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Dos factos mais iUIIJortantes occorridos durante as sessões tlo zo mez lla convooo~o m,(Uuaria lla 
camara rios Srs. Deuntado3 ·· 

Na. sc;;:::ão de 3 de .Jnnlto procedeu-S(' it eleição da. :\Iesu, tlando o _:5eg-nint~) re::;nlLdo : 

Ree8bcrn-se 84 c:cüulas, sendo 18 em branco. 
Obtl!m votos õs Srs.: 

Gomes de Cilstl'o............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tH 
AudraLle Fig-ueira. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 

E' eleito o Sr. Gomes ele Castro, c1ue prolere por ess::. octasião n.s segninte~ pü.hl'ii'n:;;: 

Agradeç~o no3 Srs. ileputttdos a. renovação de sn;.t confiançfl, c eston certo ~e ~lW continnflrüo 
n. prestar-me o seu auxilio, sem o qnalnão poderei cle::;e:npenllal· os :ütos d~veres Jo~te eat•go. 

jo vicc-p1·r.:siclentc 

Rccel;em-se 83 cedulas, sendo oito em hra.nco. 
obtem votos o~ S1's.: 

Lu~enu..... . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 
Barão drt Villa ch B~n'I\l..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . l 

E' deito o Sr. Lnc•.'!tHt. 

Recelimn-se 69 <:etlukts, ~en(lo oito em branco. 
Obtúm YOtos os Srs. : 

B:1rã.o tlo Gna.hY.. . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . 5-l: 
Ba.rito da. ViUa ·d~t Rtern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • :S 

Silvt'l. .Ma.ia. e Coelho Rodr.igncs, I C<Vht um. 
E' eleito o Sr. Hrtl'ã.o do Gua.hy. 

Procede-~e tt ulei(~ão do 

Hcct'l,em- ::;e 82 ccdulas, sendo lO em lJl\'..nco. 
Obtôm Yotos o::; Sr·s.: 

Co:::lh0 Roàrigne.:-. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 >i 
Passos 1\'lira.nd,t. • . • • . . • . . . . • . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . • . . . Z 

B<wão da. Villa tht B:trra, Manoel Po1·tclltt c Coelho c Callll)OS, l catlt\ um. 
E' eleito o S1•. Coelho Rodrigues. 

= 
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Procede-se i eleição de 

Recebem-se 73 cedulas, sendo 14 em branco_ 
Obtém YOtos os Srs.: 

.'d'fHljo Pinho....................... . ................... 57 
Cochrane e :Milton, l voto cada um. 
E' eleito o Sr. Arn.ujo Pinho. • 

Procede-se à eleição de 

;2o sec~·etario 

Hecebem-se 7 4 cedulas, sendo ll em brn,nco. 
Obtêm votos os Srs.: 

Cocllrane . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 62 
Sil...-a l\Iaia............................................. 1 

E' eleito o Sr. cochrane. 

Procede-se tt. eleição de 

3~ c 4° seci·eta't·ios 

Recebern-se ii cetlulas, sendo 4 em 'oranco e uma contendo um só nome. 
Obtêm Yotos os Srs.: 

Coelho e Cu.n1pos. . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 57 
Torres Portu!:!·al........................................ 50 
Alcoforado Junior. . . .. . • .. .. . .. . . .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. 13 
1\Iourii:o ................... '. ·• . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 12 
..-\.tronso Celso Junior.................................... 8 
i\Iattn, .Machado. . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 8 
J\filton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 

Accwh Franco e Seve Nava.rro, 2 v-otos cada um. 
São eleitos os Srs . Coelho e Campos e Torres Portugal, e snpplentes os Srs. Alcoforado Junior 

e 1lourão. ·: · 
l'ia sei'são de 7, o S1·.· Dr. Cochrane pecliu e lhe foi negada dispensa do cargo ele 2° s~cretarlo. 
Insistindo, porém, no seu pedido, foi a.ttendido. 

<:OXS"XTDIEXTO PARA QUE SUA ~B.GESTADE O DIPElU.DOR P05S,\. SAHIP. DO I:IIPE:n.IO 

?\a 5C!'S:ío de ~O tle .J nnho o Sr. Bario dê :.I,unoré, :Mini$tl'o do lmperio, apt•eseutou i 
Càmm''t a seguinte proposta. : 

..:l.ugustos e Dignb;;imos Srs. RepPesenbnte;; da Naçfio.- Não c:;tnntlo ainda Sua l\:Iagest:<de 
o Imperador cornplet,unente resta.beleeido d,<s eou::;equeucitd clf" molestht tle que foi ,-:.ecommettido 
3. 2S de FevereLl'o do corrente an.n.o, euteu<J.er::~.nl \\Uaui.men1.e11te os medi.cos d<\ hnpet'i::~-1 Cam'.\ra 
como consta do parecer junto, que Su::t Magestade deve Ülzel', com brevidade, uma viagem ã 
Europa, peh convicç~l:o em que se ncllam, dos bon:;; resultaclos que póde elht tr;.1zer à preciosa 
saud.e do mesmo Au!:!·nsto Senllol'. 

A' vista deste r•arecer, o GOYOl'ilO \Olll solicit:U' d·~ Assemblé:'l, Gera.! a ncces5::tria, licenca 
11:1m. qae Sun. J.t\!Z'':!St<\<le o lnlj)'~l'a(lor I>OSSét -:;·,\lür elo lm'0eri.o tempor::~.ri:J.mente, governaudo em 
sua o,usencia, eo:n'õ H.egcnte, n. Sereni.ssimtt Priucez~ Imperi.;.tl Senhor;.\ D. In.sbel. 

. Sua ?\lagest~tclo Imperial conb demomr-se apenas o tempo necessario p::tra seu restabele-
C1ll1ento. · 

Tenho, pois, ::~. ltoora de pcdii:· que vos digueis consentir na viagem de Sua :r;ragestade Imperial, 
!\})provanüo u seguinte 

Proposta 

At·t. 1.'·' F; ontotgJ..(lo o cou~,~~lti.mm>.to de q_u.c trMl:l. o ~t. lCl4. du. Constituição, l):l.1'<~. que 
Sn(l.. 1\iag~.:;,;tadc o Imperador possa su.1ür do Imperio. 
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. . Art. 2.0 D~eante n, an~encia de Sueli M<tg-estaue o Imper,l.clor governarit em seu legar a 
Prmcezn. ImpePwl SenhoPa. D l~:J.hel, <·orno Beo-ente sob o jnrameuto prestado eu1 ISíl e coll1 
as attribui~~ües que competem ao Pocler Ivlod~udor' e ao éhefe do Poder Executivo. ' 

Palacio do Rio de Janeir-o, em 20 de Junho de 1887.- Barao ,ze Jfamore: 

no~S?~ collegas _prs. Rn'<to. de ~~ot~a. Ma.t<~ e <'.on;;elhmro Albino de Alvarenga, para dar nossa 
opmmo em relaç~ao a uma. vmgem <t Europa, na CJlHÜ Sua ?IIagestade o lmperadol' poss<t com mais 
vroballi.lidade restabelecer-se dil.S consen.uencias da, molestia de que !oi accommettido a 28 de 
F7v~ren·o elo C')l'l'ente anno, ententlemos oue ella d~ve ser eí~ectna1:ln. com brevidade, pela con
VICÇao, em que estamos, dos bons resnltaêlos que pode trazer a preCtos:.t samle do mesmo Augusto 
Senhor. · 

Palacio de It<unaraty, na Tijnca, em 16 de Junho de 1887.- Dr. Bm·tio clõ La~;;·a{lio.
B(t,;·ao da \Filla da Br.m·a.- Visconde !le SoH~a Fon.tes.-Consellleit'O Dr. Joao Ribeiro ele Almeida. 
-Dr. Bw·ao de Jbitunma.- Banio de Saboia.- Ton·es Ht:nnem. 

E:Stá conforme o original.- Bcm"io de Mottct .Uaict.- Conselheir-o Dr. Albino Ro(h·igv.es de 
Alvm·enga. 

Conforme. - O Director interino, Nicol<io Jfido:.i. 

Sobre est<t proposta deu a commissão de Constituição e Legislaç~ão o seguinte parecer, 
termin:mdo pot' um prqjccto de lei: -

A commissão de Constituh;ão e Legislação teve presente <t proposta do Poder Executivo comnm
nicando que Sua nfag-estacle o Imperador ainda não se acha completamente restabelecido das con
sequenchts du. molestht üe que foi acommettido em Fevereiro elo corrente anno, e que os medicas 
da Imperial C<tmara unanimemente entendem que Sui~ Mag·estade de,-e fazer, com bre.-iclacle, uma 
vüfg-em á Europa como necessaria ao restabelecimento de Smt'"' precios<t saude. 

Nestas circumsta.ncia:;, '"proposta solicita. ch Assemblén. Geral licença para que Sua Magestacle 
possa sahir do Imperio tempomriamente, governando em sua ausencia. :1 Serenissima PrinceZ<l. 
lmperhtl a Senhora .Dona Isabel. . 

A commissão profundamente deplora. a causa que tra.z a necessidade dessa licença e, f<tzendo 
votos a Deus par<t q_ue a. viagem de Sua Magestade o Imperador; prodtlza. o l'esultado q_ue todos 
os br:_tzileiros desejam, reg-ressn.ncto Elle no vigor de Sun, sa.ude, é tle parecer que a proposta entre 
em discussão, sendo ella conv-ertida em projecto de lei pel<.L fórma seguinte : 

Accrescente-se no lagar competente : 
A Assemblên. Geral decreta. : 
Art. l. o (Col:llO na Jll'Opost.:...) 
~\rt. z.o (Como na proposta.) 
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S<Lla das commissJes, 21 ele Junho de 1887.- T. ele .Alencar .-1rai'ipe, presidente e rel::ttor.

Euf;·asio Co;·;·eia.- Silw 1'avw·es.- L. RatislJona.- Tarquinio cl~ Sou:.a.- J{aHocl Po;·tella.
Jayme Rosa. -.Alves de Arm{jo. 

----------?>rt;"o~~+thH'n1~2~2~ef\1nfl'tHr!ffiOtl-<3m discussão o projecto, or;Hl!lo soJJre-ella os Sr;; . D1· Fer1•eirn Vinnn,l, 
Bar·ão de Cot~~ôpe (p;·esicle;Jte elo conselho), conselheil·o ?llaciol o Dl'S. All'onso Celso Junior e 
Coelho Rodrigt1es. . 

O,; Srs. Dt'S. Fcrrcil'~" Vh.nu:1. c CoelllO Ródrigucs aprcscnhr<1.rn, este tun;.\. cmcn<b., e ~q_\'l.eUc 
um requerimento, que L'ot·am re.Jeitl.Llos: 

« l:.erlucirn, sem prejuízo da discnssilo, que a Cam:wa, por sen presitlente, nomeie um<t com
mis..;ão de 15 memlJro:i vara petlit· a sua ?.Iag-esta.de o Imperador de declarar a sna. Yontadú, intli:>· 
pen::;:.l 1 cl .co coasenti111ento que o Gov-el'tlo solieit,t. 

<( P<'t.ço d~t c~un<l.t'<t dos Deput:'ldos, 22 de Junho de 1887.:-. Fu;·eim Vianna.>) 
(< ci.ccrescente-se: exceptuadas as rle disso! ver a. C::unara dos Deputados, e perdoar as penas im

postas <toS ministros de Estado. 
<t. S. R.- s,üa elas se:>sões, 227de Jnnllo ele 1887.- A. Coelho Rod1·igues. >) 

1:\<t sessi:Lo ele 23 foi o projecto approvaclo. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA 

Kt sessão ele lO de Junho foi appprovada. em 3a discussão a proposta do Poder Executivo, con
vertiüa em projecto de lei, fb:anclo as forças de terra vara. o 2.<> semestre de lSSS. 

FIXAÇÃO DAS FORÇA.S :::><A.YAES 

Foi approv-ada em ultima. discussão, na sessã.ô de 20 de Junho, n. proposta de fixa~.ão das forças 
navacs para. o 2° semestre de 1888. · 
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JH':l'üTAÇ'ÕES DA CA:IL\RA. 

N:t se3;;i'io ele :3 de Junho, o Sr. pr~sid.:mte no:ueon <"lS :53guinte:s depntaçõ:::s da. C:tmat'<t 11ara 
;tprescntar a. Su:t :\Iagest:lde o Imperador : 

A rc.>posta. á. Falht elo Tln•ono: 
1 Pereir;"\. ch Silva. 
2 Duar-te rlc A zeYedo. 

4 :\Iancio !Uheieo. 
::) Riheit·o Lh Cunha. 
G J:tyme Ros:\. 
, . a!!·nnn.Je • 1 .t•J. 
s Pal<ht Pt·imo. 
~) Fdippe ele Fig·ueirúa.. 

lO ;} os:t c Silva.. 
ll Olympio Campos. 
12 ~Iilton. 
1:~ Pedro ..\Iuniz. 
14 Jnnqncim Ay1'es. 
15 Cunha. Leiti'io. 
lf L·Jccrd,t \Vcrneck. 
17 Almeida. ?\o!.!·ueira . 
18 Con•le do Pirrlia.J. 
l9 AlYES ele Araujo. 
20 Fernando ll<tckrn.d t. 
2"1 Sil Y:t Ta.;-ares. 
22 ..\httt<~ ?.Iachado. 
2:3 Carlo3 Peixoto. 
24 Xnsicr <ht Silva. 
6 Decl'eto ch Assemblé<~ Gel'<Ü fix:anclo <'tS rorg~'l.s rle terra. para. o exercic:io ele 1887-1888: 
l Alfredo Ch:~.Yes. · 
Z C<t:ttão. 
3 Passos 1\Iir<mtla. 
4 Rodrig-uos .T unior. 
5 Carneiro da. Cunln. 
() Bulhões Carn1lho. 
7 Sevc Navarro. 
N& sessi'cO de 21 do me~qno mez os rel&tores rl::<s depntac;üe.; del'am eo:1L'. it C~'..m:'.rn. lk mU:ão 

de que l'or•mn ellns inr:mnbicl::ts . 

P..EFOIDIA DA All)IlXI='TR.\Ç':\.0 T.OC.\L 

X a ;;essiio de 21 foi :1 ppro m•lo c:n :1:• tliscn.,s:t.o, com emendas. o [ll'o'1iccl':l n. I 78, de ISG\1, d,1 
.3t . COu:,e\ltcit u P . .utHno Jo::-6 .3 :),tt'e~ ch:J S.m:o, rerorm.cndo ,t ,td .uinistr.n;.J:o luc.tl . 

ctu-:.\r;.\o 111·: r:11 JU:,:l'AIICI ~~~ .\:.11.\Z•):-i.\S 

:1'\a sessã.o de lO de Jnnllo, o Sr. Dr. Passos tlc :\Iit"<tnda. l'un•h:nentou o seg·ninte pt·ojecto, que, 
depois de tcl' as duas leituras regilnent<Les, t'vi remcttido it conunissiio de f<tzencla. c ucg-ocios ecclc-
:'l:t::. ICOS: 

A As:;emblé:t Geral Legislatin1. decreta : 
Art. I. o E' o goYerno :tutorisado n. imp3tl';U' tb Santa Sê as bnllas cht creaçã.o t!e um bisp<tdo 

n:t proYincia J.o All1itZOna.s, tendo por secle a cidade de ~hnil.os c por limites o.:; ua lllCSlll<l província. . 
c\.l't. 2.0 Esse bispado terá um c:"tbido como tt:m o de Diall1<1lltina.. 
A.l·t. :3. 0 A congenn. do bispo respcc:ti\'O set·á ign<tl á dos antros hispos do lmpel'io. 
,i..rt. 4. o Ficam rçvoga<l:.1.S ns di::;posiçõ ~s em cont1·<trio. 
Sa.ln. dns s~.~sües, 10 1le Junho de 1887.- S. R.- Passo.< .lli1·.-m~la.- Bw·~.io do Dimnantirw. 

-Costa .'t!;uia1·.- Barão da Villa (la Ba1Ta.- Jo ~io J1Ianoet.- Tcti'fJ.tt irl.io de Sou::a.- B anlo de 
Ca.ni;dt!.- P(!i!UI!O Chave.>.- Seve N(l,Oal"i"O.-Carlog Peixoto.- cllcofonulo JwJiOJ',,- XaviC i' d(t 
:Siloa.- .·teci oU Fran~o.- A.lfreclo Col·tê(c.- . Torres Porw:;al.- Coehmne.- TlwocloJ'O dct Silva.
cllvw·o ().!rnin1t.rJ..- G. Cn;.;,- Olympio C'ali~j)OS.- .:1. Jlilton.-.-1;ne;·i:.:o di.: Sou.:;a.- B eí1tO Ra;nos. 
T. "tlenccw .lrivipe.- J . ..-1 F~.:i·,owtde.< de Olioci1a . - Rrtti.~7Jowt.- Fc;·reiJ"Ct Vianna.- Lace;·da 
1\~e~-,~cch.- Lcit{io rla C uillw.- F1·/Jitc r.le Cm·txtlho.- Ped'I'O Cctmci;·o.- .A • .!1Iottdio.- Peclro 
B,·andcio.- Sow·cs.- .loi;o Caeta,w.- JHnquei1·a .·ly,·es.- JI. J. de Le;;ws.- Elias ele ;llbwpteí·que. 
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Na. ·~s:Sito de 22, o St'. D::- _ Simplicio Coelho do Rezende o frerecen á consider;tç:ii.0 dn, Ca.nnm o 
segui11te projecto qne, depois de ter as duas leituras <lo regimento, foi enviado ú co:nmis;;iio 
mixta: 

A A.ssembléa Geral resolve : 
A1·t. 1.• Fica <cpproY<'.clo o regttk\nlento n. 8213, de la de ago.;to de 1881 , com.-., s~gtüütcs 

alterações : 
_ § l. o O numero I" do art- 4° ttca substi_tuido. pelo se.7·uinte : Os :nenore; de_ Zl n.nno5, nos quaes 

nuo s~ C?mprohend.em ~s c~s:ulos, os fnncclOnil,l'lOS publ11::os tle rgwlrgwr e::;pecte e categ-oria, os h<1-
charets formados e clert~·os de ordens sacras. 

§ 2. o Ao § 2° do ar'f. 8° :~ccrescente-se: O impo.-;to do dizimo do gado vaccum, candhtr e mu;H·. 
regul.a.rmente hmçn.do e arreca.d:ulo em virturlo de lei anterior c compubv.lo nos termos deste para.:. 
gr·apllo confere C.lpacídade eleitoml. 

§ 3_ 0 O art. 12 fica substituido pelo seguinte: A renda proveniente de acçües ele b:tncos e com
p~nhia~, legalmente autorizados c de tlepositos de Cab:a,s Economicas do Go\·erno, será Jl!'ov;:.rlo co1n 
certiLlü.o authentica. de possuir o cidadão, desde rpmtro annos antes, pelo meno:>, do ultimo dia dn 
prazo elo art. 27, no proprio nome, ou, si fót' cas:tdo, no da mulher, titulas no Y.:tlor nunca in lerior 
a. 3:400:3000. 

A. pi·ov<"L da transrorcnci<t das acções dn.s l'eí"eri,bs companhias ptti-:.1. o tlm 1la rn·e.:;ent.; lei set·ú 
feita por eseriptur;< publica, P<1gnndo o compra.dor o imposto de tr~"tnsmissão '" qne cstito :;ujeíto.s o:; 
immoveis. · 

§ 4. o Ao art. 17 in fiM - accrescen te-se : A eliminação elo eleitor por motivo ele nutchw.ça serú 
feita em quaJrJUet' tempo, prececlcnclo requerimento sen. · 

§ 5." A~ art. 25 in fine- a~cr~sce_nte-so: O ali·;bmento do:,. elei~o!'es mudados üe uma pM·a 
vutra. pn,roclua, comn.rca ou pronnem., mdepenclente do al)no <le restclencl::t. 

§ G. o .Ao nrt. 71 in fine- nccrescente-se : O eleitor ou eleitores recorrentes não são olJ;·izados 
ú prova de· sua quo.lichde, ficando o onus d;1, mesma itqnello que a neg-ar. '"' 

§ 7. o Ao nrt. 50, lo membro, acct•escente-se : Os editaes serão feito3 pelo escrivão competente ..:: 
nsstg-nados por este e pelo esc1·ivão companheiro, lüwendo-o, on pot' qnalqner escrivão üo cível, 
e. em sun, r,ütn, por r1mür1ue1' dos dous juizes de pa.z rh parochht ou distr·icto, qne assi:;tirô. á atth":a
ç~ão, 11ara. dar sua. r~ em certidão narr;1tiv••, qtnndo fôr exig-ida. 

Art. 2. o "\o art. 85 nccrescente-se depois das llalavr<lS - provisorcs c vigarios !"oraneos, 
vi;m·ios collarlo3 o encommenclnctos ou provisionados. 

§ 1. 0 O aJ•t. 89, 1° membro, fica snbstltnirl.o pelo seguinte: O fllnccion:.u·i,) publico de qnal
qner ria:; classe:; mencionadas no art. 85, sal~a::; as cxcepçües do § 4" deste ai•tigo, 'ltl•• 
aceitar o logar llc deputado gera.! on memlJro da assemblea. legi::;Jativa pro\·inciaL não poderú 
dur:1ntc todo o tempo da legislntnrn, exercer o emprego ou carg-o publico rcmnnm'<~<.lo qnc tiver, 
1wm pcrcc?bcr vencimentos ou ontras vantagens, fJIIC dcllc provenham, nem co:1tnr :mti.q-nid<l!l <:• 
}XU-a <1poscntaçiio ou jubilaç~ão, nem obter remoção ou accesso em sua carreira, S<Ü vo o rtue lho com
peti!• pot· an tia:nitlt'.tl~ 

§ 2." Sup[n·ima-se o n. 6° tlo §4• de~te artig-o . 
.:\l"t. 3.0 o§ 2~ do nrt. 98 fica snustitlliclo pelo seguinte : Qnando por :mscncia, ralta on impos

silJii!tlade, o 2" on 3" j niz •lo paz, q1.c dcn~m ser moml,ros da mesa, nã.o comparece~· ate it:; 2 !tora;; 
da tarde. suiJstltnd-o-lm o 4o .Jõl!Z ele pa.z. Sl pt·esente estl\-eJ·, e no cas(l contr,ll'!o, um d l'tlor d.t 
})nrochin, que a isso se prest:u;a. conYit~ do preshl~nte, d·entre os presentes. l'ião os havendo pr•:
sentes, d'entrc os ansentes, fctto o connte fJOl' escetpto. 

Si do3 qmü1·o jnizes de paz sômente um comp•~recer utu its duas hor.-:.s d.b tarde, este ol'Q"tlnb.-..r:t 
a mesa 00m 1lons eleitorc.> do colleg-io, de conformidade com n. disposição snprü. ~ 

§ 1. o O § :")• do c i t:trlo art. 98 llc:t snh:stitnido pelo segainte: Si deLca.rem de comparecer os 
dons cidadãos immedi<ttos em votos ao 4° jniz de pttz, que devem ta.mhem n~zer p:wte da mes:t, on 
um delles, serüo su1Jstitituiclos, depois dns 2 hol~.:ts da. tarde, por nm on dous dartuelles quo a elles E:e 
seguirem em votos <Jté ao quarto dos immediato;;, ,;i presentes tiverem, sendo n. l'.llt~t de um ou d•3 
<11111Jos prelwnchida por eleitores da parochia, secç:i1o ou rli:Stricto de paz que voluntariamente se pre
starem, á convite do presidente, si faltarem ambos, e do immediato presente, fitltando súnwntc um, 
observando-se, f}nnnto ao mais, o qt~.e fic<t disposto na disposi()ii.o supra .. 

§ 2. o o § 4·• do mesmo nrt. 98 llca substituído pelo seguinte: O juiz de paz que tiYer mndn.do de 
residencia e tiver sido eliminado do registro eleitoral do collegio a reqnet·imento s.-~u, on qnc tiver 
perdido o respectivo c<<r.Q·o por ter sido eliminado pelo poder competente por qmllqucr mothiO le
gaL on finalmente, que tiver perdido a qualida.de de eleitor por sentenç~ p:1ssnda em jnlfíado, não 
fa.rá parte ela mesa eleitor:ü. l\esta. hrpothese e no caso ele morte, serão juramentados juizes rlc 11az 
tantos immediatos em votos ao quwto; na. fOrma. ch legisl~\c_~l.o vig-ente, qunnlos forem o:; log-n.ros 
.-ng·os, comtanto cjuc o quadro llo:; jnit.e.~ de paz esteja semp1•e prehcnchido, passa.ndo a immediatos 
em~ votos ao 4° juiz ele pn.z, para o 11m cb. presente Lei, os quatro cid~1dã.os mais votados que se se
guirem n,o 4° juiz do paz jura.meutado, na. ordem em qn0 se acharem colloC<ldos. 
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A circmnstanciã do immecli:üo eni >oto n,!) 4° juiz de p:l.z não ter sido convocn.do e juramentado 
juiz p:tra prehenchimGlnto dã -vaga abet·ta não o inhibirá de üzer parte da, mesa, chegando-lhe a. 
vez, podendo prestar juramento do ca.rgo nas mãos do presitleu te nn. mesma., no acto d<L in~tallação 
destn. ou do inicio dos trah:llllos eleitot\\es, o CJ.Ue se mencionar-à n:t respl}ctiv<l. acta. Em hypothese 
alguma. sorú. admittido a 1'unccionar na mesa. como immeühto. , · · 

§ ;3.'' os membros n;ttos •.h\. mes:~. eleitoral i'n.ltosos occup~trão os 1·espectivo5 loga.res, querendo,-" 
si comparecerem ú hor•a. em quo os tr:1balhos eleitot'<te.:; tiverem de começat•. 

§ 'Í. 0 O art. 100 fica substituído pelo seguinte : Na ausencia ou impedimento ele todos os juizes 
de paz th parochia, secção ou clistricto ele paz, ot•;.!-.tni'iarú. c pt'esidirú. a mesa eleitoral o mais Yota.
do d•)S qnatro imme:!iatos rtne ,;ompnt·ec•~t·. S•.'lluente na :~uscncia do totl0s os juizes de p:Lz c dos seus 
qu::üro immecli::tos om >otos pJderú .wg-a.niza.r a mes;t eleitot•al o juiz <le paz de qualrp<ee (bs tres 
p;n-ochhl,; mais vizinhas qne fôr conYOCldu por escripto ;~ssignado por oito eleitores, pelo menos. 

O escrivão •.la p;tz <tuseutc ou impedido será substituicl.o pelo do subdelegado, e o dc:"te pela pes-
soa.,1ue o presidente <h mesa eleitol'al clc,ignar~ porlendo :t clesign:lç\i"iO recahit• em ;tlgnm dos mem-
bros da mesma. • 

O jtmunen to elo escrivão ad hoc deverá constar da neta da. org,"l.nizn.ção da mesa. 
§ 5. o .-\.o primeiro membt•o in fii!e do a.rt. 124 acci'cscente-se :- e hem assim conYocará os 

membros nato~ dn. mesa eleitot'IÜ p:u·a competente ot·g-~tnizt1.Ç\ii.o, rtne tel'á loQ·ar 24 hor.ts antes da em 
que de...-em começar os trabalhos ela eleição, nos termos elo art. 99. ~ 

§ G. o O se.r;un(lo mem.bro do art. 125 tica substituído pelo seguinte : Tenha ou n~G hnvirlo eon 
voc::tçi'i.o, p1•ocedee-se-h.a sempre á eleição, qne por tal ll1oti\·o não será nulla. 

§ 7.0 J.o :trt. l2G, § ! 0 i,, (iiic, accre,;,cente-se: - consc~;tnte COJÜ as altct·açiJ(\S <lecret<tdas na 
presente Lei. 

§ s.o ;\.o art. 131, p:•i:neil'O tn3:nbt·o,ir~. jiHtJ, n.~ct•Jscente-se :-O canllillüo que p:1r si ou por in
terposta pes~o<1. deixou de nom.oar Jiscitl no primeiro escentinio não estú. in !libido do faze l-o no seg-un
do. na. occ:tsião de serem iniciados os traba.lhos cht eleiçã.o. 

· § 9.Q :~o .t:rt. 132, i,z fi,P.:, ,tcctbCC:ttc-:::ou. ~ah o ,L lrJPothl!:siJ de incirlentll" imrn•et isto, ou pro-
·· tel!al}iio proposital. 

Em todo C<1.So o prolong•U1Emto do:; tra.ha.lho.:; além da hora in~.lictuh não anuullarú. a eleiç.ilo. 
§ 10 Fica :;llpp"imido o o1•t. 136 
§ li . .-\.o § 2° do art. 138, acceescente-se :- :\. ü1.lta ou clesn.pparecimento da lista lXtrcial de que 

trata este artigo poderá ser supprida com certidií.o autheutic<"l, do escri\·:lo competente, exhih:da no 
acto ou com o proprio livro de reg-istro do alistamento, 1XI.l'::t. tal fim :-ertuisitado pelo presidente d<1. 
mesa ou por sua ma.ioria. 

§ 12. O § 3° do art. 147 snbstitua-se pelo seguinte:- Apurn.r-se-h:t o voto dado a cidadão cujo 
nome se achar alterado or troca, augmento ou sup n·essão do proprio nome ou ar:ipellido, clesde que se 

... • •• • • • • o • • -

(. c. l • . . \. t. c. l (.. 

§ 1:~. Ao.§ 2° in /ine, elo art. 149 accrescente-se :-de harmonia com a presente Lei. 
§ 14. O § 4° deste artigo substitua-se pelo seguinte:- "\.c-'l.bach a eleiç[o, serú. immedintnmente 

tJ~anscL'ipta no liuo de notas elo tabellião competente. Ha.-endo mais de nm, no daquelle que p;ü•a 
isso fôt• com.·idado pela mesa eleitoral. No impedimento on ansencia do tabellião ou tabelliães, a 
transcripç·ão sel'á feita no livro de notas do escriyito de pnz respecti>o, hasendo-o, cuja 1hlt<"l será 
supprit!a pela, cmnam elo municipio ou por qualquer liwo em branco, rubricado e nuu1cra.do 
pelo prcsdcnte da mesa, ncnndo sob a guartb e responsabthdúile tio esert>Üo de paz. 

A au"•'neia on impecimcnt•1 elo escrivão üe paz será supprida por lln:ü'(ner cidadão, prêYiamente 
juranwntndn p\~lo mcs:no pl'csidente cl;1. mesa, razcndo-,;c mcnsã:o naaeta. do jnramento e elas o~?cur
renci:ts havi<.\~:5. A tr:\n~cripçtío podem. scrnssig-nada pelos tlscnes o elt:itores rttte o rtnizcrcm. O ser
ventnario I'[UC h ou \'Cl' feito a tra nscripção üarú, sem dcmot•a, tr;tsl:l.<lo '" quem o pedir 11or escripto on 
vel'ba.lmente . 

§ 15 .. \o ;u·t. 156 1º membro :'tCCt'eseente se.~ :<:i n:1o t'!~tiYcl'•?Irl nreso:' . 
. § 16. O lo mcmhro do al't. 15::1 ·llC':t snl1~titni<lo p:~lo ~·)!:!'Uinte :- ~n. n.puraç~:i.o, a camara muni

cip~l ;;e.olimitfn•à n. somm;w os votos munciomvlos nn.s 'lilT·~reutes :mthcntica~. 
l\a. h~·potiV!i'C de :1pp:weeerem authenticas de rlu:1s on m:1is cleiçtíes de 1-!111 mesmo collegio elei

toraL som:n;l~·:'t os YOtus da~)ncl!:t l}ne ti\·er sido feita no edilicio dcsigntulo pelo governo p:ml. o~ 
tral.~alho~ ~lettoraes. 

§ 17. O art . 167' tlC<\ sn1Jstitllido p::do seguinte:- Constituem eollcg-ios elcitol':tes nos respectivos 
diStricto.; bch,;; as parocluas f) nf, apurarem mats de I O clmtol'OS. Os elclto~·c.~ da:;; par-oc1ua::; qne apu
ra1·cm n mnero inreriür a vint0 di to;; p:1 s~:n·ã:.o a pertencer ú. p<n'oc\üa mais vizinha. 

~ 18. O~ 2° do art. l7G fiea snh;;tituido l1clo seg·nintc :-E' tJermitticlo a <[tutlqucr eleitor apre
sentrtr k1>le.do.3 anthcnticos das aetAs que fH.ltr:,rem, procedendo se por elles ."t .lptll'.·,ç.ão. 

§ l 9. O rnt. 177 fica snbstituiclo l)l~lo seguinte:- Na apur·aç:lo, a junt..t se limitará a. som mar 
os -votos das di tl'erentes anthentic~1s. 

No en.so de apparecerem tluas ~n mn.is :luthentic[ls ele elciçii.o j)rocodid.:• Qm um mesmo colleg-io, 
npm·:n•ú o' ,.,ltn;; <h :ulth~:1ti1· :1. rh eJ,~içã.o proé\cdi•h no Nlifi ~io desig·n:1.rlo pelo go1erno para o; tra
balho3 elcit•Jr-;1cs . 

. \ s l'}ll(•;;J(h..: sn.,r·.it:\!l.ls chmwte o:> tt•:tlJallws rh apnl'açiío :-cf'i'io r·esolvid:t;; pel:t maior·ia. dos mem-
bl'o::- \ll'l! "t~llte,., qnü ra!'!t cxp1l<lir c.liplonm ao canrl:iti:l:to q\te tiver Otltir\o m:noria ãrJS')lnt:t de votos 
apurados nos t•wmos r[,, a.t·t- 178 do reg-ulamento citado. 

§ 20 • . \o art. 180 ia fi;tc, :wcJ·ese1mte-se :-Tem applic"tçã0 ás mesas oleitoraes do 2° escrutinio 
o dispo,;to no § 5° (lo art. 98. consoante com a Pl_'•'Sentc Lei. 
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§ 21. O :ut. 182 tlca substitttido pelo seguinte:- Na. eleição dos membros elas Assembléas LeQ'iSia
tiv:ls Pr-ovinciaes, C..'lda. eleitor Yotarú em tantos nomes cgumtos forem os dos dous ttlrl}os dos (íepn
tados do districtJ. 

Si o _numero d?s ileputados do districto não for. e~acta.mente divisível pelo numero tres, então 
cada ele1tot· votara em tantos nomes quantos constlttln·em os dous ter-;~os dos deputados e mais os tla. 
fmcção indisivi vel. 

§ 22. O art. 183 fica sub:;tituitlo r·elo seguinte:- São considerudos eleitos membros ú. Assembléa 
Legislativa Provincial os cidadãos mn.is votados ate ao numero dos deputados do districto, calculada, 
a votaçiio sobre o numero total dó-s eleitores. c1ue eonc01·rerem ú eleição, excluídos os votos dos que 
Yotarem em branco. 

Si da annullnção dos votos pela respectiva assemb1éa resultar a exclusão dos cantlid:..ttos que 
haviam obtido a maioria. relativa de voto.:; :.ué ao numero leg-al dos deputados do districto, haverá 2" 
eleição pnrit preenchimento do logar ou Jogares reputados vagos em virtude da presente disp0sição. 

Na ;;egunda €leição o eleitor Ntarib em tantos nomes quantos foPem os legares a preencher-se, 
salYo a hypothese de haver sido annullada a eleição de todo o districto; quanto <i, 2 .. eleição será 
feita nos termo.; da. primeira parte deste artigo e á pluraliclade de Yotos, Yerifique-se ou não a, 
annullnção. de alguns delles em um ou mais colleg-ios eleitoraes. 

Ficn.msurJpr-imidos os§§ :3", 4oe 5'' deste artig-o. 
§ 2:3. O 2° membro do art l8ô tica, substituído pelo seguinte:- Proceder-se-ltt~ tambem a nova. 

eleição si da annullação de Yotos pela Cnmara dos Srs. Deputados resultar tt exclusão do candidato 
-------ff11Jt1t1l€lt>--t~ottbtt'te"-'~\c-t.·e>--ft,1;-tn'fuM' iot+.:t-dos "tatos do., eleitore::s que concorreram, tL elelçã:o do respectivo distrlCto~ 

exceptuados os dos votos em branco, os dos alistados em districto cli!rerente e ainda os daquelles 
que possuírem titulo de eleitor·, expet:lidos independente de requisic_ií.o smt e consequente; pro.:!essados 
e;;t<tl.Jelecidos na Lei de 9 de Janeiro de 1881 e no Regulamento ele 13 de Agosto, n que se reLere tt 
presente Lei. 

A disposição final deste l)<Wt1~Tapho tem applicaç,ão ú disposiç-ão do art. 183 do Regulamento de 
I 3 de Agosto, reti'O citado. .... 

Al't. 4. 0 .Alem dvs crnnes defiu1dos no art. 232 do citado Reg. n. 8213 de 13 de Agosto de 
1881 eontra o livre exc1·cicio dos tlir·eitos políticos, set·ão tttmbem considerados ct•imes os definidos 
nos ]Xtragt'al)lws seguinte::; e punidos com as penas nelles estabe1ecid:ts: 

§ 1." Oeeult,lr .mpprimh ou e.dr«-.; ia1 « utheutie,ts de eollc;:; ios eleitor.tes e diplom.ts expedidos 
a cidadãos eleitos para qualquer cnrg-o de cleiç,ão popular; 

Apodera r-se, arrebatar on occnl tm• os I ivr·os destinados nos trabaJhos eleitoraes e as listas l?ar-
ciaes elas chamadas dos eleitores; · 

·· Exhil.Jir perante nsjuntas apm-adorns actas ihlsas ou fnlsifiC<.l.clas· para que por ellas se faça, a 
apurnção da eleição; 

Pass:1r certidã.o falsa de :dlixação de qnalqucr edital eleitoral, que não existir ou não fôr a!llx:ado 
no logar <lestgnado na certidt~o; _ . _ 

Esc1·ever nas actns eleitoraes resultn.do cliYerso do ela votação do collegio; 
Induzi!' alguem em erro para conseguir este resultado,; 
Fazer trauscripção no livro de notas ou rorne<:ei' tra.slatlos das actas eleitorae;; adulterando o 

rcsnltad<' da votação do collegio c da organização da mesa; 
7-ieg-ar traslado da trc.•nsct·ipç~ão elas netas eleitoraes ou demorai-as sem motivos justificados: 

Penas as do art. Hi7 do Codirro Criminal. 
§ 2. '' Qnnndo os crimes mencionados 11os 1 o e 2° per iodos do § 1 o forem commettidos pelo juiz de 

dir•cito ou outro qualquer membro da jnuta. apuratlora, agente do correio ou alg-um outro funccio
nurio publico a quem a authcntica, livro ou papel eleitoral tenha sido entl·eg·ue em razão do c1rgo: 
Penas dobradas. 

§ :3." A tentalint e a cumvlicitlatle dos crimes do§ 1·• são punidas com a.s penas correspondentes 
a cutht um delles. 

§ 4.0 Oc:cultar ou oxtraviur a chaYe do ellificio desig-nado pelo goYerno para os trabalhos elei-
tOl'acs, at1m de oi star qnalquer eleiç-ão. 

Deixar de abril-o e preparai-o á ltora dos traball1os eleitoraes aquelle a quem incumbe 1àzel-o 
em razão do cargo: Penas: de um mez a um a.nno de vrisão siml_Jlcs e multa: de 50$ a 100$. 

§ 5. o São extensivas aos crimes definidos nestes paragr<lphos a::; dispo.:Sições do art. 2:33 e seus 
varugrapho.:; do referido Reg. n. 8213 de 13 de Ag-osto de 1881. 
· § 6. o Todos os crimes previstos nes ta lei e no Reg. n. 8213 de 1:3 de Ag-osto de 1881 são pro

ce:s:sado:s e dcfinithamentsjulgado:s ou pelo juiz de direito do domilicio do réo ou o do log-ar do 
delicto. Quando o delinquente 1'ôr o juiz Je dil·eito, o pr·ocesso serit feito (le conrormid:.tde com <t. le-
Q'islaç:.1o Yi o·en te. _ 
'"" Art 5° o O Governo fica. il ntori:iif\.tlo a th·,er conskh~r<w a.s Lei:;, Decr@tos e Decisões refgrentes a. 
negocios eleitoraes que não estiverem revoga.do~, cessando desde .itt a, <cttribuição conferida pelo 
art. 120 ela Lei n. 387 de lO de Ag·osto de 1846. 

Art. 6. o ReYoga.m-se as disposições em cotltt·nrio. 
Saln. das sessões, em 22 ele .Junho de 1887. 
O depntn.do C oellto ele Re;cwZ,; . 

RI~CONHECI:\IE:XTO DE Dt::PUTADO:S 

Pa.m as vag-,ls deixada.s pelo St•. conselheiro Francisco Belisal.'io Soares de Souza com a sua 
escolha pam senadot' e conselheiro Carlos Frederico Cast1•ioto com a sua entracla para. a. pasta da 

V. II.-2 
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marmha, fot eletto o Sr. Dr. Pedro Luiz Soares de Souza. que tomou assento Íl;L Camara no dia 
20 de .Junho, e reeleito '0 mesmo Sr. conselheiro Castrioto, que prestou juramento e tomou assento 
no dia 28 do mesmo mez. 

No dia 2 de Julho fora.m lido;, no expediente os pareceres da commissão de constituição e le
gislaç-ão, concluindo pelo reconhecimento elos Srs. conselheiro Rodrigo Augusto da Silva e Dr. 
Elias Antonio Pach~co Chaves, este eleito pelo 1° districto e aquelle pelo 4° da provinda de S. 
Paulo. Estes parecere:; !'oram a imprimir a fim de serem 1hdos para orcJ,•m elo dia, 11'1 fórm\1 do re-
gimento. 

IXDICAÇÃO 

Na sessão de l ele Julho. o Sr. Dr. Antonio Coelho Rodrigríes apresentou a seguinte indicação, 
ÇJ'le fgi remettida .; commi::;::fío d@ J'Olicill p·m~ li·w parec@l' : 

Indico que a, commissão de policia interponha seu parecer sobre a intelligencia do art. 178 do 
regimento, afim de decidir si ;IS materias encerrada:; no üm de uma S·!SSão legisl;~tiva podem ser 
votadas sem nova discuss..'io na sessão seguinte ainda rtue não tenham sido postas na ordem do 
primeiro üia dn, mesma se;;são e ainda quando esta 11ertençn n, nma nova legislatura. 

PATRDIOXlO PARA AS CAZIIARA8 ZliUXICIPAES 

Nn, sessão de l de Julho o Sr. Dr. Antonio Coelho Rodrigues npresentou o seguinte projecto, 
' 1:< . 

A assemblén. gera.l resol've : 
Art. 1.• Em todos os municípios onde houver terras devolutas, pertencentes ao Est(Ldo, será re

servada mn:: t.re:~ de 6. ê§ê metros em rtnr.dro, no log'<lP esc.elfiiel:o reLt re,pectil.t e..m.tu mtm i-
cipal. 1_)ara seu p!\.trimonio, si ella ainda ni'io tiver obtido :t mesma concessão, ou a de um:1 legua 
quadrada, em virtude de lei anterior. 

Art. 2.° Ficam revogadas as dispo;;ições em contrürio. 

Na sessiio de 28 de Junho o Sr. Dr. Pedro da Cnnlta Beltriio apt>esentou a seguinte interpel
laç1io, para. a qual aincln. se n<ío nHu·cou dia : 

Peço dia. e hora para, dirigir ao Sr. ministro ela, fh.zenda, a seguinte 1nter·pellação : _ 
l.• Que moti;o de ordem public:L determinou a derogação da pratica constante •la nossn, admi

nistração na ex:ecução da no,·a tn.!'ira pot' um inopimwel regimen de sot'preza.? 
2.• Porque não reconsidera. o g-overno a circuhr do ministerio da. t'Hencla. mblica.da a 22 do 

corrente com a a c e 1, a ten co o as J usta.s rec :1mações to commercio as granc es praç 1 s do 
pniz, que solicit<t o restabelecimento dos e~tylos im·arin.velmen te adoptnrlos a ti! hoje, até pelo pro
prià"tldual Sr. ministro cht l"azenda_? 

ORÇ'A:\tF.XTO DO ZIIIXISTI-:R!O no IZIIPER!O 

Terminou na sessão de l de Julho a 2" discu;;;;ão üo orçamento da 1lespezn. do ministcr·io do 
imperio. sendo appron111lls a proposta- do goYerno c a mtlior p<nte das emendas da. commissã.o de 
orçamento, um'l do SI'. "\.raujo Góes c ontra elo Sr. Cunh:t Leitão. 

Entrttrn.m nesse mesmo dht em dbcussão os additivos, a qual ficott tambem encerrada e adiada 
a Yotaç:io por falta. de nume1·o. 

ORÇA)IEXTO DO )1!:\JSTERIO DA JliSTIÇA 

Nes::>,L mesm,c sessd>o entrou em 2· cliscussJ;o o or~.,unento d,c despez,c do nünbterio dajutitiça;. 

ZIIEXS.\.C'·EZil DE PEZAR 

Na sessiio de 3 de Junho, o Sr. Dr. Almeida Nogueira apresentou nos . seguintes termos uma 
o ·ã 1 a' l a.ssamento do Sr. Con· lh ir . n o · · 

província e S. Paulo: 

O Sr. Almeida Nogueira.- Em nome da, deputação da. provincia de S. Paulo, 
Sr. pl'esidente, ;·enho pedie tL V. l~x. que se ltigne c0nsult tr a c-,s t si cynsente que seja inserto, n~ 
acta da sessão de hoje, um -voto de profundo pezar pelo passmnento do Sr. conselheiro Antonio da 
Costa Pinto, f~llecido nesta cidade, ante-hontem, pela mttnhã. 
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O finado era cidadão prestante e dotado de elevadíssimo c:tractee. (Apoiados). Desempenhou 
varies cargos de eleição popular e as mai:> elevadas commis;õcs politíc'ts. Representou nesta casa 
em diversas legislaturas a llt"ovinciã. de S. P<mlo, e na alta tv.lrninistração occupou o cargo ele 
presidente BAS fH'O'tÍIWÍ'lS da Par<chyba, B.!EJ Grande Elo Sal, S. P,talo e Rio cle JMteiro, reHlaado 
sempre espírito de justiça c grande sentimento de moder.1ção. (Novos apoiados). 

Espeeo, pois, desta illustre Camara, que não recnsará á memoria do finado a justa homen~gem 
que solicitamos. (Muito bem). 

Posta, a votos a moção foi unani.memente approvada. -
Na de 13 do mesmo mez o Sr. :\. rronso Celso Junior pronunciou as seguinte.; p:üavt'<lS sobre o 

f'allecimento do Sr. senador Antonio Pinto Chiclwrro da Gama: ' 

O Sr. Atl"onso Celso -Tun.ior.- Sr. Jwesidente, a memoría do senador Antonio 
Pinto Chichorro dn, Gama merece todas as homenagens e3ta Augusta. c.unara (rtlJoiados), porque 
f'oi urn distincto e leal servidor do Estado, f[Ue honrou a ma;:;i:>tt·a.tur;l, o governo e o parlamento, 
onde occupou o log-ar de presidente desü1. Camara, e me.smo por·que dei:~:a de um<c dilatada existencia., 
maior que a. da plÍ.tria independente, os mais nobre:; exemplos e as mai:; levantadas lições
(.Apoiaàos) • 

Elle era, quando menos, o de!'l'a9-eieo e Yenemndo l'·'IH"esentante dnqnelle nudeo de l!o;nens 
fortes, de energia esclarecida, nos quaes o paiz deve sua inclependench e os fastos mais g-loeiosos de 
sua evolnç~l:o política. (Apoiado.-lj. 

Devemos todos curvar-nos tliante de::;te cada ver· rgw leva comsigo tão h!Woicas trw.licçüe.;;, tanta 
virtude, tanta. forç:t e detxa tamanuo., ,en 1Ços e tu.o gru.nde :;:mdm(e! (.lpotados). 

Em nome da proviocia de i\linns Geeaes, onde o íin<:~.do cn.-;aiou seus primeiros passos 1n mng-is
tr,ltn!'<.t e que representou por rluas vezes uestc rer:into, em nome, creio poder atnr·mal-o, de todos 
o:; r+Hms ho:rJrt~JlGs coll€lg·as, roz0 "l v F,- , Sr_ pt'G~id•'IÜG, ~o di:.:·ng c·Gn:iitllbr "l C<t.';<l p<il'' que :w 
lance na acta um voto Je !ll"Oi"tllldo pezat· pelo mot·t•3 daquellc di~no ';;cnador c p•W<L que, em scguidiL, 
se levante a sessão (_,lpoiados; nwito belio: muito beu•). 

Consultada a casa, e unanimemente approvado em <.lmba:> as parte..; o requerimento. 
Suspende-se a sessão. 
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INDICE 
DAS 

MA TERIAS CONTIDAS NESTE VOlUME 

lJE:iPAI~liO DA ).IJ-:S.\ 1',\C!X.\ 

===================1==========1===============·---
Gnrraspondencía 

lJ•) !!§_ennuo. u~ ':~- ·11.1 :1. :::o, u_c t e ~ ue 
.lnnho, liran'-mnt.uHlo a:; ~cg111ntc;; pro
posic;õc;;, :h• qnaes o mesmo scnntlo não 
púde dar o s<'n consentimcnw: 

~land:tiHlo restit"it· multas e castas :tO prc
~i-.:c ite c membros tl:1junta tlc qnalilicaçiio 
tl:t p~.roclth de ::;anto "luto nio !Lo.J :IIunlt.' •.• s,~~-.-.: .. d-~ :~ ..~., .11111110 ..... IIH•!ÍI':Id:<. ...... - .......... 

. \ttlot·ir.anrlo o ~ov<'rn•) a concetlet• :tu jui;o: d<;l 
clirdto d:t comarca. de Cam:trluan. Ig-Iw.cio 
Accir•li de Vasconcel :os, nm anno de licença 
•:om o t·cspcctivo oi·tlenado ....... .e ....... . 

·: I 
Itle111 ................... ,. ltleiu ..................... 

1 .\.t!tvriw.ndo o g-overno a conc~d<?l' :to hta~'adot· 
cln. l:Cc~lJcJ.ori:t da llalli:t.. Jo~é Ole:.:·al"io de 
.\l)l·en, um nuno •le li.:ent,:a eom o l'l'spe-
cth:?. or;\enaclo.:.:: .. _. •.... ~ .. : · .. ~,--_- ..•. : ... lclen1 ...................... Itlem .................... . 

danl~· ele con·etot• d:t. cal:w da :• ;no;·ti7.;~:-o0 
J::rnesto llc ,\7:er~dn Clllliinho Dwptc. E;;-
tr:Id:t. tttn anno de licen..:a com o t·~~pe-
r:tivo ordenado ....................... ~ .... Idem ..................... . 

Antot·iz:tndo o ~ovet'll" a t:onccclct· ao s~ct·e
tal'io d:t repãrtiçii.O li~c:d jnnt.11 :t COII\
pauhi:t IUtJ rl<! .Ja11~i.·o City' Imp;·o•:c;ncnts 
tun anno de licenc;:t con• o J~cspccl.i \'O ot·-

Idem .•...... __ .. __ ... _ .•. 

1 

llcnado • ._ ................................ Idem ...................... Id-:al. ................... . 
Do ministe••io dn o;;t•icultut·a,. de 31 

de ~bio ultimo. transmittindo. l'lll rN;post~L 
ao olltcw tle ~1 lll• me~mo mez, copia tla:< 
cxplh:;tçõc;; c inform:~oçlies presLad:.J.~ pelo 
<'nzenheit•o Fern:~.ncles Pinhcit•o acet·c:t de 
p:~.garnentos feitos :í. companhi:t d:t estr:ttl:t 
de ferro do P:tran<Í. e bem as;;irn cópi:~ 
dos officio~ de 213 c 27 de Ontubro de 1885. 
dirigidos pelo mesmo engenheiro :lquelle 
ministerio com rchv~'io :to-· ssnmnto ele n ne 
se traia ................................... Idem ..................... A quem t'ez ~l requisição 

(o Sr. Affonso Penn:t) ... 
Do 1uinisterio <lo lmperio, d·~ 1 de 

Junho transmitt.indo, por cópia, o decreto 
de 28 de ?.!aio ultimo, pelo qu:tl Sua 2\1:1-
g-estaclc o Imp~r:i.uor houve p~1· bem GOl!· 
•:cder :10 :tt,rendiz :Lt'tilheiro reflmu:,do A!-
• ,1, _\ A. ·C. • ' • • •• -

de -100- rêi~ dia1;~s, ])e lU ;s~i~ o' a,;~·~·· do 
mini;;terio rla guerra, de 6 do referido mez 

J 

1 

l 
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em virtud~ do qnal foi expedido o citado 
decr~to ....................... ... .......... Idem ............ . ...... . · A' commissiio de iazenda, 

Do Senado. sob lls. 21 e 22, de 3 de Junho. 
rem~ttendo as proposições: 

Que appro,·a. com "mendas. o projecto de pos
tura;; ele 29 de Setembro de 1881 da camar:i. 

pensões e orden:J.dos . .. . 

m unicipal da Côrte ....................... ~~ssão de: G .............. A impl'imit· ............. . . 
Qtle autoriza. o g-o.-~rno a conceder ao Dr. Al

fredo ria. Gr;Lça. Couto, mentbi.'o· da in~pe
ctoria de hygiene da província do }!ar:mh:io. 
um anuo de licença com o r~spl!ctivo orde
nado, ;\, qual o senado não pôde dar o seu 
cons~ntimento ..................... . ....... ltlem ............. . ....... In~eirarl;t . ....... : .... .. . 

Do ministerio do lmperio, rle 6 d"' 
Jnnho. transmittindo o offi.cio em que o 
inspector geral de hyg-iene informou ao go
verno sobre o requ,'rimento. que de\'Ol\'t~. 
dos empr~ga.doR da mesma inspectoria: pe-
dindo augmento de vencimentos ...... ." .... Sessão de 7 .............. A quem fez a. t·Pqnisiç:io 

( cornmi~siio de fa<\end:t, 
pe n~õ<!:; e ordenados ) ... 

Do mlnisterio da agrlcult.ura~ d'' 7 
de Junht', transmitti ndo cópia do deL' reto 
n. 9680 de 20 de Novem!>ro do anno pro
ximo passado. appro\·:tndo as cla.usul:l.s tio 
conr.rato para execução do seniço de nave
gação a \·apor nos rios TGcantins. Ara
~aya. e Vermelho, :l.fim de ser snbmettitlo 
a. approva.ção da cam·•ra, nos tt!t'JUOS d;.~. 
clausula 2-t~ do :!.lludldo contrato ......... Id<!m ............... . A's commissões de ()rça.

mcnto e obras pttiJUcas . 
Do ministerio do lmperio,. de ti <lo.> 

Junhp remettendo c6pia do decreto de 3 
do mesmo mez pelo qual concedeu-se a 
pensio de 400 réis diaríos ao soldado re
formado do e:s:ercito. Joaquim lllanoel Cor
deiro, acompanhado do decreto ào minis
terio da ~;uerra de 30 de ?.!aio ultimo, e1n 
virtnde do qu~l foi expedido aquelle de-
creto ............... : . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . • Idem 

Do mesmo JDioi8terio, de 7 do .J 11-

nho, lcommunicando, em resposta ao de 4 
do mesmo mez, que Sua Magest:~.de o Im-
pera.dot· ficon inteirado das pessoas que 
compõem :t. mes3. da mesma cam:~.ra.. no se-

:. 

~ 

tlc 8 .•........ ·. ···. ~\· conuntssü.o_. de fn.zend~t .. 
pensões e ordenados .... 

gttndo mez da nctual sessiio .. :: .. . : . ...... Idem ..................... Inteirada ............ .. .. . 
Do dito. minist.erfo~ de igual dat:.t, eu

;-ia.ndo cópias dos telegrammas q ne re
cebeu do presidente da. pro\'incia. do Par:~,n:i., 
em que se pr<-st:tm .informações sobre oc
currencia.s lia vidas n:t cidade d::~. Lapa. ii
cauclo por este modo satisfeito o pedido a 
que se refere o officío da cam;~ra, de 3 do 
mesmo mez, sob n. 65 . ..... .... .......... ldeltl ...................... \ qnem t\: :r. a :r.equi:;i~ ;i.o 

{ o :-:it·. ~\.Ires de Ar:wjo). 

l'AGlN.\. 

2 

19 

53 

53 
Do Jnini~terio. da guer1•a, de 6 de 

.Junho, remettendo a relaçii.o dos officiaes do 
exercito transferidos de nns para outros 
corpos, desde Julho de 1886 :tté 14 de ;\!aio · 
ultimo, conforme requisitou a camara em 
ollicío n. 39 da<1uella data .••..•.......... Id~m ... . ... . . .. ... . . . .: ... A que111 fez- :t requisição 

(o Sr. Affonso Cels 
_ · · · Junior)................ 5:3 

-------------~!.1"0' Senado, àe S de Junho, ec:tn'l.:-nl-1~ttn-i-:ea;n&of:-, ----------!-~.::..::..:....:..'....~_:_:_:_::.....::...:....:..:......:--j-------
que, por o.ffi.c.io do ministerio do lmperio de ' 
6 do mesmo mez, constou-lhe terem sido 
sanccionadas a resoluçiio da assembleo. geral, 
que atltoriz.t a fab .. ~., ... "'"' w.,"'~'' u"' '.~1~. 
de S. Simií.o a. alienar as terras em 1835 
dadas por Simão Antonio da Sih·a. Teixeira, 
e ·~ que appro\·;L na parte penal o regtüa-
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acerca das rept·~sentaçõt,s das cama.ras rnn-' 
nicipaes das cidades de Passos. Bi>::t Es
perança. Ba.ependv. Patrocínio. Bag-ag-em e 
Tres Po.ntas e da-villa Lle Brejo .-\leire, em 
q•w p?<lelll a Ct"e:tção de uma pra~'a de gado 
ua povoação de Tres Cor<tções do Rio Ve-rde, 
reit~ra naquella data as recomntendações 
teltas •••••••••••• _ ••.•••••••••••••••••••••• dem ................... A quem fez a requisição 

(o Sr. :l..il'onso Celso 
Junior). .............. . 

Do Sr. deputado Pacifico Masc.~a-
renbas, de 10 communicamlo que, por 

moti\·o d~ satul,,, deix~t de comparecer as 
sessõe~ pot· 15 dias ........................ Idem .................... . 

DI) mini - rln - ;.]·,. Cl rlP 
Inteirada ............... .. 

.Ttuho. transmittindo. alim de que a ns
seml:Jlea geral resolva· como entendet' acer
tado, d>pia da portnia c1ne, na presente 
data. dirig-e a camara muuicipal ela Cürte 
e todos os p:lpeis concerneates ao contrato 
que a lllesm:t camara pretende celebrar com 
.)o~~ ~\lfr~do,1!l- 9~mha Vieira ~\:,..Comp., sue-

a abertur;,~ de ·~n1;• ~;,.~v~~~~ ~~~'?1:en~;·~ 
de Pelippe ;iiery, e o alargamento da 1·ua 
No,'a de S. Bento .......................... Sessiio de 13 .............. A's commissões de admi· 

Do Inestno mlnisterlo, de U de J u-
nuu, .r .. n:>ml"inuo para os lllS conYe
nlentes, a , epresentaçiio q_ue :'t n.s~embléa 
geral dtrige a camara muniCipal dli. cidade 
de Nazareth, da província de Pc•rnambuco, 
pedindo a decretacii.o de medidas relativas 
á abolição do estado servil,j; reducçãu da 
t:1.rif3. da estrada de fe1·ro do Limoeiro. 
c.:essiio da de c i ma m· bana do nnmieipio é 
locação tle serviços ....................... . 

n istração pro,·incial P 

n:~nicipal e de obras pu-
bucas .....•....• - ..... . 

Idem ..................... A·s comm1ssoes Cl<', ~con-
stituição e l··gislaçii.o e de 
fazenda ••••... - .•.••.•. 

Do I,residencia do Piauhy~ de 4 de 
11aio ultimo. n:mettendo um e;.cmolar da 
(all ~curo qué se abrio a i" s·.-ssã.o dil. 21 .. le
gisiat:u·a da respectiva assembléa pro-
vinci:d .................................... Idem ..................... Ao :-~:·chivo .............. . 

Da presfdeneia dasiAlagõa.s, de 1:3 
do mesmo mez, remettendo um exemplar 
d;t fa.lla, com q11e abrio a 3a sessão da 
9/~U. '• • ·,J, > ,J..J,;o rl·· m ,,., 

pro,·i~~ia ...•••.. ~ ....•...•......•........ Idem .......... _ .......... Idem .. ····.-·--···--·-···· 
Do S•·· deputado João Caetano de 

Oliveira e !!!louza, de 11 de Junho, 
commll!Ücanclo t.:r !lec--:s5idade Jejretirar-se 
desta côrte .por alguns dias e pedindo a 
necessaria._licençn. .................. _ ...... . 

" ~ 

Idem ......... _ ...... _ .... A' commissão de const1· 
tuição e legislação ..... . 

.vv _.,aaao, u" n ue ~~nuu, r.,me;;cn.uv, 
com emenda~. a. prop:JSiça.o que cleternuna 
n:io serem paga~ congrua5 aos Yigarios es
~r~~ageiros sin:i.o tl.cpois de. provada a falta 
absoluta de c!erigos n:tcionaes, e impossi-
uilidade de collal-os por falta de concurso. 1Sessão de i'1. ............. A imprimir ............. .. 

Do minil!§terlo Cio Imperio, de 14 del 
Junho. tr:tnsmittindo o offi.cio da. presi-1 

72 

72 

Si 

8i 

Si 

87 

Si 

89 
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u~ nv , · . " • < """ • ' • ' 
rpte se der~m n:t cidade cl:t L~pa .•. _ .••.. __ Se~.;ii o de 15 ••..•••..•.•.• ~\. rpt•~m f•;:r. a. t·equisi.;ão 

(n Sr. "\h-es de Araujo). !li) 

Do n1esn1o Juinl!!!ter·io, ele ig·u~l cl:H:I' 
tran;:;:ni~tindo o orlh:iD d) pre>itlente elo 
Piauhy. aC> qn:d acon~p·mha o livro do re
d~tt',J ~eral do:; elettores ela c,Jm:trc:J. de 
!Jarnag~t;.~. •. -· _ .................. _ ......... 1 Htelll _ .................... : ute 1 tu ~r. l.·ue~ uu .L'WLL ·-

g·ue.:;).............. .• •• . 90 
Do mint ... tel·lo da Cazenda,. ch me;;

ma dat:t. remett:mdo a reta :ão nomin:1l elos 
re~pon:;:weic:. :\. f:tzench naciémal, conH:tnte=: 
d:n p:wcellac:. n:;. 2, 4. 5 e () d:t t:tb~lla 11. 6 
:i. syn''P'e da Receita e De:;p?z:t d1 Impel'io, 
t•elat'v:t ao exercici:J de 18::i! -18:35 ....... Idem_ .................... Idem ( o St·. Ahes tl" 

_\rat(lo) ........... _..... ~ll) 
Do mini,..t:erio da a~ricultura, do. 

me=mu dai:t. tl'an~ <littin lo .:ópia. ela 110-
,;~;~ • '"" •·. ;1~ 'li'Pl'"" fh l':;t1""-r1:1. rl" f"l'"O 

;;et• cabalmente ~;t~i,feitn. a requi'i~~.o cb 
Camat·:t-. _ ..•• _ •..•...................... hlem .....•............... Idem (id.:m) .....•.•. - ..••. 

Do uu~snto n:inill!ltPI'io. de i!.:'nal data 
remev.end<l, em ce::.p-.-:;la. ~<'~ oCth:i<• cle:?. (].e 
Outahro do :11111') proximo p~.:;5ad!'l, c!•pia:; 
ela<; c1:nmnnicaçõ~<; recebida:; em 1885 e 
188 i ele 110Ha; Ie2açõe:; e .:on<;nlaclo> na 
l;.UL':>p:t, rztativa.n1ênle a vinua uc emi-
grame:; para a J.:m-opa. • rleçlat':l.11do que o 
engenheiro 1 heocloro Tuft·oe:;;on, o nnico 
agente pago pelo go,·erno para promoret• :t 
emigt·ação p:1.1'a r. lmp~riiJ. no not·te cl:t 
Europa, está com sua co:umi>sii.o t.et·mi~ 
na:la._ ............... _ .. _ ................ ; ld:;m ..................... If!e;ll (n St·. All'o11:;o Penna). 

Aclae eleit:oraes ele :J!acahe. S. Jo:;t! 
elo B:irt•e.o, L~:H'a]Jebú;. :l:f:tcabu, Qui~;am:i, 
Neve; rle :II:tcahe e Saquarem:t. elo ;Jv clis~ • 
tricto ela prodncia elo lUo ele Janeiro ..... Idem ..... _ •.• _ .... - ....... A· com:nis:;ã!) d" consti-

Do nlinls1;E>~•·in da a~r·lcultura : 
De::.hrand:J, em J:e:;p,.,~,,- ao o\lic(o (le '1 llo 

corrent-?, que o~ s:da1·h; do; operaria:; que 
Qt»c•om n.)• 1•0' • ~nh,.,,:rlin•ul' · ~'' 

mesmo mini:;tel'ÍG ~êm ~ido re~ularnle1üe 
pago>. ha,·endo apena:;, em rel.aç:lo {t· feria:;. 
:t demora ir.cli:;pensard :i. ot·ganizaç:lo d•? 
re:;pectivo processo ..... , .•.•.•....•.•..••• 

1'ransmittindo. em soluciio ao om.::o n. 320 
de 18 ele Setembro dÓ an11o pa:;:;:l'!o, a; 
infot·m:t\Õe:; requisitada:; do clirecwt· do 
n•wo aba.'Hecirnen;o d'a!:'ua a l!'ita Cone e 
do'> engenheiro:; cheftli ~do prolongamento 

tni<;"iiO e legi:;bc;:l•'> ..... . 

Sessão ele lG • _ •..••••.••• A quem fez a requi,ição 
(o St·. .\tfiJnsn Cels0 J u-
niot·) .................. -. 

em:; e·;tt•anas (te_ r erro ftO r,ecue :t ;::,. !' ran~ 

eisc::> •. Bahia. Pedt·o II e Porto Al>'!:'t'e :t 
Uruguayana; sobre a imp,)rtaneia. ii dc:;
pen<ler com a. <:01\Clu:;fl.o das oh\':\:;, cu)<\ 
constntcçii.o se ach:t autnri:;acla .. _ .. _ ..... Idem ..................... Idem (o St·. All\mso Penna). 

l'ransuüttindo, :t!irn de sati:;fazer a exigenl!ia 
constante d'J olficio de 1 do correnL2 ::ícerca 
do requerimento da The Ccwwos Sunrl·i~a.te 
Con,pat;y, c{•pia d:L informação que pre:;Lou 
em 2 de Set·~mbro do :~.nno pac:.c:.aclo, acltli
.:ionantlo-lhe outros e:;clarecimento:; que 
pela referida companhia. f"ram pJc:.~erinr
menke o.prcsentado<>, e declarando qu<>. ni'io 
•endo a lei fayorav~l :.i, pt•etenção, só por 
e_quida_!ie poder~;. ser ,a

1 
col.npanhi:t de_ferida; 

" • ·"'· o>nh•o>to ,,,- >n>h.; , "'" ,, 

\10 

11:3 

113 
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longo período, os poderes publicas conce~ 
deram a emprezas congeneres o favor soli-
citado, e que a companhia impetrante 
terb sido facU ohter, si o houves~e en.tii.() 
requerido ; o que não tendo ella praticado 
e liavendo c~t:_~rado o contrato, iniciado as 
nhl":\.S ~ neL n,.M..,,. inn 'rle mnrlo a 
acharem-se hoje quasi concluída~. só a. as-
semblêa geral poderá agora outorgar-lhe a 
conces<;ão que pede, si cleHa a julgar mere-

Idem ..................... ceclora .................................... Idem ( commissão de fa-
zenda, pensões e orde-
nados) .................. i13 

Do Sr. depu~do Dr. .FaguS!rlbe .,.t ... 
~- --~~, , ~- A<, .:::"', -~·-· 
incommoclo de saude, deixa de comparecer 
:1 sessão ................................... Sessão de i7 .............. Inteirada ...... , .......... i34 

Do u1inlsterlo d~ l:rnperfn~ de i6 do 

tade 
, 'J,U.<O ._,u.o. "L<"j:í"''-

o Imperador receberá no dia 18 de 
Junho, ás 2 horas da tarde, no PaN <la . TijttC), a deputação nome:~.da pn.r:t n.pre-
semn.r aC>_ mesmo .:1.~gu~-.o ~enuor a res-
posta à Fali;!. do Throno e o decreto que 
fixou n.s forças de terra, e para mn.nifeslar-
lhe os votos da cama.ra pelo seu prompto 

lden1 ..... •••.• ' .............. 1:34 "~:estabelecimento .......................... Idem ..................... 
Do 1nlnisterlo da tnarlehe, de igu:tl 

data, envbndo, em resposln.ao :.lfLcio de 15 
do corrente. cópia. do ayi;o n. 631) oue di-
rigiu i presidenci:l. da pro>incia. do Rio de 

q_uem fez n. requisiç[o Janeiro em 28 do mez pro:dmo lindo ....... Idem ..................... A 
(ü Sr. Affonso Celso Ju-

137 nior)., ..•.•.•.•••..•.... 
Do nainisterio do In1perio, ele 15, 

pedindo 3. deeigna.ção de dia e hora para 
apresenta.r ;). Camn.ra uma J:WOpost:t do 
-p;,rlAl' '~<'·• '" • '" lírlPm ."M"''"·"-'"' n r1i-:~ 9(\: ·I 1'"""' 

da tarde .•.••..•.••.•..• i8S 
Do Sr. deputado Aft"ono Augusto 

1\loreira Peuna,. communicand" que, 

In.,~Mia .•.....•......•.. \ 
por incommoclo de saude, deixa de campa-

147 recer is seo;sões por :tlguns dia~ ...••.•••.• se~•5:o d;e 1~ ............. 
Do Senado, de 11 de J·1nh ... communi-

cando_ que: foi _acloptada_ ,e ":'i ~et• dirig-ida .i 
""'-''-';'"'V < < · '-~":::.AU.\•.~V '7"' ,._ '""'""'-
gcr<ü, que cnncecle a Bonif:tcio Calmon de 
Cet·queira Lima, 2° escripturario da the-;on-
l'aria de fazenda d:.L provincia d:t Bahia. 
um :umo ue liccnç:t <!Om ot·denatlo, aliw de 
trn.tar de sna snude •••.••.•..• , •..•.••.•.. Idem ••••...••.•••....•••. Id~m ...................... :147 

Do naesmo, de igu:\l data, remetlendo a 
pl'oposiçio que autodza o go-çerno :t con -
c~der para a juhil:tçiio dn pruft·~·wr ue mn-
zic:J. do Ex:tcrn:tto cto Imj)erhÜ Coltegio 
Pedro II, :'.Iadtia.s J<'5ê Tc•ixeir:t, o wmp,· ) 
em que elle serYitt como profe,sor cless: l 
mnteria no internato do mesmo collegio. á 
qual o Senado niio pôde dar o reu consen 

. Idem ..................... Idem ...................... 147 timento .................................. 
Do nainist.erio da a~rieult.ura, üe 

igual data, communícn.ndo. em re;;po,ta ao 
ofiicio de i1 do corrente. relativo a obsta-
culos que tenham re;ult:i.do p:trn. a nave-
,.,,;{\ ~~ Ril\T"'""~~,; rh<: l\lll'n" rh "~t.••:l.th " 

de fel'l·o do Nol'te, que a qae;;~ãn pende d e 
informação da presídencia do Rio de Jn 

' neiro, it qual nesta dal:t 0,;pede avis o 
requisitando a devolução elo"> respectiv•J s 
papei~ cnlllpetentcmente informados, nfin 1 

de sati;;fn.zer ao mencionado officio .••..•• . Idem ...................... A quem íer. a requi~i\ão 
(o Sr. A.ft'on.so Penun.) ... i47 

n . . -·· ... . .. 
~data, transmitth;'âb" o 

- o ( ..... 
requerimento elos 

V. II.-3 
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empregado:; da Caixa de Amortisação, pe
dindo {L"\.ssemblea Geral que seus venci
mentos sejam igualado;, ao~ dos empregados 
da mesma catbezoria do Thesouro e da 
Al fancleaa do Rio~ de Janeiro, afim de que 
a Cam:n:-;t haja de tonw.l-o na consideração 
que lhe merecer .....••.•.....••...••.•.•.. Idem .•..••.....•..•. .' .•.. A's commissões de fuec.da 

e pensões e ordenados. •• 
Do ndnisterio da agricultura, de 

18 ele Junho, enviando, em re~posta a.o 
officio de 6 do mesmo mez, as informações : 
1o, exemplare5 de consultas do Con;;elho de 
Estado .sobre marcas de fabricas ; 2°. Com
nmnica.çõe5 referentes á União Interna
cional, para. a. protecção da propriedade 
inchtstrial. ... - ............................. Sessão de 20 .•••••••••• ~·· A quem fe-z a requisição 

( cornrnissio de obras pu
blLtas-)":.~ ••••••• ~ •••••• 

Do ntesmo nlinist.erio, de ignal data 
e1wi:l.ndo. em r~sposta ao oflicio de iô do 
corrente,· o exemplar do Dia1·io Official de 
24 de Dezembro de 1885, no qual eslá in:
;;erto o decreto que approvou o contrato 
vigente com a Co~panhia de :Navegação 
a vapor do 1-laranhao ••••. -••. -•.•.•••.••. Idem ••••.••••.••• ·~·····. Idem lo Sr. Jt>ã:o- Henri-

Do ntesmo JDinist:erio, de 17. submet
tendo :."L consideração da Camara; em res
posta ao officio de 19 de )!aio ultimo. as 
cópia;; dos officios da presidencia do P•auhy, 
especificando a despeza com o pe:;soal en
carregado da guarüa e conservação do ma
terial da extincta. commissão de melhora
mentos do Rio Parnahyba,. e declarando 
achar-se jà recolhido o respectivo material, 
ter sido dispensado o pessoal acima indicado 
e estar actUalmente reduzida a 640$ a des-
peza mensal da commissão de que se trata. Idem ••••.••••••••.••..•• 

.Do minlsterio da f'azenda, de 17 de • 
Junho communicando que mandou sus-
pender a execução da circular de 7 ele Abril 
ultimo, que ;;u;;citou l"eclama<;õe:; do com-
mareio de Santos e deu origem :í represen-
tação da Companhia de Na•·egação Paulista. Idem •.•••• , ••••••••••••.• 

Da presidencia do I~aranií, de H do 
Jonlw wansmittindo dous exemplares de 
rela.torio com que abriu a 2" se:;são da 17" 
ligislatura da assembléa da me:. ma pro;in
cia, e bem Msim igual numel"O de exem
plares das collecções de leis tam bem da 
referid::i. pro;-incia, promtt1gac1as no anno de 
1885.- .• - • - ........ · · ••.••.• - • .. • . . . . • . . . . . Iden1 •••••••••••••••••••••• 

Do minlst:erlo do Imperio, de 18 ele 
Junho, communicando, em. solução ao 
ofllcio ele 1i do mesmo mez, que tratando-se 
de ne"'ocio que corre pelo ministerio da 
AgricuÍtura, só a este compete pre:;tar as 
informaçõ':'~ e remetter a cópia elos clo-
umentos e consullas concernente; á qnestão 

Ce demarcação de terras do patrimonio de 
dua Alteza a. Imperial a Senhora D. Izabel 
Sa pt·ovincia. do Paraná, de que tudo deu 
nonhecimento ao mesmo ministerio. para os 
cde\·id.os effeitos ............................ Sessão üe 2l •••••••••••• 

Do JDiniaterio da guerra de 2-1 ele 

sent.e •••.•.•...•...•..••.•..••.•..• _. _ ...•• Ses-sao de 22 ••••••••••.•.• 

Do __ Sr. deputado ..Yoão Penido, de 
'>'l T. ' ,,t. • 

. que) ••••.••••.•••.•.•••• 

Idem (o Sr. AffonsoPenna) · 

Idem ••••••••••••••••••••• 

Ao arc.hivo ••••...• _ •.•••• 

A quen1 fez a requisição (o 
Sr. Affonso Ce!so.Jwlior) 

Inteirada; oJllcia.ndo-se. ao 
Senado ••.•••••••••..••. 

148 

:1:48 

148 

14:9 

149' 

162 

1i8 
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incmnmodo de saucle, deixa de comparecer 
por algttns dia> ú~ ses~ões da Camara ..... Sessão de 23 .•.•• ; •..•.•••. Inleirad · · · 

Do presidente da Provincia do a.······· · · · · · · · · · 
Piauhy~ de 28 de ~!aio ul.imo. trans-

• 

mitlindo um exemplar elo~ regulamentos 
ns. 97, 98 e 99 para a instrucção publica. 
ar;~c<edação do d~?;imo ele! ga~o vaccum, ca: 

:""';'" ... _ ~ "~ ._.,. "'"~a'" l":v-
'\"lllCla, promulgados no corrente anno ...•. Idem ••••••••.•••••.•...•• Ao archivo· .............. . 

'Do JDinisterio do ilnperio~ de 22 elo 
corrente, declarando, em resposta ao officio 
de 21 do corrente, que na presente data se 
communica ao presidente da província do 
Rio de Janeiro a decisão dr• camara dos 
Srs. deputados sobre a eleição a que ulti-
mamente se procecleu no oo cll~trJCto ela 
mesma província para o preenchimento da 
vaga do conselheiro Francisco Beli~ario 
Soares de Souza, que tomou as·ento no 
senado ................................... Sessão de 25 .............. Inteirada ................ . 

Do Dlel!!nlo 01inisterio~ da mesma data. 
transmittindo em ~lditamento ao M'Í'O de 
7 do "'"'r"" " o orncio do . · rln. 
província do Paran:í. em que se prestam 
mais informações sobre as occurrencias 
havidas na cidacle ela Lapa ................ Idem ...................... ,\. quem fez a requi>iç::i.o 

(o Sr. Alves de .\.raujo). 
Do JDinisterio da guer•ra, de 22 do 

mesmo mez, transmittmdo os papei<; con
cernentes aos empregados elos hospitaes 

• • • ,,, ,..., - • .1. ,;.,_ -
v~ v"• • . •••~·:~• , 'J.""', 

-pedem augmento ele vencunentos ........... Idem ..................... . 
... ::., .. 

Do nlinis1:erio da marinha~ de 23 elo 
mesmo mez, remettendo, em respoc;ta ao 

"\.' commissã.o de fazenda. 
pensões e ordenados ... ; 

officio n. 128, côpia da consulta do Conselho . , 
Naval n. 5612 de 7 ele ~Iarço ultimo ....... Idem ................. _ •.•. A quem fez a requisiçãp 

•··· (o Sr. Affonso Celso Ju-

Do Sr. deputado Leandro de Cha
'·es 1\l~llo Rntisbona, de 24, com
municando que, por incommodo ele saude. 
deixa de comparecer por :llguns dias ás 
sessões .................................... Idem ................... .. 

Do ministerio do lmperio, de 23 elo 
corrente, transmittindo cópia. elo officio ela 
Inspectori:t Geral ele Hyg-iene. lembrando a 
con veniencia de ser discutido o contracto 
que foi sublllettido á npprovaçii.o ela camara, 
celehr:tdo pelo Dr. ~Ianoel Antonio Marques 
de Faria com a camar:.~ municip:tl para a 
fundação elo estabelecimento ele banhos .... Sessão ele 27 ............. . 

Do J11es01o JDinlsterio, ele ·25 elo cor
rente. tran!'\mittinelo. em arlclitamento ao 
aviso.cle 8 do corrente, cópia.c; do> officios 
da presielencia ele :Minas Geraes de 29 ele 
Tnl' I Q,'- I f rL ,~ ,.. '"' o. 

prestam informações s~bre o q,';e tem occor
rielo rela.th·amente ás representações de 
,,~rias camaras municipaes ela mesma pro
víncia, pedindo a creaç:i.o de uma praça ele 

~~de~~- ?.o.~~::~~.~~. :~r_e_s_ ~~~~:~:~ .(:~ -~-i~ Idem .• • •••...•••••.•.•.•• 

lJO mel!!mu_ 1u, .U" "'7 uv ~;v•-
rente. devolYenelo. informado, o requeri
meu tó em que o> secretarias do Extem:tto 
e rlo Internato elo Imperial Collegio ele 
Pedro II peden!_.â Assembléa. Geral que eleve 
.a 2:400$ annuaes o vencimenlo de 1:200$ 
que cada um delles ora percebe ........... Idem ................... .. 

nlOrJ••• .••.•..•.. , ..•..• 

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

A' comm1ssão · de saude 
publica ................ . 

A quem fez a requisição 
(~ Sr. Affonso Celso Ju-, .. v., ... , ............... . 

A' quem fez a reguisiç5:o. 
(commissão de fazenda, 
penso~s e orCLen~CLos) .... 

l'AGL'<JI. 

202 

202 

215 

216 

2Hi 

:.ao 

.216 

217 
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Do mesnao minlst.erlo~ de 25 do cc·
rente, transmittindo, em resposta ao officio 
de 16 deste mez, a demonstra~.ão das des
pezas feita~ com a commissão do sanea
mento da cidade elo Rio de Janeiro, a. cargo 
de engenheiro J. J. Ré\·y ••....•...•.....• Idem .•••••••••••.•••.•••. A quen1 fez a requisição 

(o Sr . .Aflonso Celso Ju-

Do lneslllo minil!lt.erlo,. e de i.gual llat:t, 
devoh·endo os requerimentos dos delegados 
de hygiene nas p:trochia<; urbanas e subur
han:ts do municipio da Côrte, e remettendo 
o elos clümicos ela mesma in~pectm:ia., que 
t::unbem pedem augmento de vencilllentos, 
sobre o qual presta infonn:tções •..•.•...... Idem .•••...•.•.•.••...... 

nior) .................. . 

A quem fez a t;equisição 
(commissão ele fazenda, 
1?ensões e ordenaclos) •••. 

Do IUe!!llnO ministerio, ele 27 do cor
rente, transmittindo cópias dos officios em 
que o engenheiro Julas Jean Ré\-y, . chefe 
<la commissiio do saneamento ela capital do 
lmperio, expi:•e o resultado dos respecüyos 
estudos sobre as obras necessal'ias para 
saneamento d:t Lagôa de Rodrigo de Freitas 
e elo canal do :'>langue... . . . .....•.•....•. Idem ...••.•••••..••....•. A's ~ conunis~ões de orça

meu lo e sauüe publica. .. 
Do Sr. deputado A.ut.onio Jose; 

Uenrlqueo;;, desta data. communicando 
que deixou de comparecer á se;s5.o de hon

- tem, e nii.o o t:n á ele hoje, 'Por achar-se ano-
jado pelo fallecimento de 1un seu parente •. Idem .••.......••.••...... 

--Do Sr. deput.ado Bernardo de 
Me!ldOJlça Sobrinho, de igual da1.a, 
fazendo igual communica~~ão .............• ; Idem ....•....•••.•....•.. 

Do Sr. deputado Pedro Carneiro 
da @lil'"a, desta. data, pedindo licença 
11ara ausentar-se desl.a Corte, :tfim de tratar 
de sua saucle .•.••..................•....•. Sess[o de 30 •...•••.•.••.• 

Do Senado (4), de 27 e 28 do corrente, 
communk:<ndo ter atloptado, para serem 
dirigidas á sancção imperiaL as resoluções 
que concedem ao bacharel José Jansen 
Ferreira Junior, juiz de dir&ito da comarca 
de Guimartie;;, na proYincia do :'>!at·anhiio, 
e :lil desembarga.dor d<l Relaçii.o tle 1hto 
Gros-;n, b:tcharel S~rapiiio J<:u>ebio da A"
;;umpçào, um anuo d<J licença a cada um 
com o respe·:LiYo ordenado, p:tra trr.tarcm 
de sua ~:tude: e decretos rttte outor~:t 
licença a Su:t 11:tgestade n Imperador pa'i·a 
s:thir temporariamente do Impcrio e que 
fixa as forças de terra para o 2o seme:;cre 
ele 1888. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . [(!em .....•.•..•..••....•.. 

Do ministet•io da Guerra, de 25 do 
corrente, communicando, em ra:;posta ao 
oíficio de il do mesmo tnez, que, não tr•ndo 
o goyerno conhecimento da. questão judicial 
sobre dom\n\o dos terrenos que constituem 
a Yarsen., na cidade ele Porto Alo?gre. pediu 
esclarecimentos, os quaes constam das in-
formaçües que envi:~.· •......•.....••..•.... Idem •..•...•.....•.•...•.. 

Do me8mo 1ninist.erio, de 27. rcsti
~ttinclo, inform::~.dos, ~s p::~.pei~ relatÍYr~s, ao 
•• ''l :"' _. "u 1-'"o••uvu.- """ ''~\'""' U<J. vvnv, 
Donung<Js José Alvares da Fon~eca, que 
pede ser ~posentado com todo> os venci-
mentos ...........••.•...............•...•. Idem ....•••......•.....•.• 

l>o ministerio da Fazenda:, de 28. 
devolvendo, informados, os p~~peis relatiYos 

Inteirada. manda-se eles-
anojar.: .•....•...•.••.. 

Idem ....•.•.•.....•.•..•• 

A' conunissão de consti
tttiçào e legi?laçiio ...•.•• 

I nte h·ada ................ . 

A rptem f"'- a reíini~ição 
\o ';:;r •• \fl"t>nso Penna) .. 

A qu.·m fez a requisição 
\COTITIUÍ!ffiàl:.> -m: ~ 
pen>ões e ordenados) .•.• 

PAQl~.\. 

230 

2.39 

230 

230 

230 

24! 
: 

2-12 

2-12 

242 
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ao cabo de esquadra de voluntario'l da pa
tria Francisco Alexandre Coimbra de !.Ia
cedo, que pediu relevação de prescripção 
em que incorreu para poder receber parte 
de uma pensão que lhe foi concedida .•..•• Idem •.•••••.•••...•••..••. 

Do n1esmo nlinisterl(), de igual data, 
t~ansmi.tti~fo o req_u.~ri~n;_nto ~~1 /i~:~ a 

Officios da Bahia..- pede i~~nção de dir.:ítos 
para ditferentes objectos que tem de im-
portar .......................... - .......... Idem .................... _. 

A' me;;ma commisaão ..... 

Idem ..................... . 
Do Sr. deputadoClarJndo A.dolpho 

de Oliveira Cbavee, desta data, 
pedindo que as falt..1.s qne deu ás se>sões 
sejam justificadas.- ....................... Sessão ele 1 de Julho ...... A commissão de consti-

Do nlinisterio do Imperio, ele 28 de 
Junho ultimo, d::~.nclo as informações que 
pediu á Camat•a sobre o requerimento de 
Joao varuoso <H~ uraça, uu·ector aa socte
dade anonyma Siclerotechnia Nacional, o 
qual pede isenciio de direitos par:J. materiaes 
destinados ás sua<; fabricat; e mencionados 
na rel:J.ção que acompanhou o me:;mo 
rec1uerim~nto .............................. Idem ..................... . 

Do 1nesmo nlinlsterlo, de igu:J.l data., 
prestando as info~·maçõe' que solicitou a 
Camara. sobre o reque~iment~ em q1~e 
n . . ,1~~ n: .,;. ,;J,., l'h•~"" ,..,.,,, 

q~e o pag:unento do meio ~oldo que peNebe 
SeJa contado da data do fallecimento ele seu 
pai o capitão :\IanoeLAdolpbo Ch:J.t•ão ....• Idem ..................... . 

Do 111esmo minis'terio, de 30 do co\'
rente, eonununicando. ele ordem ele Sua 
Alteza Imperial a Senhor:J. Princcz:J. D. lza
~,el, que,.,.~endo pa1·tid_~. no mem1o dia p:l.ra 
•J<UV1~" '-'<« • :0 < V •WJ.JO>• 
Sua ZIIagestade a Impet"atriz, a<~~umiu a 
mesma Augusta Princez:~. a Regencia do 
Imperio ........ _ ...•. _ ........... _ .· ....... Idem, ................... .. 

Do Senado, de 2:3 de Junho ultimo, com
municando qtte foi a.doptacla e ,·ai ser diri
gida á sancção imperial a re<>olu~ão, 
determinanclo que os officio;, ele jlHliça 
seJam pronclo' na 'l pro,·nH:w.s JlClO> respe-
ctivos presidentes, medi:J.nte coricurso ... Sessão ele 2 ............. .. 

Do 111esmo Senado, tle igual thta. re- = 
mettenuo a p:·opo~ição que concc'lle amdlio 
pec·tnial'io aos estullante~ Gados .\uguslo 
~o,·ae'l e Joii.o do Pra.tlo L"ite (lereira. 
par:L curs:J.rem estucbs :=mpt~!'Íorc:; .fórn. Lla 
pt·ovinci:J. do Pará, á qual nii.o pócle dar o 
sett con~entimen to .. - ...................... Idem ............. · ... ·· .. . 

Do ulinisterio do Impei"io, de 28 do 
mesmo t~tez, devolvendo, comp:!tente~lente 
;,.,r..,, . .,."J" n .. , ... â~· ... ~ .. ~ ,.;, , .. , ,J,, •. _ 
donio de Mauos~. mestre tla otlicina typo
gL·:tphica do In~t.itttto do:; ~Ieninns Cégos, 
11~de á Assembléa Geral Le.:;ishttiva aug-
lnento de vencimentos ................. - .. lllem .................. · .. • 

Do 111.inisterio da _.I_u~Uç~ •. de 28 do 
li! I:~ lU V UlCr., , '-''>!J' < < ·: 

cul::l.l' remettida pelo pre:;ítlente d~. Provín
cia. de ~Iinas Geraes em officio de 18 do 
referido mez, e declarando não existirem 
oulr:tR peças officiaes relativa~ ao mesmo 
::t.sstunpto .................................. Idem ....... •• ...... ·····-· 

Do 1ninlsterio dn Fazenda, de 30 do 
mesmo mez, devoh·endo, mrorm:t.cto. o .. .,. 

.... 

A quem fez :t requisição 
(commissão de fazenda.. 
pen:;ões e ordenados) ... : 

Idem ....•.•.••.•....••.•.• 

Inteil·acl:J. ......... • .••.•.• 

Idem ..................... . 

Idem ..................... . 

A quem fez a requisição 
(commi~sões de fazenda, 
pensões e ordenados) .... 

A quem fez a rCH!uisição 
(o Sr. Carlos Peixoto) ... 

242 

242 

243 

2-B 

259 

250 

259 

259 
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querimento de D. Jesuina AlYe~ Branco 
de OliYeira C:wolcanti, pedindo re\·cr
são em seu favot· das quotas elas pen
;;ões que pertenciam a seus it·mãos já 
f a llecitlos ............•.................... Iden1 ......••..•.•.•••.•.•• 

Do ministerio da Guerra, ele 30 do 
referido mez, rell!ettenclo cópias dos pare
cere' dos ofliciaes do exercito sobre o 
projecto de reorganiza-.ão das forças arre
gimeniadas do mesmo exerci(o. conforme 
exiziu a Camara. em officio de 25 de ~!aio 
ultLmo ...•.•............•....•....•..•..... ITrlem 

Do 1nesmo ministerio, de igual data, 
resti•uindo, informado, o requerimento em 
rm<> n ,;,., • .,.·:;n.m;,,. ·,], -,r ··-:;_,1 n-~~rln~<ln 
t~eformado. ~do exercito. Dt·. Cesarro Euae~ 
nio Gomes de At·uujo, pede seja c_omputa~do 
~~lo_~bono ,~. ten~~? em que ~~~·'"'.:~~, 1:a. pro-

DESPACHO D.\. ~lESA 

A que1n fez -a requisição 
(commissões de fazenda, 
pensoes e ordena.dos) •••• 

Junior) .. · ••••• , ••.•..•••• 

. . ' ,g-uez·r:~ cznl. •..•..•....•••.•••.•••••.•..•• Idem .•••••••••.••••.•.•••• Idem (com missões ele ma
rinha e guerra) .••.•••••• 

ReQuerimentos aDresentadus nor denntados 
. 

Do Sr. Costa Pereira.- Requeiro que ... 
se requrstte ~o go,·erno copta .da acta do 
Conselho ele Est.1.do pleno em que .foi exa
minado um pro,iecto de lei sobre .nuneração, 
organizado pelo .Ministro da Agricultura 
Conselheiro Buarque ele Macedo .....•...... Sessão de 3 de Junho ..•.•. Approvado •••••••.•••••••. 

Do 8r. Afronl!\o Celso Junior.- Re
queiro que, pelo _l\!inisterio da Fazenda, haja 
ll "'"'""'""" de · ,., · • si tem conheci ·1:en-to : 
das reclamações do commercio de Santos con
tra a. interpreta.ção qne deu á circulardo mes
mo ministerio de 6 de Ahdl do corrente anno 
o inspector da alfandega elaquella cidade, e 
que providencias tomou para attendel-as. Idem ...•..•....•••.....•• Idem •••.••••••••••••••••• 

Requeiro cpte, por intermedio elo Uinisterio 
da Guena, haja o_ govern~ de. infn1:mar ~i 

v "' 'b' .. • 
tit'gildo, qu:, corno commandunte da guar
nição do Jaguariio, expedin portarias anto
riz:wdo o ingresso e regresso ele pa~sageiros 
e de gado deste paiz para o vizinho. quando 
lhe incumbia. velar pela in,·iolabiliclade do 
corcl:lo sanit:J.rio, e, no caso nt•gatiw, que 
pr-ovidencias tom~tt ou pretende tomar para 
punir aquelles abusos .•.•.....•.•..•..•.•.• Idem •..•.....••.•..•.•••. Adiado ••••••••••••••••••• 

Requeiro que. por intermedio elo l\Iinisterio 
da Agricultura, haja o governo de informar 
qual o motivo por• que lra dous mezes não 
são pagos os salar-ios do"> operMios do 
mesmo ministerio ...........•••..••..•.•.. Iden1 •..•.••....•••.•..••. ApprJvado •••••••.•••••••• 

Do Sr. Alves de Araujo.- Requeiro 
que, por íntermedio do l\Iinistorio da Agri
cultura. Commercio e Ohr:ls Publicas,: se so
líci tem as SPgttintes informações : 

Cópia do despacho ele 30 de !>-b~il de 188?. 
· , ~ <'nnt~ rl~ A~tl"~fl<l ((I> rl>l"O•n ri. 

Santos u Jundiah;: 

PAGINA 

259 

259 

259 

3 

3 

3 

3 

Cópia da carta de 30 de Jul1ro ultimo diri
gida pela companhia da referidr. estrada 
aoBar:1o do P••nedo •.••......•.•.•.•.•. IdeJn .•••••...........•••• Adiado................... 4 

Requeil."o que se solici~e do illinislet"io da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
~ópi:~ _das inforn~a-.ões cl~ eiJ,genheit·o-liscal 
u.- """ '~"'~' , "'"''" uv~ '-'"-• 
minhos de Ferro Brazileíros, no Paraná, 
que não iiguram no J•elatol"io que acal.ta de 
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ser Cltstrltnua_o pot" esse mmistet"lO, por n;.~o 
terem cheg-ado a tempo .................... Idem ..................... Approvado ••• __ -;, ···'·•~ ... 

Do Sr. &ft"onso (.~eleo dunior.- Re
queiro que, por intermedio do l\linisterio da 
Justiça. s~ solicitem infot"mações do governo 
acerca das providencias tomadas no sentido 
de punir os criminosos que, a 31 de .Mar~o do 
corrente .. not" ·- ,J, ,1. · ;;,-A , inizde naz 
em Lenéóes, província de S. Paulo, prati
c:l.1·am gt"aves attentados com accpliescencia 
das ::t.utoridades locaes ..................... Sessão de 6 ................ Adiado •••••• ~ ........... ~ 

Requeiro que, pelo Ministerio do Impedo, haja 
o governo de informar que providenvias tem 
tomado ou pt·etencle tomar, afim de levar a 
efl"eito o ncenseamento geral do Imperio, 

" "· . ""'o'iJ 91\ ,J, r.. • 
d~ 1877m;rcou para~ corrente-anno de 1887. Idem ..................... Idem .......... ~···· .... .. 

Requeiro q11e, por intermedio do Ministerio 
do Imperio, se solicite do governo cópia da · · 

' _ J:'
0
ç4v v~o-

hnte do Sr. Duque de Sa~e~ afim de tt"atar 
de ajustes para entreaa do dote estabelecido 
para sua fallecida esposa a P1·inceza Se-
uuora u._~"'~~~i,CLÍna ...................... l"'"'~~ao ue •·· ............. :~ueru ...................... .. 

Requeiro que, por intet"medio doMinisterio do 
Imperio, haja o governo ele informal" qual o 
motivo pelo qual recusou-sa o Brazil fazer 
parte da União Geral para pt·otecção dos 
aireitos dos autores, projectada na confe
rencia diplomatica de Berna, -para a qual 
foi convidado pelo g-overno da Confederação 
Suissa_ .................................. ··lidem ...................... l!dem ......... ~···-···-··-·-··· 

Requeiro que, por intermedio do ;.\linisterio 
da Agricultu_ra, se solicite do governo c6pia 
do. sentença de jul~amento do recur;;o inten
tado no processo ae medição de terras da 
provincia do Paraná, ~ertencentes ao patri-
monio de Sua Alteza Imperio.l a Princeza ~ _ 

8 c-o n r~~''"' ;:s~~sã:n de 
Requeiro que, pelo Ministerio do Imperio, 

informe o governo si já se levou a e:ff'eito a 
-demoliçii.o do barrMã.o do lat"go do Moura, 
nesta Côrt?., pt·oYiclencia urgente pedida pela 
Inspectoria Geral de 1-Iygiene, cuja desa
propriaçã.Cl, por utilidade publica, foi t"ecom
mendada á Camar:l. l\lunicinal por porturi:~. 
~• "''-' ,... _, <C ••. '· u.: ,':"" U.<:; ~u.• '~'-V u.v ~uuv uuu.v, "'"''-'-' -.vmv 

no~ seu autor. 

9 

PAGI::'fA 

4 

20 

20 

si J:Í. se demoliram as outras construcções 
de madeira levantadas no mencionado largo, 
COm infr:tcçiio ue posturas, em terrtlnO do 
domínio municipal, conforme recommen
dação co ·stante d<t portaria de 29 de l\Iarço 
uliimo.. • ••.••••• ·•· ...................... Idem ...................... Adiado.................... 5! 

Do Sr. A.lf"redo Chaves.- Requeiro 
que, pelo l\linisterio da Guerr-J., remetta-se 
:~ Camara dos Srs. Deputados : 

1.° Cópia elo mappa estatístico e criminal 
dos corpos do e~ercito relativos ao 
tempo <lecort"ido de 5 de Abril de iSSO a 
:11 de Janeiro de i881; 

2. 0 Relação das quan<ias despendidas com 
premias de volunlarios ; 

3." Numero de praças dosertaclas, com 
declaração do tempo de serviço que 
tinham: , 

A o R.,],..,.:;" tln~ ~ ' t .. on-

· sferidos de uns par:J. outros- corpos e 
de~peza realizada com as transferencias; 

5.o Rehção da despeza com auluguel de 
casas para quarteis e enfermarias ; 

6.o Nnmet"O de praças que faltavam para 
c.ompletar os corpos e as vagas de offi.
chles a promover, com declaração ~o 
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Do Sr. Costa Agulat•.- Requeiro que, 
pelo mlnisterio do imperio, SeJa fornecida 
cópia dos documentos em que os preladvs 
diocesanos hão dado os motivos por que não 
têm provado inamo,•h·elmente as parochias. Sessão de iO. _ •••• , •• _ •.•. Approvado ............... . 

Do Sr. Maneio Ribeiro.- Requeiro 
que pelo ministerio do imp?rio, o governo 
1ntorme : 

1.o Si tem recebido reclamações de todas 
as partes do Imperio sobre faltas com
mettidas pelo clero em geral, no oxer
cicio do ministerio parochial ou sobre 
abusos do clero em ger<tl. 

2.o Em que têm consistido esses abusos. 
~O ~i <'>~~.>S ahn~n;; t,;m ~ir] o 1 • ,rlr~~ ~ n 

conhecimento dos bispos, para exerce-
rem a precisa. repres:;ão .....•.••.•.••• Idem •...•.•.•••••..••.••• Adiado .•••••• ~ ........... . 

Do Sr. A.tronso Pennn.-Requeiro se 
• • rl n • -"".L • · • -' • 

agricultura, con~mercio ~·;;bras publicas, as 
sea:uintes informações : 

E' e'iacto que a na..-ega.ção do rio Ia;ltassú foi . . .... _, "' . ~ 

do ':s-orte 1 . ~~~·"' . "'" •· 
X o caso affirmativo, que providencias tomou 

o goYerno para cohibir taes abusos 1 •••••••. Idem ..................... A.ppro,·ado .............. .. 
Requeiro que se requisitem do governo, pelo 

ministerio da guerra, as seguintes infor
mações : 

Tem o governo conhecimento de uma questão 
JUdlCL:ll em _ql!-e alguns parttculares recla
mam o donun10 sobre o~ terrenos que con
stituem a Yarzea, da cidade de Porto Ale
gre, dentt·o dos · quaes está estabelecida a 
escol:.\ militar do H.io Grande do Sul? 

No caso affi.rmatb·o, que providencias têm 
si(lo tomadas para def•mdea os direitos e 
aca.ulel.a.r os intet·esses _do ~ ,.,.n.,-.,_ 
Inente ameaçados ?. .............. _ •• :: ..... Itlem ........ , ..•.••.•.... Idem ............. , ....... . 

Do Sr. Atronsn Celso Junior.- Re
queiro que, pelo ministerb do imperio, se 
req'li~ite ao go,·erno cópia das communi
caçõeo officiaes recebidas 6.cerca do adia
mento da reunião de varias as;;emLléas pro-

, vinc~~es d(\ Impe_rio.:····:--··~·--;·;····.·· Idem ...................... \di::u.lo ................... . 
~-v.'!' - . "l. l ' J:' •• d I • ";1 • da agncu tura e o mper10, taJa o governo 

de enviar {t Camara. cópia de to·los o~ docu
mento>, iuformaçõe:; e con:;ultas concer
nemes ·á questão de demarcação de tet-ras 
do patdmonio da princeza. a Sra. D. Izabel, 
na prc•'l"incia do P<tran~ ..................... Idem ..................... ,\pprovn<l•1 ............... . 

Requeiro ,:;e requisite do gorern•'. pelo mini:; 
tet·io tb znat•inh:t, c(•pht do ::t\'i'iu n. G30 de 
28 de maio do corrente anno, dirigid•' pel•) 
u_teszuu :~~ini'Hel'Í•J C.~ pz•esi•len.:ia da pl'IJVin ~ _ 
c ta du h.10 de Jane1ro ..................... ::SesS<tO de 13 , ......... lidem 

H.eqw:it·r· fJlle, pdo mini-teriu da jn:;l.iça 
pre:;te o governo as seguintes irtfonu:,çües 

1.~ H••nve alguma pertm·bnçii.·1 de ordem 
publica na província de S. Paulo? 

2." No ca~n ntg:ttivo. rpal a razão pot·que 
têm sido tomadas prMid~ncias extraor 
1linarias, t'nviando-se for~as de tet·ra e 
,] > 111:1.1'? lr,l "" .. • .. • .. .. .... • .. • • . ,.1 .......... , ..... .. 

Do Sr. Olympio Catnr>os.- Requ"iro 
q11e, pelo wini-;terio da jastiça, o goYerno 
informe ~i tem conhecimento •I<:! que muitos 
doe padt·e' italianos resid~nte;; no Imperio 
são criminosos: e, no c~so :dfirrnativo, r1ue 
provirl.~ncias l~m sido dadas p<tr:t a punição 

,.., do~m<>.;:;m~'·.:. ..... - ..... _ ............... : •• Idem .................... , Ap11r0Yado ............. .. 
. ~&. -~~~ 'L--;-" L'"''I~"'"-V 

que se peça ao governo, por mtermédio do 
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ministerio da agricultura, cópia do con-
tracto tirmaclo com a companhia d·~ nave-

Se;;~ão üe 15 ..•..•..•••.•• ga<;ão a vaj)Or do 1\Iaranhiin .... _ ..•. _ .• __ .• Idem .............. . ..... 102 
Do Sr. Marcondes Figueira.- Re-

queh·o que se req isite elo ministerio da 
marinha, cópia do relatorio apre~entado 
p~ lo ca.pit:i.o de mar e o-uel."ra ~<lu ardo \V an-
denkolk, na pal."te relativa aos arsenaes e 

Idem ..................... capitanias ele pnrto~ ............... -·- •...• Idem ..................... 11)2 
Do Sr. Aft"'onso Penna.- Rt.queiro 

si solicite do governo, pdo ministerio do 
imp:•rio, ac; seguinte<; infot·mações: 

X:"l•1 existem no Imperio pessoas habilitas 
para exercer o cargo de lente da cadeira ele 
"'"'''In;,.,, · "" •o,.nl· rl. ;\-r; •. 
O !I'O Pt·eto ? 

Por que motivo autorisou o g-overno o con-
tl'ad • na Europ:t de um lente para a refe-

. T,J, rT" ,-1. 40'l •· • . .l .• '" 1 .... . . .. .. .. . 
i )l) sr: Ros~ .e .. Sil~~:.:: ·l~e;l~~i~~--~;,~: 

]\'~L" intet·medio elo minislerio da agricul-
Lura. ""; _r~quisite com urgencia; 

>, > ~!" _"v vooa••«vov • UC 11:i.:1'U 

•lo l~ecife a Ca1:uarú : 
2. 0 f,taan to se tem gitsto annualmente 

com a construcção dessa estrada ; 
:3. '' Qu d tem sido a receita e a despeza 

me •~<~l. na parte em trafE>go ........... 
Do Sr. A.fl'onso Celso .Junior.- Re-

Idem ...................... A ppt'O\·aelo ................ 103 

quiro cpt~. por intermedio do i\'liniste'l"io elo 
1mp;-r1o, s·~ r ·qu1stte ae governo 1ntorma-
<;:•es mi nndo~as acerca das despezas feitas 
com a commís~ão dô saneamento da Corte, 
de que é pre~irlente o Sr. J. J. Révy, espe-
ci !icando-sa tndas as verbas elos respectivos c 

!!~'l....;to::; •• •••••••••••••••••••••••••• ·- •••••• Sessão de 15 .............. ldem ..................... 103 
R.?cl nei'l"o 'l 'e, pelo Mi n isterio da Fazenda, haja 

o "overno de informal' qual o motivo pol." 
que f .i ex •nerado do Jogar de escrivão da 
colh•ctPria g-eral do Bom Successo; provin-
cht ele ::\Iina~ Gerae.;;. o tenente José Cal."los 
de Soa~a Z!-!q tti nho; cr;e, desde a insta.lla-
çi'io do município. ••xercia aquelle cal."go a . 
co·nento geral e f"i s b~tituido pol." pessoa 

Idem ..................... Adiado ..... _ ..... 103 sem a. 11ece~sal'ia irlon ·idade •...••..•.••.. . ....... 
n.-. jil .. _ r. ........ n & - . • """ 

pei•> )linist(~1'i" cla Faz:~wla, se me informe 
qna.nt.:o protl zi11, no ultimo exercício liqui-

Sessão de 16 ••••••••.••••. Approvado ................ 114 tlado. o impoHo do tlizim·• ................ 
D,, Sr. ,~ft"on~o Penna.- Requei:·o se 

r·~crnisitem dn governo, p:·lo 1\Iinisterio ela 
(T-!erl'a, :•~ segui:ttes info ·mações : 

c~n:t n .no; ofiiciaes. e cp:.ws as respectiY:l.s pa-
, ·ntes, e:o::i~tem ad·liclos ;, Repartição (le 
.\.jarla·• te G~ner:d ? 

rle . .;cmpenhaclo eS8PS Q·H· ._:ommi~s:)e~ t·;m 
olllci;.~.rs de ,J :lho th• 18<:i•3 :1. 30 de ~Iaio pl'o-
XllllO {1:1.!\::>:lltt>; '' I~ \)I .jm.,u>O~ C Y<loW,-

zen• fJIIC t•~m t·•~c'hi:b ~. . 
Qn:t 11>0~ o!licin··~ l•nnot•;t rws percebem venct-

me:no.; p;,.r.• ~:'t'vit•em em conselho de guerra 
na C ··r~e. e num:.•ro dt; eonselhos em que 
t••1u fu·tcdun:u!o c~.da um <los officiaes acl-

114 di dos :'t. R •pnrti·:ii.n de .\j :t!::tlte Ge·wral ? •• Idem ..• ················· Adiado ................... 
1 Jo 8r·. AtruoMo Cel11o .Junior.-

Requeiro qni', th•h ;\Iini~ter!o do. lmperlO, 
i•lf::rmP o ;.:o,·••rno qn~ prnYt<\enc1as tomou 
ali 111 de soccnrrer a;; pnpula..;ües que se cR-
t••nde·u- tlesda a c~nfiu•• II'Í:t do Cnpivary no 
Tabal.":i.o ate :w P:u;~a-1> ,. 11, província d•• ' 

~:tn Vl C:~.th:trina. , vicümadu.~ ultima.mente 
por terrivt.>is iaunclações .............. • ·-·d,· ldPm ....... ............... Idem ..................... 114 

· "',_. not' · · elo i\ • • · la 
J~1s1.iça:h:1j:t o governo 

V. Il.-4 
de pt'elltal' infot•ma-
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ções ~\ce~ca do aU.entado de qu() foram vi
ctima.; o j·1iz municipal e o comman<.lante 
.lo deHacamento da villa de Patos, província 
de ?llina~ Gera e:; ........•.......•.•...•.•. Idem .....•. ·, . . . . • . . • . . . . . :\ ppq o1·:do ............. .. 

Do @r. S. l\l•u•carenhws.- Requeiro 
q•te. p -~ intermedio ilo Mini~terio da Agricnl~ 
tura. SPjam pr ·;;e 1tf'~ a e~ta Cau~ara cr'>pia 
;,·,. "'~ n ot~· ~nr•o>oo> ··'· • n. n., .. . -
para conrlu.:ç:lo d~ mala. 'i do corr,• i o, e cpaes 
foram ac·i~a;; ............................ Idem ..................... Idem ................... .. 

Do @r. Carlos Peixot:o.- Recptei~o 
q·1e, pelo llli11i't t•io da .Tusti~a. s2ja re
qni~it da. cópi:t elo officio-cit·crt'ar elo chefe 
de policia d~ :Minas l:reraes, recomme11da ndo 
{ts aut••ridade' policiae~ qtte ohrig tem :1 
a~~; u<u· '" mu~ <w ''.! ·tra' ',a o~ sennor<'s 
q re i!-l·ici:tr?m esc•·aYos, e da::; P'~n.s olll
cioe'l de cpe CO"~Stem "~ mo.i,·os que tenham 
aco1Felhado e;~e a c to ..................... :Sessiio ele 17 ...... , ....... Idem ................... . 

J..equotro q •e, pêl • -'~' nt~,er1o <.la ,lu<ltc;:t. se 
peç:tao pr~~idente da R laçào de O,tro Pl·Plo 
q•te informe q :tnt -s prnc: s;;c>s ele re~p-.n~a
bilirlade tem feito i t'\tanrar o itti7. de di-
r~Ho da comarca de Arassuahy. bachard 
1gnacio Antnnio Fer ande:;, no p ri.;dn 
decorl"ido_ ele 20 ele "·~go:;~o de iSS5 au~ hoje: 
qual o ObJ ·cto cle"es proce;;:;o:; e q we:; a~ 
deci~Õe'\ s .• bre elles proferiLlas po~ ac1nellc 
t1·ib •u:t1 .................................. Id•!m ....... ~ ............. Aüia~lo ................. . 

Do Sr. ''-ffonsi, Cel"'o .Jun_iur.- n,,,. 
nna<'T'ntm" n·.J, \1' ·,,, · rl 1. · · 

lorme Ô gÔ~·et• •o !]Uaes as pt·ovid .;1ei:1s 
tomad:t.:; pe o dPle:ado doe policia. ele Gt·:Io 
Mo ol, pruYhcia de :\li na~ Q.•ra··~. afim d·· 
ca;.otu o.r os crimitlO"O~ que em De7.em1)ro do 
:u1.:o r >xim,., pas~ad •. n:t fre::ruezia. de 
S. J.,~é de Got·et ·ha. ·as:;a:;sinal.·am duas 
filha~_ de Gregori•• C:tl<l:'-~- dentro ~e s_·w 
1; ''JH"-' ~·.' '' · • vh~ u • ioj llt: • .LUl'HU 

üo corre1ne an:1o .......................... Iclem ...................... Idem .................... . 
Requei!·oque, pelo ;\lini~tet"io da .Jn:;tic;a, ~,.. 
requi~ite do :ovecno c<ipia da;; informa,õe:; 
<!f!idne.; r~ceb da,; acerca do f:Jc:o o c •L'l'ich 
a 25 de D::z:>mhro do :.tino pu.,~ado na ci
dack do Rio Pardo. ]WOvincia de 1lina~ 
G~rac'~, com o tenente "\1.h:Jna~b Sib·a e 
o cummn.nctante ao <leHacamento policial.. Idem .•...•.••...•..•..... ll([em. · ........... • •. •. · · · 

Do !!!ir. Lourenço tle ..:-'\.lhtufuer-
({ue.- 1-teq eit•,, ~ · peç:< ao g-o1·erno : 

l. u :\. CÓpia do CO • tra 1.0 C"Jebr:H[(l, po~· 
i•nerme·:lioclo D:tnco lnt.ern~cional. com 
banquei •·o> d:L Europa pn.t·a :1. co c ss:"io, 
a faYot• do The~o:~ro. de um credito ele 
dotts rnilhv -~ ~:el'lin.os: 

2.:; Uma re!aç~io cl:ts quantia:; CJU·~ têm 
sido sacc:vla:; por coma cl••~'i,) ereLlito: 

•l O r· . rH '" tl· · w. - .. , • • : , : 

f)iae:; tonwd:ts pelo frO\'et·no ue.~ta e 
otara;; praças <l" Imp ·rio tle;;de .Tandro 
~.tti o fim ele 1bio do cot•t•ente anno: 

H:iw, ................................ ··lwem ...................... "'"'" .. · • · •• · • ••· • · • •. · • .. 
DJ St·. ~'\.O'On~o Cel~;~o .Junior. -

Reqneiro que, pelo minísterio da Jn~ti~~a. 
~e s•.Jiicitem intot·mações tln go,·ct·no úcerca 
do motivo pot· cpte foi su;;pcnso do exercício 
do cargo de juiz s·•bstitutu de CuyaiJà, p'.lr 
:Jcb rla pre~iuencia. da pruvincia de ~1 de 
Fevereiro pwximo findo. o Dr. Antc•nio 

4. 0 A ;;omm:t do::; <)mpre;;tlmos feno-.; 
até e:; ta data e!ll virtnde rl;:t l·~i n. :326:3 
üc lli de .Julho ele lSS;;. (bcbt'ados os 
Banco' a que taes empt'e:;timo> fo1·:un 

Augusto l~oddgttes tle 2-loraes .......... ; •• Sessi\o tle 21) .............. Apin-ovatlo ....... ; ....... . 

114 

13'> 

·1:35 

l::í2 
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DESIGXAÇ:\0 DU DA AP!'.ESE~T AÇÃO DE$l' ACUO D.\ )lESA 

~-· '- .• . ' '' J """ ., -
forme o g"•l\"et·no qual o motivo pot· que. ha 
cerca de cinco me:r.es, acha-se pt·eoo na Cas~t 
(]e Deteneão ela Cúrte o italiano Gio,·ani 
Pessimi, sem nota algmna de culpa ...•••.• lclem ....................• Auiall<l .................. . 

lleqneiro que. pelo minist<>.rio da. justiça, in-
f,rme ,-, g·ovet·no qual o motivn l'''r que 
~lm-~e Jll"eso na C:tsa de Detenção desta 
'::'v. "·.u"~'" '"" u-: ~u"L·ço uo cot•rente anno, 
.T;tcintho Fernandes dos S:tntos. sem nota 
alg·uma de cnl)}lL .•••••••••.•••••••••••••• Idem ..................... Idem .................... . 

llcqncit·o que, pelo ministerw dn. justiça. se 
requisite do grn·erno : · 

1. 0 Informaçii.o úcct·cn. do motivo por CJUC 

foram ~u;;pen~os os '"encimcntos elo jui:r. 
de dL·cito da comarca de C:1cercs 1wo-
nncia de Matto-liL·osso. Dt·. 2\Ianoel 
José .Murtinho : 

2. ° Cópia LI~ todos os p~p~i~ rcmcttirlo~ 
J)el:t-llt"e~id<?ncia ela t"P.tc•·i<t"l " ·· · 
:~cet•cn. eles'! e :lS'mmpto ................ .:';c:;~iio de :!1... . . . . . . . . . . • .-\..pprovad•) ............... . 

H.nc1ueit"O que, pel > mini:;tm·;o ela mnrinl·:t. se 
l"erp:i~i e do g-overno ~ópia cl:t consult:1 cb 
N>n~el!w n: ,-.;.t n ~ ~-l·J .1 .. ~ ,]., -:\1-: • ·~ ;;_ 

. - ~-

COL"t'Cil\e anno ..•••..••.......•.••.••••.••. Idem •••.••••.•••.•••••••• Iclcm .................... . 
Requeiro que, pelo minis1t'rio da jtt~tiça .. in

forme o g"O\·e :no que pt•ovirlencias têm sido 
t•)matlas no intuito de dar completa execu
ç:"lo á lei de '13 de Outnbro de 1885, que 
abolm a pena de açoites •......•.••..••... Sessão üe 22 .............. Adiado ..•. , ............. . 

Requeiro _q:til, por ~nt.ermedio üo ministe_rio 
u.- ,., '"".'"", .... " -v ,;urernu s: o 
Brazil pt· tende tomar parte na Exposiçiio 
Ilttemacional France:r.a de 1889, e, no c:t<;o 
::l.!1irmativo, r1uz providcnci~s já têm sido 
cbda.< _para esse fim ....................... Idem ...•..•............•• Idem .................... . 

Do Sr. Ft.~rreh·n 'Vianna..- R quciro, 
sem pt·ejai1.o cl:L di;;cus•ii!"l, que a camara,. 
por !<CLl pt·esideute, nomeie uma c::>mmissiio 
etc 1;) mem n·os para peüu· a :S:t::t Mag~staüe 
o ImperUllor de declarar a :ma vontade, in
clispensavd ao consentimento que o governo 
solicita .................................... Idem .•....... ; ..........• Rejc1tado .......•......... 

Do S•·· Atl'"onl!l!o Celso Junior. -
Hequt'irc> que. pelo mini:;te!"io da fazcnrla. 
info,·me o go'"erno cpw.cs os motivos por que 
inouinadamcnte co"' ,,., .,,.,., n,,.~ -,, ·n!11-
mcrcio. ma.nrlou püt· em cxecu~:i.o a nova 
larifn. (b~ ::tlfandeg:ts e mais dispo,içõe& 
prdimin:trcs, orden;tndü :1os in~pect?re,; 
da;; Llresourarias de fa~cnda que g ·:u·da.;-
sem reserva_ a r~speito ate oito dias an.e> ~ . _ . , 
de .sua publtcaçao •...................•.•.. :::.oss:t•J t!e 2, ..•..........• "i.rliacb .................. . 

Requeiro qttc, pelo ministerio da justiça, iu
fnrme o g-ovct•no qnaes os motivos que t.~m 
impedido na cillade elo Pouso Alegre, pro
·.-incia de ~Ii'na~ Geracs. o julg:tmcnto dos 
~~npres d~ rle~tr,ni<:üo do. typographia do _, 

1
• 

w "~ ""'.!"' •«!''" ••••.•.•...•.••••.•.•.• """ ....•. '....... . .••• ·1 ~"'"" •....•••...••..•..••• 
Do Sr. AI'\""~S de Arnujo. -Requeiro 

l}tte Re solicitem do ministel"io da fazenda 
as seguintes informações : 

Qn::tl o período mat•c::tclo pelo ministerio 
da f:tzcnda em que deve cotnecar ::t 
exectttar-se nas a1fandezas a no\·a ta-
refa : ~ 

<.!11:1 e;: "os p~·ccNtcn tcs do Lhesou:o em rc
laçao aos pt':tZGS p.!l':l exccu.;ao de rc· 
form:ts detaril"as ...................... Idem .••..•..•.........••• Idem ..•..........•..•• ~--· 

Do S•·· l!!!i. 1\ln ... carenhnM. - lnl"unne o 
govct·no, pelo minbterio do imperiL•, si pre
tende conLitnar a pot•mittir nu hoospitnl da 
Gambüa :l. promiscuidade de d•)<:ntes de ,-a-
,:i<"ll:t «;> ''""'"" , • . A t;,;;h;•A < " ,,. 

e não acb:l inaon,·eniente e~a acãumttlaçi:io. Idem ..................... Idem ....... , ... -·· ... ··; • 

27 

!52 

:152 

163 

163 

liS 

1i9 

1\?i 

:203 

""" 

203 

204 
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Do Sr. Afronso Celso .Tun•or. 1-te-
quei-ro que, pelo mini,:;terio da ju~tiça, in-
forme o governo si já recebeu os esclareci-
mtlntos que reclamê.>u da presidencia de 
1Ia.to-Grosso, :icerca. do in,·enta-rio do maJor 
l\brtim Gabriel de :'IIello 1-:tcquer, no clis-
~,ric~~ de '~'e'~~triü. mlmicipio ~~ Sant'Anna· 
I~ •~-~ • '~ ;., • • • 

inventario ·que foi sinmltaneamenle feito 
pelo juiz municipal do referido termo de 
S:tnt' Anna e p<>lo da villa ele Rio Bonito, 
provinci:t de Goyaz, exigindo ambos av:llta-
da~ cont:t~: e q_ual o motivo por que are;;-
peito n:ío foi ottvido tatnhem o presid<>nte 

Sess:to ele 27 .• desta ultima pro\·incia ..•.•..••.•..•••..•. ........... ,\.cliado ................... 217 

Requeiro qut>. pelo mini-;terio da fazenda, 
informe o a:overno si pretende tornar efTec-
iiva a exl:racçào da-; grandes loteria~ ele 
;\.lagoas e 1·ernam JUo.:;u, "• '"' ..,,.~"- '"";..'•"' v, 
que providencia-; tem dado ali m de ser res-
tituida a importancia elos respectivo-; bilhe-

Idem •.•••••••••.•.•••••.•• tes vendidos ............................... Idem ...................... 217 

Do Sr. Costa Pereh~a.- Requeiro que 
Ri requisite do a:overno, pelo comp·?tenLe 
mínisterio, cópia~da consulta da secção do 
Imperio elo Conselho ele Estado de 2:3 ele ~e-
tembt·o de 1878. h~m como de todo:; os offi-
cios e. a,·isos attinentPs :í.'materia da mesma 

Idem ...................... Annrovarln .• ~~-. . . ······ . .. . .. 
Do St•. Ah·es de Araujo.- Requeiro 

que o ministet•io da justiça informe : 
Si o governo mandou chamar a serviço a 

guarda nacional do lmperio, ou d<:. alguma 
ou algumas das pro\'incias. 

Si aos respectivos presidentes de província 
.• • ,1; .~ >•ann",na~ 

• ' ~ . . ? ··. 
Sess:ío de 28 ••• ~: ......... Adiado ..•... -.•.•••••••.•.. 232 ou sr aos commandantes superwres ..•..••• 

Do Sr. Accfoli Frnnco.- Requeir•· 
que, por intermedio do ministerio da ju~-
1 iça; se peça ao ~overno cópia do processo .. 
instaurado c:~;-otficio contra Jo,•ino Fagnn· 
eles Cvtrim, preso em fiagt·ante por lt:wet· na 
praça da matl'iz da cid:>..de de Caetité, pro-
vtncta da J::Sallta, te!Hallo contra a vlila uo 
uelegado de policb em exet·cicio, o qual. 
sendo pronunciallo nü art. 193 elo codigo 
criminal pelo juiz municipal etrectivo, foL 
em gr:"ut de rcc•trso. despronnnciado pelo c 

juiz ele direito daqnella comarça. bacl::u·el 
Joaquim Antonio de Souza Spinola ...••..• se~sii.o de 1 de J\Üho ... - .. AJ.:Ipl'0\"3do ................ i-1~3 

Do Sr. A.fronso ÇeiMo ..Tunior.-He-
queit•o que, pelo .i\Iinistuio da .T u~l iç:t. 
preste informaçõe-; o governo acerca de 
perseg~~?ão ~~e;;~icb pel~ju~~Í municipal, 
:.o ,;;-,~ ·~·~ , ·1~>1~...-~:-ln nr Licin. e cõm-
mana~te do de,.tac.11ll>'tlto ch cidétcle do Rio 
Pardo, provincia de l\linas Get•n.es, contra 
o tenente Athanasio Si!l·a, inJUStameute 
pr•.cessaclo e cujo julc·amento tem sido pro-
positalmente d~morado, tl·atando-se o pr~so 
com _des~umano rig!Jr e negando-se-lhe as 

Idem ..................... "l't>ga~tas tnhere::Jte? a sua p~tte~lte .. :.:: .. :. Adiado ................... 2-!3 
~""~l ... "'"v 'l ue, P,VL "v . 

' dtt justiça, informe o governo qual o mo-
tiv<• por que ni:io mandaram as autoridades 
de CampinM, pruvincia de S. Paulo. fazer 
:~uto de corpo de ddictl:' no e-;cravu Alfredo. 
!ple se lhes apt·esentotl a. 25 de Jnnho pro-
ximo passado, <lt> fen·o ;w pc:;coço e C(•ll1 

ve~tigios de barLar:ts sevicias, f:~cto nar-
'rado e commentMlo pela unprensa local .. ·lidem ..................... 11aem ............... • ...... . ;t-i,) 
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Do Sr. Araujo Góes.- Requeiro que 
se peça ao 1\!iniatel"io da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas cópia : 

i. 0 Do officio soh n. 6 de 16 de JanE-iro 
de 1883, dirigido pelo director enge
nhe!ro-_ch~fe d~ nrÕiongamen.;? da es
t'"""" ''"' t"""" .;., "R;,..;., '"' S lj'r"-'\Cisco 
ao mesmo ministerio, informando o re
querimento em que os empreiteiros elo 
mesmo prolongamento 1 ediam que lhes 
fosse confiada a ex.ecuçã.o da -parte res
tan=e da dita estrada, desde Villa :Nova 
da Rainha até Joazeiro ou outro ponto 

" co~veniente ~o_rio ~-- ~ran~i_:;co: -~~~ 
Wo ~~ <.UU VUU .. <O ·o· ,1" 

engenheii'O em chefe, em data de 25 de 
Julho de 1883, á. presidencia da Bahia, 
em resposta a um tele)<t"amma, pedindo 

" • • - J:', . • 
de hase á concul'rencia publica para o 
contra~o de cons•rucç:io da linha de 
Villa :Nova da Rainha ao Joazeiro. 
e:ugidos_p_elO J.Uini · . 0 · ; 

DI.\. D,\. ,\.PRESENT AÇÃO 

3.o Do officio n. i'\.2 de 1.9 de Setembro 
de 1883, dirhl'ido pelo memo engenheiro 
em chefe ao ~liuisterio da Ag-r1cultura, ~ 
em resposta a um telegrammade S. Ex. 
o Ir. conselheiro Penna, perguntando 
quanto seria preciso despender ainda 
com a conclusão das obras contratadas 
• quado contava aquelle dírector po~er 
inaugurar a estação terminal da. linha 
contratada e em construcção; 

4- o Do o.tlicio sob n. 161 de 5 de Novembro 
de 1883, dirigido pelo mesmo en~enheiro 
em chefe ao Ministerio da Agricultura, 
em resposta ao aviso n. 97 de 23 de Ou-
~ .. "~" · ~. nn,;:i "" ' •<> 

que o mesmo engenheiro informasse se 
não dispunha de meios para comp'llir 
os empreit\"iros a éumi>ri~em os res
pectivos contl'atos, e, no caso :tffir
mativo, por que não tinham siclo ·em
pregados, afim de evitar o procedimento 
a que al~udiu o enge~he~;,o -~m ~hefe em 
><t:U ~J,ll<.aV ll, .L<~ uc .L'-' u~ 

anter10r: 
5. o Do officio n. 119 de 13 de Setembro 

de 1883, dirigido ao ministerio da agri
cultura, informando uma reclamação 
de diversos cidadão~ residentes nn. fre
~ezia tle Nossa Senhor:t da Conceição 
ae Coité contr:t a demora da <~.bertura 
da est:tção da Salgada ao tra1ezo pu-
blico; -

6.o Do officio n. i9i de 10 de Out~tbro de 
1884. diri"ido ao ministerio da agri· 
cu\túra, informando o req\lerimen.to em 
que os referidos empreiteiros pediram 
mais um· prazo de 24 mezes para o com
pleto desempenho elo contrato de 9 de 
Ma.1:ço de 1876. e bem assim cópia de 
informação dada uo requerimnnto dos 
~es_mos emnreiteiros de 31 de Agosto ~e 
~ """ • ~,;" A • • :- NP 

prazo: 
Requeiro igaalmente que o ministerio do agri

ciilt•tra informe quantas prorog-ações de 
prazo obtiveram os empreiteiros da estrada 
de ferro da Bahia ao S. Francisco, de 
quantos mezes foi cada uma dellas e quando 
expira a ultima concedida .......... _ ... 'D.. Idem .... : - . -........... .. 

vo a~- ·-· -.: . ~· queiro , que o ministro da guerra informe 

DESPACHO DA ;\lESA 

Retirad(> ................ .. . 243 
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<tU:tl a raz~lO ae converuenci:l. pu~_ILca que 
c leu iog-a r i tt-ansferencia do Dr. Francisco 
de Paula. ArYellos. cirurgião do exercito. da 
província de Goya..: par:1 a elo Rio Gt·:mde 
do Xor·te ..•.•.•..•..•..•.....•••.•.••.•.•. Idem ..................... .-\,li:r,lo .................. . 

Tem o !!overno conhecimento do atrent:J.c!o 
pr:J.ticàdo pelo presidente ele Goyaz. Dr. L •iz 
~ih-erio Alves ·cru· adiattclo a ·tssembl·b 
pr,.>vincial r 

Si tem conh~.cimento, quae~ as providenci::l~ 
qne tOnHlu !)ara fazer respeitar as disposi-
ções do :\c to Adelicional? ................. . 

Rr.nnerimentJs nor niv~r~ns 

Dos ilele;;:ados ·suburhanos da iu
speet.oria p;t.>rul da hy~iene. ~oli-
C i,,, UU lJ. U<:: ~""' ><,; ·c;;IJIC " ~'=',i!<il ".'J,":}M• 

raJos ao~ que w·rceh'!lll os elel~g·atlos url.mno;: 
da.. m-:~lll:tcE-;Ispectot"ia .•....•.••.••.•...••.. 

vo:en~enne1ro ..J08e .urnnt: oe ~nr· 
,-nlho e outro. :tpres"nta· do Ulll pl::t.n 
de melhorame ·to da CiJade Nova c solici
tando di"er:;os favore<, em compensaçiio do~ 
dispendios que a em preza tem ele fazer ...•. 

tecldo8 Formo.ia. estabelecida n:r 
Côr~e. representtndo ~nntra a prqject::rda re
fcrnn na· tnrifa reiativamente :r os • direito;: 
dé tecidos proprios para m:t.oufact tr:t d~ 
~~ecos .............................. ~ ..... . 

.... Oii~·eirn Ca",;i~a.;-t.r,:p;,ti~;·;-;e";:: 
>fio, em s~u favor, ela pensão de s:tas irmã;: 
Sophin. e Guilhet'mina, ji falleciclas ... · .... 

Dos repre8r-ntante8 e f'u1uladores 
da fabrica de tecidos 8 .• Joãu. 
estabelecicla nesta Cõne. L'ecl:l.nwnclo contr:• 
:t.proJectaoa. mnrlumçao uas taxas lle :mw-
gem e ca:rh~maço ........................ . 

Do Dt•. Florencio F•·anci .. co Gon
çai,·cl!l, 1° cit·u:·~.d:iv reformadu elo corpc 
1le s~ude d? I':I:Crcito, ;;vlicitando que a su~ 
reforma seJa C'-'ln o soldo por inteiro .....•.. 

Da companhia í"a.hrica de tecrdo~ 
c:lo R~nk, e~•::r.belecida nesta ce•rtc. repre-
'n'"" '''' C"l'>!1t'!'~ " n,• ' ·' ;,.,.,nMln. _d_ . . .. " 
r1nragem .................................. . 

Do Dr. VIcente Ferrea· de Baa··ro"' 
""anderley ."'-rnujH• pedindo ser di;; 
pensado de exame de pt·.:paratorio~. afim df 
~e I_)'l:ttric_ula.r em q :alquer da~ faculcbdeF 

Idem ..................... Idem .....•............... 

Sess:io de 3 ............... :\.' commiq.;iio de faz?ncla. 
!·~n:;õ -;; e ordena.dos ..... 

Idem ...................... :\.';; commissües de obra• 
publicas· e de f,rzcnda, 
pen~õ~s c ordenado;; ..•.. 

3e.;~iio ele 6 ............•.. A· commtss:i.o de orç::t
men o e de indnst:ia e 
artes ......•....•. ·•·.·· 

lclem ...................... A' commissii.o de 'fazenda, 
pensões e Ol'denados .... 

Idem ...................... A' cvmmissii.o tle c)rç<~.-
m~nto ·~ de inclnstria c 
4"ttt0S ••••• • • ••• • • • • • • • • • 

Idélll ...................... ;\' c'OlltlllÍs~::ío c.le f:tí:(•nd:l., 

Sessão de i .............. , 

pensões e ol'dcnado:a .... 

.. ;\, ~ eomnussilo de orça
mento c de industria c 
artes ....... - .....••.• ··. 

"v .l.iiip~nu .. , .... , .... .,., .... ,. ...... ,.. lU€111 .. , .. , .......... , .... , ""' ~omnu~sao ue lliS11'UC-

Do Dr. Joilo Frnnell!lcn de ~ouz.:•• 
medico do Inte:·n:Lto do 1mp3rial Co legio d' 
D. x:'edro II, ~olicit~tndo :.~ugmonto dos res-
pectl'\'Os vencrmentos ...................... . 

De Firmino dol8 !Snntos., soldado refor· 

çao pnhlica ........... .. 

Idem ..•.............•.... A .• commic;s;i:o de fazenda. 
pensões e ordenados •••.. 

?~tl.üo tlb ex~Y~1to, 'JTe'dindo ltma. ~n!ão., ... S'esão de 10 •• :, ..... , ... ". ldem ... , ..... ,, .. · ...•..• , 

1'.\G!:>'.\ 

2-!8 

li) 

lo 

1U 

33 

33 

72 
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Da lllPSa da ir•nnndade de s. Vi
cenle de Paula, fundadora e admini:::
tradora do As\·lo de::; nta Leopol.li a, em 
Nictheroy, pedindo lhe sejam concedido:: 
i!!uaeo; fav .. res ao~ de q ·e gnsa a :Santa Cn:<a 
dá ~lisericorcli:t da C >rte. em vir~ude do de-

INDICE -

DIA D.\ .\PRESEX'fAÇÀO DESPACilO D,\. ~lES.\. 

ncr_:to~d~ 30 de -~f; ·s o de !847 ........ -~ .... Idem ...................... hlem .................... . 

graphicu ele Pern.asubuc;;, 7olici~ .:_ 
t:tndo ur11a s·rbve~çiio para pn:.licar dl.l-
cnm<ntos rc:ativ"s ú luta h lland~za· no 
Braz i!. ...•.....•..•.•..•.•.•.•....•.....•. I:lem.......... . . . . . . . . . . . A' commissii.o de orçamentf' 

::- e conl~-ts ................ . 
Do secrPt:arin, offic:al. 'bibliothec;lrio e 

ma i' empr~g~tdo~ b sccret o ria da facu· dacle 
ue uit·eiw uo J:\.ccire. peuinuo eqmpar:tran 
de ve cimentos ar,s q· c p~rcebem 01 empre
f'?-cl 's da ~ccr·e:aria da faculdade de meLL-
crna da corte •.•.•..•••...•••.••....••.•... 

De .José Leile da Cunha Bal!ltoM, 
pedi'1do e! min:rçii.o d~ ela -rrla 11" rlec:t• tv 
de co ces•ão para edilicacão de ca~as n:n·<r 
pt•olet:t L'ios •....••.............•........... 

De !\liguei Cardoso, p~ofessOt" de mnsica 
da e-•·o a nurrna. d. cr)r- E'. pedind·• cpe se :: 
~endmento' ~ej u:1 equipat•:vlos aos do,; pr, 
!. ssores de ~crencws e l~ttras .......... -~ ••• 

Delé•u• Cou;a.an:ino Jo é da Srh·a Bra:;,: 
pedi do um anr:o de li~enr;;a cJm or :enado 

Sessão de i3 .............. A· com missão de fazenda. 
pensões e ordcna,los ..•. 

Idem ..................... :\.'c; cnmmtssõe~ de obrns 
pnl;licas e de faz.'nda ... 

Sessão de i4 ........... ; .. A' conunissão de fazencl:o. 
p !l1S,es e ot·denndos ...•. 

par·a tt·at •t· d • sua ~'tu :e.... . . . . . . . . • . . . . . Iclern .................... . 
Do Dr. 1\lux.hniuno :alarq ue11 de 

Car,·alhu, pedindo uma emunerar;;à" 
pelvs servi;o~ que a:!e_~·a ter p,·estado com 
a.exti nc;;:Iu da feb,·c_ am:l.l'ella epidemica na 

Ide-tn~ ..............•..... 

W CC••••••••••••••••••••oooooooo 00000000 , 0 

pu bltea c orçamento .. ;. 
Do IUe!!i'-lllOo pedi-Ido a creac;ii:o ele uma u:!i

versi lade na ci l:rde ele C;rmpo.;; tio~ G·,yta-
cazes, ig ala de Der:im ................... Idem ..................... Vs commio;;;ões ele inRtt":c~ 

1'.\.GI:\,\ 

72 

89 

89 

S9 

Dos en1pre~ados da sPc•·etnria de 
_ ()ollciu ele s. li.~nulo. pedtndn •tne a 

r::\o p:tL!ica e or·çame.,to. 8:> 

repaettçao em q e servem seJa ele ::t<la a 
1" ordem .................................. Sessii:o de 15.............. \.' commi~siio de faz·mdn. 

De Gabriel 1\ln:•qucs C:tntinho, í'X· 
co lectut• das rendas na c:. pita! ele::;, Paulo 
peclÍ!l'lü pag-amerrto ele i:S:õD.~. com erre 
inclt•hi amente cntt•o~n par:~. ··s cof:·es g ·raes 

per.sões e ordenacLs..... - 90 

e mais a re~tit. i<:ilo r! c 4:3:)2;;79-L .......... ldcm ............... . 
Do en~enheiro E. de G. Uonjenn 

e outro"'• snliciLa··do diver•os f..t\'Ot'e" 
pat·a o fim de rnndarem uma Usina .\letal- .. 
i .,.;,..,, .,. "''" ·· .·. ,]p ':\·fin· , _Gm._· '-"- r.r.~m 

Dos dir•ecto••ps da co•n1>nnhla de 
lllill:18 de i\..SSUI"llil, [Wdindo rest,. 
t.riçii.o de quanti;.s com que e ttron ella pam 

..•.. Idetn ...•......••..••••.•. 

e de obras p:tblicas: .•... 

os cofres g:~r:tes yara. p::tg:.unento de direitos. 
de cpw se .1nlg:.t. 1Sent:1 ...••.•.•.••.....•..••• Idl)m..................... \.' commissilo tle fa:ccn(!a. 

pensões e OL'denados ..... 
n on • 
uv _•-• ~ _._, . . • •••u• 
nfz~ pcuindo pt•oroga~ao de hcenç:1, por 
um anno, para trarar ele sua l\:.l.nde onde lhe , _ 
con vict• ........•...................•....•. ::sessao de 16. . . . . . •. . . . . . . . Idem ...................•. 

Do bacha••el Frnnci,.co D<nnin
~u·~s U.ibelro Vianna, juiz t!e direit·' 
ela comarca de Flôres, ••m Pernamb ;co, soli
citando seis 'mezes de licença com ordenado 
par:~. t~:ata~: <le ;;na s:\\l(le ......... , ......... \tuem ...................... ,t<l'~tn.: ................... . 

00 

PO 

113 
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-
-

·-
De .Jorge 1\llrandola Filho, solici-

citando eliminação de clausulas impostas 
obras ao~ concessionarios de casas de proletarios. Idem .••......•............ ·A.'s commissões de 

publicas e fazenda •••••• 113 
De Amella Candida Monteiro de 

1\locra, viu•a do bacharel Antoaio Car-
•· los l\Zonteiro de .Moura, oedindo uma 

pensão .••.•.....•.•..•..••..••..•....•••.. i :Sessão de 20 .............. . -\.· commrssao ~e tazenua, 
pensões e ordenados •••. 149 

Do~ en1pre;;;adol!l da secretaria da 
Escola Polytechnlca,. pedindo au-
gmentu ele ve Cimentos.-. ..•....•...•..•. Idem ..................... Idem ....•.. ' •.•••.••••.••. J.!!) 

Da tlirectorla do Centro de lnduM-
t.ria e Cotnmercio de Aslli'ucar 
rlPod·so~·- ... nt'""-
mentarias Plll beneficio de~~a ind·:stria ..•• Sessão ele 2L ............• A' commissãodeorçamento 1ô2 

De monsenhnr Nu no de Faria 
Paiva, vigarlo da :f're;.:uezia de .... . ........... '"" ............. ·_,. 
rt>sti tuiçâo ·a qu:mtia de 1:546$140, que a 
Irmandade d•' :::>anti".,:;imo Sacramento da 
ll?e;ml'I:,Pal-':<>chiap~g~n qe (\ireit?s ele mate-
' """ - ' •o• ~.,~ ... " ... ~ ~ .. , ~v~-

Idem ...••...............• A.' commis.c;ão ele fazealla, struco;ao ..........•.••..•.............•.•• 
pensões e ordenado;; .•.. : 1•'2 

n ~ -''-·ugusto Can1brafa & CoDlp., 
pedinclo solução dos reqnerimemo~ quP 
apre~"'ntaram e que foram remetticlos :l 
.::ommi~siio de obra-; puhlicas e fazenda ..... Idem ..•••.••.•.••.•..•..• :\.';; com missões r·:unida~ 

de fa.zeudas e obras pu-
oucas ...... ............. 11):. 

De Diogo Pereira de Almeida e 
outro. pedindo a concessão ele diversos 
f:tYor;·s para a empuza que s~ J~ropoem 
organizar pa:a o nformoseamento da capi-

Idem ................ - .•.• 1G2 tal do Imperto .•.• ;-_.- .••....•... -i- ••••••• Idem ...................... 
Do~ engenheiros .João 1\lartlns da 

81lva Coutinho e Uornclo 1\lo-
reíra Guhnnriies, perlinclo diversos 
f:L •orel! eiu ·beneficio da;e111preza que pro-
ject:un organizar para a cons.rttcção da 
:\.lfandega _e de uma ponte ele ferro na capi-

A's commissões reani:las la! do Par:l. ........•.... ·:· ..•..•..•..•.... Sessão de 2:2 .. ............ 
de orç:tmenl'.l e oht•a,:; pu-

178 hlicas .••....•.••....•.. ,., 
·~ ... ~ .• 1"' . •• 

-·r ~ -
legio de Ped••o Il. rap:esentando 
contra o al•itre proposto pela commiso;:i.o 
ele orçament•) S(lb•·~ a obrigação , impo~ta 
aos nH•smos profes~oreo; de examt·•arem 
gratuitamente o~ preparatorios perante a 
ín,pect·•ri:t ·la lnstrucçii.o Publica ..•...... Sessü.o de 25 .............. :\.' COll1111 issii.•' J~ o•·çamento :216 

De José •'-lf"redo da Cunha VIeira 
611: CoJDp., emprezario do alargamento 
da rua de ::l. Bento. declarando estarem 
promptos a levar a\'"ante a empt•eza me• 
dia.nte certos fa•or•s ...................... Sessão de 27 .............. .:\. 's comrnio;sões de camaras 

m!nllctpae'l e Ol)!':l.S p11-
:217 

De Chrl;;.tlna e outras, netos do capi-
bltca~ e de fnzenda ....• 

tàn de m:tr ,. guerra João .lh!Jti,;ta de Oli-
\'ei.ra G~timarães, pedindo nma pensã.o igual 

A' commissii.o .1~ fazenda. :w monte-pio de seu :n·õ .................. Idem •.•.•••••..••••....•• 
pensc'ie-; <· ordenado!'! .... 217 

Dodese ,r. da - de 
::;•orto Ale~re Dr • .José dn Motta 
de Azeve•to Cot•reia,. p~dindo nm 
anno de licença com o tespc•ctiYo ordenado 

217 para. tratar rle sua sa11d · .............. , .... Idem .••.•••••...•.•.••••• A' mesma comm!l!são ..... 
Do alf"eres honorarlo do exercito 

Antonio Paes de 8á. Barreto, 
pedindo paga.m,,nto de Yencimentos a qne 

' - _, no . -•• 1. • • 
'J "' 

.. ........................ l"'"'"'""u ._.v "-"'•• •••••••" • . 
nha e guerra e de f:tzen da 2;Jü 
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-
De Ambrosina Rosa de Je&us, mãi 

do fallecido alferes reformado do exercito 
João§oares B:.ptista l\Iachado, pedindo uma 

Idem .•.............•..... pensao .•..•........•....•......•.••....•. _ A' commis:;ão de fazenda, 
~G~~,- .> """'" r ...... 

Pareceres de COlDJilissões 

l'W. 10 - 188')' .-Da commissão de agri-
cultura, commercio e obras pubhcas. sobre --
doct~\t;ntos /ela ti vos a, ;narcas de fabrica 
P l "'in " ~n-

ção da propriedade indust~ial. .••. : •..... Sessão de :3 ele Junho_ .... Approvado ......• _ •• _ •.••• 2 
l'W. 11 -188')".- Da commiss:io de fazen-

da e pensões e ordenados sobr~ 3:ugmento 
"'"~ • - ~1 ·~ - " ..... -
l'ia de hygiene ..................... :: . . , .. Sessão de 6 ..•............ Idem .....••.•.......•.... 10 

N. 1~ -188,.. .-Da mesma com missão 
sobre rel_;vação de pre~crip~ão em_ favor do 

'""' ,,~ ~" rran-
cisco Alexandre Coimbra de J\!acedo •..•.. Idem ..................... Idem .......•.....•.••...• 20 

1\1. 13-188,...- Da mesma commissão 
sobre patrimonio da villa de Abaeté, no 
Pat·á ...................................... Idem ..................... Idem ••.••.••...•......... 20 

1\1. 14-188,-.-Da commissão de ma-
rinha e guerra sobre tempo de serviço de 
campanha ao cirurgião de divisão Dr. Ce· 
sario l!<ugenio ':fOmes ne ""ArauJO .......... Idem .. -................... [I(fem ....•..............•. 20 

1\1. 1~ -188')'.- Da commissiio de fa-
zen da, pensões e orden::..dos sobre aug-men to -

···"' de vencimentos aos deleg-ados suburbanos ·)·) 

da Inspec to ria geral de hygiene ....•...•.• Sessão de i ............... Idem ..................... 
l'W. 16-1887'.-Da mesma commissão :::: 

sobre re\"Cl'Sã.o de meio soldo em fa VOl' de 
lr.-1,~, lrdo>m ::u D. 1\!a.ria. da. Paixão Goulart de Castro. 

:rw. 17' -188,...-Da mesma commissão, 
sobre pensão ao Dr. Anfriso Fialho ....... Idem .......... ~0 .......... Idem ..................... ·. :3-1 

1\1. 18 -1887'.-Da mesma commissão 
sobre pensão a. D. ~Ia.da Aldina. Ortiz de 

:H Arrud<t Camara. ......... , ................. Ident ..................... Idem ..................... 
1\1. 19 -1887'.- Da mesma commissão 
,w:o~~ens~~~~- I~~.z Emerich •.•••.... Iden1 ..................... Idem ..................... :3-1 

• 'I mo>~o>•n • ;--

sobre meio soldo a D. Manoela das Dôres 
SilYa. Cha.riio ............................. Sessão de 10 .............. A bupr~nir .......•..••.• 73 :rw. 21- 188,. .-Da mesma commissão 
sobre reversão de pensão em favor de D. 
Joanna Alves Branco de Oliveira Cavai-
cante ..................................... Idem ..................... Idem ..................... 

_, 
1.:> 

l'W. 2~--188,...-Da. mesma commissão 
;;obre reversão de pensão em fa\·or de D. 

Idem ..................... Idem ..................... 73 Cami!Ia. Bittencourt de S. Thiago .•••..•.. 
N. 23 -188,-.-Da. mesma commissão 

~obre ~atific~çã;> a, José Soa.l.'es- Pereira, .. , 
..... >v; 'J:'•«•<o••_v ua. "~~·· '"-'o a e i:lan,os ... llaem ...................... pm::m ...................... •v 

1\1. ~4-188,..- Da mesma commissão 
Approvado ...•..••• ~ ••••• 88 sobre abertura. de ruas na Cidade Nova ... Sessão de i3 ............ •. 

N. 2~ -188')" • .,-Das commissões reu-
nidas de an-rlcultura, commercio e obras 
publicas sobre privilegio para a cria~ão, 

Sessão de!&.~ .•.........• Iden1 ..................... 113 pesca e venda. do salmão e da truta .•..••. 
N. ~8 1887'. Das commissões de 

admtntstraçao provmcial ~>municipal e de 
obras publicas, sobre continuação do caes 

Idem ..................... Idem .......... · .......... 113 e aterro da~raia de D. Manoel ........... 
N. 2'2" - J 8')" .-Da commis~ão de con-
· stituição e legislação sobre licença. ao de-

17 ............. A.' imprimir .............. 13-1 putado Filinto l!~lysio de Lemos Gonzaga .• Sessão de 
N. 28- 18d~,. .-Ra mesma co:,nuss~~ 

!':obre fa.lta~=:. Ldas neln trãn !11 
Diamantino ........................... ; ... Idem ..................... Idem.-.~_ ................... i$ 

l'W. 29-:188,-.-Dacommissãode agri· · 
cultura, commercio e obras publicas sobre 

V, I.- 5 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 10:51 - PÃigina 51 de 54 

34 INDICE 

D:EStG:SAÇÃO DI.'\. DA A.l'RESE,_T,\.ÇÃO DESt' .\.CUO ll.\. ).1ESt.. 

contra.cto para ::t n:wegação a Yapor nos 
rios Tocan ~ins. Ara(!"u::t va c Vermelho. . • . • Idem .•.•••.••••••••••••.• Approvado ..•.••••••.•.••• 

N. 31- I88,...-~o::t· commissão de fa
zenda, pensões e ordenados sobre aposen-
tadorias do inspector d::t pagador ia das tro- • 
pas da cõrte, Domingos José Alvares da 
Fonseca ....•• - .......••...•••..••. - .•..•. Sessiio de 20 •.....•.•..... Idem •.••••.••.•..••.•..•• 

N. 32- ISS,-.- Da mesma commissão 
sobre relevaçii.o de pagamento :l. fazenda 
nacional em fa.\'or de D. Dionysia. Mendes 
da Silva .................................. Idem •••...•••••••••••.... Idem •.•..•.. ; ... ~ ....... . 

N. 33- I887' .- D:t mesma com missão 
solr~:e i:;ençii.o de diJ:ei.tos á Sociedade Ano-
nyma Siderotechuica Nacional. ........... Idem ..................... Idem .................... . 

N. 34- I887'.- Da mesma commissão 
sohr.• meio sol(lo a D. Fortnuata Candida 
Pinto Ribeiro ............................ Idem ..................... Idem .................... . 

N. 3ü- I887'.-Da mesma commissão 
sohre montepio em fa,·or dt. D. Francisca 
Carlota dos Santos A_yena.... .•••. Idem ..................... Idem .••.• : .•....••..•.••. 

N. 36- I887'.- Da. mesma commis~ão 
solJre rele\'ação de divida a D. Candida 
Lniz.'l. Vieil·a da Cunha ................... Idem ..................... Idem .................... . 

N. 3.,- -IS87'-- Da mesma conunissiio 
sobr~ monte-pio da marinbn. a D. l\Iaria . 
da Penh:t Lnmack l\!igneis ................ Idem ..... · ................ Idem .................... . 

N. :l8- I887' ·-Da mesma commissii.o 
sobre pagamento a Cesario José Alexan-
drino dos_ Santos ......................... Iden1 ..................... A' imprin1it• ............. . 

N. 39- I887' .-Da mesm~~ commis;;ã.o 
sobre vencimentos do Dr. João Francisco 
de Souz:l., meclico do internato do Collegio 
de Pedro II ............. : ................. Idem ...................... Idem •••••.••.•••.•.....•. 

N. 40 -1~8,...- Da me;;ma commissão 
sobre pen.~ão ao soldado F:rmino dos 
S:tntos .................................... Idem ...................... Idem ......... o .......... . 

1"". -f. I- I887'.- D:~ mesma commissão · 
sobre pt·escripçiio do mont?pio de D Maria 
Canrlid:t de Avi.le7.)loreh•a .....•..•••.•..• Idem ...................... Idem .................... . 

:N. 4~-1887'.- Da mesm:1. commis~iio 
sobre ordenado a .Joiio Bapti~ta Samp:lio, • 
cRcri\·:io do jm·y em Po1·~o Aleg-re ......... Idem ...................... Idem .................... . 

N • ..f-3- 1~8,...- D:t me;;m:t commis~ão 
solH't.' yencimentos do tl~'enhi~ta da Repa1.'
\içiio I!ydrog-raphica L:tut·iano Jo;;é :Martins 
Penha .Junior ............................. Iden1 ...................... Idem .................... . 

N . ..f.:t -1.88,·;,._:_ Sohre o IWl.iec~o do 
::Or. J:Lguaribo Filho acerca de reorg-anisação 
de tr:tbalho ................................ Sessiio de 1 cleJulho ....... Adiado .................. . 

:N. -f. O- 1.887' .-Da commis~ã.o de con· 
.~tit.uicção e !cgislaçii.o sobre lic~nçn. :to Sr. 
depttt:l.do Pedro da Cunha, Bel trilo .•.•.••.• Idem ..................... A imprimit· ......... : ...• 

Froiectos de lei QUe foram il.í8&ntidos 

N. 8 -188,-.- Da commissão de fazen
da, pensões e ordenados sobre lic<\nça ao 
bacharel Josê Jansen Fet·reira Junror, JUiz 
de direito da comarca de Gailna1.'5:es, no 
Maranhão.... . . • . . • . •.••••.....••••••••. Sessão de 7 •.• , • . • . • . . . . • . A.pprovado .•.•.•...•••.•. 

N. 11-1.887'.-Da mesma. commissiio 
:;_vun:_ /ic~uli" au ( _ 0 .::>eraprao 
Euzebto de Assumpçao..... •. • .. .. • . • ... Idem ...................... Idem ••••.••.. o .......... . 

N. 2ü-I88,...- Dacommissão de con
stituição e legislação sobre c nsentimento 
:para que :sua l\lagestao.e o 1mperaa.or possa 
sahir do Imperio ......................... Sessão de 21 .............. Idem .• , ................. . 

N. 1.7'8-1869.-Do S1·- Paulino de 
Souza sobre reforma <le administração 
local ...................................... Sess[~ de 13 de ~Iaio ..... ~ldem ................... .. 

N. ~I-188,...-Da commissão de or-
çamento sobrtl despeza do minialerio do im 
nerio. .. • .. • . .. .. . . • . fs~~~ii'n rl~ i;"; rl"' .Tnnhn 

149 

i4t:l 

149 

150 

150 

151) 

150 

150 

150 

150 

151 

l:Y! 

i5t 

162 

:1.48 
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N. 3-188,..-Da com missão de ma
rinha e guerra sobre fixação de forcas de 
terra para o 2° semestre de 1888 •••.• : • ..•.• Se~são de 3 de .Junho.. • . • '\.pprovad.o '•" 

N •. ~-1887'.-Da mesma commissão · ············--· '" 
sobre fixaç~~"~e forças de mar para o 2o 

.~--:.~- ......•.....•.•..•.....•. ·l"essao üe 11J •••••••••••••• Idem..................... 77 
No ~6- ISS7'o- D:~. commissão de or-

çamento sobre despez:~.s do minislerio da 
justiça ......• - ........................... Sessão de 22 .••.......•..• Em 2"- discussão.......... 18::-. 

Proiectos Que não foram discutidos, mas a resDeito dos 
Quae3 já ha Dare~er das re~Dectivas commissões 

No 1.3-1.88 7' o- Da commiss:I.o ele ma
rinha e guerra sobre transferencia de ofli-
ciaes.. ..•..•.•... .•.... .•• ls~.,-:;:" .liA -~~__:w Jc •••• A'· , 

No 1.3 1.88~-o Da commissiio de fa- .. ······ ..... , 
zenda, pensÕe!'; e ord2naclos, sobre licença 
ao Desembargador Julio Barbosa ele Yas-
concell~. . · 1<:~., -=-- ,1 - ••••••••••••••• ,,, 

No 16-1887'.- Da mesma, commíssão -··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
sobre ele,·açii.o de aposent:tdoria ao tenente 
honorado do exercito Avelino Severo de 
Carvalho Gama ........................... Idt!m ..................... Idem .................... . 

N. l. 7-1.88 7' .-Da mesma com missão 
sobre pensão em Jn.vor do apt·endiz :trti- .. 
lheiro Alfre!~ Amancio de Souza Agaiar .•• Sessão de 10 ..•.•.•..•••.• Idem •.......•..•....••... 

N. ~.~ _ •=z o !)w · .. -- ~~;.. !':,-
zencla, pensões e orden:.dos, sobre licença 
ao desembarg-a.dorConslantiinJ.José da Sih·a 
Braga ..................................... Sess~o de 20 .............. Idem .............. ' .• ;~ ... . 

N. ~4-1887' .-Da mesma commissiio 
sobre pensão ao soldado reformado Joar1uím 
.Manoel Cordeiro~-......................... Idem ..................... Idem .................... .. 

N. ~8- 1.88,..- D:\ commi~s:Io de nJ;t-

l'lllua e guerra soore ::1.1~~1gU1c~ane ne posto 
ao tenente Antonio Facundo da Castt·o 
1\Ienezes ................................... Sessão de 2:3 ............... Ill~m·;· ....... , ............ . 

No ~O -188,.•-Da. commissii.o tlc mat·i
nha e gue1·ra sobt·e co~tagcm de tempo para 
;\ a.nti;.(idarle do: officmcs do exercito, du-
rante :l. guerra do Paragnay .............. Sessão do 15 .••. , •••..•..• Idem ..................... . 

Proiectos de lei apresentados por neont1do3 e sobra os 
uuaes aind1 não ha oare~er das resnectim comm~Oe5 

Do Sr. Dr. Jl>lllii•Olii de 1\lfrnndn c ou
tros, sóbre ct:eaçi.i.o de um bispado na. pt·o-
vinci::.. do Ama.zona.~ ........................ Sessão de 11) ele .Tunho .... A's commis~Ges de f::zcnda 

e negocias ccclcsiasticos. 
Do 8J:0

• Dr. Coelho Resende~ appro
vando o t·egulamento n. 8213 de 1:3 de 
Agosto de 1881 com alterações ............. Sessão de 22 .............. A' commissi.i.o nlixta 

uo .,r. ~r ...... oe.r~o ~ ... nmpos~ re,·o-
~andoos §§ 85 e 86 da lei _n. _:2560 de 29 de _ _ , . _ , 
:Setembro de 1886, da pronncta. ela Balua .. Sessao de i.1 .............. A comm1ssao ele constt-

tuiçi.i.o e legislaçilo ...... 
Do Sr. Dr. Coelho nodrigues, sobre 

p;Ltrimonio para. ca.maras municipaes ..... Sessão de 1 de Julho ..... la. leitura ................ . 

:_:[ 

l:ii 

77 

2-1-1 

l'Wo 30-188,-.-Sobre a. eleição do 5° 
districlo da provinci:1. do Rio de Janeiro .. Sessão de 17 .............. Approvado...... ... • •.• .. • i:3r• 

l'W. 44-1887'o-Sobre a eleição do 4o . 
distl.'icto da pl.'ovincia do Rio de Janeiro .•.• Sessão de 25 .•..•••....•.. Approva.do •...•..••••••. ,. 2ili 

No 4,.-1887'--Sobre a.p~leição do 1° rl 
.o· •• • •• • . rltd:: 1111 .. .. I.;,. .:- 2 T •11 • .. .. • .. .. .. • .. .. • .. • _:-,, 

N. 48 -1.8'8 7' .-Sobre a eleição do 4° 
districto da mesma. província •...••.•••.•.• Idem •..••..••••.•••.••••• Idem...................... 2;)~\ 
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36 IN DI CE 

DES!G:\' .\ÇÀO DIA D.\ o\l'R:E:'SE:s'TAÇÃO 

ReDresenta~oes 

)a catnara muniêipal de Barba-
cena, sobre organis:tção de trabalho .... Sessão de 10 ............. . 

b c:nuara n1unicipal da cidade 
de S. Sah·ador da Bahia, sobre 

DES!'ACRO DA MESA 

.:\.' conlnltssãc) de consti
tuição e legislação ...... 

t·estitnição de direi tos que pagou .........•. Idem .••.•..•..••••••••••• A' commissão de fazenda., 
pensões e ordenados.... 74 

Du Corpo Collectivo União Ope
rar·ia, sob:·e algumas proposições de um 
Lii~curso do ::ir. ministro da mal'inha ...... Sessão de 20 .............. A' commissão de ma!:inha 

llJ~ habitantes da con1ax•ca de Ipú 
na pt'O\·incia do Ceará, pedindo o prolon
:.;;uuc•nt•.l da estrada de feno do Sobral 
;;quell:t cidade ............................ Sessão 

l.la camar:t Ulunicipal de S. João 
Nepotuuceno, na pt·ovincia de i\Iinn.s 
Geraes, pedindo a ct··~:tçào do logar de juiz 

e g-uerra .............. .. 

tl~ 28.. . • . . . . . . . . . . As commissões de orçamen-
t•) e obras publicas ..... . 

Jnunicipal para o ll1t!Sll10 tel'!llti ........... Idem ....•..........•..... A.'s commissões dê fazenda 
e de orçamento ••••.•••• 

Elei~o 

152 

250 

D:t ~lesa ............................... .. Sessão de 3 de Junho..... . ... . .. . .. . .. . .. .. • • . . .... 61 

InterD~lla~-ão 

I h St·. Pedt•o Beltt•ão ~"In··! tarifa 
,J:t;; ~lt':tndeg-as ..•.....•• -.............••.. Ses;;~·:o tio: 28 .•...•.......• ÜPl!Or~un:nuente sê marca-

ra th:.t...... .. .. . . . . .. . . 2.'52 

Indica~o 

)l .• S•·· DI-. Coelho Rodt•iguell ~o
In-e :t i ntdligencia. do art. 178 Ü•J Regi-
111•'1\ t••· ................................... Scssiln d•! 1 .1~ .T ulhu ..... A' commissã•) tk policia.. 24-l 
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CAIARA . TIOS · SENHORES . DEPUTADOS 
. I 

.. 

}(jtt SESSÃO 1~:'11 3 Dlr Jü~IIO DI~ 1887 
_P,•esiclcncÚt do 81~. Gomes de Cast1·o 

'l ~ acbs tio 1 o 2."-- A 1 ro· 
va.ção.- · Erpr.tlie••te.- Pa.rcccn•a.- odaeç:to 1 o proJ~elo c 
ro~posla :i Falta •In Throno.- E~pliea._;Õc$ tio Sr. l'ro~itlo ntc. 
- .Dopulaçõcs.- l\o:p10rin1cnlo3,- Volo 1lo po:z:w- lli.~rurso 
dQ Sr. Almohl:l Nugudra.- Nogocio3 ilo l'.lranà.- f)isc.ul':lil 

• •• • • 1.1 • õ $ u ro orimcnto llo 
Sr. João ll~nrÍ'1tiG.~ Gl)rligo ri~i\; ':- l}i~cl\r>o •lo ~r. Malta 
Machado.-, NogucL•s 1lo Sorgipo.- Oluorvi1çõc~llo Sr . .\fl'on· 
::o Celso Junior.- i'io~:oeios do l'ari1il:Í. - llhservaçüos do 
Sr, All·c~ th• Araujo.- Ordem do dici.;_ l~loição ela mo>a.
Eioiç!o do prcsitlonlo.- Discurso tio Sr I> o mo~ tio Caslro.
Eioição dos l0 , 20 !l 3.' vieo·presidonlt·~. 1", 2o, 3 ·, o ·\6 socro· 
tarillS.- Filiação tio r~o~rÇas do lorra p:lra o 2° somoo;tro do 
i88S.- Discurso do! Srs. Atl'lln~o PlliiiiO, So\'o Na~ano o 
Aff11nso Celso Junior.- Adia1ucnto tl:l diseu$são . 

· AÔ moiCHlia, fnz-so tt chn.madn, i1. q\\all•cspon
dem os Srs. Passos Miranda, Cantiio,Crm:, Maneio 
Rioolro, 1\Inc~l>oweU, Costa Aguinr,Lcitiio d:~ Cn-

. ·· · :- ' ' ' ·, .~ Carneiro 
Gomes do Ca::;h'o,Ribeiro da. Cunha., Coelho. WHh'i
gues, Coelho do H.ezendt3.Jarmc lto>;a, Tot•t·os Pot·
tugal, Alouca~· Aral'ipe, Bm'il<? do Ça.nillllo, .Josó 

. ~ ' . 
' t (' c. b c. ' 

Caminha, Tat·quinio do Souza, Jo:lo i\Innool, 
Carneiro da. Cunha, Henrirtnti• . Sorinno tto 
Souza, ·Blins de Allmquorqne, Pnnla Primo, 
FoHppo de F'igueiJ·ôa, Juvoncio dn Agttin.r, 
Lucotm, Alcoforatlo J.unior, Rosa() Sih·:\, Uonto 
Ra.mos, Alti•ollo corrê:~. U. llo l\Ientlonça So
l.ldnlto, Lniz Mot•cit•n. Lom•onço do Allmrpawque, 
Oliveit·a H.iiJeil·o, Ol,nnpio Cn.mpo.~. Caolho c 
Cn.mpos, l<'t•eh·e no Carv~llho, · 1\liltoll, Pedro 
Múnlz, Josê Marcol!ino, AlllOI'ico do Souza, Araujo 
Pinho; Junquoit•n, Ayt·e~. Fot•nnntlL1S t\a Gnnhn. 
Filho, Pellt•o Cat·neit•n, Bal':lo tl:~ \'illa tla Bat•t•a, 
Mattoso Ca.marn, Co;; ta Poroira; Fot•t•eir·:~ Yian na, 
Lacortla \Vernock, . AIH.lrtHlo I•'ignoin~.o, Allouso 
Pennn,, . S. Mascal'onhn.s: 1\lom•iío~ Cosn t•io A l
vim, HonrilFto Salto~. l\Itttta. Machado, Jo:'lo Po
nído. llnrt'<)S Cobra, Chl'istinno tlü Luz, Olymnio 

1 :- n.r s Potlro Bl'itntl:io, C\\l'lo:-; Peixoto, 
Aft'onso Celso Junior, Almoitla .Nogueira, Ro· 
tll'iguos Ah-cs, Dnnrto do Azovot\o, Cochrn.no, 
Gorn.ltlo do H.et.onde, Xaviot· . tht Silva, 1\lat•
condo:-i Figtil\Íl'.t, Fül'lhtndo l-lackradt, Enphl'a:o;io 
Corroia, Ah'os do Araujo, Pinto Lima, Pll.u
lino Chave:;, So~o Navarro, SilVt\ Tavares o 
Mirn.nun. Ribeiro. · 

Ab:·~se a ses~ito ao meio-dia o oitp mlnutos. 
v. IL- 1 

Depois de a.hcrtn. a ses:xl.o, compm·ecem os Srs. 
João Caebn0, Pncitico Mnsca.rcnhas, Joaquim· 
Pedro, Accioli Franco, Cnnlln. Léitão, i\lncielí 

' . .. . Pff' ,·~,. 

.Jnuíor, Bulhões Cnrvalho, Alfl•edo Chn.YcS, Gon.:.. 
çal vos li'erroit•a o Pcreir<t da, Silva. 

' . . .. 
nlt:lm com causa 1artici ):-Ida, os Sr3. Cla-:-

Hnrlo Cha.ve,;,PcdJ'ü neltrl\o, Burao to 1 rnçag-y, 
Henrique l\larCJnes, Ribeiro de Mcnoze:;, F'clinto 
Gonzngn, Coelho tlo Al!lleida, Bozunmt e Ba-
rão do Diamantino. . · . 

Ftdtam, sem pntticipaçã.o, os Sr.~. Lni:r. Frci1;e, 
Barão tlo Gnahr, Araujo Góos, Bnruo tlo Go
romo:lho, For•nuntlcs do Olh·oir~1, Lemo:-;, Bnrão 
da Lcopoltlinn, l\lonttm,lO)l, Condo do Pinhal c 
Dolfi no CintJ·a.. · · · 

o sn. 111 SI~Cnl~TAIUO di\. contn. t\4) ~oguillto 

Ollleios: 
Do Somttlo (r'~), tlo n~. lU a. 20, <hl 1 o 2 tltl cor

r•ontü, tr•ansmit.tlnclo a~ sognintn~ (ll'Opo:-;it,•iíl'S, ú.s 
qunus o . lllü:'llllO s~llltHIO llllO putlo tlat• C) ~l)ll cou
Súl\ timon to : 

Ma!Hlalldo .rostitttit• utulb oensta~ ao Jll'c•~itltJnto 
e momllro:-l tht jnntttllll qualitlt•ü.i;:io lltt 11al;üchh\ da 
Santo Antonio do i\Ionto ; · 

Alttori'l.amlo n gonn•no tt cmh~eth!t' lio,jniz tlo 
tlit•eito da conuu'ClL do C'utiHU(U:Ill, lgnneh:> Ardoli 
tio VnSl~OilCtlllo . .;, n!ll nntiO tlo lic0111'lt com o 1'0-
:;pceti n1 ot•tlollltllo ; . · • 

Autor•izniHio <1 g·ónJI' IIO a collcedc.n• no lnnçatlbl' 
da t'eeobt!tlOl'i:t cb\. Bahia Josó Oleg·n.l'itl ele Abt•ou 
ttlll anno do liconc:"· com o rospccth':o Ot'tlonado ; 

A \\tol'iznndo·o g-ovcr11o n. concetlut· ao n.j udante 
lO CO I'l'O 01' c a :11. n. • J • , .ã .; . 
Azoretlo Coutinho Dllfl\\0 Eslrtuln um <\nt\o 1\e~ 
liconçn. com o rospectiro ordonauo ; . 

1l utorizando o govorno tt concod<.'l' no sccrotnrio 
da ·ropnrti<;ão fiscal Junto t't companhia, Rio de 
Jmlci··o City biiJH·otiCIIWiits um unno dt~ licença 
com o respectiYo ordenado. 

ln to i ratln. 
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Do l\linisterio da Agricultura. de_ 31 de Maio 
ultimo, transmittindo, em resposta ao officio ele 21 
do mesmo mez, cópia das explica.ções e informa-
9ões prestadas pelo engenheiro Fernandes Pi
nheiro acerca de pagamentos leitos á comp:tnhia 
da estrada de !erro uo Pal'anú, e bem assim cópia 
dos of!lcio::: de 26 e 27 de Outubro ele 1885, dirigi
dos pelo mesmo engenheiro áquelle ministerio 
com relação ao assumpto ele que se trata. - A 
quem fez a requisição (()Sr. Afl'onso Penna). 

Do !\linisterio elo Imperio, de 1 do corrente, 
transmittindo, por cópia, o decreto de 28 tle 1\Iaio 
ultimo, pelo qual Sua l\Iage:;tacle o Imperaclot· 
ltouve por bem .conceder ao aprendiz artilheiro 
reformado Alfredo Amando ele Souza. Ag·tüar a 
pensão de 400 réis dia.rios, bem assim o ,{\•iso do 
l\linisterio da Guerra ele G elo referido mez, em 
Yirtudc do qual foi êxpedido o citado decreto. -
11.: cônmlissiio de fazenda, pensões e ordenados. 

Requerimentos : 
Dos delegados snbm·banos da, Inspeetoria Geral 

de Hygiene, solicitando que seus Yt:mcimentos 
sejam equipa.eados aos fJ.He perceb~m o:; tleleg·ados 
urbano~ da. mesma Inspectoria .. - A' comnússilo 
de fazenda, pensões e ordenados. 

Do engenheiro .José Brant de CarYalho e outro, 
apresentando nm plano de melhoramento da Ci
dadc:\oYae solicita.nclo diversos l'a.Yores. em com
})ensaç:i.o dos dispcndios que a empeez<l tem de 
fazer.- Xs comnüssõcs de obras publicas e ele 
fazenda, pensões c ordenaclos. 

E' lido e approYado o seguinte 

PARECER 

x. lO -1887 

Jlcwcas de (ab1·ica 

A comniiss:lo ele agricultura, commercio e obras 
pnblica.s, para, emittir parecer sobre o projecto 
do Senado n. 08, ele 1885, precisa e requer rpe 
se peçam ao governo, por inte1·medio elo Minis
teria da Agricultura, as seguintes informa,Ções: 

1.° Cõp~ das co!1Sultas ela;; secções elo Imperio 
e Jnstiç'a do Conselho de Estado sobre marcas 
ele falJrica : 

2.0 Quaés:1uer commtmic..'l.ções existentes no 
mesmo ministerio refêrentes á União Internacional 
para a protecç,:lo da propriedade industrial ~ ar-
tistica. • 

Sala. das commissões, 2 de Junho ele 1887.
Gon(:al~;es Fe;·reim .. presidente.- Lacenla W'ó·
necl,, relator.- Gtdlhei"iiJe c,·u:;.- .Juvcncio de 
A.ffHiw·.- Sebasti,;o J.lfascm·enlws.- Domingos J. 
X . .Taf/Hai'ibc Filho.- Josd POJil]JCU.- AjfonRo 
PcrliW. 

V:ü a imprimir o s::Jguinte 

PARECER 

x. 13- 1887 

Tmnsfw·cncia ele ol·,;ws 

J1.' comn1issiio de marinlta e guerra foram pre.: 
seDtes o:neqnerimentos dos capitã.es Raymnntlo 
Antonio Fernandes de l\Iieanda do lo cor )0 d 
C..'l.Yallal'ia, Emvc·dio Dantas Barreto, do 17° lJa
talhão de inf'n.iú:aria, c Lydio Purpuracio dos 
Snntos Costa, do 5° regimento de cavallaria li-

~eira, peclinclo todo.;; transferencia. para a arma 
cte artilharia. 

All0ga o primeiro que tem o ct\rso de artilharia 
pela Escola ?IIilitar da Côrte, tendo sentado praça 
na. arma de artilharia como cadete e nella ser
Yitlo desde 20 de .Agosto de 1872 até l\larço de 
188i, data em q ne foi galardoado com a no:nea~ão 
de alferes-almnno, servindo nessa qualida.tle nos 
1° e 4° batalhões de artilharia, a pé até Dezembro 
de 18i8 c sendo confit·maclo no posto de alferes, 
foi entií.o classiticaclo na arma de cavallaria. Al
leg·a mais que exerceu os logares de ajudante e 
dircctor do .Arsu:l<Ü ele Guerra elo Pará, no anno 
de 1882, cargos estes que são pecnli.ares aos es
tados maiores de artilharia e de 1" classe, tenuo, 
finalmcnte,serviclo emconunissão,como subaltc:rno, • 
no lxüalhão rle engenheiros, serviço rgte é con
siderallo como <le art~lharia. A' Yista do que, tica 
demonstrado que em 14 annos que o mesmo ca
pitão servo no exe1·cito, onze foram na arma de 
artillw!·ia e tr0s na Escola, Militar, accresc~'nrlo 
que diz elle te1· decidida. '\"ocnção para esta arma. 

O segundo allcg-:1 que tem o curso completo, 
pelo regulamento êle 1874, da arma. em qne de
seja agora servir; sujeita-se a 11car o mais mo
derno no quadro dos nctu;~es Cctp:tães de artilha
ria, e aceit<L semelhante graça como uma remu
neraç~ão de cinco ant10S de campanha no Parn.gnay, 
pam onde seguiu voluntari::unente ao; 1G <1.nnos 
de idade. _ 

O terceiro allega. ter pronunciada voci1ção para. 
a arma de artilharia., ter o curso do estado maior 
de 1" classe e h a ver prestado cinco annos de . ser
viçcs na guerra do Pitraguay. 

As inform:tções dos commandantes d0s batalhões 
a. que actualmente pertencem os supplicantes e as 
da. 3" s·~cçiio do l\Iinisterio da Guerra ,são favora
veis ás suas pretenções. 

O ajudante general, porém, nilo concorda. com 
ellas, dando como razão que taes transferencbs 
vão ferir direito.; adquiridos na arma p:trn, que os 
supplica.nte:; pedem tl'ansferenr:ia.. 

considcrn:í1do que iguaes concessões têm sido 
feitas a outro; olliciaes; 
. Considerando mais qne o actual Se. :tvlini.~tro 
d;t Guert·n, em seu relatorio apresentado no corpo 
legislativo, pede autoJ•iznçã.o pa.ra tt·ansreri'!' para 
armas ele infallta.r;a, e cavüllaria os olllciaes que 
existem na a.rtilhMia e í1ão podem ter a.c:cosso, 
por isso fJ.ne não têm o curso de:;t;t arnw ; 

Considerando n.tnda que estes olllciacs não 
podem ser siniio subalterno; on capitiies, por
quanto os de p tentes sriperiores não podiam 
chog·ar a elias sem ter o curso da. sna arma : 

,.:; comrnissão é de parecer que sQjam a.s peti
ções dos snpplicantes rcmettidas ao g-overno, 
para qtw as tome nrt <levida consideração, ú. vista. 
do seg·uinte projecto, que a commissüo oirerece á 
consillerar;.ão desta Camara: 

A AssemlJléa.Geral resolve: 
Art. 1. o E" o a-overno autoÍ·izn.do a transferit• 

par·a as a1·mas de in íhntaria. e ca...-allaria, con
forme suas apt~clõ:~1 os c..1.pit~es c. officia':ls sullnJ-
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A:-t. 3. 0 Revogam-se as dis11osições em con-,21 Silva. Tavares.0-
trarw. 22 J'\futta Machado':-

S::dn, das commissões, em 3 de Junho de 1887.- 23 Carlos Peixoto. 
Dr. O:mwo.-Alfredo Chaves.-Passos Mimnda. 24 Xavier da Stlva. 

E' lida e sem discus:;;ão approvada a redacção O dec1·eto da Assemblea Geral fixando as forças 
c.lelinitiva do projecto n. 4, ele 1887-res 10sb.L á de terra •ara o exercício de 1887-1888: 

ll'OllO. 

O SR. PRESIDE:->TE:- Na sessão de ante-hon
ten~, o Sr. deputado Alfonso Celso fez-me a 
honra de pergn,,tar si tinha de dirigir-me ao 
Sr. Mi:listro do Imperio pellindo a designação 
elo lagar, dia. e hora. em que Sua Magestacle o 

.. t Q • ()o ~· • . .• .... • • -
. o . ~ (. •C. 

dest<L Camara qne tinlrt. de apresentar o projecto 
de resposta á Falla üo Throno ao mesmo Augusto 
Senhor, ou si olficiaria simplesmente ao Sr. Mi
nistro do Imperio, enviando...:llle a mesma. re
sposta . 
• E· occasião de dar a S. Ex:. e á Cmnara as in-

l Alfi•erlo Chaves. 
2 Cantão. 
3 Passos Miranda. 
4 Rodrigues Junior. 
5 Ctwnen·o d~t Cunha. 
ô Bulhões Carvalho. 

E' lido, apoiado e, s"entlo posto em discussão, 
al1J?I"OYaclo sem delJate o seguinte 

Requerimento 

mesmo .Augusto Senhor, nilo me parece razilo lheiro Buarqne tle .Macedo. 
snlliciente para prescindir-se das respectivas for- Sala das sessões, 3 ele' Junho de 1887 .-C:osw 
mahrhules. Pe1·eira Junio1·. 

0~1 o , c 0 e l eu na sessao c..e ' , por 
motivo de molestia de Sna Alteza. Imperial, 
entiio Regente, e, não obstaute, pediu-se desi
gnaçiio de dia, hora e logar em que devia. ser 
recebidn. n. deputação da Ca.mara .• que tinha. de 
avresentar o pl'ojecto de resposta á Falht do 
Thl'Ono. Accresce c ue além da. res )Osta á Falla 
(o T n·o:1o, tem l e ser apresentada à sancção o 
proiecto de lé lixando as forcas de terra, e este 
T1à de ser apresentado por uma deputa~·ão. As
sim, tem-se tamhem de pedir a designação do clin·, 
hora e log-n.1' em f'[ ne Sua ?IIagestatle o Imperado!' 
se dignará. de receber a deimt.:'tção dcst;:'t C;:U~lara 

(J•l1 

A re.';no:,;b ú Falia. do Throno: 
1 Pereira. üa Silnt. 
2 DHa rte fie Azevcclo. 
:3 Costa. Pereira. 
4 l\'bncio Ribeiro. 
5 tUheil·o dtt Cunha. 
6 Jn.~'me Rosn .. 

8 Pn~1la Primo. 
9. Fclippe de Figaeii·óa. 

10 Ros:t e Silva. 
ll Olymplo Campos. 
12 Milton. 
1:3 Ped1·o .\Iuniz. 

15 Cunhn. Leitão. 
16 Lacerda. \\'erner·k. 
17 Almeicl' Nog1teil a. 
18 Conde do Pinhal. 
19 .AIYCS de Al'<llljO. 
20 Fernando Hacl\.1 adt. 

E' igualmente lido, apoiado e, pos~o em üis
cu,süo, a.pprovado sem debate, o seg·umte 

Reque1·imento 

Requeiro que, llelo Miuisterio da Fazenda:; lwj:.'l, 
o "'overno de info1·mar si tem conhecimento das 
redamações do commercio de Santo:; coutra a in
ter·pretaç•ií.o qne den á circular do mesmo minis
todo ele ô de Abril do corrente anno o inspcctor 
rla all't't!H.lega, dacpwlla citlaclo, e que providencias 
tomou para atteodel-as. 

Sala das sessões, 3 de Junho de 1887.-.AtfoMo 

Requerimento 

'1.311 l it· lll!, i I ( Í ( " l Í~ 1.l'l I a 
Gnerr<t, lin.ja. o goYeruo de informar ~i npproYon 
o procetlimcnto do \)1'\gatlcil·o "\:,;t1·ogildo. qnt•, 
como conmw nda nte d;t g·uarniçi'io do Jt!;~·wu·:io, 
expcrtin pcwtarins autodzant!o o ingee,;~o ,. 1'•}
~t·cs~o d•; pas~~~g·ciros c de ga•lo deste pniz pam o Yizinlto. fl'lan~to lhe inemul.~ia Yehtl' pela inYio
labilit!at!c do cordi'i'o ~anitario, c, no caso ncg·a
ti v o, ctuc pro\'illenc!as tgmon ou pretenc.la tonl:u
para pnnit tl!luelles abusos. 

a n 1. <<S :Se.>sües, ~ te un 10 te , • -.-1ffon~'J 
Celso Junio;·. 

E' hunbent iitlo, apoiado c, po.sto em cliscnssilo, 
approvado sc·m llcbato o seguinte 

Requc;·imento 

Rcr1neiro que, 11ot· intcrmetlio do l\linisteJ i.o 
da ,\g-ricultma, lw.ja. o governo de informm· cgw i 
o motivo por c1ne lla dons moze5 não são p:tf;'•J>i 
o.~ s:tlario.> dos operarias do mesmo ministcl'io. 

S;l ht das sessões, 3 tle Junho üo 1887. -Alfonso 
CelsoJwii'JJ'. 
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E' ig-ualmente lhlo, apoiado e, :-entlo posto em 
discuss~w, Jica <"luiado, por ter· pedido a. palavra o 
S1·. Leitão da Cunha, o segtúnte 

Reque;·imento 

Requeiro que, 1_10r intertnelliO elo :l\linisterio da. 
Agricnltnra, Co:mnercio c Obras Pnblica.s, se so
licitem a;; s::gnihtc:-; informaçõ::;; : 

depois tínlw, recebido um outro telegranum nos 
seguinte; termos (UJ) : ' 

« Presidente cama~·:t coac~o, não póde executar 
postm•:ls. Forç:·L pnbhca movtmento. ordem chefe 
policia; i_talianos. e captngas arm'ados ; estação 
t~Ies"Iba.pluc:t sernç.o permanente. Noticiar con-
fhcto provoc:~do pelo. governo. Peça informações 
prestadas pelo prestrlente, camam e juiz de di
reito. » Cópia do despacho de :30 de AlJl'il do 188G, re-

fer··~n tu a contas tla estl'atla de !erro de Sa.ntos '" Depois clesüt Ieituea, S. Ex:. nccrcscentou cjne o 
Jundialty; Sr. ~\Iini::;tro do Imperio pedira. esclarecimentos 

Cópia da carta do 30 de .J nlho ultimo di- ao presirlcntc elo P;n·anú. Este di~·no e distincto 
1·ig-i<la pela coml)<H1hia d<t retcrida estra.<ht ao í'uncciounrio imme<liatan,ente res1-lõndeu. nos ter-
Barão do Penedo. • mos seguintes (lê) : ' 

Sala das sessõ3S. 3 de Junho do· 1887.-AZves de «Curitiba, 31 de :\Iaio.-"·,0 Exm. Sr. l\Iinistro 
AYmjo. , do Imper·io.-Rio.-Do presidente da província. 

E' igna lmf:nte litlo, apoiado c, posto em tlis- « Em 2G do corrente, o pre.;idente ch Camarn 
cn,:,;ão, appronHlo :::em debate o scg~ünte ~Intlicipul da lApa, p:w sua propria. autorização 

. e sem recorrer nos meios jucliciarios, nnndou o 
Re'l~~c;·tllwnto tiscal demolir as cercas e C}S<lS reitas por Geuiplo 

H.eq uciro r1 n~· ,;e solicite do lllini:terio <~·t Pereint Ran:os, Beneclic_to Therezio de. Carvalho 
, ,.. , •• , ,, • ,, .... • J • • ~ , • • ::, e- Dr. Franctsco Therezw Porto em terrenos afo-
-\,,,Itdlltlll<1, Co.unLr...ro e OlJr.l.» Pt_tllhC.:"L:::. copt'" 1 •. ,(Io- :, 1· 1•111., 11 cl"·le le .;:., 11 to , t · -1 l . r . - l I . r l •t . " ::> •• n ·•L ( "'" J:Lll 01110 G CO:JSI( e-
<, a~ t!l Ol'lltal,'v?,; 1 0 eng;:n lCtro: l,:ca (a Yta rado · p~trimonio dell" ·1o· cu·· e~ t· nl ~ • 
t •r·t·.-··1 COill'J'l'lltt'l G"'r .. ·1 lo· C·> 11l'liio~ rl··· '~ • ··o . " . . "'' ' ·' 1 <l :::> ar Jem :>C ~:: .. :-.',-,/'' ; ... -~ .. ·l t ·~ 1 ~d :rr ~;"Ler; .Jnlg;tcomthrettoae<ull~n·a .. 
Br.1z~teno.' no l .u,u.:t, CJlle .1."~ n:- 111 '"·11 no rc- « FtuHlou-se o presidente no art. ll9 do · ,:io-
latono qnc acaba •lu ,;c r tlt,;trtbmdo poe c::;:;c de po ·tm··~ ~ q nc diz. Qn ,m tt'ur·pa . t ,1. ··cnoou 0

1° mini··teri) pot·P=-n terench·n·:-tl ·:tt ·) l " .:, "« e :, ·' 1 ~::.te le 
S·:tl'1 1-~.' .,.. .. <~· 3 <1 ,J\tnhoe"~~' f8•8- cmJ,"z: . l servidão public:L incot·rerá na. multa de 10$_a :30$, 

' : '' ::- »~::-:::.u•o,.., · -e '-e l.-.fl t:e~ c e além de ser obri~rado a denrolr'r ·1 ol I"' le f'e' :o ·i"r'·' . . o . ' J "' t lX - '-<'JO. <t SUa CUSt<1.)) 
o. Sr. _.\..lmeidú, No~uei ra:- Em . «Vi~ te? quatro horas di:q~o.is de 1i1timados os 

nome da. deputação dn, provilicia de s. Panlo, tlttos for~n·os .l?elo _fiscal, 1o1 cst_c c~m pe:;soas 
s1·_ p1·esidente. venho pedir a v_ Ex. que se dio-ne alu9·adas a:; etlttic.:<çocs ~os c~~u:=; prnneu·os e .dos
consultar n c~tS::L si consente que seja inserto~ na trum as. cere:1s c ~:•.sas,_ muttltsando os nwtcr1~es. 
acü\ ch sessão de hoje, um voto de profundo A_antor:~hde polwtal pro~edeu a corpo de üeltcto 
]~ezar· pelo passamento do Sr. conselheiro Antonio .e mquento. _ 
da Costa Pinto, i'allecido nesta cidade, ante- « Cll~gando hont~m e.;sas. oceurre.?clas ao m~u 
hontem, pel<t manhã. conhecnnento, pedt _logo mform_nçuc? M ~~resr-

0 finifdo era cidadão prestante e dotado de ele- ciente ela ca.mttl;a., fazendo s~ntll' a t_llegalldacle 
.-adissimo car;1cter. (Apoiados.) Desempenhou t!e seu acto. h.espondeu hoJe ~?nnrmando os 
varios cn!'go~ de elei\.ã? popular e as mais ele- ü~ctos cxp?.s~os, pr~c~r,~nclo Ju.sttü~'l.r-se co~1~ o 
\adas comrnts,;:ües pol!ttcas. ltepresentoa ne3ta ar~. 110 crt.t~o,, e re>f!lando propo:::.t~o de pru::>C-
cnsa em diversas legislaturas a. JH'OYinci<t. de gmr ~m .:·elaçao a casa do ~r. Therezto. . 
S. P<1.nl~\ e na alta admi~1is~r.1çi'io occupou 0 cargo ... « '~ '.~.~h::-do .~:te, d~cln_r~t ao I~~~smo qn~, sr !1a: 
de prestuente 11<1.:5 p1·onnctas da Pnrahyba. Rio HL_ ~n_tr<1~\·.·~0:L' po:::.t~tr,1::s, .cteu,L re~orr~r .\0::. 
Grande do ~ul, S .. l~ntllo c _Rir,_ de Janeit·o, revc- n:~~~:,; .Jlll~l~~·:c::-, C~ll11prt~lc~o-l,lc olJse~var ,1. dou
l::tmlo sempre espmto de Justtç~ e grande scn ti- tLIU d.o ,n; bO de -8 c!_ e ::.\I,trço de_ 188::>. _ . 
mento Llc modeeaçilo. (_Yo~;o.<: aooiaZlo::: .) « Ate_ ao presente nao llo~tYe e. JUl.go nao lt<wer~a 

;-, ., • , ;~ d , . . 1 ..; , ' . •. :- alter:aç:ao d<t Ol't~em pul?ltcn, a YISta das pron-
L..pel.o,_ I o.:s, . cd.l t! u~tre _Cam.tu que nao denctas que tomet de acc\ll'Llo com o Dr·. chefe ele 

recu:;:tr~t ~t memori<t t!o li nado a .Justft homenagem policia. " 
que solrcJtamo.;. (JIH:liJ benl.) _ <<Pende da deci&"io desta presitlencia uma re-

Pl1:Sta a voto:; a moção, e unanimemente appro- pre,;:~nta(;ii.o agorá recebida uos prejudicados cou-
vat.in . tr;t. o rel'ericlo presidente ca camam. Do que 

O Sr. Euphra~io Correia :-Sr. 
presidente, V. Ex. deYe r·~cordar-se Lle que, na 
sessão ultima, foi apl)l'OYa<lo um rcf!uerimento do 
meu illn:>tr.: c:olleg-:t peht pro\·il1tia do Paraná 
pedindo informações ao goYerno sobre ü1ctos oc
col'l·hlos na. cidade da Lapn. Para justificar o re
querimento apresentado, S. Ex. leu o seguinte 
telegr·;-~n:!1H1. (lê) : 

mara municip:ll executar posturas. Rodo ca-.:;:rara 
invadido cheü~ con~ervador e outros; mandarei 
documentos, confiicto imminente. » 

Este telcg-ramm<l jà haYia sido lido da tribuna 
pelo i !lustre deputado pelo Cem•à, o Sr. Ratisbona, 
accr~escentando o meu colleg-a de deputação que 

occorrer darei conheeimc11to a, V. Ex:.-Fm·i(t So
b;·inho. » 

Vê a, Camara flUe o.,; facto.; não são como ap
prouvc ao presidente ela camara informar ao 
:;eu repre;entante. 

O Srt. AL\-ES DE ARAü.ro cliL um aparte. 
O SR. EüPHRAsro CoRREIA : -Por este tele

gt:an~~m~. se conhece que nen~? pr~sidente _da 

' tormaçüo dos factos occorriclos na . Lapa, sinão 
para. impedir a arbitrariedade que alli se pro
tendia levnr or diante. e o nobre de utado co-
nhecedor dos factos que deram causa. a essn 
tl'iste occurrencia, que é umn questão locill · na 
qual não podiam absolutamente ser parte o pre-
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std~~1 te d~ yrovmcm e o chef'c de policia., não J Então o presidente dn; Camara remetten este 
de' la <lJlle:,en.tal-05 para :1C0!'0Ç0.'1T O procedi- pro_jecto á C0111111ÍSSiLO de .justiça CiVil, Da fõrma 
menta mquahficavel do prcstJente da Camara do re,.imento 
da Lapa. M P. t l • · 1 E' r1-. , t· . _ . . 

1
. . · at~ ar( e, a recllteruueato <e um Sr; depu-

.. ~ .·- " LO a.r ,rp~~ se (jl~e~ra azer ago.ra .. Jo~·o ~e tado, foi nomeada uma comrniii;;io especial co"m
c::.pntto ou q_uc:::;tao pohtiClt ele um Ltcto llltei- posta. de sete membro-> para interi)Ol' j)arecer 
ra.mcnte acctd~ntttl. -· 1 • • • • • 

9 SR. PRr.~tDEXTE (ao orado,): - 'pe~'o ao 
llO!il'C (leputado que conclua. V. Ex. vê que bso 
não tem nada com o expediente. 

O ·sR. Et7PIIRAsto CoRREIA:- Concluo jit (lê) : 

.· «} de .Tn~1~1o d~ 1887_.-:- Do praside:1t_e ela l'l'O-

Creio rtne, á vista do exposto, o meu rertneri
me;1to está em condições de ser a ttondido pela 
Camara do;; Srs. Deptltado3. 

Consultadn. a. Camara, concede a urgencia ro
qucrHa pol~ Sr. Jofio Henrique. 

sidento, na ·sessão ele 24 de Março de 1882, foi 
apresentado nesta. casa poralguus Srs. deputarias, 
como projecto de lei, o cocligo civil, organizado 
pelo Sr Dr. Joaquim Felicio dos Sa.ntos e offere
cid_o g-raciosamente ao parlamento por sou illus
traclo autor. 

1. ' < • , r o.s seus ogares nes a casa. 
tres Sr:;. deputados, faltando quatro, oue são os 
Srs. Candido de oliveira, r1ue foi para o Senn.clo, c 
tre:;; que não foram reeleito:;. 

Requeiro, portnnto, verbalmente a V. Ex.~ nos 
termos do r-eg-imento, p'"tra. r1ue seja completada _ 
e ·ta c mmi~";-::> afim l r P ~ , 

parn lembmr a Y. Ex. e 

O SR. M!srA MACHADO :-Creio qne sim. 
En ni'io son especialista nesta mnterin, apenas 

avento :.'1. i~h3a. de rtne t;tn projecto de corligo civil 
nnncn. :;era bem orgamsado por uma COI!llllissão, 
pnrace-me qne ê obra C[lte deve ser concebida vor 
um só homt:m, c ue lhe de nm 1ens:unento nnitbr-
me c unn nn idatle de ph no q uc julgar conw~n i en
te (apoiado.<V. nindn. que nr:i::; tarde tenha de ser 
snll!ne_t,tido o seu trabalho a. uma conmli::;siio c"[liC 
O COl'I'IJ<l. 

:\In::;. para recordar ao nobre ministt·o •[tte gxiste 
este pt·ojccto reconhecido de subido merito por 
nma commb:sii.o composta. de rlistincto;; jnriscon
snltns lirazileiros, qne dt!lle tomou conlwcimento 
nome:uln, creio que pelo Sr. conselheir0 D:mtas 

uando ministro da Justi -,a vou nincb remetter á 
mesa os commentnrios leitos soJ,rc · clle paio seu 
illn;;trndo nntor, ~ue completam, explic::m o am
pliam o projecto primith·o, considerado por aquel
les que têm :mtoridnde nu. materia como um tra
IJnlho elo muit::l merecimento. 

q Sr •. AFFONSO P EXXA:- Apoiado. E' ol!ra ele 

Os Sn.s. AFFONSO CELso Juxron., CosTA PrumrRA 
E O'GTo;OS SRS. DEPUTADOS:- Apoiado. 

O SR. l'iiATTA l\IACHAno:- Eu remetto á mesa 
os commentarios pam que sejam remettidos para 
a lJibliotheca da Camara., afim de que a cJmmiss:to, 
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quando occupar-se do estudo do projecto, possa 
~~b~. .· 

Como vêm os Srs. deputados, ê uma obra de 
grande folego e que occupa cinco volumes em 4°, 
àe 500 p:1ginas mais ou menos, e na qu'll o seu 
illustraJ.o nutor manifesta. as suas aptidões espe-

. ~ " • ,,l • "' +~"' · rl.-. 
~·-:-· ~ .v i·l- -t ( 1 . l "b ~1 ) scwncm c o c Iret o . .: JJOWi os, mwto CJ1~. 

O Sr. _<\...ffon.so Celso .Tunior :
Acabo de receber, neste momento, o seguinte 
telegr,,mma (lê): 
• «Araeajú. 2 do Jnnllo.-0 presidente não conse
gmu I:IZel' lll11CCL0!1<11' a j~S:selllUlt:m: ~!1\,"u m-a. 

Vai eo!·rer loteria sem approvação da Assembléa..» 
Som o menor comment::u·io, pois nã.o é occasiii.o 

opportuna para is~o a hora, do expediente, envio 
á mes t o telegranmn allm de ser presente ao 
governo, que tomara as providencias que jnl!"·ar 
acertadas a respeito dos Q·raves factos :iJ)Ontaêfos. 

O Sr • .A.l--ves de Arau.jo:- Sr. pre
sidePte, pedi a palan·a J:<ll'<l clirigi~~ unut ,simp~es 

• n '\" 'r.,- ~""'" " n.-.1""' '"11>-'"1 h-> 

d~ lm; t;n; t~lC'g·I~mma. sobre neg-ocias 1le que 
t[t'tnbem me occupei, desejo sal1er si V. Ex. já 
rec<"bcn as informa.eões renuisitnclas nela, Camara 
ao Ministerio do Imperio sobre o mesmo assumpto. 

ORDE:\1 DO DIA 

E' e lei to o Sr. Barão do Guahy. 
Procede-se ú. eleição de 

3o vice-p1·csiden!c 

RecelJenl-se 82 ccdnlas; sendo 10 em branco. 
~ ." 
VIJLt:Ui IV LU"> V"> Oi">. • 

Coelho Rodrigues......................... 67 
Passos l\liranda,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Barão da Villa da Barra, Manoel Portella, e 
Coelho e Campos, um cada um . 

E' eleito o Sr. Coelho Rodrig-ues. 
Procede-se á eleição de 

jo .SCCJ"Ctai"ÍO 

Recebem-se i3 cednln.s, sendo 14 em branco. 
Obtêm votos os Srs.: 

' A1.':1UJO PlllllO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi 

Coc:hrane e :Milton, um voto cn,da um. 
T.'' oloitn 1"\ <:::,,. A , • .,,;1"\ Pinhfl 

Procede-se ã eleição de 

2• secretw·io 

Recebem-se i4 cednla.s, seti.do 11 em lJranco. 
. Obtêm Yotos os Srs.: 

ELEIÇÃO DA )lESA Cochrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Silva Maia..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

(0 S;·. Lucena occapc~ a cadeira ele~ p1·cstdencia .) R' PlPiin n s,- r.ncllrane. 

Procede-se á eleição de Procede-se à eleição de 

P;·csidcnte .'3? e 4o scc1·etai"ios 

Rec:::hem-se 84 cednlas, sendo 18 em branco. 
Obtêm votos o.~ Srs.: 

Recebem-se i7 cedulas, sendo quatro em branco 
e uma, contendo um :,ó nome. 

vmnes ue u:tsrro .............. ·-·......... -. Q-'j, vuLbJU . uw;, u;, ;::,ns.-
Andratle Fig-ueira ..............•........ · 2 noelho c Ca.mpo3-........................ . 5i 

50 
13 
12 

E" eleito o Sr. Gome:; de Castro, que torna, a, Torres P01·tug-al. ....................... . 
occnpar a cadeira. Alcororado Ju!tior ....................... . 

O Srt. PRE:-'IDE);TE:- Ag-rn,leço aos St'S. clepn- l\Io~u·~o .... : ..... ·.· ·: ................... . 
ültlos a re:1oYa<;iio do i':'H::t eonfianc,:a, c estou c~t'to ~~~~t:!:,~r~;.~~?rlftmwr. · · · · ·· · · · · · · ·: · · · · · · 8 

11.0 qne co·1tl!1nat·ao a prestar-me o seu anxwo, - . - . 
sem 0 -'pl<ll niio po~br·~i th~sernpen har 05 altos .l\ltlton .................................. . 5 
l.le..-ercs deste c::ug·o. Accioli Franco e Sc:Ye N;n·nrro, um voto cach 

Procetlc-se ú cleiç,ão de um. 
São ck:itos os Si's. Coelho e Campos e Torres 

Po1·tngal, c supplentcs o . ..; St·s. Alcofot·<Hlo Junior· 
c l\lonriio. Recebem-:-;·3 83cednlas, sendo oito c-mlmtnco. 

Obtem votos os St·s. : FIXA~:ÃO DE FORÇAS DE TERRA 

r nr,pnn 
Barão da Vil ht da Barra ................. . 

E' ~:leito o Sr. Lucena,. 
Proc:ctle-sc á el-'i,;ão tle 

74 • 'h,]",,.,, ..• ;-:~ ,1., m-~''""t" ,]1\ r,•m7:o••n<1 
v • • - · • • · ~ .L· ~ ., 

convcrthh em projecto tle lei, fixando as 1orças 
de tcrr·a para o 2° semestre do excrcicio de 
1888. 

(E;ü;·a ;w recinto e lOúW assento o ::;,:;·. Jíi;u:.st;·o 
ela Guc;·;·a.) 

l"WCe..Jem-se uv cenntns, senuo ono em uranco. Ü ~r • .A.ll:OllSO .R:"Clll1H, Cül1;::\T<tLlUt.-:;~;; 

com a Camara, pela grafá notici<t quo o Sr. n1i
nbtro da, Guerra den, i1a ultima sessiio" de que 

54 ::;na Ma:!·est:ule o Imperador se acha· !le tollo rcs-
5 talJcleciJo da !:!,-raYc CJnf"crmidado qnc ::;oJ'rreu, 

cadn mas ao mesmo tempo nii:o pótle deixar- tlo ostl'<t
nltar n nc o~tantlo ·snn l\iaL:·e;;tw.lc em tiio llôas 

Obtêm voto::; os St's. : 
Barüo do r;uah_v ......................... . 
Bari"to drt Vilht da B<Wl'a ..•..•••••...•..•• 

Silva 
nm 

:Maia e Coelho F:.otlrig-nes, nm 
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ainda não inarcasse dia e hora para as commis
sões •la. Camara o do Senado irem ao pa,ço, mani
festm· a Sna Mag-cstade os sentimentos de .inbilo 
<le todo o paiz, pelo sen feliz restabelecimento. 

Acha notavel, que, justamente quando Sua Ma
gostado se restabelece; e qne se trate de passar 

-. I :\ • • • 

..• - ~ c. (. < e· c.' <-

ramente se deprehen<le dn resposta que o nobre 
Mini,.;tro da Guena deu ao nobre representante 
do 8° districto de Min<\S, quando lhe disse que o 
facto rle Yir a Regencia. não importava a retirada 
do gal1incte; porquanto, já por duas vezes Sua 
Mngestnde o Imperador t'oi á Europa, sem qne a 

' • , , •• < • =>:::.e · 0 ui c a ce lllU-
dança ministerial. 

O noht•f:l Ministro, pot·em, csqueçen-se de uma 
coincidencin. notn.vel:- quando Sua }fag-estade 0 
Imperador recebeu de uma dessas vezes as redeas 
do governo de Sua. Augusta Fiiha, o ministerio 
acha ;·a-se consolidado por um voto de confianç~'t 
mo tYa o por• uma qnes ao re a tnl. ao nollre Sr. 
B•u·ão de Cotegipc, ê agora, pa.;sanclo Sua .Ma
~estade novamente o supremo governo a Sua Al-
...... .... •••. o o 

• ... c. ' " (. . \:)(. 

ti!icndo por um voto de confiança, igualmente 
dado ao nobre Bar.l.o de Coteg-ipe. 

Antes de !'azer al o·nmn o:.serva. ~-e~ a b. 
principal da discussão, not::i que o nobre Ministro 
ela Guerra não respondeu como era de esperar ao 
nobre reprcsenhU1te pelo 11° districto da pro
vinda do Rio de Janeiro; esteve frio, não se ex
plicou bem; no em tanto, o illustre deputado deixou 
bem claro que a retirada elo ex-mioi.stro da. guerra 

:-- .·•. .• . .. o·· ., • •. .... .... 

didas CfJ.le apresentou a seus co !legas de galJin<lte, 
mas sim pela recusa da Corôa, dessas medidas 
aliás aceitas pelo ministerio. 

O governo niio })óde remetter-se assim ao si
lencio, tem o dever de dizer como as causas na 
verdade se pass~tram ; tMto mais qun.ndo o no-

. .·- . . . (,. ::, (. (.· . 
que, si as medidas que elle propoz tivessem sido 
po.~tas em exccnçüo,as cousas não teriam chegado 
ao ponto a. que chegaram; e o proprio nobre Pl'e
sinente do Conselho confessou a • ·amara que a 
solu~~iio dessa. quest.:to poderia ter sido melhor. 

No r·ehttorio do nobre Ministro d<\ Guerr,t não 
se encontt•a uma só palavr<l a; respeito dessa ques
tão; no emtn.nto, S.Ex. vemdizeráCamar:t que 
preten;lc solicit-tr medidas, que }J<"tl'ec~m ter rela
ção com n.s flllC o seu a.ntecessor qmr. naquella 
occasiiio põe em execução. Como admittir isto, si 
S. Ex. n brlu mii:o das que na Cnmarn foram obti
das ü~scus amigos e o Senado supprimiu ~ 

Em seu relatorio, diz o nobre Ministro ch 
Gue~·~~~'· que .n~ ex:rcito. tudo .. cst:• por fazer, e 

claros nas tileiras têm augmenbdo, orçando jit 
por 800 pt~.l(~S o numero das f:tltas, e, n peza.r 
disso, nã~J torna etl'ectiva n. lei de conscri?ç-~ío. 

Acredita o nobre :Ministro que, com o premio 
rednzi<1o como se acha r.~ o pagmnento, em vez de 
ser feito em. tres prestações, como era, efTectua.r-se 
agora. pl'oporc10na. men e no. m c e ca :1. ::nno o 
en.Q·njmnento, o volnntartado torntm.\ a see 
o qtle foi; que haverá muitos ~ue queiram con
tractnr-se sob e.;tns novas conrhções? Conta, S.Ex. 
com a vocação ? · Si lli\ qnem não possn. pen~ '_1' em 
semelhante c.msa, é, por certo, o nobre l\hmstro, 

< ' ! 

repugnn.ncia pela cnrreir:.\ dns nrmas_ 
Lauçando os olhos pelo relatorlo, observa, no 

em tanto, que, ao pa~so qne ·ha batalhões co::1 suas 
fileirM muito dcstitlcmlas, em algumas provin
cias notam-se companhias com cXCtJ • .;so de praças, 
attingindo,em algumas,o dobro das que dcYe ter. 

. e , t e-:s como leve pre.tn( tcar a re~ll
laridade do ser.-iço e•te nCCl'(!SCimo de praç~'ts, em 
companhias, cujo.~ qnn.dros não ~ão ors-anisados 
para receber tam:tnho numero de solcLados; ao 
passo que os batalhõo,; rortemente dcslhlcados 
nuo podem desempenlmr bem a sua mis,;ão. 

Kob tambem que a com )anhia de a rendizes 
ar 1 1en·os nao em o numero que lhe é deter
minado peln. lei, pois cont 1 279, qunnclo deve ter 
400. O nohre :Ofinistro dcclam que isso é devido ú 
falta de fnnüos necessarios, c1ne não foram decre
tados, e e;pera cgw este anno o sejam : ma:;, 
cumpre ol1sernr que os fundo;; já votn.dos si o 1)nra 
::;oo, no emtantó exi:-;tem · sõment, 270 · ·· -
conseguinte, qualquer otltl'O motiYo :1lém (hl1nellc 
a que se apcg·a. o nobre i\Iinistro. 

üiJserva tamhem CfliC, em seu rclntorio. diz o 
• • • • 1 i os , temes e 

artilharia. sem curso, 11em prepnl'atorios 11:1r::1. 
lhzel-o, e qne po!' esse moti\·o se acham irnpetlidos 

. . " ·s :-• . n•.. • • ,.. 

falta; po1·qnanto da ar~illlnrin depende hoj~ todo 
o bom exito da gncrr:t, é no,;sa :ll'mn. qnc a Lctic:\ 
moderna tlrmn qnasi tolht a ::;nn, sciencia. 

T:unbcm informa o nohrn Ministro, nesse 
mesmo relatorio, C[tte ha 1111tita,; cnrleit·as vag-as 
nas escolas militaw!S, ns qnncs niio t1jm si•lo pre-. . . . 

• (. c.. ~~(. ... 

cadeiras ; ag·ora, pot·ém, c1u·· o Souado ncgon ao 
governo a fhculdadc de o (hzer. n:io lw. mais 
razão parn:semclhante;; lncun<ts, muito se:1siveis 
no ensino; pede, pois, que q.nanto antes s~iam e lias 
postas em concm•so. 

Com rcfer·en~ia ás colonins militares, o orador 
, , " ,, l < ~ C Cli1.)1'0 

de 1885, que determina a remcssrtpara.essa;; co
lo·lias dos libertos, qnc, nas cirlatles c mnnicipios 
I'tlraes, não se entreg-arem a occupaçüss !lo
nestas. 

Chama tambem a attençiio do nolJre l\linistro 
para um assnmpto importantíssimo, referente à 
accmnn aç:to l e empr;:-go,;, não so no proprio Mi
nbterio da Guert·a· como em o~ltros, e citn. o 
exemplo de um me·1ico flo corpo de saud ~ .do 
exercito, ctnc, em nnro Preto, a lóm de dek·gndo da 
Inspectoria de Hrg·iene, ó professor do curso de 
phnrmacia. No emtanto, hn. co:1sultas e nviso.s 
obstando a taes ;v·cnmnla(~ües. 

Antes ele terminar, acha hinstns as censuras 
qne o nobre depntado pelo l Jo dist1·icto do Rio de 
.Janeiro íez aos s::IHltlorcs co-J'eligio:1:u•ios do ora
. , 1 • ,· :os ·r (: :s ã i i , ; 
pois o nobrél Presitlente do CoÍlsqJho declmou a 
Camara que muito S:J arlmirara. tla isenç'ío po
litica com qne procederam esses mesmos senado
res nessa emergencia. 

A proposito dessa .questão, pergunta ao nobre 
Ministro si, depois da sol uç~iio qne e !la teve no 

enac o, .JU ga-se mnr a as an c ( esassom ·ta( o 
para dirigir os negocios do exercito, pois acaba 
de lêr nos jornaes a noticia de uma ordem do dia 
do 1 o regimento de artilhnria, estacionado em 
S. Gal.Jriel, que parece dar origem a novas com
p licnções militares. 
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zer ns promoções, que, 1m tanto tempo,sã.o espera
das no exercito, e cujo retardamento está lH'eju
dica.ndo a ta.ntos inte1·essados, siuão tambem ao 
l;om andamento do serviço militar. 

O Sr. Se:~~ .~~LY:.l-rro :. ~,Sr. 1~resi-

bres I~embros da minoria. desta Cttmar~, a;,espeito 
da propo::;ta do governo, sobre a fixação (lc i'orç.::ts 
de terr,• para o exercício dt:l 1888-1889, conven
cer-se-i -de uma vcrd:~de, e e. ane fallecem moti
>Os de alta procedencia para· .. ~ccusar a aclminis
traç~ão do governo actu~·d, e que o mi11i~ter~o de 
- ~ :""\ ~ e 
gerencià. dos uegocios publicas. . 

V. E"l:. e testemun!1n. de qne os nolJres mem
bros da opposiç.<io, qne têm-se oc<lupntlo deste as
smnpto, têr~1. euc.tr~·eirado m<üs a. discns:;ã.o pe!o 
canunho pol!tJco, de1xando de parte a.s altas ques
tões que mtercs5<lll1 n.·• ministerio da ~-uerr·a. 

a pouco o 1 us r<ll o mem Jl'O ·a oppos1ção, e
-putaclo por :\finas Gerac5, que precedeu-me n:~ 
tribm~n, a~ensou o ::\1inistro da Guerra por não 

1 :.. (. 

razc)s,.;, pot· qne o nolll'e ex-.:\Iinistt·o da Guerr.1 
deixou de i'<lZer parte do g-abinete de 20 de 
' "' ::;t 

Esta accnsaç~ü.o, feib pelo nol .. rc deputado, que 
tão ln·ilhantemcnte ac:tbon de occnpar a. trihnnn, 
e impt·oceLlente porque o nobre Presidente tlo 
Conselho jú aqui declarou qnae;; os motiYOS que 
;.lctnaram no animo do nobre ex-Ministro d<t 
Guerr-a para deinittir-se do ministcl'io actual. 

u.. o,\QuDl EDRo: - • camos na. 
mesma; ignot·antlo tudo. 

O Sr::.. SEYE l'\AVAU.Ro:-Diverg-encia' sol)re a 
opportunidatle de mmlidas tl0 repressiio :lpresen
tmtts pelo nobt·c ex-::\Iinistro ela. Guerr:1. actuou 
no animo (le S. Ex. I)ara. deixar ele 1hzer parte . ·.. .· 

Essas me:Jicb.s. como o nobre Presidente do 
Conselho declnróu ne.~ta Camara e no Senado 
erarn. rncdidas adrnini~tmti \·a;;, e não jnl.zavn cllc 
con.-enientc puhlical-a::;, porque não h'tvin. chc
c·.ldo a sm"l opportunirhclc c podia o g-overno 
àinLLl <lelnr-s3 n:1. co!J tingenc!a de lanç,ar mão 

it ..... 

Qncm o jniz ct:. conveniencia da pnblicn~~ão 
dess<•S medidns? Quem o responsavel pel<lS co::t
sel}ncnci:1S ilUC podessem pro,·ir da pu hlicnção de 
tnes meditbs de rcpr·e,.são ? Certamente o ;,;·o
Yerno; c elle entende que semelhante declaração 
é pr<\,;Clltemente incoln-enicntc. 

Pelo nobre Presidente do Conselho o l)<.liz soube 
que não eram opv::r·tunas e:;sas metlitlas n pre
sentadas yclo nobre ex_-Ministr? da Gucrrn., e 

1' - (, ~ LI., ...:,.. (."o..,;(. ., 

accentuon-se. entendeu S _ Ex. não dcYer couti
mwr a a-e rir· os negocios da. guerr<1 e fazer parte 
do ministerio actua.l. 

Sr. lll'esiden c e, n nobre opposição liberal desta 
cas:1, bem como o illustrado representante do 11 o 
districto do Rio de Janeiro, accusaram o mi.nis-
er1o <tC:tua p~ a so uçao ac a a ques ao nu Itar. 

O illu:;tre represcntn.nte do 8° districto de l\Ii
. nas Geraes entendeu que Llepois de recebido o 
accordo do Scua.tlo pelo nobre Presiclcnte elo Con
selho, a.ccordo que torno!! o ministerio como com-

a.prcsentar renuncia das pnsta::;. 
Accre~centon S. Ex. que e::;ta cit.lllara estn:va 

desautora.t..la. pa.ra. tra.tar de questões de maior in
teresse publico, pelo pouco apreço do governo na 
ultima e triste emergcnci<1. por C)ue elle passou. 

_O illustrat_lo representan~e do 11° distrkto do 
~ , . ,.; 

me5tr-e elo nosso s:rstema parlamentar, quo com a 
sua palaYrü. autor1sadn. e com a sua logica cer
rnda, p:1receu á primeira. vista ferir de morte o 
ministerio. denunciou á esta c,1mara e ao pa.iz 
inteiro, qtíe o acto do S1'. Presidente do Conselho 
foi um acto ele i'eaqueza, um acto.que clenot•iVa,da 

< < , vi i · nt 10 pe a. c ig1 i H. e o goYcmo, 
])em como lh Cüma.ra, a que ~)ertencc. 

O SR. ALVES m:: ARA"t.ro:- Nós fizemos um 
brilJw.~:te papel nessa. questfi'J. 

O SR. Ar.vEs DE .ARAG.ro :-De prudcncia nin
g·uem contesta. 

O SR- St::YE N'AVARRO :-You demonstrar estu. 
nsser 'ão. 

\'. E "I:., bem como o paiz inteiro, SJ.be de his
tor·ico da denominada. qHestiio milita;· 

Tendo o cot'oncl Cunha }Jattos. bem como o ta
nentc-cot·onel.:VIadnreira, cen:;nra;lo pela imprensa 
em tm·mos energ·icos; os discursos pr-onunciados 
por nm deputndo da província elo Pb uhy, c pelo 

··o ~ .. ... :), : ... .-. • ~ . 

ci<"L do Mnrl\.nhão, o nohre ex-:\'Iinistro da Gnr;rra. 
entendeu .IJUC o procedimento desse.;; o!llciaes 
não era correcto, que elles tinham infringido os 
<tviso.s elo ministerio da. ~:nerrn. de 26 ele Dczemh1•c. 
de 1884 e de 9 de Julho (fc l885,qne não permittem 
tnes discussões_ pela imprens :, ainda m':srno que 

~ l - .") 

justa,5em prévialicenÇ·t do lnini;;teri.) da g-uerra., 
c por isso os lll<tndon cen~umr em ordem do dia. 
. :\ n.pplicaç~o desses avisos, f)ne são inteira
mente inconstituc:ionnes, mas que o nobre c:\-:\Ii
nisteo da Guerra. entendeu não poder deixar de 
app líca.r, "POl'fJUC elles tin hum já lorç~ 1 ohrigatoria. 
no exercito, .i á tinham sido applicndos por seus 
antece::;;;-;ores e até por ofticiaes de alta patente 
militar, suscitou gr-amle.; rcclamaçõe; pot' parte 

cito, ~lesdc< a provincÚt elo Rio 'Gr<tntle do Snl. nté 
a. do Ama.zona.s, c qua:si toda a impren&'1. 1lo Im
pcrio levantou-se para. tomar a si <1. cauS<1. dos 
milit:tres advertido3, a. _qual consideraram a de 
toda a cla::;se militar.· 

n 1)1' x-l\'lini-t o da Guerra . ue lin.via sido 
Jevütlo unicamente pelos altos estimulo:; de mnn
ter n. disciplina. do exercito e não por odio áque!les 
dons otll<::hes militares, entendeu, e muito hem, 
que não devia. desprezar ns reclamaçõe;; dos mi
litares; que elles, até certo ponto, usavam de um 
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direitn propr-io, reconhecido )eh1 Constitui ~ão do 
mper10, Sl Jem que rrreg-ular·mente exe' ciclo. 

O SR. JoXo PEXITJO:- O direito de defesa G &'1.
grado. 

O S!l. SEVE XAVARR0:-0 nobre deputa•lo 11elo 
11° districto do Rio de Janeiro qualifiton esse acto 
de fraC]ue a do g-ovcrn::J, e principalmente Jor ter 

vi a opmrao o onse 10 upremo l\E-
litar, que não podia ser juiz nessa causa. . 

0 SR. AXDRADlO: FIGUEIRA: - Jú tinha appli
cado os a viso, e niio podia. mab sujei tal-o:; ao 
Con:;el1w Supron.1o l\Iilitar. 

O Srt. SK:r-: NA VARRo:- O nobre ex-Ministro 
< , • J eu a ouse 10 upremo 

Militar a dcci~ão dos seus actos de censura ou 
advertr.neia. árJuelles dons offlciaes do nosso exer
cito; o nobre ex-Ministro da Gu~rra quiz ouvir a 
palavra daquel~a ali<~ corporação, a quem in
cumbe tntnbP-m rllustrar o g-overno com ,cus con
selhos, composta de militares, r.s mais com Je-
en es na occasmo, so Jre a. outrnm os n.visos 

impug·n,1tlos, incumbinrlo ao mesmo tempo ao 
Cons•·lho Supremo Militar de il presentar um 

't • • l - w . ' ;::::, (..... ( 

publicações pela impr·ensa pelos milital'es. 

Supremo Militar não só repelliram u. doatrina. 
erronea dos avisos de 26 ele Dezembro de 1884 e 
de 9 de Julho de 1885, como tambem modificara.m 
a. do aviso de 4 de Outubro de 1859, tomada sobre 
consulta da, secção de marinha e g·uer·ra do Con
selho de Estado. E. a vista dess~s>nstrucções ou 

O SR. AXDRADE FrGt:EIRA :-E que não adian
tou D<tdt't. 

O SR. SEYE NA VARRo:-... o Sr. Candido de Oli
veira, não podendo sustentar a doutriua de seu 
a.viso, cantou a. palinoclia, vindo do alto da tri
bu:w. do Senado dizer ( ue o nobre x-Mi ·i;; ' • 
Guerra tinha. feito má applica\ii.O cht doutrina do 
seu aviso, como si a letra clara e precisa desse 
aviso podesse ter o1ltl'iL interpretação, oa sentido 
ditl'erente d'aquelle, que deu-lhe o nobre ox-!\I!.
nistro da GuQrra. 

O erl'o da, parte do nobre ex-~linistro da Guena 
"" • • l ... ,... ....... .... -·.. ... • . • ·- - ,.... -

O Con:-selho Sll]li'ewo l\Iilitar, re,cendo os aviso-; 
de 2Ci ele Dezemlwo de 1884 e de 7 \e .J li -.r ~ident c 1 : ;.; ~ 
1885, e bem assim o ele 4 de OutulJro . de 1859, Supremo Militar, a Constitui<:ão ·elo lmperio, no 
achou que a, doutJ·ina dellcs não el'a perl'eita- 'I art. 179 § 4°, reconhece que ó direito C:e todo ci
mente constitucional; que cercea...-a o clirL·ito le- claci.ão 1Jr<'tzileiro communictn' seu.; pensamentos 
gitimo da classe militar· e que não deYi•l ser· mais pol' palavras e escr-iptos, e publica-los na im
applic:n,da, e foPmulon in,;tr·uC'ções pelns quaes o pren::;a, sem depenllencia. de cenl>Ul'<l, comtaato 
exercito se devia. reger sobre e::;se·assumpto. que haJam ele ~·e~ponder p~lo~ abusos que prati-

... " • . ::l' ••.• ... 

lei determina. 
Que, d'entre os nhusos que nesse assumpto 

possam commetter os militares, existem aqllelles 
CUjO jtllgmnento e da, CClmpetencia do toro ':0111-
mum, porque o militar não deixa de ser cidadão ; 
além das reg-alias do seu posto, dos direitos da. 
sua. classe, gosa. mais ainch dos direitos outhor
gados pela, Constituição a todo o cidadão brazi
leiro; e tamben? 3:CJu~lles abus0s O!l delicto~, que 

delictrs lllilitares, e devem ser processados no 
fôro militar. 
· Finalmente o Conselho Supremo l\Iilitm' en
tendeu que é contraria, á disciplina militar toda 
e qu:1lqner dhcussão pela impreni'a entre mi
lita;·es sob;·e objecto de serviço ·milita;·. 

Este varecer do Conselho Supremo l\Iilitar 
firmou doutrina nova, de harmoma com o pre
ceito constitucional e com as leis militares que 
regulam os casos de infracção ú subordiJ]aÇ.<io e 
disciplina do exercito. 

Y. IL-2 

nheeer', qne o militar tem um clnplo caracter· 
e qualidade; não ó po.;;,;iveL portanto cxcluil-o 
do gow de.~se direito, qne a Con:sEtniçiio conte!.'e 
e g-arante á todo cidadão bra.zileiro. 

O SR. AxnR,\DE FIGUEIRA:- Hd de ck~mon:S-
trar isso. · 

O SR. SEn<:. N.\rARRo:- O !i; 4° do arf. 17!) 
da. Constituiç~ü.o não pôtle deixar ele co:np,'elwnder 
todos os militares; a. Constituição não faz d!:=.;
tincçã.o alguma, nem restringiu-o, qnanto aos 
militares. 

_\os poLleres constitucionnes nii.o é peruütticlo 
siquer sru;pender a Constituiç,ão, no tplc diz I·es
peito aos direitos indivitluaes, ú excepçii.o do.; 
casos de rebelião ou innt:;ão ele inimigos, como 

"\ . cr·· .. 

"' in te no § 34 do citado art. 179 .. 
0 SR. AXDRADE FIGUEIRA:- Então pOl' que ::lS 

restricções feitas ao.s militare;;? 
O SR. SEYENAYARRo:-Eu mostrareii~ V. Ex:. 

Apenas responderão pelos abuso.> que coimt_let-
~ .. ... .. . .. . ""' ~ 

:fórma que a lei determinar~ isto é nos C<tso:; pre
scri;'tos nas leis civis e nas leis militares, conforme 
os delictos fórem civis ou militares. Qnaes &l.o 
os casos ele delictos commettidos por militares 
por meio de publicações impressas, determinado:; 
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·.· .. : - --nas leis militares. como infra.CQões à subordina
ção e disciplina do exercito ~ : 

tido em. que . emprega as expr~_ões- no (li in officio ... 
mencionadas. ;. · · · . ._ · · · . · . 

(( Julganrlo que o· objecto de:sse officio n!Eo _é<>m
pete ájv.ri.,di.•;çllo milita?·, por ser ten~ente á abuso . 0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Não ê. e3ta a 

·questão. 
o SR.. SEVE NAV.\.RRO :-Esta e a questão ver

_dadeira. O governo não põde prohibir, como 
prohibiu, pelos aviso~ de 26 de ~zembro de_l8_84 

legitimo; e nenhum cidadão póde ser obrigado 
a fazer on deixar de fazer alguma. cou->c't, sinão 
em virtude da lei. Qual é a lei, pois, que pro
hibe aos militàre3 c•1mmunicar o.;; seus pensa
mentos pela imprensa, uma vez que não levan-

·-_tem conflictos sobre objecto ·de serviço militar 
oontra militares? Nenhuma. 

O aviso de 1859, do conselheiro Sebastião do 
Rego Barros, censura á qualquer praça do exer
cito que recorrer à i~nprensa para provocar 
conilictos e desres eitnr o se u i 

. . ...· -

. , 
aviso do Sr. Cándi o de Oliveira, de 1884, pro- tente, por onde se de\'ia instaurar o Nspectivo 
hibe aos militares toda e qu:tlquer discussão pela processo; e com essa informação do comma.nrlante 
imprens.'l, .ai~da. _que se.1a. para justitic •r .se ~e do corpo de angenheiro_s concordou o ajudante-

eeuç~ do miuisterio da. guerra.' o E', Sr. presidente, de bastante · autoridade. a 
o SR. JoAQUDI.PEDRO :-Em materia de sér- opinião desse ~juJ.a.nte-general, o Sr. Barão de 

viço. Suruh r , homem de intt::lli o-enc:a assàs cul tiva.d 
o SR. SEVE NAVARRo:-Qualquer que seja a e a guma illustração e cl"iterio e· de alta pa

materia ou 0 assumpto; 0 aviso do Sr. Conselheiro tente militar. S. Ex. concordou com a opinião do 
commandante do corpo, de_ que o delicto commet

cama.rgo tambem prohibe aos militares toda e tido pelo capitão João Antonio Rangel de vancon-
qualquer discussão pela imprensa, ainda que para cellos d' Antas, pela impren~a, co••tra seu supe-

·._justificar-se d\! uma accnsação inju;)ta. rior, 0 mnjor do mesmo corpo, não con .. ;tituia um 
O SR. JoAQur:.r PEDRO :-Em relação a ser- delicto milihr, conseguintemente não era sujeito 

viço. · · ao fóro militar; . era um delicto commum, que 
O SR. SEYE NA VARRO :-Os avisos citados não devia ser processado no fôro commum. 

fazem essa di:stincção; probibem ab3olntamente ·V. Ex. vai ver agora de que mane:ra opinou 
toda a discus.:;ão elaim rensa. Par;tcondemn:•r as a secção de marinha e guerra do conselho de Es.:. 

.. ou rmas os av1sos e 4 e 1885 Uo3 Srs. Con- o. . . 
selheiros Candid.) de Oliveira e Eleuterio de Diz a secção: «AS opiniões do commandante do 
......... mar~o, não preciso de outro d'>ctúnento mais corpo e ajudante-g-e-neral do exercito, estando de 

-fu; que ""it consulta, da Secçã.o de Ma. · . a · ·Jo o - · · · 
do Conselho de Estado, consulta que serviu de nas offensas commettida::; em publicações im

. fundamento ao a vis:> do Sr. Conselheiro Sebastião pressas, ainda que sejam est:ls feitas por mili;.. 
do Rego Berros, de 4 da Outubro de 1859. tares contra seus superiores, parece á secção, que 

o .o/fendido, si o foi, deve 1·eco1·,·er aos ,meio~ esta
V. Ex . vai ver, Sr. presidente. como nessa belecidosna lci..'h 

consulta, tão bem lançada pelos conselheiros Vis- _ E' uma opinião bastante autorizada e insuspeita 
conde de Al.Jaeté, Yisconde de Albuquerque e a desses conselheiros da secção de marinha e 

:Manoel de Souza .:\Iello e Alvim, a questão foi guerra do conselho de Estado. _ 
· plantada no Yerdadeiro terreno. · Opinaram elle~ tambem com o ajudante-general 

Queixara-se entã.o. ao commandanJ;e do corpo e o commandante do corpo de engenheiros que 
de engenheiros o major do mesmo coroo, Fran- o delicto commettido p-elo capitão,João Antonio 
cisco Janua.rio Pa:::;sos, de tel-o otrendido e me- R.an;el de Vasconcellos d'Antas contra o seu 
nosc1ba1Jo · em uma publicação feita no Correio supel'ior,não era dellctomilitar e que o otrendido, 

. Mercantil, de li de.Julho daquelle nnno. o capitão si_ -porventura sentia-se tàl, devia recorret· aos 
Antonio João H.angel de Vasconcellos d' Antas. O meiO; estabelecidos na lei, . isfo é, dev"ia. recorrer 
commandante do corpo levou a representação ao foro commum. 
desse major ao conhecimento do :•jutiante general ~ias. opinou ainda a secção (lê) : 
com a st=>guinte informação : « Recebi hontem, «Não pôde, · entretanto, cieixar a secção de 
co - , : , · dc•rar, qne semelhante inteUigencia ou dis-
ginal, tenho a honra d. apresentar à V .Ex., que po.,ição do Codigo do Processo Criminal é summa
me dirigiu o major do corpo do meu commando, mente offensiva ã. disciplina militar; pois é ex-

~ Francisco Januario Pas~os, 3eampanhado do de pressa.niente determinado no art. r61los(le guerra, . 
.. . . n. 195 do Con:eio .Jlerêantil de-17 do me,mo mez, do regul•mento do exercito de li63, organizado 

em q:1e vem inseriria. uma corres_pondencia as- para man~er <L disciplinado mesmo exercito,~ue 
signada .pelo capitão Antonio Joa.o Rangel de tudo aque~ que fa.llar mal do seu superior · nos 

:~- -~ . . V a.5e9ncellos d' Anto.s, para que· eu a tome na con- corpos de ~arda. ou n'1s companhias,serà éastigado · 
:;ic. •. . ~ideração que !Derecer. man~ando pr~er como aos trabaluo.; de fortüicação; mas, si naindag-.u;ão 
:;-_::·.:.-:.· J~lgar con!emente !l-O ser\·Iço _publico, ·afim do que se tizer, se conhecer que aquella murmuração 
~, : __ · :mesmo capttão exphcar con"Vementemente o sen- não fôra procedida sômente de uma soltura de 
'"i-.":· 

~ ·-
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· lingÚ~ ~a·s ~Ílca.millhaàa. á rebelUão, serà punido 
·de morte~ como ·cabeça de motim. ')) · 

~Eis, Sr~ presidente; o art. 16 tios de guerra~ 
· do regulamento do e~ercito de 1763, organisado 
. '{)ara m~n~ a ctp ma· o mesmo exerc1 o; con
demnando as murmurações do official milita.r con

.· tra seu superior, sómente noS corpos de f}ttarda e 
com anhia. -

Port:-tnto, como a.pplicar a disposição de:;te ar
tigo a casos inteiramente diversos'? 

v. Ex •. sabe muito bem qtle, quando se trata 
de punir;' não •se ·deve empregar interpretação 

· ampla e larga, porque é inteir-cimente odiosa. ; a 
interpretação deve ser naturalmente restricta. á. 
lettra dá lei e· sómente comprehender os casos 
nclla deelarado:;. Pergunto : o tenente-coronel 
.Madureírn e o éoronel Cunha ~att.,s haviam mur
murado em corpo de guarda. ou companhia contra 
seus su eriores ~ Não · ortanto os seus escri tos 
nao po !ao cons 1 u1r·. e te os m11tares. ~poia
dos.) 

.E serã. superior _do ~n!lítar um 

pois como taes não podem' ser considerados Os · 
deputados e os senadores. 

E' a r-azão poraue, ha. pouco, eu disse ao nobre 
re-presentante tlo 11° districto do Rio ~~e Janeiro · 
que o avtso e <>9 nãe tinh't applicação aos casos 
em questão. . 

Não se tratava de murmuraç:.ão, de maledicen-
cia ' · · · · ' · -
commettido por militares c<.ntr:1. seus superiores, · 
previ~to nesse -aviso, que, po~ tanto, nenhuma 
applicaçi'io tinbaaos casos referidos. · 

Entretanto, o conselheiro Cantlitlo de Olh-eil-a, 
por occasião das occorrencias flHC se del'ilm_nest~ 
Córte, entre o m~1;jor Pimentel e o commnndante 
do paquete . .froncez GiYonde! entendeu que devia . 
mandar censurar o major Pimentel por ter elle 
alimentado discus-ão p1Ia jmprensa, si bem que 
para. defender-se de inJuSta tlccnsução contra elle 
levantada >elo commantiante da nelle a uete 
sem prevta licença. do l\1ini.~terio dt~ Guer!"'a. 

Porttmto, o aviso de 1884, do conselheiro Can
dido de OLiveira, é muito mais ampli::üivo dó que 

. ' , · · .- ' o:o Bar 
ros. 

O aviso do conselheiro Cand1do de Oliveira-. 
comprehenrlc torl<t c 'lunlquel' rli.;cussão pela im..:. 

entendo que os avisos dos conselheiros Candido tar com paisanos, jâ. 5obre ser·viço militar, jà. 
de Oliveir-a. e Camargo são inteiramente incon- :;obre assumpto alheio ao serviço militar .. Ainda . 
stitncionaes. mais: o a viso do conselheil'o Ca ndido de Oliveira 

.:, , - ., · -· · · , o ute de mili-

Mas; aconselhava. a. secção: (lê) «Ora, a m::~le- vrohite que o militar venha à impren~ajustift
dieencia do militar para com seus superiores, pela car-~ de qualrrner accusação, l_)Or m::is injusta 
imp~ensa, não póde excluir os corpos de o-ua.rda que seja, e aintla. mesmo quando feita. por pa.isa
e aquartellamentos; e o processo dess~ d'elicto:s no. E', Sr.- preside.tte, nma prohibição draco
militares não é por ·certo o dos rle\ictoscontra a li- nhna; prohibição I'JUe não se contêm no preceito 
_berdade da. imprensa c assim cumpriria que se so- do § 4v do art. li9 da. Constituição do Imperio, 
li(:itasse do pocle)· legislati'Oo uma cleclaraç·7o cs- nem na:-. leia militares. 

, CCial Ofl inter Jrt?tativa ara t • • • I • • "tos sagrados, direitos in 
de mctlediccncia dos ?>·Íilita)·es contra seus superio- dividuaes, que não podia cercear; porque, como 
res, quanrJ,o commettidos po>· meio da ·imp>·ensa, fi.- bem snbe V. Ex. , que ·e tão lido em ma teria 
qt'C1ll com.preltendidos no m· iyo ele · !J'I.Iei"Ya acim.a const_ittt?ional,, é prohibido aos po_de~~ politicos 
cit · ~ · · . t=~ , :::. , • ::. 

Como aca.ba ele onvir est<\ assell}hléa, n:1. falta diz r. speito a taes irei tos~ fõr-a do; casos tle -~c
de lei, na nnsench de disposiç;i.o legislativa ex- bel.lião ou invasão ele inimigos. 
prC3~a, a seeçt\o de marinha e gu<"rr-a do Conse- o Conselho Supremo Militar restabeleceu · a , 
lho de Estarlo opinava que o governo devia.con- verdadeira doutrina; entendeu que a. Constituição 
sultar ao corpo legistativo, pedindo uma dis- do Imperio, no artigo que c:tei, comprehend.ia. . 
posição especial e interpretntiva para compre- tamhem em sun. uuiYersalidade os mil:tares; que. 
hende.r os delictos dos militm·es contra os SQus no uso desse direito os milit:lrês podiam comnlet
superiores~ pela impr:ensa, nn. dispo;;ic;:ão do art. 16 ter abusos de duas ordens clifferentP.s: uns que 
dos de guerr~c:~. <lo regulamento de 1763, e ser taes devião ser co:lsiclemdos delicto.-; civis c outros que ·. 
delictos nroce&:ndoa no fóro rnilitnr. podi:t m constituir delictos militares, si, por,~en- · 

1\la~. por Yentnrn, se póderiadi:r.er fJUe os netos tura, olfendes.;em a sübordina.ç5o e disciplina. 
commettidos pelo tenente-coronel Madureira. e militar, e, sômente ne;te ultimo e<lso, de\•iamelles 
pelo coronel Cunha Mattos est.'lriam sob a sanc<;<\.o ~er su,jeitos <lO fôro militar. E, conclnio o Conse
â·esse artig·o, quando semelhante declara~.J.o es- lh:l Supremo Militar; que só devia ser prohibida 
peci 1l ou interpret::~"i.o fosse dada pelo corpo le- a discussão pela imprensa entl·e milit(Y.>·es :;o'Qre 
•>'iS~ ti v o ~ De certo que não. seroiço militar. 0 

A referida: opinião da.secção ne mariohtt. e guer- - Não é bastm1te que ~~ discussão se dê· entre 
r-a do ~nselho de Est:.do mereceu-o-como a- •nilitares, 6 reciso tambem ue esta. discussão 
rece-- o c 1e e o P' '< er execu lVO, e nessa. con- \"er:;e so re serv1ço militar 
for-midade foi publicado· o aviso de 4 de Outubro Ainçla quando a discussão pela imprenS:l.· ~ja 
de.l859. · entre uous milit.'\res e verse sobre mnteria ou 

0 aYbO de 1859, 5r. presidente, censura UDi- Serviço que não se.ja lllilitar, não incorrem OS 
camente a mm·muração dos militares pela- im- · seas autores em censura alguma da.s leis mili
prens:t contra os seus superiores, e port."lnto ne- t:1res, e não podem responder pelos abusos que '·. 
nhuma applicação tem aos c-asos mencionados, por•ent~c:_ comme~tam:eontra a libe~dade de ün- . .. 
do <'Oronel Cunlk1. .Mattos e do tenente-coronel prensa smao no foro eomrnum- · · .. ·~ 
~Iadureira. . · Perguntarei agora a V. Ex. ·e aos nc,bres <!,e~. - . '--~ 

Elles. oemo eu já ·dis.;e, não murmm·ai"cllll nem · tados que combatem . esta doutrina., pri.netpa~:;-: \ f i 
desac:redita.i'am pela imprenrn os .setE superiores., mente o nobre deput.<tdo pelo 11 o districto do R.•~:: ·=~~ 

. •. ~· . . . . : ·.-:---~~ 

- -~--:. ~ ... ~~: 

. ·-~-'"'~ 
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de Janeiro : O co. onel CunlTa l\Ia.ttos e tenente
coronell\Iadureira. incorreram nesS1 censura '? 

O SR. JoAQUDI PEDRO : - Não, de certo. 
o Sa. SEVE NAVARIW:- ~em siqncr os actos 

por elles praticados, importaram inrra.cçã.o 1la 
disciplina militar, de,!;lnida no_ rcg-uta:11ento n_: 5.884 
de 8 de :\Iarço de 18,4, publicnLlo, Sl me nao en
g-rtno, pelo Sr. Consellleir~ _.Tn!lqueir·a. . 

Nesse reg·nlamcnto d1sci 11lnm·. esta a leuas 
expressa. :1 : outrma que se ê no pare~~r on nas 
instr·uc1;ües do Conselho Supremo l\IIllh<r pelo 
g-overno adop~adas. 
' Aceit•ls essas instrucções e mandadas observar 
no exercito, entendeu o go>ei·no, principalmente o nobre Presidente do Consqllto, fJUe os milit..·u~es 
c ~n ·ad ,;; r • ~ 1 · l ·· , · · 
de requerer o trancnn.ento das notas. 

S. Ex. declarou formalment~ nesta Camar<1. que, 
desde qne elles requeressem, nenhuma duvida 

senador, o Sr. Conselheiro Sarniva, afim de che
~ar a um accórdo que solvesse sem· quebra de 
Cli~niclade, quer por parte do.,; militares, quer por 
]Xtrte do governo, esta questão, que se tornára 
já tão incandescente ; solicitado_ igualmente por
outros senador-es para que aceitasse a moção, 
que i<tm propür 11<1 trihun:1. da camarn, vit.tlicia, 
não hesitou em aceital-h, ntim de mandar tran
car as notas de . censura inf!ig-id:1. :1 esses dons 

De~de que esses officiaes tinllam o direito de 
requerer o tranc mento elas not •S, desde fJ uc o 
~overno tinha aceitado como sã. a dontrim1. do 
Supremo Con:;;clho Militar, em virtude da qual 
tleou repudiada a doutrina dos avisos de 1884 c 
1885, em que houve vlllipendio lara o goYerno e 

• l (. (. I (. (. :;: t:: (. l < 
n-overno trancar ess:~s notas, ú pedido ou em vir
tude d<1 moção do Senado '! 

l ~. :.. .:-

respe1 o en re S! co 1eren es, nen~ concor·c_es. te;.ia 0 'áireitn ele lançar iL ~nnta ch re,;prm.~:lbÚI-
V. Ex. vin qne antes do accordo <lCeito pelo dade de s. Ex. as f; 1taes conseque!1Cits qne cb,lli 

nolJre Presidente do Conselho uns accu.;avam o pudes-sem provir ? Não lnn_çneia á conttL d~ ~ua 
Q'OYerno de j)OUC<\ eneraia. e entre elles não r·esponsabilid:Hle _o e.,;fJuecanc1~to_ c!_e um tl!rer~o 
P<>ucos pertei1centes _ao partido liber::tl ~n.tcndiam sagi'arlo recon hewlo pela Constün1çao ,, esses mr
oue o ~overno dev1a usur contm os mrl1tares de litares, 1Jircito cple 0 prop~·io Pr·esiclentc do Conse
ll1edidas ele mnior repres;;ão, que de\·i;t sujeital-os lho havia reconhecido nesta c~un;n·a ? 
a conselhos de investigação e de gnerra. Por·qne censurar então ao nobee Pl'e.:;i lente do 

Outros, como o nobre representante pelo. 20~ Consellto. por ter· aceitntlo semel h<Ulte moção ? 
distr-icto da provi11cia ele 'Iinas Gerae~.cnt~nrlram, , ' . - ~ ·. · · 

quo elles se acharam ; por cou .. ;eqnenchl, hoje 
Y. Ex. e os illustres membros da minoria, que 
~:,;im pen;,a \·n m, não podem condemnar o proce
dimento do governo de mand:u· trancar es:;as 
notas. 

A penas o Sr. Prcsiden te do Conselho entendeu 
que era. uma questão de ror-ma ~u de modu, que 
devia o o-overno manter, a de nao mandar ex-offi
c_io tran~~~- e~sns notas; pois que competil aos mi-

E~tãn nln-nns membros tla op[,osiç:ão dizitm :
anem te~ direito não rel'(uer. O noure Pres:tlente 

.. ·. . . ,.... .. ~ 

terem dii•eito e que elles deviam' l'CfJnerer O tran
camento das not:ls, porquanto sómentc detere-se 
o IJ.ne é j u~to e licito. 

Est<1. questão azedou-se de. tal forma que che
n·ou a a.n1e<1ç;tr a ordem -publica, a paz e a trnn
~uillidnde dest<1. cidade inteiru, ou qniçâ. do paiz 
inteiro. As c'rcumstnncias, em que viu-se o g;o
-.erno, tornaram-3e bastante graves e melindr<?
sas. O nob~e Sr. Presidente do Conselho, c?n:·r-

ela sua di·~nidade e da dest<1. Camara, pwli L acei
tal-a ; 11~1::;, em seguida, logo no primoi1·o ~lia ele 
sessão tlcpois desse accürdo, o nobre Preside~l!c 
elo Con.::elho veiu a este recinto, e por occ:tsmo 
da tU ;;cussão elo requerimento do Sr. depu
tado pelo 3° distrido elo Rio Grande tlo Snl, que 
apenns pediu copia dos netos elo g-overno, n:ran
tlando teancar. tae.; notas, deu conta do que tmha 
occorrido no Senado, hem como th• resnluçüo qnc 
tomara . de mand •r trancar essas n0tas. ex li-
c:mdo com verd tele todos os 1"<1.ctos e os motivos 
da sua. resolução ; pol'tanto, o noTn·e Pre::;identc 
d~ Co~1selho cumpriu :1~ normn.s tlo s~·stema con-

..., ... ) ~ 

spcit.o devido a e.;ta C:tmara. . . 
Como dizer a opposiç~Io que e't<1. c uuara e~ tu 

de~autoracla p:u'<1 trat:n· de qne:;tõ~s de 1~mor 
interesse publico, em VIrtude desse accorclo ~ 

C;utencln, portanto, Sr. presidente, que o act~ 
praticado pelo nobre Presidente do Conselho for 
um acto de civismo, de grande vrndencia c 
alcance. 
Opi~o ~iversamen~e do nobre_ deput<ulo .l~elo 
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nobre Presidente. do Conselho não ucceitasse 
a, moc;ão apresentada, no Senado, perigar-ia a 
ordem publica; porquanto, digamos a, verdàde, 
não esuwa sümente ameaç~<eda. a existencia, do 
gabinete e a, da situa~.ão conservadorn, peri
gava alguma cousa de ma.is caro a todos os 
brasileiros. 

O SR. JOAQDDI PEDRO :-0 ministro d Q·uerra 
declurou qne não receia:va cousa alguma'"'. 

• • "E l-A V,\RRO :- DO Jl'e eputat O 
pelo ll o llistricto do Rio de Janeiro disse que 
o governo tinha, meios para conter qunlquer 
moYimento, contando cnm os corpo; de policia 
de NüheroY, S. Paulo e .!\finas. e ainda com 
o concmso · da população desta: cidade. 

Quem não viu e c nem não s:1be ue a o-
pu nçao t es n. c1c ;1 e, como a de todas as pro
Yincias do Imperio, foi inteiramente indiffe
rentP.; ou, si porventura houve n lguma ma-..... :_ ~r , . ~- ... , . z 
favoe dos militare~? 

Não me consta qne ne~ta Côrte, na, pro
víncia. do Rio Grande do Sul ou em outra 
qualquer elo lmper·io, houvesse reuniões po
pulnres a favor do governo e contr-a, a cb1sse 
militar; não mA consta, que alguma clas:'>esocial, 

, =- ·t < ã , e o ereces"e ao g-overno 
para constitnit• meio de re.;;istencia contra qual
quer movimento armado pm• parte dos militares. 
l'o1•tanto, o g-ovemo não podia contcn· com esse 
recm·so, assim como com o auxilio prompto e 
effiC[tz dos corpos policiues das proYincias. 

(l SR. RoDRIGDEs Jüz-iiOR ·dá um apn.rte. 
O SR. S1;:''E NA YARRO: -E' muito livre a 

trnducção.que V. Ex. faz clns r1alavras do . -~ 
Sr. presidente, V. Ex. sabe que não pócle o 

governo g·et·al lançar mão dos corpos de po
licia e 1hzel-os marchar para fóra ch1.S res
.pectivas provincin,s sem annuencia, clo3 poderes 
publicos p':'ovinciaes; <:• cn~o pudesse tal cot~5a 
ordenar, . qual seria. a sttuaçao e as conseqnenctas 
de uma revoluç,ão civil, qnn.ndo esses corpos 
cheg-nssem tt Cóete. ainda, concerlenrlo que o 
g-overno poderia contar com a suborctinação e 
:- o~ o 1 • .• 'l 

Tudo eoncorre, Sr. presidente, pnrn, crer qne a 
resolução do nobre Presidente do Conselho foi ~un 
acto de grande civismo, c de g-rande _IWndenct<.t ; 
e, pot·tanto, trat,lnclo-se de uma moça~ de c~m-: 
1ianç:t ao Q'il.!Jineto 20 cl0 A:!·osto, eu nao dundet 
dar ao "'overno o meu yoto \le apoio, como ninda 
dOU, C clnrei em toda a OCCa;ião IJUe Se :tpl'CSeUtnt· 
como aqnelln .. 

O nobre d~putado que encetou e.;;te deba_te _Por 
xtrte da. o·) )OSÍ'.<to re wesentan te do 8° d1str1cto 

de 1\finns Geraes, disse que achava inutil tenta~· 
qualquer rel'ormn: porq~Ie o povo n~o~tnmou-se a 
id~a de que ha, uma e:1t1dade_ que clll"!g? tudo 110 

' ., t') t . . • 
adiamento on pela combinaç~1o com seus amtg-os. 
para não litzerem sessã.o, ngnardar a clte~·ada ela 
Princeza Imperial, para, melhor progredtrem os 
tr-abalhos leg-islativos. · 

Sr. presidente, muito lJem demo1~St1:ou o r~
presentante do 11° districto ela prov~n~m ~o Rto 
ae Ja,neiro qna.l era o ideal da oppostçao hber.:tl. 
Quero convencer-me de qt\e o pode;· JJcssoal, de 
que essn, entidade a.hsoluta e eminentemente so-

berana, qne tudo dirige e tudo superintende neste 
paiz, na opinião de alguns conservadores, bem 
como na de muitos liberaes,não é mais uma sphin
ge que atormenta o espírito ela nobre oppJ.~iç~o, 
que está acostumada a vasar os grandes leitos e 
as m<eis perfeitas obrr.s da. alt•• arhnini:>tr-ação 
deste paiz, nos moldes dessa vontade St>berana, 
que deve superintender todos o.;; negocies e tudo 
dirigir, para felicidade de todos os cii:ladüos. 

.. .'l ~ • • :- o ,, ... ()o 

"' da Princeza Imperial, para della saber o núnbtro 
a leiem que ha de Yi\·er, é inutil tentar qualquer 
reforma, assim como proseg-uir nos trabalho.;; 
leo·islath-os ! 

9raes conceito;; por par-te da opposição impor-
tam ou denunciam Q"rande enfermidade de que 

- . ~:.. . 7 . ·~ .... 

do partido liberal. Elles sentem e confes~am a 
ausencia. de todo o e,timulo e inc011tiyo para tr-a
tarem das ( ne.stões de maior intere~se )Ul•lico 
A cansa c esse mal não é a ausencta. da Pr-inceza 
Imperial, on dessà, e;1titlmle recorchda pelo illus
trado repr-e.;;entan te do 8° uistricto de Miüas 
Ger·aes ; procnrem-u'n os norJres repre.~entaNte~ 
em si mesmos. 

Porventum estit o c:overllo actnal manietado. 
ou sem a )i'ecisn. ror ,a·· e >re~ti,.i a:'> · · .: 
bem tlirig·ir os alto:; negocias publicas e imprimir 
á aclminishação do paiz uma march~ ?~bia ~ con
cli'"na com a.; luzes do secnlo e a ctv?liS<lÇ'lO c os 
rc~ursos c_m qne põdc contar o Tllt-souro Na
cional'/ 

Acaso os representantes c.h1. nação nito podem 
proseg-uir nos tt·ah 1lhos legi;la ti vos com pr?veito 
l1ara a C<lusa publica, sem a, rn·esen~a da Pra1ceza 
l.mperial? Por que é _inutil tentnr gtwlfJ_lWI' r~
forma nas circnrnstanctas actuaes~ N<w vc.1o raztw 
para asstm enuncmr-se ~ no re oppo~rçao c. esta 
casa. e, menos par<• sentu· a faltn, de mcentzvo e 
estiJÚulos pelo prog-t·csso e bem estar elo paiz. 

Si ha abtisos o erro:; ela parte tlo g-overno e tht 
maiot·ia que o sustentto, é dever iía oppo.;ição 
proflio·,,r com totlo o zelo e interesse esses erros 
P. abuso.;, e concor·r·et• pa1·a que se,jam acloptad.~s as 
medid:ts de maxinw pro,~eito publico. 

::\Ia'>, ao contl';u-io, o nobre rcpre:>entnntc do 
8° distt•icto de i\Iina:>-Gerae:> declarou alto e bom 
som, que o sentlmento gera el'a o a ~tpat H?- c 
intlilrercnça, que não htwia o met~or I_ncenttYo 
para teatnr-se de qnestü?S elo maior mteressc 
publico, qne não ~e dc,-eru tentar ucnlmm;~ re
lbrma, nem p1·o;,egnir o.:; trab;tlhos legisla-
tivos! · 

O SR. Lr.:)ros:-E não notou (jnC clle fhlhtYa 
ironicamente? 

O SR. Si!:n: X.\. Y.umo:- EHc exprimiu com 
o ' . •,- . .. ... _, 

ser os dos mais, e assim não podi<.l. fallar ironi
c..·unente. 

St•. wcsiLlentc. não )OSso deixar. nesta or.ca-
sião e- chama1· a nttenção do governo, para 
assn'mptos que dizem respeito à proYincia do Rio 
Grnncle tlo Snl. 

Chamarei em primeiro logar a attençii.o Llo 
nobre Mini.:;tro da Guerra e dos seus collegas de 
ministerio para a prompt<t execuç:io das Llu 1s vias 
ferreas que do líttoeal dn. IJ:::>ovincia do Rio Grande 
<lo Sul se pro.jectnm h cidade d~ Urug~ayana: 

Es5as estradas são estrategtcrts. Ellas d1zem 
respeito lletn de perto it segurança do Estado, e 
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são reclamadas por alto3 inter·es::;es publicas. 
O anoo p:1s;;ado, quando tive occa:;ião <le i'allar 
sobl'e o vrojecto de ftxaç;.1o de ror·ça5 de terra~ ftz 

. ~ 'l - > " ., ) > , ·id· ,f] • 

O governo deve quanto antes tratar de levar 
a effeito e terminar ess:1s e:;tr·adas, cp1e trarão 
grande economia para, o Thesour·o Publico e ao 
me.; mo tempo forta tecerão o Imp2rio, pelo lado 
do sul. alem ele serem novas fontes de receita 
geral para. o Estado . 

• _,. a • ., 

o ministerio, qne nã.o eutregne a execução dessas 
obras, sem coucnrrencin, a :an ou mal:; individuo::; 
animados unicamente peh~ idéa de ga.nancb.; mas 
a quem se propnzer f<lZel=-as melhor c poe preço 
mais diminuto. 

O SR. RonRIGT;ES Jr;xroR:- O o-overno não 
póde prescindir d~ concurrcncia.. 

O Sn.. RIBEIRO nA Luz (,ni11ist;·o da uueJ•,·(');
E manda. ;;;em )re al1rir concm·r(;ncit1. 

O SR. SEVE NA·YARRO:- T<llvcz ::nelhor c com 
mais economia o governo ·tize::;:>e esns obras por 
adrninistr: ~ão: lob tem à ::;na tlis lo.->iç~ão na wo-
vincia de Rio Grande do Sul eng-enheiros mili
tare . .; b:1::;t~nte competentes, que poder-ão pôe-.se á 
frente d t excctwão dc~ss:1s obras e realiznl-:ts com 
toda, a s-:g-m·.tnç ~ e gmnde economia de dinheiro 
c de tempo. 

Não dei.xn r·ei tam l)elll tle chamar n. a ttenç~ão do 
. . . . . : l· -

reclam:1m '' solicitude~ o zelo e a atte11ção do 
a-overno. 
~ A. colo:1ia militar- do Alto Urugnay, Sr. pre:::i
dente, está progredindo imme,JS:tmente; mas 
luta com certos ôi.Jstaculos, que devem ser remo
vit~os pelo_ governo. O ~oreroo rleve e.:;t?uclcr· 
.. ::-; c.' 
da na. cidade da. Cruz "\ lta.~ e mandar repa.rar as 
estr::d:1s qne se dirigem á essa cnlonia. (Apoiado.<.) 

O :::·ovc1·no deve ;1inda crcar uma colonin. mili
t<ti' n"iL IJatTa do Jj ully Gr.tiH}e, ponto f1·aco llfl. 
rrontei.r·a, do :\lto Crn!!uay e por onde pr'1cle pa~
s..·u· -!hei! e desaperccLidamcntc o inimi!.:·o, no 
cai' te inn ,;ao. v 

Apcz;q· da censura f'cita pelo nobre dcputa.~lo 
que preL·eicntcmente occupou a trihnna, clcdu
zinclo do facto de tw.vcr o nolJre :'llinbtro da, 
Gneet·:t concot·llrlLlo nn snppres::;:lo do nrtig-o fine 
Java antori::;nçiio :10 g'O\'el'llO ]l':I':L re['OJ'Ill:II' CSS'IS 
eol(ln ia.;, entemle1· o g-nhinete que e.,;::;c scrric.~·) 
1le\'ia. :;e1· inteii·:unetJt•• desprc7.a~lo. creio ao con
tml'io qnc o lwn:·a·-l.o l\Iinislro não ha tlc de:;cm·ar 
de tiL_' ;_;'I'õll1rle ,;er-v!Ç~O e, por: JllCÍO llC ]'II'Ojecto.3 

ganbnl' es--as coloni:•s. 
Aintl t eharnJ :t atten.;ão rio nol•re l\Jinistt·o da 

Guerra. para a nccessid:tde ele mandar construir 
fJ.llH.rteis em algumns cidades e logares da pro
nncia do l{.io Grande elo Snl, para a b~•a ncco:n
modação rla; tr.;pas. 

o St~. Rrmmw DA Luz (minisll'O rla !}WJí'i'O) :

Lá Já se têm con;;trnido mnitos. 

rado em ordem do dia, quando teve de passar <-• 
comma.ndo, ::t nomeaç~ão de um oificial, feita, si me 
não engano, pelo co·nnundante das armas, para 
t m•n' )l'ovi riamente o command l ~~ re,.,.·-
meuto. ~ 

O Sit. AFFoxso PEXXA : ""7" Nomeado pelo Mi-
nistro da GncrrJ.. · 

O Sr:.. Rnmmo rü LL"Z (ministro da guen·a) :
Nãd, senhor. 

por v. Ex. 
O SR. Rr.BEIRO ni Luz (mini:stJ·o da fJUel't'a) :

Ta.mbem não; ibi approvatla ioterim~mente pelo 
commanda.n te cl:· :> armas. 

O SR. SEYE NA ,-ARRO :-Este facto no que im-
•• o ...... ?. .• • • .) o • ..... 

' , o·· . . 
o!fJcial que o Clllnmettcu e pelo qual não é respon-
sa,·el o nobre Ministro da Guerra. 

O SR. SEVE K\VARRO :-:'lln.sqnnl a culpa. q .• e 
tem o l\Iinistro t.la Guert·a ~ l~o,:ventu_r<: ~:ppro~~~ 

ntlicial? O illnstee representante cb província. ele 
:'llinas Gcraes devia esperar os factos, devia 
agrurd<ll' o procedimento do :\rinistro da Guerr·a., 
p.:ra então accu.5tü-o. 

O SR . ..\.FFoxso PEXXA :-A nomeaç~ão jú. s.:: fez, 
ha, muito tc>m )0. 

O Src SEYE NAYARRO :-'Não aclio razão, por
t:lnto, dn. parte do nobre deputado na accusuç•i.o 
ao honr-ado Sr . .l\lini:;tro da Guerra. 

Sr. presidente, o senador SilYeÍl'a Martins ac
cusou no Senado o g-overno~· por te1· feito nomea
~õe::; ) 11'<'1, a n·ovincia do H.io Grande do Sul. a.-; 

qw:ws tem. recahJdo sâmantc !!In ÍíW]Jlos,- IJeúaclo.~ -J 
lacl1·ües . .. 

O SR. JOAQUDI P1mno:-t.Jm conseentdOl' foi 
quem disse is,;o. · 

O SR. SE\-E NA VARRO :- Qual o conservador 
<'i.Utor de tão in ·uriooa uão in·usta. )rO )OSi ~ão ? 
S. Ex. nü.o o citon, nem 6 capaz de citar. Esses 
desvario:; são propr-ios tlo Sr. Si h· eira l\Iartins. 
E, qu:tndo a:-,;im não Sf\ia, S. Jo:x., qne referiu na 
t!'ibuna do Sen<1.do tão inexad<~ e arro.i:tda aecn
s:H,,ão, roi por·qee deu todo o peso e credito ás ll:l
lnn·as des;e insensato. 

O SR. JoAQL"DI PEDRO:- ~ão. 

O Sn.. SEYE 'NAYARRO :-S. Ex. ainth nãn 
disse a. pessoa autorit de :;emclhante prDposição: e, 
) ~~ L ... H • .a . i l ~ I ...... .t .. :t · 

O SR. SEYE NA v,\RRo :- S. Ex. não 6 •;a.p:tz 
de citar o <tutor de tão inconsciente :~sseveraç~o, - '"" ~· ) ()• ~;.; 

p:v·a n. província do Rio Grande do Sul têm rr~
cahido em ineptos, bebndos e ladrões. Est:t ,,...Jga 
e in:1udita, nccns:1~~ão não merece seri:t· c tletidn. 
refuttiÇ.Ü.O. 

Ainda o alhvlido senaLior peht provincin do Rio
Grilllde do Sul fez carga ao ministerio por ter 
aa( o e1mss:.w ou ( 1spen~a o ::.erv1ço ·n. co:nman
dantes snpcriores da ·g-uardn. nacional cla.quell;1 
provincia, a pedido <lo g-ene1·al Deo1loro. 
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Não me consta, Sr. presidente, que o go...-erno 
tenha, dispen.,ado do serviço a commandantes ua 
guard:t naci 111lll, a pedido do gcnel'<Ü Deodoro, 
quando presidente daquella província, á excepçiio 

ir l • e ••• 

O Sn.. J:)AQUDr PI':DRO:- O coronel Jon,quim 
Pedro S:tlgüdo, commantlante da g:n:ncht nacwnn,l 
da. ea pita L • . 

O Sr:.. SEvE NAvARHO: -~Ias direi"" S. Ex. que 
nenhum governo, que !'iouhess: ser governo, 

( [ ·. !'\ ;, lSv [' 1 ; · ) ' S 
do mesmo :;enadol', deixaria, de dispensar o com
m:J.ndante superior' da guarda nacional da capibl 
1lo Rio-Gr.tndc do Sul do ·exercicio clnquclle posto.· 

O SR. JoAQGBr PEDRo:- VeJamos os factos. 
O SR. SEVE NA VARRO : - :Mostrarei iricon-

Esse comm:müa.nte snnerior, por todos os meios 
c mo:los, con.~pira.><t cõn~~~ n. orclem publica c 

- v. Ex. 'e tcsterriunh<t de que ultimamente. por 
occasiilo do; exames prepmatot·io_;; naquella c,_ 
pital, esse comma,n1:hnte su )eri0r ôz-se ú frente 

os e.;tnc antes c lle uma, malta e caynngas .... 
0 SR. JnAQl:DI PEDRO dá Ulll aparte. 
O SR. SEVE NA V.\RRO :- ... e com ellcs dc:;-'

respeitou não sôo delegado da instruc·ç_~fw puulica 
na.quella província, como tnmbem a:; peiíneiras 
:tntoridades da ca liütl. 

O SR . .lóAQUm l'r-:un.o dá um ap:n·te. 
O SR. SEvE NA VARRO :-Ainda mais, esse com

manchtn te super·ior· dizia. publicamente, orando 
ao povo, o que V. Ex:. com lrurror vai ouvir (li?) ; 

« As can.>as dü todos os males- qne c..;tatnos 
vc1:do é o lm lcr·ttdor. D:t bancarrota ue se 
aproximn, do:; attenta os ecrbne:;: praticado:; por 
nm g-overno indigno, é cau$antc stu nHtgestade. 

(< :\L•.s n:lo pos.,o indic:.n· o Yettlad<::iro t·e:nedío, 
nem o verdadeiro caminho a. seguir. Entendo que 

. em todo o caso devem todos o.:; pntriuta~ rio-gran
clenst-s. sem dL;tincc;G:->s, rcag·it· contra o.s ües-

.. "\ ~o • .• • o. • :-.· • • 

tcntn r a l'C$Í:>teneia, l' "í·csi:;tenci:L em to,[ os os 
terl'cnos. To,lüs os patl'iot:lS da pt·ovincin. de\·e:n 
so unit· pat•a. c.:;:;c rim.» 

Este trcch'l do disc:u·.>o t!c• S. Ex. f(li tomado 
tielmcnto c puhlicado c•m nm jornal in.:;u:;pcito 
no . .; pr·op1·ios li!Jeracs- ,1 Fcderaçao~ de 2G de 
.Julho ele 188G. E' umjormd esse que não e amig·o 
do p:trtido couscl'\';),dot· clafpwlh prodncia; ao 
COll tl'ill'iO, lhe e in tdr•anwnlc int'enso. C Ó amig-o 

... • ~ •"\ •• :-. .• • • .. . ' •• t . 

Pedl'o S·dgado, a qnent não ces:::a Llc eucomhw, e 
·o coronel S:dgado nune<.t contcsto~1 a autor·in, 1lesse 
discurso seu, publicado nn Fl}dc,·açtlu. 

Porventura 1m um poder que saiba. ser poder, 
ha um g-overno que s:tiln mante1· n, sua dig-nidade 
c a imn~u~'d;1tle Lla.s no.~~ as insti tuiçues, que deixe 

rior da guarda. nadonal, qne profere pnblica
mente semellla,ntes proposições criminosas? que 
a.ttcnta até contea a augu::;ta vessôa do 1\Io
narclud que concita todos os seus compatriotas 
p:wa derribal-o c mudar a !Onna de g-overno~ 
Portanto, ve Y. Ex:. que o acto do governo, dis-

, ' :. 1 · :su )C ior a guar a 
úacional da capital da provincitl do Rio Grande 
rlo Sul, foi um acto de justi\~a e de louvot· ... 

O SR. JoAQUDi PEDRO rlá um aparte. 
O SR. SEVE NA vARRO :- ... foi um ~1cto·que 

nenhum cidadão bem intencionado, nenhum cida
dão amante c\e:;te niz e r ·t' " · " · · : · .- :· 

liticas, deix:atil. de approvar. 
Tenho, Sr. presidente, por tletn lÍ) occupado a 

attenç~ão deste1 ca.sa, e 11or isso termino aqui, 
g-uard;,lldO para, ontr<.L OCC\Sião as üuSei'Y<IÇÕeS 
que ainda tenho a f<Lzer. (Muito bem; mui~o bem.) 

O Sr. A.:fl"onso Celso .Junior diz 
que não se alarme a pa.ciencia do Sr. presidente, 
a dos raro.:; deput<tdos que permanecem no recinto 
e a do Sr . .Ministro da Guerra. vendo tomar a 
pala na em hor<t tiio a\"ançaüa · o mais llumiicle 
dos patrícios de S. Ex. e o mais f«stir:lioso dos 
oradores. (JI uit8s mio apoiados.) . 

mette de occupat· com as:>iduidade a tr-ílmna res
tringindo sempre ao.:; termo:; os mai:> concbos as 
suas otservações~ Seio breves, ois, as ue xtssa 
a expenc er. 

Demais, forçoso e convir que o debate do pro~ 
jecto de tix:açâo de forÇ.~S de terl'<\, pal'H O segundo 

'. .. . 
~ < < 

teJ'esse desde que considera-se wor·ttt a questão 
militar, e o govet·no resolveu prescindir das <"LU
torizações pal'<l ref"ormas que com tanto em1.enho 
solicitou o anno passado e de que tiio facilmente 
:t:Jrio mão di<mte cb relnctancia elo Senado. O 
projecto licon assim redut.ido á rept·oJuÇ<io do que 
w. no::; em ~<o !5tl•nne rc o as camar:1:,;, pro

vocando sem('re os mc:;mos reparos e defendido 
com os mesmos argu111ento~. Lo·tge do Ot'ador 
querer revivet· a que:;tiio militar,entre outro:; mo
tivos por-.1ue o Sr. Presidente do Conse!l o decla
rou peremptoria:uente que o govtwno não daria 
mais a menor re.:; J03h a res eito de sorte t • 

seriam tempo e tr·allalho perdidos quuesquer 
ponderaçõe.; da opposic;iio. ToJav•a, apezar da 
arnni.:;tia geral solemne!Uente promettiJa, per
dnr·run ain•ln, os etreito.> da. mallhdada questão 
em dctt·irnento de não pequeno numero de crio
so.s otficlaes comprometticlo3. O ol'ador vai citar 
,. o· ~ . • • .. · . • (, .. .• 

~ o 
a sua mi::;-;iio repa.radora. Alént dis~o sniJê o Sr. 
CX:-!JliHiStt·o da 0 "Uül'l'a ftllC O lll'ftclor O preza C 
estima. Vai, pof;. tambom, articnlnn •n a:; argni
~;.Cu.:s contra a :vlruinbtr·nç~ii.o de S. t•:x. !'ot·muln.
das, ou em ..:onswpwncia. de lia, 1lepal'm· a S. Ex:. 
en.;cjo Llü plena:uonte jnstirica r-se. Estú: con
Yoncido o exercito Jc qne o galünetc não poden · 
do in !lingir :10:5 olfici:li'S implicados 11:1. q nostão o 
castigu qut.: d!!Scjil!'a, deslbrrou-se dclles por· 

o ... ··:. • •• .. .., • ·~- • •• _.., 

mais proprias pam estimular a índi::;cip!ina do 
que para conlêl-a, poi; sem jnstiç:t e sem c~tuida
de desapparccem to-las as bases da snbordinação. 
O ot·:J.do!', em abono desta a;:;serção, citm'ú, entre 
muitos outro_;, li facto.;; sig-nitica.tiYos~ de que 
tomo~t _nota, entr(>~ando-~s sem o menor com-

J.o Foi tlemittitlo sem motiYo justo, do com
maneio da escola mi:it;Lr do Rio-Grande do Sul o 
coronel ele e.stado-m dor de 1" clas:;e Jo:;é Simeão 
de Oliveil'a, que, com a maior aptidão e briihnn
ti;mo, exercia aquelle cargo Jesde 1~80; 

2. o Foi rlemittiJo de director da fabrica d;"t pol-
v ora e o.-1 ·• f"\111 l' a o- rosso, e r.ms erH o 
pn,ra o 2" liatnlhão de artilharia, o capitão do 
est••,k-malc:.r d.:~. twma, Carla;; ele Oliveira Soa-
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res. Esse otficial fóra mandado pelo ex-ministro 
Sr. conselheiro Junqueira.habilita.r-se para aquelle 
cargo. praticando na. fabrica ela. pol v ora da E~-

, n 11 · l )0~ er· '1 , • '. co · -
lheiro Alfredo Cha:>e;;, que o- demcttiu velo 
simples facto de ndherir :10 procedimento de seus 
camar·ada.; no Sul, accrescendo a cit·cumstanci<1 
tlc :;cn•cunhad') elo St·. Cllnlm :Mattos; 

3.0 Transrerencia do major do 13° batalhão de 
ini'anta'rin, Luiz dos Reis Falcã.o, p:~ra o 21 o In-

:- ~-- o .• -

ndhel'ido á questão militar ; 
lO.- Pr·omoçüo nos postos superiores e g·ra.

tluaç:ii.o :.t general sômente de officines que na 
emerg-encia toma.r<lm o partido do governo; 

ll.. -.Prisão e conselho de g-uerra ao comn.lan
dante do 5° batalhão de inl'anter·ia no Maranhào, 

_ - . ~l~ eY~rrano erque1ra a ·ro, 1)01' 
nao se ter su.Jeltado as ordens o!fensivas aos seu.; 
brios e illeg-::tes ~~ J?re~itlente da provinéitt. o 
proce,so cn.JOS Jlltzes foram nomeatlos wl hoc, 
cont.imia, t:mdo o governo revelado parcialidade 
e ma vouta,!e ao accusado, negando-lne por muito 
tem O a cirJade or meuarrem ~ O ( llC SÔ Se I' S 

aos Cl'l'llinosos e pena. ultima e cuja. e\"nsão seja. 
ele receia··. Só depoL' de seis me.zes (le prjsão, fez
lhe-se essa cvneessão ; 

12.- Perseg-uição constante ao tenente do E>;
tado maior de l" classe JaymeBeuevolo, que vive 
a viajar pará occnpar o logar de ajudante tle or
den.- de )l' 'ir! ente: e ·o vil ·a, ;; uae- não 
conhece, sendo, aliús, o cargo de confiança. Este 
otficial servio de secl'etario n:t primeira reunião 
militar; · 

13.- Transferencia do eapitão Antonio l\lo
reira CesaJ' do I·• para o 8" batall1ão de inf'anteria 
em Jag-uarão, Rh-Grande do Sul, por ter presi-.. ·~ ··:- ·~... ·~ .... 

14. - Embarque for~ado, para o sul do impe
rio, do capitão Botaf'ogo e do tenente AleiJe~ 
Bruce e seu deslig-amento da Escola l\'lilibr da, 
cCn·te, priva.udo-o:; ae tómarem o g-rau d~ bucha
reis em sciench1.s matbem<~ticas, solemnidade que 
devia ter log-m· no rlia. sel:!·ninte ao do rei'erido 

\ ' .... -

milia, ao passo que outros otficiaes ig-unlm"!nte 
idoneo;, se empenhavam para obter a referida 
commissã.o, por se acharem d(!semprcg-aclos. 

17. Entretanto o gO\·erno conserva acldido ú 
g-ua.rniçào da éôl'to o major do 20° batalhão 
lle infantaria Honut·ato Cn.ntlido Ferreira. Caltlns, 

:•'=> => is mezes jú. < evw. ·er assu-
mitlo a fiscalisnção dnquelle corpo em Goyaz! 

Sobre todos ou qnasi todos estes factos f"ot·mulou 
o ot·adm· simple..- relfUCI'imentos de inlormaçãü, 
que foram rejeitados ou atliatlos indctinid:unente, 
Si fossem approvados t• J'lrestado.:; os csclai'eci
mcntos pedidos, dispensar-se-in o oradot· de re
produzir o seu objccto. Esp(~ra agora sc1• atten
uido, C, C0nt'ormc as explicações dadas, nr~o 
d n vi dará reti t•a r n lguma.'i llns c.;m~m·as Jle llt~s con-
. , :;. ~ · , , ~<1l"t.at ow 

apontamentos de pessoas que lhe merecem o maior 
credito. · 

Estimará que o g-overno se defenda cabalmct1t..:·, 
rwrque penalis·t n todos os cidattão:o: ver a in
justiça. acastellacla nas altas reg-iües. Ag-narda a 
esse respeito a 1alavra o·o,·crmtmet1tal. c. Htra 
não votar ao ussnmpto, pede a/) Sr. ministro 
que remetta ú Cumar·a a !ist:1. Q'eral das tmnsti~
rencias de olllciaes desde JulliO do anuo passuuo, 
que a C:tmara requh;:tou a requerimento do ora
dor.· E' in.iustificnvd a 'demora h:wida nes~<t 
reme~sa. 

alg-uns pontos do relatorio do nobr·e ministro. 
Dos annex•H de tal relatorio \·,;-s'l que apre

sentam os dh·ersos corpo.;; tlo exercito o etrectivo 
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de 12.803 homens, faltrtndo, portanto, 697 para o 
seu e:;tado completo de 13.5 •O seg-undo a, lei de 
fo1·ças. E o minbtro informa quo o concutso ue 
volunta rio:; ns::;im como o en r··n · anwnto nfto têm 
stco ·astantes para preencher e;;a, f;iltn., de dia 
em ditt maior, attentos os claros abertos pdas 
baixas dad.!s às pi'aça .. ;; qne concluem seu tempo 
de set·viço. Não e lisoug-eira. semelhante noticia 
e seg-uramente deveria ter inspirado ao g-overno 
outra:> pt·ovidencias além das qne cle:::lara ter to-

.... , ;. ) -~ 'll' . . • .- .•. - .. - • • .. ;. / 

fi. 4, n. recommendar aos Ill'esidÓntes tle provincin, 
que se íi.tÇ<t o <tlistameuto militar com toda. a re
g-ularidade multando e nuncbndo process;u' os 
que a es:;e respeito não cnlllJ.H-i.-;sem exactmnente 
o sen dever. 

Qr,,, a Pl'oviücncia, qne naturalmente occorria, . ,.., ... ,;, ... .. - .. 

o plano e o não aceitaram, o nilnistro quer 
que o mesmo parlamento o adopte, sob fé de 
sua, honrada. p lavr-a, de ser o mais ap;·ove~ta-ve~ 
dos r.ae até hrr'e têm . .;ido rnl·ese;!tados ao r.o-ve;·;w 
aão se dignando t:.unbem dar os fundamentos 
dessn. prererencla. ou superior-idade. Oiante ele 
tão sensivel fü!ta do relatorio, o o1wlor- aCJ·e
ditou IJ.ne e.:;sas razões de· prercrencia consta
riam do proprio phno e ~ahi o silencio elo 
uobr·e nünistro: .. - e o foi ler c~1~1 a m 1ior enrio-

tica.rão todo.~ cttw se derem ao truJnlhu ci~ cou
snl t<tl-o , pot·que nada, explic:t, Jimit:tndo-:;e 
a propõr qne os corpos da::; di!l'erente;:; ar
mas sejam refundidos, aug-menta<los nns c di
minuidos outros, sern tochvia explicar· a Y;tnLl
?·em de taes sub~titui\ões, ei11110l'<t <lecl•re f<l-

manha, relenHlcia. Alêm do:; parecer-es dos g·e
nemes e oJlicbe;:; superiores consnlta~los, era. 
imlispensa,Ycl nue o g-oYcruo tronxcs-;e ao seu 
cõnltr~cimento os demais planos ate lroje elabora
do-' pn.m que se porlessc estabelec<·r· n eompnração 
c escolher o melhnr. O or,ulol' está inl'oru;nrlo ele 

e "' :;, . ·, 11 ' 1;, 1 ~ s· 
t·ecommenlh\lU á attcnção dos potlcr·e,; pnhlieos : 
nm flo g·encral Se-verin.no, outro rio \'isco·1do de 
:'IIa.r·acajt't. Si o g-over·no serinmen te se in ter-es
sasseem obter a antorl:t.n,;iio peclhh no r;:l:1torio, 
não :iie descuidari:l tle trazer ao cnnlteelmcnto dn. 
Camar:t e;;,cs el<~mento:; rlü infm•m,çiio. :.\ias, o 
tt·echo allwlido r .. i c:-;cripto por dem ,j:-;, para C[llú 

não se dissesse qne o 2\linlstro allw!ido nito cog-itn. 
t~e ol~ecto tii? sel'io e g-l".tvc, c m:li:; n:1d~t. Na 

Ye-sc ter em vi::;ta a possibilhhdc de uma. 
luht nrmad<t contra. o estra.ng·eirn, atim de 
opp1r-lhe f<m;a ig-n:1l á que po::;s:~ lc\·antar contra 
nó:;. Sob e . .;te aspecto, qne é o primeiro a encarar 
rel:üivameute a.o assampto, 0 orn.dor, aliás in
teiramente hospede nelle, tltrc>"e-se, entre-
an o, a a ·mnar que o p ano pre ertc o pe o 

g-overno é dei'ectivo. Dos nossos vizinhos aquclle 
qnc no; pódo obrig·:1r e umn. luta. seria e a Repn
blic:t Arg-entinn., e essa, convém que o gn>·erno 
saiha.-::1, está rcorQ':tnisandCI o seu exercito de 
modo qne em po:lCo~tempo poderá pót· em campo 
. O .L 60.000 homens niio <>-nardas n:JCionaes ou 
massas armn.cht:>, mas soldados di'sc:ipliua.dos. 
Ainda com rcl'erencia. a. este ponto, acodem-lhe 
duas reflexõe> e perguntas . Em vish\ dos nlti-
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mos t~conter:imentos, que podem reproduzir-se de Sr. presidente do conselho no Senado, w·tanluies 
um momento ~1ara. outro, porquanto, na. sua: opi- elll. se~t plj,mlono;·! (Jluito be-,l ; mui.to bem. O 
uião, a rgw:>tüo militar ro: adiada c não sol Yida, orado;· d felicitado.) 
não ach2t o goYcrno ~onvc~~ente promo:·cr a pro-

1 
A discn~;;:Lo fica adi-tda 11 'l<t hor·:t 

mnlg-::ç~w <le um cotl!~·o mtlltar qne detma clam- ' e ' · 
mcrii:c o:; direito;; e Jcvet·es da r-espectiva chls3e ~ O SR. Pn.ESIDE:\TE •li~ a seguinte ordem tlo dia 
Nih nc!l'l tamte1~1 conYeni~ntc a crc,lç,ão de uma para 4 do co:·r·e!1lc: -

.-:ue a con;:;T•~g":lçao a::: 1 m no cas,J c ~er·em (1e.;-' 
paclt:1dos "1 teres-a lmnnos 15 pt':lça.s. c propoz 
para complet tl'<·m o cnr.so_ de et~genllari 1 t_nilit;~r 

' ' 
;):?. i~ <IN'l'CS'~c-nta tcxtnalmenk: «do,: Jíl·,;po"to.~, 

1:oo;·d,il-. p-:h1 CtJii.'JI·c:J('":''o, Cií!,•mlen o !f()lXJ';íO ljlfi' 
t/ CVC j•/,~ CO;lCCtf,} r· l!CeltÇ~'"{. J.'l'~~·a }JI'OSC!JHiJ• H•)S f.JStHdOS 

ÚJ?!Clle.~ fjJ 1G nu.~ i.-,.· afn·úofli!ailu.:nlo t;_~,,2 Lido na c.\i
,_,n{a. -~·'.'fi'Hrl'l a.< ,1/i'Ú/J-" rlc (ll''·ocor·7o no.~ rlioc;·sr"ts 
mat:·;·ia.~. )~ E,;t,; tr•,>e!Jo iem ]!OI' 11m cnc'c;·ni;;a;· 
1;ma t ;:S ll1ClJO!'eS lll.)tlS IÇ:l.S pl';l JC::tt:\S pe.o g·o
Yerno. 

E' s:1birlo qne foram desligado; tln. e>colq, não 
pequeno numet·o de esttl!hnt,~s distincti;~imos, 
pelo l'ncto nn ir· o de ser-em considerados antore~ c h 
mnni t'-:·st·.c}io J'ci h ao genera I Deodoro, dando-se 
permi,;são p:ra continttll't~m a esluthr lllg-uns que 
e,;t:lYnm em somenos comli,ües. .Al:::·um:1s das 
Yiclimns desse actc de ener.Q·ia elo g·ovr~rno co
nhecc-"s o Ol"<ldor e pútle atlãnçar qt~e siTo e;tu-

;. """ c(, 1 ·i1 il< 011 en, 111 1' 1e o auo 
do aproveit:1mento, quer ·da di~ciplin<t e snbot·
clin·,çiio. Rd<:re-se, · cntl'e outro:;, a dons _j;Jvens 
patrícios ~cus, tllltos de Queluz (os irmãos Qnei
rozcs), l]ue o nobre ~Iinistro da Guct-r:t mandou 
pnssw it fileil•<~, e que so continuassem nos 
úStnrlo;; VÍl'hlll honrar rt fnrtla cplG WJStem. Ü 
nobre Presidente do Conselho tleelaron no Senado 
(Jne :unnisti:n-n :t todos qnantos ti,!.:·m·am nrt qnes
ti'i o milii:!l'. o_ orador ped~ qiw a nmni ;ti:t co-

]l<1i·a elovnl-o qn~1nto merece e escoimnl-o ele 
profundos e in.-eterados ::tlJUsos. l\Ias, para arcnr 
cotrl:túes abusos, p:n~t emprellender semelhante 
tentamen, ingente c dilllcil, f:tz-se mister um g-a
hinete rorte e prestigioso, dispondo de apoio dedi
cado e firme elo parlamento e com raizes m opinião 
publica. Ora o actun.l ministerio não está precisa
mente em tnes condições: o orador appella para a 
~onsciencin. d;t camara., do pn.iz e c.Jos proprios 
~rs. Mini tr- mi i · não <'d n ar a · 
tão pesada. tareíh, porCJue está rraco, muitissimo 
fraco, pois da mal1hdmla questão militar aca'lJn. de 
retirar-se, tJ'azenrl.o f}ttando menos, na phrase do 

(), 

~\CTA DO DIA 4 DE ,Jl.j:\"JlO DE 1887 

P1·esidencia do 81·. Gomes ·de Castro 

.1\o mcio-tlb faz-se a ehamnthl, ú qnal re-
Sp0l1l 0111 OS • 1•.:;. <1SSOS l lt''lllC :t, ' <\ilCIO :~.t

lJetl'O, Cantão, Cruz, .:\I:1c-Dowcli, Sil-;a l\faia, 
Gome:; de Castro, Co(]llto i{o:lrig-uc,;, Torres Por
tu;;;;l; .\lenc:at' Anu·ipc, Rodt·ig-lteS Junior, Jos6 
Púmpen, 1\l\·aro C:~minlta., Paula Primo, Tlteo
dot·a tla Silnt, JuYenci.o tlc "\gniat·, Fclippc cle
Fig-neirq:l, Rosa c SilYa, Bento Ramo;, All'redo 
Correa, D. de l\Iendonç~l So!Jrinho, Lour-enç:') de 
Allmqner-quc,Lniz Fr-eil't•, :.lilton,José :\brcellino, 
Americo de So:1z;1, Araujo Pinho, j,ccioii Fr-n,nco, 

os a eretra, acer a •ernec;::,..: ncr<Hc '1-
g-ucirn, Cnnlta Leitão, .uronso Penna, Mourão, 
João Pcnido, Barro.> Cobra, Olympio \'alladiio, 
Soares, IIIontandon, Pt'clro Brandão! J oilo Caetano, 
Carlos Peixoto, Cochrane, Xnxier da SilYa, Al
ns de Araujo, Pinto Lim<:t, l\Iaciel e SilYa Ta
vares. 

Faltam com cansa justificada, os Sr::;. Clarin
clo ChaYes, ~eitão d~ Cnnlla, Henrique ~Jn._rrttl.es, 
J., 1 .• "l:. .,. O • •• . -..\ ~· n· • ) I • 
:.rencws, Felinto Gon'l.agn, Coe!Yto tle :\lmeida, 
13ezarnnt c Da1·ão do Diamantino. 
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O S_n. PRE:O:IDENTE declara r1ne hQj:"J não ha Machado, Mour·ão, XnviBr ela Silva, Alves de 
sessão por falta. de num::ro e dá a, segnint\} ordem Ar_: njo,~l::tdel, l\Iiranlla Ribeiro e Joaquim Pedro. 
do dia para. G do corrente: 

Di:senssão nnica do prqjecto n. 8, deste anno, 
concedendo licenç~a aojuiz de dir·eito Jo.>ó .Jausen 
Ferreirn Junior. =c 

A's 2 horas ou antes: 

178, 

17"- !:iESSlü E:\I Ô DE JUNHO DE 1887 

SU~DIARIO.-· Chamada.- Leilnr.t Jas acta,; dt! ~ o:, do r.••t·
rcntc.- Af'PI'üraç::1o.- E:'t;p(•di~utc.-1\Lreccr·c.:O 1lc COIZimis
siies.- App,·o,·ação.- R~·fiUOI'illli~Htn do Sr. :\0\Jll:'O CeL;o 
Juninr.- A·fÜLIIL~nto.- Xo.ue:u;ãu p.tl'.t o Pmpl'egotlo $Cn:lllut· 
- Di:"cnr~o 1lcl ~1·. Fcrrei;·a Vicn~ua.- 0,-tll!l/t do di·'··- Di:; .. 
cur:;o tiO pr•Jjcclo u. S sout'é lic~"<:a ~to llr. J,,;,; .!:tns ... u Fút'-
rc11'.1. .luutnr.- ~me:t ato r: arr~e1ru ta /lln ta.- : pota .. 
ment J .. - Encerrallll'llto da dl:OC:H:o::'<tn.- ..\Jrafi!CIIt•J da rota
ção.- C;~utinu ção da 2~t discns35o do projcr.Lo 1ixa1HIO as 
forr.L:-' de lcrr:t. ·~ EloCI~rraml.!nt~J d~t f!i:;eas:'{i:u do art. 1.•)
Apilrov:l.diQ.- rn~eus~ão 1lo :tt'L :!Y- niscunos do:; Srs. 
AtT<~t~o C.•l;o .lttltior, Hd.tcit·o da Lttr. (mini,!t·o da gue~r") o 
AiTouso Pcuna.- Eucen·::mcnlo.- r.11 111:ul::.- Atli:uncnto tla 
vot:trão .- Discnss:\4) tlo ai t. ~.0- EnCt!rra.rucutc;.- .\dt.t .. 
lllC'nÍo ri~ YQI:u·ã,).- Reforma. tia atiminislt.u~ão lücal.- Dis .. 
curso do Sr. r,;,.t·cira. Vi anua.- Atliam~~ntu dá tli~cu.;s:1o. 

Ao me~o dhc l'.1z-se a chamâch, á qual rcspon-
1em os S1·s. Passos Mir;mda Cantiio. ?>lancio 
Ribeiro, Crnz, Costa J\gni:w, :.\Iac-Dowcll, Sil...-a 
:!\laia, Cromes de Castro, .Toiio Henrique, Di:iS C :r
neiro, RiiJcir·o rla. Cunha, Coelllo Rodrigues, Coelho 
de Rt~zende, .hyme Ro,;a, Torres Portng.1l, B:n·ão 
de Canindó, José Pompeu, H.ati::;hona, J:tgnaribc 
Fillto, .ü nH'O Ctuninlw, T<<rqninio de Scltlza, .)oiio 
l\Ianoel, C:wnoiro ch_Cunha; Ilenr!qnes, Sori:tno 
ele Sonz:t, Elias ele AlbU(JUOl'.itW, Paula. Pl'imo, 
l\Ianocl Po1·tclhl, Theodoro da Sil V<l. Felippc de 
Fi .. ··ne!::.·ôn., Ju...-crlf:io ele An·ni:n', Lucena Alcofo-
rac o .Juniol\ Ros·.l c SilYn, Bento R<~ mos, ,\l!'redo 
CorTêa, Be!r'narclo do ?lfcndonç:.< Sobrinho, Lon
renço ele "\llmqncrqne, Lniz Freire, OliveÍl'.l. Ri
bcit·o, 01~-l!lpio Campos, Coelho e Cantpo~, Ft'C!Íl'C 
de Carvalh•. ?llilhn, l'cdro )!oniz, .José )lar'l·cl
lino, Americ·•) de Som:n, Ar.:njo 1'inlto, Ar·anjo 

· Gucs, .Jnnqtl(<Íl'.t Ayt·c,.;. ,\(:cioli Ft'.tnco, Fot·nan
des da. Cnuln Filho, Pr·dru Cnrncil'o. H-m'io 1l:t. Vil
la da. R1i'1'.t, ~latto,;o Cauuu•.t, Costt i'ct·.·ir•l. Fl·r

. rcil'<t y;;.r:na, Fern:m<.lc:; de Olh·•~Íl'ü, Dnlhü~5 Car--
valho, A11't•et o Ch:t\"L'::>, Lnccr•,!:t \\·ernec\:, .\n
tlrMle Figucit·a, 1-Ienr·il]llü Snlles, Bm·ão da Leo
)O!dina, Joiió P~~nitl_o, B:~rros Colm1., Cltristiano 

F<tlta.m, com e·lUSt1. rnrticipada, os Sr;;, Cla
rindo Chaves, Leitilo d:1 Cunha. Pedro Bclil'ão, 
Henrirpw Marque.;;, Bwi"io de Araç;1gy, Riueiro 
de Menezes, Felinto Gonz:tg-a, Coelho de Al-
meida, Bczamat e Barão do Dit\mantino. • 

, 
gues da Silva, Luiz 
H.:rão ele Geremon,Lo, Cnnhtt Leitão, C'~SJrio AI
vim, Conde do Pinhal e Delfino Cintra.. 

SãÔ lida:; e snecessivamente nppr.:)y:Hhs s3m 
ob.;.;erv<:ções ns actas ç1e 3 e 4 do cm·rente. 

EXPEDIE1\TE 

ICLOS to enat o ~o>. ns. :. c:..:..( e. (o e01'
rentc, remettendo a,;; rn·oposiçõr:,s: · 

<l.w approYa, com cmendt~s, o lYt•ejecto rle pos
turas tlc :29 de Setembro de 1881 d:t Cn.mar.t .:\lu
nicipal dn Cúrte.-:\ itupJ·itllir. 

Qne antol'Íza o .!.!'OVCJ'no a. conce.Jce ao Dr. ~\.1-
-··u. •· ._. ,. ... -, ,.1-. - ' 

Hygione da pr·ovinci;l do i\1nranlli\•), um anno de 
licença com o respcctiYo orllenndo, ú qn·d o ~·j
nado não JlÓ:le da,r o 8•3\l consentimcnto.-lnt·:.:i
r<1da. 

Req ne1·imon to.;;: 
Do;; propr-iehu·ios da f;lln·ica de tecidos F01'

mosa., e:;tabelodcla nn Côrto.reprcsenbuvlo contr<1. 
a. projectarh~ reforma. ch .htri!'a. reb.tin1mente aos 
üil·cito::; lle tecidos n·owios .;~m a m<tnnractm·a 
de sacco:;.-,\.' c:o:mnl:s:;iio de orç,nnento e de in
dustria o artes. 

De D. Je.snina Alves Branco de Oliveira CaY<Ü
canti, pedindo reYCI'f'iio, em seu f<1.YOl', dn. pen;;lí.o 
de snn:; irmã.s Sophia e Guiltwrmina, jú fa!leci
chis.-X commissão c!Q íltzenda e pensües e or-
denados. . 

Do;; representantes e f'nndadorl"S d<l. c, hric,1 de 
teci(los S . .João. e;;ta.belecida n:e.;ta Cóete, reela
mando contl\l a, )l'(l. cctada diminui ~rro d IS taxa::; 
de :mi:.tgem c canhamaço.-A' commissão elo or<;:t
mcnto e indnstt•i:1. c nrtcs. 

Do Dt·. Florencio Ft·a.n(,isco Gonçalves, 1°. ci
rnrg;ião t•e('ormatlo do co:·po de saud1" do exer~ito. 
soliÚitamlo fJ.ue n stw, reforma.· seja com solrlÓ 
por intciro.-A' commi:ss:Io de fazenda. e pensües 
e o:'rlc:1ado:;. 

Siio lido:; c. po . .;tos em disen;;são, sem de1Jtlt<~ 
at,pt·on-ulo.~ os ,.;eguintcs 

PARECERES 

X. 11-1887 
• .... ~ . (_ ' ) :, ' ... l ' 

Pedro B!'.lllllúo, .Joã.o Cact:tno, C::rlos Peixoto, • 
Affonso Cl"l:>o .iunior, Almeida. Nogueira, H:odri
gnes /o .. lycs. Dunr·te elo Azeycrlo, Geraldo l~ezende, 
Cochr<1ne. J\Iareondc3 Figucira,Euphra~io Corrcin, 
Fern:1mlo HackrJdt, Pinto Lima., Paulino Chaves, 
Sove Na.varro c SilYt\ TnYnres. 

"\ c011m1issfi.o de fazenda. pensüe;; e ordenntlo,; 
é ele 11areccr qne seja onvido o 'g-ovcr·no. por 
in te1·mcdio rio Mini:;;terio do Imper·io, <t rC.'-JWito 
rl<1. petição dos Delegados da. luspcctoria <~era! 
de Hygiene rlo l\Iunicipio da. Có!·tc, em que ,;oH
citam angmen to ·dos respectivos ,·encimentos. Abre-se a sessã.o ao meio dia e lO minutos. 

Comparecer.11, depoi,;. de a.l.Jcrt~t a. sess:to os Srs~ 
; '1. I 1. .• ' ... , O• • ' • .. 

reir,1., Poreit'<1. cl<1..· Silv:'í, Lemos, Afron:,;o Penna, 
S. :Masca.renlws, P,tei!lco l\fa:;carenlus, l\Iatta 

Sah1. das commissüe;;, em 4 de Junho do 188i. 
- li t 1ait rl Owúw n·esident .- Jlontamlon 
t'Clator. - F. Dias Ca;·neil'o.- Pcml't P;·imo. -
Soares.- Joao Penido.- Mow·{ío. 
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N. 12 - 1887 E' ig-ualmente lido, apoiado, e sendo posto em 
discussão, fica adiado por ter pedido a palavra. o 

Rclevnçr70 de p1·esc;·i,pçl7o em. favOI' elo e.r;-cabo de s~·. Pas.;os Miranda, o seguinte 
es')_uad;·a de volwz.tm·ios Francisco A.le:.candre 

A commissão de fazencla, pensões e oruen::dos, 
-para. poder dar parecet· sobre a reclamaç,ão de 

Fr-anci:;co Alexant.lre Coimbra de Macedo, ex-cabo 
de esquaclm de ...-oluntarios da. patria, requer que 
se peç:a. ao go...-erno, pelo :i\Iinisterio da. Fazenda, . . . .. -~r ~ .. 
de 1885. .• 

Paç:o da Camara, em . 4 de l\Iaio de 1887.
Camci1·o da Cwtha. presitlente.- Som·c.~, relator. 
-P. Dia~ Cco-adro. - Pt.tttla PJ'i,no.- "b·a1(jo 
Pi.,;lw.- .JacTo Penido .- Jlontandon.- 1l!ow·iio. 

Pr!!;·im1mi.o da rilla de Aboctd, 110 Pw·ú 

.... ~l (. "' l'' • 

a!im de r.•sul ver "obre a, representação da Camara 
Municipal da villa de Abaeté, na 1H'Ovincin, elo 

•• .: , ·, "' · )'l ·;t '"' atr'-
monio nma úrcn de tlna.s l~·tta.s de terreno, in
cluindo o em qne se acha editicada ames na villa, 
allegando ter sido, hn mais de um secnlo, doada 
por n:n R:1poso, p;ú·a nelht se fnndar a parochia 
de No:;S'l Senllor:t d:t Conceição, requer qne se 
})eçam :!O g'OYC~rno ini'ormaçüeS a re:>peito, pelo 

. . •. .•· .. :::o .. · [ ' ... ~ ~ 

mesma representação. 
Pnç(\ dn. C:nnara, em 4 de Mn,io de 1887.- Cm·-

11ei1·o cht G1mha, presidente.- Sow·es, relator.
P. Dia~ Ca;·;wi1·o.- Paula Pl"imo.- .AratUo Pi
nho.- Jo(To Peni.do.-3Iontanclon.- ~1lmeicla .'lo
rwei~·a.- 31ow·ao. 

N. 14-1887 
Tc;npo de se;·~;iço de -camJwnlw ao cintrr1wo de 

(li~;i.<cio D1·. Cc.;ario Engenio Gome,., de .·ltat(jo 

A cnmmissão cie marinha e guerra requer que 
seja o~vido o !?:overno sobre o rertnerimento diri-
o-··, ...... , . ._ n· ... . . •;.\. 1 C ·r •o··:-

oi...-isiio J•e!'ormado Dr. Cesal'io Eugenio Gomes tle 
Araujo. <: rpul pede que SPja considerado con:o 
de campnnha o scrvi'.'o que prestou de 28 de Se
tcml,ro de l84Z a 18 de Outubro de 1844, na 
!:'Uet•t•a civil da proYincia do Rio Grande do S·tL 
?ít1m de qne ,o;r·.ja c,.;te serYiçoo contado pelo dúl!l'o. 
o lhe dê rli1·éito ao soltlo da patente em r1nc !'oi 
refoJ·tnarlo. 

Sala das commis~õcs da Camm·n. clo3 Deputados, 
m (i de .Tunho do l88i. - AI 1·erlo C!tar;c.~. -

Dr. C.mtt7o.-Passos .:.l[i,·an'la. 

E' lido, apoiado e posto em discns~ão, adbdo 
por ter· pc~lido a palavra o Sr. Duarte de Azevello, 
o seguinte 

.Justiç:1, so soli~item · infórniilções -do govern~ 
acerca. das pr·oviclencias tomadas no sentido de 
1mnir os criminosos que, a 31 de l\Iarço do cor
rente, por occasião dn eleição dn jnir. de paz em 
Lençóes, província .de S. l?au!o, pratic:tr:un grn.ves 
attentnclos com acquiescencht elas autoridades 

' . 
Sala das sessões, 6 de Junho de l88i .-.Atfo;~so 

Cel~o J.•;·,io;·. 

Requeiro que, pelo :i\Iinisterio do Imperio, haja, 
o governo de inl'urmar que pro>·idencias tem 
tomado ou pretende tomar, a1lmde leyar a e:treito 
o recense~·mento geral do lmperio, que o art. 24 
da lei n. 2792 de 20 de Ontubro de 1877 marcou 

Sa.la tias sessões, G de Junho de· 1887 .-.4./fonso 
Ccl.~o Junim·. • 

O Sr. Ferreira "'\Tia.nna. (moviozento 
de a!lençr!o) :-Sr. presidente, cabe-me justi1lf'.a.r o 
projecto, que o~er~ci á Cmnara. reí'Ol'mando o 

f.\ "'t(l"• ...... ·~ • ~ lo .... 

' . . 
O auto~·rapho c.>tá estmQ·ado; :lhltam-lhe aJQ·uns 
artig-os~ que nüo posso interpretar e em cuja cle
ligencia me.ncho. Logo que o consig11, tral-os-ei 
á Camara.. Entretanto,os nobres deputaclcs podem 
muito bem ir supprindo as lacunas qne,sou o pri
meiro a reconhecer, tem o projecto. Não s<üisfiwú, 
es ou cer o, ao espm o mms nc tan ac o o par 1- o 
libeeal. • 

Não tenho, felizmente, preconceitos; posso en
trar em accórclo com os nobres deputnclos, a l~es
peito das iLléas novas, que trag-am, e das lacunas 
que preencham no JWQjecto. 

Não roi ello elaborado 'iL o di'i'e or mim· mas 
eu o atloptei, e, não conhecendo o seu ver<ladeiro 
autor, possuo otüt·os da mc;;mn. procedencin., qne 
terei o prazer de ofierecer á Camara em tempo 
opportnno, e entre ellc:; ma i;; releYa. um, que tem 
por tlm reg·nlar ns relaç:ües dos ministro;; com a. 
c.orütt, constituindo verdadeiramente a -pl'e.~hlen-

DesLle muito tempo flue no meu e,.;pirito lia in
quietação soLre o modo por qnc funccionam o:; 
tre:; altos podere.,; Llo E::;ta•lo :-as dn'.iS Camaras c 
t'1. CO!'Ô<l. 

Esta preoccupaçiio nii.ü c só minlt:1,·mas, posso 
sem temeridade dizer, do paiz inteiro. A appa
rcncia qne e;t:'L na Constitnição n:lo é a rea.lidadc 
que se sente nn. pt•atica do g-ovct·no· c, entt·e a,.; 
l'lwmulas adoptadas c as c ll'ecti vamen te cxeenta-. . . ' .· . . ... 
sen cndaver. A Coroa as~umiu mn~t aulot·idade 
inconveniente para a ~egm'<U1«;:n. Lh monarchin e 
incompatível com as liberdades public 1s e as in
stituições Jin-e::; r1ne nossos pais tinham a<.lo
pt·,do. 
' E' ereciso não conft~nd.ie o rnn~Clcl!l<U:i~ com a 

sua n;ltt;reza impc:ecivel. 
O partido conscrnulot', ontle elle o e e sabe 

sel-o, - n:t Inglaterr:t -,teve neces3idade, pm·<t 
s:llvar a monarcltin, de de:;rn.zer-se tlo.:; mau.~ f'unc-· 
cionarios e sujeitar principe.~ :í alJdic:lção {orçada, 
pat'n. que nii.o levassem comsigo ns instituiçõc;; 
n e ares c a. ng- a erra. or res Yezes, na t s

toi·ia daqnelle paiz, o partido conservador compor-
tou-se assim. · 
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Ne~te secnlo, creio, não ha ning11em que ouse 
declarar-se idolatra de uma pessôa., a ponto de sa
c:riticar:-lhe instituições c.1ras o tutelares de um 
povo iL sua ambição, aos seus exeossos. 

' - . 

t (. (. ..., ' ' (. (. c. ' . . 

c a resistencia devem estttr principnJmente na 
repre;;entaçilo nacional, isto é, na. Camara. dos 
Deputados. E' aqui, que deve estar o eixo do 
ao,·erno constitucional; a, sua. clrslocaç!ãO cor-re
:Spomle a. um:t revoluç-ão; e e umn, tr·;1nsformnção 
tla nossa forma de governo, ou e:;sn, revolução 
ven w. o povo, SI ura posstve empre 1ence -n, 
OU vcnht\ dos ambiciosos, O que e lll<IÍS facil ele 
acreditar. 

Desde que tive a honra de tomar parte nos 
trabalhos desta Camnra, onvi queixas·;· a "prin
cipio mn is rar·as, depois continuas e mais funda
das, contra a preponderancin que, de facto, assu
mia, o senarlo 11<\ política do paiz. 

A Camnra elos Deputados re:;entia-sc, com ,ju;;ta 
razão, das emendas qne o cor·po vitn.licio 1hZhl 
em proJec os <e sua, qmosi prtva 1 ·a com e ncw., 
alar!-!·ando despezns, creando novas, e até Yotando 
prorógações de um orçamento intt,it•o, de um 
exercício parn, · c,utro, sem <'1. prévia, discussão e 
votnçã.o dt\ Cnmar.1. A C:t mart\ dos Depu ta dos 
resentiu-se e qtw.si exprobra,va ao ~em1elo, pela 
interven ~ã.o ue elle toma\·a na administra ~ão 
propriamente uitt\ do Estado, nas minucias com 
que tL·tüaYa o:; acto; do governo, que merecia o 
intcit·o apoio da, Camara, e tinalmente na::; censu
l':tS que fazia iLs YOhlQões da Cam:u·a 11<L Yeritic !
ção de poderes lle seus memlJros, em que lhe cttbia 
tod<t a. respons<tbil~dadc. O S~n.:~do insistiu no 

brindo com veos leves e transparentes de uma, 
eondcsccudencia. só explicavel pela cortezin. 

o SR. CoELHO RODRIGUES : - um dels.-ado 
send<d. 

" ' • ..., , I. ' 

faltou a voz para, no monos aceitar wl 1'e(e1·endwn 
o convite que se lhe razht n'aqnclla extremi
dade. 

O SR. CoELHO RoDRIG-UEs:- O pensamento do 
Senado, ahi, 1bi mais conserYatlor tlo que usur

aclor. 
O SR. FERREIRA YIAXXA: - Sempre de ac

côrdo, como estou, com o nobre deputado pelo 11° 
districto ela província do Rio de Janeir-o, aceitei, 
como palavJ·ns ungidas de patriotismo e de ver-; 
.dado, aquellas que proferiu, e que se tornarão 
memoraveis em todos os tempos, a proposito deste 
mete en . 

Si llori>er tempo e occasiüo, examinarei o facto 
sob outro aspecto, estndal-o-ei em suas origens, 
e demonstrarei a Cnm·n·a que a situaç~ilo em, que 
se •;in collocacla a, administração do Estado foi 
devida, não tanto ao e;;pirito de desobediencia. 

• "\ :.l~ • .... .. 

110dcr por parte da adminbtraç~üo. 
Os Sus. Jolo PE:\IDO E JoA~unr PEDRO:

Apoiado. 
O SR. FERRlmu VIA'NXA :-Demon:'tt'<H'ei que, 

si a indisciplina, tiio bem aceusnda pelo nobre 
deputado a que me retiro, se manifestou p:n·a de
terminar, como determinou, <\crise, ella procedia 
dã prcteriç~ão e falht de ordem hit~rarch_ica, p~r 
xwte do c·overno, no modo de uerl'L' Jllllll' a oth-

cbes de merecmwnto e c e notaveis sernços no 
exercito. 

O SR. JoAQUDI PEDRO :-Apohdo. 
O SR. FERREIRA VIA'NXA :-Senhores, a olJerli

encia,n mnL; rc;;tricta qnc en conheç~o, é a dt\ Yida 
monastica e n.lli ella não e incom xttivel,nem com 
a consinncb, nem com a dic·nic adc mmana. 

Par<l ser obedec·ido, e prit1cip:ümentc llOCl)SSal'iO 
:':lb}l' mandar, c <t ohcdiench Yülll da propria or
dem o da fómm. por qne clla é promnl,zacla. 

Niin !'! .in~to lcYar Q honwm, cn,Í<\ Yil'tntle l: n. 
olJCLlicncin, ntl: á c:, tremida de Lia. hnmil hnção, c, 
.. • ~ .. . - ' •. ~ . .. ... . ... -;· .. 'tlt\-

res e com rigor desusado,nnht ordem, aquelle qnc 
a recebe nito scjnlga, como devera ,julgar-se, 
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nm fnnccbnario, nw.:; uma creatnt'<L passiva. e 
re!luzi,la a mero instrumento. 

O Senado. com o seu golpe de Estado, paz o 
gabinete dcbnixo de sua. prote-:;çã.o (apoiados), o 

- •• 1~ ! • ~ ,. • .• •• o' I o • .,. 

pnt:ldos ricou ~em aquella dignidade e pred~
minio que üeve ter, e nunca abandonar, nas ques
tões quo inte1·es.:;<1111 á segnrcl-nça, e estabilidade do 
gove1'I10 a quem :1poitl. 

O Sr.Pn:>i:lente do Conselho não qni;:,depois de 
armado com a opini::io do Senado, onYir a Camara 
c o:; e ··ll ::--.. l:. :t ; . , ~ :1 : :-s-
sumpto, é indirecto, e roi promovido pola moção 
aprcs·:cntad:1 por pal'te da opposiçi'io. 

O Sr. Pre:Si!ente do Conselho disse, perante n 
Camar'<t, c é ex.::ctamcnte sobre e.) te ponto qne 
chamo ~t voss:t ath:nç~rro,- «que o acto era n;!mi
nistr:diYo, d. por·hnto, da incompetenci:.t do Se-
nar o, e quo sobre c e o governo n:v :l tinra. qne 
om-ir a. Can'Í!rü, a qnc.n caL h, entretanto, o di
reito de o Lensurn.r e tüc de accusal-o. )) 

1\Ia:::, rpw acç~:io activa po: errt IC<W á Cam:.u'<t, 
para ::ccnsar o galiitwtc, p:w nm ~cto, que h-1 Yi:t 
si r! o . exn lt·tdo no St•nado eomo ?e acry:::·.1bdo. p:t-

. " termos_ o jni;: th can:;a e accnsnç-ão contm o go-
verno. thlm l_)róviamente, pelo seu louYor, cscn
satlo tudo o pl'occdimcnto por part•J da Ca.mara elos 
Dcpnl<tdo>. 

Assil!1,senhol'es, si o g-o;-erno entrar de accôl'clo 
• . ~p .o;:... • ·: 

se l11<1llit8st:: 'ê prcoccnpa o no .. ;so L'Spirito,' si o éo
Yerno se comi íon r com e !la e si trocarem entro 
si muho.; apoios, pergunto: r1n<tl scrú. a influen
cia real ·~ c trccti \-a da Camarn. dos Deputados? 

• O StL P:n:5IDEXTE:-Le:nbt·o ao nobre deputado 
que e5tú data n. hora. 

O Stt- PEitRE.I~A Vuxx,\·.--:-·mo é caso de nr
gcnci:l? 

O Slt. PRE~lDExm :-:\ão é, porque. cstii.o Qm 
dben,;.Jo leis <'1111UétS; e ninguc!Íl tk<t.ma.is -c:m
trari<Hlo elo qnc eu, cl'eia. o nobre deputado, em 
deixanle ondr a S. Ex. 

O::.DEM D:) DL\ 

T.1<:"E:"Ç.\ .\0 BAC"!L\REL ,1051:: .TAX:"F.X FE1111EIRA 
.TCXIOR 

Entl';1 em di5Cnssão, qne e nnica·, o ['I'Ojcctn 
n. 8. r! e 1887, ::lJtr)l"i:;anrlo 0 ,!:!"OYerno a conct.>det· 
5o 1J'1ch:ne! Jo:é Jnnsen FcrJ·eira .Junior, jniz de 
dir i ·o d .. c~q a ~ · ':-' · · .. :-
uma. :tnno rlc licenç-a. com o respectivo or·dcnndo; 
parn tl'abr de =-ua sa~itle, onde lhe co1n-ier. 

FORÇAS DE TERRA 

Continúa. a 2a. discussão da proposta. do governo, 
convertidtL em projecto de lei, Jixantlo as i"orç~as 
1 :1. Qo .... .~-

O SR. TAR<JUIXIO DE SouzA l'eqner o encerra
mento da discussão. 

E' approvado o rcqllerimento, ficando encerrada 
a rliscn:5silo tlo art. lo. 

Peocede-se ú. votaçiio c é approvado o art. lo 
: :s; . 

Entm em discuss:;ão o a.rL 2°. · 

O Sr. _,.'\_ff<>:nso Celso • .J"unior ob 
scrYa. que, si não ro ;se rc.;trictlt a di;cussão do 
arL 2° do projecto de í'ix:.H;ã.o,do forças ele terra, 
de bem o-rado cederia a :ma vez de falia r no emi-

ldtuea do mencionado art- 2° e sen• p;n·;~g':",.,q.!íos 
e rhl emenda ::;nltstitutiv-,t Oil"Cl'<?C'i:l:t pela e'1iltllli~-
... :- ·~ • -.· 1. , .. ,. .. ... ' p' • .... "" -•• , . 

a•;s olhos, é a conÚaclic;::ilo cntee essa, e!Hcada c 
as idêas expostas no T·el:Ítor;o cb pasta respe::tiva. 
Annnncht o S1·. i\Iinistro nã.o "e achar c 1.:•pléto o 
eil"ectiYO dos diver·sos corpos do excl·cito, infi)l'
mando aci mesmo tempo que o conc:nrs0 üe· vo
lnntario~, assin. com0 os engajamento.;, não tem 
... · . . 
... •.( ...... , .. l·o.,; ' 1. ..... -

dianamcnte nccre:;:cidas com <Ls baix<1S dndns à:; 
pmgas que te1·mimun o seu tempo de sêr\-iç:o, 
r_Jtundo, pois, tnrlo ncenselh;wa, r1ue se proc:u1·ns
sem novos meios de allicinr esses Yclunt.1rir1S e 
eng-njados, vem n. commissão diminui!' o premio 
quo se lhe; ofl'erecia, isto e, vem di1I:icnlt:1r a sn;t, 
ncqm·w:ao. : eon l'<ll 1cçao e mamt··S ·t. N:to e 
exc:e:ssivo o pt·emio d.~ 400~ 1um os volnntnl'ios ,,, 
500$ pwa. os eng-:1ja;lo.>. Conviria, ao contt·avio, 
olc\·al-o, quanrlo menos para. Vêt' si :-;o e!ov:t.\·a o 
ni,-el 1!0 pes;;o:l! do exel'cito, depurando-o dos in
di\'íolno.;; mal pl'Ocedi•los, de.;opcleiros, ;-;tgahnn-
rlo· e .;n 'lOeit·as • lH' . ·, i7 ,, 1 t> ' • •• ' · ,.; 

tilt>iens. Quanto no modo do pagamento do pre
mio, n orarlor concorda. com '' innovur;ão p:·"posta 
p:,ln. r.:ommissfio. Et·.! imJn·escindivcl n.re:itrma do 
dc•t:!"O:J;O n. 21 i I rlc 1° dt' ::\Iah rlc 18:38, rpte l'C!.!"ll

lax:'tesse "'pazamento, tl,~terminanrlo ro,se .r\iito 
em tt·c,.; pre•t:t~:õe;: a l.". no actü de sentar pl'<l<{il. 
o volnntaeio: a 2-"', depois de ires nnnos de scr
vi•:o. c :t :3.".nn ::cto ria lt:li:x:1. onretn•ach rlo'exel·
cito: A r:.xpé1·icnch demonstrou a ineonYeniencia. 
deste SY,.:temn.rlo 1 nn I rPsnlhwam n·c>niz i: Yt" 
:t Fnzenda Pnblica, devidos a morte olc pr.tç~a;; :.Ul
tes ci<t co:1clnsilo rlo tempo de ,;erviço, ás lt:lixa.s 
concedichs por favor, ús deserç{ics e a ontl'<lS c.m-

0 Sr. Carneiro da Cnu.ha. pe•.le a. sns de a.1t:lllrlono da c:art'eir.L Releva ponderar 
pa.lan.•, nnic:~tmente para ofl"erecer,como emenda r1uc a. idún. de se fazer o pngn.mento do premio 
o projecto n. ll dc.::te anno, sobre o qnnl a com- por prcstaç:õe3 men;;••e3, correspondentes ao nu-

• ..... :- 1 •. • ...- ... • ~ l .... ~ :-· • • .... ... 

CUS~·ão~ 1lc :nrlo a YO~Ç~t~ :;rli::ula, na l'Ô~!~l~; (lO rc- se póde cstnêf:tr" tt,;do' quanto elli~· respeito i 
gimento, 11:1m n. sessão segnintc. mc.m1a. a.dministrüçii.o. S. Ex. 1~i:Lo 11ôclc levar a. 
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cfi'eito essá idéa, em consequencia. dos ob,;taculos praç~s escusas que, em munidas ào seu- titulo 
flue lhe ofl'ereceu <t opposição conservadora, diri~ tlo praso de terra, vão vendcl-0 a terceiros, 
gida. p ·lo illu::;tre deputado pelo llu distrido do abrindo mão do favor que o Estado lhes outorga 
Rio cl? Janeiro, e em razão dtl.S circ~nnst:lncias e annullando os intuitos do leg-isln.dor_ Não ha. 

·· • · - - · o . . · . , · . sl'>. F6: .c de v "n t.q . .,em, 
mentó mensal consulta. mdhor os interesses do talyez, inq!)in'w de nullilbde, poracto legislativo, 
Eeario. OxnJit coriêorr.:t p:1ra. e.scoimar o exerdt · as transacções a proposito daqnelles titulas, de 
dos elementos perigosos que o inf'e:;tam. Repro- modo que o primitiYo propt·ietario não a:;; l'uuesse 
lluzindo observações addnzidas na. sessão legi;la- negocinr, 1ic 111do :tpenas aos seus her.leiro:; u. 
ti\·a lKts::nda e que iic:H·;un sem respostn, de::;ej;:t üteuldade d<~ alienaçilo. Um distincto pati-iclo do 
o or~tdor sa lJer, em rela~~o ao volunta.riildo, si or_ador e se~1 l;om amigo, o deputado pelo 17° clis
eofl': á:n '" m, - .. · - , 1: L e • · " e::., por occasmo :l. c tscussao 

· t.~;:,:: ·, <t c.o r·esg;< e pot' c.rn wrro, 1 ess:.t H '~'t aquclla r!quis~ima: zon:.t, ttbsolutame!lte abanrlÕ
~·e p::dia. j ustific::tr no r oecasião tln Yobeão da. lei. narl:t:'i, e servir-i;vde policia úqu::-lbs regiões, tão 
attemlen.do a que sé tr<l.ta>a. de uma tr:msforma..:. Yictimadas por uma popah:çã.o noma.da de raci-

--------~Ç·wi'•y.J--t~g~IJ-'ó8~YbSt~t~onvinrle não t • ·.- , c , , • ::., : · ::. · 0 · u <l cr açao 
classes dtn',tlüe o perioJ.o dtt transição, <1Ctual- de nma clleth •de policia. espechtl para elles_ 
meu te a :su<t pet·m meneia., ue:,pois de ]:3 anuos da. O g·on:t·no~ n01·em, neut :;i quer tomou-~t <::m cou-
)l'Omt!l<•·a ''io ch rereridtt lei. é in·u.-- \: ·•· -· > -.. - _.:- ··:m.L_coml;··tel-a O ç-r·Hlor· p@L1e,: 
Yer(lade e que r~ lei de 1874 não tem sido ab,olu- respeito, o parecet· do Sr. Ministro c](l. Gnerr-.1, Lem 
t:ln!0nte cumprida. Btost:1 kmlm:u· que nunc<1 se como o seu plano sobre cvionhs milibres. CitiLl'Ú. 
Cez o sor·tei. : e que, á excepção elo Rio Gra.ucle do m:.ds um C;~cto par.• demonstrar que o g-overno 
Sul, P.:ranú e l\1unieipio Neutt·o, nü.o h<1 n.listn.- tenJ sopit:ttlo e contrarhclo tod:ts t1.5 (I.Spiraç:iJ.2S da 
menlo no pniz. Jú. se aYenton <l lembranr,:a de cla.:;se mi:itar. O qnadro de alfcres-almnno.> de\~e 
l!Omeia~·-::e U!l1t\ cómmissão de inquel'ito pa.t'<l o constar de GO omcLws. c existem presentern(~nte 

___ ___ __ 1~Jur.J.I-Url.~:<•_Jlw,lll-\'L~::ieS.~ . ; , · · ; omoc.Jo .. b::.in 
execnç:ü.o chquellu, lei, indicamlo-lhes os conve-· divicliüos: Escola ~Iilitar da Côrte, dos do ÍS85 1, 
nientes retoques. O orador à.ch<1. aproveitaYe\ e dos de 18SG, 17: Escola. :Mi\iür do Rio Gr,1nde do 
essa in•Hc~çü.o. pois é 1weci.~o cuidar séri:nuente, Sul, dos tle 1885, '17; e tio;,; de l 886, 1 O. A promoç:ilo 
ent1·e outros problema.-=:, do dtt acrruisiç:ão de :;ol- da ::l.l1\3r.:J.~-alnmno é um pre'IJio que u, lei reserva -
dados, sol;retudo de praças para. a. marinha de I~Ura os alumnos applicado:; e cumpridüres dt1.S 
gucrr:1, onde não se improvis:lm marinheiros. sua:; ()hr-igações_ O mini.:;tro pode, em vil•twle do 

--- --- - -IDI-t,;nttFt;J.cr-:.c -~gcnci..t ch;nnr, < • • < 1 - ~u· _ ;y to regou nmen ·o e , c e. anetro c 87· , 
cessíd::tde de se elevar o efrectivo tias forç:t~s ao alter;n· o quadro respectivo, pois r.:zn. o <1.!·tigo 
numero ma,reado pn.m: as ci<·cumtnnci:ts cxtraor- citatll'l: «O numero de alfcres-alumno.~ serú limi
din:Jri;l.-;, onde encontr:.1r os Sn(lprimentos? Si lt:1. tado por acto do governo~ qne o po:lerú. alternr 
ditrir.uldadc em se completarem os r:uadros de qn :~ndo as conveniend:Js e dt·cmnst:illci :s do ser-
1:3.500 jJr;1Ç:t!>, o que não s.erá, si hotn'et· ncc~:s~i- viço :.~s ·;im o exi;.!:it·em. » E' o qnl3 se dú. n:t ::ctua
dach de :30.000 ? ! Sô r..?St<il'i<t no ,.,.oYerno o r~- lida•lc. O commamhnte da. F·--· · · · · · · 

rrue fhculta ás classes ricas<) eximir-~o do ser- do art. 2°, 11<1. sessão rio anuo lindo, lembrou a 
viço militar, merllante iude:m1isação pe::unifLria, idétt da ct·eação de uma colou ia. militar na margem 
o qne constitue um privilegio odioso, contribuindo do s. Fr:1nebco. O oradO!.' achtt digna de Mtenção 
p:1.m o cliscreclito do ·volunt<Lriauo· e contrariando essa, iJe.t, que foi sustent:tda pelo seu comprOI'in
a indole lle nos:>·:t scciecbde, e3>encialmente de- ciauo com o lntbitual bJ•illwntismo. Suas vanbg-ens 
mocr.Ltic:t. Não será. pernicios:t essa. permanencia são intuitiv<tS: a )ro,-eihtr·i<\ !!TtU1des ext >n:;-o-

curso c e vo a.· ao <llltl!!'O svstemtt do recrutit- Côrte dirigin urn o!licio ao g·overno, recbmando o 
mento foro~ado, dcsmor.i.lisaildo a rel'ot'IU<l, que n ;.wgmcnto do qua.d1·o, racto qae jit tem t1tlo log.w 
situação aprogôt1. C()mo um dos seus padrões de em- ·l,<LS!'\:1da::; udministr,tçÕ3-'. Cal.1e ao ntini;tro 
Q'lorin. A lei de 1874 V<IÍ sendo dm·oQ·ttl.h pelo aind:t, em Yista do art. 40 tlo regul:tmeuto rle 29 
àesu~o. Creou ella unHl rescrnt. compos'b de ,-e- d·~ Dezemuro de 1877, abi'it· 45•ag.;s on m·d::;, no 
teranos e tir<td<t elos fJUt11h' OS fornecirlos pela:; p:1.- quadro 1.los referidos alfere>-:tlumnos, p•·omo
roclti:ls, n:.as tudo isso ficou pur<~mente nominal. vendo-o; lXIl\t iní'antnria, cn.va llaria on al'ttlhnria, 
Qnan to no § 2° do ;n·tig-G em discussão, conviria, onde ha. Ynga.s mais que suH1cientes pnr.1 i~so. 
sa.ber-se com exactidão coa,o vai senrlo desempe- Diz <1. Ji11'encionadn. dis~osiçã.o: << Os a! rcr.:s
nhndo esse serviço . de praso3 de terra. O oradoe nltunnos 1oclerão ser conllrmados 1ari1. ual·m 
ormu ara a gumas m crt•.·g,lçõe,:: tem srro das h·es arnws, de.;;de que teuham o.:; çnr·.;os 

observado o lXmS:.unento do leg-islador, que foi .: respectivos.)) Ora, o> a.lnmnos que ag-oTI1. têm 
tornar o; vetera.uos propr-ietarios e est<tbelecer direito á promoção ncham-:'ie ne~sas condições : 
nur.leos de <1efeS<1. nas fronteiras do Imperio ~ Qual têm todos o curso de inrantnria. c alc·uns o de 
o numero dos pr·asos ·concedidos 1 Quac;; as colo- artilharia, e a maior parte dellcs pl'atic :. nc:;ses 
nias em que o foram? Concluindo o vetera,no o corpos. Si t1. . pt·omo\'.ão, de que se tr,tta, é um 
SOU te:11 JO en <'ll o· : 7 • > .,.. • rrFio est·Jhe!ecido..-pai~il.--OS-..'llti!Ul1QS CflHl :Se>------ --- -
competc? Aind<"t. neste ponto o regimen da lei de distin,Q·nieem em seus estudos, é obvio que a 
187 4 SÔ tem pl'Ouuzido decepçõe:;;. Da. mesma fôrm<\ conces . .;ão de ta.l Q'a h rdão não deve i;er li mitadn. 
que não lla voluntariado permaner.te, nem reservtl. Sà0 tu.manhas as ~diliiculdades com que iutn um 
regnln.r, não existem ou I!;Stão em plena deca- estudante llara fazer jus a ella que, em 1883, 
dencia. a.s colonias militares, quaes ella imaginou, ll':tvendo-se matricub~o n:1. Escola duzentos e 
esuor.,audo-se assim a tt'iplice base em que tanto3 mpazes, apenas seis preen<!heram os requi-
''Si:iBHtO!l Q llleGalli~<'.S Sft!lS · •· . - . ' • 
Insiste o Ol'"dor sobre medidas que cumpre tomar Negal-o é, couseguintemente, matar o e3ti
no intuito de obvhl' ~\o abuso commettitl.o por muJo e mesmo prej'ldicar tt disciplina, como 
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consta . que tem leito sentit· aos seus supet·iores I A conccssito de lotes de terr<1S a que ·se.rerere 
o illnstre Sr. commandante da Escola ?llilitar o projecto é decret:~cla d~ _hü modo que pode ~et· 
dtt Corte; é não dat• sa.tisfa,.ão a um rlireih feita ou na,-; colomas tmhta.res on nas c11lonm~ 
adquirido pelos bons estU:Jan tes. Kem pt·ev:tlece ci ''is. Conclni11do, diz o orador não ter !'0ito ainrh <t 
o n.r;::·umento de que não ha. verlJa pa.r:t isso ; nome.tç:iío de all'eres-:l.lnmno, por esta:!' completo 
uo g:ôverno cumpre pedil-'<1.: do contrario, as o quadro d:tqnelles ollic'aes e nã_o poder exceder 
pre.;eripçúes l~g:ae~ fica:ão lettt·~ mo_rt<~ e_ as a. verba votada. no orçamento para o pag:lmcnto 
prome.;s:l:s leg-tshütv,-..s phrz.se, v,t$ e n•t·tsorr, , 
sem qtle ninguem lhe3 ligue fé. E' escns:Hlo 
demon,trar os inconvenientes de semc~lhante 
facto e o d~Spr'esti~·io qne elle acn.rl'eta pat'<L o 
podet· publico. 

o or·ttdor termina. aqui as ponderilçües que lhe 
suscita este tleba.te re"tt·icto úcerca. do art. 2" do 
pl'O,JeC o c e orças e terr.t. Não ll1e faltará 
ensejo de C:(amin:w ontl'ttS qnestúes concernente.:; 
ú, administraçã.o do:s neg-ocios th gnen'<"t, no . 

------------tlqrt-Jnt<la~es.~f.lltt<leeJI>t·e~ee-eens , ·. ::l, • 

de 20 de Ag·osto. (Mttito úem; mttlto ÚCJil.) 

O §r. Ribeiro dn, Lu.z (utinislro da 
qnc1·Nt) responderá, como lhe cumpl'e, :·s conside
i·aç~õe,; do nobre deputado pelo 20'> districto de 
!'.Iinas. 

O Sr . .:"-..rr·ouso Peun::t. submette ú 
consider.J.ç:Iio (til. Camara. algumas obsernu:;úcs que 
lhe suggeriu o cli:scnr.;;o elo nobre MiDi:stt·o da 
Guert>a. 

O nobre miui:;tro come ·on declarando ue o 
artlgo que ::;e t Lt:utc e a repr~:.lncç::io clu pr?vi
detwüts vottda:; 1do Scwv!o~ tls CJnae;; elb JUl
g-:W<t CJUe niio coavinlta í'a:r.er morliticnc.,,õ : ~ s. Pa
~ ~ · bso que ,xs crJll:ohlel ~tçüe .. tpre,cntada;:; 
J)elo nobre deputado pelo 20° distri<:to de l\lina.s 
i·or;un exactanwnte p:wa. mostl·a\' ao nohre mi
nistt·o que, à vi,;üt dos rncto.;; CO!lStante;; rlo reht
tot·io do :!}-rintsterio da Gucna, n:i.o er:"t com·o
ni0nte tonmr algnmns dess;1S provi-·lenehs. 

O nobre dcpüt •do ])elo 20° dbtt·icto do i\Iin:lS 
, ' . • o • pergun ou :t . ·.x. si, com ess:ts nw,!i·hs. o g-o-

:.wti::·o do pr·_ojecto qne fixou as llH'Ç:rs de terr·a. verno po·lcr·i t contar com o numero tle ·volunta
va.r.tl88i-88 e que .ja subiu à Sttncç~ão. Quanto rio; nec.::s;;arios p;U'<t lWeencher ns tilei;·as do cxer
ú di O'et·ença desse artig-o eom o Llo proj<!Cto do cito. P<n'a o e5t·:do completo r! o exercito, segnnrlo 
!:!'Overno, <t raziio e:;tú. em ter a co:nmissüu d:t ê marcado n:L lei, raltam nnd:\ menos elo quo SOO 
Cüm<U'õL ach:1do melhor di.;tribuit' :t impGrt 111Ch pt'<was. O honr;t<lo mini'h'o rlen notieht tle rtne 

· do pl'e:nio dos ,-oluntari· 's enp::.tjaclos em prest ·- em nnnos anteriores ignac. (':tlt:'s s~ cle1·:un e que, 
ç~ües mcnsaes, de prel'et·encia ús tres prestaçu2s entl'cbnto, á. vist:t. de provitlenr:i :s t •)nudas pelo 
que s~ tem feito. E' uma. expericnci:t f)ne se vai go,·erno, os claros fm·am p1·eenclârlos ; mas . o 
f::~e,r e nc;;te ponto a legislaçi:i.o tem sido va- pt•oprio nobre mini:Sfro clis;;e ter s'tlo pl'eciso al!""Ulll 

1 p p~ r: 1::.so c que o govel'no e\e c e an~n.r 

. A re-.lncy:to do premio pa.rece que nlio tl'arú. em- mão de medidas extl'<"tordin:\ri:·s p ll'<t nng-at·iar 
btWa\:0 ú a-::rtuisiç:iio de voluntn.rio.;;, pot•qnc~qu .mlo voluntarios. As;;im é que em 1882 qn •nrlo o 
o p1·emio era. mil.ior, o numero tlelles não au- or<"l.dnr entrou para· o ministcrio d;t guert'i.l lutvia 
.'!mentou. n•n desf<tlrtue ele duas mil e btnt s pr:•ç·1s. Im-
- Actualm .:mte qtnsi to:t:1 s a;; p1'aç:1S do cxe1'cito pres~ionaclo com esse fect-1 qne na l'ealirhl!le me-
sito \OI unta t'ios on cng:tj:t.d'):; e nestas conrliçücs recia :t attenção do pwl:w1ento c do g-ov~rno, so-
recebcm, além do soldo ot·dinnrio, umt gt·n.tili- lic·itou meios de o:_;tcr praç:ts parrt o exercito afim 
cn.çilo i.:.:·nal ú metade da sm imp01·t:mcia. E' por de pl'eenclter o.> qu:Hll'os mm'c:ados n:t lei. Foi 
isso que a despez:t com o exer·cito tem an.Q·m m- ent:lo votado no orçn mento uma medi•!a, h·"tbili-
ttt <.lo Com ;l nont clh;trilmição men-.s~. W~~~~~,'lc,-+i~. ~~l~::,,._~. ;;, ~lt~'L,";lo,.:c;.;;o.,;t~n~o~.;~r~eictifuf;;·s~o'-'.;:=finie~ceP';..~·si'l:~iir~to'lisF; · oC> ___ _ _ _ 
o sol•l•) das Jll~W ts será augmentado co:n mais pag-:unen'to de a~·enciallot'es de \'olnntnrios. 
4.000 e bntos ró!s. t~el'.Q·nnta ao iiobt'C ministro : S. l~x. csb't lw .. -

Re . .;;pondenrlo ú. pal'te do tli,;cm· . .;o do noht·c rle- bilita•.io com os meios pt·cdsos p:u'U. 1hí:er essas 
putarlo, rpw se reler.! iL execuç:ã1 d;L lei lle l8i4, rlespems ! 
diz o ot·ailot• ~ne :ttó hoje não se tem t•e:!ot·J·ido ao De cei·ti) qnc não. Em nm cl 'S exercício.; ante
sortf)ío e;-;t:thcleci•.lo n:rqncl la. lei : l", pOt' pw o riol'CS, ;t. v e riJa, p:H';\ esse fim tle .-; ti.nndn. foi sup
cm~c:ti,·o do exet·cito ibi t>ednzicl•.l, c ?.0 ; p:wr1ne p:·imitl;t e por hnto de acco!'tl• eom n lei rle 188-1, 
tem shk1 pre'nchidos o.~ cht'os na::; Jlleir·as com qn~ não pet·mitte irnpnta.r-se :\. Yf: rh:\.; do orç' ':
volunt:n·ius en.zaja•los. En, 1885, o cll'e~iYo foi mento, despezt\S não pt•evist<lS, o nobre ministro 

_ _ _ _ ___ _ _ _ .,e~~-c"'-:{a'rulillrll..Lo_._n ..... c,_, t't'l..LO Iult"o-'-':'d.vo__,J,...:nini~tro dn, g-uern:. l'CCOH-l-..+.::.;.~;..:,.,~;,.,.,.h.:-, ~:it"C~I~u,:.:,;cmlr'tlrb~:~n"iJ'<tr?(·.,.,o.;s.:,.p,.;:t~>r.;,a,~~;>'>JiY11~rpwr·õ~õe;ng;-c,:tcpr~e"'-::,""·s:lic;--- - --
men(hu· ao;; pres:dentüs de pt·ovincias r1ne não •·ecm·so ;;e l'or ventura o ,j nlga.r apropriado e O]l-
a.c:eita5sc:11 mais volunt;wios. por~uno. 

O desf;tlqn:: qne actu;tlmentc existe no c a· · · · Jl'e mini:iitt·o que n cmend<'.. ll& honrndr. 
L o exerc1 o e pcqneno,e espera o or::td01· CJHe den
tl'o em pouco o;; qn:tdros e:;ta.rlio pr,-•encllicl!l::;_ 

Assim, os moti,·o.~ p:Jr que não tem sirlo ex
C:Ctlhd<t a lei ele 1874 reduzem-se. a um :;ó: não 
ter !Ht1tido necessidade de J•ecotTer-.~c ao sot·teio. 

Rec0nhece o otwlor que as inl'orm ~ çi)e;; qne 
existem 11:1. seeJ·ctnria dtt g-net·ra n. t·.:speito das <:o
lonia:;; milital'e.~s:ío rleticientes: reconhecendo essstt 
del1cicnci;1, o sen illustrcanteces.<>ot· nome1u nnn 
comrnissil.o pam npresent:\1·-lhe um wo·ect--1 de 

·1 ', e Ol'n o r· .la r ete1·mmon que os mem-
bros dcss:\ commissfto fo:;sem in,pcccionn.r estas 
colonias. 

e"mmissiio de nn.·inlt·t. e g-nerr ,, m 1nrhmdo qne o 
premio P<U'a voluntario;; e eng-:1jaclos sej 1. dividido 
em pt·e,.;taç~üe:; mcnsfi.Cs, em voz de ser pn.g·o em 
tt'e:; prestaç:üe;; como se tem r~ i to. "ra unm expe
r.iench. 

Si é oeca.sião oportuna para :wentnrar experi
encias quando existem cku·os nas llleims do 
exat·ci to, o ministro f)ne é responsn.vel pelo ser
v_ i.:_? publico, não enc•ontrar:'t ne,-te p_onto óppo-

! ,: -. f .. ,... " r• r • ... • ,., 

.tempo oportuno tomn.r scveru.s eontas ao governo 
·s·~ p:)rvcntura n. sun. cxpcriencitt der múos resul
tados como espem rgtc (leve dar. (Apoirulo~. 
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. .o n?ln'e ministro declara, que a divisilo dos pre
mios tmporta, o augmento do soldo para as 
praças correspondente a 4$500.· . 

O soldo sirnples da praç'a é de 3$, supondo que 
como voluntn.rio tenha mais 1$500, isto é me
t;~de do soldo, terá, 4:)500, quando com outros 
4$500 do premio, importarão ·os vencimentos 

. ' c.:: 
.para chamar 

' O SR. RIBEIRO DA Luz (ministJ·o da guerra):-
-·as a· en a o no Jre c epu a o que aqUI tra a-se 
ilo vencimento liquido, e nem todos os trabalha
-dores terão no 1im do .mez esse lucro liquido. 

O SR. AFFoxso PE:xxA: -o nobre l\linistro 
suppõe que com tiio modica. quantia pode con mr 
com sufficíente numero de praça.s para ns fileiras . , 

, l .,.! (. (. • 

ponsabilida:de daquelh\. posição e submetta-se á~ 
duras regTas que reg-em o exercito. 

O nobre Ministro eng-ana-se e lw, de arre
pender-se da experiencw, que vai fazer. 

O SR. Rrm:m.o DA Luz (minist1·o dct!fuerra):
Pagando-se em tres prestações, o resultado é o 
me;:;mo. 

O SR. ·AFFox;;o PEXXA:-Està expondo á.Cn.-
• ... " 6 •• ... • • l .. ... 

ma teria. 
O g-overno, porém tem a responsal1ilidade da 

bo•t clirecção do serviço. e niio serit o orador mais 
realista do que o rei, vindo pedir meios superiores 
aos que o g-oYerno julga necessarios á adminis
tração do Estado. (A.poia~.los .) 

O nobre Ministro extranhou que a oppo.~ição 
censürasse o govet'no pela inexecução ela lei de 
1874, quando os liberaes, 'por seu turno, no poder 

- • • ... • .,· ·,:"' . fl" 

o 
atim de olJter soldados pam o exercito. l\Ias, tt 
opposiç~ão está mostrando a sem ra7.ão ou insince
ridade com qne a opposição conservadora lhe ü1.
zin, nrg·niçõcs na Cnma.ra. (.-l.poiar.los.) 

Constn,ntemente ela, lxll1ca<Ja conservadora nr
guia-se aos ministros liberae:-; por não darem 
cnmpl'imento a urna, l.ei que de 1814 em din.nte 
determinou r1ue o recurso pam preencher o 
quadro do exerc_ito seria o sortei_o._ 

que o alistamento não se faz em grande numero 
de p:n'ochias ; S. Ex. repete o que ja é conhecido 
pelo parlamento. 

• m caso e pergun ar ao g-overno : um<t expe
riencia, de 13 anno;, pela qual ficou provado que 
não se pôde conseguir o alistamento em todas 
as p:trochias do Imperio, não é mais que sutfi
ciente para demonstrar ft inexequibilidade da 
lei? 

O SR. RI HEmo DA Luz (ininist1·o da _r;tterl'(() :
A cx:periencia de 10 annos nií,o foi suíficiente para 
most.!-'<\1' esstt inexequibilidade 1 

~ (J (.' 

deve existir 1)ara justificar. <t não exeeuç;:1o des:;a 
lei, uesde 1874, e a-pezu,r das reiteradas ordens de 

V. II.- 4 

todos os l\finisfro:; da Guerra. dessa &poca ~te -
hoje. 

E' facto sabido, _um l\lini:;tro tln. Guerra, logo 
que entra, na gerenctu, da sn:1 past<1, expede aviso 
aos presidentes de pr0vineia. cltàmando a atten
ção par;• o cumpr·imento da lei dt'l 1874, recom
men~a~do que_ fa~a. etfectivas _u,s m:t~ta~ ? pe_~a.s 
desempenhem os seus devere.;;. ·o certo é, pore'in', 
qu~ o _re.'mltado não corr-e:;ponde ús reiteradas 
ex1genc·ms do governo. Isto quer dizer que a 
lei de 1874 encontra invenéivel emburaço na ín
dole nacional. 

No maior numero de parochii:ts do Imperio, não 
... • • a o o 

~esmo em que ter~ sid~ execut~;d;; ~stã ~l1eio de 
irregularidades r1ue o viciam profundamente. 

.1i • ,. 1 • •, ~ 

guerra, a idéa de tornar etrectivo o sorteio nas 
parochias que tiTerem o alistamento regular
mente feito, e ml.s outras que não tiverem feito, 
proceder-se na, f'órma, do antigo regimcn. Foi 
uma medida qne veiu mencionada er.1 muitos re
lntorios do miní;terio d;:t, · g-uerr<1. O facto que 

.... o .. - o • . ~. ' 
é que a lei de 18i4 não pótle ser oxecntatla, e 
ne.3tas condições acredita o orador rrue o goYerno 
não procede com prudencin, onf'raqneccndo os 
meios tle que podia dispôr, pam nng-ariar volnn
tarios ; e em circumstancias critic~ts, com ditfl
culdtlde encontrara cidadães que procurem o ser
viço das armas. 

O SR. RoDRIGUES JG:\IOR :-Neste ca:;o, o g-o
verno lançará mão do recrntanionto íúrç,itlo • 

0 SR. AFFOXSO PEX:\A :-Dis;c o· nobre mi
nistro da guerra, que o 1)ag-;.1.mento feito r,os vo
rnntnrios, pela i'Ol'!Ua porque SC Ü1.Z, fhVOl'CCêra, 
a muitos abusos, Não desconhece o orador que se 
dão muitos dos abusos notados pelo nobre mini:;tro. 

Com effeito, são atlmittirlos p:1ra ús ti!eiras do 
exercito, c;idadãos que não dispõem da C'.apaci
dacle physica necessaria para, a carreira dns armas, 
e depois de receberem o premio ue voluntm i o, 
buscam o m i d s ximir 1 ·:;~ ·>k :-
abusos qu~ o nobre minist1·o da gu~rra tem pro
curado c:vltal', ordenando que ns mspecç·õe:; de 
saude para a admiss~w no seniço, :'i~'jam l't-it :s 
com o m:tior rigor. 

O noiJre ministro. contirnmndo o que aliás 
consta de seu relatorio, declarou qne siio in::;n:tl
clentes us i.uforma(}ões que tem o ~::ovct·no acl!rca 
das colonias militares. 

Com este serviço se g-;_1.stam cento e tantos 
contos, e entretttnto o n-o, erno vem conress:<r 
que elle proprio, não conhece o estado c as colo
nias. E' uma, triste contissão que rn o governo. 
(Apm·tes.) 

o. Stt. Rtm:m.o DA Lu:r. (tlâ;tist;·o rla gt<CI'1"(0:

Agora é que mandei pedir inrurnl:H,'ões. 

O SR. APFo~so PEXNA:- Nas instrur.ções dadt\S 
a commissão a que alludiu o nobre mini;;tro só se 
trata. d<~ tiscalisaç:ão do serviço e das despezas nas 
colonias. 

O orador jã teve occ.'tsião de notar ú Camnra, 
que, em relação a alg·umas colonias, o governo 
se reportava,:- a informações que. recebera, e~n 

tlecla'r;r por um dos seus mais disti'nctos mem
bros, representante da provincitt do Amazonns, 
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que :tlgumas dessas colonius nem siquer existiam, O SR. AFFOC\so PEC\C\A :- Acompanhando-se o 
como a do Rio Br<H1CO, naquella província. e~pediente do_ mi_nisterio da. guerra, vê-se que em 

O intuito do legblador creando as colonias mi- d1vei·sas provmcHIS do Imperio acham-se contra
titares lui, sem duvida, estalJeleccr nos limites do ctados pharmaceuticos par;t o serYiç-o do exercito~ 
Imperio nncleos de população que pudesse eml.Ja- e isto importa em maior despcza. e menos reg-u~ 
l'<lÇ:n• a invasão desses tcrritorios. .A lg-mnns co- laridade 1~0 anuamento do rc:;pectivo serviço. 
lonias e presidi0.-; militares tem sido estahe- Lemi.Jrarü. ::l orador no nolJre ministro que tizesse 
lecitlcs com o intuito ele promover o desenvolvi- imprimi!' os trabalhos em l'Cla.;iLo á reor,.,.,misação 
men o c e ceras zonas c o mper10, e aos sao os lo exerci o, que cons ·1m ·o re '' orlo 1Y mmiste-
:presidios militare3 ela prodncin. ele Goyaz. rio da guerra. 

Lembraria, ao nolJra i\linistro, além do que o SR. RIBEIRO DA Luz (mini;,;tJ·o da gueJ·J·a) :
foi indicado pelo distincto repre.;enta.nte llo 20<> Estão impressos os dons que hn. 
districto de l\1inas Geraes e qne merece a a.tten-
ç,iio do governo, bntro ponto de sua proYincia-o O SR. AFFOC\30 PEXXA :-No rela.torio só se 
Mucurv. E' uma zonn ri uisima. onde as terras encontr<l. nm trabalho e htt muitos outros. 
são de primeira qualidade, par;l. ~• qual se deve Ou v in o orador pessoa c competente rleclnrar que 
encaminhar uma correute de immigraç,fio.(Apoia- ne;;se trabalho não são bem a.ttendiclas as neces
do). E_nti:etanto, infc.;tndo como é esse territorio sidades do exercito, ;"Jttrilmindo-se este facto a. 

" ::, . ,, - - er i'H o a cormmssao compos a qnast em sutt 
guran~,,~ nenlmnn para os inunig-rantes que quei- maioria de otficiaes da a.rm<t de artilharia. Seria 
rmn alh estalJelecer-se. mi::;ter que o nobre ministro mandasse examinar 

O AFFONSO CELSO Jt:xroR;-Apoiado. Os halJi- este trabalho :por oiliciaes de todas as armas; afim 
tantes de Theopltilo f)ttoni e.;tão expostos a. as- de qne não se clisse;;se que preponderavain os in-
s:1ltos constantes. teresses de uma sobre os de outt·a. 

\. 

Ha lá um clestaca.mento de trinta e tantas praças um aparte. 
e a colonia de Urncú. O SR. AFFóxso PENXA :- O nobre miüistro da 

o SR. AFFnxso PEXXA: -o destac.'l.mento e 
pequeno e não tem conseguido evitar o nss:üto 
das ·razendas c dos transeuntes m1. estr::td<l. de 
Santa Clara. onde ihzcm suas correr·ias os índios 
Pojijás. · 

Premlece-se o·oratlor 'a circnmst:1nci::l. de tocar 
neste us;umpto, pari:\. pedir encarccidamente ~•o 
no J e . · i 1s l'O que se er er , cot 1 seu co eQ·a. 
da Ag·riculturn p:"tr.l. la.nçar suas vistas pa'i·a 
aqn~?lTa zom1. tle sua, provincia 

A estradn de Sant<t Clara pm·a Theophilo Ot
toni nchn-se quasi abandonada, por üdtnrem-lhe 
duas ou tres pontes de per:ruena importancia. O 
nobre ~Iinistro da Guere.t })óde obter que o seu 
colleg-a :tllinistl'o das Obras Public<t:;;. mande f<~zer 
p(mtes naquella estr;~da como as que tem sido 
construídas em outra5 provincias onde existem 

::; 

;:\o :tllucnry estão já estabelecido> colonos de 
proccdencia <tllemã, e para nlli Jlóde ser enca,mi
nltn,d<t nm<t corrente de immizrantes: mas e 
prcci.;o r1ne cllc5 tinhnm meio Úe comníunicação 
com o mar, e no estado em qne :>e acha :1 estrada 
de S:lllt<l. Clara, é impossivel Yir de Theophilo 
Ottoni a Sn nta. Christinn, segundo sou informa
do, por ülta de alg-nmns pontes. 

0 SR. ALYES DE ~\.RA l~.JO: - Alguns colonos 
em ;uon onac o os nuc eos por a ta. e segu

rança.. 
O SR. AFFoxso· PEXNA:- Senhores, em annos 

:u1 ertores e ame a. no pa.ssa o, o g-ov-er.,o o teve 
tla Cnnnr;l, antorização para a reorg-a.niznção do 
exercito, para. a reforma das escohts militures, 
p_ara :1. reorganiznçüo do corpo ele phurmaceu
tiCos. 

Este anno, as necessidades determinadas p. r 
esse> div-er.;os serv-iços do ministerio da guerra, 
são mencionarlas no relatorio ; m:.1s o nobre mi
nistro não pede nem indica, provitlencia nenhum~• 

· sobre este assumpto. 
O SR. JoÃo PE:s-Ino :- E' !)Ol' medo do Se

nado. 

guerra tlá noticias de gr;mde numero de praç!3.s 
que se ncluun com os cursos das respectivas armas, 
e ás qua.e;; S. Ex., por 1i.1.lü1. de Yerba. no orça
mento, [não pôde dar a. commissão ele alreres
alumnos ... 

O SR. RIBEIRO DA Luz (Íninist1·o da gucn·a) dá 
nm a arte. 

O SR. AFFOC\S::> PEXXA:- Isto quer dizer que a 
instrucção vai-se derramando pelo exercito e 
é, portanto: occasi.iio de reí'ormnr a lei de pro
moç-ões, qne mand:1. qne, para os postos de tenen
te e capitão, se,j,,m as promoções de dons ter~os 
por at?tiguidade e de nm terc.~o poe estutlos. ·E. 
exactmnente o inver;;o que hoje parece mais con
veniente ao serviç,o. Ningucm ig·nora r1ne,cóm o 
pt·ogresso q ne tem_f'ei to a ~u~te dà. gn~rra, os cs-

.... "'• .. 
o o!licial :possa desempenhar suas melintlrosns 
fllllC(,!ÕeS. . 

A C<?n!n:is;;ão de marinha e guerra podia. muito 
bem llHCl<U' n.lguma medida, nc.;;se sentido. 

O nobre ministro disse ainda que não f~1.zia pro
moç~ões de alfere.;-alnmnos por ra.ltn: do vcwba no 
orç~1mento e que o !!'Overno não podin. exceder 
,Ja. quanth votada. As~sev-era o 01•ador. e em occa
siiio oppor-tuna mostr<ná, qne o governo cxct!dl'\n 
ve 1 • , 1 • ' ' :- · • · , -

plementares. 
Quanto a. diversos ser-v1ços referentes ao minis

terio ela guerra, já teve occasiiio de pronunciar-
s , am a. que mm o lg"eJramen e. ar<l. a con
cessão de prazos nns colonias do Estado tem visto 
que o governo muitas -vezes encontra embaraç,os 
por não dispor de lotes medidos e dema:rcados: 
hQje qne se diminuem de alguma fórma os incen.:.. 
tivos para attrair voluntarios, lembra a.o nobre 
ministro n, conveuiencia ele estender o iltvor elo· 
art. 2°, não só ás colonin.s do Estado, como ás 
dependentes do min isterio ela ng-t'icultura., onüe o 
governo faz distribuiç:.'io de lotes._ 

O Sn.. Runmw DA Luz (m.ini..~t1·o d.a gueJ·ta) :-
EstiLo tambem comprebendidas.- ·· 
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0 SR. AFFONSO PE:SNA :-Essas não são mais 
-do Estado. O nobre ministro sn.te que hoje não 
·existe colonia do Est..'ldo por conta tlo minis
teria d::i agr·icultura.; e suppõe mesmo fJ.JC hn um 
:aviso de S. Ex:. ou do seu digno antecessor, decla
rando que só poderia rlar lotes n[tS colonia.s mili
tares. que erão do . Estado. As outras colonias 

o • o . o .. 

• ' (. (_ :::t ~ 

emancipadas e, por tanto niio são consideradas do 
E:-;tado. -

E' de igualdade e de justiça. que o~ soldados 
rerorma,lo:; possam reeelJer ta.mbem 05 lotes de 
terras destribuidas pelo ministerio da a.gri.cultura 
uma vez que q ueiJ.·.-tm en tt·egar-se á lavoura; será 
um mcen rvo a acct·escün ar, esr e r1ue se o
mine o pr~mio a. elles concedido em virtude da. 
lei de l87;j, 

' ' ;::,< o..;(. •(. 

do exe:·cito obsél'va, que hoje em· que se considem 
preciso procurar o governo pontos de apoio na 
milic:ia cívica da. ~narda nacional. nada encontrou 
no relatorio da .fústiç:a., a. qne se ·relerio o nobre 
ministro dn. g-ner'l'a, que se reí'crio ás me:lidas do 

a este resp~ito. O no,~o :Mini;;tro ela 

'· ' 
O SR. RIBEIRO DA Luz (,nini.~t,·o da ,l}itCJ'ra.):-

Em dons ll<'l.ragrapltos. 
0 SR • .AFFONSO PENXA:-- .. que modificou a 

Guarda Nncionn.l, no ponto em que não permitte 
revistas de mostras quatro mezes antes da 
eleição! 

O SR. RIBEIRO DA Luz (ministl'o da guen·a.):
Dous meze.;. 

0 ·SR. AFFONSO PENXA:-0 nolJre :Ministro da. 
.Tusti<;a pede que as revista) se I)O.:;sam ü1.zer 15 
.dias antes da eleição ! 

Ve pot•tnnto a Camara ele que ordem são as 
medidas de que o governo pretende lanç;.u· m_ão 
para obter apoio e 1'or<;.;,'t na milícia civica: é só 
permittir que o; com mandantes superiores po.;
.sam fazer revistas ile mo.;tra e encommendar a 
Guarcl:'t Nacional em vesperas da. ele:ção ! Eis 
aqui o .rrranile plano em relação a este asStlm )to. 
ao qua se rele1·m o no re l !uns ro (a Guerra . 
(Jfuito uent !) 

Não havendo mais quem peça a palavrn, en-
cerra-se a discussão. • 

Procede-se á chamadn, para. verit1car si ha. 
numero, á qual deixam de responder os Srs : 
Cln.rindo Chave3, Cantão, Cruz, Costt't Agniar, 
Leitão dn Cunha, Silva. M•.tia, Domingues<.la SilYa., 
João Henriqtle, Dhls Carneiro, Ri_beiro ti:: Cunha, 

~ . ~ 
nindé, José Pompe.n, R·üi.;bona, .h1.gn:wibe Filho, 
Alvaro Caminha., .João Manoel, Hemiques, Elias 
de Albuquerque, Paula Primo, Manoel Portella. 

1eo;: oro r a 1 va, Fe tppe (e tgne1roa,, e ro 
Beltrão, Henrique J.\.farques, Barão de Araçagy, 

· Alcof'orndo Filho, Rosa e Silva,, Alfredo Corrê:1, 
Bernardo fle Mendonça Sobrinho, Luiz l\-Ioreirn., 
Ribeiro de Menezes, Fclinto Gonz·1ga, Luiz Freire, 
·Coelho e Campos, Bar;.í.o de Guahy,Pedro i\luniz, 
Araujo Gó~s, Barão de Gerernon.bo, Accioli 
Fra.nco, Fernn.nrles da Cunha. l<'ilho, Pedro Car
neiro, Mn.ttoso Cn.mara, Coelho de Almeida, Be
zamat, Alfredo ClHwes, Pereit't't d<t Silva, Cnn h a. 

ei ao, ourao, esar10 .u. vuD, arao a eo-
])Oldina, Bn.rros Cobra, So:tres, Matta Machado, 
. Mont«ndon, Pedro Brandão, João Caet:~.no, Carlos 

Peixoto, Duar·te de Azevedo; Gera.ldo f-:ezende, 
Conde do Pinhal, Dellino Cintra, Marcondes Fi
gueir-a. Barão de Diamantino, Fernando -Hackradt, 
Pinto Lima, Paulino Chaves e Joaquim Pe(lro. 

~iio ha.vendo numero legal, fica a votação 
ailiada. 

Não lmvenclo <ruem peç:a a palavra, fica encer
rada a discussão e adiada a votação. 

REFOR:\IA D.\ AD:\IlNISTR:,\ÇÃO LOCAL 

Continúa. a. :~a discn;;s·1o do projecto IL 178 de 
1869, reLormando a. aüministr·aç,ão locaL 

. . 
sidente, o pro,jecto da reforma. da aclnünistração 
loc..1.l, eme.1dado, co:no 1bi, pelo governo, 11ão pócle 
merecer o voto üworn.vel da Cn.mara. 

O:; oradores que me prece~ler·am, em geral, 
sustentaram os princípios consagrados no project
preterido pela votação d:t Cam~ra, Parece,_ poro 

< , ' (. < ' , :os " <.. at 
que deve ter na elaboraçiio de uma lei tão im
·J!ortante, não está resolvida a consentir que e 
projecto passe e seja remettido ao Senallo nas con
dições em que ficou, com as emendas apr.3Sentadas 
pe!o nobre ex-deputado, actual l\linbtro da Fa-
zenda. . 

Felicito á . Camara por e.;;ta resistencia em 
adoptar doutrina conde:nnarla. pela propria, ex
pe_ri~ncia do paiz, e q~e. não. se presta _á _ressu~-

i 
publica . 

St' _ presidente, est,~s assnmptos exigem muito 
mais meditação do que leitura. 

Os livros, de que se podem soccorl'er os leg-bla
dore.;; brazileiros, r~:.:fercm-.se a instituiç,ijes, que 
nã.o têm semelhança prox:ima com a que nüs 
escre,-emos na nossa leg-islaçiio fundamental. 

Foi e tem sido empenho arPojado, teima. sem 
resu~tados pratico:;.'·: ~~~rmonisar. 1;ri;!~! pios ?x-

os consignados na c0nstitukão dn imperl~. 
O pensamento directot· da lei (·on.-titucional 

l'oi muitõ dil1'erente do adoptado po.;;teriornwnte 
peln. re lorma flUe constitue o acto addicional. 

Ac:·edito qne e.;sa reru..-ão ele dn:1s escolas 
di!l'erentes n:t me,; ma con ;titnkiio, é um tra
ballto que não se pôrlc lazer f..cilmentc, e ha 
de determinar f,ttalmcnte um ::rande contUcto 
no paiz entre as lil.:crdndc;.; r~·ovinciaes e lo-.. , .. "' 
çü.o geral. 

A Camara deve attender p<U<'I. este facto, tão 
fecamlo em conseqnencia>. · 

O que nos emo.;, em re n.ção ao poc er pro
vincial, 'consagrado na ref'orma, é, fóra de du
vida, uma conrecleração occnlta de Estados, com 
o nome de província. 

O emJ?restimo, feito da org:misaçiio dos Es
tados-Unidos, encontr<1. no pail lucta. com prin
cillios de doutrina. inteil'<lllletlte opposta. A his
torin. politica e administrativa do lmperio, 
depois ·daquella reforma, dà, em traço3 salien
tes, conflicto estabelecido entre o governo ge-
ra e as provinctas : e.) as, querem o num er 
c L'ortalec~r Sll<lS .liberçlade;;;, e aqne\le, ten
tando reduzil-a.s e sujeita.l-as • 
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o acto interpretativo <.lo Acto A"rldicional, é o -despersiio dos interc5SCS municipae;; e proviu
primeiro testemunho deste movimento, e o pr.i- ciaes, as depenclencias que as con:::as e os homens 
jecto que se discute, patrocinado pela autoridade so1Trem pelo regimen da centralisaç~ão que nos· 
do g-overno, não é nma prova. lllt:lnO.~ certa de acanha e enfraquece, tudo me fhz estremecer, 
1~urt empen 10. : < q 1ã •. J ~ l, • n. "' 1 , i .ue:s 
~Não creio, Sr.pre.,;idente, qne a política. contra- que acabei de mencionar. 

lis:tdot'tl. po,;,;:t levar a efl'eito a snpprc,;;;ão elo Sr. presidente, é muito fhcil ser livre; assim se 
Acto .-\tldicional, nem amortecer o es;•irito c.le nasce. 
autonomia. c o t:Jrvot· tle intlcpendeÍlc'a das pro- Mas c muito dilllcil saber usar da, liberdaue: 
vinci:ls. apcz:tr elos seus sofl't·imentos, peço licen<,;.a reclama uniac<!rtn edneação, n:::sim nos individuas, 
)ara dizer e de sna 1obreza. A cn.mara. não nas col':!Ol'<1ções collectivns como nos )Ovos. Fa.l-
pôde e;•1necer o f;tcto estrondo;;o da sn3pe:1são ta-nos C( ncação po it!Ca para. rea isarmo~; esta. 
do:; iillJlOSto,;, decretados p:n· lei provincial no-; í()rma. de govel'no, que convém perfeitamente á 
termo . .; co:lstitucionaes. feita nc.:;ta. Cürte, om pre- a.ctividade de um povo, que quer avançar com os 
stnç~a do corpo leg-islativo, pelo poder executivo. intcre::;scs permanentes que receiam das no-

A Camam tambem não pc'Jdc escurceer a im- '\'idades. 
JH't'Ss~o q nc e . .;~e facto de nsm·p<wiio, de illega li- Uma certa indifl'erenç-a, qna.si criminosa, da 

. • ,,· ,. · · · ' • •· · · · • ·1 · 1 lã 1 e e' e a .' .· 
prop1·ia Cama. r. L dos Srs. Depntarlos, onde o go- cios peculiares e aos do seu Imperio, não é, Sr. 
Yerno tinln aliús infhwncia e predonünio pela. sua presidente, uma tendcncia natur:ll, mas o pro
moioria .. · dueto de um governo, que confia. ele mais na sua 

g<t.nne e nao por e rcs1s 11' ao c escon en a- au ortt a e, na orça, na. pronc encw. e nos seus 
mento que este attentado produziu, e, reconhe- recursos_ 
cendo o nünisterio que não devia vroseguir na A intoler,mcia, . que não pücle ser estranha à. 

... . ., - . ... ..... .. .· ·. ... ... . .·. ..· .... .. 

tindo ·qn~ ih~ G~ltava o terreno rtnc suptmt;l·ta já resisten~ias. 
s•3guro }Hira. esta co:.lftnista,resolven-se n. contem- Ser!.a, pois, Sr. presidente, de muito bom con
porisnr, por promessas rrue não :·ealisou,' c a selho e melhor a:viso, qne o governo se despren
consentir qne as provirichls, apezar do act::> legis- desse dessa, tutela inexorn.vel, e se preparasse 
lati. vo r1ue clcc:la.rou incoustitucionn.es todas e5sn.s ]Ymt ser observador attento da vida, elos esforços, 
leis ele impostos carregados sobre a importação, do empenho do 11ovo, em surgir desse abatimento, 
os 1 ~ t J .. ~~ ~ o . ;'C l it (._. l ., l v... . - ~:S.. • • • ~, ' 

antes, clcf.'csa. contra. nnw. morte ine,-itnvel ; e !riscos inevitaveis dos erros ela inexperiencia e ela 
essas leis, qnc aqui fomm clerog-a.das, preterin- imprevidencia Jos qne ainda não sabem ~over-
do-st~ todas as fôrmas consti tucionaes, com ver- na r-se.: ~ 
dadeira, tropelia, (apoiados), vig-oram pl'esente- Nii.o me inquieta. tant0 ·a absorpçio ::vlminis
mcnte nas pl'ovincins,com acrgüe,:;ccncia. t:citn, ela trnti\·a, que se clrectua por ess:t centralisação. 
aclministl'<< .ão centrttl. porc1ue o mn.l ~ reparavel, como o resrrin.mento 

Si o r~•cto ela nsurpar:ã:o me c-;t1·cmecen, o ta. o amor c n. .oca H a e, cal c 1ca.~•iio pe a pro
re3lstencia l'C111imon-mo, e niio posso cluvillnr de vinch, elo interes~e YÍ\"0 vela p.1tr-b. Cm pOYO 
que, apezar ele tudo, as provinchs ainch1. esti'Lo no nnl g·overnado póde levn.ntar-se; mas, nquelle 
c:1.so tle -otrerecer, e efl'cctivamente ofl'ereccm que nbclkon de boa vontade em nl.!.!·nns homens 
opposiç•iio ao plano de nhsorpçiio de sn:1s prcro- o direito de o rlirigit·, s~:rú muito dillicil alcançar 
Q\ttivas c rranqnezas. essa regencn·;wiio. 
~ • ; ·.:::''"'" · ' ·t· • . ·· · , · · '·r,=-, N ll'D -,osito nc orrorcci a stn. :u ,.. ,; · 
cJlW de:;te n1é.~mo logn.r pr·etli . .;se ao winistcrio tle mnJ·n, no ,;onlido 'le ref'ormaJ' o nJoth• de urgnni
cntiio o que Llepois vieram ~t reconhecer c veri- sac,•iio du S!'tH~tlo, pt·c.wi·lendei eouw li!C pareceu 
ficar scn; sncces:;ores. i:;b ó, n iinpos.;iJ,iliclnde m::is (•onYcnientt:• aoleYantnunnto 1lii autoaornia, 
iil\'Ci1CÍY01 t]e ,;nlnnettor ~IS ]11'0\'Íileia.; <10 go- cln ]'l'ü;ti~·io, d:tlim:a ll!Ot'.:i. C:llllÍill Ufl . .; lllll!lÍCÍlJÍOS 
\'Cl'!10 da ~1dministrar;ü.o Celll1'id, Scllll J"Ól'llllL ll01!1 t) ,] IS Jll'OYinc!:lS,eOllfCI'ÍIHlo nu; l't'pl'l'"t'lltn.nte.;; do 
1ig·ur.<. ronstitnciünne.;. [IOYO, ta c,; eou1n, o• jnizes elo paz, o,; Yereadores 

Lisonjeia-me podera:;;segnrw nindn no go,·t!f·no e o,; tl(•putado,; tln.; ns:;c:nblea,; provinciaes, o di
imperial a re . .;istcnein. 11\le n Canw1·a dos D::pn- reito 1lc rolwo:•ret• pwn a eleiçü.o 1lo sennclor. 
t:tdl):-; oppüe a um projeeto, qnc· pü::l n mão sohre E~t:t1Jcl.~d, ~~s~i111, mn Yincnlo, qne h" ele estrei-
. S li!Jel'lbtde~ C ft•t'\.11. ll;')Z:t~ lll\llliCi m.%. Í::l' 110 !llllllÍl:Í li O O "'Cl'iilC!l do lO:lc1'tHhninbtratiYO 

A olwa, portanto, de rJnchrn 1' t-Ida; as lbrças com o ~ena.clo, a oxpre . .;,;io mais alta dn. anto1·ida.de 
política,;; e rdminbtr<t~.ivas do paiz ;: ::ujeitn.l-n,; lef!·islaitn1. 
em um t'cixe il. acção c á pressão r1 > gover-no, Vinenlei, ig·n llmente, ao Sen:-trlo a Jlr·ovincia e 
pelo meno,;, é extemporanea. Nem ns províncias, to lo,; este:> ,jnizes de requc:1ttjttrisrlicçilo, c!r> modo 
nem seus repr-esentante . .;, nem os mrtnicipios, qnc se poderia dizer qne o Senado, assim com.:.. 
nem o:> seus interesse:>, se a.frrouxar;l!11 tanto ou posto, Yelaria pela imlependench1., peh auto ~omia, 

Q. • •. '\ -. ..• o O•• ~ • • ' . • • -.:-

JJ1"inw caflie:ite. A obra JWCdsa Lle mais pacien~ia Addicio·1al. 
da pa:·tc tlo artista. A naç·ã.o aimla respira c pn- A C:111l<W·l comprehcnde qu:ll :;erà a infinencia 
rece re:-;ol vitht a vender mnit0 carn esse decreto deste principio, em relaç:ão a tod:< n, pvlitica. 
t.le prero.Q·ativa.s indispcnsa,veis it bóa e livr·e ~es- Os :nunicipios e as 1n·ovincins terão granrle peso 
tão de sei1;; negocios. Eutr.:ltulto, St·. presidel1te; na. balar.ç:~, política, por concorrerem na organi
seria uma t,emerida.de,. sinii,t) alfontcza ile minha sação do Senftdo. . . . - ,.. . . , (. .., ..... ::, . -
cias, por .. pw a exhulJerancia üc rorça; qne o go
verno CD!10entrou em si e o desligamento. siniio 

c:tda c.tla. menos atteah~ntes, s~'f.1o n flor da pro: 
vinch ou do município. E o 8en:.ulo, c:erto da sua 
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origem, usará de sua. força moral para que ao 
menos não se repita o attentado que vos lembrei, 
que tanto impre:;sionou á Canlar<.t e ao paiz; e 
outros de inteira, absorpção e <lniquillamento da 
au n mia e la · ··1 

A org-anisação do Senado, Sr. pre.sidente, é um 
ponto delicado. V. Ex. nãové em mim um f"acil 
reformador, nem um innovador tememrio: antes 
me confesso um pouco retürdatnrio e só mé deixo 
movet pela experiencia. · 

A orrranisa ~rro do e nado reclama a a , ~ii 
da CanÍtn'<t e elo paiz inteiro, porque para alli ele 
facto se transferiu a importnncia e o predomínio 
-politico, com prejuízo completo da. Camara. dos Srs. 
Depntados. 

O nosso Senado é um typo unico, sem igual. .. 
O S1t .. JoXo PENIDo :-A oiado. 

O SR. FEiuÜ~mA VI.ttNXA :- ••• em parto al
gnma. Um e:';cr-iptor, Berang-cr, que andon pelas 
revistas de Fran .n em c rto t m 1 l· , · 
mnções sobre n, constituição politica do imperio, 
asseverou <lo.:; seus pio::; leitores muita5 inexacti
(~ões, e declarou qno o regimen e!eitoritl, qne 

:-,, "' 1 tol <1.Yam o:; 
principae5 poderes elo Estado, cln.vn. ú sabedoria elo 
Imperarlor o rnonopolio do governo o da clirecção 
do Imperio. E' a verchcle inconte;;tavel e, accres
centarei, incontestada.. 

O elemento mais vivo e elficaz, qne operou esta 
revolução xtcificaclo absor lção de t0clos os 10cleres 
em um, tot a esco 1a c o.;; senc1.c ores. O Senado 
actnal, exceptuando cinco 011 sois caso~, é com-

·posto de dept?-tados, quo sahiram destes bancos 
para ocr.upar aqnelle:;_, tr·ansform.:tndo assim 
aqne lia corpornç~üo em verdadeira vromoção de 
ele pu tados. 

)• 

de seiluctn•cs o cleitorat!oc com a Yo~lta!lo régia, ó 
um ]lrincipio bastardo, como _dizia o Conde de 
Cavonr, CJ.Ue vicia e corrompe as instituições li-
beme5. ' 

Esta escolha, exercendo-se sol)rc I!lll:l lista tri
vlice ele eleição proYinch\1, faz lll'e$SiíO SObre 03 .. . . .. . ·.. .. ·. . 
dado, ~ntre nó~, ,{ão ~~!"C:cnça o In{pet·id ~ se re
duz á circli1n;;cr-ipç~ão de nm<< pt·ovincia. Alar
grmr!o a rcprescntac;.üo do Scnntlo, como üt7. o 
meu projot:to, clividinclo o lmpcrio em tees partes, 
a influencia rla politicag-em solm; o ch~itornd11 in
depcnclentc, in:.tmo,-i,·cJ, pct·petno, cozno ou o Ji
gnro, sorit qna.,.;i nulln, c é qnanto lmstn pat·a qno 
se levante e.~te pe:;o insupportavel sobro a con
sci?ncia c :;obre o espirito dos homens pn1Jlicos elo 

E' uifliCÍl ao cidadão prestar-se a.o stig-ma de 
continuacla.s recusas. 

Eu niio f'allo por mim, fallo pela voz publica. 
A m;ü:.; bell.l e:.;trella. qne eu vi brilhar no Sn-

·•1 . • • 

suas sentenças, peht disciplina de stu. ju;,tiça, 
pêlo profundo conhecimento de no.o;;o dir.:ito, era 
José .Marin.ni. Elle foi apresentado a Corõ::t seis 
vezes e preter·ido por homens anonyinos, llOl' 
qüantida~les nnlla~, intellectua1mente fallando ; 
as preter·içue:; trazem o desespero, e lanç::uú 

~ t. .. :· ~ • ... • • .(. ~ 

vezes eleito e tantas vozes repellido, rl;U<nuo< ~ 
esc.'Qlhido não tem requi5itos de prererencia sobre 
aquelle. Jo:;~ J.e Alencar era um t capacidade 
extraordinaria. 

O SR. RATI:iBOXA :- Apoh:do. 

nistro da Cor;)a, deixon de ser e.~collliclo, e até 
hoje a opinião public:t considera es5e facto como 
um mystet'io. 

U:.r .Sr... DF.PUTADo:-Foi uma das preteriçuei' 
mais injustas. 

O Se. FERREIRA VIAXXA:- Ess<l. es ll 
póLle ser l1<1S mão.;; do Chefe do poder executivo, 
nem hvor, nem c;lstig-o; não deve servir, nem 
para beneflcinr ao üt.-or'ito, nem pam per:>eguir o 
cidadão, o cl~o11".::nsot' das libe:t·dades pnblicas. 

Alg-uns estão, por assim diz3r, :;\ttnrados de 
p::tcienci<t e de resignação; vão e voltam, tornam 

• o• ... • " • • 

c do feliz ac.1so. E' unu especi·~ de c:wallete de 
mnrtyr: quando o inf"eliz cheg-a no Sen<:clo, jiL não 
pód.e suspirare tem os ossos triturados, tem g-asto 
a sm• alma em espectativas e espe::-anças, em so
nhos 0 em vaticínios. 

Estt< escolha elo Senado tem consumido a saQ<."I.-
• O o 'O • o'-'o 

(. ' •• ,. !:) (, ;::, ,::, c. ~ 

da uosstt politica .• E' uma vcrdadeir;t :>ciencia de 
adcvinhaç~ão, cll'l calctllo.; ele probabilidades, de in
quietações sem pm. 

O Stt. Coú.no RonRIGt:-ES :- Se~rello de 
Sphingo. ~ 

prov;\m contm; n·nm tc<mpo, Jn·cvalt>CC n nmis • 
votatb: no ontru,o meno;: linalmcnlc, o rl•) uJdo. 
Alg-nmns vozes, se reetl.~"L assento no ScnaLlo a 
f}ttem liL devora estar, pot· sua dig-niclatle c pela 
mng-cstad J dn seu o!Hdo,-ao arcebispo da B:1 h ia, 
por- sez·· az'cohi.;pn, pm· ser deri.:,:·o; otitt·ns vezes, 
::ceita-sc o clez·u, tlepnis elo muita relndancin. 
Emtim, :;cnltor·:.~.;, o.;ta ;tttr-ilmiç·ão íbi exct·cilla 
por tal feitio, qnc o tin;~do :,;cnador Z·wltarins, 

• • '':lo • .. •• -".::. 

Esta escolha e uma. clcpcnclencia q ne tt·az forç~•do a tlizQr,e o fmperarlor a resig-nado a on\·ir, 
muitos mnlc.~ e nenhum kmcticio; quo co !loca o -qnc luwia clesaccrt·ldo na escolha de um se-
candidato c. seus amigos n~t _ ~vontnalichvle c: c JnarJol'. _ . . . . . . 
corPer os l'I~cos de t~ma életçao, clcpendcndo ~ j. ~'. mnn pretcnçao LltOktl ~ .prmctpalmeute 
seu t·esnltado do capt·Jcllo, da vontade tle uma so . a Ytstn . dos exemplo.~ pro:xtmo:; passath'S e 
pessoa. nte .dos üo recente data. O llt·oprio chore do poder 

sus;itan~lo ~ni~1ig-os e ·~esist~rl~h{s, ~o~ltr:; o g·o~ / c;nYe:;i~;;ci<~, de cxe~:~~~- ::;~mdlhantc <"tttrilJt;iç~o~ 
verzio. e trau~reriu de facto ao seu ministerio; de sorte 

A porta tlo Senado tem sHo ús vezes o ca- qtle, hoje, nma c:ircum;;tancin de delicadeza, de i·e
minho de D,unasco para o.;; com·erticlos. o o de :;entimento on de tlcsgoto de. nm ministro em 
J)erdiç::io para. os quo não se accómmodnm. relação a mn candidato, póde determinar a sua 

Esta tütrilmiç~iio não foi exercida sempre com não e5colha; e, assim, a, pressão qne em feita 
JUS l<;~a.: em a gnns caso.;;, eYan on c ttmor·e;;, pe a oroa, ·ai sct exercita. pe o zmnis t'lrlo e com 
cujos ézo.;;. ninda perduram. muito m<üm· vexame c prejt<izo pn1Jlico. · 
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Eis a. razão por qne CO !J~1.grei nn. refórma. olfe
recidn. o pl'incipio cht eleiçü.o do senador pela. 
maioria. !le Yoto:;. 

· Não tenho tempo de provar á Cnm:tra ue e;;ta 
• gr< nao e, como pat·ecen a, nnntos, mco:Jstitn

cionn,l: não entende pt'OlH'in.mente com <t sub
stanciá .do poder no que tem de intimamente 
constitttcioual; é nma. attribuiç'io anuexa. ?lias, 
qnttmlo l'u:;se, sinão pelo e!'pirito, pelo texto, 
opposto á constituição, estra!tho tanta. susceptibi-
lida(le e re: ·1eito l lO'- rl· . - · •• 
de 1881. 

P<'lra. o deleg-ante. 
O SR . FE,ütEIRA VuxxA:- Exact;:1.!llente. Em 

outra. prerog-ativa dé outro poder, quem põde sus
pender a ell"ectivicbde d<tS leis provinciaes ?· E' a 
Cttnmra elos Dcput<tclos. Quem suspendeu, e por 
teleg-ramma, a le~·islação wovincittl de Pernam-
mco e e ontras provincias ? O governo .. 

O SR. Cot;;uro RoDRIGuES:- ~ão está liquidada 
autoria. 

O SR. LouRE:->ço DF. ALm;QFERQt:r. :-O go
,·erno conres::;ott o seu neto. (Eln otctros apa;·tes.) 

Conw. explicar, ·sr. p;e~itlente, esse ~rvor, esse 
• cm;··enho or-i~·in:tl elo reprcsentn.nte d:l mt~,:ilo, e111 

ser pr·omoYido ao Sen<1tlo '? S('rá só pela commo
dicb.~!e C ttti\idüde, C}llC u.'nhi lhe 0:\.l!Yenha j llflO 
pelo in.pu!so das no1,ilissimas nmhi~:ue;; (raqnelle 
que tom 1 n sen C<lrgo repl'c.,;entar os altos inte
re,;ses do seu paiz? 

Benjamin Con.;;t;1.nt, que er.t um pJeta como 
eu (llil<ll'irlw.l(~, ousou dizer flUe o log-;w de de-
putrLLlo era. mlis att,•nhente tl 'J que tod· -· 
ções do E:;ta.do .... 

O Sn.. CoELHO RomtiGUES :-:-Aqui, niio. 
O Sn.. FERREIRA VIA:s"N'A:- ••• e acceesccntot: 

« Apeznr d<ts C}.Ut1.l'rla.des excellente3 (~l '>O n l
gumas) (riso), que tinha o celebre rei Jorge III, 
em nm g·over·no verdadeir:vne•Jte constitn •· 
eu (o Be.1jamin Constant) (l·iso) preferh ser Fox 
a ser rei da. lng-l::üerrtt.-. Si B3nj::unin consttmt 
pudesse conmosco acompanhar a preoccupaçã.o e 
anciedade, sinão di.5put<t vehemente, flUO entre 
nõs travam homeu5, politica. e p:wtidos, por cansa 
da 11osi~~1o de senador. troCil.l;ldo-a peln. de depu-

o, tic:n-h c<mveaeiàa àa sen inFJ:tt.tlitlettV 
erro .. 

0 SR. Com,HO RODRIGUES:- Apoiado. 

a im-
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Não e isto, :;enhores, a prova completa dá im
praticabilidadé de nossa fórma de go,-erJ10 ? 

. (Apoiados.) 
Ou os homens de E:;tn.do não têm pairado nu.s 

a,ltura,;; que lhes acqnselha c patriotbmo, e antes 
procuram ns suas ccnm1ot u a es e vnn agem;, ou 
este po,-o não compr•ehendt>, ou nii.o quer compre
hender a neces:!>irhule de mn.nter seus homens po
liticos nns assemliléas em que ba illlpulso, acti.
>iclade, em qne se agitam g·randes negocio:;, em 
que clle está directa e po::;itivamente represen
tado. 

O Sr:..Cot<:LHO Rorm.rot:Es:-Ac1ui prestam contas; 
lá são irresponsaveis. 

O Sr:.. FERREIRA VIANXA:-Não comprehendo 
como arJnelle que mereceu do seu paiz vivo. im
m~diata con!iança, por nm mandato com tempo 
certo, antes de prestar contas do modo por qne o 
c esempen rou, II,Ja a occn ar-.;;e na, rrre:>pon:'ia JI

lidade de nm empreg-J vitalicio. Niio comprehendt 
como um homem p1)íi!ico troca o mandato pc.r um 

prevai~\;{ soLr~ o m;ndato.-(Sensaça~.) 
O SR. JoÃo PEXlDO ;- A vitaliciedade é que 

O Sn.. FERREIRA VIA).'"'SA :-Não comprehenJo 
como homens politicos preferem Q ma,nclato com 
poderes limitados, <t nn~ m<111dato com poderes 
illimitndos ; isto é, deixar de sel' deputado, pnra 
ser senador; não f)uei' am intervir no lançamento 
do.;; im )Osto:; de san,.,.ue e ele dinheiro nas clclibe-
rt1Ções privativas ll sta c.,sa, no iniciar até a. mu
(l;mça. de dymrmstin, no conhecinwnto de todas a;; 
propostas do poder executivo, em fim, na. inspecção, 
na censura, no lotrvor que tem de dar ao g-overno 
do ,;eu paiz, conlorme g-erir o.; negoc-io3 pn
blicos. · 

\. , "' 
reito de l'ormnr clynastias tambem. 

O SR. FI-:tntEI~A VIAXNA :- Comprehendo pela. 
licç:ão da lustoria csb prefer<mcia, l_)or que,jú teYe 
logar na Inglaterra, a.nti~s que o systema reprc
scntatiYo. tomasse impulso o se realizilsse, como 

Quando a camnm dos lorrls era preponderante, 
para. a do:; communs nmnda.vam n.qnelles seus ca
tlctes e su 1s croatm·as ; mn;;, clcpols ela reforma. 
de 1832, a. prepoiHleraucia. da. camara do.> lords 
cahiu. = 

A razão desta. preferencia, é exactamente a po
litic:lc·em. 

A lc7uns homens, fazendo eleição auxiliados 
pelo ~goYerno, exercem pressão sobre o eleito-
·a. e a ci • ,· <o a) ' · n. · 

. provincia, elegem os deputado.;, os deputados vão 
Jl<ll'a. o Senado para fazer os seus substitutos, isto 
é, o pai nomê;~ o filho, o filho nomêa o neto. 
(Apa1'1:es.) . · . 

D'a.qui sahiu o texto elo projecto. 
O deputado, en~quauto durar a legislatura para. . . . :- . . .. 

' Sen::~do : é preciso pl'esta.r contas. 
Assim a Camara. poderil. reter o; seus hom.en 

mais notaveis, os chefes mais proeminentes da po
lítica e facilitar n org-.111isaçã.o dos gu.binetes, em 
que prepondere,. si não completamente, com 
gmnd? for9a, a. C:un•,ra ~os Srs. D.eputado;;. 

' :s 
lho (apoirulo:;), aquelle prestar 

de si ao paiz (apoiados), e.não <tflnelles (1ue estão, 
por assim dizer, segrega,dos lio mundo polí
tico ... 

O Sn. Jo.:\o PExwo: - Estão r)o mundo da 

O Sn. FEruu:itc\. YIAX:s'A : ... cuja influencia 
não pode proYir da posiç:toque occnp.1m. 

O Senutlo deve ficar no seu p::tpel, aliás muito 
util, tle revisor da lei. 

Não pode, não deve fazer a politic:t, que per
tence a Cmna1·a dos Deputados. 

• t'. rn·esit cn e, eom quan o vexame era V. • x:, 
como cu, ouvido o que se diz da Cnmara. vita;_ 
licia, a respeito da competencia, da autoridade 
e dn. inftuencht rla Cam:1ra temporaria 1 

Vm nosso c0llr~a, V. Ex." se ha ele recordar, 
ja e morto, tlisse ._daqnella banc:uln, em um dia 
muito solemne nrt. Carnara: (< E' reei- r-
dar pelo menos a apparencia.» Pois bem; jú 
nã.o é pouca amargm<t. o deputado sentir em 
sna con,;ciencia que nüo vale nada; mas é muito 

: ã 1 · <me. 
0 SR. COELHO RODRIGt:ES :-Dú. um aparte. 
O SR. FimRÍ·:n:.A VrAXXA :-Nós cm·tiamo~ 

por amor d:t app::trencia. e do mutuo re:::peito, 
este de.;;eng-ano, mns nos p.trece iutoler,t vel ou
vil-o em silencio. 

O SR. Lot:REXço DE ALHt:QuERQUE :-Dü. um 
aparte. 

0 SR. COELHO RODRIGuES :-Vinha a clis olu-
ção ~rn menos de oito dias. 

(Ha OUt'i'OS G}){trle:;). 

O Sr-:.. FERREIRA VIAXXA:- Aqui, se excla
masa. 110 Senado.; está a. illustr:1c;:"it), o ]_:nttriotis
mo, a influencia, o chefe. E o que estara por c..'i? 
Naturalmente o (.:Ontrario. Grita>a-se no Senado, 

:ll< pv J:o' · ·~~!:! '::, I ::> 

pirito que ordena.; a. Ctlmam do:; Deputados o in
strumento qne executa. 

0 Sr:.. RATISBOXA dá umaparte. 
O Sr:.. FERREIRA VuxxA: - N:ão conte.;;to a. 

veruade do lhcto, lamento-o e denuncio-o, como 
u e . . =>':.'< ri c ' l ll1 i . 

O Sr:.. LolJn.Exço nE ALBu•~l.:ERQUE :-0 mal 
não está nqui só. 

O SR. FERltEIIU YL\.XNA :-Aqnelle;; que de
nunciam a pervcrs;1o ele no.>s:t f'orma de g-o\·crno, 
não &to inimigo.> da. pa.tria, são seus mais dedi
cados ttmigo;; (:lpoiados.) 

Exponhp o facto, para que a C:1.mara dos Srs. 
Deputados se levante ú. altura. ele seu dever c 

... • ·,.. ... • -..· f r .,. " • " ., 

os represent;ntes mais ~dire~tos do pn.iz, e não 
como instl'mnentos de um poJer O:!~nlto, ainda 
que aristocra.tico. (Jittito bem.) 

Ha poucos dias, li nm discurso, proferido na 
camara vitalicia por cida<.liio da mn.is alta qna
lifica~:ã.o, em que f'ranca.mente dizia que nenhuma 
o 'o o • • -

,, o o..;(. < (. (. l •(. (. (. .. , • l 

por intervenção do Semulo, e sna influencia solJre 
rt Camara dos Srs. Deputados ... 

O SR. CoEuro llonRIGt:Es: - E provam-o as 
sua3 iniciativas recentes. 

O ~H. FERREIRA V_IA'S:s'A:::-···o que me c..'l.nsou 
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Dep1~tados nio :;e tinha coniormatlo com um pr-o
jecto, em sentido identico áquelle que se lentn
t:wa no Se1rado. 

porqttc, sendo a. eleiç~"lo feita em uma g-ranel~ cir
cumscripção que comprehentlerà a terça par·te 
tlo lmperio, a inllnencin. tle politieng-em propria
mente tlita. não se f:.n·i~ sentir. 

O SR. RA.TISBOXA :-Terá mais lH'cstig'io e 
menos JO~let·. 

O SR. FERREm.A VIAXXA :-Em totloo cnso, o 
renwtlin t.!:-<tà c lado: o tleputaclo não l,ôtle ser 
eancli•lato no Senarlo. 

O St~. LouRExço DE Aun.:QüERQn: d[~ um 
~1pnrte. 

bml~n{ est~ rt·;1,;lio c~n1Õ ~ ma1~ prompto, nem 
o ma i" :;ulfíc::ien te .... 

O SI:. RATT$1lcJX.\ :-Vamos lliscntir. 
O SR. Fi·:J:Iu-:mA \'rAXXA... extet·no estas 

ic\én~. o; nohl't:S dc•putados oll'ercccrão outra5 e 
nüo tenho dttYi•ln. em :~ccitar ns c1ue conf'orrerem 
com ctncacia p:u·a o r·c ;ultado. 

0 Sr:. Cvi·:f.liO ROLJltiG üZ.:S : - T<'d ,~ez 
. ..· .~ . "· . . ... . ... 

g-ranm~n.-: ~ t~mrloi·a~·lcdade d~- Se~ado. 
O SR. RATl:>i:OXA :- ?\ão l!a rc·pugnancia por 

isso. (Ha 01!tl·o:; a1lftrtes.) 

O SR. JoÃo PENIDO:- Si ninc·uem propuzer a 
emenda, apresenütl-a-ei. ~ 

R. < 1-:rtR.EIRA 'IANXA:- '. U <'L esperava .. 
Eis, S1·. presiden~e, em resnmo, o que penso 

da. reforma elas municipalitlade:; e do Senado bra
zileiro. 

Disse, V. Ex. não estm·it esquecido, que este 
projecto, quando menos, seria, um p:'Otesto la-

, ' . 
n~ c:1usas que têm corrompido e perv~rtido a~ 
institniçõe:;, até ao extremo de annullar o poder e 

n. in(luencia da. represeutaçito nacional, e trans
ferir o predomínio a. um corpo vit;tlicio, com 
pre.iui-zo de outro verdadeiramente representa
tivo; emfim, de re>duzir a Camara. dos Sr·s. De-

< • nac , orm m o nn-
possível a. reali;;&c,~o de qualquer idéa generosa., 
si não í'ür patrocinada pelos membros mais 
proeminentes dn. Camar:t vitalícia: 

Esse poder immenso assusta, já porque o Senado 
nã:o tem sancção popular, jit porque c um corpo 
limitado e no 1;al facilmente se "JO•lem dar con-
vcnções c aJustes no sent1c o c e ~rcnr-se no paiz 
uma e.;pecie de olyg-archia funesta, á semelhança 
de outras, (jue têm domina,do 11<"\. Europa .. 

si·. Presidente, eu sou homem elas minhas O]Ji
niões ; sei o que c1uero e o que penso ; nã.o me 
falta a. corag-em para sofl'rer os rev·czes daquelles . ~ . . . 

o q_ue- vej~ e_ o que se 

e o -~si)irito de .politi~agem~ qne pr~va.lece sobr~ 
o patriotismo e a abnegação; considerando, Sr. 
)residente, no . ue se im )Utn. a este )OVO inno~ 

cente e dig-no de melhor sorte e aos seus repre
sentantes ..• 

O SR. LouRl;;xço DE ALJlUQUERQUE:- Menos ín
nocentes do qnc elle . 

O SR. FERREIRA VIAX:\A:- .. cnlp.1dos (apoia
dos com ·usti ·.a )Oderi<'L este mesmo 1ovo ex-
clnm:1r: «Juntaram ~'L ironia ao insulto, dizendo 
que g·overna em meu nome e com represen
tantes, (jne não têm a autoridade quo en lhes 
transmitti, c são incapazes de clefenúel-a. )) 

O SH. ALVEs DE ARAU.JO:- Apoiado. 
O SR. Fl,RREIRA VrAXN,\:- Penso Sr )re··-

dente ... V. Ex. consinta esta veleidade a um 
110tnem.qn·asi que desenganado,de esperanças c 
de sonhos fagueiros; penso que esta. nnç~ão não 
está mcrta. . . :. · 

O SR. CoELHO RonmGUEs:- Nem ha de morrer 
comnosco. 

0 SR. FERREIRA VtA~N'A:- .... que ella não 
se levanta, porque os homens, em quem confiou, 
ou.não a salJem comprehender, on não tem a. co
ragem de correr os r·iscos e 0s perig-o.> c)e mna. 
convicção verdadeira, daquel!a qnc disp•1t:t os 
sac·r-.rdos rlircitos da liberdade contm as usm·
pnÇões. (~lfuito bem.) 

0 Stt. COELHO RODRIGUES:- 0 ri:;co maior 
para. muitos, ó ir pa.ra o Sen:1do. 

·. , · , " • , :- • ã.o posso crer 
morta, Sr. presidente, desfallecicl:t sim; mas 
esses org-i'ios que existem, emuora inanimados 
como se acham, podem ser ainda. em mãos ca.pazes 
tla virtude e do patriotismo, instrumentos de 1Jem 
e de grandeza. 

Em fim, Sr. )residente, . consinta V. Ex. ue 
ermme, I Zen o: nem a. 1 ade, nem o tempo me 

têm desenganado tanto. que creia opportuno 
dizer ao povo brazileiro, como Demosthenes nos 
athenienses : - O que vos importa. Felippe '? Si 
amanhã vos livrardes delle, crenreis outro, llor
que nã.o podeis viver sem um tyrano. (.ifuito 
bem ! muito bem J'l 

(O o1·aclo·,. c comp1·imentaclo po1· todos os S1·s. de~ 
zn!tados 2Jl'CSCntes.) 
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A discussão fic:t adiada pela hora_ · l Faltaram com causa Jlarticipada, os Sr·s. Pedro 
o SR. PRESIDE::-cTg dâ a seguinte ordem do dia B':!lt~ão, Henrique l\ínrq_ues, Barão de Araçagy, 

1)ara 7 do corrente: RIIJei~'o de Menezes, Fe!mto G?nzaga, Coelh<? de 

V t .- · d- . t 8 d t : ct· Almerda. Bezamat, Barao do Dra.mantmo e Pmto 
~ a~~o . o proJec o n: . , es. e nnno, cnJa ts- Lima 
< 1 1 erra a. 1 · · d v t·· .:- 1 , • . o 0 1. . , ; Fa tam, sem ca.usa partiClpacla os Sr.;;. Barão e 

•
1

• o ,tç.,lO t ?:s arb. 2 .e 3~ c. a .. ~)roposta c?me~- Guahy; Doming-ues cht Silvn, Coelho de Rezende, 
h_J,\. en~ proJecto de lei do:: forç,ls de terra, cuJa Barão de Geremoabo Pedro Carneiro Cesario 
·dtscussao ficou tumbem encerrada. Alvim, Conde do Pinttal Deltino Ciut~·a e Seve -

Continuação da 3"" discussão do projecto 11. 1~8, Navarro. ' 
'<-le 1869, reformando a administração bcal. E' 

1
. 1... 

1 
-

. IC"' e sem o )SCI'Yü ·u -

18" SESSÃO E:\I" T DE .JUXHO DE 188i 

Pí·csidencict do S1·. Gomes ele Cast,·o 

'SU~t:IL-\RIO.- Chamada.-- Lei~ura da acta.- Approvoção.
Ezpedienle.- Projcctos do cornmi.isuc.>.- A imprimir.- Pa
r.ccol·es de romn~i~;õos:- Approy_ação.- Ho ltcrim~ntos do 

-os Srs: Passos.Mirandu, :Maneio Ribeiro, Cantão, 
Cruz, Costtt Aguiar, Leitão da Ctmlla, Silva 
Maia, Mn.c-Dowell, Gomes de Castro, Dias Car
neiro, RibeirodaCnnba, CoelhoRodrigúes, J•tyme 
Rosa, Barão de Caniude, Rodrigues Junior, José 
·Pompeu, Ratisbona, Alvaro Caminha, Tarquinio 

... "' .·. "' · ..... 
de Albuquerqne, Paula. Pt•imo, Theodoro da 
Silva, Juvencio de Aguiar, Felippe tle Figneirôa, 
Lucena, Bento Ramos, Alfredo Corrêa, Lourenço 
de Albuquerque, Luiz Freire, Olh·eira Ribeiro, 
Olympio Campos, Coelho e C'ampos, Freire de Car
valho, Milton, Pedro Muniz, Americo de Souza, 
• 'd''auje Pinlle, JtttHiueir,t AfléJS, .\eeioli Fr,wce, 
Ferna.ndes da Cun h<\. Filho, Barã.o da Yill<i. da 
Barra, Mattoso Ca.ma.m,. Fernandes ele Oli
veira, Alft•edo C lia vcs, Pet·eiJ·a da Silva,_ La.
cerd<\. \Verneck, Andrade Figueira, Cunha Lei
tão, l\lot1rãot Btwão dt\. Lcopoldina, Barros ColJrn, 
Christiano aa Luz, Olympio Yalladií.?, Soares, 
Petlro Brandão, .loão Caetano; Carlos Peixoto, 
Affonso Celso Junior, Almeida Nog·ueira, Rodri
~ues Alve~, G~ra.~~lo Rez~nde, Duart~ de A~e-

Fern;\ndo Hachrn.dt,Paulino Ch :ves, -;ilva. Ta vares' 
' Abre-se a sessão ao meio dia e JO minutos. 

Depois de abert.:'L a sessão comparecem, os Srs. 
Costa Pereil'a, João Penido, PacificoMascarenhas, 
Alcoforado Ju~ior, Sebastião Mascarenl~as. 1-.'lo~-

Moreir~, Macie{, Joa.q~im Pedro, João Hen~ique, 
Affonso Penna, Henr.ique Salles, :Matta Machado, 
Bernardo de Mendonça Sobrinho, Gon(.~lves Fer
reira, José Marcellino, Bulhões Car>alho, Lem~, 
Torres Portugal, Alves de Araujo, Jaguariõe 
Filh_o, Henriques, Araujo Góes, Ferreira V_ianna, 

Rlbeiro, Marcondes Figu~ira, 
v. u.-5 

ses~ão antecedente. 
O Sa. I o SECRETARio rlit cont.t do seguinte 

EXPEDIE~TE 

Officios : 

tr<Hlsn;ittindo o o1flcio em ~n~ o inspector geral 
de hyg-iene informou ao governo sobre o reque
rimento ue deYolve dos em wen-ados da. m:e.oma 
mspecteria, pediu o _augmento de vencimentos. 
-A quem f'ez a· requisição (commis:>ãode iilzenda, 
pensões e ordenados.) 

Do Miuisterio a Agi·icultui·a, de 7 do cort"ente, 
transmittindo cópia. do decreto n. ~680 de 20 de 
Novembro do anno proxi:no Jmssado, appro
vando as clausulas do contt'tlcto para execnvão elo 
serviço de mwegaç~i.o a vapor nos rios Tocan
t!ns, ~>\.ragnaya_ e

7 
Vermelho, afim d.e ser submet-

cla.usula 24a elo. allmlldo contea.cto.-A's com
missões de orç:t.mento e obras publicas. 

Requerimentos : 
Da Companhia Fabrica de Tecido:; tlo Rink, es

tauelecida nesta corte, representando contra o 
r . ctn.c . 1 ) ~ . o• • - • • 

de orç~amento, inclustrin. c a'i·tes. 
Do Dr. Vicente Ferrar· do B:nros \Vanc.l.crley 

Araujo pedindo s~r di::;pensado rle exames de 
prepara.toHos, afim de se ma.tt·iculn.t· em qual
quet• dt\.S Facuhln.des de Medicina do Imr,el'io.
A' commissão de mstrucçã.o publica . 

Do Dr. J oã.o Francbco ele Souz:l, meJico do ln
.ternato do Imperial Colleg-io de D. Pedro li, so
licitando augmeuto dos respectivos vencimentos. 
-A' commissão de f<tzenda pmbües c orclcn·\1.los. 

Vão a impl'imil' os segnintes 

T'l:OJF.Cl'Oi; 

N. 15- lSSi 

Bm·bosa de 'Vasc:onc~llos 

A' commissã.o de fa.zenda, pensües c ordena
dos foi presente o requerimento documentado em 
que o desembargador ela Relação de Goyaz, Julio 
Barbosa de Vascon~llos,_S:)licitt\. um nu no de li-

sua saude. 
lnstrue o supplicante a. sua petição com attes

tados medicas que pro,·am soffrer elle de nwles
tia que o inhibe de exercer seu emprego })Or 
algum tempo, e firmada a commissão nos. prece
dentes estabelecidos, ê tle parecer que se couceda . . . i 
projecto: 
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A Assembléa Geral resolve : 
Artigo unico. Fic:t o governo autorisaclo para 

conceder ao desembargador dn Relação de Goyaz, 
Julio Barbosa de \'asconcello;:, um anno de li
cenç;l, com o respecti\·o ordenado, para tratar 
de sua snnde onde lhe convier ; revogadas as 
disposições em contrario. 

·-.... - , -
Cantci1·o da Cunha, presidente.- Sow·es, relator: 
Montarvlon.- Jlotwão.- .lofio Penido, vencido.
Arat{jo Pinho.- Paula Primo.-F. Dias Carneiro. 
-.4.lmeida Nogueira. 

N. 16- ISSi 

Siio lido;; c, posto.;; em discu ;::;ão, appt•Jv::ulos 
sern debate os s~·~nintes 

~ . 

PA !~ ECEI~I·:S 

N. 15 - 1887 

., . . ., ec. 
suburbanos tia rnspectoria Geral de Hy!!'iene, 
solicitando que seus vencimentos sejam e~uipa
rados aos que percebem o:; delegados urbanos da 
mesma Inspectoria, e de pnrecer que se remetta 
ao g-overno, por intcrmedio do Ministerio do lm
perio, a petição dos supplica.ntes, afim de infor-
mar a respeito. . 

Sala das commissões, em 4 de Junho de 1887. 
- Carnei,·o clx .cunha, pr~siuente. - Jfon:a.ndon, 

N. lG :.._ 188i 

Reversiio de meio soldo em (avo1· de D. JJJaria de, 
Paixao Goulart de (}rstl·o 

. A' commissão de fazen,la, pensões e ordenados 
foi presente a petição de :\laria da Paixão Goulart 

ast o cdindo rcver·:-o em :eu h.v do 
meio soldo 11ue lhe compete como lilha do coronel 
João Candido Goulart. 

Na ausencia de docttmento-; e qnaesqner outras 
in formações sobre que pos:;a a com missão lmsear· 
uma resolução definitiva, é de parecer qne seja 
ouvido o governo, por intermeJio do .Ministerio 

Pinho.-Mon~anclon. - Joao Peniclo.- J..fourfio.
.4lmeida NogHeira. 

N. li-1887 

Pensão ao D1· •. Amphrisio Fialho 

A commissão de fazenda, pensões e ordenados 
é de parecer que seja remettido ao governo, 
a quem compete attendel-0~ o requerimento, do
cumentado, em que o Dr. A.mphrisio Fiallw pede 
uma pensão em recorupensa dos ser\'iços presta
dos no paiz. 

Rio, 4 de Junho de 1887.- Ccm1eiro da Cunha, 
presidente, -.4.ra-r4o Pinlto, relntor. - F. Dias 
Carnei1·o.-Paula Pi·imo.- Som·es.-Jocio Penido. 
-.4.lmeidci Nogueim.- .Montandon.- ]}Jouriio. 

N. 18- 1887 

Pensiio a D. Maria Aldina Orti:: de Arl'uda 
Camara _ 

A commissão de fazenda, pensões e ordenatlos, 
a quem foi presente n, pctiçii.o em que D. Mn.ria 
Aldina Or•tiz de 1\rrnd:t Camara viuva uo tenente 
genel'al Francisco de Arruda Camara., req•ter 
uma pensão, e de parecer que seja a mesma peti
ção remettida ao governo p;u·a deterit· como 
fór de justiça. 

Rio, 4 de Junho do 1887.- Camei1·o drt Cu11ha, 
presidente.-.4-rm!io PiHho, relator.-F. Dias Car
IWit·o.-Paula Primo.- Soart•s.-.lo(ro Pel!ido.
llfonta~ldon.-11-fow·rio. 

Pensr.i.o a D. lgnc:; Emerich 

A commissão de fazenda, pensões o oruenados,.. 
à qual foi presente a petição em que lgnez 
Emeri,9. viuva do m:Jjor honorario.llo exercito, 
Maximiliano Emerick requer uma pensão. é de 
parecer ·que seja a mesma petição remettida ao· 
governo para tomal-a na considera~-ão que lhe 
merecer. 

Sala das commissões, 4 de Junho de 1887.
Carneiro da CUI:Jw., pres~dente.- .4.rat~jo. Pinho, 

Soares.-.Mourao.-Araujo Pinho.- Jo!iO Penido. Soares.- João Penido .- Mon•rmdon.- ,.tzmeicltJ; 
- A~meidaNogueira. ~vogucira.-Mourüo. 

• 
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E' lido, apoiado, e posto em discnssão adia!lO 
por ter pedido a palavra o. Sr. Leitão da Cunha, 
·O seguinte · • 

Requel"imento 

Requeir·o c1ue, por intermedio tio ·?IIinisterio do 
Imper·io, :;e solicite do governo cópia da proposta 

que de Saxe, afim tb tratar de ajustes para en
trega do !lote cstabeleciuo para sua fallecida es-
po5a a Princeza Senhora D. Loopoldina. _ 

Sala !las sessões, 7 de junho de 1887.- Affonso 
Celso Juni.or. 

adiado, por· ter pedido a, 
Fran("o, o seg-niate 

Requeiro c1ue, 11or intermetlio do Ministerio rlo 
Impm·io, haja o goveeno <le informar qual o mo
·tivo pelo qual recusou-;;e o Brazil fazet' parto tla 
União Ger<Ü para,·protecção do:; direitos dos au
tore~, projec:tacla na ?onf\;~~ncia diplomatica de 

(.' (. (. (, (. 

Conretlerar,\ão Sni:;;:x1. 
Sala das s~ssõ2s, 7 rle Junho de 1887.- A.ffon~o 

Celso Junior. · 

O Sr. Co~hranê (::?0 secretcwio) :-Hon
rado por esta angustit Camara, fui eleito 2° se
cret<u·io, e tenho pro::mraclo, nos limites de i11inl1as 
forças, corre.:;pondei' a tão tlistincta confiança. 

. Ho,je_, porém, PO.l' mo.tivos po:ulero.;;?s, et~t~·~·?S 
(.v .. ., c. ' '• -l ._ . ., -

tado ele continuar, e assim venho~ respeitosa
morfte so!icita.r da ca:,;a a exoneração d•.;!SSe cargo. 

Consnlta<ht n, casa, não é concedidn, n exone
ra~.ão. 

O Sr. Cochraoe (2° sec;·etario);-"\gra
,Jeç~o <t nova prova de confianÇa que acaba. de 
dat·-me est<L augusta Camara, mas posso asse
verar 11uc, i'i não losscm motivos imp:n·io5o;:;, en 

4- o • • -~:"" • • • • l .. • ... 

limites tle minhas tbrças. 
A Camara me revelará que in-;ista no pedido 

que lhe lix, e espé~ro que não me fot>ce n exercer 
constraugid:unente 11111 log·ar fllW pritle sor melhor 
desempenhado. 

E' conc;;Hlhh\ a exoneração. 

O Sr.· A1l·ouso Peuna e.>pem que o 
St·. presith;nte o desc.~lpe, por ter mais de uma 

um ::c to do g·overno, que não lhe p:1ceca regn lar. 
O governo, até hoje, não pre.üou as inform·.tç~õe.; 
< ue a. Camartt. re, uisitotl do Ministro da F<~zenda 
a requerimento o orador, em Se3sã~ c o anno 
passa·Jo. Entre outras, ha uma, pedindo a lista dos 
respomaveis á t'ttzenda 'n:tci"nal," constante de 
uma tabelh que foi public.uh com relação ao 

.orçamento do exercício de 1884 a 1885. 
Pede o OJ:ador ain·h, a intervenção do Sr. pre

sidente., par<\ que o governo m<mde á Camam o 
balanço da receita e despeza do ultimo exercicio, 
vois, nem siquer foi remettido o balanço proviso
I;io, p;u·:t que a commis.>ão de fazenda, dn. qttal faz 
var e, pos;;a omar con ec11nen o c as ( espezas 
realizadas. 

Esses documentos são neces .srios para. orientar 
os membros da commissão; e até o regimento faz 
referencia a apr~sentação desses documentos á 
Cam.u.~. A sua remessa é aliás determinnda por 
leLcomo ja observou o nobre deputa.do pelo 20° di:s
tricto d.e Min<tS Geraes. 

O Sr. Affonso Celso Junior :-
,· . 

' -reor;.,ranizada, a convite do Senado, uma com-
missão r.le;;ta eamara, par·a rever o reg-ulamento 
de 1:3 de Agosto dê 1881 e propor medidas para a 
boa execuç;.i.o da iei n. 3029 tle 9 de .Janeiro do 
dito anno, sobre eleic;üe:::. Essa commissiio compu-
nha-se dos Srs. deputados (lê) : · 

« Antonio Ferreira, Yianmt, Augr1sto Olympio 
"Gomes de Ca~tro, Tatquinio Branlio de Souza 
Amara~1ho, L_ourenç_o Ca val_ca.~ti de Albuqnerqne 

( ·..,. (. .. iJ 

Com a nomeação rle Y. Ex. para· o C.."lrgo que 
tão dignamente oecupa, c com a do conselheiro 
Candirlo de Oliveira para senaclor do lmperio, a, 
commissão ficou desfalcada, e nã.o me consta, que 
tenha, desde ha muito, apresentado trabalho 
algum. 

n re an o, uma l'e ot·m~t e e1 0ra e rec :una< a 
por todos (tcpoiadvs), rrun.ndo lUtlllOS, para Sei' 
alargado o censo, esupprimirlos o seg-unuo escr·u
tinio e- os rli;trictos de um só deputado. 

Na ses5ão passada reconheceu-o a Falla do 
Throno, aconselhanrlo n, decretação tle proYiden
cias para prevenir o> crimes que conressou have
rem ensanguentado a ultima eleição. · 

Eu, á vista disso, per li a pala vm para rogar a 
V. Ex:. -que se clig11e; uzando da attribuição que 

1- 1 o· , :- ; · e · < 
referida commis;;ão, como interpõr o seu alto va
limento, afim de ser por ella, apresentauo um 
projecto no sentido exposto, de fôrma que possa 
ainda s~r tomado em consicler;:çã.o pela casa 11<\ 
pr·esente sessão legislativa. 

XEGOCIOS DE SERGIPE 

·o Sr. Olh-eira Ribeiro:-:- Sr·. pre-

j)ara orfe~·ecer~, d~sta trib~~nn., n m COI'rectivo a0 
discurso, com que, m\ outt'<\. cas:\ do parlamento, o 
hom·ado sen:tdor B:1rão dn Estancia. ag-grediu ao 
digno pt·esidente ue minhn. provincht, em termos 
desns·:ldos. deelimtodo val'ios factos de sua admi
nistr·<wão, sô ngora me cabe n. palavra, com cer
tezn, mt•.t da opportnnidade que serüt para de
St'ti<tt'. 

Eu pertenço ao nnmer?/~os 
. 

mentar, qne foi ne;t<\ cas:.t, <tinda l'tl(!entemente, 
assignalado pel<\ brilhante pln•;tse de um illnstre 
re )l'esentante d:t rovincia de S. P,lulo desde 
que poSS<t comprometter a discnssi'Ln de importan
te.> assumptos atirado;; ao debate. it "[>:1S5agem dos 
projectos orç:tment:lrios, ou a qualqner ma teria de 
intere.;se geral. 

Mas, vera a Cn.m:<ra. que S3 tr:ttt de factos da 
administraçü:o public.\ d<t província nue · tenho <\. 
honra de representttl\ uo delegado.do governo, 
que cotHtitne um principio político, e, além disto, 
um centro de respons tbilidade, peh\ grande cópia 
de poder· publito que e !I e exercita; íitctos que 

1zem respe1 o a moea r a e n:1, a a a tnmiS ra
ção e a gr<tnlles interes~es d? paiz·, aos quae:; não 
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é, nem seràjám::tis cstra,nlta a augusta. Ca.mara 
dos Srs. Deputado;;. 

Sl'. presidente, quem quer que, isento de pre
venções, lês;;c o discm·;;o do honrado senador pela 

#' • • • •• 

sempre nobre e genet'Oi:a, estav:t debaixo de uma 
dictadura desconununa.l, perigo.;;a. p~tra os tempos 
de progr·e.sso que atrave:>samos.' ex.ercida por nm 
~rovet·no msonsato, e, o que c ma1s,-com a ac
qniesc:enc!a oa ct·iminos:• tole1'ancia dos seus re
p•esenbntes ne:;ta. casa do parlamento. 

O primeiro facto arguido~ i'oi o da demissito ele 
um primeiro escriptnrario da tlwsouraJ'ia. geral, 
St:- Apnlcho :.totta, protegido, amigo intimo e 
atilhado llaq U•3lle senador. · 

Já o homado Sr. .Ministro cht Fazenàa deu as 
razões elo sen neto, convencendo aos mais exi<>·eu-
es c e que punm um er1me, com a etmssao 'e

cretada: mns eu repetirei essas razões á Camara. 
Esse citlaclilo empenhou-se para que llw fosse 

dada a commissão de dirigir a cOllectot·i<'t da Yilla 
do Soccorro, insignificante logarejo, sem lavoura, 
sem commcrcio, situado na distancia. de duas le
~·nas dn. crt li tal da wovincia. 

t:m•• vez obtida a. commissií.o, requ!sitou d:t the
soarari t de titzenda o Yalor etc dez contos de réis 
em estampilhas, e inr~ontlnenti, :ünd~t na. capital, 
p;tssou toclo e.;;se valor· <"t um negociante, sempre 
residente ll<L pro,·incin., muito conhecido alli-·pelo 
H.ome 1le T,~n;"srxr~o, e não a. es~c Yiajante d~s 

-....... •• • 4l .. . l• 

da E~tnncia. senindo-se da cirr:um-;bncia. de ter 
aquellc nt:gociante n111itos neg-•lcios na cidade do 
Penedo. oa~le creio que actualmcnte tem mesmo 
domicilio. 

O collector em commbsão, colJeou, de porcentt
g-·J!ll sobre o ntlot·tlas est::tmpilhas, ..J.O 0 ,'o, rrne fin 
a SO!nma de quatro contos de rc'i;:;. 

E" t:i.o in . .;i~·ni!icante o mo,-imsnto de hl col
lcctorb, co:no sucl!cde a outra,; em minha. pro-
y·r ·''1. f 1 • • 

respecti\·os collectores~ ele':n-se a -10 °/o, ·o rrue 
acab:t ele! ser rednzido n. 5°/ .. po!" acto do no111·e 
S1·. ?llinistro da Fazenda. em t'ace do enorme 
cSCl1.11thllo, ~rne acu.bo tle referir. 

01•a, ::;onllol'e.;, quem não terá comprehendido 
que aquelle ex-escripturario dn. the.~omnria ele 

•• ~ ... o • o o~· .. ;;"'. • ~ 

a tm.ns:tcç:to premeditada. e íwév!;unen te pre
. parada, qn-3 llte den o lucro 1le 4:000:)000? 

E, tendo fic:tdo cabalmente provado es:;e f;wto, 
com antliencia. do accusado e informa<;.ões da the
sourarin, qual devem ser a, deliboraç:<1o de!lnitiva 
do nobre Ministro, sinão a demissii.o incontinenti, 
'" .~ J • ; ~ .. t ê. • rt.. i t c e na 
aclmini:>traç~ilo publica, do fnncc:ionario qnc es-

peculant em seu proveito com os illnheiros do 
Estado 1 

Ei:;, Se. presid~te, um dos acto,; do governo .. 
qne explicn. a dictadura que pesa sobre a. pro
víncia de Ser"'i e no conceito de seu re resen-
tn.nte no Senado! 

Eis o modo por que S. Ex. cumpre o nobili:;simo 
mandato de qno so acha investiclo, isto é, ata
cn,ndo o g-overno desabridamente, qnando este 
impede que os seus alilhados :>e enrirrueçam com 
as rendas do Estado! · 

sem tropeços. · 
O segundo facto foi o da demissão do adminis

trador da M sa 
tambem amigo e protegido do Sr. Barii.o cl<t Es-· 
üt.ncia. 

Sr _ 1)rcsiclente, o presidente de Sergipe tem 
:sit ::. 1 < ·::. ·::. t sos · m ecre ar c enussoes 
de empregados da Fazenda Publica, de harmonia 
com as reiteruths recommendações do nobre Sr. 
l\Iinistro da Fazenda,. 

S. Ex., clnrante o largo período de quasi dons 
annos. de ,!:roverno tem salJido resistir com admi-
1\tvel Éme1;g·ia ás solicitações de seus ami"'os e 

as rnel ores inl'luencias politic:lS da. província, 
que sempre se empenharam debalde pela. exonera
çü.Q dos administradores das di iierentes .Mesas ele 
Renda:;. 

Porque, pois, sõme~te agora attenden S ... Ex. 
a ·ess•ls reclamnç~ües ~ . .·, 

Corrin. na provincia o boato de qne o livro da 
matricula de c.scraYos, a que se procedeu em vir
tude d:"t lei de 28 de Setemb1·o de 1871, e a· 
ca.r~ro do a<lmini;;trador d:t Mesa. de Rendas de 
S. Cl!ri;tovã.o, tinha sido f<tlsificado, alternndo-se 
par-a •. men~s a U<~d~ d.e mui~os <nptivos, de ~noc!_o 

' c. (. (. :-, c. ' ' 

continuassem escravos aquclles a qnGm :t n<Jva lei 
tlnlt::. favorecido. 

Era. um facto mnito grave, par•• qne a preshlen
c[a hesitasse em mandt1.r proceder it:s investig-ac;~ões 
necessarias. 

E, efl'octinunente, de taes investiga,.iie.s resul
tou a certeza th r,tlsiticac}ilo elo lin·,_,, nos ter
mo.s em. rr:w tenho referido. Re3tttva, pois, ao 
presidente, cumprir o seu devct·, e elle o fez, 

• .. • "":. .. ••• o •• ••• 'lo 

: ..., ,, . ' 
a quem substituiu, por um cic.ln.dã.o muito \listineto, 
que ~·oza dos melhores cl'eclitos n:t província. 

Tt:;:ü:tv,t-se nada menos do CJUC de- nm c1·ime. de 
!'J.lsificaç~~o de livros ou papeis publico.s. com a . 
circnmst·mcia. de sacrificar o sagrado direito de 
Jil,e;·~lade, adquirido pelos escravos c. .• ; d da lei de 

O Sr:.. CoEúro RonmGuEs :-Importava o crime • 
ele reduzir pessoa livre á e;cravidã.o. 

O SR. OLinURA RIBEIRO :-Uma perf'eita ac
cumulaç~ão do clelictos, cada qual mais graYe. 

Mas, o fJUO eu aiudh. nii.o disse à Camara, e não 
me é daclo deixar de íllzel-o, é que consut na 
pronncw, e nao se con estou :um a, o segum e: 
pertencerem taes escravos,- cujas idades foram 
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alteradas, i parentes muito proximos, mesmo 
muito p1·oximo.~ do Sr. Barão ua Es.ta.ncia. 

E i;; ahi, Sr. presidente, mais este facto para 
demon;;tr<1.r que n. minha pt·ovinch• está sendo 
govrrnadn por mm dict< 1 

Em terceiro legar, tàllou s. Ex .. da demb
são llos administrauores das Mesas da Est.'l.ncia 
e Propriá, cujo;; meritos encareceu. O da. Estan
cia é, na verdade, um cidadão laborioso e iutel
ligente, tendo exercido aquel1e importante em
prego durante cerca rle 20 a.unos. Mas attemla 
a Gamara , . . · " , -
tido liberal no 3° clistricto; paea destruit· a maio
ria conservadol'a, que é enorme, emp1·eg-a inces
santemente esforços, e, neste intuito, cabendo 
na sua compet-:mcirt o lançamento para o paga
mento do imposto elo ii1dustei<t e profissão, que 
habilita para o eleitorMle> nos termos do decreto 
de 7 <!e U1üubr o de 1881, o faZi<l em h vor c e 
indiv:cluos de sua parcialidade política, que não 
tinham os requisitos da lei, como se verificou com 

• • • ... • • o :- .... 

vinciano;; e amigos. Perante a Assemblêa ela pro
vinci~-.. duas queixas foritm offerecida~ contra 
aqnelle mngi:>tratlo, c é de suppor que .justiça se 
lhe í~ç~a l~?l' honra da -pr·opria wagistratura a que 

Não Cl'eia a Camara. que abuso ne:;te momento 
da. immuniclade da. tribuna parhtmentar ; o que 
venho lle dizel' está na consciencia. dos homens 
honestos da. minha. provincia. 

Do contexto do" discurso com que me tenho oc
cupa.do ni1.0 se ve censura positiva. contra ns vir

s fll Í>.ttl.t:s do dbtincto rre,!(1ente â:t pro-
vincia de Sergi{Je, entt·danto ella íbi feit<t da 
tribnnn. do Senac o, lill modo a disp~rtar os nobres 
sentimentos do vcnel'a.ndo s2nador Saraint,qnando 
perguntou ao ~ever·no,-como é r1ue conser·vava 
um seu delega.uo, rererinclo-se ao presidente de 
Sergipe, f[Ue pr·ima '"'" )ela dis.soluc.~ão de cos-

n111es. ~ ao tret so Jre a. Vtc a. prnracht · aquelle 
cichulão porque não conheço o.s termo.:; da. accusn.
ç,fio que lhe roi dirig-i:la, mas aílirmo á Camara, 

. . • :, ctmi!i,t e o;, "'eus 
Elle, com semelhante desembaraço, tinh'l. em precede~üe.s, que o;; conheço desde os . tempo:; 

sua. casa a machina de ibrja.r eleitol'es, e o con- ac 1demicos, SÜ.•J muito honro.>os, e lisongeiros. 
seguia de maneirtt a sacriticar o ens·:unento do Não >os:-;o cret· Sr. >r 'i ·u , · • :- l - ' 

eg-ts a or, que 01 o c e asseg-nritr a libere,, e da de tae~ insinuações, porque o..; outros facto.:;, alie
eleição, pelas aptidões e indepenclencia. do eleitor; gados com estudada indigna.ç,ão pelo nobre se
entretanto, devia continuar indefinidamente, por- nador, t0m o l'untlamento r1ue a Cam:wa. tem 
que se diz que cumpria os deveres elo seu cargo. visto. 
(Apm-tes.) . _ E. assim rtue S. Ex. appelht p::wa as proprias 

Foi nomeado, partt substituir a esse funccio- cifras, que não mentem, e diz em seu discurso : 
___ ___ __ .JU~a~r,:J.·0~_1.1Ul_lcl1l!.l J.cl!..ei::,;;u'ti.!iUJJ.\<Ct!<',O~··L<.l';<·llJ.]!i=(~;fl;·ILJJ.J.LJ.li.LJ~.llli:4-iLI.:IllU-p~~l=l·~,'l;··:u:·lw.ÜI.\''~,-:-JlcYO-.;l1~gfi;C~Üe 1WQC~lftW U1elhOl'tW 

não é um commerciante fallido, como assevera o esta o tinanceil'o d província, compromette o 
Sr. senador. ele dia p<lra dia. A nltilll!t situaçiio liberal dei.xou 

O mcll digno collcga 6 Sr. Dr. Pedro ·Muniz a província do Serg·ipe com um dcficit de 
póde dar o seu testemunho scbre os predicados 500:000$. e em menos de dons annos elle o cle
cl~un1elle cidadão, porque é seu conterraneo, e o vou a 7CO: 000~000. )' 
conhece de perto. Não tem duvidtl. nenhuma que a divichl. ela 

·•inti.t eltl\011-SC <t iOO.OOOS;. mas o nobre 
Barão s;tbe perfeitamente tl. cani<Í, e ttnn certeza 
rle que o actn:1I presidente não . conc')rreu cum o 
mais insig-ni_flcan te cl:spendio, fõra dos. orca-

O SR. OLIVEIRA Rnmmo:-S. Ex:. o Sr. sena- monto..; prunnciaes,. para semelhante resultado. 
clor,qne estra.nhou,em termo;; tão duros, ter pene- E si não é a.>s1m, eu dcEafio o Sr. senador a qne 
trado agol'a-em Set·gipe um filho th Bu.hia, con- indique f::irtuet· uma minim<l. parcella. Não é po;;-

--- --- ----j1;flrJTt+tt--efitt• , . , L • ::; , • • • , ~~v e , n .. m mesmo c ecen e que .. . · x:. orgamse em 
quando pleiteava eleiçües,apoiaclono elemento oll1- seu g;tlJineb tun libello contra ::t(]nelle de~eg·aclo 
cia.l, e, é de suppor rosse ouvido sobre negocias de r!o govel'llo, pnbliqne uma diatribe, sem a pro;-a 
sua:provincia,-conserltiu que quasi todas as co- incontinenti, cnjo onus ca1Je exclusiv~unente a 
marcas, que vagaY•l.m ·~nt1io 11:1. provincia., fossem S. · Ex., qne promo\'e :t aecus,tção e ag·uarda os 
dadas tttilltos tht Bahia, co:n peeter-ição de dig-nos sen; cm~ito:;. ~ . Ex. sabe tiio bem como eu, qual 
bach~1.rei:;; sergipanos, com mais de um qnatl'ien- n. c'l.nsa daq•JClle nccre~cimo na ctiYüb. ela pro,·iu
nio, c adeptos da opinião liher·al. ci:!, bem eomo ser a. elle Co.).11pletn.mente extranlto 

Entrebuto Sr·. presidente, íorttm preteridos o actua.l Pi.t'~~ntlb:::_e_ deu a subid~ . ~?3 
com a.plan::;o de S. Ex:. pelo celebre Dr. Catilo conser,~·v!:ô:·c::: ;t cr·1st: 1m:1ncerm na .:p:r~:;;cicta 
GuelTeire Ele Castl'o já ent:ie fhmose ~~ltft:, s-· rr,· '\;-e:rn< c:}li.té"·rlonhrrr;-, --yret..x. -f.L:it. lltt:n,L~c:h!c::· -s;~:tfL~. - I;! ·:~./'"<. e~. -n,tctLrn<ttL~\,lf.-;;--------
correrias nos sertões da B<1.ltia. Os feitos desse 'mento·- extraorclinario no pi·eço dÕ .. as;;ucar. O 
ma.::dstrtt\lo tinha.ni siolo rerericlos .:~sociedade pela actnal pre..;idente ao ttssnmit' as redeas da admi-
iln]:Írensa.,e repetidos com indig-nação pelo honrado nistraçãó encontrou v:tzios os cofres provinciacs, 
senador Junqueira, da tt•ilmna do Sen-1.do. e alem disto g-t·ande parte do rnoccion<<.lismo pt·o-

Apezar disto foi nomeado justamente para. a vinci:tl em · ihlta. de sens Yencimeotos. e o.> for-
nielhor comt\rctt do disiricto que S. Ex. repre- liecedores da ca1leht d<t cnpital e de oíltros se1;-
sentou ne::. • ; , · , :,., ' p a te:\, pe a:; 1·uas vtços rec :1ma.m o pag<wwn o. 'ra JUS amente 
.mais pu1lliC<\S da cidade do Lagarto todos os ex:- um deflcit de cerca de 200:000$ a que se refe
cessos com o desprestigio da autorida.üe que rc- riu o nobre senador, •3 que <\ presidencia em 
pre:;enta, e o pasmo de sm\ pacitica. população. vez de ag-g-1\<.var, attenuou realisando uma emis~ 

Compr.:ltende a Cam<.<m que eu lamento tce tle são ele apolices no vu.lor de .200:000$ ao juro de 
referir-me assim a. um meu collega de classe, 6 ofo. Si o presidente não creou um- emprego, 

orém mais. alto se eleva a mao·estnâe dtt lei ue não deu .unut !!'l~a.tifica .. ão· extraordinarb 1=-
·e e av1 a pu tcamente com o sacri cio os seus fez um<\ obra publica, o que não ê capn de 
iu felizes jurisdiccionados, que são meus compro- contestar seriamente o Sr. Barão da Estancia 
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como pois tem augmenfado a. rlivhla. d:l ' ]n'O\"in
. 'l Cll.'l. • • 

Em conclusão, S" Ex" para. convencer no Se
nado de que n. llOS:?<L província estava. sob o impe
rio da. fo1'ça, assegurou que a. recente elei~:ã.o 
municiprd á que se proceden na. villn. Je lta.ba.ian
na, se rez com s1crilicio de seus co7religionnrios 
en~ p!'esençn. de GO p~·,~ças do oxere1to e do pro-

. ·.e,~ c l. 
Sr. presidente, cn appello pai·a o.; mens dignos 

comp:111heiros tle dépuh~ão, · elles que digam si 
nüo fui J•eclamnda. it. peesenç<t do eheí'e de policia 
ness:t eleição pelo chefe liberal, genro do Se. B:t
râ.o, o coro·nel Jose de F:n•o: elles que alfirmem si 
a wesença da forç.;l. pnblica. evitou Sitn!!·ninolento 

&;nte, em face da. sua reclamação. 

con 1c o: e ~t cone n1 '"a e,eiç~ao a. contento os 
liberaes,' aquelle C)roncl não se dirigiu ao presi
dente po;:· cnrt;t ma.nirest:tndo a. :;;ua. satisf'ac;:ão e 
r.~r.'<deeimento pelo serd~.o pre:stado pelo p · 

Os. SRs. CoELHo CA)Il'Os E OLY:\IPIO CAm'os c 
outros senl10res: apoiados, é a verdade. 

O SR. Oun::m.A RumiR.o:-Entretnnto Sr. pre
sidente, 11redomina a. dictadnra. nn. pro\·ineia. de 

-------------l5~e~I"i'g!Ti J!e, os seus corres s:- :·.,· · ~ ... ::· 
dente. e <llli não existe um liberal no cxet•cicio de 
funcções publicas ~ 

Sr. p1:esidente, no 11o~so systema. de governo o 
parlamento é o eixo em torno do qtw.l giram o:; 
outros gr<tndes elementos de ac·ção ct•eados pot' 
no;;sa lei fund::un~ntn.l. 

!'ío parlamento exerce a mais poderosa. infiu
enci<"t. a oppos:ç~ão levantando os e.;timnlo~ do go
verno em bem do paiz, contendo-o nos seus ex
ce~:;os e fortn 
suas cr.:nç:.:ts. 

l\Ias Sr. pre.5idente, e forçoso p:mt que tão 
nobre destino se prehencha. que ella se colloque 
em elentdo plano vugnando com ardor e since
ridade pela c:tus:t pnbl i co .. 

O SR. MACIEL dú, um aparte. 
O SR. Or.rvELRA RIBEIRo:...:. A opposiçilo pa.rla

menta.r constitne o governo do futuro; é ahi que 
·· p • ") .. ) ' ., ~ . ~ ... • ' . ) • "7 -

blica cttte nos pa.izcs li nes e quem primeieo an
nunc:iu. o programma do g·overno. 

l\I;1S, St·. presidente, é p035i I'Cl que tão no~Jre.; e 
elevado.) d'3Stinos se c•mlpletem, quando se f'az da 
oppoSi\~iio umesco:vlouro de 01lios pe . .;son.e.~, de in
teresses ::!rendidos, ou de ridiculos <lespeito:; ~ .. 

O SR. l\hcmL : - A opp:>siç:<i.o salJe o sen 
rlevel'. 

nhece o sen dever e.::.~e senador oppo.;icionista. a 
que me teaho eeferido. 

c: • 

O SR. OLlVImtA H.rnr.mo:-::- :Não, não pos;o 
crêr rtne a. actual opposiç~:lo que nobremente re
presenta um gr~mde pa.rtitlo politico, 1le tã.o hon
rosas tradi\~e,;, sej(\, soliclària com este novo me
thodo de opposição pa.rlamentür, onde se s:~.crifica 
a sinceridade que t'"dos devemos ao paiz. 

Antes, Sr. presidente, de deixar esta tribuna, 
cujo acce:;so me é sempre tão ditficil, dssejo fazer 
sentir ao nobre deputado pelo 5° districto de 

· erae:::, r. a 1 co l ' ascaren as, que 
S. Ex. nií.o conhece os negocio3 de sua província 

e muito menos 03- mineiros que nobilihun a sua 
torra . 

O SR. S!mASTlÃ.o 2\[AsCAl:'\.EXHAS dit um a._parte. 

O SR. OLIYELRA RIBEIRo:- Si assim nilo fosse 
S. Ex. não diria pemnte esta C:una.ra: que nada 
poderia esperar do Sr. i\linisto da. Guerm, repre
sentante da pt·o,·incin de?l!inas,' que o Sr. l\Ji-
ms ro a Ttterra nao pres ou o 1nenor ser .nç-o a 
l\linas, qn~ dnr:tn te e.;ta. si tn·tçito tem sido com
pletamente abandonada, e nutt·as c:onsas ma.is que 
se lê em seu di;cm·so puldic;tdo 11') Dim·io O(ficial 
de 2 do corrente. 

~- Ex •. não co~lu;c~. os negoeios de,l\Iinas Gerao?, 

Pelo menos S. Ex. clcrl"'eria se te e eoiwencido 
de fjne, a notavel vin~::Io l'ene:1 úo sul de 2\Iinas, 
que .iit eomeça <t despeet;tr as ricptezn:; d<tquella 
importante z01n, -i'e l'ez a hercnleos esl'orços do 
honr;ulo Ministeo ch Guerra. (.-ipoiar.lfJs c a1)w·tc~.) 

· ' - ~ Otlhece.,~e o., mineir•o:::, que 
t;t.zcm hom·<t ;i, suá provinc:.:b , cei·t:1mente in
clnirirt entl'e elles o honrado !\linistro lln. Gnerm, 
que pelo seu nome é acat.uto em todo o lmperio. 

Si o honl'<ldo l\Iinistro d<t Guerra. tem va,lor, 
este consiste essenci<d'mente na su;t probitlnde 
pes~mll, n unc:t contestada, por um home1Tt de bem, 
e na sna cledic :u;~ão ao trabalho 'llle o t em levado 
a colln.bor<W ·. na. outra. casa do varlamento em 
todos os assumptos que interes,;;ão ao p<tiz. 

e r lOnt'<H o 1 1-
nistro d:t Gnerr<t nobilitaclo a sua pro,incia. que 
é bastante nobt•e p:-tl'.t se contentar com o l.Jl:illw 
de seus tilllos. (Apoiados e apm·tcs.) 

Ma:; que outro.:; S3l'Yiço; pretendia. 6 nobre 
deputado que de•esse prestar á província de l\IiiÚt.S 
o honraclo Ministro da Guerra 1 Queri:1 S. Ex. 
que por _entre a. c::-ise financeir:t que atrasessd.mos, 
se dcspej<tssa por toch :1 pt'ovincht os coti·es do 
E:;;tado, lentndo estraclas de ferro poe zonas im

oJueth,ts, o-t ,c imuügr;tç<ío em l.trg;L escala 
por conta elo g-.1verno! Nã.o, estes ser,·iços nem 
a sun. provincin. reelamtt, nem o honrado ministro 
jàmais prestaria.. · 

Disse o honrado deputado que o Sr. .!\linistro 
da Guerra só se lcmlm.wn. de .Minas qna.ndo pre
ci:>.·l.v-<t ele votos par<t os seus ·<tfilhados. Isto per
mitbt o nobre deputado que eu lhe diga, não 
deverht ter C(l,bimento no pal'lamento; é uma 
chu.pa empregada nos pequenos legares da pro-
•· · · . dos de ambos os tlt~.trr>Ftilfidff'lo<:c::;,-n;or-----

respeito do benemerito· Sr. :\.ll-,.,nso Celso e outros, 
d<t parte dos liberaes, com refeeencia ao s·~nador 
Ribeiro d<t Luz dt )ar lq · C) !:; a 

Não tinhn. pai:> logar nesta cas<t a, SU<t phrase, 
poeque clesta tribuna se falia para. todo o paiz e 
este fJUe tem visto o seu comprovinci:.1.no na.s mais 
ulta . .:; posiçoes ilo Est;tdo honrando a :>u:t patria 
em tanto;; postos de s:tcrificios, começari<1. a C<'-. 
nhecer V. Ex:.. pal\1. increpal-o de excessiva
mente injusto e apaixonado. (I'rocam-sc muitos 
c:partcs .) _ 

Eu convido o nobre deputado a vir discutir com-
miaocb tribuna toàos os dias si lhe a rouver 
os serviços o Sr. Ministro dn. Guerra, prestados· 
ao paiz, e os negucios da província de Minas Ge-



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 03/02/2015 10:53- PÃigina 7 de 19 

Sessuo em 7 de Junho de 1887 39 

rnes, a que me prendem as mnis sagradas re~ 
l<t\:ÕCS. 

Entretanto, Sr. presidente. o r111e se depre
hendc do discurso do honrado deputado 6 que, o 
unico moYel de tn.nta aspcre:;a, contra o nobre 
ministro, foi não ter elle ordenado ao nobre 
}Wesidentc tla ]JI'O\'incia rtuc demittis:;e o actual 
deleg-:•do de polic!a elo Cnrvello, Dr. Yinnna, um 

..... • .. . •. . rr • . 

S. l!:x. :i elei~.ão que o h·ouxe a, esta, Camara. 
(Apcu·tes.) 

l\Ias, si nssim proeede.;se o nobre Ministro, en
tão não se encontraria explicação v•tr:t ess:t nobre 
attitnde que elle ~ssnmin em fhce elos pleitos 
eleitoraes. os mais renhidos <JUe a provincia tem . ' . 

creaÇã0 do pnrtido liberal do.CurTello? (l'J·~cam
. ~e ;;mito.~ apartes e o :·1·. p1·esidentc 1·cclama 
attençé<O.) · 

O SR. AFFO);SO PE;o;;o;.\: - \". Ex. estú fazenuo 
nma discussão pes;;oal. 

O SR. Oun:m..\ RlliEm.o: -Não e discussão 
pessoa.!: e lia vers~t soiJrê ·a, política qu J o Sr. Mi
nistro da Guerrl!. tem íi~ito em l\1inas Geraes; o 
r1ue tambem constitue um QTancle ser\i ·o ( ue 
S. Ex. prestou a sua província, evitando alli a 
corruptela que se empr-eg-ou em outros tempos, 
retirando o predominio do elemento oí!icial, e 
dest'arte.clando exemplo de nobre tolerancia, qne 
ha ele servir 116 Cu turo. 

O SR. JoÃo P1;:xrno dú um aparte. 
O SR. ÜLIYJmu RmEIRÓ:- .Já posso eoncluit'. 

Sr. presidente, porque o meu intuito ao subir 
esta, tr·ibuna está completo, restando-me 

' < 
excitação, tamanho alarma, entre os nobres 
depn:tados por l\Iinn.s Geraes, a todos os quaes só 
tenho razões llat'a dispensar o meu respeito e 
e-5tima. (Jiuito bem, muito ben~J 

ORDEM DO DIA 

LICENÇAS A l\IAGISTRA})QS 

licenç1, com o re~pecti~·o ord~mldo,p~r<t tt•atar de 
sua &'tnde, cuja discussão ficara encerrada na 
sessão nnterior. 

Coreido o escrutínio, recolhem-se 68 espheras 
brancas e 7pretas. 

o projecto é approvado e envir.do iJ., commissão 
ele redacção. 

Procede-se igualmente à votaçã0, por escrutínio 
-secreto, do 11rojecto n. ll, deste anno, otre_recido 

Cunha e cuja discussão ficara. tamllem -encerrada 

na ultima, sessão, autorizanlio o governo a con
ceder igual íitvor ao rle.>enli,argarlor da, Relação 
tlo l\i-1tto Gros;o, bacha,rel Ser.tpião Euze1Jio de 
.Assumpção. 

Corrido o csct·ntinio, recolhem-se 55 espheras 
brancas e 10 pretas. · 

O projecto é approvado e remettido á commis-
são de redacçiio. · 

FIX,\ÇÃO DE FORÇAS DE TERRA 

Procede-se á votação do·ar:t. 2° (substitutivo da 
commissão) do pr·ojecto n. 5, de 1887, tixnndo as 
for~as de terra para o 2° ser:uestre do exercício de 
1888, cuja di~cussão ficara encerrada na sessão 
anterior e adiada a vota .ão , r 'fu ·, c r . 

São approvado_:; o artigo e successivamente os 
§§ l ", 2° c :jo e o ax·t. :-;o do prQjecto, enja discussão 
ficam tamlJem encerrada ~ adhd~1, a votação. 

O Stc PRESWEXTJ<: declara rple o vrojecto pass l 
á :3" di:;cus,ão. 

o SR. PASSOS MIRA:\DA, obtendo a valavra 
pela ordem, requer dispensa de intersticiu llara 
qne o projecto entre na or-dem do dia de amanhã. 

Consultada a casa e a 
menta . 

. 11-EFOlt:\IA DA AD:III~ISTRAÇÃO LOCAL 

Continmt a 3~ discu:;;silo do prQjeeto n. 178, de 
1859, reformando a administração local. 

O Sr. Olympio Valladão ; -
Sr. presidente, ra,rei poucas consideraçi::ies sobre 
o l)rojecto em discussão, tão larga, e desenvon·irht 
. : . '1 . -~ l . ~ '. • .. ' • ~ . 

ctos oradores que me precederam na, tribuna. 
Ouvi, com. grande prazer, ;f declaração do 

nobre .Ministro do Imperio, asseverando que o 
governo jnlgn, precisa uma reforma da lei orga
ganica, das camaras municipne.~ e considera ne
cess:n·üt e urgente ~• modUicaç:ão cb forma ado
ptnda pam '" eleição dos membros que compõem 
e.>sas corporaçõ~s; mas deixa a. seus amigo.'
liberdade de pronnnci 1rem-se a respeito elo as
sum )to. Tenho a mais ''iva, re no.> resultado3 
l.Jenefico.> que ha de procluzie •• reforma, prol'unda 
e bem ordennd<• d<t administraçii.o lGcal. E' uma 
ex:periencht detinitiv::un~nte renlizacht por todos 
os povo., livres - a, elas vantagens rcacs e elos 
perigos izn;1ginarios da de;;centr;1lizaÇ\ão admi
nistr<ttiva, a qual só existe, estando autonomic:1-
mente organisado o município. (:tpoiados .) 

E' o n1unicipio a unidade primordial elo E::;tado, 
o qual, organizando n justiça, constituindo a 
força publica, para g-arantia dtt ordem, repre-
seu an o a naçttO em suas re ações exteriOres, 
exerce o mesmo direito com que a provinciu. gere 
03 interesses que lhe são proprios, com que o 

...... - .. b ::: ;- -

culiares, e o individuo a.ctna. dentro da esp11era 
de ncção que lhe compete. Tão illegitimtt e no
cJva é a acçilo do Estado inter.-indo em negocios 
da competevch da administru~.ão local, como a, 
desta immiscuindo-se em assnmptos de interesse 
geraL (A.lJoiados .) 

Entre todos os povo-5 livres é a municipalidade 
a unidade administrativa mais consistente e a 
.que mais sympatllias merece ; poz·que s:ltisfaz ás. 

o •:-. """• .._ • ... I':" 

cidadão póde ver com incliiferença os melhora-
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mentos da localidade em que vive e a que pren
dem-n'o sentimentos os mais vi"'Ç'os e interesses 
vs mai::; legitimas e diversos. (Apoiaiios.) Por es_ta 

~ dizem os ublicistas ue· sendo as insti-
tuições so~iaes productos da vontade humana, o 

. ]JOder umnicipal é uma crea~.âo divina.,- prove
niente do principio .da sociabilidade, e, com seu 

• • r-r .... 

Yeres da vida. publica, formando a melhor escola 
'do governo representatiYo. A municipalidade, 

· cuja origem no Brazil é a mais gloriosa, tem de
c..'l.hido muito, ha bastante tempo. Sna sorte, 
entre nô;;, '1Ssemelha.-se il. da communa franceza, 
a qual, constituida. com o maior vigor, tornou-se 
auxili:tr do pouer real, na lutt\ que manteve con
tra o feudalismo, e viu-se; afinal, reduzida ao 
mesmo es!t1.do de ruina.em q11e oahiram o:; ca.stel
los !eudaes. 

Nos tem 03 colonia.e.:; a munici xtlidade bra.zt-
leira exercia muita. acção, conseguindo me.5mo 
grande predomínio -pol~tico; a.dmira a altivez 
com que uma dellas didgiu-se a. um governador, 

-~ . .· ... . ' .. ~ , ' . 

«. ' • , • .. 

turez.'l. <bs imtituições humanas, que aspiram 
sempre augmentar o seu poderio e promoYer o seu 
engrandecimento, e t}Ue tanto os governadores 
como a-propria metropole tolerat·.un, em conside
ração a conveniencia. de momento; e var-ias cir
cumstancias mais concor1'eram indubitavelmente 
paro C')Ue algnma.s camaras exercessem no Brazil 
acção imrlort 111 te 1ws nego~ i os coloniaes e alle
gass~m direitos rrue lhes nü.o eram consignados 
pelos codice3 d:t. legislação portugueza. Taxavam 
o preço :lo jornal dos ~ntios e traba:lhadore:; 
liYres, n.o!; artefactos dos officio3 mecanicos, á 
c:trn'3, s·1l, fat·inhn, aguardente, panno e fio de 
:Llgotlã.o c os prop1·io.; pro:lnctos manufactura.dos, 
que a metropole intt·ouuzht nos seus domínios 
colonia<:>s. Regula,·am o cnr.;o e valor da. moeda .. 
Propunham á npprovnção do governo os tributos 
q_ue julgaymn c lllvenientc.;. · H.ecus~tra.m em va-

.o_ ,... res pre en-
diam. Occupavnm-se com 'íni.~~ões de paz e àe 
guerra em relação ao.; gentios. Tratavam da 
creaçã.o de arraiaes e de povoações. Tomavam 
parte, como si fôra da sua competencia, em objec
tos de commercio industria e administração pu
blica, alheil)3 inteiramente à sua lei especial.:. 

Ha muitos annos. porém, nenhuma é a· acção 
da. municipalidade brazile\r;~, sendo sua reorgani
sação considerada necess:tria, não só ~lo go
verno, como por todos queestudamesteasstimpto. 

. . 
Oradores que precederam-me na tribuna affir
maram · que a causa principal do abatimento da 
municipalidade é o c..'l.racter })Olitico que ella tem 
ussumido. Não arece-me ue se \1 esta a rin-
cipal causa de sua decauench; prescindindo de 
outras C:lusas que não serão removidas senão com 
o tempo, não se póde negar que muito tem con-

.. - ... - . 
!ativas a e3t.'l. instituição. (Apoiados.) A Consti
tuição do Imperio estabeleceu. principio.:; os mais 
libera23 a re.apeito ... 

0 SR. AUIEIDA NOGUEIRA:- Apoiado. 

0 SR. ÜLDIPIO VALLADÃO:-••• dando ao cidadão 
o direito de intervir nos negocios de ~ua. provín
cia e conferindo ás Cam::rras o governo economico 
e municipal das cidades e villas. · 

As a.ttribuições municipaes e o seu exercício se
ria.m determinado3 o r uma. lei. rerrulamentar 
promulgando.:.se . para -este fim a lei de 1 o de 
Outubro de 1828. Nesta lei. porém, que foi p.lra. 
~qu~ll~ época um codigo no~ay~l de att}'ibuições 

exercício sujeito a mais estreita ftscalisa.ção.' E' 
esta. uma das pt•incip:les causas d::t decadencia da 
municipalidade. Não exercendo um poder verda..; 
deiro, faltou-lhe o incentivo que dá a responsã.bi
l~dade e adquiriu certa incapacidade que provém 
da sujeição prolongada. _ . _ 

Sou p:\rtidario convicto da autouomia completa 
do poder municipo.l. Entre as naÇõ::ls européas, 
as reformas administrativas realisadas no3 ulti
mo.; nnnos têm procurado fortitieal~o. Esta ten
d_encia, que se observa nas sociedades euro
péas, deve acentuar-se muito mais entre os povos 
am~ric..'\nos, que, . por suas condiÇões especiaes 
nãO pódem, de modo nenhum, viver e pr-osperar 
sinão ~ob o benetico intlu~o da mais completa. 
descentralisaçao administrativa. · 

Diz-se que a reforma de .1834, emancipando as 
províncias, tem sido garantia da· unidade na ·o-
na , com o me.;mo un amen o, e-se :t 
que só a conce.;são da. liberdade municipal poderá. 
ass~gurar aintegridade do Imperio. (Muito bem)._ 

Darei a minha. opinião sobre algumas disposi
ções do proj~cto em discussão, que adoptei como 
base da reforma que tenta-se realizar, não acei
tando, entretanto, muiras idéas no mesmo con
sign~~as- o. projecto erige a parc.chia _em unidade 
admm1strat1va, firmando soore- ella nossa admi
nistração local. Julgo conveniente tornar-se a 
pa.rochia unidade adniinistrativa, para facilitar-se 
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a. execução dos actos da administração municipal; 
não aceito, porém, o principio consignado no pro
jecto. A parochia não ]làde ser a ve1·dadeira base 
da organisaçã.o administrat~va; í1ão conserva 

o -
stituido. Como ta.l não funcciona em França e 
outros paizes da Europa, nem nos Estados-Unidos. 
c em aizes americanos. 

· . 0 msaçao at 1111 ra 1 v a era -
mente admiltida. é o município. Poder-se-á invoc""r 
o exemplo da Inglaterra., en) contrario; ·m::~s, 
além da parochia ter nesse paiz uma organis::tção 
especial, esse exemplo serve par<."'.justificar o prin
cipio que affirmo. A organisaçã.ó da parochia 
in"'leza. é diversa. da que se ob~ervt\ entre 
toâos os povos ; o seu f.rincipio constitutivo 
é que o poder <le dirigir os negocias paro
chiaes compete à "'~st'Y"y,. a assemblé 1.. composta 
. dos_ contribuites da taxa d::>S . pobre_s ; . mas, ha 

' - ' b ::. 
assembléa, em beneficio das instituições muni-
cipaes,- ficando ::1s parochi::1s na dependencia dos 
condados ou dos burgos. -Tinha a. parochia in-
g eza r s a r1 u1ç es ma1s 1mpor an es - com
petindo-lhe .cuida-r das estr<vlas, do cemiterio e 
aa. igreja-. Julgou-se, porém, melhor confiar a 
vi -o a circumscri :ões maiores dis ondo d i 
abundantes recursos; quanto aos cemiterios, l;o
dem até ser fundados por companhias, para este 
fim autorizadas, restando apenas a igreja como 
assumpto de sua exclusiva competencia. Não é, 
portanto, ::1 parochia a ·unidade administrativa 

· principal, nem deve ser considerada como a. base 
da administração na Inglaterra. O nobre deputado 
pelo 3° districto da província do Rio Grande do Sul 
extranhou que o proj~cto tranformasse em cir
cumscripção administrativa uma circumscripção 
ecclesiastica, como é a parochia entre nós. Não 
JUgo proce en e. a cen~ura; {lorque mut os povos 
lhe têm dado esse caracter, creando-a. como cir
eumscriJ?çãO ecclesiastica e civil ao mesmo tem~ o. 
No Bra ll • e - · · ·-
-visão eeelesi.astica, mas é o centro em que se 
exercem actos da ordem civil, eleitoral e ·mesmo 

·administrativa.. Sqjeita. ao município, que deve 
ser o centro primórdial da ::~.dministração local, a 
creação . àesta unidade administrativa sef'.i de 
grande J?i'OVeito. 

O proJecto, porém, estabelece para a criação 
da parochia condi1:ões mais rigorosas, que as exi
gidas para a formação do município. Exige para 
_constituição da parochia, de accordo com as leís 
gerae5~ a existeucia. de população livre nunca. in
ferior a 2.0()0 almas, contribuição para a receita 
municipal com renda superiot• a 1:000$, t!Xisten
cia de edificio publico apropriado para matriz, 
casa para residencia do parocho, etc.; e, para con
stituição do municipio,-{lopulação livre nunca 
inferior a 6.000 almas, rendt. municipal, calculada 
pela que até então pagavam os mqradores da . -

~ . ., . 
renda que exige para constituição da par.ochia é, 
relativamente.; superior ã que exige para. consti
tuição do municipio. Na província, que tenho a 

-honra de representar, o contingente que as pa
roehias dão para a renda municipal é muitas 
veZes inferior a.o marca.do -peloprojecto, formando, 
entretanto ~ cireumscripções · ecelesiasticas mui 
regulares e criadas em virtude de necessidades 
reaes. 

A renda de 5:000$, exigida ~U'a. constituiçã.o do 
v. n .- 6 -:.. _ 

4t 

município, é tão diminuta que nada poderão fazer 
de util municípios que não tiverem ··rendirrien..; 
tos.superiores ao que està marcado. Esta insigni
fica!1te r~n~ não servi.rá sin~~ pa~ estip~l!âíar 

, · .. 
nada restando par<t melhoramentos publicos. 

Procurando-se determinm- condições para con
stituição da pàrochia e do municipio, é justo fa-

1 ar t1. cr1aç.ao e paroc ::., · ormu an o-se 
maiores exigencias para criação do município~ a 
qual sómente serã proveitosa, dispondo elle de · 
meios para emprel~endimen.tos uteis. _ 

Os oradores que me precederam na tribuna. 
examinaram a competencia do poder legislativo, 
marcando condições para operar-se a divisão ad
ministrativa e o valor das condições e~igidas. O · 
distincto deputado pelo 12° districto do Rio de 
Janeiro, não só achou convenientes as condições 
dete~·minadas, co~o c~nsiderou certa a Co}llpe- ·-· · -

. Si entende-se esta expressão, no sentido de po
derem as assembléas provincíaes criar parocllias 
e municípios, sem observai-as, serão inuteis essas 
condições, que terão perdido sna obriga:toriedade, 
por serem contrarias á CODlQetencia que o Acto 
Addiccional deu ás assembléas das províncias. 

Si entende-se que a não obrigatoriedade esta 
em poderem as as:;émbléas evitar os seus eil'eitos, 
deixando de criar parochias e municípios, que nã.o 
e.5tejam nas condições marcadas, a razão não é 
procedente, porque, longe de mostrar que sejam 
facultativas as condições, revelam ser um grande 
cerceamento do poder legislati-vo provincial. 

o illustrado representante pelo zu districto da 
província dé S. Paulo considerou não ser inc!>ns
titucional essa parte do projecto,. por ter o cor-eo 
le~islativo autorisação, dada na propria. constl
tmção política. do Imperio, para regular o exer-: 
c· . - o .. 

O SR. ALliEIDA NoGu~rRA:-Argnmentei, em 
relação a esse artigo, com a propria. · redacçã.o· 
delle. 

0 SR.. OL '1-ln>ro VALLADÃO : - Ainda diSse O 
nobre dellutado' que o Acto Addicional, na. lij~~ 
relativa as municipalidades, fôra. além dos · -
tes que á reforma constitucional marcãra a. lei 
que ajulgou necessa.ria. Não me satisfazem estes 
argumentos. Si o corpo legislativo, legislando a. 
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re:;peito da,s municip::üidades, exerce uma antori- limitadas aos ultimos, com o fim de obrigar os 
zação expressa que concedeu-lhe a Constitniç~To, pequenos nmn!Clptos '" unirem-se, constituindo 
tem, entretanto, dever de respeitar os limite~ crue munic!pios mn,is import::mtes. 
'" mesmn, Constituição marcou-lhe, e um delles e Esta idêa não foi aceita, por· entender-se que 
nã:o intervir na divisão administrativa, que ticou era oppressiva dos pequenos -municípios; .porêm 
a. cargo do poder proYinci:tl. Nilo é exacto providc!lcias foram mloptndas, com o dm ~le ütci
tamllem que, dando as assemblêas provinciaes '" Jitar. a. sua reunião. constituindo entidades admi-
iaculdade de estabelecer a, diYisão ciYil, juclicia.- nistrativas mnis cónsidera1""eis. . 

St nao po ú o corpo eg1..,; a tvo raçar con l

O Sa. OLDIPIO VALLADÃo:- 01';1, aos conse- ções, de accórdo com as quaes seja, feita, essa crea
lhos geraes estava j:1 conferida, por disposiçiio ção, poderá de outro moclo evit.u· os ma.les que 

• • , , •• ,; t • a con 1ect- provem c a 1nsao a nums ra tva mm o espar-
mento de negocios começados nas c..'Lmaras ; zida. · -
conseguintemente, a Constituinte, creando a.$ as- Um dos ultimos actoo. legislativos drdnghterra, 
semblêas provinciaes e dando-lhes o J.iretto de sobee sua, administraç~o local, o ele 1858, que 
resolverem negocios municipaes, nã:o ultl".lpassou teve por 11m dar-lhe a, reg-ulariade compatiYcl 
o seu mandato. Demais, tt reform<\ constitncio- com suas tradições, lll<tntendo o typo de organi
nal de 18:34 teve como ob: ectiYo a descentl't'l.liza.- za .ão das munici ):llidade;; ruraes c urbm1a.·· dan-
c,~o a mmtstrahva, e ainda sob este aspecto, do ás corporaç~ões reg<l.lias maior-es que <b con
ella eonservou-se fiel ao pen:;amento qne dicton-:1. cedidas Jlelos actos <tnterior8s, dei:..:<n·a às loC<\
-dando aos poderes proYinciaes o direito de L- li(ht,cles liberdade de aceittü-o ou nã.o. assim como 
zerem a divisão administl\üiva. (.:lpoiados.) de preferir o regimen urbano on ruÚ1,l. . 

Aclmittindo-se mesmo que a Constituinte crue Assemelha-se a esse <'\cto a for-ma de legrslar de 
votou a reform:t constitucional excedesse o sen alguns dos Esta.dos norte-america.nos s0bre org:1.
mandato. pergunta-rei : Esta reforma, realizada, n b<W<"io municipal; assim nos Est:1dos do oeste, :t 
ha mais de nieio seculo, respeitad:t pelos poderes lei, csta,helecendo dous modelos de governa mu
publicos, não se ternimposto a todos. e os direitos, nic:ipal e as condições ele popnlnç~ão e outras exi
que conferiu ás assembléas provinciaes. não de- g-ichs )ara, aclo )(,'<tO de um ou outro reo·imen deixa 
Yem merecer o corpo eg1s a.tlvo o lll<tJOl' rc- a popu aç:ão l1ber;: :u e ele a optar o que qnizer. 
speito ~ Penso que sim, e o meno~calJo desses di- Poderíamos, seg-uindo e.;;ses exemplos, legislar 
reitos poderia susc!ta.r conflictos desagr.1c!n,veis sobre esta, ma.teria ele um modo facultativo, coa
entre o poder geral e as assembléas de província. cedendo muitils franquezas ú municipalidade, 
(A.poiado:.) uma, vez crue o município preenchesse certas con-

0 nobre deputado a quem me tenho referido dições de poputaç~ão e outras que seriam esta
ainda considerou inuteis as condições qne tuidas. · · 
exige o projecto para a constituição elos mnnici- O nobre depntad .. ' pelo 2° clistricto dtt província 
pios. '<Que mal razem as asssemlJléas, disse o de S. Paulo censneou que o projecto di:;tiuguisse 
nobre deputado, u&'l.ndo e abusanclo mesmo d<~ f<l- as fu:ncções nrmici xtes em ro H'ias c deie"'<trlas. 

n t que em para a creaçao e mmnc1p!Os : em vere ac e, na o e ta me wr c outrmt\ exercerem 
Si crearem municinios insiznific::mtes, t~stes não as c.nnarns mnnicip1es attribtüç~ões del.eg-mlas; a 
poderão conservar:.se, e ahf está o cort·ectivo dos ellas co: .. pcto a ndrninbtração do municipio. Qs 
abusos que praticarem.,, :\ão vejo proeedencia ~a. cto> que o goYet·no p:·atica, no interesse •ht admi
neste argumento. nistração geral, ctc~~·em ser-lhes completamcn!e 

As melhores theorias nesta mnteria falham, si estranhos. Não poderemo:;, porém, repellirji~ essa 
certas condiç-ões não se 1""erificarem, p:n·a que pro- tra1lic,,ão, qne se tem conservado entre nós, como 
duzam seus e:reitos. Nenhum result<:tdo dará a, entr-e outrn:; povos. O motiYo que o impede é que 
mais perfeib organis:\ç-ão municipal, si não fo- não por.lerú o Esta•.!o. por muito tempo, ter agentes, 
rem os municípios :1ggrcmia\'ões importantes, nas ditTerente:; localidades, os IJ.U<~cs prestem-lhe o 
1)elo numero de h: Ji < 1 ::. Jt e c mpre 1en< em e <vtXl to c e c1ue precrsar. 1· esmo em pa1ze3 on e 
pelos rendimentos que peJ•ccbem .. E" esta, a m ':·u domina a mais completa descentr:üisnção admi-
vêr. uma g;·:mde ditliculdacle que teremos a ven- nistr.üiva, como os Estndos-t;nidos, a tov;n.~hip iu-
cer, JWr<'. conseguir que o mnnicipr:.li:;mo flo · :: :~ , ; , . . 0 ". e"":st:LT1tt~'~''OO\fttt-----
entre nós; e não e ditlicnldade peculiar a nosso servic,,o.~ reclamado;; pelo governo central. Não 
pa.iz, mas já sentida por outros poYos. vejo incon-.;-eniente em continuarem as c:unar,.s 

Só os grandes municípios têm merecido exten- a f:,rnecer infor·mações e'" prestarem outros ser
sas regalias: só elles podem satisf:tzer o fim a qne Yiços pedido~ pelo governo. Q que, porém, entendo 
se destinam. Neste C<tSo cst:.i a to\Oi1Ship nos Es- ser essencial, a este respeito; é que, no·exercicio 
taclos-Uniclos e os borou.qhs na Inglaterra. das func(~ões deleg"<lcbs, uão fiquem ~ujeitas a 

Quando se tratou da reforma atlmin:strati v a unl't 1isea.li7.:lç"To rigoro;;<t e arbitraria ; que, auxi
da ltaJia, o ministro que a promoveu, vendo os lia.ndo a administração gera.!, não possn. o dele
males que provir;.ham dn. existencia de municípios g:ado do governo geral, sob o !lla.is frívolo mo-
insign iticantes, propoz ela ssi!ica l-os em gr:u:ul-(~.~;,+~ro;,;-811lS1}1. m-116-1-a~ • .---- ---- -----------
médios e pequenos, dando aos primeiros nttribui- O SR. RATISBO)l'A:-Em França,, que é republica, 
ções mais extens..'l.S, menores t'LOS seg-undos e mais podem ser suspensas. 
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0 SR. AL~IEIDA NOGUEIRA: -Aqui tambem 
podem. 

O SR. OLntrro VALLAnXo:....:Não arlrnitto as 
funcçües deleg~tdttS sinã.o como necessidade pas
sageira,, devendo, ruturamente, ser ex.tinctas~ 

O. projee:to em cliscussii,o, não só dá ás municipa
lidades attribriições proprias (<lrts. :~G e :37),çorno 
oro·aniz<t o executivo dos munici 1ios devendo as 
deliberações ser executadas pelo:; regeclores, 
-pelos presidentes elas eamâ.ras e pelo prefeito, na 
cnpital do Imperio. As emendas offerecic.la:> pelo 
Sr . .i\Iinistro dn Fazencht cream o prere:to em 
outros municípios mais. 

A _cre~ção dos regedores parece-n:._e nma faliz 

finado autor dtt Provinda .. Dando aos' presidentes 
de c::umwas a. melhor par·tc na. execnçiio das reso
luções municipnes, o projecto pt·octmL conver
ter em lei artuillo que já era num realichde. 
(Apoiaclns .) 

Em t?_dos os municípios, os presidentes de_ ca-

O Sn .. RATISBO:s-A:-Só não estava na lei. 
A creaçã.o do prefeito, que o projecto sõmente 

estabelece na cnpital do Imperio e que pela.:; 
emendas deverá existir em todos os municípios 
que tiverem renda su-perior <t 40:000$, en, achan
do conveniente <L creü~'ão desse funcciona,rio como 
o projecto estabelece ... 

0 S~. RATlSBONA : -A questão ê de constitu-

O SR. OL DtPIO YALLADÃO : - ... uão a, quero, 
como n.s emendas consig-nam. Dem:üs, agita-se <1. 

. respeito uma séri<t questão de constituL:ionaliclaLle, 
como IJem ponderou em aparte o illu,;tr-<tdo de
putado pelo 6° rlistricto da provincitt elo Ceaiú. A 
constituição politic<t do Imperio eontiou ús c~a
marn.s o goYeJ•no das localichvles. e segundo o 
demonstrou um Ol?.clor, que hrilh<"tntementc.: Llis
cntiu <t nmteria, fJQvemo qnct· di;:et· cldibernt;ão e 
aeçtta. 

O prereito, ao laílo de mtúiicipalidade,:; eujo po
der nã.o roi ainda. rest~tnraLio. serú uma autori
dade a b.;;orvente, que aug:mentarit o llcsprestig-io 
clessns institui,;:ões. 

Em relação it cn.mar<t elo Rio <lc Janeiro, penso 
rlo modo seg-ninte : emqnn.nto não se etrcctuar 
uma. crmstltuiçüo e,;pccin l do mnnicipio neutro, 
damlo-llw umn. ur;,;·anisaçilo :: pproximarln :'~ de 

ção' llü Lonclro,; appl'o:mnn-se :\ do c'onLhÍ~l~. re
tbrma esta, cuja nc~.:c~.;~ir.ladc não preciso oncal'eccr·, 
. ()•) . . c .... 'üo l ) er•ito ~úmente l~tl':t a 
'cat)ital elo Imperio ; porque serú o meio de linar 
o ministorio ·do tra1J::tlho de .:tttcnder a minn
dencins ,Jn, aclministra(,,iio municipnl. 

Quanto á ass_emblé<t municipal, que o projecto. 
funda, acredito que seri~t mais util cont1ar ú pro
pria municipalidade tL missão que a mesma as
semble:.t tem a desempenhar, em relação ás paro
chias. O elemento novo qno entra, na composi
ção dest<t assemble,l-OS maiores contribuintes 
rc:;identes no munici 1io oderh~ unir-se iL muni-
cip<tlida.de, par~~ votat· os meios de r·ealiz<trem-se 
os serviços municipaes. O maior defeito elo pro-

jecto e o mesmo que notn-se na lei de I• de Ou
tubro de 1828,-não dar ás municipalidades fh.cul
dade de ln,nçar contribuições dentro ele limites 
qne poderiam ser marcados. Esta mate ria offerece 
s0ri:l.s di!liculd<~des; mas é preciso superal-as; 
t~m dos ~x.-presidentes .do conselho da situação 
lt!J~l·al_diZt<t que o maior mal que sentimn as mn
n_ICljmltdades era. n~io disporem de renda suili-

1 e pnra. suas neces:31 a es. • s e conceito 
contem muita verdade; que valor têm attribt~i
çq_es mnplns, ~ maior lib&rdnde no seu exercício, 
naotendo meios de torn;);l-as etl'ectivas? 

O SI~- AL~rEID.\. NoGUEIRA:- Deve-se dednrar 
r,s fonte.:; de que poderão auferir renda.: 

0 Srt. ADIEIDA NOGUEIIL\.:-Consio-nei esta 
idéa. em uma de minhas emendns. 

0 

O Sn.. OL DIPro VALLADÃo:- Com essa conces
sã.o, _gnrantil'-"e-iii,o recursos ús cnmnra.s, sem 
os oblCes que oiTerece n, cli...-istio da ma.teria tri-

• l 

O Sn.. AL~n:mA NoGUEIRA:- E nã.o havet•ú 
confiictos. 

O Sn.. OL DIPIO V Ar L ADÃo:- Podin-se tam bem 
ch'n· ú:; ca.maras faculdade de contrallir em
prestit_nos _ p:n•tt ·obras, uma vez que os juros e 
<tmortu;a~~w. fossem pag-os 1)ela renda, ordinarin, 
~em sn.crtilclo de nenhum dos serviços necessa,rios. 
Outras condkões poderhun ser exigrdas para este 
tim, si estas nilo fossem · ul n-ada.;; sutricientes 
como a emnrcação de um prazo dentro do qual 
tosse amortisado o emprestimo. . 

Em Fran9a, onde, a despeito de tO(l<\s as trans
formflçües políticas, domina :.t maior centralisa,çiío 
administr·ativa, unJ<t lei autorizant as communas a 
cor~tl:a~lil'em emprestimo:,; pnr<t olll:as, desde qne, 
sattsl_elt:.ts as suas despoz:.\s e os .Jill'OS do em
prestnuo, · f<.lsse o mesmo a.mor·tizado dentro de 
12 annos. 

Apt·esentm·ci emendas ao wojecto. consio-nando 
esta e ou ras pro\"11 enctas qne reputo uteis. 

Examinal'ei, finalmente, as disposições do pro
jecto e·das emenda:-; relatiYns á eleiç.ão municipal. 

E' esta a vartc Ll<t relorm<t, que ao Q-o,·erno a.ti
gnm-~c mnis nccessaria. conforme ~asseverou o 
nobre Ministro do lmp.erió. 

0 SR. RATISBO~A:-Qn<tl? A úirma dü. eleiç~ão 
elas ca.mn.ra s '? 

l~ .~I:. ÜLY_:'<_~.l'I_ü \-A T.LAI>Ão:-Sim, n fimn:t d::t 

O SR. OLDIPlO VALL,\.DÃo:-Exporei tt minha 
opiniilo u. respeito. 

Pl'edominn actualmente o voto uninominnl 
pam a eleição das ca:naras. Este system<t tem 
sido ex )erimentado e creio ser o·er:.tlmente 
aceita, .a_ opinião que. ·o condemna; o sytema é 
mau e nao deve contmuar. (Apoiados.) 
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A experiencia tem revelado grandes males 
proYenientes do voto nninominal. 

Sou partidario do al:tr!!,'amento do snfl'mg·io, 
para todas as eleicões, sendo pm·a n1im apelws 
necessaTias as -en· i1 - · · i - ,., ,. .-. 
o cidadão pos:::a ser aJistaclo elcito:·:-que seja ci
dadão brazileiro maior de 21 n.nnos e qne saiba. 
~er .e escreyer. São estns, para mim, a.s c:ondiçõ8S 
mdispenYeii:, tenLlo a Yantac·cm ele ser a.vcri.Q·ua
das com mai:; cxactidão do~ rrne actualmentõ se 
faz. 

. ... ~ (. 

did<t; e que utilidade lm em manterem-se exic·en
cias innt.eis para o exercício do direito elei
toral? 

Si é preciso, como dis'ie, augmentar-se o elei
tor~1do para eleiç:qcs de c..1.racter p litico, muito 
mais tO?IHt-se necessario o angmento , trü-

< • ·-e:, S at llll!1ÍS l'a ÍYOS. 
Entre totl?s os po>os, cujas leis não têm concedido 
com a nuuor l.argneza o Lliroito ele Yoto aos cida-

políticas e coMrerido esse direito 1;:n•a, as elciçue~ 
n~u~1icipaes. Entre nós, yorem, predominam idéns 
d1fierentes; o mesmo rrn·or ne hn 1ara umas e 
mnn J( o para n;; outra:;_ _-\.ssim, o eontribninte 
municipal é, por nos:>ai; lei~, exclnitlu ele tomar 
parte na eleiç:ão Lln. c::unara.: pag-<1. o tributo 'lHe 
e exigido, ma~ não tem o dil'eito do 1iscalisal' a 
npplicação que e dada ao prodncto do imposto qne 
satisfez! . 

E' :1· 

nossa legislação eleitoraL 
. Sendo os interesses locEtes mais simples que o~ 
mteresses do Estado, o eleitorado <1.dministr·ativo 
devé reger-se por normas ditrercntes das adopta
tlas para o eleitorado pvlitico. E' o que ob:;crya
se g-eralmente; nos paize;; ontlc ainrln. exig<)-se 

,. "'c. c. ~ • :; .. "::, c. ' • 

mais diminuta esta exigcncia para. o voto na 
eleição municipal. ?\a Belg-ica, o cen,;o político e 
de ~2 rrs. t!o .contribni(:ilo diJ'Id<~: mas, pa1·a o 
eleitor jll'O\'Ill(;Ja,!, é de 20 frs., C tlo lU fl'~. ape
nas para o eleitor •la •-'ül1ll111l!W. :\a. I ta lia, o ce'I"'' 
;j·eral e de 4.0 ü·::;. de impostos, wa:; e de 25 lb~. 
a c o r::;. uac- e1çao mnmctpa. Emun ·ro,.; mtuto,.; 
pa.izes predomina. o :mll'ragio günct·alizado. 

Não podemos negar ao con trilmint<'! munici1ul 
o direito ele conCOl'l'Cl' para •~ cldçã.o ela, c:tlllnt'<l. 

Quanto a mrma. d:1. eleiç-üo. o projccto do nobt·c 
•lepn tado pelo 1" Lli:-;trid<' da C(,t·te adopta um 
plauo, que :'Uppon I lO ser I) lllelilor. Este plano e 
~[li O no:; municipios, enjn, ::;de tenha popnla•;iiu 
llllel'iOr a 20.00(1 alma:;, n, C]ei<;iio i;C rac,~:1 por 
voto ineompleto, Yotnnrlo o eleitor· ül11 dons tor-
•: :- (os L'l11110 . .; t.L' que 1 eYc (·ompot'-;;0 :1 L"fl

ll1at'a : c nos mnnk-ipio;; (~uja se:le lcnlt:< ['Opnla
l;ão superior a 20.000 almas, a clcic,•ilo se}1. i'·Jitn. 
por pnroclti:~s. 

Deixando o voto unillolnina.L nüo clcYemos ado
pta.r a ide,t opposta.- .o voto éompleto. ALlopta.clo 
o svstcnm c no ex mz haverá entre o- membros da 
Inunicipalidndo J•eprc.;;cntantc:; da minoria, o;; 
quaes hii o de fiscn lis:<r os a c tos dn. m<1.iorh1., e não 
serão rcprcsentnntes r.le grupos tão pequenos, 
como nctnalmente silo eleitos pelo voto unino
mina 1. .h~ tiYcmos, elll nosso pai ;r., nmlt expericn
cia tlo voto incomplet•\ r1ne, no entender tle al-
O· ,.. :- ~ .... \ :.... • ... , 4 ::, :- " • 

que~~ pratica do mesmo entre nos dciise razões 
para impng·nar sua nont adopção. Por pouco 

tempo, o Yoto incomploto servin para elci<,':lics 
entre nôs, não peotluzindo maus cífeito.-_ 

Vou t.~''minar, deixu.ndo de referir-me a outros 
pontos do projecto .• 

(Apoi(ulos .) 

O SR. Ar.:.\IETDA Xonn:m.\ :- Ni'lo IJ:1sta.m re
to:pws : precisamos ele uma vcrtlatlcira rcrot·ma _ 

O SR. Or.DIPIO Y_\LL'..Dlo:-Dcvemo:;;, por meio 
de mclho!'•:mento~ sncce:~ivos, dar Yid<1. ao reg-i-

.~ ; • " •C. 

resultado, com mn acto legislativo sómentc, I nas 
e l1l'eciso iniciar. CSS:1 ob!'<1 jlJtl•iotica. Sigamos 
o exemplo que da-nos a. lnglatena, sobre cujas 
inst.itniç,ões locaes exprime-se da, seguinte ma
neira. um insigne publicist:t rra.uc<~z, estauelccen
do nm p;1l't1.llelo outro ns mesmas c as <le sn:t 1n-
rw; 

<.<remos tio •..tltro l:ulo d:t ?IInnch:t Ulll"- organi
sa~:iio adminislrati>-a. antig<t t:Oino a _sqciedadc 
em <'J tw fnnceiona, rornmtl.a cnn tlwme :1, ot•dünt 
na tnea I dai' •·•)n,.;as, que mt,.;c;e e :::e •k·scn n)[ ,.o 
::'r~on ~:~.~~~~~~~)~ll~t~', que uã? tem ,.:~~tros. cri:t1l~r•·~ 

liinn·.;;·'·' a•·onteeimont.os IIistoric:os: or:::·;u1bwão 
cspuntnnea, j)Ol'L'll'l, ,.;nccessiva, rrne niio '(i o eU'Ôito 
elo p::ms:uncnto do lliH p;·in~ipe, da:;; J•esolut,~Jes 
!cg-bl:ltivas, nem tln;; c . .;pecnl:<ÇõL'S cht scienci;t 
politica, quo não se ti.:z om nm ttia., nns Cl'ú..;ccn, 
ntodi ricou-~e. :tdrtnil'i~) aJ"'I'1'ei<;o:llncntns c simpli
ddat!:ulc co111 o <.!.·clll" . .;o 1los soeulos: quo sofl't•eu 
a rc•pcJ·cns~ão de tod:1s a,; ph<tsc:-; e cri:;c:; sociac,.;; 
organisa•:ü.o ()UC nii.o e exté·:·io .. I: ú sol·it·dade a (t.nt.; 

l f,. -
lig~lLlü ]'Cio h•:'• mais intimo e nwi:s 'e.~ti'Cil•;. 

Aq nem da Ma ncllü. encon L ramos uma legisla
ção i1wons!an te, exterior tt sociedade, artilicial, 
cm:tnndn. das resoluç-ões instantaneas de nnm 
assembléa, tlH:;reitas pela a:;;;cml•lea scgninte: or
rranisa :ãn conccbhla om um din a i 1lienda não 
rn.ro, alg-nn~ mezes on alg-uns :mnos somente c im
metliatn.metltc motlilicada: nr·g·ani:-;açü.o sem raizc.;;; 
no paiz sem consistencià, oinborn. regular, nni
rormc, g-eog-rapllicn .. » 

A centra.li;,a~~ãn adminisll'atiYa., em um pair. 
non) como o uo~:-;o, vasto, de 1opnlação pequena ···.;· ~ . . ~ . . . 

.:\ exagerada r.entmlisar;~'io admini~trativa, 
como a temo:;, pôde tlae no po•.ler apparencias de 
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gran1le força; mas, anniquillando os gcrmens de 
vitalichd_c nacional torna impossível todo gr·antle 
commethmcnto, todo progresso, em fim. (Muito 
l;eti!·, muito be,;~.) O Ol'<tdor e compri nentado por .. . -· 

I 

y,:-m il mes:l, são lidas, apoiadas e entram em 
discnssiio, conjnnctnmcnte com o parecer, as se
guinte:; 

:;og·tünte fôrma: 

. o e_scr·ivão do paz, encarreg-ado do regbtro civil, 
e ollr-Igado, sob pena. de su:>pCll:';ilO e multa im
posta peio presidente th l_)rovincia, logo que lh'o 
commumrtue o enca,rr·eg-üdo tlo ceüso da pro,·inci:J, 
a. n 1res n n r 1 • - ' · - • • 

em Jnneit·o e em Jnlho, ns relaÇões dos nasci
mc•t1tos e obitos do S3mestre anterior, fLUe c·on
st<wem dos livros tle registt·o do districto, decla-

r1uan o «ao:; nnscwJen os>> (o ma.is como 
segue). 

S. R.- Costa :ÍffiJÍW'. 

nomeaç:."to de v:.u·ios empreg-ados, quer de justiça, 
rtuer das The.;;ourarias de Fazenda e das Alf<lll
degas. (Apoiwlos.) 

Ha, 1Jortlllto, mua tenclenci~t descentra!isa-
(. \, :-; 

roi upresenhulo, c não e possível, sem contra
,[i~ção nw.nircsta, sem um retrocesso artificial, 
detxar de attencle1· a essa tenclencia de nossa le
gislução, votando integralmente um projeeto 
apresentado ha 18 annos, quando outras idéas 
pareceram porYen tu r a domitHtr . 

. em wara o orac or aos evo os to pt'O.Jecto, 
que o r1ueiram aceitar hll qual, não ser· po:;sivel 
a.doptar como se acha o§ l" do art. 1°, em que 
se diz que a pnrochin, unid;J.de administratirn, 
é a cil·cumscripção tcrr-itoria.l adoptacla. nas leis 
para Q;; actos cleitoraes e ecclesiasticos. 

Esta Jro los i ·ão é su lerflna a vista t, 
çilo do a.rt. 1°, em que se diz que a parochia é a, 
base da org-anização administrativa do Imperio. 
Si e <L b::~se, jiL e a unidade. 

.:. • -~ ' '- J ~- .r ii e 
depois da lei eleitoral, a, parochia canonicamente 
pro.~·id~ . não_ ó m~üs a _ circm11,s~ri ?ção adoptada, 

Xo nrt. ~'!4, i;~. (i111J, ou ontlé 
te-~e: 

Jx\.rochias iostallaclas canonicnil1ente, pois ··nuc con ,-icr accrcscen- '! 
t'<tlln em netos ecclesiastico.s. 

A Camara pt'ovitlenciarit par'a que haja nas 
pnrocllias cemiter-ios JXU'<1 ll!ItW11es n quem a 
Igreja não concede sepultura, em sag-rado. 

O art. 13, como se acha, não 1l6de igualmente 
passa1~. Nelle se estabelece a these de qne as 
despezas nmnicipne.;; são imicamente destinadas <t 
serviços da ~clnünistraç~o do muni~ipio, c que 

(.. :::;; . ~ ·. (. . ' ~ 

goso dos municípios ; continuando comtudo a 
car.Q·o dos coti·es muuicipaes as despezas de qne os 

O Sr. Au.ch-ade Fi~ueira <le ,tt:)n1 encaweg-ado as leis geraes. 
plora. que a Camara não houvesse acolhido o O artig-o, pois, ao mesmo tempo que affirma 
1·erJnerimento CJne teve a honra ele a1wesentar á que as despezas muuicipae~ sã0 somente aquellas 
~tm cleli!Je~ação, no sentido ele voltar o projecto que se fazem em bem da utilidade, uso e n·oso 
• -~< e c. o.;; mummpcs, accrescenttt que con nmmn n c:\r-

0 Ol\ldor não tez este reqtwr·imcnto. no in te- go elos col't·es municipaes as despezas de que os 
1·essc do seu voto, JIO!'tlue el!e e:•t;n··~· hJ·potllt~- tem cncJ,rre.g·aflo as leis g-e1·aes do paiz, isto ê, 
~.:aJo coJltl\t o projecto, emendado on não. visto clespeza.s de eldções, jnry, custas .incliciacs c 
como pertenc:e ao ntmwr·o daquelles rtne'vão se outras. 
tomando cacht. yez mais raros. o que di!lieil- O ~tnc lltz esle uetigo a IJ<:Ul chL reforn1.::t ~ 
mente concorrem cPm o seu Ynto nu·a re1b1• '1 · . ' · h ., •· 
unpensndas. (Jl1•ito bem.) o que, poeóm, é ncllo incol.üestaval é t•evo-

Aprcscnton o l'OIJI10.t'imetlt<). no iutt~t·css~· tlo g-nt· uma lei que se acha r·ovog-a.da. por ontra, ú 
voto d"<HJU!~llos rpfe :;c qnizessém illnstrar enwn- revogar o n,rt. 2i Lla lei n. 1507 de 2G rle Se
,Jaudo n projecto, qn(• não p,·,cle. como está, set• tembro de l8G7, r1uc se aclta del'ogaclo lJOl' um 
euYiado it outt·n. calltnt'<t elo parhtmento. nrtig-o ela lei de 1870, que l_ttwhl passa' o par.~ 

Utn(l. vez. pot·etll, 'lne n:i.•> pô:le ~·on~eg·nit• os corres ;,:!'61'<'\.es as multas nnpost:ts. :\cha-se 
obter umn confei'cnt:in eom a. eommis&io com- ost;t lc-i Jw: muito t'eYo_g-:vln,. 
petontc. lemlwn. a. nlp·nm dc\·nto do projer~to, Assim c nintln. Qne o ntt. 21, relativo :'t. l'C
a~ emenda;.; dl) quo ello (·at·,~cc-. :linda. mcsm" ot·g-anistwão munic:ipal : os nrts. 2:~. 24, 2G, 2l~ e 
qna ncln se r neil·a. nd,., )tat· como está. 27 c \W se t•efot•em ao numero de Y r n] '"·s ·· 

\"nt referir-se ao.; pontos. que s~.! al'lmm rtne se derem cowpm• as cnmams munici{Xtes, as 
pt•r.jndieaclos por netos legii;lativo3 posteriores multas por falta de comparecimento, etc., as 
(rrl)'~iado'.), . aos pontos incolterentes em que o incompatihilidndes dos vereadores, as cscusil.s 1los 
pt·o.]ecto abunda. mesmos, ncham-se annullaclns poht lei eleitoral 

Este projecto tem 18 annos; o rpte, qnantlo, votada posteriormente á avresentaç~ão elo projecto; 
como disse 1m ponco o nobre deputado, não seja. e, si a Cnmar:t dos Srs. Deputados póde ter n. pre~ 

.. . . • -. ~. , ., • n• ~:- ..... • \ . t> .. !". , • ';: .. • -

(·ousa para a vidn. de tll11 pro,)dcto. . :::- vas. não tcrit n pretenção de re!orma.t' :t lei e lei-
Durante estes 18 annos. diversas tlisposiçves tor:í.I. Estes artigos, pois, c!lrecem de ser altc

lcgisla.tivns tem promoYiclo a de.;;centrnlisnção, rndos de. conl'nt·miclatle com :t vigente leg-islação 
eomo e facil verillcnr nas leis promulg-ndns. Peht eleitoral de O elo .T<tneiro de 1881. 
lei eleitoral, peln, lei dw; sociechtdcs .:wonymns~ E' nssim <tillda quo, no m·t. .JO, cita-se oomo 
pela qne passou aos presidentes de provinci:t a vigente o regnhunente relativo a custas juclicia-

·C. ;)-; c. M ~ • ' ' ,., • • • ' ~ "' ~ \~ e t..- ' ~ . . .• t 

decretos elo poder executivo, CJ11<1 passm'nm para. reg-ulamento ·vigente; no art. 46 ::>c trata de 
üS mesmos 1wesidentes e <tutut•itlades Ioc:aes u., multas ü, impor aos >erettllore::; que fitltnm sem 
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• • 
motivo as ses..<:ões, quando a materi;t se a:chn. pt·o- cipa.l ; po1· ultimo, em pa.rte distincta., procurar 
Yidenciada igua.lmente pela novn, refornm elei- dar uma. organizn.Ç'ito espec:ial ú Camarn. l\1nnici-
toral; no art. 8:3 se prollibe às camaras transig-ir pal da Cürte. · · 
em concordata.: quando outra é hoje a. lei que dú., o ora(lor tem a. infelicidade -de não aceitar 0 
ainda àquelles que a não têm, <t racnldnde de an- comr)lexo do l1l'QJ. ecto 'LJelns razões nue vai addn-
nuir n. concordat;t ,iuclicia.ria :. no nrtig-o 63 se ·1 

' - zir muito summal'iamente, pot'í]tw.nto o assU!npto 
trata do censo e, tla. e.>ta.tistica. parochia.L presta-se a. largos rlesenvoh·imentos,a. que o ora-

Toda esta. xtrte do projecto se n.Cha wejndicada. , :- ·e póde entregai'. 
por et vo a. a. no n.nno segmnte, que regn ou o 
assnmpto das est.üisticas, assum pto que po:;terior- A tli d:;rto da;; a.tt1·ibuiçõcs das carna.ras IJUe o pro
mente foi posto em execuc:.ão, em virtude do re- jecto consagTa., ücha.-sc littera.lmentc con&tgrada. 
gulameuto dado pelo governo para. a. execução mt lei de l de Outubro de 1828. (;ipoiados.) "\lli 
d:a lei. com etl't~ito :-;c mencionam attribnir;ues ele inici:lção 

E' um seniço que se acha providenciado con- ou proposta. como a lei diz, de deliberaçito e de 
venientemente e a res )Cito do ual a· )ar ·hi· • re )t'esentn .ão. 
nem a.s municipalidades têm que inter-vir, není. E' Yerdade que a lei de 1 de OutulJro não con
seri~t conveniente derog<tr a le!!'islação que temos sag-rou artigo distincto para essas a.ttr:Jmições, 
p<t~:a. passar para. ~utcto!'idadesv electivas ~ paro- porque não tinha. de fazer critica. a nenlmmn. 

ou ra et que n·esse c e re ormar, como 1qje :-;e 
-~s ~nesmas emendas apresentadas na 2a rlis- faz; por b;;o ella a.g-g-lomeron cs:;a;; attrl' .uiçõcs, 

cussã.o ca.reciam de :-;er postas c.le accõrdo com nas suas lliO'erentes 1n·ovisõe,;, é-muito claro l]nc 
varias outros n.rtigos elo projecto a que al- distin,!::·ue perreitnmentc ;t eatlteg-oria de cada uma 
ludiu o orador. E' assim que, com relação de bc~s attribuições, assignnh :lté para ca.cla. umn. 
ao município e ütbrica.s de parochias desta dellas a::; formo,lida(les externas, âe qne deviam 
cõrte. se su) rime o · reO'edor como devendo r ' • :;; i l · · " 
fazer parte de la., substituindo-o por um dele- co:nmunicn· esses tlilrerentes netos. 
gado elo 1n'efeito; entretanto que, nos :wtig-os O que o orador queria ver na classificação do 
seguintes, reapparece o regeclor, reg-endo e projecto era algnma. nttribuiç~í.o nova. da.da ás 
deliberando com os outros membros .do con- c:1maras municipae;:;; mas dechtra IJUC: por maior 
selbo. · que fosse o sen desejo de condescender com o 

• Ontro5 pontos existem: sobre os qnaes terá o nobre Ministro do Imperio, cn.i<t a.nsencin de
orador de fazer obsernwües gera.es, mas qne plora, não encontt·ou novidade nlg-uma, nenhuma. 
infelizmente não podem ser ser emendado,; mnito di.:;po::;iç~ão !lo\·a no projecto, isto c, não encontt·on 
facilmente em uma. discussão: por maior que nenhuma. attribniç;ão que jú. não · estej;t contid;t 
seja a devoção elo rojecto ue forma. nm na lei. de 1 de Outubro de 182 
to o 1armomco, sys ema ico, (e mo( o que não A clifl'ere ça. é somente qu:1nto ú rcdacção. Na 
é possível tocar em nm sú de seus artigos, sem lei de 1 de Outnbt·o é aqnelle estyllo lapidar àa;; 
tocar nas disposições capitaes rrue elle contém. n<:>ssas l'rimitivas leis, qne o espírito pratico o 

Continúa, portaJ?-to, o 0~';1dOt' a. deplorar que o conhecimento das materias flanun nos seus 
a Camara st est1. re;;olnda a. adoptil'l' o pro- legisla•Jorcs. Adun.lmente pen:;amentos, ús veze~ 
je~to t:ü qnal, não procurasse ao menos e:;coi- bons, ma::: dcluidos em phrases longas, rpte aba
mal-o rle defeito.> manifestos, q uc n. sua leitura. f':.ttn o mesmo pensamento. 
mais rlesattenta revela.. Disse o nobre minbtro qnfl n. l0i dn 1 ole Un-
. o sn. RATrsnoxxA:- E' 0 que faria a t!•)nt- tuhro não dá~ como o projecw, '1. oliro:ito de l:\n.;-at· 

•eda~io. E" verlhule lh~ o nrt. -li dessa lei nãu 

:r rt mt ·ve::- f o) i · :n .. • '·e lo:· 1 Jcrar;ao ,, f •: t·•·
prc:;entação: crea. jnntas JXl.l'OChiae:;; co1n f'nnt•J•o.:" 
parochiaes ~ crea uma assen~bl~n. _ mnnicipa.l co~n 
o fim de exercer certr:.~ nttr1 b~ : . : 

o SR. :\.XDUADE FrGU.EmA accrescenta que to
dn. a Can1ara. pof1eria fn.zer ·oiJserYa<,:ues ú. com
missão, segundo a reforma qne se fez no r·•:,d
mento; (>., agora qnc tem pr•estn.do e,;te ,; :-·t·\·i't;o 
ao project~,vai cotnbatel-oe da1· as razüt'::; por quo.• 
não lhe 1 ofKlc dar o sen voto. 

O projecto cont~111, enmo 1wineipac;:, a~ "''!:!'llin
tcs tliS}JOsições: nmn. ~li.:::cr·itnin~tÇã(~ ~la;: :tttl'iloni
çl'•es t.la,; cnma.t•a;; nmntclpau~, clas:;tflc:a.ndo-,.;:• ··rn 

guarln.s; como :-;eja.m : . olJras e:o.:tt:ao1·dina.~ias, (,:;;_ 
tabeleetmento~ de cn.t·rtlafle e rle mstt·ncc.~ao ; :-;e
para. n. fle l~boraç~1o da execn~~ão nos _acto:-; mnni
cipaes, assnn corno no:; acto~ flas .Juntas par-o
chiaes : procura dotar de r·ecm·sos, nüo tanto as 
municiíKI.liolades, mo,s as juntas pa.rochia.es e as 
assembléas mnni<:ipaes ; e, por ultimó, para co
hihir a in5t'tbilidade rias circumscripções territo
riaes que con:;titnem as parochias e o:; rnnnio::i-

-----------PJ·,~o~~ c---tPt-H.~I'O~-.' .• -' ' . ' . • :- • 
con~tituil-as ol'ot·a em diante para. os efl'eitos 
desta lei, isto é, para o exercício do poder muni-

t':tlla Cltt perla:;-io, ma .. .;; dú. it e~unar·~t a n.ut'or·i
z:•ç~:Io de propô1· que se concedam Yant:1gens 
pccuniarias a qncm l1zcr· ohr:t do caraelet• ex
tt·aor·distat•io. lltlS m.::,.;mo:; tct'ttlOS em !Jl!C' O {'az O 
Jli'O,ÍC'clo que· :-:•~ di:-:o:nte. );;io empreg·a a. pala. \Ta. 
ma,; diz a cons·t o·ont IU:tiot· gt~neralidade, por
rpw c•,;,;a~ vanta~···n,.; po'td~"m nãll consistir nni
canwnlu f'ltl i" ' d;~;.;·io. mas t:unlJem em ontra:; 
eon-;as. (:\ 1mir~~lo.~ .) 

fJ noht·f~ minbtr·o f.k~::;cnlJt'Ítl r ne o lei ole 1 de· 
Jntn n·o niio tl·ata ela pc,;ca e da e;H:a. não d:'t 
attribuiçãn p<tm l'eg-nlarestc ;~ssumpto, nem para 
Jll'endet· em flagTante arpwllc r1ue Cétçnr ou pc:;o::at• 
· n---eon-ttmençií:o d,c postura. Ora, !Ia uma. llis
posiçüo generie;t qne dcterntina que o corüt·a
ventOt·, n.p::Ullmdo em flagrante, de uma postura. 
municipal, como tle qunlr1uer llelicto, pos,;n. ser 
preso._ Em que 6 que este pt·ojocto accrescenton a. 
:tntiga lei, não já n. de 1° ele Outubro, mas a do 
processo criminal,· que reg-ula n. prisão eut fla
gt·ante ~ 

Qnanto á pesca. e á ca.ça., o a.rt. GG da. lei de 
I •le Ontnln•n rl:l. ás ca.maras 1hcnldarle bastante 

.. ·ompetcn Los .cppro
vn.rem as posturas que Jhçn.m a semellta.nte re;
peito-
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Qnaesquer que tossem as disposições ch nova. De;:ta imposição, que compete ao reg-edor. me-
lei, com relação ás attribuiç-ões das cam;was mu- diante processo em c1ue e escrivão o fisc;tl, póde 
nicipaes, o oradot• il,; jul~·ari:t m.uito inl'er·iores ús ha.ver recurso pa1·a o pre:;idente ch província o 
d<L lei de l" de Outubro de 1828, seguid<t corno foi ate para o gorer-no imperial, conforme os cases 
do "\cto iVlllicional, que deu á assemblé<t legisla- I que o projecto estalJelece mais arliante. Das pro
tiva provincial a l~tculüade de appro\ar os actos prhts deci;.;ões rl'ess<t junta parochia.l que o pro
das camat·as !Jmnicipa.es. (Apoiados.) jecto tnstitue, relativ:unente a. despezas de natu-

Este )en:;:tmento veiu :or si ofrerecer a base rez;t )a,rochial ode haver recut''O nara o ) 'e-
par;t uma leg-islação muito adequada às difre- sidente d:t província e até para o governo impe
rentes c~Lll1<U'<ts municipaes do lmperio: de.:;de que ria!, que mandarit ouYir a secção competente do 
as camal'as tenham a. faculdade de propor e n consúlho de Esbdo. 
:!Ssemblea. legislativa. provincial a faculdade ele Eis o desejo de centmlizár, não somGJnte o mu-
npprovar <t-i sua::: postur:ls,re::;;peitndo,; o::; tramites nicipio ma::; até a. pa.roclüa;. 
d:t leg·islaçüo geral, fica tada uma das canw.ras :Mas esta. crea.ç~üo de parochia e de assembléa.s 

. '),. . . ..n··.,.. ·.:-' . . . ..... •. . .• 

l'ôr adequada ao respectivo município; 
E' assim que se combina. perfeitamente '' va

riecl:tde da legislação municipal do lm )erio com 
a umc a e ;t eg1s aç<Lo geea . 

As assembléas pl'ovinciaes dot<:tda:s tht faculdade 
de constituir o direito municipal, podem Y:u·iür 
ao inlinito sem que se quebre o éloqne pl'ende as 
municipaJi,Jades, n;:to só ú província, mas ao Im
perio. (.·tpoiados .) 

Os ücto · hv as embléas rovin ·iac · tem a 
sancç~ão do presidente, menos quanto ao ponto 
cxceptnado no Acto Adüicional. Eb alti o elo que 
prende a legislação local á leg-istaç~ilo geral. 

O projecto. porém, o que raz a este respeito? 
Discrimiwmdo as tlitlerentes attribuições parece 
que tinha 0m Yista alargm· a espher<t de acção 
das municipalidades, no que h•• engano ma
nií'e:;to. 

Portanto; nesta 1nrte o projecto nntht adianta, 
nem em t'r·:1 n nezas munici mes nem e 11 nromessns 
para respeitar estas franquezas, e .. o t~ontrario 
atac<t pela base n descentr<llizaçi:t.o decretada. pelo 
Acto Addicion~\.1 n:t sn:t letra e no seu espirito_ 

E' assim que com rela~,:i.io as :ütri!Jnições mu
nicipaes vê se renpparecer um recurso para o pre
sid~nte da provincia de netos que até <ll111i não 
eram de !los :msceptiYeis, recm·so que tambem h<• 
pat·a o goYet·no geral em casos es· :ccin.es. 
. O St~. RATrsnoxA:-Recm·.,;o que só por abuso .. , 

O Sn.. "\XDRADE FIGuEIRA diz qne este pi3nsn
mento ataca nn sna l.tn~e o _\eto "\ddicionaL 

O ]ll'Ojocto cutbn.g-ea quo o prcsítlcnte da ca
mn.ra po5;sa rccot·rer pat·a o pre:>id·~nte da pro
vincia a respeito da exccn~<:io do orçamento muni
cipal, e si o _presidente nüo tem t~.c·t.npetcncia Jl<.ml 
nega.r ~ane1;ao ao ot·ç~auwnto n·nJn.:,tp.tl, eomo potle 
te1· ellmpeteneia pm·a in len·ir na, exeetwão de~te 
orçamento! 

... \'H entementc o prf1wcto (a nma compe e nem 
ao presidente da pt'ovinci<t t[U<> lhe negou o Acto 
Addicional. 

c. • ( ' 

c:ioual e as nossas leis po.;tel'iores qne 1 eg-ularam 
o a~smllpto di:-;crimiuaram hem a, interYenção do 
potler jutlici<ll'ÍO n, c1uem compete conhecer tle 
todos os attentaclos contt·a o (lireito privado do 
cidadão:;. 

O projecto, porém, estabelece um processo de 
adPrtinistt·aç~ão impondo pena.s e multa,; para exe
cu~;ii.o do postums municipaes, o fJUe é um retro
cess0, um attentado contm o Acto Acldicional 

•• o o. •• • • • •• .... • • •• 

< • ' 

a;.; nor:ões as mais· comesinlta,; do no.;;so direito 
publico. 

grau te contm a doutrina do· Acto Add.icionaL 
Contra a sn•• letrJ, por que logo no art. 1° 

define o modo )Or ( ue é o·arantido à todos os 
ct a ãos intervirem nos interesse:; peculiares da 
província, ja por intermedio dns camaras muní
cipaes, já da~ assembléas provinciaes. O prQjecto 
inventa uma junta parochi.al, pot' intermedio ela 
qmtl o cidad5:o póde intervir nesses negocias. 
?..ontra. n. su:t letra aind~, p~r que o ·:ct,?" A.ddi-

cemiterios, as estradas, que 'o projecto chama pa
roclüae:;, façam parte dn, despeza municipal, e seja 
e~ta v-ot:tcla 11ela assembléa proYincial, assim 
como votados, sob proposta das ca.maras, os meios 
indispensa v eis para sa tis1hzel-a_ 

Veiu o prqjecto, e por uma operação de sub
tracç:<i.o, que, em bom direito, se ch<~ma usurpa
çilo, tirou desse orçamento mnnicipitl tudo o que 
cabh á Cn.mara propor e à as;;emblétt legislar, 
attribnindo esstt faculdade a uma ·unta. arochial 
com recurso P<trti. o presidente da província e 
deste ptwtt o g-oYerno g-eral. 

A junta pu·odlia,l tem a faculda.de de deliber<.w 
sobre o cemiterio. sobre a casa do Yigario. sobre 
estradas p:~rOC!·hÍes, qtlC sii.o as que comníunictún 
com as estradas municipttes, entre si, ou com as 
geraes. emtim, todo esse patrimonio parochial, 
que o àovet·;~o 'procura definir-

Este ... tml 1<1 I h o de ~uht1·nr.ç~ão é uma violencin . 
contt·a. o arli"o do Ado :\ddicional. r ne considern . 
este :t.~snmpto ~uliot·dinado ao Ol'~~amento muni
cipal e iL assembh~a pt·oyindal eom exclusiva com
petenei:l. para conheeer dulle, excluindo-o até da 
::>:tncç<io 1lo dele:,:·ado do potlet· cxt•enti\·o. 

O pro.jecto. (•ntJ·etanto, diz o orado!', não pode 
dc~conhec,~t· do totlo a violencia !lagrnnl•3 do :\cto 
,\dd icio!lal, pm·rpw. 11 na n to ao imposto. t·.•spei t:l a 
compctencin. 1.ln.:; aSSt}mblens jii'"Yinciacs; tanto 
:ls.;im, tpw de•.!lat·a qu(l o impn~to dil'•)eto. por-elle 
ero:ulo. p:ll·:t oceorrct· n despezas parochiaes e ú.s 
t nc:1· 'ttlas pn n assem J ea muntclpa , nao pot era 
üxcetler o maximo dect·etado pela a.ssemblea. pro
vinci:.tl. 

com o estas, e 
postos. 

O orador não se recorda. de um povo em que 
se dê a f:ICnldade a um poder pa.rn. fazer despezt:ts 
e :t outro para la.nçarimposiçues. E seria, perigoso 
si tal doutrinn. fosse praticavel, porque, em 
economia política, o correctivo dos gavernos, no 
morto de tlispender os dinheiros publicos, e a difti
culdacle de lmver os meios p:1ra satisfazer as des-

• • .- "' ~. o . -
um largueza, no modo de gastar, e a outro toda a 
odiosidade no lançamento dos impostos. Um 
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ga.sta.rú. sem discriç-.ão, por que mlo tem ;.;, respon
S:Ibilidade de lenmtar os seus recursos. 

As nossas leis constituciouaes, diz o Ol\ttlor, 
nunca fizern.m essa discriminaç~ão: o pode1• com
petente para. antorizar a. despeza, o é, pelo 
me::;mo motlo, pa.ra. decretar os impo;;tos tanto 
na, assembléa provincbl, como na assembléa . . . ... 

;leres' pnblicos não tem direito tlc e'xig-il· tlo 
cidttLião um ceitil de sua fortuna. a titulo de im
po,:;to, sinão para. occorrer a nnHt neces:;itlade 
pré\'iamente reconhecida ele utilitla<le pnbliea: 
assim o imposto~ llespeza preYiamente roconhe
citla. e votada, e não se pc'ltle dar a um po1ler o 
direito ·ue impor, e a outro·, o dire ito tlt:J "'' : , • 
E' por essn. 1',\Zão que nos orçamentos bem rc>g-n
lados. se vot<t primeiro n. tlespezn ; e tlepois a r e
e i ta. na n·o >o r \ão tla tl •s )ez<~- · 

Como está. no projecto, a assembléa. parochinl 
reune-se, vota, a despet.a.; a ass~mblea;ninnicipal 
renne-se, vota. :t despeza; as,;1m, a as;;emhle:t 
provincial, ha de ma.rem· um mn.ximo ele impo;;to 
pa.1'a serviços qne ella. ig-nora, e cnjo IJWl; ltwn 
lhe e tlesconhecil.lO. Não é pr:ttic:wel semelhante 

Não e, como se disse na. discussão, que o pro
jecto não dá r·ecm·sos, clit reeur;;os ; é o imposto 
dir~L:to, que a A:>sembléa. Pro\·incial pocle lançar 
<.t. toJo o cidadão, seg-undo sua iortnua, e que 
sendo um:t ta:m local, não serht lli1l1cil cohral-:1. 
· Nesta. pa.rte o projecto 1n-ovidencia., ma,:; no 

caso de ser· levado it prn.tica, ha. de faJ h1w, por
que não ha. donde tirar. (Apoiados.) O;; JlOUco;; 
impostos que n. nação pó:le p<lg"<U\ jit os pag-a. ao.; 

• • • •• - . . • • •• , l • ~ :. ,... 

c tlignida.de do pn.iz. o orador acha ta.mb:!m cx
ce;;siva para •~ Assemblea PrC)vincial, qne ni'to 
póde deixar de impor·, e não tem on1.le ir lmscar 
esse imposto, qne :~ Assemhlen teria. de Tev;:n
tar; ahi e;;tá. a di!llcnlclade, é na. ma.leria tribn
ta\·eJ. 

Este reclll'so é illusorio por f,tlta de n~eios, 
mas ao me;;mo tempo não c illnsol'io porque a, lei 
o dá. 

"\.ddiciona.l. · Com e1l'eito o "\etc Acldiciona.l. ~ 
eYitlentemente uma obra de t.!escentnlli5at,:ão: 
qnaesquer que sejam os ;;eus déf'citos. tem um:Í. 
vantag-om : sa.lvon a. integ-ritlade üesto pai·r. 
(apoiado.~ ; existe ha mais de meio :sccu lo, e é 
dever patriotico de todo cidn.cliio brn.úleiro~ ::;ns
t ental-o hqjo (,uuito {J(n,t) e ning·uem póde deixar 
lle sustentai-o,- seja qual 1br :t fi"ll'ma tle g-o
Ycrno. para, ::;u:.;teutar ig-nalnwnte a integri
dade do paiz . 

Comprehentle-sc bem que o teleg-r:.Lpl10 c os 
caminho.,; de feno, t~u1lem a ape1-tar os 1a~~os 
uas provjncia.s, como já se tem conseg·nido hn. 20 
• 1 :;, m: s : vun ag-em 1 " c o " 1 < 1t::10na , en
tende o orador, não está tanto na f'mnquia pro
vincial, como na lhtnqnia municipal (apoi«do.~, 
muito be·m), porque vé-se que o que pre
dCiminon nnquelle acto, .nilo foi tanto n. 1'mnquin. 
da provincüt, como· g-arantir ao citlauão lira.
zileiro e ao município o direito de con !tecer o.;; 
neg·ocios municipaes, i .~ to est~L nt c.';cri pto ua 
Con;;tituição;o Acto Ac.ldicional repete, mas escla
nrecido pela expe!'iencia, o Acto Atltlic:íonal vem 
cnléndur ,t miTo al:U'.!.!', • r: 1 quws, accen
tuando C::tU<l- '\"CZ mais O JI<HlS:ll!lento de manter 
n ine\~pendenci:t mnnidpal : é pnt· i~;.;o f!l\1 ! :io 

passo que as deliberações mais importantes 
das asscmblEHS . provinciae:; foram sulnnettidas 
á. s~ncçi.io . do deíeg-ado do governo imperial, 
os actos mai;; impol'ta.ntes das camaras muui
cipae;;, como ros;;em os orça.mentos e outros da 
sua. vid.::. economic~1. foram sul,tt·a.lüclos n; essa. 
influencht e unic<l.mente snbmettidos ao voto da 

. • O' i · : • ·· ·i·?.!. Poder demo 
centico, 1ilho da elekào como as municipalidade;;~ · 
conhecedor da:'; circumstaucias loc:1es em qne 
ellns giril.111, ning-nem mais competente do que as 
assembleas JH'oYinc!ae;; paea comJnu·tecip,u· dos 
mesmos ;;entimentos, pat·;t commung-.n· nas me;;
nus idéas, pam conhecer as mesmas necessidndes 
• prmt ,tpp r o' .ct• on rcpro utr ::t:::. pro posta:> das 
c<"tnlm·a;; munieipae.s. O Acto Addiciona.i quiz 
assim n1hstar toda. a influencia es~ra~ha .. que o 

municipalidades. 
. O qnc vem, porém, J'azer o projecto ne~to es
tado de con,;as, que, bom ou mú.o, é o direito 
constitucionaL é o direito que o p,n·l:.unento, eom 
n.s snas facnldalles ordinarias, não pócle alterar ?-
0 pro.jecto vem rctir;u· das <~s:crnblea::; pt·oYin
·, .', , · dto qne por meio ,wtifieio~o , o que .tté 

hoje era da. snn. competenda, porr1ue era. do ot·
ç:unento municip<tl , vem dat• recurso.:; em assnm
pto· em que o Acto Addicional não o;; deu, e vem 
crear nas pro,·incias umn entidade nova, um 
executor dos poderes mnni0.ip:ws. que, pelo sim
ples !':teto da. discriminn.ç~i.o entt·e deliheração 
municipal e e:mcuçiLo, jú enfraquece a autoJ'i
dade das cantaras municipaes, e que. pelo ihcto 
da Stht orig-em, porr[lJC os das capibes são no

, al~)n·e.•itlen tes de prO'.-inei,< e d,t Cüt te 
pelo governo imperiaL vem introduzir n:i aclmi
ni.;tt·a.ção mntlir:ipnl um elemento estranho aos 
intuitos elo Acto ~\.drlicio!Hll (apoiadris); o ele
mento g-oYerna_mental que o Aeto Addicional pro
curou separar, üi;;ct·iminar, alienar completa
mente d<t admini;;traç~i.o dos mnuicipios. 

O orador não act·eclitn. nossa atlministt·aç~U.o p~l
rochial qnc> o projecto crea, e aincb menos nes;;a 
administr·ação llHlllicipal; persuade-se mesmo 

' · · · · · · =to tinhe. nes~e.s insti 
tuiç~ões g-ran1\e c:reÍ1t:a. A prova está em. qne, 
tlcpois de ter crendo eom gmnd~! empenho a p:l.
rochia, nos n.rt:S. 1", 2°, 3·• e 4°"do scn prqjecto, 
ellc abriu !ar;.;ns exeepçiJcs que cvnrtuzil'ão n. 
presente 1·e!l"1rin:L n. . reg-nhw a pena~ a 'lnm·ta 
parte das parochias do lmperio. 

Com eifeito, o pl'ojectc. diz qne iiii.o havceit 
jnnta parochi1l nas ft·e!.!"uC!.ias nrbums, esu nas 
rnraes ; em seg-undo ~ log-a1·, que não h:werú 
: · · ocllie.l no.; mmüc;ipios que :::ü tiverem 
uma, rregucnin.. 

Ot·a, existem no Imperio l.SG:3 parochias civil
mente c:r·cn.cbs · com institui ~"Lo cauonic~ devem 
e:mtn· 1. e 1. 700 a. 1.800, e o pl'ojeeto adopttt. a 
l1;-tse 1ht. instituição (:anonic,l. Ca.lculantlo, pois, 
a.-; parochia.;; em 1.800, e sendo S9G os municípios 
do lmperio, dig-a-se 800, numero redondo, ha. 
exnctn.mente a metnde ele município.:;, isto é, os 
municípios estão pam as pal'ochins ll<t razão dn. 
metado. Logo, n:t metade dn.s parochins, pelo 
iitcto de' se1·em sédes de nmnicipios, não Yig-ontriL 
semelhante lcg"i:;ln.ção; e cht outra met<~llé, l1n. 
a. r.lerlnzir as Htrocllias · ue. embomruracs não 
pol em oun·m ter .i unt:t varochi,ll, p01·que o 
]tr~jecto nct•cscenta, que em' todo o nmnicipio rttlC 
tenha. 21 11:~1·ochi•"~S não fnnccion::n'ão as jnntns; 
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·a.ssím como nas capitaes da.<; prov-íncias e outros 
municípios onde pó1.le hav-er nucleos de popu
lação além de certo numero. De sorte que, feitas 
as deducçúes, o projecto só reger·á a quarta par·te 
da::; parochias do Imperio, onde faltam exacta
mente lllãis os recursos, quer de pessoal para. 
compor es3it administraçã.o complicada, quer para 
assumir os encargos cr·ea.dos pelo projecto, ex
cluinJo-se as )arochirts mais im "Jortantes, i:sto é 

uas terças par es c as p<:~.roc nas existentes, isto 
é, <l.q nellas que .poderão ter todo este pessoal e 
recursos. 

E' uma contrn.dicção que accttsa a. pouca con
fiança do autor do pr·ojecto nesta. sua creaçã.o. 

O projtacto consignou tambem o couselho mu:-
ni · ·:t dev t · <r ~ l · ·· ·- · -
rias. Não b uma nuvidade. Nn. lei de l de Outu
bro de 1828, da qual o orador é devoto, porque 
!bi vereador· da camara, lá achou tudo quanto 
precisfwa,; qu n o 111 1a 1 ett e azer a gnm<l. 
proposta, nunca achou difficnldade alguma, e 
acrectita que não havera neste Imperio camara. 
q ne deixe de ter teito bem por falta de attribni
çõe~. Revendo csstL lei, lá encontrou um artigo 
um que se tr.ntn. de despeza:; extraordinarias, dis
JOndo ue :;i a camal'<l en tendet· rue dev-e fa er 

alguma. obra extra.ordina.ria, poderá pedir impos
tos extraorclinario:;. F. isto diariamente se pra
tica.; as camn.rtl.S .contra hem emprestimos,o qne não 
é uma. espec1a.liclade do projecto ou uma gt:ande 
novidarle, como pareceu ao nobre i\linístro do 
lmperio; tl.S camar<L'S contrahem emprestimos con
signando annnalmente certas quotas para amorti
zação do capital e dos jm;os, a pra.zo de 40 e 50 
a.nnos. Para isto as camaras têm ampla liber
dade, uma vez que não oil"emlam fl.l-S im) ·tos 
g·eraes, ao::; c ireltos t e ontros mnnic1pios; guar
dadas as restricções elo Acto Addicional, as ca
ma.ras municipaes têm plena liberdade ele com
pletar a lei de l de Outubro, legisla.ndo sobre o 
que entendmn de vanta.gem para os seus muni
cípios, comtanto que o acto se.ia approvado pela 
assembléa. Foi assim que no districto do orador, 
houve uma. camara. que decretou e contractou 
nma estrada. de ferro, acto que· foi approvn.do 
)ela assemblén.. 

ra, poc er-se-a t 1zer que a a r1 mçao para 
despezas extraordina~·i~ts pão tenha. sido exerci_da. 
pelas camara:5 mume1paes ~ Portanto, o legis
lador l)óde concorrer por meios extraordinarios 
para. que taes obras extraordinaria.s se façam ; o 
mew e crear o conselho municipal. Lea a Camara 
o projecto relativamente ú. composição das rtssem
bléas municipnes, e se conven(.lerit de que a::; C<l
mar<\S investidas da attribuiç:ão de razor taes 
obras extraordinarins, não estavam impeclidas de 
c:on m m· empres unos; e a r tsposiÇ-<tO com c:u·ac er 
ohrigatorio tlO projec:to, I'JUC aS levará a !"a.zer, 
nad:1 adíant~. E' _verd;l.de que Yem a n;ulta; o 

) . ... . ~ ... . 
sad<1S. 

Aquelle que não compa~ecer ús sessões nos taes 
conselhos, 200.~ de multa ! Pm·ece que lilJei'<1.lisou, 
mas <1 Cama.rn: que se compõe de homens praticas 
no manejo da.s consas, lm tle comprehender que 
isto é pet·feitamente ineiflcaz. 

O orador 11ão conhece nes.te paiz n·~r.ht mais in
. e1Ucaz do que essas multas. Oa a multa é imposta. 

no compadre, e o compadresco serve par•• alivittl-
.l. ':" .... ,· . 

capazes de cotisarem-se para não comp~recer na 
camara os scusaclversarios e nunca lhes imporiam 
a multa. 

Supponha.-se ·agora que ha desejo de abusar-se. 
Então a multa pôde tornar-se instrumento pe
rigoso nas mãos de uma. commissão eleita ou nas 
ele um grupo de cicladã.os, que elejam a camara e 
que po::lem escolher par-a o. cargo de vereador os 
mais ricos sómente larn. hes finh ' m. 2 
400 (riso), para fazerem disto uma fonte de 
receita. Póde se dar .este abuso, que u orador 
não toma como séri0 ; apenas vondera que é pos
sível da.r-se. Entretanto, si o ex:emple pegasse 
uão seria mau correctivo contra. o egoi:;mo de 
alguns ricos, que nem sempre tomão a peito como 

~ • ...,. 1 • • ,.,. 

parochi.n.es nos lagares em que residem. 
Compare-se agora toda essa compl:cada. legis

lação de administr:lçã.o arochia.l ele_ adminis-
traç~1o mnmctpa , e assembléas provinciaes,com
pare-se tudo isto com os recursos que o paiz tem 
para. fazer fac~ a ta.ntas despezas, porque: desde 
qne ha um orçamento parochia.l, um orçamento 
da Assembléã provincial orclinario e extr,lordi
nario, são precisos recursos. Ora, neste ponto ele 
vi , } - ct · - • • . . · ·· 
detreitos em qne incorre, qnanto á divisão de po
deres para decretar despezas e ''OhLr impostos, 
os recursos do Imperio não comportam a inno
vação. 

As nossas circumstancias financeiras são cada 
vez mais desg-raçadas. O orador ,ja duvida de 
que possamos ter recursos para satisfazer os en
cargos geraes da nação, quanto mais para 
attender-se a creações novas e que tra.rão gran
des eles )eza.s. 

Agora considerara outra parte do projecto, 
aquella. em que, para mitigar até certo poato essa. 
instabilidade das dhisões territoriaes, si procura 
esta.belecer um padrão para ~1 creaçã.o das novas 
paroclüas e municípios. 

Não acha est<1 disposiç.;i,o inconstitucional 
(apoiados), '()elo contrario, desde que á Assembléa 
provincial não incumbe pelo .Acto Addiciomü senão 
realizar a divisii.o civil, judichlria e ecclesiastica., 
é claro que a elht não ·cabe senão marcar os li-
nn es terrt orw.es onc e eva. gyrar essa. divisã.o. 
o que incumbe a assembléa provincial ? 

A clivisã.o.-:\Ia.s o que e que constitueesta divi
são; que é o que a compõe: que a detine? 

A lei geral. A divis:io civil é cren.da. por lei 
,g·eral e á assembléa provincin.l nã.o cabe maii; do 
que designar o terl'itorio que haue abranger a 
creação dn lei ge1·aJ. 

Assim acontece com n diYi~ã.o ecclesiastica. A 
lgreja ·tletine o qnc é a )rtt•ochia., 0 a a:::sembléa 
pronncra nao a.z nwts 1 o que lll t<:.'l.r o er
ritorio onde ~e ha d.~ exercer ajurisflicç:ão espiri
tual. E' n.._le~ que maJ'C.'l., 9-ue 1letine o que é termo, 

' ' 
provincial, não faz mais do qne detimitar ·o ter,;. 
ritorio, dentro do qual essa. divisão ha de reali
sar-se. 

Exigir· para a creação de uma parochia 2.000 
habitantes livres, é torna.r ii11possivel essa ereaçã.o 
em muitos ponto:,; do lmperio; e autorizar a. 
creaç~1o ele circumscripçõe;; ,;em as condições ele 
rrvsperidacle e de conservação em ontro3 pontos 
do lt~tperio .. _ 

e neste caso é um<t i·órtuna: os vereadores seriam en1 gera.l uniforme em a.<;sumpto qne repel~e a 
V. Ih-7 . 
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uni_formi~ade .. Em pro:·in~ia~ onde a 1)01mlaçã.o 
estiver drssemmada scra d11fiCJlreunir nucleo.:; de 
6.000 almas vara formar o município (apoiado.~), 
e assim será impo::;sivel crear novo.-; mnnicipios. 

O mesmo dirá quanto á:; freg-uezias. Em mu
nicípios do interior-, de popul~<ção espar&"l, seri~ 
~iilicilr~unir o numero de habitantes que o pro
JCCto exrg-e. E pelo que respeita. á rendtt ainda e 
m::us c 1~u1oro3a a ISJlOSI(,'.a.o, porque sere ere a 
renda directa., e, como se sabe, a maior parte elos 
nossos imposto::; constituem renda. indirecta. 

Acredita o orador CfUC applica,ndo-sc a lei aos 
n?uniciptos c ús parocllias actnaes: desa.pparcce
rrametade delles, ao passo que, se applicarmos 
este win i )io a outros )Onto~ do Im ·,crio onde a 
pepulação seja mais densa, a lJase de 2.000 habi
tantes é fraca para :1. crea.ção de paro~hia. n~sim 
ecmo o __ é a de G.OOO habitante~ para il CJ'eüção 
e l lp :S. .- pOUl( s. 
Tudo bto demonstra qne não :"<>. lMle em =-e

melhante assumpto tí1.zer uma. lei nnif"ornw. c por
tanto não h<L outro recm·;;o sinão ticn.r úo statu 
quo. 

O g-oYcrno~ que tem pelos sens tlelcg-ados pre:'i
clentcs de n·oYincia, intei·Yen :ão nesses neto,; de 

Por que razão os vereadores nfw se potlem en
carregar tla execnç~o das medidas municipaes? 

Por que razão as Camaras não podem nomear 
conunissües entro o:; proprios vereadores con
ibrme jit ~e pratica na Camara.liiunicipal da ~(n'te, 
conforme <1· ;wtnreza. do a%mnpto ~ (Apoiado.~.) 

Por que razão n~o !ta de a Camara pag-ar bem 
aos seus fi:;cae;;, cnClu·ren·aclos da exccu ão das 
posturas, sem o que não ha meio <le i"azel-as re:'l-
peitm·'? . 

Quanto ao contrato de obra~, em qne a lei de 
1 de Ontubro de 1828 embaraça a acç:ão das cama
ras actnaes, qnnntlo ellas têm competencia, para, 
nomen:· eng-enheiro::;, para ter arrematantes, em-

~lU't org-~nisação actual; na~ poss~1~11 're;li;.1~;._ 
O projecto, portanto, faz um:a selccção, em que 

nem ao menos consm·n1. a coherenda, l)Orqne. ao 
passo qae proclama o principio, crea tres autori
dade:; }1ara a cxecU({~O:-o pre~i,lente .tht camara 

.• ~· f ... 1o .:\ 

di visão de parocltia:;, te1·mos e mnniei pio,;, doYe 
reconunenthu--lhe.; que não deixem as assemlJlea:; Quanto ao regedor, adverte que os Yere:t
provinciae:> abusar. como inJelizmente ra.zem, ela dores ::;'io eleitos pelo municipio, que se m::tni
ütcnltlade que lhes pertence nc,;ta. materia . .As resh em um :;entido determinado. no sentido 
provincias. por se>n hlo. em vi:;ta elo seu estado consenndor ou no sentido liberal, -para ust\r 
de civilisnÇ:~o e l'iqneza· .. compreheodct"ão n con- da g-yria dos nossos partidos; - mns lia meia 
Yeni~ncia de não consentirem n~\ crcação tle pa- tlnzia de parochias ou metade della.s onde predo
roclua. qne não tenho recnr:;o, ao me no,; para. sns- mina maioria adversa. ao partido vencedor no mn
t~n_tar o pm_·ocl~ e a t\.tlJrica ti<\ igreja, tle mani- nicil~io)_ e essa maioria eleg-e um reg-edor do sn:t 
C q t 1 l. I),·'r''!:llitlnd_ e. . . t nos ne nao en wm cont tçüc,:; "l:u-a sustentar ' v 

um oro reg-n ar. . , L : < · < ,_ : , • -

A este ·respeito, em sununa, não se pódo fazer· rado em executor das clelrberaçüe:; dt1. maioria 
mais do que rleixar nos poderes Iocae,;, conhece- consenaclora do município. Ni'io ha alu uma in
dores da peculiaridade da:; circumstnncius, 0 di- cong-ruencia e um motivo de !netas continm'u;? 
1·eito de legislar, so!J sua. responmllilid:Hle. (Apoiarlos). 

~as~ará n. outro ponto do projecto, um dos A maioria póde mesmo ser embaraçada po1• 
ma.rs Importantes c em que n innoY:t\'ii.o mais e;;ses reg-edores, que tem assento na camara. 
abunda. o or~Lllor refere-se :i seJJ:U'<H~ão entre n Fig-ure-se a municipalidade d11. Côrte. o elei-
deliberaç:ão e a. execução. • ' tomdo th capital do lmperio é de cerca de sete · 
:fi O projecto, nesta parte, e de nm:"t varied<1de mil eleitor-e~. Entreta.nt?, :t minori~t elos eleitos, 
c~ raorc marm; o erecc qna ro ypos <e mnmc1- • ;::. ·· · ·, · 
p_ro,;, c9mo ~1 re~peito tla ndministraç:ão p:u·ocltial S<'l' em numero de 21. têm meio,; de Ctlntraba-
Ja haYia oilerecte1o quatro typos de p:wochias. bnçar n. maioria e tmnulhu a,:; suas deliberaç·õe::;. 

A can~~ra ela Curte regerit o mnnicipio como Existem. pois, o,:; seguinte; pel"igos: de um 
um prelelto nomeado pelo ~OYer-no imperi:ll: l:11lo. a maioria ar·mtula tla delibr::raç:üo e, de outro 
nos municipios dn.s c~ pitnes luwcrá um preft>ito larlo, n minoria nrmacla da oxecnç:ão, e sa be-sc 
nomeado pelo rn·t·:;Jdento dn. lll'üYincia; 0 muni- que qncm tem a ex·~cução ó qnem tem a realidade 
c:ipio cu.j:~ renda for di~ 40:000;:.;, será reg-ido JlOl' ,J_o poder (rrpoiarlo."): em scg-nntlo log;ll', a, mino
nm prrllctto norncntlo pelos vur·enclores entre si rt::: representada por esses reg·edores locaes, rtne 
"• fin::tlmentc, o muuieipio tlos prolctario,;, di:::·a-s<; a_ll~ts pocl_em e:-;tar em g-rande minoria no muni-
:l:s:sil , :na a.1. ims r: c o c ·e,,; cor e m1i .Jélll • ' .. ' ·• 
pelo prcsiuente da camn.r·n, na par-te de ::;nas maim·in, 
attril:uições. · mniorht. 

_ :, • , •. :· :- · Ha ·1orém os wefeitos e~ses )l'Ctéitos 
concordar em tod<"t a sua extensão. basea-se nesse devem realizar o typo rhL execnç·üo on a 
supposto direito publbo, de que <t. tlelilJer:~ç~ã.o in- ção typo. 
cnmbe a muitos e a execu(,'.ão ;.t um só. (jlpoirdo.~.) O orador não os n.ccifa : 1° porque elles re-

E' uma ficç:ão do direito francez, bem 0 sille 0 prescntam um acto centr:1lisador, e, em matel'ia 
orador, que nJilrma n~o ser isso do nosso direito. de administJ·a.ç:ito mnnicipal, como a camam terit 
segundo . os exemplo.~ que temos desde os tempo.; tleprehenrlirlo do lli~c,u·so que está ouvindo,- o orn
d:t colonia., quando o direito em :mlis vivaz do dor _é cminentcmer~te descentralis:tdor, não quer 
qne_ ho,je, apezar do nosso progresso : e a lei de onvtr fallar no recmto do -parhunento de negocies 
lllmt_?s povos demonstr<' qne nem sempre a ex- loc.'\.~5, que é preciso deixar que morram onde 
,., •• ,~ -' • '. • <::. , • • SIU',.,.tr'<llll ••• 

_o _ministe1·io é ~una prova.. Compõe-se de sete O SR. EuPRASIO CoRREIA :-E' 1)reciso Llar toda 
muustl·os e tem unidAde de acção. (A.poiados.) a liberdade its cmnaras. · 
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O SR. A~DRADE FIGUEIRA responde que pelas 
doutrina:;, que esta expondo, o nobre deputado terit 
nsto que elle deixa totln. n. liberdade its crtmn.ras 
municipae.;;, sustentando que ellas devem en
tender-se apenas com as assembléa.s provinciaes: 
dit-lltc:; plena lhcnldade de orgnni;:;arem a lea-is.:. 
laçü.o local, desde que nã.o otrendam o::; preceÍto> 
geraes da l~~i~lação do Estado. P<trece que não 

Em seg-undo log-<~r, _e5:'e pt·efeito nomeado ]JL'lo 
presidente de pl'OYltlCtt1 ,-,u nnunllür n. c:wwr-a 
municipal onde tenha de funcciomw. E" impossí
vel desconhecer a extrema fraqueza da vit la mu
nici pai no lm perio ; a5 camm·as não se reunem em 
muitos pontos senão talvez como um aconteci
mento notavel. 

(. ' ' ' ~ ( ~ . : , l 

creaç-.ão do prefeito, representante tlo poder muito 
lorte, do voder executivo, vni annullar o presti
gio municipal. S()bretutlo nas cmnaras das CJpi
taes, onde o l)refeito, repre::;entnnte do governo, 
recebe os seus l1al'e,jo;:;~ aquece-se a0s raios do sen 
poder ; e, então, os proprios verc<tdores não :;c 
darão ao tmballto de celebrar sessões innteis ; 
deixal'ltO tud1? entregue ao prefeito, porl[ll<tlltO e 
:t t•eg-m qne, qna.ndo h(L 1'll1Pr~'g·ado do g-overno . - . . - . . . . ., .. . . 

. . 
111 tervençã0. 

Ainda esta qttestãn ne rn·et't'ito tctn ptll'a o nl'<l
dor o ineon venicn te da val'iahilidadc do t,rpo. 

Quanto aos prel'eito;; das camau:ts de renda de 
40 contos, il base não ê segura; de:-;de que o:- ve
readol'es quizerem desfazer-se elo p_relei.to, dimi
nuirão a relltla 1ml'<L :30 conto:;, c no contrario, no 
dia, em que o qnizerem, elevat·ão a renda, fht-
gellal~do o povo com iinpo;;to_s. . 

uma, omi~s~o muito gt·tw~, contn't n. qual Í·cdama. 
Não 6 amigo das inc:ompatibilidatle.>; entende qne 
"' · ·· s 1 ' males ue beneficios· 
pertence a escoht dos conservador-es que comba
teram as incompatibilidades, destle a sna ol'ig·em; 
1icou vencido, mas por amor cl'este principio. que 
está triumphante, é ·preciso que se declare que 
esses prefeitos, qne v[o ser potentados, não pódem 
ser compati...-eis com as fnneções parhunentm·cs. 
E, si a, lei tol'tm incompatíveis os simples cura
dores de orphuos, por maioria 'de razão os pt•e
feitos, que vão ter mil meios Lle abusn.r, de.-cm 
· m l e 1euclidos 1m incom )atibilidacle decre-
tada para o prefeito da côrte .. \.l)Ollta est<t falttt 
que nota no projecto; não se anima, porém, a 

aprasentar emeÍ1das, porque h::t de votar contrá 
tudo isto. 

Mas, continna,ndo n<1 (anlayse que fazia, dirá 
que esse prefeito hn, de annullar a camara, ha 
de e::x:ercee um g-rande poder, ha de se fazer eleger_ 
deputado provincial, deputado gemi, senador,--· 
regente, o que elle qnizer ser, caso não hajn, nm:-t 
proviüe~~ia que o impeçà. 

.A. hora se aproxima. e o omclor não deseja 
reter os seus collegas alem della, bem que o pro
jecto encerre mais di:;posiçües que careciam ser 
ex::~ minadas. 

Uma. das innovaç.ües apont<.vla:-: pelo nolJrc Mi
nistro do lmperio como l'ecommenàaudo o pro
jecto, niio ó infelizmente tle naturüza que acareie 
o voto d1) Ol'<tdor. Refere-se a aggrantção das 
penas. que o projecto concede facuiC!ade às cama-

(. ·- . c.. c ~ ' (. • 

A ·lei de l•> de Ontnbt·o 1lit <t fantldade de im
pôt· iJCllaS dt~ w·bão l[e 8 a ;:o rlias, q_ne podem 
h· ao tlobrn tlêt reincidenl'ia, c o prQjecto an tori
zanclo as l'.ll11aras <l tleeretar pl'isão maior, an
nnlla e:-;ta mesma autorisaç~o, declarando que 
todt~ a pc11<t de prisão pótlt.: :-;er substituída, por 
multa pecnniaria. 

Ha no projecto ontt·a innnntç[o com r1ue o or<L
dor niio Jll-,rle absolutamente coneorrlar. E' aquella 

... ~~ • ~ h ~ • • ••• l
0 

• ' •• 

tlade de eonheC'~t· d.c ct•imes d0 natneeza. levu. 
como são o de inth1cçiio de püstm·,ls~ p.11·~ entre.:. 
·'·.:n• a com )etencit't á autoridades adminh:;trativas. 
sem as inüispensa \·eis garantias (apoiados); o qné 
é maiii umtt teuclenein, cuntmlisat.lora, 1lo pro
jecto. 

O oratlor .aproYéta os ultimas minutos que 
re~t,1lll para discutir· a parte do projec:to que se 
ret'ere ao município ch Côrte,-pn.rte qne int'eliz
mente tnmlJem não pót.lc aceitar. 

Concorlh com 11 g-overno em que o Acto Adtli
cional collocou o município da Corte em posh.ito 
es lecin.l, dizenuo cue a, .i urisLlic~·ão da assemhlú:.t 
legislatint 1 a província, onde esth·esse situada ~t 
Côr·te não compr·cheucleria a mesma Côrte e sen 
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municlpio; donde se segue que o município neu
tro não tem um~t autoridade local leg-islativ:t a 
que recorrer para sati~{"azer as sua; necessidades, 
como têm as camaras municipaes da.s provín
cias. 
· A lei geral, ;'orem, providenciou a este respeito 
entrega.ndo certos actos ao conhecimento do .Mi
nistro do Imperio e outros ao do poder legisla
tivo. 

A Cam:n·a salJe que o parlamento não -dist,õe 
de tempo para, tr~ltar dos neg-ocio:; locnes do .i\Iu
nicipio Neutro; para votar as suas posturas, (iJUS 
se executam provisori:nnente, com approvação 
do governo; pa.r<t npprovar os seus orçamentos, 
afim de serem angmentaclos os impostos, e est~'t é 
a razão porque a camara municipal. da cõrte, que 
alias é objecto de grandes accusações. pouco 
mais poderà. fazer do que faz actualmente, com os 
.poucos recursos"de que dispõe_ 

E' indispensavel dar à camarà municipal da 
cõrte uma, organizaç~ão especial, alarg-ando a.s 
suas attribuiçües. 

A camara municipal da côrte, em relação á 
qual não occorre a, inter>enção das ussembléas 
provinciaes, deve ter um reg"imen que suppra 
essa de1iciencia, que n, llabilite a, satisfazer os 
grandes encargos que a oneram. 

Taes resultados não se poderão obter sem 
dotar a. camara municipal da córte com os mesmos 
recursos que s~ l_.mssaram as proY"incias. 

Os impostos transferidos pelü lei de 1835. pro
duziram 8 a lO mil contos no município da Cõrte. 

Deem-se-lhe esses recursos e entreg-uem-se-lhe 
ao mesmo tempo todos os serviços ~ele na.turez<'t 
munici'pa.l, que llOje se realisam por conttt dos 

. cofres geraes. (Apoiados.) · 
Metade do tra.balho a cargo do ministerio da, 

agricultura, é serviç~o de natureza municipal. 
O Ministerio do lmperio <lpresenta tambem, na 

lista dos trabalhos a seu carg-o, muitos que sito 
de natureza municipal. ~ 

O projecto 11ad<:'t diz a tal respeito_ Pelo con
trario, esse, prefeito que mereceu tantos cuidados 
a quem se marcaram bons vencimentos e em 
relação ao qual estabeleceu-se uma. ordem de 
incompatiililidacles, tem menos attribuições do que 
os prefeitos de camaras de províncias. Nest:.1s, a 
emenda apresentada, manda que o prefeito assu
ma as fnncçües do presidente da camara e as de 
regedor, emquanto que o pt·ojecto da Camara 
:Municipal da, Côrte, tem a.penas as attl'ibuições 
que o projecto primitivo lhe havia fttcultado_ 
Esta incongruencia, nwrece a attençüo dos devotos 
do pr(;)jecto. 

Nota-se um vag-o indefinível, quanuo trata das 
attribuições g-erae::; que incumbem a esse prefeito. 
O art. 96 encerra seis paragraphos que nada 
dizem, e não podiam dizer grande cousa. porque 
o serviço geral, na Côrte, està organizado de 
modo que dispensa a intervenção do prefeito. 
Todas as rc xtrti .õe;; têm a o· acb ,- ·, " ·-
vos. quer de consulta. quer e exeç,ução_ 

Em uma organização municipal, não como a de 
que trata o projecto, ma:; como o orador a com-

, J • e· el'la a r1 Jmçues 
n_mito impo!·tantes, quanto a? serviço s-eral. As
snn, a respeito da s:wde publica, elle pode exercer .· .... -... . . .· 

Mas com o plano elo projecto não vale a pena 
ter prefeito; basta que o presidente dn. camara, 
continue a, exercer por si, por meio de commissões 
de vereadores e de repartições auxiliares, as 
attrilmiçõe:; que lhe estão comrnettidas. (Apoia
dos_) 

Por ultimo, concorda, com o governo em que 
é urgente, além de um:t lei especial pam o 
município da Côrte, reformar a legislação de 
eleições municipaes; e estranha que o governo, 
que proclama :Semelhante urgencia, pense em 
a,ttender a estas necessidades, sem isolar do pro
jecto o que lhes cUz respeito, porque coft1 certeza 
o ministel'io não obtera este anno do Senado a 
passagem do mesmo projecto. 

Como quer que seja, qualquer que seja a, ditfi
culdade que o governo tenha para fazer passar o 
projecto no Senado, o que o orador póde atfirmar 
é que semelhante projecto não ütrá a fortuna 
de:;;te paiz_ (Apoiados.) 

(Jluito be;n. 0 OIW.lor e comp1·imentado ]JOi' 

toclos os S1·.~. deputados.) · 

Vem à mesa, é lida, a.poiada e entl'<'t conjun
ctamente em diseussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 40 n. :3 em vez de (<(decreto· n. 1569 
de 3 de Março de 1855) )) diga-se (!;(decreto n. 5337 
de 2 de Setembro de 1874) ». 

Sah't das sessões, 7 de Junho de 1887.- A.l
meida Noyueil·a. 

A discussão fica adiada. pela hora_ 
O SR. PRESWEXTE dá a seguinte ordem do dh't 

para 8 do corrente . 
'3a. cliscassão da proposta do governo, com-er

lida em projecto de lei, fixaJ'l.do as forças de terra 
para o 2° semestre elo exercido de 1888; 

Continuação da 3• discussão do pro,iecto n. 178 
de 186\J, reformando a administração locaJ. 

LevanLt-se a ses&i:o às 4 horas. 

]\)" SESSÃO E:.ll 8 DE JüXHO DE 1887 

P;·esidencia do Sr. Gomes de Cast1·o 

Su::II:IIAHIO.- Chamada.- Leitura da acta.- Approvação.
Expedicntc--Rcqucl"imonto do Sr. AtTonsQ Celso Junior.
Adiarnonto.-Explicações do Sr. Rodrigo Silv:~ (minist•·o da 
af1ricultura).- Rotirad:~ d.o requct·imonto.- Re•1uorimouto do 
St·. Atl'~u~o Celso Juniot·.- Approvação.- Hequorimento do 
St·- A lfrcrlo Ch:ml>.- Adia.monto.-l:lodacçõc; a imprimir_
Commissão mixta c especial. E;trada do ferro D. Pedro II. 
- Obscn·ações do Sr. Ssllastião l\la.scarc nlw.s.- Explicações 
do Sr. Hodl'igo ~ilra (mini5tro da agricultlwa).-:llatricui:L 
do oscr:wos.- Dis.:urso do Sr. Andrade Figuoim.-Expli
caçõos do Sr. ::llac-Dowell (mi11isrto !la justiça)-- Nogocios do 
Mina> l;craes--Discurso do Sr. Affonso Ponna..- Ordem do 
dia.- Fixação •lo forças do torra.- Discurso do Sr. José 
Pompeu.- Encormmcuto da .. dis.cu~são.- A pprovação_ ~ 

Discursos dos Srs. Bnlhõos Carvalho o Atl'onso Ponna.
Ad.iamouto da discussão.- Redacção do projecto de forças 
de terra. 

' ' ' lho Rodrigues, Coelho de Rezende, Jayme Rosa, 
Torres Portugal, Barão de Canindé, Ratisbona, 
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Jaguaribe Filho, Tarquinio de Souza, João Ma-l_ sobre occurrencias havidas na cidade da Lapa, 
noel, Soriano de Souza, Elias de Albuquerque, ficando por este modo satisfeito o pedido a que se 
Paula Primo, Theodoro Mnch<Hlo, Felippe de Fi-:- rerere o oHicio dn. Camara, de 3 do mesmo mez, 
gul')irôa, Juvencio de Agnirtr, Lucena, Alcororado sob n. 65. -A quem fez a requi;;ição (o Sr. 
Filho, Ro;;a e Silva.Bento Ramos Alfredo Corrêa Alves de Arau·o 

mz Ioreira, Lourenço de Albuquerque, Luiz Do Ministerio da Guerra, de 6 do corrente, re-
Freire, Oliveira Ribeiro, Olympio Campos, Coelho mettendo a relaç"o dos oificiaes do exercito tran
e Campos, Freire de Carvalho, Milton, J osê Mar- sferidos de uns p<"tra outros corpos, desde Julho 
cellino, Anierico de Souza, Araujo Pinho, Fer- de 1886 até 14 de Maio ultimo, conforme re
nandes da Cunha Filho, Barão da Villa. da Barra, quisitou a Camara em o!Iicio n. 39 daquella data. 
Mattoso Garoara, Alfredo Chaves, Lacerda Wer- _-~~quem fez a requisiç~o (o Sr. Affonso Celso 
necl· nd a · · · :- · 
Mascarenhas, Mourão, Barão da Leopoldina., João 
Penido, Barros Cobra, Christi~no da Luz, Olym
pio Vn.Hadão, l\Iontandon, .João Caetano, Carlos 
Peixoto, Affonso Celso Junior,Almeida Nogueira, 
Rodrigues ~lves, Geraldo de Rezende, Duarte de 
Azevedo, Cochrane, Marcondes Figueira, Fernan-

... · . . 

' l""! ' peu, Maciel, Affonso Penna, S. Mascarenhas, 
Fernanf'ies de Oliveira, Pereira da Silva, Le
mos, Miranda Ribeiro, Henrique Salles, Ma
noel Portella, Henrique:;, João Henrique, Ber
nardo de l\Iendon~a. Sobrinho, Soares, Alves de 
Araujo, Gonça.lves Ferreira., X.:tvier da Silva,, 

Junior. 
Faltam, com causa llarticipada, os Srs. Clarindo 

Chaves, Pedro Beltrão, Henrique Marques, Bar-ão 
de Araçagy, Ribeiro ele Menezes, Felinto Gonzaga, 
Coelho tle Almeida. Bezamat e Barão do Dia-

Faltam, sem cn.usa participaria, os Srs: Domin
gues cht Silva., Dins Carneiro, Alencar Arn.ripe, 
Barão de Gna.hy, c,Barão de Geremoa.bo, Junqueira 
AJ'1.'es, Pedro Carneiro, Cesario Alvim, Matta 
Machado, Pedro Brandão, Conde do Pinhal e Del
fino Cintra. 

Le-se e é, sem observação, approvada a acb ela 
sessão antececlente. 

O SR. 1° SECRETARIO dit conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

01llcios : 
Do Ministerio do Imperio, de 6 do corrente, 

remettendo copia do decreto q,e 3 do mes~~o m~z, 

rios ao soldado reform~clo d~ exercito; Joaquim 
Manoel Cordeiro, acompanhado do decreto do 
Ministerio da Guerra. de 30 de Maio ultimo, em 
virtude do qual foi expedido aquelle decreto. -
A' commissão ele Fazenda, pensões e ordenados. 

]\ . ·, 

municrmdo, em resposta ao de 4 do mesmo mez, 
que Sua. Magestade o lmpermlor ficou inteirado 
das pessoas que compõem tt mesn. da mesma Ca
marn., no seg-nndo moz da actual sessão. - In
teirada. 

Do dito l\Iinisterio, ele. igual da ta, en viaudo copias 
os e egr-ammas que rece eu c o presr ~n e a pro

vincia do Paranâ., em que se prestam mformações 

E' lido, apoi::tdo, e. posto em discussão, fica. 
adiàdo, por ter pedido a palavra o Sr. Costa. Pe
reira, o seguinte 

Reque-l'imento 

O SR. CosTA PEREIRA (pela ordem) requer ur
g·encia. por meia hora, par•• que o Sr. Ministro da 
Ãgricultnra po?sa responder immediatamente so
bre esta m?.terHt. 

o • • • "' o 

O Sr. Ministro da Agricultura tem preferencia 
para falhtr, a qualquer orador inscripto. 

O SR. RODRIGO SILVA (ministro ela agriculttwa): 
- Peço a palavra. 

_o _Sa. Pr::.ESIDEXTE:- Tem a palavra o nobre 

O Sr. Rodrig;o Sil""-a (minist1·o clct 
arp·icMltttra): - Agl'adeço ao nobre deputado por 
l\1inas offerecer-me opportunidade Jlara da.r ex
plicações sobre um acto que pratiquei, julgando o 
processo de mediç~o ele terras pertencentes às 

.., :-...... . -. 
v. Ex. não ignora, Sr. lll'esidente, que pela 

lei de 17 de Outubro de 1870 o Estado obri,g-ou-se 
a constituir um patrimonio em terras pai.1. Suas 
Altezas Imperiaes, e pela mesma lei esse patri
monio é considerado proprio nacionnl. 

O governo deliberou demarcar as terms consti
tutivas desse patrimonio nas províncias do Paraná 
e Santa Catharina. 

Na fôrma claquella lei a. medição correu· por - ':" . -
ou recurso algum por parte dos hereos confi-· 
nantes. 

Essa mediç:."ío, feita á custa. elo Estado, foi jul
gada e tidtt como legitima e va.lida; durante 
longo tempo. 

Fallecendo o b1~i~adeiro Franco, seus herdeiros 

pertencer.:.Il1es, resultando de;te íhcto umn. in
vasão no territorio jâ. dem<trcado, pertencente 
no patrimonio reconhecido de Suas Altezas. 

Suas Altezas não foram citadas, na forma do 
regulamento de 30 de Janeiro de 1854, e recor
reram, como era natural, da decisão illegitima 
< o nres1 en Le a provmc1a o arana., pa,ra o 
Minfste1·io da Agricultura. 
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Achava-se então exercendo <t pasta (ht A.Q'ri
cultura o distincto deputado por Minas, o Sr·. con
selheiro Afl'onso Penna. 

mento citado, estava. decorrido, não tendo, por 
conseguinte, os recorrentes direito de proseguir 
no processo. 

O SR. AFFo::-;:-:o FEX::-i.\ : -Sim, senhor; ore-
cm·so foi apreseniado fóm de tempo. · 

-Mas 's. Ex. üunlJ~n; considerou, que tratando
se do patrimonio de Suas Altezas, o Estado tinha 
interesse immediato na manutenção da integri
dade do mesmo patrimonio, e por isso devolveu 
o processo ao Ministcrio do Imperio. 

O SR . .A:FFoxso PEXXA:- Para intentar o meio 
judicial, que no caso caiJitt. 

O SR. RODRIGO SILYA (m.inistl'O da agricultw·a): 
- O l\linisterio do lm Jer•io ouviu o rocurador 
d<1. corôa: e as secções reunidas do Conselho de 
Estado, do Imperio e Justiç<t, e essas secções, 
com discrepancia apenas de um voto, roram de 

• ·~ . • :! ~..,· ' • .. ·~ 

prazo de lO dias devi<t ser contado i)ara aqnelles 
que tivessem sciencia do resultado da mediç-ão, e 
não para aquelles que não haviam sido citados 
caso em que se aclmv::nn Suas Altezas. (.tlpoiado.). 

O SR. AFFoxso PEXXA: -E foi aceito o re
• ?. 

O SR. RODRIGO SILVA (;ninist1·o da agricttltum): 
- O Ministerio do Imperio aceitou o recurso. 

0 SR. AFFOXSO PEXXA:-1\Ias não O mandou 
pnblic:lr na fúrma dn lei, e nem era o competente, 
mas sim o l\Iinisterio d<t Agricul tur<t. 

, • \. , I , " ilWHS J' ( a a[JJ'iC·H ttra : 
- Na fórma da lei foi o vrocesso novamen le de~ 
volvido ao l\Iinisterio d:t Agricultura, unico com
petente para ,julg·;,tr d<t nullidadc ou vallidatle da 
mediç-ão l'eita. 

._lt. \.O DI \li'; c) I T.Y .\ 1l!ti!t~/.J'O C (( t(!}l'UJU -

fHI'cr) :-Examinei n~ papeis c todu:; o:-; üocn
l110Ilto,; referente.) ú qni:::;tão, c reconhcd que não 
vodia tlei:x:.u· de nnnullar o proccs~o da medição, 
visto que o;.; interessados, Sun;.; Altez::L~. não 
tinham sido citncl.os, na. mrma do reg-ulnmcnto 
em vigor. 

o SR. CosTA Pmumc\ :-o lllle c} ess:.:ncial. 
O SR. Ronmno ::;rr.vA (,niuist;·o da "!/l'ical-

: • :-- .. c. ·.:r , . 
proferidas pelo ?llinisterio da. Ag-l'icnl tnra, em jll'(,_ 
cessos identicos. l\lnntive os precedentes tln, rc
partiç~ão que dirijo. Não sei porque Suas Altezas 
aeviam constituir uma excep<!;'io, p,u·a. não ob
terem justic;~a, como outros obtiveram em iclenticas 
circumstancias, 1lcando excluiclo::: das normas 

01 1 uns c o ( rrer c;. 1 pota( os 
Devo declarnr que Suas Altezas nii:o vieram 

demandar, como se diz, questões de propriedade 
por fórma administrativa; apenas defenderam o 
patrimonio constituído pelo Esta,clo, e que em 
ultim<~ analyse c parte integrante do domínio 

• •• . . • .• • ·- .... rr• 

recorrente::;, o resultado seria o seg-uinte : Ó Es
tado teria de indemnisar Suas Altézas da parte 

perdida. no tenitorio patrimonial, alienando, por· 
sua vez, sem autorisac;~i'io legislativa, uma parte 
do seu dominio, segundo a letra do contracto de 
casmnento. (Apoiados.) 

~·~ . ... :"' 

O efl'eito do meu acto é simplesmente annulla
torio da. medição feita.. Entret:mto, si os inter
essados se julgam. com direito it propriedade de
marcada por conta do Estado, recorram elles aos 
tribunaes communs. A' estes, sim, ó (1ue com
pete pleit~ar o seu direito ele propriedade, si o 

O Sr. -~:tl"o:u8o CellSo Junior (pela 
01 d!Jot) observa que duas sorprezas reservou-lhe <t 
sessão de hoje:- a approvac;~üo de mudo.> reque
rimentos que apresentou e a prompta re;;post<t do 
Sr.M.ini~tro da. Ag.J;icultura a. uma reclamaç.ão que 

do orador. 
Applamle o precedente iniciado pelo Sr. mi-

nistro na n·es n t c· · 
immediatamente os seus actos, quando interpel
lado pela minoria. P1·ocedem assim os gabinetes 
conscios da justiça das suas decisões, estimando e 
r ã ' i < ( o u Jl e e as se a Jr<t amp o e-
bate. 

Não o tem feito sempre o actnal, - razão pela 
qual o orador felicita o Sr. Ministro da Agricul
tura. 

o SR. ~PRESJDEX1E: -Isso não e questão de 

0 SR. AFFONSO CELf;O .JUNIOR: -responde que 
a. Camara vai vêr que estit fallando pela ordem 
nos termos estrictos do regimento. O Sr. ministro 
acaba de fnzer um longo e minucioso historico 
d;t questão sobre que versou o requerimento :tllu
ditlo. l'iã.o 1órle o orador acom lllnhnr n -
mento a. S. Ex. porque lh'o vétla. o regimento. 

Pediu a pahwra para, correspondendo à gen
tileza de S. Ex., e ctemonstl'<tndo à. maioria a 
boa fé com (pte a opposição formúla as suas requi
sições, levmht tii.~ sómente do desejo de vér 
esclarecidos thcto.~ sobre os qmtes ni'io possue 

o ~ •• • • • • • ••• '\ •• . • • ., • • " • ' ' 

·- .li ' • • • • -' 

sidente se •.li!!·ne cnnsnlt:u· <l ca3u. svbro a 
tit'atla do rc;·i ucriurcn to cut q uei; tã.c) , rcser
Yant!o-se o dit·eito' t!e na. primeira opportu
nidntle apresentar ontFo, que, nmis amplo, não 
reclame unicamente· copia. da. sentença sobre o 
recurso concernente ús terrns t.le Sua. Altezá hn
pcrial, mas de todos os documentos. inlorruaçtie:-; 
e peças otliciues em qne tal sen toiH.~a se lJa:-;eou. 
(Jiaito uc iit. !) 

~ • , • , t c , Ie ht t, c o 
requerimento rlo Sr·. All'on~o Celso .Junior. 

E' igualmente lido, apoiado e, posto em di:;
cussão, approvado o seguinte 

Rcqucrimcnt" 

« H.equeiro que, pelo Ministerio do Imperio, 
informe o governo si ,jú. se levou a etl'eito a de
moliç~ã.o do unrracão do lnrg-o do Moura, nesta 
Corte, providencia urg-ente pedida pela Inspecto
ria Geral de Hygiene, cuja desa,propriação, por 
utilidade publica, !oi recommendad<t á Camara . . ') 

findo, lem como si ja se demoliram as outras 
construcçõe.s de madeira levantadas n~ meneio-
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nado largo, com infracção de posturas, em ter
reno do domínio municipal, conforme recommen
dação constante da 11ortaria de 29 de J\Iarço 
ultimo. 

Sala das sessões, 8 de Junho de 
et.~o Jttiiio;·. » 

E' lido, apoiado e, ;endo posto em discnssã~, 
fic<t adiado, por ter pedido a p::tlavra o Sr. Afl'onso 
Pc.mn:~, o seguinte 

pro pôr medidas para n. boa execução da lei n. 3029 
de U de Janeiro do dito anno, sobre eleições, os 
Srs. Affonso Celso Junior e Rodrigues Alves, e 
para a commissão especial nomeada, para dar pa-
rece. ·o· • ,· ' 

Dr. Joaquim Felicio uos Santos, os Srs.Costa Pe
reira,Afronso Penna, Duarte de Azevedo e Coelho 
Rodrigues. 

O SR. MAsC.\.RE::\"1L\.S pergnntn, ao Sr. Presi
dente quantos minutos faltam para terminar a 
hora do expediente. 

re- O SR. PRE:>IDEXTE inf'orma, ao nobre depu-
tado que fàltam 20 m~nutos. 

para quarteis e enfermarias; 
6.0 Numero de praças que fitltavam para com

pletar os corpos e das vagas de o1ficiaes a promo
ver, com declaração do tempo em que taes vn.g-as 
se deram, tudo dv 11eriodo de tempo indicado 
no n. I. · 

('lume.~. » 

O SH.. Ar.FRF.DO CavEs :-Peço a V. Ex. se 
uigne inscrever-me nos 3/4 de hora. 
V~o a, imprimir as seguintes · 

Re(h~cçtio do p1·ojecto 11. 11, de 1887, off'erecido 
couw cmewla ao de 11. 8 elo mesmo armo. 

A Assen1bléa Geral resolve: 
Artigo uni1::o. E' autorizado 

" (. ~ 

Grosso, bn.cha.rel Serapião Euzebio de Assumpção, 
um arino de Iicenç:a com o respectivo ordenado, 
pam tratar de sua, saude onde lhe conYier; re
vogadas as disposições em contrario. 

Sala das commissões, em 8 tle Jnnho de lSSi.
. Affonso Cel.~o Junio1· .- Fcmandc~ dr.t C'un1ut Filho. 
- Hul/i.rjcs Oarcallto. 

Rcrlrtcçtio rlo pi·ojecto n. 8, ele 1887 

A Assembléa Geral re~::olve : 
Artigo unico. Fica ô g-overno autorizado para 

conceder ao bacharel José-Ja.nsen Ferreira Junior, 
juiz de direito da comarca, de Guimarães, na. pro
víncia do Maranhão, um anno de licença com o 
res ectivo ordenado a,ra trata.r de sua saude onde 
I 1e convter ; revogac as as c ispostções em con
trario. 

Saht elas commissões em 8 de Junho do 188i.
-.4.tfonso Celso Junio1·.-l'i'erwmdcs da Cunlw Fillto. 
-Bulltüc.~ Ca;·valho 

postas. Chamo a attenç;."Lo do homado :Ministro 
para ;.1S tabellas, ctijos preço~ s;"i,o tão baixo; que 
os empreiteiros, que conhecem aquelle serviço, 
de motlo ::tlgum quererão arriscar seus c..'tpita.es, 
na quasi certezn de prej uizo. 

Acredito, pois, que, sendo tiio baixos os preços 
(. ( . (. (. ~, ;- (. l: ( w ~ 

rentes, e a minhn província continuará a ser 
prejndic~da com o adiamento dessa, obra. 

Eu pediria, portanto, ao nobre Ministro que 
mandasse quanto a,ntes moditicar as tabellas, de 
modo que pudesse haver uma pequena margem 
para algum lucro, sem o que não é ossivel con-
segmr aque a cons .rucçao. : powr os. _ 

Parece-me que estas tabellas foram organi
zadas com intuito, marcando-se o preço minimo, 
de ficar provada a barateza da bitola estreita. 

Chamo IJ:lra issv a, attençf.o do nobre Ministro, 
e espero que S. Ex. dê providencias. 

Sr. residente en elevo m, r - o- · 
curso pronunciado hontem pelo no lre llepntado 
por Sergipe, mas o tempo me é insu!'ficientc para· 
isso e ag·uarrlo-me para outra occasiii.o em que 
possa clispôr de mais tempo na trihnna. 

O Sr. Rodrig·o ·Si!Ya (minist1·o da 
a(Jl'iwltura):-Vou satisfazer ao nobre deputado • 
dando explicn.ções sobre o neto da nullidade <las 
propostas pnr::t o prolongamento da Estrada, de 
Ferro D. Pedro II. 

de 20 dias, c c.le accordo com a, talJelln. de preços 
pulJlicada,, adaptada modernamente lHt Estradn, de 
Ferro ])o. Pedro I I. . 

0 SR. AFFONSO PEXNA :-A talJella alterou OS 
preços e as classificações. 

~ ,. " " c. 1 unts ro c a[J1·tcH -
ttwa) : - Houve reclamações, n[o só quanto 
nos preços e classiticaçúes dessa tabella, como 
tambem quanto ao prnzo <ht concurrencia, 
attribui.ndo-se a estes !':tetos a ausencin. de g·rande 
numero de concnrrentes, qne anteriormente se 
haviam a wesentado ara, Í"'unes trabalho3. 

Encerra a. a concnrrenCJ:t, v,presentarnm-sê ape
nas dnn.s propostas pnm uma parte dos traba-
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lhos em constrrtcção_ Examinando-as, entendi que 
não podia aceitai-as; e, com etreito, não acei
tei-as pot' di versas razões, de con venieucht pu
l.Jlic::t. 

U)I SR. DEPuTADO da U)ll aparte. ~ 
o SR. RoDRIGO SILVA (ministro da arp-icultum): 

- ~fandei abrir un~~\ nont concu'rrencia, dando 

0 SR. AFFOXSO PEXNA dá Úm aparte. 
O SR. RoDRIGO SILVA (mini.~t;·o da agricultura): 

- Não modifiquei as tahellas por nmn. razão que 
vou expor com todn. <t franqueza aos nobres depu
tados. Essas t<"tbellas foram organizadas por p~~-

secretaria. 
O SR. RODRIGO SlLYA (mini.~t1·o da ag1·icttltum): 

-Foram re,-istas na secret<wia, como bem disse 
o nobre deputado. por ~linas, e seria imprudencia 
lht minh<t parte desde logo, pelo facto de nüo 
a. 'l<trecerem n·o )O.;tas na n•imeira concurrencia 
immediatamente adoptar outras t;tbellas. 

Nilo posso declar<Y.' ao nobre deputado qual 
serit o meu procedimento, si desta 2" concurren
cia niio resultar o que todos devemos esperar, 
isto é, propostas Yantajosas para a.quelle serviço: 
os nobres deputado.> comprehendem bem que 
qua.lquer declaração minha. n es.>e respeito servirá. 
de <1.\iso ao5': futuros concurrentes, e isto poderia 
pre,judic:1r grandes interesses da. administração 
(apoiados): o que Josso affirm•U' é que em lrea:arei 
to os o:; meu; es orço:; parn. a opt<tr-se como 
regt·J, nn. constrnc~.ão de todas as obras, :·t pu
blica concurrencia, que e a garantia suprema dos 
dinheiros elo E~tado (apoiaclGs) •.. 

U:\r SR. DEPUTADo:-Louvamos muíto a boa 
vontade de S. Ex. 

razões por qual aquellas obras <>stavam sendo. 
demoradas. 

Nesse oíficio aquelle funccionario affirmava que 
uma vez concluído o assenta.mento de trilhos ate 
Itabym, na linha do centro, o que esperava rea
lisar até fim de Abril, começaria e1r1 principio de 
Maio, <t constrnc~-<tO do ramal, o mesmo enge
nheiro deu como causa da demora da constru .ão 
mo ti ~-o e força maior. 

O SR. S. 1\iASCAREXHAs:-Note V. Ex. qfte se 
está construido o ramttl, l1<t tres annos e meio. 

O SR. RoDRIGO SILVA (ministro da ag;·icultm·a): 
-Si o nobre deputado quizer, poderei fornecer 
co )ia desse documento. 

0 SR. AFFONSO PEX:NA :-V. E:X. deveria man
dar publicar esse otficio (Há out·1·os. apm·tes). 

-Sim, senhor; posso mandar pubLicar.-
0 SR. AFFONSO PEXXA :-0 en!!·enheiro em 

chefe é profissional dos mais distlnctos clf:'ste 
paiz. 

0 SR. RODRIGO SILVA (mini..,t;-o da agndtura):ic -1, ·. 'l . 

sentação da camara municip<tl de Ouro --preto, 
pedindo instantemente o acceleramento das obras 
do ramal ; e aproveito <t OJ!portunidacle para, 
agradecer áqnell:t corporaç'io as p:davras bene
Yolas, que dignou-se dit•ig-ir-me nesse otficio.Res
poncli á camara, que empreg_ari:t todos os esror
ços para que a obm se ternnnasse quanto an te3 ; 
e asseguro ao nobre deputado por Minas que 
o !!leu maior em_renho é dotar a. p~ovincia de 

lhoraJllento. Tudo farei, nos limites elo orça
mento, em beneficio daquella importn.nte pro
vincia e de sua prosperidade. (muito bem) 

O SR. S. 'MASCARENHAS :-Já vejo quanto lu
crou a provincia de l\linn.s com tt mud<ttl~.:.t de 
ministro da agricultura. 

O SR. RODRIGO SILVA (minist;·o da agl"iettl- O SR. RonRIGO SILVA (mini.~t1·o rla agricultura): 
tw·o) ..• :-evitando, quanto fcir possi\·el a con- -0 nobre deputa.do e injusto. O meu illustre 
strucção por administraçà.o, no intuito de reali- antecessor fez tudo quanto era possivel no mesmo 
zar a mesm<t concnrrencta. sen 1 o. , u ar-me-m por e tz st pu er mu a -o 
· o SR.· s. i\IASCAP..Exrus:-Não esperammos na solicitude e zelo ·pelo engr<tndecimento do 
outra cou:;a de s. Ex. . paiz. (mttito bem,1rn~to bem). 

O SR. RooRlGO SILVA (tninist;·o rlo. agricultt!m): O Sr. -"'-nclrade Fig·ueira diz que 
-DeYo aproYeitar-me dest<t opportunidar.le para o n~brc Ministro cht Jns~iQa. e os seus collefEaS de 
r~sponder á pergunta do nobre deputado e ao re- gaünete devem t~r nottcta. de ~ma re:->?luçao to
qnerimento tlo nobre deputado por Minas, o tm~da ha. pon~os dtas pela. Relaçao ela Corte are~
Sr. Atronso Celso Junior, sobre :t demora cht con- ,peito da matrwula de escra.vos) Segun1lo as pubh
strncção do ramal de Ouro Preto. Não respondi c~ções dos jorn~leS,<t dita Rel~wãojulgou qu~ em~n 

:"' • • • • 1" ,... 

;:> ' sente ntt occasião. 
O meu· antecessor empregon todos os esforços 

0 SR. AFFOXSO CELSO Ju"XIOR:-Nesse ponto, 
não apoiado. . 

O SR. RODRIGO SI!;,:A (minist1·o dr.t a[JI"icultura): 
- Yon dar a. pro>rL ao nobre deputado. 

A imprensa. de ::\Iinas, tendo censurado o enge
nheiro em chore por causa, do rebwdamento da 
construcçã.o do ramal de Ouro Preto, censurn. que 
recaht tambem sobre <t administração, o meu 
illu~tre antecessor. com o seu reconhecido zelo 
mamou informar o engt?nheiro em chere e este 
respondeu-lhe em otficio de 2 de ~hril, dando as 

ptos com filiação <lesconhecida. Por publicações 
posteriores consta. que semelhante decisão pende 
ainda de recurso,do embarn-o ue foi-lhe o )OSto. 

Como que;-- que seja., não é intenção do orador 
discutir o julgndo' da Relação, mas apenns inter
rogar o governo sobre o seu pensamento relativa
mente ájnrisprude11_cia invoc:tdn. pehL Helaçâo ... 

O SR. H. A TISBONA :- E' preciso interpret<tr. 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :- ... caso venha <t 

vingm' a sua. decisão, ca,so seja confirmado o pri
meiro accordão. 

o SR. AFFONSO PEXNA :-Em s. Paulo a ha 
promotor publico promovendo acções nesse sen-
tido. . 
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O Srt. ANDRADE FIGUEIRA diz que a, interpre-~ destinada a melhorar a viação 1mblica no norte 
ta<;ão da lei nü.o à pos;;ivel, porrtue não se inter- da província de Minas. 
]WCtam lei~ claras, como rt de 28 de Setembro de Refere-se á estrada que v-ai de S:1nta. Cbra á 
1871 (r.qJoiados), a qua.l, tratando da matricula, ciJade de Theophilo Ottoni. 
decln,_r~t q~1e a ~~la seriam d<:dos os e~cravos com a o Srt. Jolo PExrno:- Apoiado. 
sua, flhaçao, se fosse conhec1da. (apowdns), donde 
se seg·ue que, não sendo conl1ecida., serü\.m clados 
s~m:-1Hiação conh.ecidtt ou com ?- nota de--:- « H-: 

•(. V • (. 1, o"i • (. • 

ma.is cJ:wa. do que esta e impossível promulgar 
(apoiados) ; e para quem tenha .porventura o pro
po.;ito de CO!l.culca!: a I~i c nit? applical-:1_, toda -e 
qmLlquer let qu'e fur feü;t scra novo motivo p~r.'L 
ser deprcsa1.ht c concHlcacla no:; seus preceJtos 
(apoiados). Portanto, por ahi nacb, se lucea.ria. 

:Mas felizmente hn. no nosso direito consti
tuído meio pnrtt restabelecer o texto da lei, c e 
perante o poder jucliciario que este meio )Ótle ser 
11 C;:,'<lC O. 

Si a relação do districto, o qu& o orador não es
per<l, con/irnnr scmelha_nte clecisií.o, a qmt! não é 
só null::t por :'>er contr<~rta. ao texto c:ht let, como 
l1orque a lei não decretou a pena de n ulliclade 
1:1ara a. matricula que não tiver :t declaração ela 

• • .... ~ - •.• • • ·... <. : ••• •(. ' 

recurso ll<< lei, que regula as <1 ttrilJuiçües do sn.;.. 
preo.1o tr-ibunal de justiça, fazendo com que o 
procm•ttclor d<.t Corôtt suscite o recur.)o de revista 
p::ra, o sup•en1o tl'ilmn:;-1 de .i nst~ça ?O inteross~ 
dn. lei. O su pre.mo trrlmn.:tl de .1 u::;ttça firn~ar<:_ 
ahi a, intellig·encut verdaderm que se dcvc.a, ler 
no pont0, que tenln sido vlola(~O. Esta q.ecisão 
não importará mch para. o direito lbs partes, a 
ütvor ou con!r<t o .Ptoprietario on n liberdade do 

. . 
tido da lei. Si por .\'entura aquelle tribunal a 
q nem compete firmar a .i uris prndencia a. seme
lhante respeito, ainda não respeitar a lei, será 
então caso ele intervir o poder legislatiYo. 

O orador tlcs~jn, por·tanto, ouYir a palawn. do 
governo soiJro este as~umplo. 

O SJ.~. :\Lac Dt>'\YCli (,nini.<tl'O da- jus
tiça) :-Sr-. prcsillút)te, ouvi o . nobre deputado 
• \'I O .•• ')I o <f" to • 

' ' respo:;t<t tenho :L tlii':.er '" ~· E;:. ut~il;.1n:ente que, 
como expúz, n qncstao esta allcda a .Jlll'tsprudcn
cia. dos tribnnnes. o necoruam :1Cha-so embar
gado: o tl'ibun 1l snpet·iot· tem de prorerir rt 
stw, decisii.o a respeito dcllc ; o governo~ por 
consequcncia., nii.o póLle a n tcs llisto tomar ne
nhuma resolução (:lpoiado:::). 

O SR. Pn.ESIDEXTE :-Como faltam apenas 5 mi
nutos, não dou mais n. pahwrtt para não pre.ju-. . . ::;. 

0 SR. AFFONSO PEX~A :-Eu a. aceito assim 
mesmo. 

0 Srt. PRESIDENTE :-Então tem a pahvm O 
Sr. Afl"onso Penna .. 

O Sr. Afl·onso Penna obserY<t que 
raz·as vezes lhe cabe a palavra nos 3/4 de horn, 
e por-tanto não. póde deixar de prevttlecol'-Se c~a 
occa.siüo para. .chamar a att~nção do nob~·e ~11-
nistro da, AgrtCultum pam 1ateresses mmto llll
pOt'tantcs da província de !\Iinns Ge1·aes. 

Em umtt dns sessõe:; -passadns 'lellin a.o nobre Mi-
ms rol a uerra. llftl\t intervir com o nolJre Mi
nistro da Agr·ict!ltura, alim de obter uma. quota 

V. II.- 8 

O Sn.. AFFoxso PEXXAdiz que é por essa e.>trada 
que podem ter sahida o; procluctos elo norte da. 
r vinCia qne procuram ransport~ na estraua. 

de ferro de Cara vellas. 
Não é mu serviç~o de natureza pmamente pro

vincial. Como a Camara. sabe, foi alli.:fnndada lm 
muitos annos a colonia do l\1ucury, c existem 
2.500 ou 8.000 pc:ssoas oriundas da antig-a colo-
nisação ·c ue :ira esse lo"'ar · ,· ()'. 

E' uma zona riquíssima (apoiwlos) de ter.ras de 
primeil'<t qu::tlidade, ig-uaes ás melhores das de 
S. Paulo. 

, , '. ' ' 01 cons l'Ul( a. pe a 
extincta coil1pa.nhia do :Mucnry, e o Estado qua.ndo 
a encampou pagou peht estrada. nad:t menos ele 
800:000$000. Trata-se pois de um proprio na
cional. 

O Governo pela. verba. de terras publicas e co
loni5ação tem mambdo fazer concertos em e tra-
as c e an rg·as co omas c o Estado, taes como no 

Rio Grande do Sul, mts estrada.s das colonial!! 
Duque de C~t:xhls, D. lza.bel e outras, dispendendo 
nellas dezenas d'3 contos, como consta do relatorio 
do inspector· de terr.:~s puljlicas e colonis~ção a.J?re
sentn.do o mmo p 1ssado. 

Para os concertos da, estrilda de Sant<t Cla.ra a 
Philaclelphia bastn. um auxilio ele poucas dezena:S 
de mil réis por li:ilometro. 

E no principio uma 'Peqnena. quot::t de 20 ou 
:; erá nnu o snt cten e lXtr<t a. reconstru

cção das pontes que interrompem consbnte1uente 
o teansito nesses Jogares. . 

O frete dos -gene1·os que se transportam por 
essa. estrautt 6 elevadíssimo, por causa das diffi
cnlclade3 q ne encontram as tropas, ~ não ha pos
siiJíJidü.((e de tr.u1sito ele carroças. 
~o I\Iucury c:xbte, entretanto. grande quanti

dade de teJ·ras devolutas e excellentes para a col
loc:wão de immigrantes. (.r11Joiados.) 

::; , . · ., or que o no:.we l nus l'O c a, 
Ag-ricultura lance pnra ess!) 11onto ns suas Yistas, 
e pn.ra. lit Llil'i.i<t uma corren•te de immig-t•aç~ão, o que 
serit âo immens;t nwtagem· pam o Est;ldo. 
(.-lpoiados .) 

Os ca.t'ozaes daq uel ht região prOLlnzem já 
60 ou i O. 000 arrobas, mas em g-ra.ndc parte estão 
abn:ndonados por causa dos elevadíssimos fre
tes dos procluctos ex portt1dos. 

Si se tizer a obra. que o orador indica, com cer-
:. . - . (. t fi 

a colheita., em dons annos, a. liO.OOO a.rrobas. 
(.:lpoiados .) 

De rt o 
vincia tem. {le cobrar, compensarão amplamente a 
quota que é actuaimente necessa.ria para collocar 
esta estrad:.t em condições favoraveis ao transito. 

0 Sn.. CARLOS PEIXOTO:- E.é dever do governo 
mandar .concertai-a. · 

O Sn.. Al'FONSO PENNA :,...-- Em 1847 e .. em 1851 
foram coucedidns alc·umas va.iltüc·,ms á companhia. 
do .i\Iucury, como fossei11 auxilio pecuniario, obri-
"·ação de·manter nm uarte r · 
policia e isenc~ão ele direito para. os generos impor-
tados e e:xporta~os. . . . • 
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Ora, si os legisladores e os governos de épocas 1 Não espera, entretanto, o orador que esta. c ou
auteriores jú cuidava~n com tanto interesse ~e tra.s· reformas annnncia~las se 1hçam,porq~l~ todas 
promover o desenvolvunento daquelln zona, hoJe dependem do augmento· de despeza, qne e Jmpos
com maior fort:.<.o de razão devo zehtr •• sua sivel decretar. A disciplina do exercito, porém, 
prosperidade e o trabalho de su:.• população. póde ser mantida, a sua instrucç~io technim1. des
(.4.poiado~. envolvida, e é disso que o governo tem o dever 

Vê-se que se apressa a transformação do trn.- de cuidn.r: 
balllo e a )l'Ovincia de Minas é uma das ue mais Não luwendo mais nem 1e ~n. a 1al, ·'a :- , 
tem de sotfrer com essa transformaçü.o. a tliscussão por encerrada. 

Espera, port:.•:nto, o orador, do s·ove~'UO il.llC Posto a votos o projecto é approvado e rcmet-
proet~re en~'lmmhar pn.m la a unnugraçao. tido á commis;;ão tle redacç-.ão. 
(<'1pouulos.) 

ORDEM: DO DIA 

Entra. em 3" discussão a proposta do governo, 
convertida em projecto de lei, fixando as forçn,s 

o 
O Sr. .T osé Poini:>eu apezar da au

sencia do nobre Ministro ela. Guerm, a q_uem feli
cita pela tranquillidade que actualmente reina no 
seu ministerio, f<trit algumas observaçõs solJre o 
projecto em discussão. 

A wo osta elo "'Overno re )etido as an -
ri01·es, pede 13.500 homens para o efl"ectivo do 
exercito em tempo ele paz. Esse ei!ectivo é noto
rinmente insufficiente 1)ara. o seniço ele ordem 
vublic<o e de defesa, em um p<tiz tão vasto e de 
tão extensas fronteiras. O estado financeiro 
porém do paiz nã.o permitte que se mantenha um 
exercito su~erior ao marcado. O que cumpre é 
ter essa força nas condições de prestar, pela sm• 
instrucção e peh:• sua organisação, os serviços que 
della es )era o Estado. 

O nosso exercito, entretanto, n.ind~ s~ rege 
pelas orclenanças portnguezas, que ho.Je nao ser
vem nem á unidade tactica, nem ú. ot·g,misação 
militar adaptadas em p~tizes cultos. O governo 
tem nada, menos de qu:üro planos ele reorg-a,ni
sa~~ão do nosso exercito, na, base do seu eil"ectivo 
actun,l, e o orador, apreciando esses planos", entre 
outras observaç~ões, nota. a desproporç-ão do qua
dro dos otnciaes com o numero ele praças. Seria. 
preferível que o numero de~tas fos5e au"'men-
ta o e c lmmmc o o aque es. 

Em todo caso, nas circumstancias do paiz, o 
melhor plano será o que, attenclenclo aos princí
pios que regem n:guerra moderna, exi.ja menor 
despeza. 

Falia do eil"ectivo do exercito em tempo de 
paz, porque rlo efrecti.-o de guerra não cog·ita. 
Entretanto, de,;eja saber onde o nobre Ministro 
iril, buscar OS 30.000 homenS 111<tl'Cados pam O en·e
CtiYO de guerra. Reservas, não existem; guarda 
namona • am Jem nao exrs e, apezar e gran e 
numero ae promoções nella feita. Os corpos de 
policia poderiam dar, quando muito, 5.000 ho-

Continuando o oradot' no estudo clt:ls planos 
para. a reorganisação do exercito, considera. con
venientes as medidas propostas para os corpos e 
as armas cspeciaes. 

Aos officiaes dos corpos de engenheiros e elo es
tado maior têm faltado commissões em serYiço 
ele sua especia.lidade, sendo muitos delles manda
dos p(l.ra o archivo militar, onde não podem fazer 
nenhum trabalho util. 

; 

Guerra. corrig·iu esstt falta, distribuindo alguns 
desses officiaes para as p1;ovincias. 

REFORMA .DA AD::IIIJ:-"lSTRAÇÃO LOCAL 

1869, reformando a administraçdo local. 
Vem ã. mesa., é lida, apoiach• e entrtt em discu~-

·~ . . ) ... 

Emenda 

Ao art. 12, condiçã.o 1", em vez de- 6.000 al
mas, diga-se: 10.000 <ümn.s. 

Ao art.-12, condição 2", em vez de-5:000.s, di-
rr· _ ..... -. • ,.. 
;:::, • ':r- • 

Ao a.rt. 12, condiç~ão Ia, relativa á parochia, em 
vez. de- 1 : OOO$,diga-se: 500$000. 

O art. 22 substitua-se pelo seguinte: 
:i. eleição das c:.u11aras municipaes f<tr-se-á 

pela. legislação vigente, com as alterações se-
~uintes: · 
~ § 1. 0 Será alistado eleitor, com voto nas elei
ções de. cam:.tras municipaes e de juizes de paz, o 
cicla.clão ue o rec uerer conforme a lei de 9 de 
Janeiro de 1881, sendo aceitos como prova de 
renda recibos coú1 certidão passadn pelo procüra
dor da camara, mostrando que pagou, nos dous 
ultimos exercícios, imposto municipal no v<tlor 
de ô$ <onnmLlmente. 

§ 2. o No municipio, euja sede não contiver mais 
ele 20,000 ha.Lit::mte;;, segun4o a estat1stica. olfi
ciaJ, a ceclula do eleitor· conto1·ú nomes corrcspon
cleütes a clous terços do numero de vereador-es, 

ue lela lei lhe caib:1, o eleitor entren·ará outra. 
cec ula, conten o o nome c o vereador especial tia 
parochia, nelb residente. · 

§ :~. 0 No município, cuja sede contiver mais de 
20,000 h<< lJitantes, n. eleição Jht·-se-:i por parocltias. 
Si o numero de pnrocltias li)l' menor qne o de YC
rendcre::,, se distrilmiJ•ú este pi·oporcionalmente 
com a populaç~ão; qmmtlo maior, se :Jjuntm·ão os 
votos dns parocltias de ·inlbrirw populaç~ão <tos da. 
mais proxima para a elei<;ão de um vereador·, 
preferindo-se na concurt'encht de proximitlnde :• 
p<U'OC Wl,. menos popu <or. A ~m L os Y<Jreat ores 
que· couber á parochü• ele s-er, e que poderão re
sidir e!n qualquer ponto no mt~nicipio, elegerá :• 

v era residir. 
Ao art. 35 § 25,. em vez das palavras quando as 

ob1·as forem 1·eali::adas á cttsta dos emp1·estimos, 
etc., diga-se : fic:tndo alJol idas, logo que o seu 
producto attingir o custo elas obras. . 

Ao art. 35 § :31 nccrescente-se-§ :32-As Ca
mnras serão ouYidas sobre o tr'aç:ado das estr.ldas 
~eraes e provinciaes, salvo caso urc·ente e ex
traordinario, n:t parte em qne atravessarem ter- . 

• • • • • 'T:W • """ ""• 

didas càber-lhes-á recurso para o Cons~Ú10 de 
Estado. 
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Ao n.I't. 37 § 2• accrescente-se- § 3o - Con
trahir emprestimos para, realizaç:ão de meff1m·;l
H1elltos municipae:>, feito o serviço dos ,juros c 
amortização sem desequilíbrio do orçmnentl'l c 
pre~erição rlas despezns obroigatorias e extraordi
nartas. 

Ao art. 40 § 3°, em vez ele decreto n. 1569 de 3 
de Março de 1885, diga-se: decreto n: 5737 de 2 
de Setembro de 1874. . 

O Sr. Bulhões Carvalho~-sr. 
presidente, sei que u attenção da Camara estit 
canç~tdn. .desta dL)cnssão, (]_Ue. por demais prolon
t,rada, vai-se tornando enfhdonha. Devo, )OI' con-
seqnoncw., a Jrevtar e1xan o e parte mmto de 
que pretendia dizer. Limitar-me-oi a alg·umas 
considerações sobre pontos capitaes. '"' - ~ . . 

' (_ '- '" l 

supposta. invasão das attribuiçües, que tem a.s as
sembleas provinciaes, de legislar sobre a divisão 
civil, juclicia.ria e ccclesiastica, mer~ceria o pri
meiro lagar, si os oradores, que i! suscitaram o 
repetiram, em vez de insistir no :.wgumento de
rivado das expressüe:; do texto do art. 10o § 1 o, do 

, · · t , · ::;s ·on es a o o CJUe apre-
sentei sob -:1 grande autoridade do visconde de 
Untg-uay, e que foi ainda honten1 reproduzido 
pelo illustt-e representante do ll o clistri.cto ela 
província elo R.io de Janeiro~ Como se vê, é velho 
o ::tl•gumento, mas, a despeito da avançada. idade, 

. parece que ainda não e fraco, pois nenlmm dos 
nobres deputados ousou a.frront::ü-o para Inedir
lbe as iorças. 

() es )irito do dil•eito vivifica o texto ela lei, de 
' -. • (. ::s (. ~ü !S 

juritlicn.s, n. expressão da. vontade do legislador 
deixa de ser o ,·erbo da lei vint. 

Si o a lei ,!;era,l que determina a na.tnt'eza. e 
os limites das juri!5diçües, que ~e exercem sobre 
o territorio ; e :1. ella 1111e compete traçar as 
not·t~ms _s~g·und? <~S qt~:te~ deYe ser 1~1arca.do o 
lerJ·1torw c1ne 11xn. os llmlles e dctormum a ua
tm·eza das jm·isdic<;õcs fJ.UC nellc se exet·cem. 

E' incontestavel QUe ás assemhleas pl·ovin-
..... .~ • • • • (,. l .. • • ~ " ' .. • 

munici pios c pnrochia.s ; mas, sende n. lei geral 
C]lle institue e regula. as antoricla.de;; quo devem 
impor:u· nes.,ns circumscripçües, e ella que lhes dú 
rn%ã.o de ser, existencia jut'idica o lhes infnncle o 
espil'ito sem o qual deixarhun ele ser instituiçõe,; 
de Llit·eito J•<tm se toenarem simplesmente divi
sües g-eometricns. 

Não fosse eu aco:;tnmado a sinceramente acl
mh·;.w o tn l~nto e <~ ill ustraç~ão dos nobres depu-

O Sn.. RATISBO"'A:- Não tem duvida. 
O SR. Bur.uüEs CARVALFio:-•.. sendo o nome 

un1:.1. voz por qne se dii:o a conllecer . as p~::;soas e 
as cousa::; o sendo a lei g-cra.l qne estal•elecc e 

nici.pio, na comarca e na. parochia; a menos que 
não se presuma fhlt<t de bom senso no legislador, 
é licito suppor que elle tinha uma. noção clara da 
cousa, üesignada. pelas denominações comarca, 
pa.rochht e município; e, por cons?.guinte, que as 
tinlw, mental sinão textualmente definidas. 
· E fôra legisla.r sobre cousa desconhecida e in

definida, sinão incerta. e duvidosa, si do arbitrio 
d;)s assembJéas provinciaes exclusivamente de-

::;:, a. ou · çao CJrcumscr1pçoes errl-
toriaes. 
. Supponham que resolvesse uma assemblétt mu
dnr os nomes, fundada. em que o Acto Addiciona1 
não·especi!ica nomes, e l'epartisse a província em 
sn.trapius, como na Persia., em dioceses, l)refei
tu.ràs e uesturas como no anti o-o im )Crio ro-
mano ; em con a os e )Urgos como na Ingla- . 
terra. ; em districtos, regencias, círculos, baillios 
e comn~unas como n~t Prussia ; em departamentos, 

.I (. (. (. • 

ou que decidisse inverter :.t ordem das div:isões 
territoriaes, rep<lt·tindo a parochia em municípios 
e o municipio em comarcas. • 

Ningucm tolern.ria. semelhante absurdo, que, 
si prev~decesse, conrundirh toda. a legislação. 
Log-o e pt•eciso unw. regra :-a. divisão não depende 
l o :.u i rio as a::;sem em; pronncmes. 

O sincero culto 1lO nosso pacto fundamental, 
tnnhs vezes ofTendido no seu espírito de liber
dade pelos liberaes (]_tmndo no poder, não c::m
siste em supersti,ções sem.elhante~; as llo celebre 
Luiz x.r, tão recordado neste debate, que, se
g-undo a.s chronie:as do tempo, costnmttY<t trazer 
nas aba:;; do ch.a.j)éo itnagensinhas de santos, 
clin.nte dus quaes, sempre que pre1nedi.ta.va alguma 
iniquidade, se prosternav<t devota.ment~, coll-

• L • r- i ~r t 

pcccaclo. 
Parece mais sé:l'ift i~o prlmeim >'istn. a ditlicul

cbde pr::ttic<t l~ontem n.ventad:t pelo honrado 
reprcscnhtnte do 11° districto do Rio de Janeiro 
sobre o defeito do padrão do projecto, por demais 
e LcY:tclo em r·clar:i'Co <t-Js Iog;.trcs de populaç--ão 
d.ispct·s:t e c lüliciente para os centr·os populosos. 

Pam J·esponclcr· <t s. l~x. lJasta observar que, 
sej;.t 91~<Ü ro:.:~ divis:.""io, _lm_dc ter nmlimi~o.Desde 

' 
Cada habitante, l'l\lllilht Otl grupo 
que 1ica.m em condição menos 
os habitantes de ermos, do onde não se 
n.visht si quer n. sombra long-inCJ.ua. do c..'tmp:~.nario 
ele um:"L alc!cia, tii.o raros, (Lissominados c incultos 
que não ;.\tting·enl no numero ínfimo e no mínimo 
d;.t, cultum t.lotermiwulo no pro.iocto. Niio é da, lei 
porém o defeito. App<ll'ecerá sempre qualquer 
C'J.UC seja, o pad1'i""io acloptn.do: Provem das condi-
~-~-· . -.· . . 

de tr-ansformar por decruto em cidades os deser
tos. Quanto aos centros populosos, pouco importa 
t\ multi licidade das divisões além do stricta.-
mente necessario. Indicio de progresso, acompa
nharit com certeza o do bem estar, sendo util 
aindn. qmtndo não necessari.a. 

No tocante a outra accusação ele attentaclo, que 
se disse commettido pelo projecto contra as insti
tuiç~ües constitncionaes, elevando ú. cathegoria. de 
unidade adm.i.nistrativ<t a parochin. ja existente 
como unidade civil, ecclesiastica e jucliciu.ria, não 
se assnstem os noiJres deputados, não lhes repeti
rei a del'esa, t~ desenvolvid:.t del'es;.t que em outra. 
occasmo .JU guet necessar10 apresentar em avor 
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60 Sessão em 8 de Junho de 1887 

do projeeto indiciado nesse criní~ de alta, traição 
contra o sy~tema que felizmente nos rege.Demais, 
parece-me inutil n, defesa, a. col1erto como está o 
projecto da. proteeção de illustres estauistas do 
partido liberal,que npplaucliram n. bôn. icle:t de or
ganizar a paroclüa para. ponto üe partida. dn, ad
minbtl·açií.o local. E p:n·a applacar o publico 
al::l.rma c dissipar amen.ç-.as su1Jte1·r:mcn.s o n tcr
rador:v; ~e eonjn~açoão ln.tente cantl:a.. a;;. in-

racs. A iÍltervencio delles: proYncht ne::;ta cr;te
stão em favor do g-overno, a torna uma qw:slcio 
Mo>·ta.. Não a desenterrarei. 

Qu~:mto ao modo de reg-ul:w a parochh1·, tleyo 
:1ttcnder n. duns obserYnções dos ltonrados repre
sentantes do 6° clistricto do Ri.o Grande do Sul o 

a-r:1ção e relações commerciaes, de sor- a maior 
parte da 11opulaç~o Lla parocllin. 11ertencentc a 
crenças -protcstnntcs ou a seiias diversas da reli
gião catholica~ acloptada por fundamento ch orQ·a-
nização parochial no. J1rojecto. ~ 

_ol:serYn:ei a~s n?bres dept~tad?s que !1iio se 
, " .. v (._ ::, .. " "" .., , l 

a Constituição do Imperio, separando inteiramenie 
a la-reja tlo Estado. Por nossas leis or.Q'anicas a 
paroclÍia e uma. instituiç~ão ecclesiastic:1. ~ 

O mesmo inconYcniente exisiin na 1nghlterra e 
depois ele long-as ht!as termino:1 l'or nma tmns
acçiio. R.epugna..-a. .:os dissidentes pr:ga.r o imnosto 
Yotaüo 11el4. .,;c~iry par·a o culto d:t. ig·rcja. ai1g-li
cann. Finalmente chegou-se a nccürdo, tornando 
faculta.tiYo o impos_to da ;:csli·!/, depois ele muitos 
c. ~ e ,. !::'~ ;:::,::::, .") .. ...., • 

O que com·em, pois, é orgnnizur a pn.rochia. 
sem clc~conbecer a. sua natureza constitucional, 
que e ccclesiasticn,, c preparando o cnmin h o par<< 
a conciliação lenta e proQ·res~iY;.<. dos elementos 
que a compoem. Ass1m,~ o ol:jecto n. qnc se 
destina nãõ 6 sômente o cnlto rcli!:!·ioso. 1\S 
juntas nclministratiYas e os conselhns de lhbrka. 
silo clmmado;; n fundar escolas primar·ins c estabc
lecim~n~os pat'<t nsyl.o cl?s Ol·ph_ão.:; o __ tlc~s,·ali-.los c . . 
:-it:l'\'Clll sclll distincçilo de se\t:t: 1 "wq nanlo o 
!tomem, qu:llrlltel' qnc seja a sntt e1·cn<;a. prccis:t 
de ensino n~1. ig-noroncin, rle :nnp:il'O n:1 itwalidcz 
nua cwphandadc c da estand:t dos mot·los •rt:mrlo 
eilc~·a :w lilll •hl altt·illul:tc.la cxi,.;tenci<t~ 

!\ãu :;c podia. pl·o.:;cindiJ.• tlo elcl!lcnto ccclesias
. tico 11:1 parocllia, r1ne não roi i!lYl!llhttl:t sinão 

t·corg-anbada pelo prcticct••, mas danuo-sc-l!te o 
log-ar competente, .ó natm·nl tlUC elle ;;e re::;trinj<t 

c. • • "' • ·:: • • • ~ 

n. conserYnção tl.u, ig-re,ja. 
As:;im com·enbo em que a inDnencia eccle

siastic<t não deve ser )l'e JOndee.mtc c mnito me-
nos exclusiva .. Jit Dão o e, seg-undo o pro.jecto. 
Não estou longe mesmo de concordar com a outra 
consideração que apresentou o nobre deputado pelo 
20° districto de l\Iiuns ele dar mais dcsem·olvimen
to iL parte ci.-il e restringir ainda mais :< eccle
siasticn.. 

Quapdo em 1869 fl)i tr.uido ao p:wlamento este 
projecto, não hn.vhtm occorrido as gr.lYes collisões 
qne depois se inscita.ra.m entre :t lgrcja c o Es
tado; collisões )::Jra n,mbos do ·,]oJ·n.Yci:-; o c uc, re-

lhe;; Õ prestigio e a autoridade. Natmal era, 
port<mto, que não se hesitasse em fortificar a. au
toridade do Ordinario na. formação da. parochh 
uümínistrativ:t; mr•s '"lição ch\ historia, hoje mo;
tra <1. inconvenicncia de collocar as~i.m em prc
senç:t n.utorirlades rrcm sempre de nccôrdo, chinrlo 
origem '-1 conflictos imminentcs e prejudicines ;."to 
decoro de ;.1mbas. c 

Unm vez nlimittitlo o püroc1to como o repro-
. . ... -. ...·. ..... . ·, ·~..~ . 

p:wa representar o jadiciario c ~ regedor pre
sidente do mtmicipal~ rarcce-mc que os outros 
membros das juntas ndminbtra.tints e conselhos de 
fabricas devel\1111 ser escolhidos entre os cidadãos 
r(!sítlentcs na parochü1, que mais corüribui:;sem 
para. o Íl11l1osto (li1·e<:to, sendo preferidos os que 

o I o • o o 1 ', 

c,., o ... ::S!S l (.. ~~· .. . .. ' ' ::; -

g-undo o principio de que no contribuinte deve 
caJ,er :1. prepondcranch. na. .-otnção dn imposto, 

• • ,· •• • .... • ,· • - '"" • :- ,.· o 

das jnnt<\S a.dministratíms de parochia e consc-
lllo.3 üe fabric<\. . 

Nem seriam tentados a. exap;ern.r .:t con
triiJuição além do necessario ; neln é prova.vel 
qne ii.cn.;;~em <1qnem ; porr[m1J1to o serviç-o a que 
é destinada a parochia. a todos inter.?SS<U1do im-

~. . . . 
:\.la.1~f!'<\\~do._so.com o t~n1po o l;un{el'O d~~~es mem: 
l.:ros cln.s .jnnt:ls p<U'Och;::ws tir:vlo.> dentro o;; con
trihuintcs, poderia com o progr.,'sso na. pratic:1. elo 
.~elf !JOVemc;ncnt abr-t<ngel-os todos. 

"\s:;im por nm progresso lento c r:•cionnl re
sultante elo incremento intri11seco d:ls suas forças 
constitnth·as, as junta.:; administr·ativn.s c conse
lho..; paroclliacs se transformariam em organi
z:v,Cíes idontic:ts á vcl"tJ'If ing·lezr1 i.Q'nalmento 

• .> .. • .... • .... ·- • 

< 

pobres, que é um imp::>sto tambc:n clirecto c ter-
ritorial. · 

So1Jre as disposições reg-nlmnentares elo pro
jocto, acerca. da cscriptm·ação de linos, nu
mero c deveres dos empreg·aclos e outras mi
nucias que merecernm o reparo dos nobres dc
put..v.los, não lhe:> dcYc ter esc:.1.pado~ que roi cssn. 
a n:-l.tnr-al conseqtwncia ele ter o mesmo prqjocto 
c:on?e:ncli:H~~) :udo qn.:ll:1~?. haYhl tle lJom na lcgis-

joctacla. pal'<t a :tdmi11istraçilo local. Foi nm:t 
consolldaç~i'io c.,cl·npulosa de todo o !li 1·eito 1'0le
rcnte ú. nmleria, Jl:tr:t cvihw incertezas S<~lot·e o 
rpw SHli,.;btia 011 r,·il'<l l'C\"Il;,:'ado. EssaS'l'<.•:,.:·l·a,.;. 
qnc aliás u:lo nn·.uu cunshh~t':l<hts 1nú-; 'pelos 
no1,_res \leputmlos, jilSC aclt;t\·am 11:.1. lei tlc 1828, 
clalti p:1.,;saram p:r~L o Jll'Qjccto tle lSGO; c o qnc 
mais e, dahi 101'<1111, 0111 g'l'<t11dC 111ll11Cl'O, trtLUSj)Ol'
tn<Jn~ para: o ontro rte 1883, que tmnscreven 
'"' . . ·. . ... ·.... ..· - ... ~ . ·, 

:::-;. . ' ·-
mn.i;; tard~ lor;un tr·•msl'eJ'idas :tin•la pa1·a o 
apresentado em 1 :';84 pelo honrado depntarlo do 
Go dlstt·icto do Rio Grande do Sul ue sen-nnclo 
já em outra occasião obserYei, tirou a, môr parte 
do seu p1·o.jccto uo de 1883; accrescentando. 
porem, <t mn dos artig-os desse seu imporbnté 
projccto de ref'órma org;tnk<t de administração 
loc:ü uns tantos parag-t'ay>ho.:; relativo.:; aos dobres 
dos sinos e ~t boa ordem nas procissõe;;. Assim, 
pois, n. censura de S. Ex., neste caso, e qnasi uma. 
'falta de respeito ao avó do seu projecto (ti.~o) ou 
antes á bi,;n,y,\ qnc e :1 lei de l <le Ontnlit'O ele 
182:), fonte ol'i~inaria U.e tacs di:; osiç~0c.:; reg-ula-
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0 SR- RATISBOXA :- 0 que convinh::t era ::td
dicionar c nunca, reí'nndir_ 

0 SR. BULHÕES CARVALHO: -I-la aqui 11111:1 
filiaç-ão evidente entl'c os pro,jectos c a lei de que 
descendem e estando aind<L todos vivos, têm-se 
achado no debate presentes as r1uatro geraç~õ~s; 
fal r1ual ne>s Burgravcs do Victor Hugo_ Nem 
talta para. completar a semelhança o phantasma 
l '· ·h . ,. . -
torins t:1.ntas vezes repetidas contra o s~:-stema de 
centt·:üização, de flue o gr,mde imperador inimigo 
das li1Jerd:1des locaes italirmas, indef'e::;-;o propu
gnador da. unidade e indivisibilidade do s:tilto 
impel'io, e, por assim diz(·I', . a personificação 
historie.'\. 

tiva qne se diz mantida pelo projecto, que ni:í.o 
11osso passar adiante, sem dizer o que a respeito 
1en~o. 

Começarei por um::t reflexão de Spencer, suu
ponclo exprimir v:~dacle pratica, q~w, ncei!a 
por todos os pnbllctstas, mnguem ma1s potlerm 
pór em duvida, sem contrari;lr o senso com

nmm. «Já lá se foi o tempo; diz elle, em que 
se acreditaY<1. nas constituiçrJcs de p(f,pel. Ainda 

armasjá chegamos ao pontodetemer que se vol
tem contra o coração da. patrhL?! 

O bom senso parece aconselhar-nos que to
memos por modelo o systema administra~ivo elas 
nações que têm organização semelhante a nossa, 
deixn.ndo o caminho li vrc ao progresso pelo rlesen
volvimento harmonico e natural das rel<1ções de 
direito. 

mgn.1~1 o que guiz~rem . contra. a; n.d1_11inis-
'(. (. .. I. ' • c. ' <. 

Fra'nç(l, e · tUn(L grande nação, e oxalá possamos 
nós in-nalar-llie a ]illj;1nça e a prosperidade! 

Ce~::;uras á centralização franceza., muito seme
lhantes ás que ouvi ne"te recinto, eu tambcm li 
em Laboulave mt ll" liç~ã.o da sua Hist01-ia dos 
Estados Unidos, onde acham-se as palavras elo-
quen es e que m te a amara ac1 men e recor-
dar-se (lfJ) : . 

« E' o genio dos povos que se deve conhecer, 
" . . . .. . ~ . :· . . . . , - . . 

a~~·re~ado é determinado r1elo "das unidades'·so
di1es. v Isto, porém, tOLlos admittem até certo 
ponto, ele modo que as pessoas que entendem 
alguma. cousa de 11o:;litica não espc!'am 1:nuch1.r · · ;< N~ss~- · ~~~~ie'I{l~· ·,i~· ~~~1t~<~Ü·z;1.Çrr~· :N;l~~l~~~· ~ 
completamente e logo o e.~tado de nzmt socwd:.~de fundou ao sahir da, revoluç:.<"i.o ... Napoleão con
por meio deste ou daquelle systcma. de leg-1s- siclerou <J, França um exercito qu.e tinha debaixo 
lação. >) da mão, que animava com o pensamento, que 

Póde-se crer, Sr. prcsitlcnte, que alg-uem n.cre· inspirava com o g-enio. 
c.lit:1. na possibili•htle de ín::>tituir parn. base d(L ~< Entre a. sua Yont::de e ~ execução nenhum 

,','• l . -., "~:- .~ ' I ·li ' ' •'-

taclos Unidos '? ! na.cht do dal;inete d~ imperado; ~le~ia executar-se 
E" evidentemente .um ic.leai. Qual de nós não em toda França, sem um momento de demora., sem 

clcsr.jn.ria qnc tivessem os a noção perf'oit<1. e prn- um murmurio. · 
tica. do !':clf-rJoom·!~iJWnt, que faz n. gra,ntlez~ ~ln-
qnelle paiz? Nem temos Q termo par;~ cxpr1m1r <L · · ~ 'n~s.cie- · ~· ·c~·rt;L· ·d~ · ·18i.i,· ~~~Ü~{-~~· · q~~ ·~~s 
ít!éa.. Precis1mos pcdil-o por cmprestuno. condições novas cht socie:bde e elo governo, em 

Dnstar.i estab::locct· ll<L log-islnc:ão o .~cl('-!favcm- ncccss:wio deixar á lilJercladc um:t lXtrte maior; 
·,;1cHt, tn 1 fJtlltl 0 praticam os l~stados C'niclos, · a centraliznçã.o,J1orem, é um instrumento tão com
pam f'JUC a no:;:·m Ol'~-:"<miz<H;.ão soci<:l rcpt·oünza. a, modo p:tl'<L 0 po er, e as _com.munas )01' ele mais 
desse lOYo r ue o <tll"cndcu tlc:t!e <L in Hmcia, mt · ~ , . ~ . . . 
o . .;cob cb jll'imoit'tl colonia l'uncladn. em nome d:t perceram o conhecimento dos seus íntel'esses e 
liJ,ot·clade rcligius:t polo.; pt•otcslantcs fim:tgillos 0 Ycrdadeit·o espirito de liiJcl'dadc, que as i'ran
da I ngl:ttcJ·ra! ~.·,,, cnj:t,.; mnnicipal!claclc~ ncltam- rJlirzas mnnicip::ws nnnca foram concedida~ si não 
:,;c::lilllda. !tu dt!JdoJ':tYCJI c•st:uJo ele. a:·llt:U11Dlll0 f!IIU com mão 11,\'<tl':t e Íllf[HiCta. 
l~;;los inlelizm•.'lllu t·c:eoultcet!lll, dt~:-:tpamlo o lc.mqlo «o E:;tado sompl'e guardou mais ou mono:> <t 
em cstcrci:; di:-<:::onç-ü0s politlca:;, por .iilllte..; !hltar tutcllw qne tira ús commtmas o sentimento tht 
no.:; empohrecidas col't·es llinhail·o para gastar t•esponsalJilicltlde, e, toclaritt, um tal sentimento 
~·em pl'oYcito dos habitantes ! • é 0 principal penhor da liberdade, a garan

A or,.,.anizaç-.ão social do;; Estados-Unidos e a. tia: que lhe assegura o bom uso e os bene-
• v... ~ .. · . .. . .. ... . . ·.~ 

se afasta c.ht arre;::imentaç;."i.Õ ;nilitar, I'JUC prova;_ Eu ·tambem li, repito, essas palavras eloqnentes 
teceu '11:t mór parte das outl'as nações obrigadas ::t de Labonh~Ye semelhantes ús que ou vi soar 
defender-se de Joderosos Yizinhos e com o tem lO neste recinto condemnando a centralização· mas 
moldatl<ts no ardor das guerras, seg-nntlo n. f~rma dellns proprias se ev1c enc1a _ qu~ a Fr:~nç,~, s~
dos exercitas perm(Lnentes que as envolvw.nL o·uindo um svstema de org-<1.mzaçao somalmtet
Por est::t feliz circumstancht é que :;:c contrapõe ~amente cli,-erso dos Estado.s-Uni.dos, nunc::t 
tão admiravelmente ú orgánizitção hierarcllica, tcritou imitar-lhe-instituições que. não combina
disciplinar e autoritarkt dos outro.> povos o es- vnm com o ~cu regimen unitario : e nem por isso 
1)irito de iniciativa e de igualdade elos Es!all~s- a norande nação deixa. ele ser ainda. a. patria de 
Unidos, que, pam .defc.;I:cle~' o seu yasto_ tcrrttor1o, ho~nens livres, o centro ela propaganda do pro
pódc-se dizer quc.]am:us· tiveram exerc1to perma
nente. E em bú:t l'ópode-se crer que estamos no 
mesmo caso, nus que não tomos outl'a. t'or•;~:1. na-
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e encontrasse estadistas como Tlücrs p:n:.t defen
del-a, se ella. não se achptas;;e a sua formd: de 
governo? 

Não nos illudamos. O patriotismo nã.o deve 
ceg-:w-nos ao ponto de obscuret:er a clnreZ<l tlo~ 

::;~ ::, ~ • . • ::S. ~ • l t ' ~ ~·1. :'S 

g-rosso da Frmwa. Não p:)demos precedel-a <t 
frente dn, lmmanidade. • 

O -rtcnio dos povos c o sopro ljWJ dá âda os 
instituiçue.~, disse La.boulaye. Não lta instituições 
que 11ertlurem faltando p<wa animal-as e,;se sopro 
vital on mwrlo o so 1ro i"t-in e enreg·elndo do 
e,g-oismo, da. in( 1 llerença e c e c esconii<Ulc}a per
pãssn por instituições C"r<tntliosas na mag-estade 
da f'Ol'lllU, leQ·islatiV<1. C01110 O Sopro frio e C"Ciido 
das rajadas~ de im-orno pelo;; eml~lemas e~ esta
tuas do marmore, feias e quasi sinistras n:1 bel
Iez<t esculptural de peitos inerte:'í, que não ar-.. .. .. - ... :- -.. 

:\. ·vid;l. local quasi dês·,1 ppareccu das· noss:<s vil
las e cidades.- As admini::;trações lccaes são imn.
gens sem força de monumentos lt:gblativos que 
estabelecem a IiiJel'dnde constitucional e que se 
tornaram lettra morta. Como em taes condições 
clispensa,r a hieral'Chht_ e _a tutela ;t~1ministrativn 

t ( 'I • o 

mnnieipaes ]'Ol:t unidade oxecutiYa e diserimina
ção systematica das snn;; nttribniçües, o pro.jecto 
procurn, reanimar a :1ctiviuade do;; membros dn. 
administração local pela croaçiio ele pm·oc:hias 
org-n.nisadas de quatro maneiras diversas, con
forme ~" naturez;t e condíç~õe:-;das localidades par:.t 
rrue sao ms 1 me as. 

E' descendo na escala administrn.tivn, para 
constituit· a unidade elementar,e não cren.ndo typos 
superiores na hierarchia, fLUe se 1wepara a des
centralis<w<'Lo compntivcl com n, lot·mn. nnitaria. 
Por isso, paree;eu-me que nssim pen:;n. vn o illustre 
d1~putndo pelo ll o districto do Rio do .Janeiro, 
quando o ouvi dizer l10ntcm que o neto acldicional 
salYara a. unidade do lmperio; mas, pelo mesmo 

Ú1otivo, admirei-me de o ouvir acceescentar, lo~:o 
depois, que o acto addicionaJ er:t um:t lei des
cen tr:tlisadoz·a. · 

Pelo sineero respeito que tenho ás opiniões Llo 
nobre _dep~taüo,che~nria a duvidar •.la. minha, si ·~ 

t <. ::s , e <· t < ne, 
depois de ter ouvido <t S. Ex. , cheguei a con ven
cer-me de que pode havei• uma opiniiio nutorizada, 
~:ontro.wi:t á que tenho solJre o caracter do acto 
addicional. 

Estou convencido de que o n.cto addicional di
nlinuiu a im )Orhmci:t dos munici 1ios. extin n·uinclo 
nelles n eSLJil'ito e mici<1tmt e m·rel'ecen o pouco 
a pouco a -.;-ida locnl que ttlli exi~ia, pm'<t con
centr•: 1-a nns assemblé::ts provinciaes. 

Nem podb ser ontl'a a consequenci<t da impor
tancin, das ::tssemblêas pro-.;-inci_ae.,;. 

O que suo :lS assemble:ls )l'Oi"inciaes ? Em r1ue 
· · · o· -. '"' ..-1 .., ! T ~ 

sempre o nosso systema. eleitoral atten~leu <t essa 
distincçü.o prof'unt.la. que o legisln.dor devera. ter 
"5empr-e diante dos olhos. 

"\. Camar·a dos Deputados representa a naçiio, 
<ts assemlJleas pro.-inciae:; as locaJidmle:;. 

. Tornando dependente:> ~las a,:;:;cmbleas pt·ovin-
l. .·f. t. ( ;:::, t., t. ( 

\::tc;.~""io das contas e a cre:.wão dos empregados das 
canwras, a dt\'isão ckii. a economia interna e 
policial tlos munic!pics, ·o Acto Adclicion:ll clen 
Iog·ar a que as a:;semblens JH'OYinciaes preponde
rantes, mais fortes e provenientes d:t inesma 
origem po;.nlar, fLlSSem lentnmentc se apossando 
(e toe a <'L 1orç~:.t n a que antnut.ra ou r ora as 
mmücip:llidarles. Natural consequencht rlrL lei 
biolog·ica que taml1e11l vigora em sociologia, se
Q·undo '" qual a;; especies mais fortes ~·rescem á 
CUSt<L da; maiS fracas, preYaleccndO a!inal p:ll' 

seiecç~o as mais ílLVOl'ücitlas peln. sua. constituição 

O Slt. Eul'HP.Asro CoRREIA :-Apoiado. 
O Sn.. BüLHõEs CA.In·Ar.no·:- A ltistor-ia ahi 

cstú p;:ra llJOstr;n·-nos o que eram os antigos sc
ll:\1\os Lhs cal!laras. Resolviam lin•emente solJt·c 
todos o,; intüre1·,;es locaes e tiver·a!Jl tal influencia, 
1 ue se •úde tlize1· com verdade estiver:Lm it testa 
tia re,·olw;ão, de tlUC resultou a nos;;;L indcpen
ilenci:t politie<l. 

o S!L Eül'HRASlO )J:'ltE ' 
g-randes St.•l'Yit:os ao Br<\Zil. 

O S1:. Bt:L!Iiil·::; C.\RYAI.Ho : -Desde <\ inst!
tnit;:ío d;1::; as~L!tllble<L-> pnn-inciac~, comc\.';n·am a 
perder a iu1port<~ ncin, cada vez mais sujeitas á 
tH.tela atll!!inl:-:tmtiYa. · 

() s ~. ' " ) . . 1"' t 

n icipae,; aduac:; são ndmiui,;trati\·as, c as an ti<:·as 
et·am l'Oliticas ; a Constituiçito deslocou-as ill
teiramente. 

O SR. BuLHõES .CARVALHO : - A tutela das 
nsscmbléas provinciaes não se refere a attribui
ç~ões l)Oliticns. 

0 SR. AXDRADE FIGUEIRA:- Isto e clescentra
lizaç-.ão ainda, em vez ela tutcll~t do poder central. 

O Srt. Buq1:õES CARVALHO:- Quanto mais 
longe está a acc;.~ão do pode1· tntelar, tanto mais 
frac~t é a sua influencia. A importanci<t e auto
nomi<t· das lllUnicipttlidacles llCSSlL epOC<t O de
monstram. 

0 Su. ANDRADE FIGUEIRA dit Ull1 aparte. 
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O Sn,_ Bu~1~ü1~; CA~VALno:- Não contesto que 
o Acto Aucl!cwnal tivesse contribuído para, a in
tegração deste" vasto Impei'io ; nns por isso 
mesmo acredito que, tornando mais poderosa. 
elrectiva. e consta,nte a acção ccntraJizadora mt~ 

') ... · ~. ... . 

(.:, (. (. (. ::s J 

as assemblens provincia,es. 
Isto não será obra de um dia, sinão de muitos 

annos. Será, porém, a, natural consequencia do 
abaixamento da, escala administrativa, pela crea
ção rht unidade infericr. Assim pensa Lo·Hoy 
Beaulieu, tratando do i'utmo cb administra ~ão 
ocn, em ·rança, onde vigora um systemauni

tario semelhante ao nosso. "lsse,Q"ura r1ue a 
reorganizaçã.o da, communa.. onde se er'icontram os 
elementos constitutivos do que o projecto· deno
mina par-ocllh1, hn de trazer como consequencia 
n~tur-al o progressiYo desenYolvimento dn org-a-.. (,:- .. .. .- '-' ' . 
munns, à semellmnçn, dos nossos municípios, de
terminando a substituição elos conselhos cnntonaes 
aos conselhos g-eraes elos de1)a.rtnmeutos, que po
dem equipar;tr-se ás nossas assembleas provin
ciaes. 

. A~tes de pas?:n: acli~1nte Televe-se:-m_e l)Onder;Y!' 
(.. (. ,( ' 
rgw.tro typos de }XIrocbias, long-e ele ser: uma com
plicnção, COlllO ::tp]WOUVC COllSideral-a ao nobre 
deputado pelo 11° districto do Rio de .Janeiro, er·::t 
o unico meio pratico ele dar plasticidade ú unidade 
elementar para ndnptal-a ;L localidade e condi
çues difl'erentes e ÜICilih~r-lhe o desenvolvimento 
g-rac ua, a 1woporç~ao q ne as re açoes socw,es per
mittirem o· pr-ogresso do self-govc.·nemei1t. 

E' perfeitamente r<tcioual que no mnnidpio 
onde só existe uma parochia, a vida, parochbl 
conJ'nndinclo-se com a. munic:ipal, seja o presidente 
da c::unara tambem o reQ·edor da parochia e a ca
mara munici xll m :1. ':·1 n a · ·u·" r i v·. 1 -

rochial forniem um só CO't'po. 
E' tambem conforme à hort razão que as paro

chia.~ ruraes sejam formadas ele modo diverso tbs 
l ruana.s. ' o rtue se no a, nn. ng a errn, onc e ns 
parochias rurne;; se prendem ú, administt';:ç,ão elo 
condado, no· passo r1tw os burgo;; urbanos têm 
maior autnnomia. 

Quanto ao typo especial dado ás parocltias ch 
capital ào 1mp •. ll'io, foi o resultado thc organisa
~ão 1articnl:n· estabeleci1hl uo ro'ec.to )ar.\ a ci-

dade do l,Uo e .Taneiro, poi· motivos que depois 
explicarei. 

A parte em qne o projecto procurou fortificar n. 
autonomia cconomicã das pn.rocltias, d<mclo-lhes 
meios de snbsistencia , Lambem foi censurarh 
pelo _nobre,. deputado l?elo ll ~ clistricto do Rio de 

imposto' dirccto, s;gundo outros nobres deputados 
haviam ;c1l1rm:1clo, sinão por lhe parece1· impos
sível colmll-o no estado economico nctua.l do p:tiz. 

Noto, porem, desde ,iá, que só o nobre de
..putaclo poderia fazer til.l censura, porque decla
rou-se pela, conveniencia de continuarem as 
consas como estilo, votando contra todos os Jll'O
,jectos de reforma, até n,gora apresentados. Não 

o seu ~1egocio, a extensão dos seu;; teres ; não 
acho mcolJravel; mas acho que não e possível 
onerar mais o conLribuinte. 

O Srt. Bur.rrüF.s CARVALHO :- Desde que o 
nobre deputado reconheceu que é cobravel e já 
reconheceu que é pro )urcional á 1or-tuna de cada 
nm. os con !'I mm te;;; c en~nc o ser votado pelos _ 
mawrescontr-i.bnintes e talvez que em br-eve por 
todos os contrilmintes como nrt vcstry ingleza, 
não Yejo porque lhes serú impossível o pag-amento 
ele um imposto diminuto .... 

dinheiro pa~a, 'essa~ pha~tasins. 
0 Sn. BULHÕES CARVALHO : - 0 argumento 

prova demais e colitrarüt a evidencia dos Ütctos. 
o imposto parochi~ll e destinado a despezas neces
sar·ias com o culto religioso, reparo das iQ-r·eja::; 
ma ri· e' c ln · i~ ··· ~=- · • · ~ ~, •• 
despezas se tem feito até ltoje a custa dos contri
buintes, nem pocleri;lm deixar de ser feitas. Siio as 
unicas flue o pro,jecto reputa incli~pensaveis. 
Todas ns ontras·conlcscohts e estabelecimentos 
de cnridade tic,lm clepentlentes da liberalid.ade dos 
contribuintes, que certa~nente se conservnri'io 

.1' (,. f.. -... - ~ -

\:ivos iiwultutiros no limite do q11e lhes für pos
St vel. 

Si o 11aiz .iá não tive;;sc meios de satisí'azer a 
dcspcza, com o culto l'elig-ioso c de enterrar os 
mortos, estaria reduzido a miserht. 

0 Sa. AXDltADE FIGUEIRA .-Perdão; O cemi
terio e despeza municipal. 

isso, si V. Ex. não· é capaz de contestar que as 
assemblé;"Ls JWOvincíaes estão todos os dias conce
dendo autorizações pam despezns com cemiterios ~ 
Podet'ia mo~tr:tr-lhe dezenas de leis provinciaes 
neste sentido. l~ontesta-se sempre que o cemiterio 
de\-e ticae a ca1·g-o da municip<tlidade; mas. an
ual, a assemlJléiL vota, e os presidentes têm Sa.nc
cionaclo as _leis~ Portanto, os meios de pag-c1r 
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existem .. Nem ó justo dizer que o pro,jecto jWe
tcnde crear um novo imposto, sinão restabelecer 
u. ordem natural. elas causas, segundo a. qual os 
serviços locaes devem ser pagos e dirigidos pelos 
homens da. localidade que 05 aprovGitam e a quem 
interessam. Agora, si Dem para. os mode;;tos e in
dispensn:veis fins dn. parochia. e muito menos p:n'<"t 
os fncnltativos que se referem ao estabelecimento 
de escolas primarias e fundações de caridade, 
nos sobram elementos de vida local, para que 
fallar tanto em descentralizaç~ão? .A min!!·o:t 
dos meios elementares p:1rn, a admini:itra~.rr.o 
oca , a escen r:\ tznçao, L c c1ne nn o :;e c~~ 

fallado, ó uma pahwra, Yã e sem sentido pratico. 
O SR . .ANDRADE FIGurmu:-A dcsccntralisa

ç~ão tem n.tó a vantagem de cncobrit:_essa. f'alta de 
recursos: c:'lda um arranjar-se-á como ptlder. · 

O SR. BuLHõEs GAH.VALHO:- Ao contrario: 
n. cen m 1saç:.ao e qne es <L enco em o; por-quanto 
a AssemlJléa Provincial é que afinal vota a Lle
speza, necessar.iu.. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA .chi um aparte. 
O SR. BuLHõEs CARVALHo:- E' a centt\üi

saç~ão, no sentido mais stricto, pois :t lei pro
vincial é Stmccionn.d<"t pelo presidente delegado do 
governo. Não e, por Tia de regra, approvando o 
o~·çamento .. n~unici pa.l, que :.1s asssmblé:ts ~!r?vin-

matrizes. 
E' quasi sempre em l0is clist netas, sujeitas á 

sa.ncção ':lo presidente ela. provincia. 
Ainda. quando fvsse no orçamento municipnl, 

quantas vezes os presidentes têm us<tdo e ::Lbu.;ado 
d:.t faculdade de suspendel-o, com o fundamento 
verdadeiro ou ih\so de ~onter disposiç~ües inconsti-
tucionaes. . 

Nem · ha a.hi cansa mais facil do que im'agiuar 
''l .. ... : -. • • .:"' 

.:\.incl<"t neste debate o provaram as questões 
constitncionae:;, que, a pl'oposito tle tndo, foram 
suscitadas com tão 1Jô<1S raz5es como as de c ue 
usn.m os presidentes ele proYincia p:1ra ~uspender 

:as leis provincbe:;. 
Parece it primeira. vista mais jnsta ontl'a ccn

sur:.t do nolJre deputado pelo 11° districto do Rio 
ele Janeiro relativa a um elos pontos r1uo m :is 
ditlicilmente pó:.le ser resolvido de motlo satis-

Bem longe estit de ser facil, na ]11\l tica, separar 
perfeitamente a delibe!'.'l•;~ão lln, execução e, uma 
vez sepnr<hla:;, di:;püt· as cottsas de tllodo l')ne o 
corpo deliiJcrnnte nüo possa emhnt·n~~·n·n. ac(,;iío •.lo 
executivo c se !illlite csto a cumprir ticlmente as 
deliberações collectinuncntc tolllnelas • 

.. :; ~ü :,·· i,l":"J 

as attrilmiçves executiY<\S e delilJCl':tti\·;1:5, im·es
tidas nns primeiras um ngcnte unico e re;;pon
sa.vel e nas segundas os corpos colleetivos das 
cam:mts municipaes, dnsjuntas administrativas e 
do:S conselhos parochines, conforme a. regra en
sinacht elos lllblicistas ue :.t deliLern :<"io )er-
tence a muitos, a execuç:ão a um só. 

O espírito (le systcma é tão descitbi<lo em 
qnel:ltões desta n<ltureza,.E?ssencialmente praticas. 
que u.iuda este principio universalmente aceitó 
pelos escriptores de direito administrãti v o .. _ 

O SR. ANDRADE FiGUEIRA:- Fruncezes. 
O SR. BULHõEs CARVALHo:-... não é geralmente 

applicado na. Inglaterra. A administraç.IT.o loc::tl 

dos condados esttt entreg-ue a diversos funcciona.
rios que deliberam e executam, sendo para no
tar ainda, que não são eleitos mas nomeados pelo 
governo. 

Em principio é manifestamente raciona,l o prin
cipio tlo direito france:~. Excedem os corpos 
collectiYos em deliberar com acerto sobre as 
questões grave~, esclarecendo-as pela. discussão. 
A acç~ão enfracpwce, perde a, responsabiliuade, a 
colterencia., 'a firmeza, l}U<"tlldo não exercida. por 
um sõ. Isto é tão Terda.clc e conforme a. índole da 
nossa. orga.nis:1çU.o unitn.ria que de feito as Cama.-
ras mnmctp;le.;; etxam a excctwao n. cargo •. os 
seus presidentes. Não estando, porem, determi
nado até onde chGga. a execução, os presidentes 
têm:.se a11roveitado da. inccrtez:.t p:1ra chamar a. 
si quasi tod<t a.uto!'idacle municipal ea·ectiva, 
annullando a. das camarns. Foi o qne l?rocnrou 

,,. · · · · r- · 1..,. • • ~:- • • • . -

1'<1.ção, deterÍnint"tnclo claramente quaes os a.ctos d:.t 
competench do presidente da cama.ra, q<1a.es os 
dG reg!3dor. . 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:-Está sacrificada a 
unidade. 

0 SR. BULHÕES CARVALHO :-Como~ 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- J{l, alli estão 

tlous. 

. ~ 

cumhe a, execução na pnrocltin.; ao presidente 
da. camarn. n;t admiuistr·ae;•ão municipal: são Ju
riscliç,õe-:. inteiramente distinctns. O rcgcdor só 
intervem nos negocias i arochiaes c no que per
tence ú. policia, e ec'onomia municipal; o' presi
dente cb. cmnart"t goveri'.l<t o município. 

Este argumento do nobre d 'putrtLlo não pro
cede mais rlo quo o outro que lhe sug-g-erira. 
o~·?:<~1isnç~o míilist,~rial para pt:ovar qne'"' a ,?x-

0 Sr:.. ANDRADE FIGUEIRA :-A solidariedade 
exd uc a unidade. · 

O Srt. Br.;r.uõE~ CARYAI,no :-Umn. cmnar<l. 
nmnicipal Llill'crc muito de um gnl1inete. O ga
lJinott: l'l1rma-5e 1 or meio de combinação; n. 

I ' -,'~ ~: 1 ' ' o) •; h' te 
:'ão obrigados, emqunnto dura o · minis~terio, a 
estar de :wcôrrlo cntl'e si; e si i'<üt:t o nccõrdo 
o mini:;tcrio mo<lilica-sc ou dissoh·c..:.~e. Os mem
bro:; ,Jns c:un;;.r:l:-; mnnir:i1nes niio são olJrig·iulos 
:t estar em harmonia m1s com os outros; nem 
di~cord:u1llo, :;c retit·am otl· disso! vc-:;e a ca-

A rru.estii.o da nnitl~Hle de execução está per
feitamente resolviü;"t no projecto. Contestai-o e 
ncg-nr a evidencia. Aclunu-:;e tão hem separadas 
<t 'âelil:eraçüo e n. cxecuç~1o que não póde ser 
tão satisii.lctorbménte resolvida a. seg·uncla dif:... 
ficuldacle-impedir que o executivo exoruite ou 
as camaras em aracem a cxecuçao. 

. Quando se discutiu a pref'erencia, mostrei que 
de;,se inconveniente nenhum dos outros pro
jectos cogitHa siquer e muito menos tentara. 
evittü-o. Exorbitando os lH'e.;;identes, não é i'ücil 
contel-os; de outro lado, sendo a~ ~amaras as. 

1 ) a,. 
l?reg-a(los, poc em querer obrigar os presidentes 
<"t servir com empreg-a(los, que lhes não me-
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re<;.a.m confian<;.a, · diminuindo ·assim o presticto Londres, os alde1·men tornaram-se inamovíveis ; 
e a auto!'idade necessaria ao governo. t> o lord m,ayor tem privílegios tradicionaes. . 

O proJecto procurou ol;viar o primeiro in- Nas capitães dos Estados a actividade política. 
conveniente dando á camara o direito de re- impõe-se e sobreleva em importancia á da admi
presenta.r !J-O presidente da, provinci:.• coutr:.L o nistração local. Desse facto provado pela his
acto . exorbltante do executivo e permittindo-lhe, toria provém evidentemente a desconfiança dos • 
depo1:; de competentemente autorizada, cessar estadistas francezesJ reet:iosos sempre de que se 
o abuso. · r<:lpitam os excessos da communa ae Pariz. Nem 

O meio é demor-.;tdo. Depende de muitos trami- esquecem o papel importante que represen;., 
tes. Póde deixar subsistir o abuso durante .muito taram nas revoluçõ~s os maires, mais de uma vez 
tempo. Si o presidente da c:.tmara tiver a protecção concentrando quasi toda a autoridade publi<;a. 
do governo, só <t responsabilidade criminal seria Na anti~a cidade de Londres os sherifts eram 
C<1.paz de contei-o, si a responsabilidade crmlinal eleit se 1 . ·· e desin-na~S--Ju!""--------

ã quas1 sempre 1 usor1a. rados que deviaril servir nos julgl'mentos dos 
Par~ obstar o inconveniente o~posto o prqjecto processos crimes dura.nte o anno: Segundo 1\:Iac

est.ttuiu que, uma vez propost:'l. :pelo presidente da aulay era amais disputada eleição da Inglaterra . 
. camara a demissão de empregado, o vereador que Os partidos politicos batiam-se como em uma 
votasse contm ella 11caria responsavel pelos dam- luta de morte, porque era realmente uma luta de 
n?s resultantes dasm~lversações ou da neg-ligen- morte: triumphando um .. partido. os adversvs 
c1a do mesmo· ca.•tam locro sob e. amee .. ~\ â:e ser vietiiiHtdOS:-'IJ.>VOif'r- ------

0 SR. EUFRASIO CoRREIA:- O que é uma in- juizes escolhidos pelo she1·ijfcontrario. Algernon 
iquida.de. . Sidney disse ao que assistiu a sua execução que o 

o S.r.. BuLHõEs CAR v ALuo:- Concordo co:n 0 seu sangue lhe cahiria sobre a cabeça, e o sheriff 
nobre deputado. Esta solução tambem ·não me enl9uqueceu, sentindo-se em consciencia culpado 
satisfaz. daquelle asssassinato político. 

o meio unico de manter a unidade na execução Felizmente nã.o estamos mais no tempo em que 
e sepaml-a da deliberaç:ão, tornando impossível a nas contestações políticas se arriscava a todo mo
clesharmonia., é distinguir as attribuições presi- mento a vida; sempre é certo, porém, que em um 
uencia~~ ~as executi~as, co~o faz 0 pr?jec~o para estado u~tario.a: c..1.pital ha de . ter grande a:re.-

' 0 uaam1· 
presidente annualmente eleito pela camum e das nistração local não raro se hão de confundir com 
segundas a um prefeito pela mesma eleito dentre os do governo do Estado. Entretanto, o projecto 
os vereadores para executar as suas delibt::rações, limitou-se a adoptar para a administração do 
sendo-lhe permittido exouera.l-o e nomear outro municipio neutro o typo aceito para a das pro
logo que entender que estâ exorbitando das vincias. 
attribuições que lhe são conferiuas pelo .pro.jecto. A camara municipal é uma assembléa,numerosa, 

Assim o prefeito concentraria sempre a unidade composta de 39 membros; que, ú, semelhança das 
da. execução e .a cama.ra ficaria com 0 poder de .assembléa s provinciaes, vota o orç:amento dare
obstar as usurpações do executivo, sem carecer ceita e despeza., examina e approva as contas ... 

---------eeS1st~otFr:vvltarr---:lHlhlee-la~, aeção legitima. pel::t imposição . · GUEIIL-\0:- E' um pequeno 
empregados que. não lhe mereçam confiau~.a. parlamento. Não approvo isso. ·. · · 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- O melhor é deixar 0 SR. BULHÕES CARVALHO:-••. sendo as deli-
que a Oamarr.. nomeia-seus membros-pam-e. - rações sauccionadas pelo ministro do iDlperí:o 
tar o serviço : ha nisso uma ditrerençn., é de não como o presiàente da, provincia ; sancciona as da 
receberem salario. . assembléa provincial. 

O SR. BuLHõEs CARVALHO :-Certo que este O prefeito é mero executor com algumas das 
prefeito, nomeado dentre os vereadores. não rece- attribnições do presidente da provincia; mas 
beria salttrio, porque as fuucções do vereador siio muito limitadas. O presidente ~'" provínch• eu-
por lei gratuitas O governo das commiss . · ~de o mais impOI' 
Camar•• Municipal da Córte não tem -provado ben1 tante até ao mais insignificante. Póde suspender 
nem melhor que o dos presidentes. A couf"usão o orçamento provincial, o municipal e approvar 
augmentou e esta confusão é que com·em acn.bar posturas provisoriamente ; não sujei~'1. as con
pela discriminação exacta e systemO:tica da. ex- tas de sua administra<;.ão a julgamento da as
ecnç:.i:i.o e da deliberação, como iez o projecto. semblé•• provincil'tl. 
(Apartes.) Nt\ cida,de do Rio de Janeiro o refeito c n 

R. NDRADE IGUEIItA:- OJe e para quem pelo pro.Jecto limitar-se-à a executar ás deU-
quer tmbalhar ; eu acho isto muito bom. beraçües da C..'l.mara relativas aos negocios de 

o SR. BuLHõES CARVALHO :-Quanto <i. organi- maior relevancia- a execução do orçamento, a 
sação espechtl, dada pelo projecto ao municipio da fisC<\lisa<;.ão dos serviços, a,s obras municipaes, o 
Côrte, jà, quando discuti a preferencia, disse a Ca- pagamento da:::; contas, prestando-as por sua vez 

• oar;t 0 que pensava. á Cmnara Municipal. 
---------'ITI:'io}fd~o~s-eo~S-S-flptffllscivilisado • • • , 

ganisação particular para. as muniçip<tlidades das Côrte, como em toda a parte, 0 
sl?-as capitaes. A de Pariz prin~ipalmente é mui~o dores. Ha un~a. ~menda, ac.:'tbando com os rege-
dJversa das outras . Deu-se mmor preponderanma ,cloros no mumctpto neutro; mas a censura não 
ao governo e restringiu..;se mais o elemento ele- recahe sobrê -o pro.jecto, que mantem na admi-
ctivo e popular. As administrnç.ões das cidades de nistraçã,o parochial da Côrte a mesma unidade e 
Berlim, de Vienna e de Londres não se <LSSeme- autonomia estabelecida ar.a os outros mun· ·-
lham com as d<lS VI as. m piOs. 

v. n.-9 
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Releva. porém ponderar que ·si, pelo systemri. 
directo, todos os elementos bons ou ma,us inJluem 
no pleito, a influenci<L de um runcciona.rio que 
pôde uistribuir contr<.'tcto.~ de ca.lç:tmentos ou em
pl citadas muuicip;tes não va.e muito longe, ~ra
ç.."tS a. Deus. O partido que aril. vencer nfio~ m

esse prescm tr o concur~o c o taes elementos 
não teria força ; estn,ria. conclemnaclo á ser ven
cido em pouco tempo. Até agora conseguimos 
vencer na. opposiçt''io a despeito da autoridade de 
ministros do imperio que dominam a Camara 1\fu
nicipaJ e dispõem dos contmctos mais livremente 
do Ue Sera li i . 3, olwjN·JdOS (l 

prestar contas a Camar:• Municipal. Nãg póde o 
prefeito decidir da, victorh\. 

O SR. RATrsnoxA .:-Mas púde ihzer inclinar o 
!lei da, balança.. · 

O SR. ANDRADE FrGt:Enu. :- Pude decidir da. 
eleic:ão do regeclor da, parochia 

O SR. BuLHÕES CARY.'\LHO :-Mais póde influir 
o reg-~dor 110 circulo limitado com o qual esta em 
consumte relaçiio. O regetlor porém e eleito : a 
sua influencia não provém do Governo. Si p:tra. 
elegei-o, este concorrer por meio do prereito, 
abu.>:•ndo da. t~teilidade que oifeeece a corru lção o 
, 1 s et ore:; r. <t pa1·oc li::t, com 
certeza couseg·uiria o mesmo resnlbdo por outro 
rtnalqncr meio indirccto. Este ao m:mos ohri!!"a-o 
a, comp:wtit: <~ rcspons:'tlJ.ilidade do seu empreéítdo. 

A cumpltctdacle forç!adn. do goYerno nas tml
vers~wües do preCeito e um<• garau tia pam, ns 
renda..;; dcsb ""r:•nde cidade . ~ · lo dissi-
pa a~ sem vroveito p·1ra o mnnicipio, emritmnto 
os governos, que tudo podem, hW<'tlll sempre as 
mãos, dizendo _que são negocio.> lht Ca.mara MunL
cipa.l. Nunca tomei ao serio a de:;cnlpa, porque sei 
que o governo sempre pôde o que quiz"na, Ca.mara 
Municipal, e, sejam quaes forem n.s medidas 

Accresceudo, entretnuto,ainllaser quasi metade 0:5 vereadore:5 po orno exmninal-a::;, discntil-as e 
dos membros tla camara eleita pela ma.ir•ria do repro•al-as, si l}1es .não parecerem .htstiticadas. 
tnnni•1rrio é iinpossivel n 1''1lOtlle~A· ~~~·~·~· ~·~·~g,.,.~-~-~~Mtkle~r~a~l~lae!~x~·aur~d~e~sm"~n~eeekionnHa~r~a~.~q~l{~n~oF-~~~~~~~~~ 
pelo nobt:e depu lado de altêrar-se a. posh;;1o dos v<wiio da cmnara, mas não lhe serit licito suppril-a. 
partidos m• camara pela presenr;:• tlos re~edores appro•ando as contas que não o forem por ella. 
parochiacs. ~ Assim, o p1·ofeito na sua gestão está snbordiu:tdo 

Scri:t bom. ac.1.lxtr com esta h isto ria de a ca.mnra c administra sob a responsalJilitlade do 
partidos p::~liticos nas ·cama.ras mtmidpaes. Sr·l governo. 
:~ssim terminariam a~-~nc~tües c:stct·eis rrne :1s a~·- .Acredito que a a.dministr,lção loca.l do munici io 

-~~~~~~-'----Jft,·~·sftt,ttt!Ttnt-ttd~e-Slsett fim . ..,,tu c c , ..! :. ü 1:! • r \tDCia tgua a as m:us rwas 
parn, n. <-leiç·ão dos deputados c senadores e ser\-it· províncias do Imperio. or,•, si considerou-se que 
de emb:!.t-aç:o il pefJUena politic<t do g-ovct•no senü.:) o melhor systema a.dnünistratiYo pam as pro
tr::ttar tl<• illmninaçüo publica, do cal<;amento viucins era, o das as~emule:•s provinciaes delibe
das r nas, do alinhamento das casas e de tnd 1 rando sob a sancç!ãO dos pre.:;identcs incumbidos 
quanto interessa, à s:•ude, á commodicla.de, ao bem de cxecuta.r a.~ suas deliberações~ por que não 
est:u· dos ha.bitantes. a) llicar o mesmo rerri.Jn : : · · 

,.,.·' · · •· · · , a.-de--te-r~'--<::SF>effmH'p»>r·r.r-~~~~~~~-

motlo intlirecto de alúanç·:u· a rcpi"esentaç:ã:) das grande influencia na administração local da Côrte. 
minorias sem reeort•er ao svstem:t do voto in- Que a tenha, poi.>,' junta à respons:1.bilidade, parti-
completo condemnado pcht pt:<ltica. ' lhando <t do e:r1prega.db que nomear para cmnprit· 

De foi to o rcge;lor pude pertencer ú 1i•acç~ão po- as deliberações ela Camara :Municipal. · 
litica. divei"sa; é, poreltl,mais que pro,·a vcl prcva- Note-se que, nem por isso, a :ulministrnç:<1o local 
lecer na, maiorJ::t das paroehias o partido pr~pon- ficará dependente so elo arbítrio do governo. 
de1ant~ · · · . ·~ · . :; • r con as ;.1, munJctpa 1 ac e. 

a que a o em po 1 wa., t u·et com ranqueza .Janeiro~ 
ú Camara que não me j)as:;ou de.:;percchi(h a forç~a A :•ctua,l org-anis:tç:ão das províncias fundada. 
que vai dar ao g·overno a nomeação do prefeito pelo acto addicional não lhe3 destrtliu n, aatono-
da Côrte, podentlo influir por meio de m~tis· este mi:•; ao contrario fortificou-a, s<tlvando a inte-
funcciona.rio nas eleições do municipio neutro. gridade elo Imperio e, segundo peesa o nobre 
Tanto mais quanto os corpos electivos &10 os que deputa.do pelo ll0 districto do Riõ. de Janeiro, 
têm auxiliado com cfficaci:• a rçsistencia do par- clescentra.lismdo a :vlmiuistracã.o local. (1lparte 
tido conservador quando em opposição. do S'r. An~lrade Figuei?·a). O mesmo régimen 
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applicado i~ Côrte não terá peiores resultn.dos. 
Tanto mais quanto o . prefeito 1icn.rá com um 
P?de_r muito menor que o ào presidente de pro
vmm~ • 

De onde advirü mal u. cidade elo Rio tle Janeiro 
r r ar- e a experwncw.. a meo 10renCJa. em 

r~cu~aJ-a, approvaudo a. org::misação das pro
vmculs. 

Com o prestigio n.ugmentarú. a autoridade da 
Camara Municipal, que ma.is eirectivamente a 
exercerit Jiscalisando clirectamente a. ~estão do 
lrel'eito isto é ao .ll'O rio o·overno res )Oll:':avel 

pelos actos deste em pregado, em vez de ser ris
calisa.da pelo governo, como e hoje em detri-
mento do s~u prestigio. , 

Já se vê que nad<'l. tem o i1refeito creado pelo 
projecto para a cidade do Rio de Janeiro com os 
.prefeitos romanos. Todas· as divagações llisto-

1 .. o ... • •. :"' 

tem applicação ao caso. O prefeito an!Justal, a que 
o. compararam, era o governador do Egypta, 
Sl não erru.m as Pandectas. O p1·e(ectus w·bis 
uma magistratura temporaria que substituía os 
pretores quando se achav<•lll totlos fóra. da cidade. 
O p~·efeit? dop1·~torio ao p~incipio uma autoridade 

'- ::::; l ~ l ( :s (. (, -
encher as funcções exercidas no tempo da. repn
blica. pelos mestrcg de wtJallw·i(( junto do dictador 
e pelo tJ•ibtmus cele1·1tm no tempo da realez::t, si 
não se engmfn, o .i nriscoi1sulto Pomponio. l\lais 
tarde o prefeito elo pretorio cresceu em l)Ocler. 
accumulando ás fnnc .ões militares n. jurisdicção 
ciYil e cominou o unperio por meio e suas co 10rtes 
pretorhmas. 

Mas, tudo isto nenhuma relação tem com o pre
. feito de que trata o projecto. Neste, o prefeito 
corresponde proximamente ao prefeito do depar
tamento i'rancez, emboí-<1. com poder muito mn.is 

• • :T o• .. .. A. 

rcpresent[l. o papel do mai1·e, agente da execução 
e presidente elo conselho municipal. 

Não nutro <1. vret<::nçi:to de lhwet' convencido nos 
nobres ueptltttdos que, flclo esttldo proprio, não 
se conveucernm; mns acecllilo sinccmuuente tet' 
justitica~lo qu_e a org-müsn~ã? local esta~clccit!a 

progt·esso. (Muito uem,, 
COili]11"ÍllW11ll.((l0.) 

Sr. J ·<.nl.so cnu:.1.. omanc o a. ·P<L
htvra. em hOl'<t adiantad::t, 05pera não abus:.w por 
muito tempo d<t atten~.ã.o elos nob;:e;; deputados 
Cjne aind<'l. ;;;e conservam .na Camarn. .. 

A discussão •leste pt'ojecto tem corrido à reYclia 
do g-overno. O nobre l\Jinistt·o do Impcrio appa-

... . .. :. . ' . ·~ .. 
O Sn.. LEtTÃO DA Ct:~HA:-Tcm estado sempre 

que lhe ê permittido. 
O SR. AFFONSO P.E~NA:- Isto indic<'l. a pouca. 

attenção que merece a.o governo a reformt\ de que 
se tratn. 

'l 1 •imeirn. vez e dá 
lH\ Camara o fncto de que nma rerorm:1. inclicacl.:t 
pelo discurso da. Coró:1., e declarada, pelo l\liniste
rio elo Imperio, negocio urgente, vai sendo dis
cutida á complett\ revelin. elo go\~erno. 

O SR. EuFH.ASIO CoRREIA:- Mas estão presen
tes os seus amigos. 

O SR. AFFO!\S(. PE::.INA:- O nolJre deputado 
Sr. Anclr"'.de Fig·ueira. lnwia oflerecid.o alvitt·e 

mui consentaneo ús bôas prnticas e ao bom anda
mento do trabalho, propondo quo o projecto 
submettido á Camara fo.>se remettiJ.o ao estudo 
de un1<1. commissão. Ahi, o governo emittiria seu 
parecer· os deputados, que tão brilhantemente 
em occupa o a a enÇ<i:o c a casa, armm as suas 

opiniões, e elo estudo a que se procedesse na. 
sa~:\ das commissões, onde o exame se faria com 
mais c..'\lma, resultaria um conjuncto de medi
das, quCJ seria. va.ntnjo:;amente sujeito á apre
ciação da Camara. 

•• ~ \.l • • 

remettido ü commissã.o. por iorç\a. 
0 Sn.. AFFONSO PE-NNA continuando, diz que 

muitas vezes se tem levantado, para lamentar o 
pouco cuidado com que a Camara procede, man
damlo ao Senado pro.jectos de lei, c1ue contêm 
m • ) c en ' la 'l ·a, ·, os 
receber e adaptar completamente emenclados. 

Nada tem que notar, quanto ao procedimento 
claquella casa do parla.mento ; o que :;ente é que 
as meclit.las,que daqui sahem,sejam tão pouco me
ditadas e tãb pvnco estudadas. 

O plano, que o projecto consagra 
n • ... ,... • • • • :- "' 

forme aos interesses o .1xl.iz. 
:Merece reparo que se procuro fazer uma re

forma completa, enfeixando no projecto tlisposi
ções cpw constam da. lei ele 1• de outubro, e mais 
le;..;islação em 'igor. 

Lembra-se de que o Conselho cl'Estado, por 
o · a 1 • < < ei 
terras. de 1850, sendo ministro da agricultura o 
conselheiro Buarque de :Macedo, reflexionou, com 
muita razão, que era inconveniente lançar ao 
debato disposições vigentes, para as quaes nin
guem reclamt\ moclitlcaçü:o. · 

E' exactmnente o ne se dà com o ro·ecto 
que se discute, e outros que se têm otrerecido ú 
consideração da Camara. 

Ao oraclor parece que pa.ra a reforma. que ora. se 
tem em vist<t seria mais conveniente aproveitar 
a lei ele 1 o ele Outnbro de 1828, atim d':} set•vir do 
m·cabou~~o da nova. lei. 

::r~ ~ . 
' o modo de legisl<w. Acloptnclo um plano inteira-

mente novo, Cl'e;u•-se-ão gt>twclcs emlxtraç\os e 
extt·on1<t confusão 110 seio das munici lalitlades. 
Entectanto, si apenas se .retocassem a-; disposi- · 
ções ch lei de 1828, modificando-a c <tltcmndo-a 
no seu mechanismo, üteil seria. a isen~~ão por 
parte tlaquellcs que, visto acttmhnente terem :1. 
pr;\tica. do regimen da. mesma lei, não teriam de 
licar assoberbt.clos diante de um phmo desconhe-... . ·'. .. . ~ ... . 
systema, <1. que se achan} habituados. 

:Mas não e isto o que se tem feito: apresenta-se 
um plano completamente novo, embora repetin
do-se disposições já existentes na le~islação em 
vigor. 

A , discussão ln. vitb nestt1. ca~a. tem posto em 
::,. ~ (. . . ~ .,' (_ 

parlamentar. O -projecto em discussão, póde-se 
dizer, apenas teve uma voz em seu favor, que foi 
a do nobre rleput.'l.clo que acaba de occupat' bri
lhantemente a. tribuna.. . 

S. Ex., no.s dous discursos profcrillos nesta. 
casa, tem procura.do clet'encler o ln·o.jecto como o 
aeehitecton o seu illnstre autor: mas os ontr(J<s 
illnstres depntados, que têm tom~do '" palil.vra. a. 



CÃ\imara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 10:53- PÃjgina 17 de 24 

68 Sessão em 8 de Junho de 1887 

f<tvor do projecto; fizeram as criticas mais fri- da maioria, já pelo illustre Sr. Ministro do Im
santes de todas ou quasi todas as suas disposi- l)erio. 
ções. Assim, o nobre deputado pelo 12° districto Em primeiro logar, notarit que a organisação 
da. província do R.io de Janeiro, o nol)re represen- •de ·· p:.wochias, do projecto, estabelece typos di
ta.nte do 20 districto de S. Paulo e o honrado versos. Tomará. dous, para o:; quaes ha. disposições 
deputa.do pelo .13° districto da província do or<-'.- di.fferentes : as parochias ruraes e as parocllias 
dor, discorrendo hrilha.ntemente, otrerecerar ' a urbanas. '' 
Ca.mara reflexões muito judiciosas, que, poeém, é Como muito hem 11otou o nobre deputa.do pelo 
for~::t convir, importam em verdadeiras censuras 11 o districto do Rio ele Janeiro, grande numero de 
ao mecanismo do proj~to de lei que declararam parochias, e das mais importantes, tem de ficar 
vir defende_r da tribuna. fór~ da ildJ?-linistraçã.o da. jm~m pa.rochial, que o 

"!' '. 

projecto, muitas mesmo, são vanta.josa.s, e me
recem a. approvação da. Camara. Portanto, SS. 
EEx., adaptando essas -di~posições, não fazem 
mais do que os deputados que atacam o pro
jecto na sua tot."tlidade; além de que, sã.o t."tntas 
as modificações propo~tas r-o~ S~. J;:Ex.,_ que, 

< < ' 
muito diverso elo que foi planejado pelo seu autor. 

Assegura o orador que é impossível melhora,-r 
o projecto por meio de emendas offerecida.s no 
debate, sem estabelecer grande confusão quando 
elle houver de ser votado. · 

Nem isto é novo : quando se discutiu nesta 
casa o projecto que foi depois· convertido 0:1 lei 
de lo ile outubro de 1828, o illustre estadista 
Paula Souza disse que, si tossem apresentadas as 
emendas ttue ·a m<tteria e a redaeçã; _ · _ 
exigiam, estabelecer-se-ia tal confusão que, quando 
se procedesse á votação, nin?.uem se poderia en
tender; -e então esse estaaista, dos mais pl'o.:. 
vectos do paiz, propoz que o projecto fosse a uma. 
commissão, e assim se venceu. 

Esse projecto tinha sido iniciado no Senado e 
de lá. remettido para est<t casa. E' exacta.mente 
o ca.so que hoje occorre. Foi submettido á consi
del~~wão da. Camara, ha ~rca -de 20 annos_, ~m 

< ' veiu a deba.te, e foi approvado em 1" e_2a- dis-
C~lssã.o, Sel11 que Sobre el;e ~llllU:palaYr-a. liOllYesse 

O orador já teve occasiã.o de lembrar á Camara 
que até se violou o regimento da casa, pois que o 
projecto, em vez de ter a2a discussão p~· artigos, 
foi discutido por titulos, isto é, de uma maneira 
generica, englobadamente; hoje que, na fórma 
~o regimento, a ~iscu:ss~o deve versar sob r~ o_pro-

t:> ' ' podem ir examinando, uma por uma, as diversas 
disposições, afim de escoimal-as de contradicções 
e pôl-as de accórdo com a legislação vigente. 

O illustre deputado pelo ll0 districto do Rio de 
Janeiro ainda. hontem mostrou grande numero 
de dis osi ões ue se referem ú. !e o-· a ã ·: ' -

No art, 8°, se dispõe que, nos municipio3, que 
constarem de uma só rlarochia, o presidente 
accumuhtrá as attrilmições de regedor e o art. 1°, 
§ 2° mand:t Gtte as parochias uroanas s~jam re
gidas de accórdo com o art. 100 do projocto. Ora, 
I~nç:~ndo ?S olhos }la~ este artigo, vê-se qu~o 

' < 
fórma se dispõe. 

Estatue-se ahi que o conselho de pa.rochia se 
compora do juiz de paz, do parocho, de dous pre
postos mais graduados das irmandades e con
frarias existentes na matriz, os quaes serão per
manentes no seu cargo, e de seis proprieturios da 
parochia, designa.dos na primeira organisação, 
tres pelo prel"eüo e tres pelo · Bispo diocesano, e 
na época d_a sua. substituiçã~, pelos _membros do 

' ... . 
Segundo a emenda npresentadtt pelo illustre 

Sr. Ilfinistro da Fazenda, são creados prefeitos 
nas ca.pitaes ele províncias e naquella:; munici-· 
-palidndes, cuja renda exceda de 40 contos. Ora, 
o maior numero de municípios do Imperio ficará 
sem este funccior.ario. Pergunta o oraclor quem 
exercer-à. as funcções do prefeito para a escolha. 
dos tres proprietarios, a que se refere o art. 100, 
Cljja descripçã.o aca.b~de menci?nar 1 No projecto 

De passagem, notará que o art. 8° fhlla em 
commiss~o d~ ra~)rica, o que é cousa divel'Sa de 

vogada. E' preciso que a Camara tenha muito A commissã.o de t'ab;ic,L &'l.i do seio do co~selh~ 
em vista que o projecto e de 1869 e que. de ent<.1o de fabrica, na·fórma do art: 101; e, portanto, a 
para cá, têm-se feito muitas reformas' em nossa terminologia empregada no art. so não parece 
legisla~.ão, quer administrativa, quer judiciaria. estar deaecórdo com outras disposições .do pro-

t:> • , p ra -o com a eg1s a;çao e armoDl<l. en e os seus 1versos ar 1gos e, so re-
outros povos. tudo, que a terminologia juridica tenha uma só e 

Os nobres deput.1.dos que têm precedido o orador jecto, e comprehencle-se que é de todo o interesse 
na tribuna encararam o projecto sob um aspecto que um rojecto de lei o-uarde a mais erfeita 

O orador se limitará <t tarefa mais modesta e mesma significação. 
mais de accôrdo com as suas forças e inciinações, No·art. 7,, estabelecem-se, em relação ás muni
fazendo vêr, pelo exame parcial dos artigos, cipalidades e aos empregos .locaes, attribuições que 
aquelles que, mesmo ::10 plano do projecto,lhe pa- os collocam na immediata dependencia do poder 

--------F1Pee{c~eH:Jm!l-tld,eevV<eeJit'-' -ss,eeJP>... --<ee:illllimffiHiBH1f,tfldteo~s--to~ttll---li'tlll:fiOdfi'irnfi~earudrtJo'),õst-. ---FDIA-t-e,eutral. Ja os illustres cleputados, me::smo aquelles 
passagem, i.râ. respondendo a ala:umas orserva- que dizem defender o projecto, mostraram os in
çües trazidas ao delJate, jà pelos nobres deputados convenientes que d'aqui hão de protir. 
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Gomas largas attribuições de inspecção, que têm 
os presidentes das províncias, em vii'tude da. lef 
de 1834, vê a. Camàra que novas fontes de cOnfiictos 
e embaraços, pa.l't1.. a acção livre dos poderes 1o
caes, se crêam no artigo citndo. 

Um do:; grandes de rei tos do prq,jecto, é a con-. - . . . ~ 

vincia, qnanto aos negocios locaes. 
Tinha o orador toma,do nota de um grande nu

mero de artigos, em que t~l recurso se e:;t.-l.belece· 
mas, por a e mpo~ 1m1 -se a esta obser-
vaçã,o generica. 

Pelo art. 11, o pr<üecto dá ao presidente da Ca
mara uma attribuição amplíssima, propria p:1,ra 
embaraça:r toda a acção dos poderes mun\cipaes, 
isto em relação aos assumptos mais vitaes para o 
bom andamento dos negocios do município: in
stitue o recurso para o presidente da província, o 
qual, em ultima alçada, pôde paralysar toda a 
acç.:1.o das camaras. 

' . 
vinciaes vão de encontro ás disposições do ~·:.":to 
Addicional. · 

· Um dos nobres deputados, que recederam o 
ora or na rt una, sus en ou opmmo opposta, 
mas não póde acompanhar a S. Ex., quanto a se
melhu,nte modo d~ en~araT :.1.. nossa legiSsla~ 
constitucional. . 

Pondo, porém, de . parte esse defeito, acha que 
o :lrt. 12 desconhece completamente as condi
ções do nosso paiz. 

Deu-se ao trabalho de fazer uma resenha das 
rendas dos muni.cipio:; nas diversas proviDcias do 
Imperio._ ~ela. qual se _Jerá qu~ grande numero 

dições de · população livre nunca inferior a 6.000 
almas · e renda superior a 5:000$000. · 

Entretanto, em numero consideravel de muni
píos do lll11)erio, a Tenda não attinge, nem siquer, 
a que o projecto exige :p<'l.ra a c1•eação de paro
chias, conforme mostra pela leitur<t d<t resenha a 
que alludíu. 

Assim, o projectq encei·r1t a formal condemaa
ção do maior numero dos municípios. O honrado 
deputado pelo Rio de Janeiro argumenta que, 
votada. a lei, naturalmente se proveria a.que as 
c.'l.maras chegassem ~ ter a renda marcada. 

A ser assim, comprehende-se que o pro.iecto 
não vai reformar as camaras municJpaes, vai ope
rar uma revolução na organisaç.;'io administra
tiva do Imperio. 

Calcule..-se que se ermm e suppr1m1r cen ena
res de freguezias, l3 mesmo eentenas de muni
cípios, e qual seria o resultado da mudança de 
um estado de co usas antigo, cons~ grado pela lei 
e conveniente ao serviço da população, nas direr
S:)S lo"alidades do lmperio ~ 

Ainda que o projecto não produza etreitos sobre 
o est:tdo de cousas existentes, localidades em 
numero a;vllltado fie..'l.ri.am. l'lriv-a.das dos henefi.cios 
que lhes advêmde se constituírem em parochias e 
municipí~s, quaes sã? as do -pasto e~pir~tual e do 
estabelecunento do foro, para pôr a JUStiça, ao al
cance d~s povos. 

. Na dis~rim!nação dos bens parochiaes e muni
CJpae~, o pro.Jecto nem sempre respeita o que ao 
orador parece .justo. 

Na d.istíncção das estradas, que devem perten
cer ou á parochia ou ao municipio, o prQjecto não é 
claro, nem· completo, quanto á classificação. ·· . . ,. - ~ ..... 

, 
caprichoso e tiv-er meios para pagar as multas, 
l)Çde affronta;r todo o poder das m.un1cipa1idad.es. 

No art. 21, estabelece-se o numero de veread -
re:;, que eve ser e nove para as ci ades e v-illas, 
?-lém dos vereadores espe~iaes,conhecidos no pro
Jecto pelo nome de regedores de parochia. 

Ha municípios: ao menos na província que o 
orador tem a honra de representar, que se com
põem de 8, 9, 10 e mais pa.rochias. Assim é que 
os tres municípios, que formam o districto que o 
elegeu, contam nada menos de ,;O parochias, o que 
quer dizer que cada uma das respectivas camaras 
municipa~s ha de compór-se de. 19 n1embros. 

. , VI o mummpa 
não deb:a de ser· penoso aos cidadãos, que muitas 
vezes têm de mover-se de distancias não peque
. ns, . e, 'j)()l't<mto, sendo olJ:rigatorio, não deve 
ser tão largàmente imposto. Nem os interesses 
dos municípios centraes exigem tamánho pessoal 
para delles <::uid<1r. 

Accresce que, pela lei de 9 de Janeiro de 1881, 
està prohibida. a reeleição de vereadores. Ora, 
não sendo muito numeroso, no interior, o pessoal 
habilitado, seo-ne,se que esse a.ugmento do nu
mero de vereaâores ven1 trazer graves transtor
nos a administração local no centro do paiz. 

No at•t. 24, excluem-se de exercer o .cargo de 
vereador os credores, que o não forem .de empres
timos autorisa.dos. Quer parecer ao orador que 
todos os credores, s~jam de emprestímos autori
·s...,dos, ou não, devem ser excluidos da adminis
tração da camaro, attenta a suspeição resultante 
do interesse directo que el_les t êm no seu p~o-a-

Neste mesmo artigo, tra~'l.-se de impedir que 
..:xerçam conjunctamente cargos de vereador os 
parentes, em graus, que o projecto designa. 

Relativamente a esta disposição, que aliás já 
VIgora, tendo-se levantado sobre ella. muitas 
duvidas, que de alguma rórma o projecto ainda 
deixa prevalecer, parece ao orador mais conve
!liente que fosse cortada a questão, excluindo-se 
do ex:ercicio do cargo de vereador o·individuo 
menos votado, quando tivesse sido eleito algum 
seu parente, n.os graus mencionados no pTQjecto. 

O disposto no art. 25 esta em desaccôrao com a 
probibição da lei de 1821; é um dospontos do pro-
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jecto, qnevrecisam da correcç.üo,tt que se referiu o 
nobre deputado pelo ll0 districto_do Rio de Ja
neiro. Admitte,como escusa, o facto ele tr:.msferen
cia. de domicilio. Trata.-se de interesses pnr~t
mente loc'les, e a presumpção é que, aquelle que 
se.muda. para, outro territorio,pôdc a.cha~-se obri
gado a. defender interesses diverso; dos do municí
pio de onde se retirou. Não é, portanto, casô de 
escusa, é caso de 1ormn.l perda do log:.w de ve
reador. 

No_.t1rt. 26, esta.l)elece-se umn. multa. de 100$ 
xtra o caso elos vereadores não se reunirem. atim 
e omar con 1ecnnen o :.\s cscnsas que orem 

apresentadas. A mult:.Hi gravissima. e refere-se a 
ne~ocio importante ; e é mais uma attrilmição 
que o projecto dá :HJS presidentes de província. 

No art. 28, proeurmn-se resolver os casos de 
~l~nuli:H;.ão de eleicão e o de deixar esta de ser 

l\Ias não são estas as nnicas hypotheses que 
se têm ventilado na pratica .. O regulamento de 
1:3 de Ag·osto de 1881 , exorbitando aliás dos 
termos chdei de 9 de Ja,neiro, procurou estencler 
a substituição dos veren.dores do qnatriennio an
terior nos c..'lsos que não fossem de annullação de 
eleição e de não terem sido feitas. i\Ias. haxendo 
appareçido diversns reclamnções, o govedio viu
M na obrigação de legislar sobre . este 11onto, . - r·. , . . 

No correr dó qua.tricnnio, depois de empossada 
a. cam:tra .. pôde-se dar o c..<t;;o ele não se reunirem 
os vereadores, não haver snpplentes ou não 
comparecerem ; e o município iicarà. sem repre
senbç:~io, por não ter n. lei previsto a hypothese. 

Pam este ponto charRa. a "iütençãoc dos nobres 
deputados que aceitani o projecto. O omdor, 
assim como o nobre deputado pelo 11° districto 
do Rio de .Taneiro, vota. contra. 

T } • • 

a.!asta da plíraseologh\ constitucional, ao refe
rir-se ao governo dns cn.maras, dizendo - go
Terno economico e administra.ção, quando t\ cen-
s 1 uwao a a. em - g"O\'erno econonnco e mtmi
cipal, providencia-se para. t\ constitniç:ão das com
missões, que '" camtU'<J, tem de eleger em seu seio, 
e excluem-se de fazer parté deSi;n.S commi.;sões os 
vcre:.tdores regedorcs de parochins. 

Nã.o ve motiYo pau semelhante exclusão, 
ror uc c ··es rc) •• ~ '•nta 1[··.' • · · 

roclli~ts })Or.lem dar in !'ormaçües :.t respci to de suas 
loet\hdacles. .. 

O nobre :Ministro do Imperio. ft\llando nesta Ca.
ma.m, deu~ como innovnçües dó projccto, disposi
ções ·dgentes de Iong:\ data, e, :\té~ constantes"do 
Acto .Addicional. ~· a:;;sim que S. Ex. d<:clnron que 

Em um dos§§ do art. :39, estabelece-se. a obri
gac:iio de velarem as c..1.maras 1m canservação elas 
Sel'Yiclüe,:; e ca.minhos hmnipaes, mas não se de
clara posHivamentc qual o ··modo de o fazer. 

A ordenaç:ão do livro i 0 , titulo G6, crê o 
omdor que, no § 6°, dava ás Cama.ra.s até at
tribuiçües judíciaria.s pa.ra., ouvindo ele plano al
gumas testemun1ms, fazer repór <\S servirlões no 
antigo estado. · No prQjecto, que se converteu depois na. lei do 
Jo de Outubro, havi<\ uma disposiç.iio semellta.ntc 
ue foi re"eit:lda nesta Ca.mam. 
Qucs ües tem-se snsclta o n, es e respe1 o, 

dando log·ar it expedição de avisos do governo, e 
parece ao orador que, desde que se trata da re
forma. ela lei das camaras, devia-se cortar esta du
vidt\ marcando o modo por que as camaras hão 
tle'1exerce1.' tal attribuir;.ão. 

T • 

a:ttribuição de conferir e concert:.1r as a.ctns dos 
collegios eleitoraes. Esta attribuição desappare
ceu com o llOYO systema eleitoral. Eis um dos 
1)ontos,em que o proj ecto precisa de retoques.1pa. ra 
ticar de accôrdo com a legislação vigente. 

No art. 45. nutorisam-se ns c:una.ras a repre
sentar aos poderes geraes contra os netos do ·seu 
pre~Mente. Este artigo }J:.wece que vem sulJsti
tuir o art. 58 da lei de 1 o de outnl)l'O. 

disposição primitiYa da. lei de 1° de Outubro, t}Ue 
permitte ás camaras representar aos poderes ge
raes contra os netos de quaesquer runccionarios 
publicas que. exerçam n. autoridade no muni
cípio. 

Isto tem dt\do log-ar a reclamações., p<;>rque OIS 
entende que as ci11naras podem exorbitar e que a 
elh\S não Ct\be o direito de petição~ .. 

l\Ias, n_este ponto, o orador ~·egu~ a opinião do rr-. , .... .. _ ,... _ 

pto no parlamento, disse que era indispensavel 
mn.ntet' semelhante attribuição ás cnmaras, por
c ue os cidadãos muitas vezes, ou o r i rrnomn-
cia, ou por üt t:~. e mews, nao po( em lazer 
chegar os seus rccln.mos aos altos poderes do 
Estado. 

O art. 46 só pernútte os exames .jncliciaes.uo,;; 
linos da cmnara, por motivo de falsidade. 

Qner parecer a.o orador qnc outros motl.Yos po-. . ·, ... . 
Ycóicnte taxar sômcntc este c:1so. 

Quanto aos motivos de não comparecimento, 
constante;; do art. 48 Yê, que são tn.xátivos, mas 
não se abrangem t0dos qne podem occorrer. . 

Por serem ;lS mnltns muito elevadas, convem 
qne n. ~1maru. niio viL ~ltlopttwdo medicl.a~ qu~ hão 

·da. nttenç-ií.o dos illustre;; deputados, que ainda se 
conservam no recinto. (Nci.o apoiado~.) . 
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O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Ouvimo l-o com 
muito prazer. · 

O SR. CoELHo RôDRIGUES :-Estaremos a.qui 

os novamente eleitos não ter-J.o o menor conheci
mento dos negocies municipaes, resultando dalü 
grandes prejuízos aos interesses do município. 

A renovação poder-se-i<.t fazer por metade, 
_ . . como se pratica em pa.izes da Europa, sem que se 

O SR. J\FF<;>xso PENNA :-_Em rel~çl!-o u. fa- note o menor inconveniente . 

para. oU\il-o a.te ao fim. 

. ze?d~ p_rovmcml, .ao cen~o. e : ~stattst1Ca. paro- . T~r1~1ina, agr~decenc_lo aos nob~es deputa(los a 
clual, a _n::sembl~a mumc;pal orJ.nde numero de attenÇ'ao com que o ouvm:tm, e peclmrlodescnlpade 
observaçoe~ P?derw. ser felto: J·~ ~ tel-os demorado :;tte hora. tã.o adiantada. (muito 
. Cqnforf?e d1sse ao começm o seu_ c,l::.cur::.o, ten- bem; muito bem. o 01-ador e compl·imenta(lo.) 

c10nava 1r expendendo observaçoes sobre. cada . · _ . ·· 
um dos artigos do projecto, mas não tem reme- A d1scussao fica a.dw.da pela .hora.. 
dio sinão aba.ndonar este pla.no. Va.i aim rimir a seo-uinte 

O.Je, que es a a.pprova. o o regu amen o o re
gistro civil, expedido pelo governo em 1874, não 
tem razão de ser o art. 64, do proj ecto que se clis-
cute. · 

Agora, que o serviço do registro de nascimentos, 
casamentos e obitos, passa•para o escriviio de paz, 

n 1 . - • .:-

impôr aos parochos a obrigaçtio de apresentar 
as iuform<~ções constantes desse artigo. 

: Rcclacç{io do p1·ojecto n. 3, de 1887 

Emendas feitas e a.pprova.das pela Camara dos 
Srs. Deputado.; á proposta do Poder Execntivo 
que fixa as forçn.s de terra pa.ra. o s~zuqdo se-
mestre do exercício de 1888: 'J 

Accrescente-se no logar competente : 
A .Assemblêa Geral clecreta: 

De passagem, deve dizer que o regulamento de 
18i4 se lhe afigura. inexequivel na maior parte Art. l" (Sill)stitutivo). A:3 forças de terra para 
das freguezias do Imperio. o segundo semestre (lo anno de 1888 constarão: 

§§ }o, 2° e :3° (Como na proposta.) 
0 SR. AXDRADE FIGUEIRA E OUTROS SRS. DEPU- Art. 2o (sub;;titutivo). 0 premto, t;)nto ])ara: OS 

TADOS:- Apoiado. :. voluntarios, como l_)am os en.Q·a.jaclos. será de 
O SR. AFFoNso PExxA:- Si se ~zerem fazer 300$000, dividillo em prestações"rnensa.és corres

cfrectivns as multas, sobrevirão reclama!}ões, e tüo pendentes ao tem JO ue tiverern tle servir as 
gernes, que o governo sera o r1ga. o a suspent er respec 1V<1S l_)ra~~as,. revoga( o o art. 2° ~ n. Lei n. 
a cxccuç:ão do regulamento em muitos legares. 262:3 ele 13 de SetemlJro de 1875 ; cessando todo o 

Quando se discutiu esta mnteria, o orador expoz nclin.ntamento por conta do dito ]mmlio. 
a sua opinião, ch:1mando a attenção do párhunento §§ 1°, 2° e 3° (Como na propost..1..) · 
para a inexeqnilJilidatle ela medida. . Art. 3° (Como na lJroposta:.) 

os escrivães de paz r! e gramle numero d~ paro- Sa.la. das. com missões, 8 de Junho de 1887 ·--
' ll;as, ao menos na pronuci:~. que representa., não .:1(fo;tSo Celso JuniOJ·.- Bulhües Ouvalho. 
tê I! rendimento sufficicnte para desempenhar os O SR. PRESIDENTE dá a. seg-uinte ordem do dia 
tra.b:1lho3 qu~ lhe_s vão ser commettidos, ;_ não l_)ara JO do corrente : · 

. ' 
lhnntismo clelponstl.·a.ram a que fie:\ reduzida a 
ingerencia do contribuinte na. eleição dos· scns 
representantes. 

As camnra.s têm de lan~.ar impostos, entretanto 
os contribuintes não têm o direito de tomar parte 
na. eleição. ,.. 

ora or em mw1a 11111a me te a que 1e parece 
conveniente:- que a renovação do~ vereadores se 
fizesse parcin.lmente, ,porque assim póde man
ter-se o espirito de seguimento- que convém 
~·nardar nos corpo:s administrativos-na phra.>e 
Cia lei de 1° ele Outubro. ' 

h ·tuin -se inten-ralmente os vereadores 
como dispõe o projeato, o qual prohibe a reeleiçfio, 

de 18139, reiormn.ndo a administraçüÓ locttl. 
Levanta-se a sessão ás 4 horas e 35 minuto;; 

da t::trtle. 

20" ::m;;::;lo E:'-1 0 DE .JUNHO DH 1887 

P1·csidcncia do Sr. Gomes de Castro 

SUM~IAlUO.- Chamada.- Leitura da acta. Appro,·ar.:Lo .
Expediente.- Uctlac~iio dos prt'j e elos do tlxa~ão de forças do 
tcn·a o do lir.onç.a a.o hacharol José J:m;on .Fcr1·eira o Dr. Se
rapião Euzobio 1lo A;sumpção. .\Jl!H'01':~-ç:To.- Pareceres.-

l'O]CC .- t .I'ÍI.lOtl I • > • • 0 • , • I _.a • 
- R~qucrimcnto do Sr. )laueio Ribeiro. Adiamento.- Ho
qucrimcnLos tio Sr. Alf•)nso Ponna. Approvação.- Roqno
l'imcnLo do S1·. A!Ton>o Celso .Junior. Atliamcnto.- Rcquori
m~nto do mesmo senhor. Appro,·ação.- RO(lrcsontaç.:Io d:~ 
eamarn mnnieip:l.l do Barbacena. Discurso do Sr. Hcnriquo 
Sallo~.- Roprosontar.lio da e:unara municipal tia ciJado do 
s. Salvador da Hahi:Í. DlsCUI'SO do Sr. Araujo Góes.- Ro•eti· 
fica .ão do Sr. A!Tt1nso Ponna.- Croação do um bispado no 
Al!lazonas. ISCttrso o r. assos • 1ran a.- rOJOC o.-
01·den1 do dia.- Fh:aç:io da força n:w:l.l. Diseursos do 
Sr. Jo:1qnim. PotlrJ, Miranda Ribci.1o, AITonso Colso Junior o 
:\lac-Dowcll {llumstJ·o da justira). Adiamento tln discussão. 
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Cunha, Torres Portugal, Barão de Canindé, de Minas Geraes ácerca das representações das 
Rodrigues Junior, Ratisbona, J<1guaribe Filho, camaras muniçipaes das cidades de Passos, Bóa. 
Alvaro Caminha., Tarquinio de Souza, João M~t- Esperança., Baependy,Patrocinio, Bagagem e Tres 
noel, Carneiro da. Cunha, Henriques, Soriano Pontas e da villa de Brejo Ale~re, emque pedem 
de Souza, Elias de Albuquerque, Paula Primo, a creação de uma praça de g-aa.o na povoação de 

1eo oro a 1 va, uvenc10 e guiar, ucen , res oraçoes o 10 er e, rei era naque a 
Alcot'orado Junior, Bento Ramos, Alfredo Corrêa, data. as recommendações feitas.- A· quem fez a 
Bernardo de Mendonça Sobrinho, Luiz Moreira.,. requisiç;.l.o (o Sr. Alfonso Celso Junior). 
Lourenço de Albuquerque, Liliz Freire, Oli- Do Sr. deputado Pacifico Mascarenhas, desta· 
veira Ribeiro, Olympio Campos, Coelho e Ca.m- data, ~ommunicando que, por motivo de saude, 
pos, Barão do Guahy, Fr·eire de Car.-alho, dei..~a de comparecer· á.s sessões por 15 dias.- In
Milton A.merico de Souza José Marcellino Arau ·o te irada. 
Pinho~ Araujo Góes, Accioli Franco, F~rnandes da. Requerimentos· 
Cunha Filho, Barão da Vil!a. da Barra, Mattos-o . . . • 
Camara costa Pereira Fernandes de Oliveira De Frrmmo dos Santos, soldado reformado do 
Bulhões' Carvalho, Co~lho de Almeida, A.lfred~ exercito, pedindo uma. pensão.- A' cornmissão 
Chaves, Lacerda. \Verneck, Cunha Leitão, Mou- de fazenda, pensões e ordenados. 
rão, Barão da. Leopoldina, João Penido, Barros Da mesa da. irmandade de S. Vicente de Paula, 

• ,'\o .... o .. • ':' :-- o • 

Soa.re~, ~:ronta.ndon, João Caeta.no, Carlos Pei- Leopolclina, em Nitherey, pedindo lhe sejam con
xoto, Rodrigues Alves, Duarte de Azevedo, cedidos iguaes favores-aos de que gosa. a Santa 
Geraldo Rezende, Coc.hrane, Xavier da. Silva., Casa de Misericordia. da Córte, em virtude do de
Marcondes Fi,!Z"ueira, Euphra.sio · Correia, Fer- ereto de 30 de Agosto 'de 18-!7.- A' mesma com
nando Hackra.'àt, Pinto Lima, Paulino Chaves, missão. 
Seve Navarro, Miranda Ribeiro e Joaquim Do Instituto Archeolo<>-ico e Geoo-ra hico de 

Abre-se a. sessã0 ao meio dia e 10 minutos. 
Depois de aberta. a sesi'ão compa:recem os 

Srs. João Henrique, José Pompeu, Manoel·Por
tella, Rosn. e Silva, Ferreira Vianna, Bezamat, 
Andrade Fic-ueira, Lemos, Affonso Penna, S. 
.:. as ' H-::;~ • ê. ~, - • • • ' 

\latta .. Machado, Affonso Celso Junior, Alves de 
Araujo, Maciel, Cunha Leitão, Junqueira. Ayres, 
Pereira da Silva, Pedro :Moniz, Silva Tava.res e 
Gonçalves Ferreira .. 

Faltam, com causa participadíl., os Srs. Clarindo . .... .... , - . .... . .. :-

de Al'<1Çagy, Ribeir J cl~ l\Ienezes,- Felint~ Gon:_ 
zaga, Pacifico Ma.scarenhas e Barão do Diaman
tino. 

Faltam, set11 participação, os Srs. Domingues da 
Silva, Barão de Geremoabo, Conde do Pinhal, 

l hin Cmtra Leitão da Cunha. Silva Ma.i 
Alencar :\.raripe, Felippe de Figueirôn., Coelho 
Rodrigues, Coelho deRezende, Ja.yme Rosa., Pe
dro Carneiro e Almeida Nog-ueira.. 

E' lida e sem observa.ções approvada a acta dn. 
sessão de 8 do corrente. 

O SR. 1° SECRETA."R.IO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Do Senado, de 8 do corrente, communicanclo 
que, por officio do !\linisterio do Imperio de 6 do 
mesmo mez, constou-lhe terem sido sanccionadas 
a resolução da assembléa ~eral, que autoriza. a 
fabrica da matriz da villa a.e S. Simão a. alienar 
as terras em 1835 dadas por Simão Antonio da 

1 va e1xe1ra, e a. que approva na. par e penUi o 
regulamento acerca. do ree-istro dos nascimentos, 
casamentos e ohitos, manaado observar pelo de
creto n. 5064 de 2.5 de Abril de 1874, e autoriza o 
governo a. n.ltera.r o mesmo regulamento na parte 
não referente às multas.- Inteirada. 

Do Ministerio do Ilnperio, de 8 do corrente, 
communicnndo que, não tendo ainda o governo 
recebido inf0rmações do presidente da provincia 

Pernambuco, solicitando uma subvenção para 
publicar docllllfiento.5 relativos a lnta holla.ndeza 
no Bt•azil.- A' comrnissão de orçamento. 

São lidas e approva.da.s as redacções dos pro
jectos: 

N. 3 de 1887.- Emendas feitas e a rovada.s 
pela. Camara. dos Deputados ã. proposta o poder 
executivo, que :fixa as forças de terTa para. o 2~ 
semestre do exercício de 1888). 

N. 8 do mesmo armo, n.utorizando o governo a 
conceder ao bacharel José Jansen Ferreira Ju
nior,_ju~z de direito C!_a comarca de Gui~1arães, na 

N .• 22- 1887 

Reverstío da pensao de D . Camilla Bittencotwt 
. • ·. S. Thiago 

A comm1ssao e <tzen n., pens es e or ena os, 
a quem foi presente a. petição de Camilla Bitten
court·S. Thiago, viuv;l. do teneu.te de policiá Leão 
Francisco S. Thin.go, pedindo reversã.c., em seu 
beneficio e de seus filhos menores, dn. pensão de 
36$, concedida a seu fallecido marido por decreto 

e . 
Considerando que, com a morte ao ~~raciado 

referido, o decreto de pensão nãc. póae mais 
ter etreito, é de parecer que só o poder executivo 
póde conceder nova graça. á peticionaria .. 

S<Lla. das sessões da, commissão, lO de~ JunhO 
de 1887. - Carneit·o da Cunha, presidente. -
F. ])ias Carneiro, relator. - PauZa Prinzo.
Soares.- ltfo?J.rão, - Non.tandon, - João Penido. 
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N. 2.'3- 1887 1heiro reformado Alfredo Amando de Souza Aguiar 
a pensão de 400 réis diarios, é de parecer que se 
adopte a seguinte proposta : 

A Assembféa Geral resolve : 

em con-

. ' relMor.-F. Dias Canteiro.- Sow·es.-11Ion·t'lió . 
...,.. Joao Pcnido. - Jlontandon. 

E' lido c, sendo posto em discussão, approvado 
o seguinte · 

Re ttc1·imento 

. Requeiro que, pelo l\Iinisterio elo Imperio, seja 
fornecida cópia elo~ documentos em que os pro

os se- lados diocesanos hão dado os motivos por que não 
têm provido inamovivelmente as parochias. 

PARECERES Cumarn,_Jos Deputados, lO de .Junho de 1887.-

E' lido e, rosto em discussão, adiado por ter 
Jleio sol<lo a D •. Manoela elas DOi'CS Silva Chadío pedido a valavrn. o Sr. Coelho e Ca,mpos, o se

guiu te 
A co:mnis~ão de razenda, pensões e ordenado;;;, 

c..'trecenclo de mais completas ini'ormaçues para Requei'imento 
pOller firmar seu juizo a respeito da, })etição em . - - .. 

~ Cm·ncii·o da Cunlut, presidente.--Paula P1·imo, 
relator.- F. Dias Camei;·o.- Jocio J.VogHciNt Pe-. 
nido.- Soa;·es.- Jlotmío.- ~llontanclon. 

N. 21--' 1887 
em lO de Junho de 1887.-

e, posto em discussão, a.ppt·o-

ter1~1e~li~ d~ l\Iin~s~~t·io ·e~a. Fazen~la: s~bre ~ ~c- . I e~.uet~·o . ~; ~·cquis~tem c o g~v:erno, pel.o l\li
querimento em que D. Jesuinn, Alves Branco de m~t:u~ d.~. ~~::.~tcn~t~;u,: .c~n~:_u~t.cw e Obra:,; Fu
Oliveira. Cavalcante ·solicitn, reversão, em seuj bhca.s, .1s ::;eoumte::. mlornMçoe::;. 
favor, Llos quinhões dn, pensão que pertenciam âs E' exacto que <'L'"lln.vegn.c;.fto do ·rio Igua.ssú roi 
suas irmãs Jit f'ttllecidas. - prejudicada pelas obras da, Estrada de Ferro elo 

Sa,la das commissões em 10 de Junho de 1 87 Noete? 
Camci1·o a Ctuú~a,· presidente e rehüor. -F. !:!'OVerr;o 11a~·a col;ibir tads alJusos? 
])ias Ccwnei1·o.- Paula Primo.- Soal'cs.- 1lfou- ~ 
;·<ío.- 11fontmulon.- Jocío Penido. Sala dns sessões, 10 de Junho de 1887.-.4./fonso 

Penna. 
Vai a imprimir o seguinte E' lido e, posto em discussã.o, approvado Óse-

guinte PR.OJECTO 

N. 17-1887 

Pensci;o _em (avo1· do ap1·endi:.: m·tíllteiJ·o J•e(ol·mado 
Alfi·eclo 1hnanclu de Sou:;a Aguia1· 

A commissão de fazenda, pensões e ordenados, 
.tendo examinado a cópia, elo aecreto de 28 de Maio 
ultimo, pelo qual foi concedida aa aprendiz arti

v. u.-10 

Reqae1·imento 

Requeiro que se req uesitem do governo, pelo 
Ministerio da Guerra, as seguintes informações : 

Tem o governo conhecimento de uma questão 
judicial em que alguns particul<tres reclamam o 
domínio sobr~ os terrenos crue constituem a Var
zea, da cidade de Porto Alegre, dentro 'dos quaes 
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está estabelecidü, a Escola Militar do Rio Grande 
do Sul1 

No CüSO affirmativo, que providencias têm sido 
tomadas para defender os direitos e· acautelar. os 
in~eresses do Estado ,gravemente ameaç<l.dos? 

Sala das sessões, 10 de Junho de 1887 .-Affonso 
Penna. 

E' lido, apoiado e, posto em discussão, tie-1. 
adiado, por ter pedido a. palavril. o Sr. Euphrasio 
Correia, o seguinte • 

Reqttel"ii>tento 

Requeiro que, pelo Ministerio do Imperio, se 
requisite do governo cópia d<1S communicaçõe~ 
officiaes recebidas á.cerca do adiamento da, re
união ele .-arias assembléas provinciaes do Im
perio. 

S:ll<"l elas sessões. 10 de Junho de 1887 .-. ..1 
Celso Jui~ior. 

E' igualmente lido, apoiado, po3to em discussão 
e approvn.tlo o seguinte 

. RfJquuiment.o 

R.equeiro que, por inteemedio dos l\iinisterios 
da Ag-ricultura e do Imperio, haj1 o .Q·o•·erno de 
em·ia.r á Camara. cópht ele todos os documento:-;, 
informJ.çõe~ e con;;u.ltu:ii cone '.: : ~ :-
de denw.t'caç~ão de terras do patrimonio da prin
cezn a Sra.. D. Isabel, na província do P,n•anú,. 

Sal:t das sessões em 10 ele Junho ele 1887.
.4./fon.so Celso Junio1·. 

O Sr. I~en.riqlte Saú.,;s:- Sr. pre
sidente, u Camarn. l\Iunidpal d:t cidade de Bar
hactma., proYincia de :Minas-Geraes, fez-me 
port:~ctor de -u.ma,. rep1~~sentação,_ c1ue vou ter a 

o destino regimental. 
Nesta t•epr·esentação aqnella. corporaçãc. illustre 

e )atri tica l'"'Y' · x · ' en,:;=- . 
sua elen.t.da: missrro, em mn:1 exposiç;cl.o brilh<tnte, 
lembl'<t ao corpo legislativo a necessidade úrgento 
de _dect·etarem-se medidas l)Oliciaes que compil
lam os vadios e ocioso;;, qne abun.cbm nas po
YO;IÇ:ves do interio:· tlas pro,·incias a procurarem 
occupação util c honesta; e pot• igual, dccretnç:ão 

. . . - ~· -
c. , - (.-

riso O trabalho livre e tOI"llO efl"ectiva a execução 
dos contl'•lCtO$,rJlte em Yirtude. clella SB celobra,rem. 

Esta representaçii.o. Sr. pre3idente. pat'ece-me 
que veio muito· a pt·oposito a~om que, na dis
cus~ão da refornn cln aclminisfração loc.'l.l, tn.nto 
mal se tem dito das municipalirlacles. 

0 SR. PRESIDEXTE :-V. Ex. limite-se a man
dar á mesa a representaçfio para não prejudicar 
a inscripção. 

0 SR. HEXRIQUES SALLES :-Sim, senhor. · 
E' uma contestação aos exager-ado.; assertos dos 

reformbtas centr<~lisaclores e ao mesmo tem Jo 
. uma prova e que as camara,s mumClpae.:; no 

geral, sobresahindo entre ellas a de Barbacena, 
sabem fh.zer bom uso do .zoverno das villas e 
cidades, que em boa hora Üíes_ confiou o art. 167 
da Constituição. 

Para co~res~onder a ~is~incção dos meus il-

nicipal de.Barbacena que me deram tão honrosa 

incumbencia, uma vez que oregimento me véda 
tratar agora do assumpto ... 

O SR. PRESIDEXTE:- Não é o regimento, é a 
inscripçtio; do contrario, o nobre deputado tomará 
o tempo que cabe a çutro orador. 

O SR. HEXRIQUE SALLES :-Sim, Senhor ... eu 
re:netto à mesa. a representaç:.ão e peço a V. Ex. 
que a. distribua. á conunissão respectiva, que sup
ponho ser a de legislação. e do.s seus illnstres 
membro:; solicito tocht a, ;.\ttenção parn, este ob
jecto que :::eputo de gTande momento e iilteresse 
(apoiados), e do qual occupa.r-me-ei opportuna-

1e1 ·e. 
Vem il. mesa e é enviada á commissão de consti

tuição P legish1ção, para, dar parecer, a repre
senta.ção da, camara municipal da cidade do Bar
bacena, sobre a, necessidade de decr-etarem-se leis 
para o tt•;tbalho ouri·Q"<üorio -e locação de ser-.... ·,... .... 

O Sr . ..:'\..rau.jo Góes .:runior:
Sr. presidente, a Cam;.\t",\. :Municipal da, leal e valo
rosn, cicJn.de elo S. SalYador, d<\. qun,l tenho a. honra 
de fazer parte, incuml:iiu-me de entregar ao corpo 
leg:islntiYo uma representação, nn, q na! solicita 
não só a restituição de direitos, r1uo pag·ou por 
objectos mn.ndados \·ir ela Europa p:1ra as obras 
do emlJelles<cmento do paço municip:.tl, como tam-· 

: '7 • 'l. 

paço. 

O Sr. ~:l:ancio Ri beiro:- Sr. presi
dente, requeiro a V. Ex. que con;;nite a Camara 
si me concede meia hora, de nl'geuci:t na, pri
meira sessão pa,ra tratitt· do neg-o cios im pot•t:Lll tes. 

O SR. PRESIDE:\"TF. :- Não posso aceit:tr o re
querimento do nolJre deputado, 1l0l''fliO o l'egi
mento o prohibe. 

O regimento diz que iniciall:t a disc:u-;.,iio c.ln.s 
leis a·nnuns não se tnderá dar p:n~t a ordem do 
dia otltl'<t qtt:tlquer !ll::ltel'ÜI. sinão .a) detormi-

:::l 

O Srt. MA:\"cro RIBEIRO : -Neste cn.so peço a 
V. Ex: que se digne inundar inscrever-me nos 
3/4 de hora. 

O SR. PPE:SIDENTE :-Isso com muito prazer. 

·o· Penna N!etifiett um 
erro que sn,hiu no seu discurso public:tdo uo .Dia rio 
Official de hontem. 

Referindo-se ás cargas que podiam seguir pela 
estrada de Pbiladelphia,, citou 120,000 arrobas de 
café e não I 70,000 como está publicarlo. 

· ~ ·:- ~a-de~C.Holttw-~·----
raçãó á Camara e uma >ez por todas. 
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Não tendo tempo para rever os discursos que província (h Amazonas. bastn, referir os algaris
pronuocia, não emendará os erros que elles cou- mos relativo3 ao décen!Íio ele 1875 a 1885. 
tenham na publicação. Em 1875, 0 rendimento na provincia foi de . 

Assim não occupará ma,is a atten~ão da, Ca- G22:533$000. ·Esta renda teve sempre uma progres-
mar-a com estas rectiticações. são ascendente,e em 188.'5 attin9.iua 3.228:000$000· 

A renda geral, em 1875, foi de 146:000$000; 
O Sr. Passos ~J:iran.da:- Pedi a em 1885, elevou-se a 1.840:000$000. ·-

palr. vra, Sr. presidente, para apresentar á de li- o quãdro da naveg:~.ção a vapor em 1875 apre
bera<;.:ão desta augusta Camara um projecto que sentou : vapores entr.~.dos, 88; em 1885, 156; 
considero dn, m::üor utilidade e dtt mais urgente tendo sahido, em 1875 . . 88 · em 1885, 154. 
necessidade para as duas províncias do extremo Por estes dados, comprellende-se perfeitamente 
norte do Imperio, especialmePte para aquella que qual o de5envolvimento que tem tido a província. 
tenho a honra dé represenu . . ::.:::. 

0 
•• e sa terrttorw.I, que tem 

V. Ex., bem como todos os homens que estudam em seu seiotoda essa. população expã.rsct, constitue 
as cousas publicas do nosso paiz, cônhecem per- sómente um bispado, que não póde exercer a sua, 
feitamente o extraordinario desenvolvimento missão espiritual em tã.o extenso territorio. 
commercial •j economico que têm apresentitdo nos Eu, Sr. presidente, para justificar o projecto 
ultimos <tnnos as duas províncias banhadas pelo que vou apresentar a esta augu.sta Camara, sobre 
rio Amazonas. a crea~.ão de um bis ado na rovincia do Ama-

-------~em-eeettfr.~te-mo - zonas, en o por limites a mesm.-~. provincia, não 
· cente província do Pará, vou enca.rar o projecto wnho necessidade sinão de ler um ot!lcio diri

que tenho a, honra de apresentar simplesmente gido pelo preclaro bispo do p ,1rá ao i\linistro do 
em relaçiío á província do Amazonas. lmperio, em 7 de Dezembro de 1876 (lê): . 

As. estatísticas officiaes do ultimo decennio de ~<Rio de Janeiro, 7 de Dezembro de 1876. 
1876-1886 provam nté á evidencia que as rendas 
publice~s da província do Amazonas têm tripli
ca.do, e que o seu commere,io tem tomado um des
envolvimento extraordinario, apresentando um 
facto · economico de que não ha noticia em pai~ 

Mas, Sr. presidente, a par desse desenvolvi
mento commercia.l e economico, que sou o pri
meiro a admirc"l.r, me entristece ver aquella 
população derramada por tão vasto territorio, 
tendo necessidade de iustrucção moral e religiosa. 
(Apoiados.) 
· O Amazonas, ·sr. presidente, nascendo a -poucas 
leguas do Oceano Pacifico, atra;>essa em seu 
longo curso quasi toda a America do Sul, com 
o percurso de 600 legur.s, em 1.8 · 

Nesse grande rio, que Agassis · challllva o 
·mar de agua doce, desaguam outros tanto:; . . ... - . . 
e que vão á Bolivia, ao Perú, ao Equador, Ve
nezuela o Guvannas, colonia.s européas. 

Essas estracias naturaes representam mais de 
mil milhas. 

Comprehencle V. Ex. que, diante de tão vasto 
territorio, é impossível a acçã,o de uma adlhi
nisli'13.çã.o qur .. lquer, que esteja. eollo 
ponto longínquo. 

Tenho empregado todos os meios ao meu al
cance par<t que o desenvolvimento moral e in
tellectual do Amazonas esteja em relação ao seu 
desenvolvimento commercial e economico. 

A provinci1? só com a instrucção publica dis-
pen e : .. , mas a v as 1 ao o err1 orw, 
a dispersão da llopulaçã.o pelas margens dos 
rios tornam mutto difficil a instruC\'ãO regular 
e est.wel. · 

V. Ex., Sr. presidente, sabe que com a secca 
do C~at'~ ~ma g-r-.tnde parte da população daquella 
)rOVI CI:1 m l 

· renses occuparam as margens daquelles cauda
losos rios em procura dos productos nativos, que 
constituem a riqueza daq1s1elle solo; entretanto, 
essa população, em muitos loQãres, vive sem uma 
escola onde possa receber mstrucção e sem um 
IJarocho, que possa constituir a família. 
. · Para que esta Camara conheça o des 
mento economico e comrnercial que tem tido a 

«lllm. e Exm. St' .-0 bispado do Parà., abra,n
gendo as duas províncias do Pará e Amazonas, 
tem sua populaç~ão espm·sa por um vastíssimo 
territorio, que mede uasi um ter o do Im erio · 

e mot o que ao pre ac o m<us zeloso e mais activo 
é impossível visitar toda a diocese com a í"l'equen· 
cia. que fôrn. mister para manutenção da dis
ciplina ecclesiastic& e bem e5l)iritual dos povos. 
~Ajunta-se a esta difficuldade a de um clima 

ardente, que torn<\ muito cançado o trabalho da 
visitação, verdadeira missão apostolica, não sendo, 
por isso, pos:;ivel prolongal-a seguidamente por 
mais de dous ou tres mezes. Além disso, a cate
chese de muitas e numerosas. tribus, ue esta-
- o o a o mazonas so po e tomar incre-

mento, tornando-se o cuidado especial de um bispo 
P.!o e zeloso:. q~e fixe o centro de sua administra-

«Cheio de desasoceg-o em minha consciencia 
e acabrunhado pelo peso enorme de uma mis
são tão desproporcionada ás minhas forç-:.1.s, 
propuz, em 1867, ao Santo Padre Pio IX. a idéa 
de estabelecer-se uma DO\'a séde episcopal ua 
capital do Alto Amazonas, o que Sua_ Santidade 

· t:> - mut o, <\1 uu an o, com sua 
costumada benignidade, que estava disposto a 
fazer todas as concessões, dispensando por um 
lapso consideravel de tempo cabido e seminario, 
podendo. servir paea a nom J.iocese o seminario
menor, que já pn:;sue e o maior uo Pará, C<tso o 

overno fizesse ditnculd da , ,~ . 1 • 

mento pelo accrescimo de despeza. 
cDe volta de Roma, propuz do viva voz ao go

verno de Sua Magestade a mesma idéa, e o que 
tinlla ouvido do S..'tnto Padre, e foi tudo tomado 
em consideração, sem que, todavia, nenlmma 
medida tenha ainda sido iniciada a tal res-

«Ho_je, porém, que pelos annos que se vão 
adiantando e graves incommodos de minha ~ude, 
a difficuldade de cuidar de tão vasta diocese . vai 
se augmentando .cada vez ·mais, reitero ao go
verno de Sua Alteza Regente em nome do 
Imperador, v; minha proposta, esperando que ' 

· · - ::. cvt o::. ra.nsmt es 
realizada., como convem ao serviço de Deus, á 
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sa,]vação das almas c ao progresso e desenvolvi
mento da civilisação christit no grande e esperan-

- ·ç~oso valle do Amazonas. _ 
«Deus ~·uarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. 

conselheiro José Bento da Cunha e Fi,!?.·ueiredo. 
~ .. • '-' :T~n- • ;.. 

.u, ( • :;:, <. " ' l "' 

incançaxel no desempenho de sua sagrada missão, 
vem clechn'ar ao governo do seu paiz, que não 
11ócle desempenha-la, é forçoso acreclita.r nelle. 

O venerando prelado fazia essu. reclamação em 
1876; são p<lssado~ lO mmos e, é justamente dn
mnte esse decennio, que ti -:ovincia, do Amnonas 
em progrel 1c o ex raor maru\men e, e que a po

pulação tem triplicado, tornando-se hoje ainda 
mais necessaria <t creaç~ão de um bi,;p~vlo nar1uelln. 
província. 

O::; Sns. CosTA AGUIAR E l\L\xcro RmEmo:
Apoi8do. 

O SR. PAssos J\·IIRAXDA: -Sou o primeiro u. 
atlmirar, Sr. 1wesidente, os esfot·ços extraordina
rios, quRsi. superiores ús forças humanas, que o 
bispo do Pará empreg;1. em I.Jeneficio da popula
ç.ão christti que vive no valle ele Amazonas. 
O virtuoso prelnd"o em suas visitas pastoraes é um 

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

ro a admira.l-o, elle é -incansavel; mas é o pro
prio a confessar que a tarefa. é superior às suas 
iorçu.s. 

Admiro ainda o bisbo do Pará, Sr- presidente, 
pela sua. ahneg:ação. V- Ex. :>a.be perfeitmnent~ 

< -

alargai-o, tornar mais vasto o seu ca.mpo de 
acção. Entretanto, o bispo do Para, que tem ju
risdicção nas duas províncias do extremo norte 
do Imperio, e, ;ror consequencia, exercendo maior 
poder do que ficando a. sua diocese limitada. á 
)rovincia. elo Par-à. e o rimeiro a dizer _ ue a sua 

conscwncm. lhe pet e que sua. c iocese seja. i vi. i a 
e que o /l.mazonas constitua. um bispado especial, 
porque só assim a missão espiritual será a1li bem 
exercida_ -

O SR. CANTÃo:-0 bispo que for para lú nii:o 
a exercerá melhor r1ue o actual bispo do Pará.· 

O SR- PAssos l\lrRAX.nA:- O nobre dQpn
tado não ouviu a leitur,1. do officio c:o blspo do 
Par·á. Esse illustre prelado tem prestado serviço!' 
e:xtraordinarios, quasi superiores :is torças hu
rnanas ; mas, elle é o primeiro a dizer qne e 
impossível deseml?enhar a sna mi~sãa, com os re-

Nestas condições, Sr. presidente, apresento um 
projecto creanclo o bispado do Amazonas. 

Crei'o ter demonstrado com as eloquentes 
l)alavra.s do illustre bispo do Párá e com exame 
do ~e >eirvotvimento __ qt:e tem tido n:stes nlti.-

. . , 
bispado é necessario ao progresso e ú civili
sação christã naquella província. 

Preve,jo desde .já uma ol(jecçiio que se pócle 
levantar: o projecto determina augmento de 
despeza., o que as preca.rias circumstancias do 

ai nã er ittem. . , · 
Ma!', .Sr. presidente, do officicio dirigido pelo 

illustre bispo do Pará, V. Ex. vê que o Santo 
Padre Pio IX. comprometteu-se a dispensar o 
cal)ido, por \Un lapso consideravel de tempo. 
Por conseguinte, o Estado terá de pagar somente 
a congrun. do bisl_)o na importancia annual de 

reis. 
o serv1ç.Q cathechese e. )lias. querendo ainda admittir que o desejo de 

civili::;ação dos indios. que era entren·ue a missio- economia chegue ao onto de se não consentir 
nartos, pro uzm os resu a. os que '. · x. con 1ece; nesse mmu o augmen o e espeza, acethWeJ 
ultimamente, depois que o ,a-overno entendeu cha- uma emenda que poderá offerecida por qualquer 

. mal-o a si, pelo decreto de ._.28 de Outubro ele 1854, dos Srs. deputadoE., determinando que a provin

. cahiti elle no mais completo abaJtdono. .cia do Amazonas, cujas rendas, como é sabido, 
A provil. e que no orçamento do Ministerio da têm tido grande progressão, se comprometta 

.Ag-ricultnra, ao passo que se votam milhares de a pa."'ar. todas as despezas neces.sarias á crea-
... ··... . . .('}" :- ,.. ') - ";"' ·... . 

~penas a quantia. de 82:0008 para. a catechese e ci- Nos tempos que atravessamos, sr. presidente, 
-vilisação do;:; indios, e esta. mesma verba não ó quàndo a fé está tão amortecida, e quando 0 
gasta, porque o serv-iço é muito mal organisado. nobre Presidente do Conselho, tocando com 
(Apoiados.) - mão de mestre em todos os males da. nossa época, 

A cr~ação de um Lispaclo na capital do Ama- aponta como um dos maiores a falta. de re-
zonas, que sirva de centro religwso... . lin-ião, não é muito que eu eça. ara a uella. 

R. A:-<TAo:- ora 11 ·• • x. nao vm em; popu ação, que VIVe liSpersa por ogares tüo 
~ssim nü.o ,instifica o seu projecto. o que V. Ex. longínquos, quasi nomaua. o soccorro espiritual, 
esta dizendo importa uma censura indirecta im- a pal<L vra. ungida de fé dos sacerdotes, emtlm o 
merecida ao bispe do Pará. Eu voto pelo projecto, ensino religioso e moral que é o maior passo que 
mas não por esta razão. se pôde dar para o progresso da.qnella grande 

• __ • c província do Imperio. 
O SR. PAssos :MrRAXDA:- Nao íaç.o censura 1 

ao hispo do Pará. Elle está muito long-e do logar I O SR. PRESmENTE: - ObserYo ao nobre de
em que deve exercer a sua acçü.o.: Sou o primei- putado que esta dada a llora. 
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O SR. PAssos 1viiRAND.\:- Vou ler simples
mente o projecto (Lê.) 

Está assignado por 65 Srs. deputarlos. (llluito 
bem.) 

Hoje pro~ura-se substituir a politiea finan
ceira tão apregoada pelo gabinete, pela política da. 
acommodação mais productiva -para o governo.· 

No orçamento da despeza vigente pediu-se 
137.606:000$000 e l)U.l'l). o orgamento futu-

PRO.JECTO 

N. 18- 1887 

A Assemb1éa 

. . ' . . 
-Passos Jiiranda. - Banio do Diamantino.
Costa A.guiar.- Bw·ao da Villa da Ba1·1·a.- João 
}[anoel.-TarqHillio de Sott:;a.-Bartio de Cani;·:de. 
- Paulino Chm:;es.- Se·ve Sa·van·o.- ÜT·1·los Pei
;,;oto.- .Alcofo~·ado Junio;·.- Xavier da Silva.
Accioli F1·anco.- Alfredo Cor1·êa.- To1-;-es Por-
Hgt.- oc~1·wte.-· ~eo o1·o a tva.-~ vm·o 
Caminha.- G. C;·u;;.- Olympio Campos.- A.ltli~ 
ton.- A.merico de So·u:a.- Bento Ramos.- T. 
Alencw· A~·a;·ipe.- J .. A. F'emandes de Olioei1·a. 
-Ratisbona.- Fen·eira Vianna.- Lacerda 1-Ve?·
nech.- Leitifo cl(t Cutiha.- F;·ei1·e de Carvalho.
Peclro Cm·neiro.- A. Jiour(ío.- Pedro Bmndão. 
- Som·es. - Jocio Caetano. - Junguei1·a AJ.t;es.-
1\1. J. rle Lemos.- Elias (le .Albttque1·qt<e. 

ORDEl\1 DO DIÀ. 

FIXAÇÃO DE FORÇA NAVA.t, 

Entro em 2a discussão a proposta do governo, 
convertida em pr~jecto de lei, fixantlo as forças 
de mar ara o 2° semestre de 1888. 

(Entra no ·tecinto e toma assento o S1-. Ministro da 
Jlar-inlw). 

O S:r.·. Joaquin1. Pedro antes de en
cetar as consider-;u;ões qne tem a fazer, compri
menta o nobre Ministro dn. Marinha e o felicita . -

' 
tWo. • 

Não perguntará· a. S. Ex. o que tem feito nos 
negocias da. sua pasta, que melhoramentos intro
duziu nos serviços da. marinha., porque o nobre 
Ministro inicia apenas a sua administração. O Re
lato7·io da marinha porém, é, na phrasc do nobre 
Pres1 en e o onse o'< m ro e mJseriaS>). 

Pessoal insufficiente, ordenado.; insignific-'Lntes, 
material fixo e fluctuante, precisa.ndo de reformns 
e de acquisição de custosos machinismos. Em todo 
o Relato1·io se pede augmento de despeza; nij.o 
con:~igna nenhuma redue<:ão. · 

Não htwerá, entretanto, no orç\.\mento do mi
nisterio da marinlm nenhuma despeza superflua, 
nen1mm esti.\belecimento dispensavel ~ 

ros se pe e maiS c e . ... :::; . • lS a per
spectiV<\ do tii.o promettido equilibrio orça
mentario! · 

Na discussão do orçamento do miiüsterio da 
marinha demonstrará o orador a inutilid~\de de 
muitas de suas dcspezas, por emqnanto, aprovei
tando da larn-ucza. do debate examinará a Joliticn. 
do gahiuete em relação •• administracção interna 
do paiz. · 

Por mais que diga c repita o nobre Presidente 
do Conselho que a questiio militar està morta, s: 
Ex. não conseguirâ. npa;;rar a memoria do dh\ em 
que ~ucc~m?in o gover~10 legal do p~iz e l~vnn-

• (. .. c. (. (. 1 (. (, 

deveria procurar apoio. O voto ulterior desta 
não o absolveu das faltas comettid.as, não o liber
tou da pressão do Senado. 

Disse a fnlla do throno que a tranquilidade e a 
ordem jmbliC<\ não tem sido alterada. Não e i3SO 
exacto e, a.bstrahindo de outros factos, o orador 
occupar-se-a com occurrenmas avr as em sua 
província durante a administração do general 
Deodoro. Por motivos de uma assuacla. de estu
dantes, que da.vam vaias no delegado do inspe
ctor dê\ instrucçü.o -pu1Jlica, aquelle presidente 
arremeç·m a forç:a. publica. contra crianças iner-. . ]:- ' . 

acontecimentos. A força, e e<1.va.I1arh atropellou 
e acn.tilon o:> cidadãos, que teriam reagido em 
sangrento conflicto si não fosse a opportuna.in
tervenção do coronel Joaquim Pedro Salgado que 
apnig-ou os animos. Entret .. mto accusam o par
tido liber:a.~ de provo<~ar a desorclem e ele ameaça.r 

Alegre. 
Em relação a politica., os desvarios da admi

nistração tem sido maiores no Rio Grande do Sul. 
GoYerna-se a provincia, arrecadam-se impostos 
sem lei de orçamento e apenas por portarius do 
P!'es~dente. Malbaratam-se_ os dinheiros da pro-

~ :-

como' foi demo~strado pela imprensn. de Port; 
Alegre. · 

Os presidentes da provincia extranhos a ella, 
sem responsabilidade para com a sociedade rio
grandense, tem acoroçoado essas desordens. En
tretanto, o actual vice-presidente em exercicio, 

o , '· ·,, , · ·o e e 
honesto, bem merecia ser conservado no logar que 
exerce. 

E' immensa a desordem que vai pela. adminis
tração publica. As promotorias são exercidas em 
grande parte por verdatleii·os energumenos, que 
patrocinam criminosos de notoriedade publica. A 
polici<t persegue, ·esbordôa e mata. até na ca-
pital. · 
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O professorado publico, em constantes tmnsf'e
rencias, é o joguete dos políticos que pretendem 
conquistar o poder pelo terror. A magistratura 
não tem garantias contra as perseguiçõe:> dos 
pod~rosos. . 

.!. \, ' " :. • i 
.Martins citou a opiniiio que ouvira de que os in-
divíduos nomeados para os cargos publico5 da 
província eram: ({ Ou ineptos, ou bebados ou ln.
arões. )} Sem aceitar a generali3·,1(,ii.O qest::, ]_;llrase, 
salvando honrosas excepções, o orador a toma 
como sua. 

IndividU(JS altamente proteg-ido.;; por in uen.:!ias 
da cttpitai. tornm<un-se rerdadeiro pe.;;adelo dos 

' ultimas n~lministradores que tem tido a pro
víncia. 

o orador teve occasião de censurar a nomea.
ção do director das obras pulJlicas, não só pela 
• ... •• •• l :-. .... • .. • 

seus antecedentes nas obras da estrada de ferro 
de Por-to Alegre á üruguayana. em que foi em
preiteiro. Os factos têm ju>titica.do as suas cen
suras. 

Occupando-se com as obr<1S da cadeia da capi
tal, mostra. o orador que sendo Ol'çadas em 50:000$, .. .. . . ./'. 

(. ::; (. • ''!" • ;::, 

teriaes têm sido comprados administrativamente 
em quantidades excessivas, por preços muito su
periores aos do merc..'l.do. O íot·necedor das ta boas 
foi o promotor publico de Taquary, e o procura.
dor que recebia os pagamentos no Thesouro Pro
vincial é o administrador do correio. 

Ouvindo os rec amos . imr·rensa, o actua 
vice-presidente em exercicio mandou examinar 
as obras e suspendeu-as depois do ex•une. · 

Quanto aos promotores, diz o orador que o da 
cidade de Santa :Maria. ê quasi analphabeto, e um 
verdadeiro instrumento do delegado de policia, 

o o. o ... ... o ... 

Q"ou até a prender o vigario de S. Gabriel por 
ter censurado, em uma reunião part~cular, ~pro
cedimento do marechal Deodoro, entao pres1dente 
da· provincia. A custo escapou o vigario de ir 
para o xadrez. A.ctualmente o mesmo delegado 
está. promovendo um conflicto sét·io por causa da 
cons rn ç:<""io . 

O promotor publico da ca.pita~ ne~ conh_e~e o 
seu o~cio e_ O? seus _de~pachos tem srdo corr1g1dos 

Concluindo.justific..'l. o or-ador uma emenda. que 
apresentou áo vrojecto de resposta à falla do 
throno. Votou pela suppressão do perlodc que 
se referia á nova matricula de escravos, porque 
este resultado não foi devido a lei de 28 de 
Setembro de 1885, que não melhorou a sorte dos 
cap 1vo ; que · - · · ::. , 
que deu preço a, uma mercadoria que jâ. não tinha 
valor ; que annullou os beneficio::. da, lei de 18il, 
excluindo o arbitramento. . 

O Sr.:l\'.liranda Ribeiro:-Sr. pre-
~· nt into um afastamento invencivel ::>r e3-
tas discussões de assumpto3 pessoaes. 

O Sa. JOAQUIM PEDRO :- Houve di5cussão de 
actos publicas. 

o SR. Mm.AXDA J{.mEmo :- ma.s referente 
a individualidades. No entanto os habitas desta 
ca~::L têm por tal fórma pernuttido quu se discu
tam .assumptos desta ordem, com prüterição de 
outros de maior valia, que muitas vezes, dLwereii 

de lealdade politica, nos 1ot·çam i~ replicar no 
mesmo terreno em que as ·accusações são produ
zidas. 

E' o que me succede neste momento, em que, 
tendo obtido da o-entileza. do meu nobre colleo-a 
deputado pelo l ú circulo de minha. província, ce
der-me a sua vez de fttllar neste debate, venho 
apt'OYeitar-me da larguezit do mesmo para. dizer 
alg-umas palavras em defesa, do genet·al Astro
gilda Pereira da Costa, accusado na ~utra casa 
~? p~rlamento por um senador de mmha pro-

O SR. SILVA TAVAREs:- Accusaç;.""io muito 
injusta. 

O SR. MIRANDA R.mEmo:- Sr.· presidente, o 
nobre senador a quem me refiro, ·declarou ter o 
general AstrogHdo concorrido para que fosse vio-

:- - • o o • • • 

do lUa Gr.tnde do Sul? quando o seu dever de 
commandante d~. linha de Ja.gua.rão, o obri~ava 
pelo con?ra.rio, a fisca.lizar a conservação aesse 
cordão. O nobre senador leu da tribuna dous passes 
assignados pelo general Astrogildo, permittindo 
que diversos inclivilluos atnwessassem a linha do 

:-- ,· ·, . ~~< <.l· ~,-

ção demonstrada por prova e~cripta assig-nada 
do proprio punho do accusndo, o Governo Impe
rial, não podia hesita.r em castigai-o e, exigiu 
que o Pres1dente do Conselho, se comprometesse 
naquelle mesmo momento, a mandar hwmr a 
demissão do clelin uente. 

Sr. presidente,uão e a primeira vez que o nobre 
senador, tem trasiuo ao parlamento açodadamente 
(apoivdos) accusações sem ll::tse e infundadas, das 
quaes S. Ex. tem procur,1clo tirar partido pela 
pressa com que as produz, antes que a defesa 
possa ser a,presentada, 

• I Ya A 
lá! 

O SR. MIRANDA RIBEIRo:- Apesar da gravi
dnde da accusaç-ão, conhecendo muito o _caracter 
do general: Astrogilclo, e os seus meritos como mi
litar, conhecendo a sua honrosa fé ele officio.~. 

O SR. SILVA TAVARES:- E' um monumento. 
O Sa. lYim.AXDA R.IBEIM . . . . antes me>mo 

de ter recebido quaesquer informações sobre os 
· ~ · o-n Atro-
~ildo não tel'ia, por actos irregulares, desmenti
ao, no desempenho de uma. honro&'\ commissão 
de confian\.a. o seu brilhante passado militar. 

Efl'ectiYamente mais tarde, nos jornaes da 
província,· encontrei n. explicação dos factos, de 
modo a não deixar duvida alguma, sobre· a, im-

• ê. ,..,. :-

O Sa. SILVA TA">;ARES :-Apoiado. 
O Sa. MIRANDA RIBEIRO :- Como V. Ex. sa

be, Sr. presidente, o governo foi muito solicito 
em decretar meios de pre~ervaçt"io, contra a in
v~ão do cholera-morbtts que se manif'estara, nó 

< • 

Um desses meios, foi um cordão ·sa,nitario es
tabelecido nas fronteiras de minha provincia. 

Devo dizer de passagem, que esse cordão sa
nitario estabelecido com muito rigor, teria sido 
inefficaz se tivesse o cholera penetrado na cam
panha do Estado Oriental. 

O Slt. SILYA TA v ARES :- E se não fosse o au
xilio dos particulares. 
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O Sn.. MIR.AXDA Rrmmw :-Todo o nosso ex
e~cito ~ste~dido em _linha naquellas fronteiras, 
nao terta stdo suffic1ente para interceptar com
pletamente todas as communicações com os de
partamentos contiguos do Estado Orientul. No 
entanto, não posso deixar de reconhecer ue o 
o · i leria ez o que es a,va nas suas mãos, 
para impedir a invasão da epidemia. 

0 SR. SILVA TAVARES:- E com O auxilio de 
particulares. 

0 SR. 1\llRAXDA RIBEIRO:- 0 COl'dão sanitario 
foi estabelecido lorro ue o chole1·a · 
em 13uenos-Ayres, e qn<tnclo n.incht elle niio ti
nha. penetl'<Hlo na lJanda Oriental. 

Em ta.es circumstancias, não havendo immi
nencía de per·igo, o general commandante elas 
armas de minha província telegraphou ou otliciou 
a?s commandantes das g-uarnições das fronteiras, 

~- ., ';" • ..., . ., .. 'o • .. 

igen tes nas ordens ~adas, e q~lé deixassem re
gr~s;;ar para. o Brazll ou voltar pnrn, o I<:staclo 
O~tental os mo~adore~ qt~e tivessem sido .sorpren
dlclos pelo cordao sa.mtarw do lado da linha, con
traria ::o de snns residencias . 
. Não havia ?'bsolutmnente perigo a.Igum, Sr. pre-

~. . , ' • .' ::;:,o , J • u , como 
.l<l dtsse, o cholera atnda nii.o chegara a invadir o 
Estado Orient<tl. 

l\1ais tnrde, alguns marchantes, encarregados 
do o.bastecimento ele gado á cidade de ·Jaguarão, 
re~lamar.un da presidencia. ela provincin. · per
ffilSSão para a. xtssaO'em de a.lg-uns g-ados ·a 
compr<u os e lll>"ernados na ma.ra:em oriental do 
rio J agtwrilo. O presidente ela -proYincia, o tlnado 
Sr. desembargador Calmon, olliciou ao commo.n
dante da. fronteira de Jaguarão, o general Astro
gilda, que consentisse na passagem desse gado. 
comtanto que elle fo~se trazido para. a mar.Q"ení . - . , . . . ..... 

Em observancia desta recommendação, foi que 
o general Astrogildo concedeu alguus passes, que 
foram declarados cassados logo que o cholera pe
netrou no Estado Oriental. · 

O SR. SILVA TAVARES:- Essa ê qne é a ver-
dade. · 

O SR. ?\IrRAXDA RIBEIRO : - O geneeal Astro: 
gildo al_)enas teve conhecimento ele que o cholua 

) ' . -· . . . 
tamente, por uma circular do commando da 
guarniqão, declarou o.os commandantés dos dill"e
rentes pontos da linha, que fica:vam sem efl"eíto os 
p'asses concedidos, e mandou-o.; recolher ú secre
tarüt da gmu•nição. Um dos otliciaes, que tinha 
motivo de queixtt do general Astrogildo, ncon 

.. t .. ' o !:;:) : o -

prensa, para servirem de fundo.mento a accusa
ções contra o mesmo general. Eis tudo quanto 
occorreu. 

Devo dizer à Camara. que o general Astrogildo 
Pereira da Cost3., o bravo ele Pa;ysandu, o ven
cedor ele Curuzü, o distincto militn.r ct jo n me 
orna quas1 o ns as :Qagmns r1 antes a nossa 
historia ela guerra do Paraguay, esta no com
mo.ndo da fronteira do Jaguarão, unicamente para 
prestar mais um serviço volunta.rió ao governo 
ae seu paiz; (Apoiado.~. Elle não ê militar de 
linho., e um dos poucos que restam desses bravos 
soldados da antign, guu.rda nacional do Rio 
Grande, guarda nacional em tão má hora ex-

tineta, porqu.e é necessario que a Camara, o saibJ.. 
ella não existe :q:~.ais, tal qual foi. (.4.poiados.) 

O general Astrogildo Pereira da. Costa é um 
abastado fazendeiro ... 

0 SR. SILVA TAVARES.: -Apoiado; muito. 

' 
nevo~encin. do meu collega, o nobre deputado pelo 
I o districto ela minha provincià, n cessão do seu 
tu ·t r· ~ · '- · 
do nobre deputado ; e, achando-me inscripto a 
ra.vor, não fallarei contra. Apronitarei apenas 
a. occasião para. dar umtt breve resposta ao illustrQ 
representante do 6° districto de minha província 
que p!'ecedendo-me P.<t tribuna, tr<itou de alguns 
pontos relativos á politica loca.! do Rio Gra.nci.e do 

o· nobre deputado referiu-se a uma grande 
camificina supposta, porque concordou por fim, 
em que ninguem tinha morrido nas ruas de Porto 
Alegre, em consequencia da repressão de vaias 
dada.s por estudantes, por occasião dos e:xa.mes 
de preparatorios. 

O SR. JOAQUIM PEDRo:-V. Ex. deu sentido di-
verso ás minht\S pa.hwras. · 

O SR. MIRA..~DA RrBErao:-Não, senhor; foi 
mà a qua.li:ticação de- carnificina.. 

O SR. JOAQUIM PEDRO :-Houve sangue .. _ 
0 Sn,. ~ÚRANDA RIBEIRO:- Quando se diz car-

nificina, é qne l1ouveo extremo... · 
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. . . . 
braços e pernas queb1~.1dos. 

o SR. :MmAXDA RIBEIRo:- Operações de pe
quena cirttrgia. . . ( .Apa1·te.~.) 

O nobre deputado est:-;.tnhou muito que, depois 
ãesses f;.tctos, que S. Ex. pintou com as mais vi
vas côres. o governo im 1erial não tivesse tomado 
pron encw. a guma, e amen 011 que o Sr. coro
nel J. P. Salgado, cnj<t intervenç--ão, S. Ex. af:-
1irma, f~~·a. toda. ber?elic<~, tivesse em pt·emio de 

' :- ~ 'C. 

manda.ute superior ela, Guarda. . Nacional de 
Porto Alegre. 

O o-overuo não foi tão inditferente como are-
. ceu no nobre deputado: além da dispensa do St·. 

coronel i. P. Salgado, appronve ao governo de
mittir n. 1)em do seniço publico, o delega.(lo na
quella provincia,do inspector superior d;tinstruc
ção publica, o Dr. Tl'<ljano . (.4.pm·tes .) 

O fucto. Sr. presidente;passon-se pela seguinte 
1(kma: como V. Ex:. nã.o ignm~J., em todos os 
})OI1tos onde se fa.zem exames de prep!'lratorios os 
estud;mtes têm reveh\do ultimamente um espí
rito de insuborJinação e de· indisciplina. inquali
ticaveis. · · 

Uz.r SR. DEPuTADo:- O exemplo vem de cima. 
0 S.R. MIRAXDA RIBEIRO:- Aqui.nn. Côrte todo 

o mundo conhece as scenas que annualmente se 
reprodnzem em epocas de exames; na minlu pro
víncia dà-se o mesmo. 

0 SR. ALVES DE AR,\v.ro:- Não apoiado. 0 go
verno, com os seus avisos, perturba os estudantes 
e ngora se diz que os estutl~tntes são a.narchistas. 

O SR.. :!vhR.ANDA RIBEIRO:- As co usas são le
vadas a este extremo : os estudantes reunem-se e 
impiedosamente persegueni com vaias aos exa
minadores qne incorrem no grave delicto de re
provar aqnelles que não se acham :mfficiente
mente habilitados nas disciplinas em que-são exa
minados. 

No Rio Grande do Sul tiullam chegado a tal 
ponto as cousas, que es~es exames estavam-se 
tornando impossíveis: nã.o se encontra·mm exa
minadores que quizessem prestal'-se a receber nas 
praças public.'I.S vaias de meninos. 

O delegado do inspector geral da instrucção 
• • • ..... l. ... •• ,., ... " • 

confiictos, decidiu que o resultado dos exa.mes não 
seri;.t publicado no mesmo dia, e sim quando elles 
estives:>em terminados. Esta pr11dente resolução 
foi t0mada. tle accôrdo com o presideute da pro-

e Junho de 1887 · 

que conheço, e o mais leal e esforçado servidor 
do partido conservador da minha provincià, 
(apoiados), foi fulmmado nestas circum~tancias 
com uma demissão n bem do servi~ publico ! 

Peç~o, porhnto, ao nobre deputado que retire a 
sua. censura. ao o·ovemo, censura. ue· frisa a 
rng-ratlc ao. O que mais querin o nobr-e deputado 
que o g-ovorno fizesse? Elle demittiu o servidor 
r:~ai~- prestimoso de seu partido naquella. pro-

' . 
O SR. JoAQt:DI PEnn.o:-Não demittiu o com

ma.ndan te das armas. 

R. ILYA A VARES:- ' . X:. querm que 
dcmittisse a todo o mundo 

O SR. MmANDA RIBEIRo:-Nã.o demittiu o com
mandante das armas porqne naquelht occasiií.o 
não tinha força nem coragem par<t o ützer, mas 
demittiu o Dr. Trajano, e eu affirmo que elle; nú.o 
podia tomar medida. que pudesse mais agradar ao 
nobre deputado e aos seus amigos políticos da 
provincin,. · 

O SR. JOAQUDI PEDRO:-Não apoiado .. 
O SR. l\ImAXDA RIBEIRo;-Tem-se accusado o 

Dr. Tr<1:jano de não ter tomado providencias ..... 

O SR. JOAQUDI PEDRO:- Eu nunca. accusei o 
Dr. Trajano, e ag·om mesmo n:t tribuM nti.o pro
reri uma ~nica pala na de accnsa<;.ão cont~ elle. 

o SR: MmA.XDA. RIBEIRO : -Peço que se tome 
nota do aparte do nobre deputado. Nunca foi ac
cusado o Dr. TraJano ... 

O SR. JoAQL'DI PEI)RO : - Nã.Ó, como deleg-ado 
da instrncr;--<:"io. 

O Sn.. :MIRANDA RrBEm.o : - • • foi, portanto, 
demittido pelo governo consenador, sem accusa.
cão alguma, da. p:wte mesmo dos seus adversa
rios. 

O SR. JoAQUI:'>! Pl~DRO:- Tanto que na tri-
buna: não lhe 'furig-i uma sõ censur·a. -

O SR. ::\IIR.ANDA ·Rrmmw : -Sim, senhor; 
muito bem! E' justamente isso; recolho a. sua 
declaração. 
• O SR. J oAQt:D! PimR~ : - Pelo contra~ i o, en-

O SR. l\{IRAXDA. Run:ilw : -Sr. presidente, eu 
nunca. ti?. sacl'idcio tão grande â. disciplin<.\ ll<\rti
daria, como ··sntrocando a manifestação dn pro
funda. indigna~~::io que senti a.oter conhecimento d.a 
demissão do Dr. Trajano, sacrificio quo lamento 
ter inutilmente feito então, uma vez que circum
st..'\ncias posteriores me for~aram · a assumir a. 
attitude em ·que me acho. 
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Eu sei que S. Ex. assim procede por entender 
de conformidade com as doutrinas de que ultima~ 
mente se tornou apostolo, que toda, a vida política 
do paiz está concentrada no Senado, mas o nobre 
se_nador deve comprehender que nos colloca á 
nos conservadores da Cama.ra, em uma osi ~ão 
afflictiva, ignorando até o que se diz contr<~ o.s 
~ossos amigo~. Póde parecer a alguem que S. Ex. 
foge de J?Ubhcar as accusayões que fa~ no Senado 

' pletamente destruídas aqui. 
0 SR. SILVA TAVARES E OUTROS SENHORES;

Apoiado. 
O SR. Mm.AXBA RIBEIRO: - Ora, eu que co

nl~eço o nobre seE-ador, e que fazQndo-lhe justiça,, 

diz, não ·ex1;Íico o fact~ por esta fórma ; mas 
esper<;> que S. Ex. de hoje por diante nos con-
• • o• • ~ • 

das accusações feitas por S. Ex. contra os nossos 
amigos. Isto dito, passo a attender ao nobre 
deputado pelo 6° districto d:t . mesma província. 

V. Ex., Sr. presidente, não imagina a satis
fação com que ouvi as palavras encomiasticas do 
nobre deputado, dirigidas ao Dr. R.odrigo de 
Azambuj<"'L Villanova, que em muito bon, hur<t se 
acha actualmente investido da prcsidencia do Rio 
Grat;de do Sul como seu 2° vice-presidente em 

N:•da mais 11osso fazer do que insistir nos lou
vores do nobre deputado e declamr, que á vista 
da a rova ·iio de s. Ex. e dos seus a.mi"'OS, nutro 

0 Sr:.. PAULINO CHAVES: -E demasiada. 
. 0 _SR. MntANDA RIBEIRO: -No emtanto, a pro

YlDCla t!3m cread~ fama de ingovernavel, quando, 
na realidade, facilmente a governará quem tenha. 
talento, energ:ia e lealdade. 

O Sn.. JoAQum PEDRO :-Com muita violencia 
dos meus sentimentos, póde crer. 

0 Srt. MIRANDA RIBEIRO:-Si e'u quizesse reta
liar, teria tão larga margem para fazel-o, quo 
S. Ex. talvez ficasse atterrado .•• 

' ( A.pm·tes.) 
Em questão de ataques pessoaes serei sempro 

delen~e~lte, nunca accusador. Si quizesse accn
sar d1rw, por exemplo, ao nobre deputado. que 
esses presidentes filhos dft pl'<•vincia, cujo ,_;alor, 
p_a.m o bom amlamento dos· negoc:ios adrni.nistra
tJvos, S. Ex. com tanta razão encareceu, CJ,uando 
nomeados pelo seu partido, nã.o peovaram tão 
bem como is:;o; havendo mesmo um parecer da . - . . 

reln;t-J; o Sr. con~elt:eiro Gaspar lVfartins, em que 
se [<~zem ~s m~us grave:5 aceus:tções a um desses 

presidente effectivo. dentes filiados ao meu partido, porque, quem 
O SR. JoÃo PE~nno: - -~poiado. As interini- C~)}UO eu tem coragem para f<tzer franca, oppo-

dades são prejudiciaes. Sição aos governos, não }JOderia hesitar em fa-
0 Sn.. :1\IIRANDA RIBEIRO:- Sem duvida. vv. zel-a aos seus delegados, qmtndo par<"'L isso tiYesse 

EEx. extel'ne:n estes conceitos, que decidida- motivos., 
mente a cousn. se fará. O SR. JoAQUDI PEDRO :-Ate hoje tem ha:vido 

o SR. Srr.vA TA VARES : _o que posso asse- gramles tles:trran.jos na, administração publica, 
verar é que elle ha de administear a província do sem que V. Ex. f<lÇ<"'L accusaç~ão. 

· 'an e do Sul a contento de todos. O SR. 1\ItRANDA Rrmm~o :-0 nobre denutado. 
O SR. JoÃo PENIDO :-Ditficilem, ?'Ct!in postu- par•t a,zer e Ol o, sem un a, ;·e c amaÇues c o 

lati. S1·. Joaquim Pedro), e todo o orador tem o di
reito de procurar fazel-o na tribmm; disse-nos 

O SR. l\ImAXDA RIBEIRO:- O Dr. Villanova ó que a província está sendo governada ditactorial
realmente o homem ta.lhado pttra aclministrar mente, sem orçamento approvado pela assemblén 
aquella. província. Elle, como muito bem disse o provincial. 
nobre deputado, sem trahir as iclé:ls do seu par- si•. IJresidente, o mal vem da situação liberal. 
tido, saberá fazer j nstiçn, ;.t todos, e terá a energia 
necessari<.t pnra conservar-se na cadeira presi-. Fui deputado provincial em dons biennios, du-
deucial, não a abandonando por inepcia ou por rante o domínio liberal, e nunctt votei üm orça.
í'raquez;.t (apoiaclos), nem procurando desculpar-se mento, apenas, a prorogação ele um. 
d;t :alta de predicaclos pessoaes para exercitar o O SR. JoAQUDI PEnr:.o:-V. Exas. l'etiravam-se. 
seu al~o c?'~·g~o com a~ exigencias inconfessuyeis O Sn..SrLYA TAVAREs:-Nunca votúmos orça-

Delle não
0
virú, sem cluvida, a .calumnht contm 

o partido conservador do Rio Grande do Sul, que 
é apresentado todos os dias como ingovernavel, 
quando nós 0:5 seus representantes, podemos atnr
mar it Camara qne elle ê de uma docilidadc sem 
limites. . 

o·sr... StLVA TAVARES:- Espantosa. 
v. II.-H 

O SR. JoAQUDI PEn1w:-A asscmblutt scmpr(j 
voton as prorogações. 

O SR. MIR,\.:NDA RIBEIRO :-l'ião senhor, sü 
nma. 

O Sn. Sn.v.~ TAY,\lms :-A maioria era li
beral. 
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O Sn.. l\.Im_.._XDA RIBEIRO :-0 orçamento que celebre moç-ão. ou convite, em fim aquillo que se 
via-ora, foi votado pnra o exercicio de 188:3 a 1884. votou no Senado : e o nobre deputado !'az muito o nobre depubdo dirigiu uma, viol•mb accu- ffifl.l em attribuir ao nobre senador, intuitos que 
sa.<il.o no director das obras publicas e a seu S. J<~x. não teve certamente em vista. 
irmão, o engenheiro Domine-os Queima. Pli}r outro lado é evidente que o gov:erno não 

-1. ~ .1 , ::- ... :1 ' • ·" • • • ;) ' :- 1. 
nv JlV>Jlv ~J:' '""" '?L<>_ U. lv hUL<U "VUlv V C~U.V !J.VU!<A _•vl U.~v'--LV VVUN UU,Á<V ·HV_,-

lhe aprouvesse; mas declaro f!.Ue, no seu cctso,te- tilidade de adYersario. 
ria .. rritado atacar a reputação de um cúntendor O nobre deputado está portanto perreitam~nte 
eleitorol (.1noiados). enrran,ldo. o O"overno manteve-M com o anow e 

O SR. JoAQunr PEDRO :-A provtt do meu as
:serto, esta na secretaria da Agricultura. Compro
mettam-.;e os nobres deput.:ú.io. a, deixar passar 
um rer1uerim::mto de . inform••ç~ües, que eu soli
cito. 

decidida proteGçilo do nobre senador pelo Rio 
Grande, ql!e nesta questão assumiu o papel de 
um Yercladeiro lord-protector do g;tbinete. 

() :::,R T.rr.l':'\:'A • 

Por conseguinte, o nob1·e deputado fez mal ~tl\ 
sustentar que o governo t.~nh<L ficado desr.resti
giado com a soluç;;io aconselhadtt pelo•nobre se-

r.:.;;;;;A t>Íri·Hl•or\ ,,],~m c],, mnitn . ,]. , ,1. > •• ,·. rl. >' ~·~,-n,l.. ''"" 

intellig-ente, é muito probo e.excellente 
li ario publico. 

•«v• J:~•· J:' v •uv ~· - ·••• •v• '1.' -
funccio- identica emergencia procederia sem duvida da 

me~ma forma, porque ninguem, a menos de eles-· 
leaidade aconselha a outrem, procedimento cli-(Cn;;;am-sc ot~t1·os muitos apartes). _ 

0 SR. PRESIDE:\TE : - Atten~.ão; dest;~. 
neira é impossiYel <10 orador continuar. 

ma- verso claquelle que teria. em caso identie.J. 

O SR. JoAQuDI PEDRO:- Eu fui muito inter
rompido: até lizet'am um dis:;urso quando eu fal
lava. 

O SR .. .:V!mAXDA RIBEIRO : - Como ji disse, 
eston na: tribn na p~r c.)nccssão do meu coll ~c-a o 
nolJre dcput:\clo pelo 1° districto da minha prü
Yinci<l, :t quqm não de,·o frustrar do direito de 
tra.tar elo metm~troso nssumpto elas oDr,•s cta ca
deia de Porto Ale!:!'r.:. 

S. Ex. tem os docnmentos necesswios para 
,l • .1 . ' ~ ~ ~ • ' 

v::- :•v~.·v~ -,uu•;:,v"' " """'" '-"'' w '·1~" '""· 
de tratar dess:1. qne::;tão tão cabal e bl'ilh:m
temo:.Jte como sempre o faz em todas aquelh.t,; de 
que se encitrrega. (lia wn apm·te.) Dir.:i aperns 
que as obras da. cadeia foram suspensas pelo 
actu:1l vice-presidente, tão somente porque a 
verlJa. re;;pectiY<< achn-se esgotada. (_·lpolados). 
l'oao enxergo ne:>te neto ela pt'e::;wencr:t unH con
demnnção do procedimento ela repa.rtiç~ão de olm\S 
publicas, relativamente àqnella con,;truc~.ão. 

Para terminar, o nobre deputado pelo 6° di;;
tricto \la minha provincht !ta ele pe;·mittit·-me 
uma ultima o!J.;erntç~ão sobre o seu di::;curs0. 

S. Ex. !'oi muito cruel. .. 

O SR. JoAQüDI PEDRo:- Censurei o g-overno. 

o SR. MIRAXDA RIBEIRO:- Da soluç~;lo dada a 
questão militar destoaram uma meia düzia de 
vessoas, uns rebeldes, uns incli~ciplinados como 
eu, mas o no1Jre deputado, soldado :H·regimen.tado 
de um chefe, que no momento appareceu eomo 
um salYaclor ela, ordem pn1Jlica, em nome das 
idéas de g-overno, não pócle externar juizos tão 
severos sobre o procedimento do gabinete, acon
sellmclo pelo seu proprio clleftl. 

V e, portanto, V. Ex:., Se. pres!dento, que-eu 
cumpri a obrrg-aç<~.o que contratli tomando a pn.la
>T~t em ravor da proposta: defendi o governo, 
sin::io contra todos, pelo menos contea o nobre de
putwlo a quem respondo. (Jluito bem.) 

O Sr • ..:-~ffonso Celso .Junior ob
serva tllll~ o Sr. lll'CSidente C•Jm o seu habitual e 
não raro mordaz espírito (qualificação esta que 
lhe applica au tor·i:;auo pela amiz:tde com que e 
clbtinguido por S.Ex.), disse uma vez lta orador: 
-o '.lehate sobre tixaç~ão de forç~as de mar é tão 
amplo que nelle se póde ralhn ate sobre ne~·o
cios da, marinha. E' d·~sses negocias que o or.t
dor pretende trlüar despretenciosamcnte, pcdin-

0 St~. JoAQT.:I:.I PEDRO:- :.'\ü.o tanto como v. Ex. do liccn<~a para deixar tle p írte o discur.;o do 
collega· que o pt'eccdeu n<t tribun<t, o qual ver

O Stt. ~IuuxvA RrnEmo :- •.• foi muito cruel :;ando na :;tn maiut· parte sobre assumpto.5 Pro-
<.;VIU ~· ,; U l'! li V • • • 

o S!t. JO.\Qt;DL PEDI:O :- Ah ; 
O Stt. :'IIIR.\:\T&A Rwr·:mo:- ... remcchendo 

as cinztts rht qne:'tão militat· já mort:1. S. Ex. 
dbsc r1ne o go\·orao tinha deix:1do tlc ser go
Yet'no. que tinha sa.cri ric::tdl) unu pat•te do s:tc-t•ado 
deposito do poder pulJlico que c . .;tam em~ ::õ].w.s 
mãos, :;u1JmetteDdo-se ás comsequenci:ts de um.• 
moção, qnc importava no seu desprestigio. 

O nobre deputado não tem rn.zão: antes de tudo 
lembrarei á S. Ex. que esta, questão, i'oi reputach 
por todos, não de partido;, mas governa.menta.l. 
Disse-se nesta. c>tsa e no Semdo. que os mtrtidos 
·deixa;nnn de lado as suas idé:\s, e não enca.r,w<tm 
a qucsti:lo sob o ponto de vist.t partidario, porque 
·se tratava de uma. questão de governo, em que 
todos o:. p::irtidos deviam ser solidarios. 

Foi nestes termos •.. 

Yinciae:,; :-;ó pó:le sm· bem aquilatado e ré'spon:tido · 
pelos representantes da mesma provincia. 
De~de os pri mcit·os tempo;; da nossa existencia 

politica, a m u·inha. primott sempre entre ns di
versas reparti.,.-ões do Estado. Ex-ministro~ r.le 
to los cs credos politicos são accórdes em enca
recer o nwdo como nlli eram desempenhados os 
dilficeis encargos da especialidade. Com taes pre
cedentes e sendo certo qne nunca. recusaram as 
camaras avultados creditas para esse mini~terio, 
e, ao contra.rio, dobram-no sempre largamente 
e taJvez mais do que permittiam o; recursos do 
Thesouro, era de,esperar que no menos· n.lli J?U-
l.l~:>::;tall v::> U1UU • ., UU UIJ>~.~-v :u~H- _ • UlUUYO 

de contentamento e sahsfaçao e uas trvessem os 
representantes da nação senão louvor.-;s a dis
pens:tr aos responsaveis pela marcha da aumi
nistra{,'ão. Infelizmente, a julgar pelo ultimo 
relatorio, bem diversa e :1 realidade das cousas. O Sn.. JoAQUDr PEnRo:-Sim, senhor. Quem quer q ne leia ess:ts paginas, onde não se 

O SR.. MIRA?<J)A RIBEIRo ... que o nobre sel'ia- encontra um traço siquer do incontes;tado ta
·dor pelo Rio Grande do Sul, apresentou a 11ua lento do nobr3 ex-ministro que as firmou, não 
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pode furtar-se a.· um sentimento de profundc1. 
tristeza, chegando à co:1clusão que dellas resa.ltã 
e per1i:ütamente se concrctisa, em uma phr<lse :
a 1·epw·tiçiio ela marinhc' está em completa deca
clencla .' 

Para. justificar esta obs·3rvaçâ·), o Oi"a.dor farà 
ra -ida. resenha do c ue col " · 
com refereucia aos diverso,:; seeviços a ella atti
nentes, acompanhando-a de ligeiros comment,"t
rios- Começará pela 
· ·- Sec1·etw·ia de estaclo.-0 serviç~o está em dia, 
mas o pessoa.l é insufficiente. Esta inl'oemação de 
insu!Iiciencia do pessoal, assim como seu comple-
mento b-,.,..l .. "· ·.-, ·-
torn<mdo sacramenta-l relativamente a todos os 
minister-ios e sua.s subdivisõe,;_ Nã.o ln éhere de 
repartições ou sub-chefe que .nã.o repute peque
no a pessoal sob suas ordens e não reclame para 
elle melhoramento c.lc vencimento:;. E- certo que 
em algumas estações o serviço é pesado e lllil 
eloo·ios merecem os q ne u desempenham ; mas de 
qu~ pr·oyêm is;;o 1 De necessidades sérias da mar
cha, dos negocias ? Nã.o.- A caasa e unph e 
con velll assig-nalnJ-a_ Consbte em •wimciro lo-
~· r· r ::s nu e uma, utt lt ac es e fJUe :;e o~cnpa 
a numini:;trnçito l>uperior (apoiados)' consumindo 
tempo que devin. ser apeovcitaclo no estudo e so
lução tle questões graves e nug:neat Lnlo es de 
logo o pa.pelo1·io, e, conseg-nintemente o tr~lbalho 
de cnchel-o e expe::dil-o. (A.poiados.).- . 

A ser··nncla causa. dos demasiados euoa, •o· s de 
CJ.ue se que1xam ns repartições puulicas e que, 
em bdas ellas, sem excepçã,o, o tru.balbo pes:• 
exclusintmente soLre alguns fnnccion~crios, em
quanto outros limitam-:;e a assignar o ponto e 
receber os orclP.nados. Si todos tr.a.balhass@m, to
dos teriam folga, mas a. n'lrd:Ltle é qu~> em todas 
as estações, podi:.1, sem inéonYeniente, . antes 
con.1 muitn. j usti<;,<t. e proveitoso exemplo , ser 
dispem;:Hio um terço pelo menos dos respediv0s 
empt·egados por desidiosos e vadios, sem que com 
- ~ ~ , · · ::.S e iç , c e:sl e 1u s Ll1lLasse 
ao Que deve ser. 

O SR. Jo.Io PExroo :-Apoiado_ São em geral 
uns malandros. (l?,isa(las). 

O Srt. DUARTE nE AzEVF.D::l :-'Não apoiado. Na 
secretaria, da marinha. In cmpreg-n.do:::; muito dis
tinctos. 

o SR. Jolo Pc:xwo :-.\. qtulitic:tçiio foi sc\·era, 
mas e:;tá n<t consciencia üe todo:;. 

R. , FFo~so l':Lso· uxror:. nao contest:t n. 
proposiçii:o úo honrado Deputado por· S. P:Lulo. 
Nã.o só na Secr·etaria cl:.t Mnrinha como em todas 
as mais lla empregado.;; merecedores dos mais 
calorosos encomios. Ao lado <teste.;, porém. quan
tos outros que não desempcnhü.o as suas obriga
ções"? A esses refere-se o orador re nltando de 
van ngem pu )lica a smt. eliminação. l\Ias a con
tlescendencia, traç:o c:,racteristico ela índole br•t
zileira, por uín lado, e por outro as conveniencias 
partidarhs, moderno Protheu que reveste todas as 
fórmas imaginaveís, n:Io consentem qne as secre
tarias se despovôem dos zangões qne as enchem, 
e ante.>, com ertina.cia inr.:. n :wel e 
para . em toda n. parte a.ug-menta.r o.enxtt.me que 
Tai sugnndo o ..era.rio publico. . 

Ottttl·tel general da marinlL<t.:__;~mo tilz ex:cepção 
a est."l regra. Tambem elle na. opinião do ex
ministro ·precisa de mais lmmeroso pessoal e 

importa fL•zer 'é convertêl-o em simples sec\:ão da 
secr·etaria. de estado. , 

Conselho naval-- Qualificn.-o o l'elatorio de 
prestimoso auxiliar elo g ,verno porr1ue deu 150 
consulta.-; em um anno. Para just1fiear-se o en- c· 

comiastico qualiticativo fõr·a mi:ster con]1ecer o 
asstml o o merectmen o 3SS'tsconsu a;_ Em 
tod.o ct~so o proprio rel:üOI·io denuncia que ate 
lJOje não Ci)ncl ui a o cons~iho a r-evisão da orde
nanç;~ g-eral \la armada, traba.tho urgente, ,já por 
de1w<is estudado e que de lw, muito de;·erict est:tr 
tern1inado. 

Co1"1w ele officiae; da w·;;wcla.- Nã.o está com
pleto : faltam-lhe. 101 o!llciaes, sendo um ca
pi~ã.o de mar ~ guerr:1 l: 100 2°~ tenentes. ~ e~: 
n11111stro Ül?.\ erm tet' rb do a razao por que nao fot 

i o p ::; o e c:tpl ao (e mar e guerra: 
pois a vae;.ncia prejudka o clir~ito dos que ~sti
vercm no caso de ser promovtdo::;. Tem causa 
cwhecitla o .!l1':1l1(le dcsfalqu9 de qno se resente o 
qna.dro dos zcQ teuente> :- ü e.;cola naval não· 
rornece contingente de guardas~mar-inlm em nu
mero bastante pa.ra pr0enchel-o, e este facto ue 
mvarta\·e men e se repeo lE c e mmtos anno;; a 
est<t pn.rte, eleve preoccnpar os CJUC se inteeessflm 
pelo futuro ~de nossa marinhn. de guerra. A con
tinnarcm as cnusas neste pé, nilo tardará muito 
CJUe para organizar a officialiclacle dos navios e 
corpos da armada, tenh<t.mo.~ de n.tlmittie no qua
cko pilotos sem as necess:u•i;ts lubilibções, ou 
de engajar offidaes estrang·eiros, que, de e~;:l'to, 
n:lo podem ter peln. bandeira cuj:t honra lhes foi 
eontiada a mesma dedic lÇito que- os nacionaes. 
~ , r . o '- .. . ( ,...... ·"' . ã é_~ 
o re latorio e parece que o SI'. ex-ministro nem 
clelle cogitou. 

Ca1·po ele machinistr.r,~.-Ta1~1bem nã.o está com
pleto ; l"altam-lhe 45 ltom9ns, n:lo ob3tante ter o 
"OYerno se resignado a contrattr individuas (e 
gontissã.o textual do Pelatorio) pouc:J habilitados e 
sem habitas de clisci,Jliaa Diante dcsh inzenui
da.d~, não se pôde ticrtr tr:wquillo ácerc:t d:l' sorte 
de uma mal'iriha quasi exclu;h·:.:unentc co111posta . .. . ... . \ ~ . . . . 

' . ' . . ' 
está entreg-ue a engajado.; insubordinado~ e que 
não entend.cm elo seu oll1cio. Com semelhante 
pesso:tl niio admir.t r1ue os no,sos vasos de g·uerra. 
mesmo os novo::;, demandem concertos todos os 
~lias. 

Co1·p~ de (a::emla.-_Gonta: 8~ otfici~les e fa.Jtam 
• ~ , , , ;5 ) .J~a :s 

para com o thesouro ptlblíco. E .te só facto revela 
;,o severid<tde e o zelo com que .;ã.o r.::itas na mari
nh~t. as M··ultadas despez:.t3, cuja respons<tbiliclade 
corre por conta dos oJliciaes de fazenda. 

Corpo (le saitde.-Ha d~ticiencia de medicos, de 
pharm!l-ceuticos e até de enfermeiros acostuma-

... ' :s • 
Batalhiio naval:-Conta apenas dous ter·ços do 

seu efl"ectivc. isto é, não excede de 400 praças 
quando devia enfileirar 600. O governo tem ·em
pregado esforços paro. complet:.i.l-o, mas na.dt\ 
conseguiu! 
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Corpo de :lllfJ€l"iaes maJ·in1t.ei1·.es •. làentieo 111:1. l I nkei1 os .wbtc as ondas, visto nau se,•posstvelJa!e'l-o 
logr9 ! Esse corpo tem por umco viveiro as com- rle11tro dcllas. Entretanto, a Escola N:wa.l con
panhias de aprendizes e nã.o re~be dellas siuão tiuua.rá on(lc está 011 poàerá. ser transferida. para 
pequenos contingentes. Ultimamente o ex-mi- S. Bent•) quando o historico editlcio '"a.gar. Poz-se 
iil~~i0 !!l:tUd )U 3.0 norte Ul11 distincto official ~U- em pratica O DOVO l'Of?U~amente da eSC? la que V~i 
perJot• expressaniGüte encttrregado de ar!·anJ:tr converter os seus dJSC1Jmlos em setm-bach:trms 
Yoluntarios ou engaj<\dos. De là. vclto\l sem ter em direito. Esse regulamento comprehende o en
eolllid() resnlt,tàe .tlg mn naqaell , .- ::. r s· · · 0 0 w. e geo es1a, que nao 
pobre.;; de recursos e aireit<1S á vida do mar. pode"1 ser dados, diz o relatorlo, sem a ac·1ui::;içfto 

Escola de aprc;:di~cs ?lWJ·inhci;·os. - Estão in- de in;;trnmeutos que se suppõe custarãl) cerc~t de 
completas· como tôdos os denuis corpos ; de-vendo 20:000$. Esh'1. nova. de.;;pe:.~a só por si manifesta 
·ter 1.500 pra~.'l.S, só tem 9'79, ou 521 menos. quão illusorias forão as. promessas de econonúa 
Fora.m rerormadas h<t pouco m:1is lle um anno, realizada pela reforma que o nobre ex-ministro 
se tanto, e tod;win. o ex-min[sho entende que pr·omulgou por achal-:t prom .ta, embora, como 

rida escoh1 n. 8. 

l:) , -, , ~ ' : o 1 ~ no s n- c::m cssou,. nuo a. JU g-asse acee .a a. em mUitos 
ti•;o de •.. voltarem ao ::mtigo est•tdo, reconhe- pontos e em c 1ja. defeza fez gemerem o,; }Welos e 
cidameu te máu. A d" côrte, denominada. escola. v thesouro com longas e fastidios ts entrelinh:ts, 
n. 8, precisn, na opinião do g-o\·erno, de editlcio nas quaes consentiu que fossem menoscabados 
no"·o, pal.":'t o t')ua1 a.pre;;ent;t o re!:ttorio duas Jio- import:mtes r."embros do parlamento, exacta
Jissimtts plantas, cuj;t exccuç-J.o est:l. Ol'~.U.da. em mente ll<L mesm:L occasiã.o em que o ga.hinete 
19:3:00')$. Segundo os nossos e~tylos por mnito mancl:tva prender e rs3prehender distindo;; of
i'elízes d;w-nos-henios se o pro ectado p1lacete ficiaes do exercito pol'que pela. imprensa se de
fi.e<t.r no dobro, em cerca. ele 400:000$, 1ne ninr;uem fendiam de arg-uições feitas por um deputado. 
djrá s~ja. muito caro par;\. aloja nento de duz(mto;; Coherencia. admíJ-a.vel a. do Sr. ministl'O ! 
e t·mto::; .olnmnCJs CJ:'l@ m· ·- :- .-· · < 

Ss::;im não o con >truam com os materines em
pregMlos no grf\.nde casarão da. Intendencía ela 
ilii:L das Cobras. que, segunrlo consta, custou O SR. :\FFOXso CELSO JUXIOR sente-se, á vista 
igual quantia. e lÓgo depois Hcou. arruinado · diss0, pos;\lide de a.dnürar,ii.o peto actna.l gabinete, 

Escol_a .:.Va-oal. - C'0_nstruiu-se !lm gnometro, qtre encontN.'l. queru cspontane<tmente g'<tSt0 n.vul-
----------------~eo~1~1.~~~Pl&HHU~~:;e~uHB1~b~·fr,~~~~~~~~~~~::~ÜHl~S~Q~H~11Hll~~~d~e~S'~~BeHfu~n~d~e~l~o~r~l6~3~Ji·i~-~-----------

mo·lnr,:ües novas e ain<l;) :\ssim o pessoal ach;t-:se n:tc3 ! ·E:;tupendo ! Tnlve:i. para não dizer-5e qne 
por t:tl !Ot'lll<'l ulojaclo que o ex-ministro considet'<t toda.; ns in!"ot·maçõss ãcArC<t da. Escola. Naval S<to 
urg-ente o lc.-a.ntamento de no\·o editicio, verda.- contri:;ta.doras, o llonrn.do ex-:ninistro deu ao 
dei"t·o pa.lacio, monumento :;ollol·llo, cujas· pla.ntns p:whrneuto ·'" gratü. not:cia. de que em <'1. memora-
pótle a c.:mar:\ ·· tamhe:n admirn-r 110 relatorio e vel noite dé ti cte Novembro atli accendeu-se o 
auc estão orç[l.'las na. ba.~·:üella de 997:514:590:3. 0 g;~z, tlcantlo lJCrf.:ihmente ilhuninados todo o in-
que quer dizer, ainda seg'='undo o;; estylo:;, qne !Úi.o tel'ior do editicío c ma.is á1·ea exte1·,~a contJ-cctada. 
de vir n cn:>t.l.r pelo menos l,SOOa dou .~ mil contes Pena é que s; E:c não desse as di:ilensões de;sa. 
de. l"éi;;! .O c r;! do:· sente que :1 Escola N1w;ll e::;t~ia área contratada, q1.1e assim goz:1 hoje do beneticio 
mnl aloj:Hla_ mns cleel •rLque....n~ do ~az ~erh a.i · f '1 <>··~-
V0l_9 que ha de vas~ay- t<tl credito. Mal <tloj<~do3 la.tivo ! 
estao todo;; neste p:uz, com e:.cepçito t:llvez eles Escola Pracica de A.l"lilhei;·os "- Funcciona. em 
lo;,tcos rlo Hospicio de D. Pedro li, que só tem o navio que não presta. e o nobre ministro cogitou 
defeito de sel' pe.-1ueno para o gr<tnde numcJ•o do.s de trans!eJ·il-:\ pam terra pehl. razão obvia, cer-
que 1:\ d.:n·iam ter aposentadoria.. (RisoJ Pessim:t- tamenb; de que seus discípulo; têm de Oi'er•u· no 
mente nlo.bdo vi\·e o Chefe do l~stado; não ca.Le mar. dt~ndo ~.;S devidos d.J;couto; às oscillaç:õ3.; c 
melhor s1wte às camiu'"" leg-islativas e o.- tribn- dcs,;ios do barco em que se acharem e do que rttti-
ll:lei' de justiça runcciol1<'ll11 em verdadeiJ•o;; cuiJi- zerem destruir. (Ri.~'l.) E' uma. e.scob pr:LtiC<L de 
cu los. Como jü. não se acha ú ft·ente do ministe- artilllarin, St<ja dito por de111 :is, que lH"ío possue 
rio 1l:L mar'lllltt o nobre de mtndo le!o P<li'Ú in ·trumento~ • 1 · ,., ·-
ot·ac 0r atreve-~e a emitt.ir a este re;;;peito humil•le petl :s, ete. Bem se póac pot· isto avaliar quão 
opinião, sem receio de inco1-rer na JkClHL de he- pmtícarnente a.proveitttvel ae,,e ser ta.mbem nlü o 
re::;i.\. T<'tllto pelo e:reito Dltur·al d.\ morte na ensino! 
illustre e resumidissima ordem IJenerlictinn, como C'mj}Os .de ofticiaes nwi"i;J~ei;·os- Esta classe e 
em vil'tude de nma lei rtue u.finn.l terà. . execu<;.ão, da.maiot' import;tnciã em qualquer potencit"L lHI.\·al, 
um poucos nnnos poderá o go.-er·no adquirir v-as- por·que :Selll clla. não póde htwer marinhagem re-
ti:;simo edificio. ue. cot i -· rr • ,. • llb sem bons sa rgentgs e c:üJGíl de esqna 
11oderá receber a. Escoh\ Nwai, já que a querem dr:"L nã.o póde ha.ver soldados que prestem. Como 
em terra. Refere-se ao convento que; 11cnodo a todas ns tlem<tis classes militare;;, nü.o está com
c,a.>Ttlleiro do nr:;cnal d~ marinha., presta-se_ per- plet:"L. Alguns ex-ministros dedicaram-se comes
leltamente a e.;se de,>tlno. Em lognr, po1s, de pecia.l cuidado á form ç:lo deste corpo, e o finado 
gastarmos milhares de contos em constr·ucçües na Barão da. Laguu:t. ousel'Va.V<L sempre ser a sua 
ilha das Euxadas, que, como está, póde conver- f<tlta uma. das necessidades ma.ís palpitantes da 
ter-se em fonte ,Je renda pwa o EstaàG,--awci-·i-f-l:l(lS3i~lfllilili;ia;,----------------------:-----------------------
que-se annualmente umn. somma modesta a.o 1'a.- Arsenaes.-:-Só possuímos um dtgno desse nome, 
lJrico de um navio apropriado, pois é em um na.vio o da. Côrte. A datar do rompimeftto tla guerra 
e não em term que devem ser educados os que com o P<tr:Jg-uay enormes sommas se hão despen-
t&:n de passar a sua. Yidn. no ma.r. O primeiro dído com a acquisição e asseut<tmento d\•S ma.is 
:Napolei'io dizia que em preciso (OJ·mcc~· os metri- aperfeiçoados ruacllinismos nesse estabelecimen-
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to,. que, na, opinião dos entendidos, podia com
petu· com os melhores do mundo. Era de crer 
portanto, que, pelo menos durãnte alguns annos' 
o. arsenal da Cô1·te não exig-isse maiores di::;pen~ 
dros, apparelllado como se achava para todas as 
obras tte sua especia.lidade de que pudessemos 

" .. '· . ... ... . . . .... 

que assim pensavam, porquanto, noticm. a pag-. 
24 que, apezür de se haverem comprado ultima
mente nov:.ts machiuus; aiu1.Lo. outr·as são recht
madas en~ tre~ oJllcinas, as de nl'tilharh, torpe
dos e carp_mtm·1a. Comprellende-:;e que em uma 
emerg-encr;t como a da referida g-uerr:.t não hesi-

na.l de t'c,do:; os melhoramentos mod~rnos. Ho.Je, 
porêm, enterrar alli mais dinhen·o é um erTo 
gr;1ve que nenhum administrador sensato eleve 
peaticar. O arsenal da. Cõrte, collocado onde se 
acha, està exposto a um golpe de mão do ini
migo e111 qn:üquer luta que tenhamos de sus
tentar com uma potencia naval; póde ilwsrno, 
gr:oças nos pro.2·resso-; da balistica, ser de:;tr·uido 
por navios que~so colloquem fóm do ::tlcance .1:1 
artilhari<t que o defenda, lle sort'~ ue ê, de muito 
emvo já, opuuão as-;ent,d<L entre todos llS nos

sos mais distinctos otflciaes de marinha que ur·"'e 
removei-o par, ponto mais obrigado e mab f~
cilmente det'ensavel. Ora, quanto mais despen
dermos com n fixa ão de novos machinismos, 
tant0 m•1is di!licil toruar-se-á ess<t remoG<1o 
e a tantos mniore~ reiuizo-; estarPmos · ·,: 
duda· a eventuaJid:~ e a que o ora•1or jà ••llndiu.
Estit entrn.ndo pelos olhos Ql!P, tomado ou 
incentlindo o arsenal d<t Córte, impossivel seT·ú 
à nossa. esqu:l,rlra conservur-:;e em condições de 
lJem desempenhar a mis::iio que lhH é propria. 

Assim gue cs~e trecho do_ z:ebtorio mostm que 
o ex-mmtstro nao forma.v;t 1dea. exa.c.t 1 rbs ~ra.n
tles necr-ssidncles da repa.rtição Que dirigiu. ~\in1la 
a. pt·oposta de arsenaes releva. assig-na.!ar· uma pro
viâ.enci:t sing-ularissim:t tomada por S. Ex. 

on . ne-:>e o ::trá, w. u:s et.:; nnnos, uma 
peqw:ma barca pharol 0 como a obr<t nurcha len
tamente o ex-ministro par;~ apres:;ar a sua con
clus;'í.o lembrou-se ... de C'J.llC L .. 1le enviar desta 
c(wtc as madcil·a~. qne ncll~t deYe~n se1' cmprcg·;l
dtlS. :\lfig·ura-se 1:;to nma >crd,ldCmt oxtr;rva.g-an
da. a quem sabe como é abundante em riqni:,s!mas 
mncleit·,;s de construcc:ão aqnelht pt'o\·incia do 
Imperio! 

Rezlm·tiçr7o hyrll'Offl'aphica-Dcnunci<l o reln torio 
. ~ ; ~ . .. f' "' . 
importantes serviços do sua competenci:L e pant 
os qua.e, está habilitadi:;simo o seu pesso:d. Pena 
e, pois, qne e~·tejam alli verdondo seu tempo 
es.;es dignos otlicüLeS sa em pura. perda. se g-asta.. a 
dotação que a. ess..'l. rep<trtição consagra o oeça
mento. 

"' ( elos meios ma.teriaes necess·1rios ao desempenho 
de suas attr'buiçõe.;, que hoje estão por assim 
dizer reduzidas ao soccorro ma.ritimo e á policia 

. dos portos. 
· Repartições dos Pha1·óes.-Tambem por sua vez 
_itrre.se~t t um rol de necessidU:des, que~ relatorio 

... , ""' .'1 l. ' 

pelo respectivo directo•·. Assim é que rechlma 
elle como necessidade urgente tt collocnção das 
seguintes luzes : no cabo de S. Roque, província 
1lo Rio Grande do Norte ; no atolt das Roccas, ao 
occidente ela ilha de Fêrnando de Noronha ; em 

llhéos, na Bahia, na fóz do Rio-Doce; na pro
víncia. do Espirito-Sa.nto,mt pontl.t S. E. da ilha de 
S. Sl:lbastião ; na Lage de Su.ntos ; no cabo de 
S<tntu. .Murtha. Grande, em Santa Catharina ; e na. 
ponta. de Mu;;tardas do Rio GraHde do Sul, não 
l~tllando dos 9-ue e~ige a nav~g-ação do int_erior. 

róes do Recife, de Santo Antonio, Rthia, da 
Moela., e o de Cabo-Frio, accrescendo neces8ita
rem de obras o de Pedr<t Secca, na Paru.hyb:il., e 
ni.'io terem ca:;a par;.t morar os pharoleiros elo 
morro de S. Paulo, na. Bahia., e os de Bojurú e 
Christoyão Pereira, na. La.s-oa dos P~tos. _. . 

collocado no edificio d<.t Ilha d_as Cobras, e ·este 
em ruínas. O nobre ex-ministro pede credito ex
tr·aordinario para construcção de hospitaes-bat'
ra.cas e autori-sação para desligar o cargo de 
dir·ector do de cirurg-ião-mór du. esqu:!.dra, con
cedt•n;.lo-se, ja se sr- be, áquelle g-r<üitica.ção espe
cial. Pelo estado do hospital da côrte pórle-se 
julgar do das provincias,as,im como das eDfl:lrma
t·ias ncllns exi::;tentes- Não ser·a com o vo o tlo 
orador c ue taes creditas hão de ser conce:litlos. _ 
Se o ec ificio o: o hospita c a co1·te a c m-se em rui
nas, fech~m-no, que nest:t cidade não falt•lm, 
como não f',Lltam n<~s provincias, no Recife e na. 
Buhh, estabelecimentos onde as praças enfermas 
da. m-trinha Sejam perf'eitamente tratada:; me
diante modica. rett·ibuíção. CoPtrate o nünist ... rio 
da marinha com a Santa Ca,;;a da .Mi.-;erkoedia 
por 8Xemplo, o tratamento dos doentes da ar
mada, e além de não ·lhe dever inspira.r cui<ltdo o 
modo como s~rão attendido ;, realisu.rá não pe
quena. economia. O m.esmo se pócle dizer com i·e-. 
l;1(,'ÜO á Bahia. e Recife. 

Intenrleuci'l.-Careco (le reorg:u,isaçito com o 
fim de não só si;,Lpliflcw· e subclil)iclil· o:; tr•tballlos 
que pOt' ella correm. diz o rclntorio, mas tambem 
dotal-a ele essoal idoneo e melhormente remune
do. O O!'ador üão comprehemle bem como o nobre 
ex-r i i:s r e · ·;, • 8! i i~u • i, ' i ica-
çtio do set•viço, porque, por vi:t 1ie regm a :mbdi
\ bão C'mrplica.; uct·edit' tambem ,1ue a simplilica
<;ão d,; ser\~iço devet·ia. trazer não a neco:;sidaue 
do augmcntar-se o pe~~oal, mns a po.-;sibilidadc 
de diminuil-o. o illu-tre ex-ministro, pot·ém, nUo 
pens:'u. as:;im e _íbi logo de ~ma propria antot·i:h:ue 
aclu11tt:ndo m::us clez serventes nessa repaettçu.o, 
fltte conforme o orçamento só devia ter 40 •· ag-ora 
tem 50. Par.o bom ajuizar-:3e dc~h repart,çiio.não 
• .·.. • . ··.o· . 

cho olo rclatorio : «Estit concluido o 
0

inventario 
de uma das secções do almoxnril'atlo e em l1reve 
espero (o ministro) terminará o lh outra, /icando 
poi' e.•ta (u1·ma o governo habilitado a conl~cce;· 
c~:actamente a Íti>po;·tanc~a dos clepositos. » Por
tanto a administr çi.'i~ d::t marinha corre por fór-

ri~l que exiSte em s~us · arnla~.ens. poque deste 
material não h<t até !10je inventãrio. E' a confis
são franca da maior desordem e do mais conde
mnavel deleix:o ! 

Aos neg·ocia.ntes que têm a infelicidade de que
u~·a~' e cn.Ja escriptm~ação e encontt:a.da nas _con-

imRcie a lei penas se>erus. . < ' 

Contadoria.-l').. respeito da contadoria diz o 
rolatorio que acha-se em clht o serviço a seu 
cargo, á c:occcp<;ii.o do... essencial, a tomada, 
de contas dos r~esponsoxeis, e isto, sem embarg-o 
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de terem sido tomadas al.Q-umas contas fôra das 
horas do serviço ordinario,~medicmte g;·atific·açue.~ 
paga~ -pela verba eoentuaes. E' um abuso este 
injnstiiicavel; . a. verba eventuaes não pód~ ser 
applicada n ser>iç,os contem piados no Cl'çmncnto; 
a propria denominação o C!Sta indicm1do. De-

• - o - • o o - •• 

d~n tcn~e~üc '=' u\ua, ~las c:u{sa;; de nii.o sor~m to= 
madas em tempo as contns dos responsflxeis, 
serviço unico que póde justificar a cxistcncia 
de uma repartiç-ão especial ue contabilidade na. 
marinha. 

Fo,·ça IWval.-Hn. um documento no relatorio 
} e i · < ::s ; • ~. e • '=' •• 

a tristíssima imprcssã.o que deixn a dos de
mais ·c da pe(;'v inteira, se exprimisse rca li
da de. E' o que tem por ej)igraphe fotça nav(/l. 
Ahi em not«s referentes a C<1d:t um rlos- na
vios CftH~ constituem o no .so mn.terb l ftnctn
nnte. não se encontra outr;\ ohservaçiio senão 
esta:-;· duas :-bom.-;·er;ula,·. Eifccti\·amcntü se 
todos os vasos qtÍ.o compoem a nossa esquadra. 
es~iYessem em ~ondiçües t?iio dil·á boa~ , . n~as 

:M~s não e esta a Yertlmle: nin.!!·nem se illutln: 
Se <tssim é, porque 1\lZiio todo;- os dias, por 
assim dizer, os nossos navios c:::.rccem de re
pares? Se < s;;im é porque motivo não h:t ua
vio que, recebendo ordem de lenUltar ferro, 
possa fnê-lo imme~iatamentc, s~m rcc~at~ar 

instrucçolio publica : reaJisam-sc tn.mbem no exer
citá c na marinha de guerra. Longe ni o tempo 
em que o pe,1ueno Gua;·dia ~vacional era, o unico 
vaso tle g-uerra, em cujo topo tremulav;c na guerra 
do Paraguay, a bandeira azul e branca dos argen
tinos. 

diversos ramos do serviço publico, com as c1ues
tües gl'a.ves que se agitam na societlade brazi
leir:c e a que governos ·cegos ou timoratos não 
ousam dar a. solução que o simples bom senso cstà 
inrlicanclo, niio nos admiremo;· d3 (]Ue em fntnro 
talvez bem proximo nos estejam reservadas dolo-
•. ·~~· L~ .._ :St • 

O orador, alem de tndo, é lJrazileiro, e, por isso, 
conjm·a os (]Ue têm a res11011Sabi!idade do poder '" 
re:1girem contr.t o t01·por de qnc pn.recem pres_os, 
entnwdo resolutamente em pbnse de productrva 
c inderessa. actiYid:tde !• (J.[,(ito bem; muito beiH.) 

O Sr. )-_[~te- Do~-ell (íninistro ela just-iça) 
pronuncia. um dis-;urso. 

:\ p_resentação 
indicaç:ües. 

de projectos, reqnerimentos e 

Discusoão de reqnerimentos adiados. 
LeYantou-se a séssão ús 5 horas da tarde. 

pensaseis, como e puLlico c notorio 1 Porque 
razão desgover1.1am r1u:mdo sahem ou caminhão 
como tar·tarug-ns como na celebre Yiag-em do 

=sr. ministro do impcrio á Ilha GrandG ~ De
mais e o proprio relatorio quem se encarrega _ 
tle desmentir o qn ulro porque diz (pag: 22) · 
que a flotilha do Amnonas está nn. maioe parte 
imp;·estaiel 

o ultimo artigo do relatorio tr::tt:l dos creditas 

ACTA DO DIA ll DE .JU:\HO D~ 188i 

Ptesiclenci({ do Sr. Gome.; ele Castro 

·,. ., . ·, 
sidu votados par:t o OXt'l'Cicio de 1885-lSSG 
11.112:808$'275 a dcspeza .iit conhecida na. Con
taclorht eleYou-se a 10.2:{7:897$089 orçado por 
conseguinte uma di trcrcnç~t p:t ra menos de 
875:011$236 snjdt:-t :·t liqnhln~iio do exercício. E a 
isto chnma o reln torio sfllrlo ; mas hn:;tn pondet•:tr 
que aquclles d:jdt)S rcier·em-.,c :'L <l•"spe~:a con 1LCcirla 
11:1 contaJot'ia ate a data da confet:'ção do re,;pc
cth·o quadro. pa1•:t r·econhcr.•'l' que o s:t!do de,;ap
)l.Wecer·ú. .ara inrallivelmcnle dar Joo-nr ao de 1cit. 
para cujo supprimento pouco vh·erú qncm não vir 
pedi•!o:-; rio,; COllljH~trnte~ crctlitos. · 

Em conclusão :-o que :-:e clct•rehentlc tla.; in
formar,:ues t1·nzidas ao parlamento pelo govQrno é 
fJue a rep!rtição de marinhn. 'liai à gm·;·a. Seme
lhante estado de cousas não é por certo, muito 
l n ' : -ubiram ao e· '1 •· fi 

-u::: reparar o; erros de seus <tdversarlo.; politicos 
e regenerar o p:liz., O Br·azil tem sido ate hoje a 
primeira potencia naval da America do Sul e é do 
seu m<Lior interesse niio perder essa superioridade. 
Entretanto, parece que está fata lmen.te condem
nado a sofrr·er um grande desastre, que póde ser 

:.., · ... .: : ... ... 

... ( ., (_ .. - (. l l (_ . .,., l ..') 

dem os Sr:;. Passos .Miranda, Clarinclo Chn.ves.., 
Cantão, Doming-ues da Silva., Gon1cs de Castro, 
Di·as Cn.rneir·o, Coelho Rodrigues., Alencar 
Araripe, l~odrignes Junior, Alvaro Cami
nha, Theodoro da Silva, Lucena, B. de "'-len
tlonç~t Sobrinho, Lom·enç:o de Albuqnel'ClUL', Luiz 
Frcil'C, Coelho c C.ampos, Barão 1:lo Gually, 
Frc·ire tlc Cal'vallw. -'\iilton. "\me1·ico de Souza, 
Püch·u Carneiro, Barão da \'ilht da Barra. Fer-
·-~· •• •• 'lo. ... • ·-:.· .•• ' 

Almeida, Alf'r·cdo ChüYeS, Lacerd:1. ·werneck, 
:\ndrntle Figueira., Ctl!lha Lcitii.o, Lemos, "\fi'onso 
Pcnna, S. 1\!;tScarenhas, Henrirtuo Saltes, João 
Penitl'o, Barros Cobl'<l, OI~·mpio Valladão, 1\lon
tandon, AIIons'o Celso Juniot', Rodrig-ues Alves, 
Cochrane e Marcondes Figueira. 

·a am, com causa, par rcrpac a, os . rs. e1 ·w 
d<t Cnnlut, Pedro Beltrão, Henrique l\larques, 
Barão de Araçagy, Ribeiro de Mene:res, Felinto 
Gonzag-a, Bezamat, Pacifico :Mascarenhas e Bart"io 
do Diamantino. 

Faltam, sem caustt ptwticiparla, os Srs. Cruz, 
• (l• •• o .. • •• ··:- • ·- • 

ultimamente pela 2" vez no Rio da Prata e julga da Cunha, Coelho de Rezende, Jayme Rosa, Torres 
um dever de patriotismo prevenir ainda uma vez Portugal, BaT·ão de C<mindé, Jose Pompeu, Ra
os que governam de que a grande actividadc I tisbona, Alvaro Cn.minha, ·Tn.rquinio de Souza, 
que alli rein3, os emprehendimentos :1udazes que João Manoel, Cn.rneiro da Cunha~ Henriques, ·So
alli se intentam quotidianamente, nã.o têm por rianõ de Souza, Elias de Albuquerque, ·Paula 
tl1eatro exclusivo os dominioios da industria c da Primo, l\Ianoel Portella,.Juvencio de Aguiar, Fe-



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 03/02/2015 10:59- PÃigina 1 de 1 

. .sessão em 13 de Junho de 1887 87 

lippe de Fit:ueirôa, Alcoforado Junior, Gonça.lYes varro, I-Ienrir1ue S:llles, Alfredo Chaves e Af
Fert•eira,. Alfredo Corrêa., Luiz Moreira., Oliveira fonso Penn:1. 
RiiJriro, Olympio Campos, Pedro .Muniz, Jose Mar- Faltam. com ca.nsa parycipaàa, _os Srs. B.t~'ão 
cellino, Al'<tujo Pinho, ..:\.ra.ujo Góes, B:J.l'iio de, de "\.raç;!gy, Pedro B3ltrao, Hcmr1qu~ l\brques, 
Geremo:tl;o, Junqueira. Ayros, Accidi Franco, 1 RtlJ~iro de :Menezes, Feliuto_ Gonzag~t, Bez<:mat, 
Fernandes cht Cunha Filho, Pereira da Silva, 1 P<tCJfico :Mascarenluts; Bttrao do Vnunantmo e 
1\femrlo. CeSdr;o Ahim. Barão ci.u Leopoldma, I Joao Caetn.no. 
Cltristiino da. Luz, Soares, l\lath Machado, AI- F<tltam, sem c:msa participada, os Srs. Co3i<t 
meida Nogueira, Geraldo Rezende, Duarte de An·uiàr João Hecrique, João Manoel, Carneiro 
Azevedo, Conde do Pinhal, Delfino Cintrn, Xnxier d:f Cm;ha Henriques, Elias de Albuquer.1ue, 
da Silva, Euphrasio Correia, Alves de Ar<m,jo, Juvencio ~le .A!!·uiar, Ros<t e Silva, Gonçalves 
Fernando Hack.radt, Pinto Limn, Pa.ulino Chaves, Fer·reira Jo.se i.\rarcellino, Bitrlio de Geremoabo, 
Seye Navn.rro, Maciel, Sil V<t Ta vare>, ?-.Iiranda Ferreira' Vianna Ma ta ' a· 1· ' ,;- ·t · 

• · iz poldín<t, Conde do Pinhal, Delphiuo Cintra , 
o SR. PRESIDE:\TE dechtN rrue hoje não ltn. x.avie.r da ~ilva, AI:n~c1a Nog-ueirn! Mrtre:ondes 

sessão por fa.lta de numer.:> e dá a seg·u:nte oruem Ftg-uetra, :Mmmcltt Rrberro c Joaqmm Peuro~ 
do dia pa.ra 1:3 do corrcnté:· são lida.s e sem ol)servações approvadas as 

Continu.1ção cht 3"- discussão do pl'Ojecto n. 178, netas das sessões ele lO e ll do corrente. 
de 1869, rerormando a administração local. . o SR. lo SECRETARIO llá conta do seguinte 

A':: Z 1/2 horas ou antes : I EX.PED::ENTE 
Continuação da za discussão cht proposht elo go- I Ollicios : 

':erno, convertida em pro_jeétn de lei, lixando. ~s Do Ministerio do Im )erio de g lo c rr- nte 
~ :... · tr<tnsmittinüo, afim de que a Assemblêa Geral 

21" SES:5ÃO E)l 13 DE JUXHO DE 1887 

Pte.;idencia elo Sr. Gon~.es de Cast1·o 

·S(;:\1:\IARJO.- Chamada- Leitura Jus a.cta.s <lo !.0 o ll.- Ap· 
prv,·a.ção.- Expcdient~.- Par~eer.- ApptOl',1VED· Hvrp!c
rimcnto>.- 2•• lcit:~ra. •lo pi'OJecto tiouro cr<laÇa•> Jc um his
p.ulo ~o Amaz<HHLS.- Ob•cr\'nçücs c ro~n•!rimcnt,o <lo S•·. 
Olymp10 Lnmpos.- Pa.ssa.mcnto <lo Sr. scna~•Jr Clueh•Jrro •!a. 
Gama.- Diicurso do Sr. AfT••nso Celso Ju 11ur .- Su.<pcus:w 
Ua sessão. 

Ao meio dia faz-se a chamada, ú c1ual re
.snondcm os · Srs. Pilssos :\'lit'<tnda, Clarlntlo 
Chitves, Cantão, Cruz, l\l·w-DoweU, .:\bneio Ri-. . :- .... ... . . .... ... 

' o da SiÍvn., (~ames de Castro, Dias C:trnei1·o, [{.i beiro 
d:t Cunlt:t Coelho Rodriaues, Coelho de t<.c:t.t.>lJile, 
Javme Rbs<t Torres Ptii·tu!!'al, Alencat• "\.1\tripe, 
BÚ·ão de Ca'uintlé. · HOllri!!'tteS Juniot•, .José Pulll
peu, Ratisbona,.,:Tng·uari~!c "r:'illto, A! \'.:11·o C:Lminh:t, 
Tnrqninio ele :sonza, :Sürmno uc :Sonz:t, Pattb 
Primo, Manoel Portella, Felippc t!e l•'í;,:·neít•t,.,, 
Lucena Alcolbrnclo Filho, Bcnllo R:tmos, All't'L•tlo 
Corrêa,' BertMrtlo de Menclonr;a Sc/n·inltO, Luiz 
1\!Lweir.L, Louren ·o de Alhw tWl'l ue Lniz Ft·eire 
Olh·cira Ribeiro, Olympio C:tmpos. Coellto c ~alu
pos, B<wiio t.lo GnahyJ Ft•eire, ele C:tl'Val h~. ::\ll.llon, 
Pedro :\Ioniz, Amertco de :Souza, .Ar:l\1.)0 P.ulto, 
Araujo Góes, Juuqueim Ayres, .\.ccw!t Fr<~nco, 
FertÚndes da Cunha Filho, Pecl1·o Carneiro, B·trli:.J 
.f.ht Villa, da Bq.rra, l\Iuttoso Camat·a, Cost:t Per.Jira, 

> ill ~ l .. i '1. - ' •••. 

tle Alrueida, L"Ucertla. '\Verneck, Cnnlu. Leitão, 
Lemos, Mourão, Ces,wio Al Yítn, João _Pe;1~llo, 
Barros Cobra., Chr;sthmo da. Luz, Olympw \'rt.l
ladã.o. Soares, Montandon, Pedro Brandão, Carlos 
Peixo.to .A:ffo:nso Celso Junior, Rodrigues AlYes, 
Dua.rte 1le AzeYeclo,Ger<tldo de Rezende, Cochrane, 

o • • o ~ • • 

t·esol>a co:no entender acertado, cópia, d<L portaria 
que. na pres:mtc data, dirige á Camara Municipal 
ela 'cõrte e todos os p:1.p2is concernentes ao con
tracto que a mcs na camar~L pretende celebrar 
com· José Alft·eclo cht Cnnha Vieira & Co:np., 

t "' ~ !c é' ·.. • 

n.hcrtnr,t de uma non1. ru 1, em frente á ele F e li i'lle 
~e r\·, e o ::ü:J.rgfl.mento da rua ~o v a de S. Bento. 
-,\~., c::>mmissües ele n.dministt\t<~:lo pr-ovind.tl e 
municipal e ele õlwas vulJlicas. 

Do mesmo miaisterio, de ll do corrente, tr:tns
mittindo p<tra os fins conYenientes, rt represen.; 
t ç:ão que á A::scmbléa Geml dirige a Cnr:1'n:a 
Mnnicipal rla cidade_ c!·~ ~aznretll, _ela pron~1Ctt 
de Pemambuco, p~dm•lo a decretaçao_ de medtc~S 
relatinrs á <tboliç:ão do estado sernl, reducçao 
r :t trt a 1 a e:; l<tl a t c erJ'O c o tmoen·o, cessao 
tla decinn ttl'lmla do município c loc<\ção de sel'
vi~:.:>s.-,\ 's commi:;sücs de con5tituição e leg-isht-
ç~iio e rawaclt.. . . - . . 

Dtt p!'esidcncta do P1uuh~·, 1le 4 de 1\Iato ultnno, 
t•emettenl.lo. um rn:cmplar da Falta com que abriu 
a. l• so.;.sii..o t!a 213. leg-i.slatm•,t tl t r.;sp~ctiva as
~c:uhlch provinciaL-Ao arcltivo. 

D:t pre:;idenci:t tlns Ala.;·óas, de 13 do mesmo 
mez, rcmcttl)ni!O nm cxemp'ar ela Fí.clla com.que . . -, .. ,...- . . . . 
~la. me'sr~a.]wo~·incb.:_,\0 arclth·o: 

Do Sr. 1lcput:ulo· J,.fio Caetn.no de OliYcira e 
::;onzn, de li do corrente, commtmicn.ndo te1· ne
c~ssidade de'retit·ar-se dest:t Cõrtc por alguns 
rli::ts e pcuindo '" necessaria. licençn..-A' commis
sã.o de COJ?Stituição e legislação. 

:\. . ~. 

Do secretario. o1ficia1, bibliothecario e mais em
pregad_os dtt . sécret<n:ia da _Faculdacl~ de Direito 
do Rec1fe, vedmdo eqmparaçao ele Yencmletü?s aos 
que pe;·cehem os 7l!lprega.d~s da. se.cret<W~<.;,~'" 
Facnldade de Medtcmn. da Co:·te.-A comml::,:,ao 
de fazenda, p~nsões e ordenados. . 

::. · , n , ' , e rmt-
naçã.o ele clausulas no decreto de concessão para 
editic:1ção de cafns para proletarios.-A':;commis-

Abre-se a sessão ao meio dia c lO minutos. sões de obras publicas e ·de fazenda. 
Comp;trécem, depois de '.lbert[l, a. sessão, o3 Srs. . E' liclo, po~to em discussão e sem debate appro

.Andraile Figneira, Theodoro da. Silva, Sc;-e Na-i vado o s~gnmte 
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PARECER x. 24-1887 são criminosos; e, no caso affirmativo, que pro-
Abc1·tum lle. mas n.a Cidade Nova, p1·etençrio de 'idencias têm sido dadas para punição dos mesmos_ 

Jose Bm11t de Car·valho e outro · Sala das sessões, 13 de Junho de 1887.-0lympio 
Campos . 

.A. commissão de fazenda, peLsões e ordenados, a 
quem foi presente O requerimünto do engenheiro PASSAMEXTO DO SR. SENADOR CHICHORRO DA 

----------------~c~i~ri~l~J~o~sé~B~r~a~nt~~~ - , 
pedindo diversos favores vara poderem aurir O Sr. Affonso Celso Juu.ior:
rnas na parte desta cidade conhecida por Cidn,de Sr. presidente, a, memoria: do senador Antonio 
Kova, é ae parecer: Pinto Cllichorro a · 1 · 

ue SeJa ouv1 o o governo, pe o 1 1msterw o nagens desta, August<L Camara (apoiados), por
Imperio, visto como a pretensão dos supplic.wtes · qne foi úm distincto e leal servidor do Estado, 
enYo!ve interesse~ da lllmn. Camara .Municipal que honrou a magistr .. tura., o governo e o par-

< , 0 ar l e pres1 en e · 
SahL das.commissões, em 10 de Junho de 1887.- desta Camara, c pol'que deixa ~e uma dilatada 

('anwiro da Cunha, presidente.- Soares, rebtor. existenci<t, maior que a da patria independente, 
-F. Dias Ctmwiro.- Paula Pi'imo-- JiounTo.- os mais nobres exemplos e as mais leYantadas 
JJiontandon_- Jotio Penido. · lições. (A.poiaclos _) 

Tem 2• leitura, e julgado objecto de deliberação Elle era, quando menos, o derradeiro e venc-
e vai ús commissões de fazenda e de ncgoc:ios rando representante "daquelle nucleo de homens 
ecclesinsticos o pro,jecto apresentado pelo Sr. Pns- fortes, de energia esclarecida, ao:; qunes o paiz 
sos l\lirnnda. e outros Srs. deputados, na ses,ão deve sua independencia e os fnstos mais gloriosos 
de 1 O do corrente, so1Jre crGaçüo de um bispado na de sua evolução política. (Apoiados.) 
pt·ovincia do AI.nnzonas. Devemos todos curvar-nos dUmte deste cadave1· 

E' lido, apoiàdo c, l1osto em discussão, appro- que leva comsigo tão lteroic1s tradicções, tanta 
v~ulo o seguinte virturle, tanta. força e deixa tamanhos serviç~os e 

Reque;·imcnto tão grancli:! s·md.tde ! (A.poiados:) 
Em nome da província, de l\Iinas Gera.es, onde 

Requeiro se requisite do governo, pelo l\fin's- o tlnndo ens::dou seus primeiros passos na magis-
t.~rio da .Marinha, cópia do aviso n. 630 d.e 28 de tratura e que representou por duas vezes ne:ste 
I\lnio do corrente anno. diria-ido pelo mesmo recinto, em nom~ creio poder all1emal-o, de to
mio sterio a presideuciu · ela pl:·ovincin. do R io de dos os meus honrados colleg;.s, rogo a \ 7 • Ex. 
Janeiro. Sr. presidente, se digne consultar a casa para 

Sala das sessões, 13 de Junho de 1887.-Affon.~o que se lance n~L acta. um voto de profundo pezar 
Cel<o .Junio;·. pela morte daqnellc digno senador e para 

E' i~nalmente lido, apoiado e. posto em dis- que, em seguida, se levante-a sessão. (..:lpolaclos; 
cns&1o; íica adiado por ter pedido a palaxm o muito bem; muito úcm.) 
Sr. Rodrigues AlYes o seguinte Consultada a. casa, c unanimêmeuto approvado 

Re'Juc;·ililCnto em ambas as partes o requerimento. 
Roweiro que, pelo 1Iinistel'io da .Jnstit,~n, preste Suspende-se a sessão. 

o governo M seguintes informaç~ües: O SR. PRESIDl,XTE dá a seg·nin~ or•lom do dia 
1. 3 Hon·,, e al!;tull:l pertur:Jaç-ão de ordem pu1Jlic:.1 para I ti do corl'cutc: . 

nn. provindn. dJ S. Paulo? Continuaç~ão da :3" discussão "do pro.iecto n. 178 
2.• N:1 c:•so negatiYo, qual :1 razão por que têm de 1869, rcfol'l11<U1do :t administração local. 

sido tomada:-> pro,·indcncins extmordin:1rias, cn- :\ ·s 2 I /2 horas on a.ntos: 
Yi•mrlo-se J~')J'•:as de tcJ·ra o do m:u· ·? Continuação da 2"" discussão da. proposta do zo-

Sal:t dn .. :; s·~ssüe;;, 1:1 de Junho de lSSi.-Af/imso W!l'llO, conYertiJa em pt'O.iecto de lei. Lixando as 

O St•. Ol;yutpio CntU})O:õõ :- St•. 
pr.~sidentc: na se~são de 7 do cot•t•ente, llLLnndo 
orn.vn o Sr. SGnndor Cot·t·eia soiJt·c o projccto re
ln. ti v o ao pngamcnto tlt~ congrtta.-; aos vi;;arios 
oncommendadoi', o Sl'. sen:Ldur Taunay deu o se-
•··uinte ap trte (ld): . 
t: «~Iuitos desses padres italianos são criminosos.>) 

A as;evel'<lÇiio u tão gravr:, que entendi, ~1. bem 
ela relir•mo da o i l<t•l • ' •· 
limpo este neg-ocio. Mando á mes ~ um requeri
mento pedindo informaç:ões ao governo, atim de 
~-er si é v~1:dade o qu~ disse o Sr. senador, oa si 

O Sa_ SOARES:-l\Iuito hem: tem toda, a razão 
na su ". rec1am;;ç:ão. 

• (! (. 

A(.,'TA DO DIA 14 DE Jt::\HO DE 1887 
P;·.:sidcllcia elo S;·. Gomes de Cast;·o 

J .. o meio dia. faz-se :1. clmmacla., á qnnl re
spondem os Srs. Passos 1\liraml;>., Clariudo Ch<t
vcs, Cantão, Ct·uz, Leitão da Cunha, l\Iac-Dowcll, 
l\Iancio Ribeiro, Domingae.;; da, Silnt.rGomes de 

.... . .. . . ·~ ..... ~ . ) . . .. . ..... . . 
~ ' 

Rodrig-ues, Coell:o de Rezende, Brl(•ão de Caninclé, 
Roclr·ig-ue.s Junior, Ratisbona, Soriano de Svuza, 
Thcodvr o da Silva,, Feli c de Fin·ueieôn. Al-
co ora o Jumor, E tas e Albuquerque, Manoel 
Portella, Juyencio de Ag-uim·, Pedro;) Beltrão, 
Lu~ena, ?ento ~~n~1103, ~ou_rcnço de A~buquerque, 

, ~ ' ' ~ - .. !' ' . ' ... i. ~- .. 

Coelho e Campos, Barão do Guahy, Freire de 
Carv-alho, Milton, Pedt•o Moniz. Americo de 

Tado sem de bate o seguinte 

R:.:qw;;·imcntv Souza Ar .. u( o Pinho · ·iol ' ? ·a · 
equeiro que, pelo ~Iluisterio da Justiç', o Villt"L cb Barr·a, Costa Pereira. Lac~Íxltt \Vcr

~·overno informe si tem conhecimento de que neck, Cunha Leitão, Lemo,;, ·11rourão, .Toão Pc-
1nuitos dos padres italianos residentes no. Imperio _ nido, Barros Cobra, Christiano ela Luz, 01~-mpio 
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a a ao, oures, l\Iontandón, :Matta. 1\Iacllado, 
Ahneicla. Nogueir<l, Rodl'igues ·Alves, Duarte de 
Azevedo, Cochrane, Geraldo de Rezende, Fernando 
Hackradt, Pinto Lima, Pa.ulino Chaves e Seve 
Navarr•o . 

. Fa.ltam, com ca.nsa parti~ipatlt1, os Srs. Henrique 
:Marque~, Barão de Arnç<:~.gv, Ribeiro de Menez 
Felinto Go:-1zaga, Pacifico .Mascarenhas, Barão do 
Diamantino e Ccelho de Almeida. 

Faltam, sem participação, os Srs. Costa Aguiar, 
• • • , - • , < c ~ , orres 

Portugal, Alencar Araripe, José Pompeu, Jagua
ribe Filho, 1ÜV<UO Caminha, Tn.rquinio de Souza., 
JoãoMa · · .- ' 
Primo, Rosa e Silva, Gonça.lves Ferreiro, Alfredo 
Corrêa, B. de Mendonça Sobrinho, Luiz Mot•eira, 
José l\'Iarceliino, Araujo Góes, Barão ele Gere
moabo, Junqueira Ayres, Fernandes da. Cunha 
Filho, Pedro Carneiro, l\:la.ttoso, Camara, Fer
reira. Vianna, cFernandes de Oliveira, Bulhõ~s 
Carvalho, Bezamat, Alfredo Chaves, Pereira da 
Silva, Andrade Figueir<l, Ail'onso Penna, S. 
:\Iasca.renhn.s, Cesar·io Alvim, Henrique Sa.lles, 
B:trüo da Leo11oldina, Pedro Br-andão~ João 
Caetano, Carlos Peixoto, Affonso Celso juuior, 
Conde elo Pinhal, Deltino Cintra, X.;:wicr da. Silv::~, 
Marcondes Figueira, Euphrasio Correia, Alves de 
Araujo, Silv;:~. Ta. vares, Miranda. Ribeiro e Joaquim 
Pedro. 

22a SESS.\o E)I 15 DE .JUXHO JJE 1887 

Pí·esiclencia do Sr. Gomes de Cast1·u 

SUmíARIO.- Ct.amll<ia.- Leitur~ tl:ls ~ct.cs de :1.3 c H do 
,corrclllte.- Approvação . - Expedie11tc ...... : R•:qucrimcuto~. -
Dis11 ~n cu •lo commi~são.- Par~ccr .- Peti~ão da camara mu
nicipal·l~ Souro, ap:·csenlatb pelo Sr. Cost.a. Aguiar.- ~la
trieula d~ c:~eravos.- ·Discursos d.ls Srs. Andrade .Figueira 
e ~linislro da Agricultu:·a. - l~xplicaçã•> pcs;;oal tio Sr. Affonso 
Cols•' Junior.-Primeira parta d<t on!lm elo dia.·- Continuação 
rt:t 3" tlisctts~ão do projeelo reformanclo a admiuíst:·~r.ão 
local.- Ementlas.- Di~cu:·sr•s cios Sro. Ribeiro da Cuuhá c 
J<:ufrazio Comia.- E111endas.-· Discurso •iu Sr. llcndquo 
Salles.- Acli:uncnto •la •li,lcussão.-- S(91111ia pa;·tc el a o,·deut 
do dia.- Coutiuuaçio cla :! 'cliscu;são do projocto d~ !ixaç:io 
de força~ navaos.- Oiscu:·.;os tios Se·~. ,\lvc> tlc Araujo o 
Pau li no Clmvcs.- Adiamento •la discussão. 

o SR. PRF.SIDEXTI~ declara que hoje não ha Ao meio dia ra.z-se a cha,matln, á qual respon-
Sc5&1o por falta de numero. dem os Srs. Passos l\1ir·andu , Clar·intlo Chaves, 

Cantão, Cruz, :.\!a.ncio Ribeiro, ,\Inc-Dowell, Cost :.t 
O SR. 1° SECRETARIO clá conta do SP.g-uiute Aguiar, Leitão da Cunha, Silva. }.laia, Domingues 

EXPEDIENTE da Silva, Gomes de Castro, Oias Ca,rneiro, Ribeiro 
da. Cunha, Coelho Rotll•igues, Coellto Rezende, 

0111cio do Senado, de 11 do corrente. remettcndo, Jaynie Ro3<t, Torres Portug-a.l, Alencar Ar·aripe, 
com emendas, a proposição que determina. não Barã.o de Cn.nindê, Rodrigues Junior, R<ttisbona, 
serem pagas congruas aos vigm·ios estmng-eíros Jaguaril>e Filho, Alvaro Caminha, · Tarquinio de 
sinã.o depois de provada a falt:\ absoluta dé ele- Souza, João Manoel, Carneiro du. cunha. Soriano 
J:ig-o.~ nacionaes, e impo3sibilidatlo de collal-os por de Souza, Paultt Primo, Felippe de Figueir0u., !\1a-
1hlt<tde concurso.-A ímprímit·.· noel Portell:.t,Juvencio de Aguia.r, Pedro Beltr:.i.o, 

Lucena, Alcoforado Filho, Bento Ramos, Lourenço 
·Requerimentos : de Albuquerque, Luiz Freire, OliYeil"J. Ribeiro, 
De Mig·uel Cardoso, pt•ofe:;sor de musica th E:;- Olympio Campos, Coelho c Ca.mpo5, Barão de 

cola. Normn.l do. Côrte, pedindo qne :;eus venci- Guahy, Freire do Ctw\·alho, ~iilton, Pedro l\hmiz, 
mentes sejam et')_niparados no:; dos prole~ores de Americode Souza, Araujo Pinho,or\l'aujo Góes, Ae
sciencias e lettras . -A' commiss:1o de fazenda, cio li r,rnnco, l<'crna.ndcs da. Cunha. Fi Lho, Barão d<t 
rJCll:"ÕCS e ordenados. . Villt\ dl\ B:trra, Costa Pereit·a, l<'erl1t1.ndcs de Oli-

' o' • " • ;.:i em on:;- vcu·n. u toes al''\":t 10, oe 10 l e A m~::ula, Al-
tnntino Jose da Si!Ya Brag-~, pedindo um :mno de l't·odo Ch:wcs, L:tcol'dn. "·cJ•neck, Andrade Fi;
liecnçacom orllenallo pa,r:t tratar de sua sa.tule.- g-tleirn, Cnn\in, Leitão, Lemo~, Ce~ario Alvim, 
A' me5ma. coinmissã.o. )lourão, Barão d:L Leopoldina, .João Penido, Matht 

Do Dr. 1\I<tximiano :l\fm•ques de Cm·vn.lho, 11e- ?lfa.chado, B.tri·o5Cobra, Chl'istiano da Lnz, Olym
uindo uma remuneração pelos scrYiç,os qne allcga pio Valla.dii.tl, Soares, 1\lontant.lon, Pedro Brandão, 
ter 1westado com n cxtincç,iio da. febre um:u·ell:t Carlos Peixoto, Alfonso Celso Jnnior, Almeida :No
epidemica. na Córte.-A' commis;;iio desande pu- ~neirn,Rodrignes Ah·e~, Gemido Rczencl~, Duarte 
lllic.1 e orç~tmento. tle Azevedo, Cochrt\ne, 'Xa.vier da Silva, ~Iarcon

Do mesmo, pedin~o :L creação de uma. universi- des Figueira,, Barão do Diamantino, Euphrasio 
·· · · ... ... .. · · ~~ , ·~ .. : · .. , · ., de .. il\'\nj , •, Fernt c. , 

de Berlim.-~ comnus~i.o d~ instrncção publica Pinto Lima, Pau li no Ch·wes e Seve Ntwarro. 
e de orç,amento. AlJre-se a sessão às 12 hortis e 10 minutos. 

para 15 do corrente: 
Continm<<ftto ela 3• discussão do projecto n. 178 

de 1869, reformando a administraç,ão local. 
.:-1's 2 1/2 horas ott antes 

ContinnaQ<tO da 2" discussão da pro_posta do g-o
verno convertida em lro · ecto de lm tixando as 
orç~ns _navaes para o exercício de 1888. 

V. II.-12 

De 1ois de ;th:::tttt a, ses ão · ·1 a. ' 
Srs~ João: Henrique, José Pompeu, Hcnriques, 
Luiz Moreira, Theodoro M .. chatlo, Bernardo de 
Mendonçn. Sobrinho, Elia..:; de Albuquerque, Ros\\ 

• c. 7 • :S1 • • , • .!. <-~C~ -
renhns, Affonso Penna, Alfredo Corrêa, Gon
ç:tlves Ferreira, Fcrreim Vianna, Mattoso Ca-

l ra . . • · a ·1 · 
Faltam, , com c:tusa participada, os Srs. Hen

rique :Mnrques, Bari\o d.c Araçng-y, H.iheiro de 
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1 enezes, e mto onzaga, José :Iarce mo. 
Pedro Carneiro. Pacifico Mascarenlws e JoãÓ 
Caetano. · 

Faltam, sem causa. participada, os Srs. Barão 
tle GcrernoalJo, Junqneira Ayres. Bezamat, Pe
reira da, Silva, Delphino Cintra, Conde de Pinhal, 
Silva TãV<1res e Joa uim Pedro. 

São succe.ssi\·amente lidas e approvadas sem 
observações as netas de 13 e 14 do corrente. 

0 SI·!. 1° SECRETARIO dá COllÍ:.\ do seg-uinte 

EXPEDIENTE 

Oilicios: 

inb erio c a - azen( a, a mesma ( a a a, 
remettendo a relaç-ão nominal doi; responsaveis á 
fazenda, nacionnJ, constantes das pnrcellas ns. 2, 
4, 5 e 6 da tabella n. 6 á synopse cln, Receita e 
De;;peza elo lmperio, relativa ao exercício ele 1884 
-ltl85.- A C}nern fez a requisição (o Sr. Alves de 
Araujo). 

o .Mmts er10 la AgrJCu tura, it me!'<ma data, 
tra.nsmittindo cópi<\ da noticia abreviada acerca 
da estrada de fel'l'o do Paraná. durante o anno 
proximo passado, pelo respectivÓ eng-enheiro tis
cal, agnardanclo que o .mesmo engenheiro· llnja 
remettido o competente rehttorio, afim de ser 
cabalmente satisfeit:t a requisiçii.o ch.\ Camnra .. -
A quem fez a rertnisiçi:t.o (o Sr. Alves de Araujo). 

Do mesmo ministerio, de igual dn.ta, remet
tenllo, em ·re~posb a. o oftlci.o . de · 2 de Outubro 

• • • <::; <::. ' Ulll-
CaÇ'Õê.S recebidas em 1885 ·e 188ô de nossas le
ga~~lies e consulados na. Europa, relativamente· 
á vinda de emigrantes pnra a Europa, e de
clarando que o eng-enheiro Theotlot·o Tuft·oesson. 
o unico agente pag-o pelo governo para promo..: 
vet· a. emig-ra~~ão par,\ o lmperio, no norte da 
Em·opa, estú com sn:t. commissilo terminada~
-~ (juem fet. a requbiç:to (o Sr. :\.{l'onso Penna). 

Silo lid:ls e t·cnwtlidns á commis-;ão de eoosti-
• .• ~ ,' •• 1 .- • 

S. Josó do~ B:trreto, c~,rapebú~, ~~~-cabú, 'Q\ti5~ 
samii, Neves de Mac;~lió e Saqun.l'ema, do 5• di!l
tricto da proYinciu. do Rio de J <rueiro. 

Requerimento:; : 
Dos empregtLdos da. secretaria t!e 

S. Paulo. pedindo que •t rep:trtição 
o. • • 

(.. • l .-~ 

de fazenda, pensões e ordenados. 
De Gabriel Marques Cantinho, ex-collector das 

rendas na capital de S. Paulo, pedindo pnga
mento ele 28:827$, com que indebitamente entrou 
l_)ara os cofres geraes e mais a restituição dr> 
4:352$794.-A' mesma commissão. 

i o ·. c . onJean e ou ros 
solicitanc~o diversos favores para o fim de fun
darem uma Usina Jf.etallw·gica na provincia de 
1-.linas-eGeraes.-A' comrilis::;ão de fazenda e de 
obra~s publicas. 

Dos directores da companhia das minas de 

Assurua, pe inc o restituiç~ão de quantias com 
que entrou elht para, os cofres geraes para pa
::,rnmento de direitos, de que se julga isenta.
A' commissão de fazenda, pen:>ões e ordenados. 

E' julgado ol:~jecto de deliberaç~üo e vai a im:..... 
primir o seguinte 

PROJECTO 
N. 20-1887 

CoHtagem de tempo zJam a antiguidade dos officiae.> 
do exe1·cito, durante a guen·a elo Pamguay 

.A commissão de marinha e guer1·a da Camnra 
l -~. ) 'l ' • . . ) .• - -

do tenente, hoje capitilo do 5° batnlh~o de infan
taria, Carlos .Marin, da Silva Telles, e o.; uo
cumentos e informnções que acompanham as mes-· 
mas petições, em que esse olficial pede cootae <.\ 
antiguidade dnquelle posto da tlata. em que o 
outev·e em conunissão por actos de bravura- 18 
de Agosto de 1869 ; · 

Havendo verificntlo a, exnctidão de tnclo (juanto 
a.llega o peticionaria pa.m 1'nn_çlamentar sua, pre
tenção, pOiS foi cfl'ectivamente prO!llOYido a te-
nen e en1 comm1ssao por actos (e )l'avurn, com 
antiguidade de 18 de Agosto de 18'.:9. como consta 
da ordem do dia do commando em chefe ele todas 
as forças lJrazileiras em operações na Rcpublica 
do Paraa·uax sob n. :19 de 23 ele Dez•"m hro do 
dito anno, e' mais tarde ficou considerado gra
duado em "Virtude elo art. 3° d<\ lei de 6 de Ou-
t ulJro de 1870 ; 

Tendo ig-ualmente veri11cndo qne aos tenentes 
José Apollinario Guimarães, Aureliano Augusto 
de Azevedo Pedl'<\ e aos alferes Gercino :Martins 
ele Olin~ira, e Cruz, Matltias Luiz Cesar de .i\Ie;lo, 
Pedro Antonio elos Santos, Carlos Olympio Ferraz 
e l\Ia.nocl Rodrigues da:> Chag-as, peomovidos em 
commissã') pot· actos de braxurn, como se vê d<\ 
ordem do dia do comm<mdo em chefe, n. 215 de 
18 de l\laio de 1868, foi confirmada est<\ pro-
moç:t pe o governo com an l!;.'lllt a e a com
missão, como constn. ela ordem do dia da H.epar
tir:ão tle Ajudante General n. 626 de 15 de Julho 
do mesmo anno. 

Con,;klerando r1ue estabelece doutrina fnvoravel 
ao peticionaria a Imperial Resoluç~iío relativa à 
anlignidadc de posto do tenente José Pinto 
F'eeire, puiJlicn.Lla em 0rrlem do di•t do exercito 
n. 701 de 18 de Dezembro 'le 1869 ; a qn:i.l diz : 
,, Qty~ ;1ão pode ter ~o~ar ::isto ni'ío lhe ter sido 

vnra, c;1s~ unic; em que ·a:> tenen'tes e capitães 
mais modet'no::; podem ser promovidcs com pre
rerenc:ia. aos mais antig·os.,.; 

Considerando mais que ·O peticionaria ncha-se 
realmente prej Ltdicado pot· diversos otncitws, que 
ainLh eram simplesmente alreres, quando o peti-

• o • • t . :::, :' t :':) 

de bra..-ura, alg·uns dos quaes~ão prestaram 
dessa data em diante mais serviços tle guerra, 
porém, que tendo sido commissionados no posto 
de tenente, muitos até depois de concluída a 
guerra, ficaram por elieito da lei de 6 de Ou
tubro ele 1870 collocados acima do peticionaria 
pe o <1.C o c e serem a eres mats an 1gos . 

Attenclendo. finalmente, que os acto.s de bra
vura. em combate colfstituem o mais justo dos. 
motivos de promoção, e a.quelle que deve preva
lecer .sobre todos como recompensa e como es
timulo: 
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A commt ;sao e de parecer que a pretençito do 
tenente, hoje capit~o Carlos l\In.ria da, Silva 
Telle3, estâ no c<tso de S3r attendidn, contando
se-lhe a antig-uichule claquelle TJOsto de 18 · de 
Agosto de 1859, data em que o obteve em com
missão por acto.; de bravura, ua guerra do Pa-
l'U 0 'll<lY. 

8 como existen: outros omci:Jes em ictentica.s 
circumstancias, a conunissilo j ulg·a ..:onveniente 
tomar-se. um<t medida, g·eral, mandando-se que 
aos officines promovidos em· commis.sü.o por netos 
de bra.Yura, na, guerra do Paraguay, se conte a 
an1ignidade do osto da, data das res )ectiva.s 
commi:>8ões, e para 1sso o11erece o seguinte 

PRO.TECTO 

A A:;sembléa Geral Leg·i::;lativa resolve: 
Art. l. o Aos oíliciae:; do ex:ercito, promovitlos 

em commissii.o por actos de bravura na guerra 
do P<'trag-uay, se coi1ütrá ;mtignidade do .. posto 
desde r, da.ta das respectiyas commissões. 

Art. 2. o Ficam re;·ogada.s as disposições em 
contrario. 

14 tle<Jm;ho de 18S7.~Alf;·e:lo Chaves.-Canltio . ...:.. 
Passos Jii1·anda. · 

Vai a imprimir o seguinte 

PARECI'm N_ 21-1887 

IJene::.as do minis!e1·io do im· 
de 1888 

A commissão do Ol'<,,amcnto està convencida/de 
que é o cquililJrio elo orçrunento a mais impe
riosa necessidade do p:tiz nns nc tuaes cir·cum
stanci<IS. O reg·imen do deficit, contra o qual con
stantemente clmnamos, mns somente na tribuna 
combatemos, além das jush1s apprellensües que a 
todos ins;:irtt, actüa como força .deprimente do 
P;t'O~'l:esso e desen Yol Yimento tla naQão .. A e:q:~-
. • ·· · )' t · - o r · ,, • ·• • -

Ü()n tes,' demonstr-a que o (leficit, qne mmnalmente 
se.repete, contra o qual em catl:t anno nos mani
festamos, mas qne totlos os nnnos votamos, nilo 
potlondo permanecer sob <t f(irma de divida flnctn
antc, tr.msform:l.-se l)Criodicamcnte em divicht 
rundadn. 

Obtido esse resultado, sentindo-;Jos a!Hviados 
da Jlressüo do momento, rlescuichdos continuamos 
no mesmo ca.minllo, sem notar que oqne periodica
mente consolidamos, é o d~ficit, que lbr.Josarncnte 
se reso ve em novos emprestuuos, os qnaes, 
augmentando pelos juros a cilh\ das tlespez:.'tS, 
co.1cor·rem po~' sua vez pm·a maior dese.1uilibl'io 
dos ruturos orçn.ment•)ii on n.o menos pat'.t absor
ver o augmento da receita, qne porventura. ma
nil'este, em :;ua. tendenci \ p<tra. o pr(lgresso, o 
xtiz ue e rico é vertJn.,Je mas de ri nezas !ateu-

tes, que, para. serem chamadas á vida, carecem 
de-sobras nos orç)mentos. No perioclo de 1876 <t 
1886, contt·allirnos divid:Js em quantia superior a 
200.000:000$000, e nin~·nem, por mais confia.nça 
que tenha nas fontes "'cta riquez<t nacional, as 
quaes, aliás, são, como dissemos, forças latentes, 

· · l ::l • ·re · 
mento, e de que, longe de ooera.r, alliviemos a 
producçito de muitos dos impo.~tos que pa~a, 
acreditará que a receita duplique, dentro dos ctez 
llroximos :u111os. pnra com seu producto solvermos 
a. importa.ncia do d~flcit, que f'ormos a.ccumu
lando durante o decennio. 

Evidenciam, essüs considerações, que não bastar 
para extirpar do orçn,mento o deficit, não au
gmentar a despeza .. 

Em taes circumst:tilcias, a iuéa capital do plano 
tle melltoramento financeiro é, como nos diz em 
seu. relataria o Ministro da F'azenda o vu!g·ar-
mente posto em pratica. pelo lw111em de bom 
senso, rtue se vê a, braços com despezns superio
res aos seus rendimentos -restring-ir-se ao que 
lhe permittem os seus recursos, cortando as des
pezas super n m1s e, ainda com sncri!icio, as uteis, 
até chegar ájnstn e necessarin. equação eutr·e os 
Llous termos de t0clo or .amento. 

Foi esse o plano, r1ue resolveu nüoptar a com
missão e, sente lliz:el-o, mnito incomvletamente e 
só na primeira p:tr-te o póz em prtl.tica. 

Os c1iver-sos ramos do serviço pulJlico foram 
oeganizac!os, se,ja-nos licito dizel-o, sem a menor 
ntfenção aos meios de CJ.UC dispnnlH~ o paiz. De
cretnr despezns separadamente, sem n.ttender <t 
receita· on aos recm·sos de CJ.ne se pode dispór 
para pagai-as, e erro commn~n entre nós, e que 
c?l!oc:1 sempre quem. o pratwa a bruços com as 

Orgnnis~_tdos, porém, assim, imprudentemente, 
contra. qualquer- córte fJUC se intenta i'ctzec· no 
orç~mento, surge a, ol.decção, em parte exagerada, 
em parte real, da perturbnç~ü.o do seniço, diante 
da qual param c recuam <Linda os mais ousados. 

O orçamento do i\Iinisterio do lmperio nos otre-
· e ·::; . e o, 1 ue < J< mos c e 

assi(!·n alar. 
Ei1tre outros citaremos, desde .ia, o que apre

senta o decreto n. 9:311, de 25 de Outubro de 1884, 
que reorg·a.nizou as Fvcnldades de Medicina do 
Imperio. Apozar de toclo3 os córtes, que têm sot:.. 
frido os J'espectivo.5 orçam@ tos, aind<1 se despencle 
actualmente com as duas F'aculclades U:e l\ledicina. 
da Bahi<t e do Rio de Ja.neiro a, aYultada, quantia. 
de 78:3:1~0$090. 

tal modo, que é mais a.p1~arcnt~ d~ que re<~l. E' 
assim, que exi.-;te snperabnndancht de cadeiras, 
tendo cadtt um<l de !las, além elo lente, um mlj unto 
ou prep:traclor e a.lg-nmas dons, e dous internos 
U.e clinic.t. on njUtlantcs do prep:n'adol', conforme 
a, m <teria. Tomemos para exemplo um do:; ramos 
do ensino nessas Faculdades- a cirurgia. Ha uma 
cadeira de pa.tllolog-i<t cirnrgic..1., uma de anato
mb cirurg-ica, medicina. operatoria, e appal'elhos; 
clnas de clínica cirur·.Q·ic..'l. )<11'11. adultos: uma de 
ohstetricia; umtt, de cliuic..~ olJstetric<t e' g-yncco
logic<t; uma especia.l, de clínica. e polycliuica me
dica, c cirurg:cn. elas crianças; unHt, de clínica. 
ophlt<tlmologica; nma, de clinica medica e cirur
~·ic..'t dns molestias cutnneas e svphiliticas. 
~ Ligadas ao curso geral e ·com obrig-ação de 
e -~ n 1; rn. o , u ht 1 ,~ l· ~ · · 
cadeiras ue especialidades e, como é intuitivo, im
possi\•el é que um estudante, que frequenta o 
curso geral, se habilite em todas as ma terias do 
curso medico e cirnrgico e, no mesmo tempo, saia 
cht escola, especia!isüt em todas as especialidades 
que lá se er:sina_m, : 

0" ' -9 

ns duas Faculdades, iêm sido morosamente pro
vidos, peht ditficuldacle, seg-n_ndo~ consta dos rela
torios do Ministerio do lmperio, de encontrar-se 
pe.>5oal habilitado. São, entretanto, exjilrcidos ou 
interina.mente, ou cumulativamente, pelos lentes 
das respectivas cadeiras. Este facto demonstra 
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que, mantendo·se o ensino. que e dado pelos 
adjuntos,potlcr-se-ia, tal vez sem perturba<:.ão, sup
primir 0.5 lagares de adjuntos, realizando-se 
economia. superior a 100:000$000. 

Do mesmo modo, poder-;;e-ia, provavelmente, 
reduzir o numero de ajuchlntcs de wcparadore.> e 
r o m crnos de c 1mc:a, que sao em c up 1ca a, para, 
cad<"t eadcira. 

Da separação d<lS especialidades do curso gcra.l 
poderi« t<tmbem provir algnmn economia. Entre
t:tnto, a commissiío hcsit<L em indicar essas provi
dencias c limiht-sc a estudar a questão, n!im de 
a n·e>Cl1t;n• uma emenda ntltlitiv<l, 10r occnsião da. 
:-," c 1scnssão, caso c te!!·ne n a :.:·um resu a o pra-
tico. ~· ~ • 

O mesmo se clü quanto it Escoht Pol:>technica, 
onde foram creado.~ o> cursos de minas, de artes 
t' mannfi.tcturas e do ~ciuncias pllysicas c mn-. 
tllematic-as, que nenhmna. utilidade têm prestado 
e rrue nem s1quer freqnencia têm tido. Nesta 
e3cola, segundo proposta do re;-pectiYo dkector, 
indica a com missão a snppressão d:: curso ele minas 
e d~ ~eicncias ph~:sicas ~ matheuw ticas,em um dos 

~, .t. :::; "' o . 
Feitas e:;tas c:onsideraç~ües, passa. a c:ommis>fio a 

justlliear ~ügum,,:; das principaes e:nench1s por ella, 
oirerecidas á pr1-posta: do govel'!lo. 

A snppressão do§ 7°, dotr,ção de Sua Alteza o 
Sr. Duqne ele Snxe, ê conserrnencin. legal c for
ç,tda ela declaração de Sua, Altez:~, ele que .11xou a 
,;n, reste encw~ nn. · urop,t. 

Quanto ao § l 8-pre.;;irlencias ele províncias- a, 
commissão, attendendo á· necessidade de 1ixar as 
clespezas, it exig-uidacle dos vencimentos dos pre
sidentes de províncias e á inconveniencia da con
signação para, Llespezas de primeiro estabeleci
mento, r1ue elen\mm-:~c, no exercício de 1884 a 
1885, a 91: CWú$, e, n'J excreic:io de 1885 n. lSSú, 
a 7G:OOO$, jnlg·on rrue vantljoso seria, dando aos 
presidentes Yencimcntos com que possam manter-

,.. .· . ..· . - - . -
núis d~ .-Jue nn; n1~i~ de ;~tfg-t;1;nt~w indil:ecta
mente, c com nrbitl"io, os vencimcn tos de~ses 
fnnccion<wios. Da. consignaç~iio p:tr;t tlespe;~,as de 
pt·imeiro estn.beJ.3cimento re,;nlta. qne. sendo in
su1licientcs os ordenados dos prcsiLlm1tc:;, .-,s 
pessoas nonwad::;; para css::s n! Las rnncçõ?,;, ;.r.:sta 
a quantia rc-::ebida por <HJnelb. eonsig·nação logo 
no primeil·o anno, sómcnte com sa.::1·i:icio podem 
continuar a lllanter-se nas província,; Jmra que 

• 1 • ... -.~ 

rla qu;\l J·e.:mlb nm aug-mento de üespeza nppa
rente, n.t importancia de lti:OOO$, Jlrovém na 
re:tlidrule eeonomia de 27:500$, calcnlantlo-so a, 
mót.lia d:.J, de:;peztt p~i.rtt primeiro cstalJelecimento 
pelo.;; dou,; exercícios citado;. 

Outt·o Ct~n·Le, que avulta, consta tla emenda da 
• ..... ;w • -•. 1 • 

' . ' 
E" a snpprc.;;sii.o, que indica, ela comif!·nar,:ão pêLt'a. 

g'l'ntiíicaçã.o do.> inspectores e fisca.es das diversas 
limpez:~s da cidade do Rio de Janeiro. Foi esta 
consi;:;·naç~ão rixada nos orçrunentos anteriores, e 
tem sido mantida, apezar ele nã) te1· lll<tis razão 
tle :;er, porque ~ste serviço compe.t~ hoje, em vir-

fixide;.: das llespezas, em época normal, com esses 
dous estabelecimentos, proposta pelo governo no 
orç~ameuto, tem por 1im evitar que sejam feitas 
arbitrariamente por conta da \erba e credito para 
soccoeros publicas, respeitando-se assim as regras 
que devem reg-er a ma teria orçamentaria.. 

• o =" o ooras , a en. enc o a escassez a. veeua. 
dé-50:000$ par·a. as obras do editic:o da láculda,de 
de medicina da Bahi :, a, commissão, tentlo pl·e
sentes os orçametltos das mesmas obras e não acei
tando o systcma de votar-se quantias insnlll
cientcs, que redundam sempre em maior despeza 
e illuden1 a verda le dos orçamentos, resolveu, 
sem aug-mento <t ver )a, gera , cons1gnn.r para as 
obras ela dita faculdade a quanti:t de 100:000$000. 

Na, quantL.~.· ele 400:000$, pr·oposta, para obl'as, 
e5tão. como demonstra, o § 50 da tabella explica
tini. do orçame1~to da. despeza. do ministerfo do 
imperio para o exereicio de lSSS, incluídas a 
qua.ntià." de I 00:000$ rm.ra n. contintmr,~ã.o tlas obras 
do novo etlificio da fácnldadc de medicina do Rio 
de Janeiro e lle 50:000$ para as elo imperial ins
tituto dos menino; c,'gos, ~1111bcs na praia da 

":.ll • 

A commissão, pelos mot.ivos assig·nalados quanto 
ao edilicio da raculcl:H.lc de medicina da Bahia, 
julg-ou conveniente inda!!·ar do total da deSJleza 
que se teeà ::linda, de fazer pn.ra. co:wlusão de~scs 
editlcios, c formulou os s:;guintes qncsitos: 

fi. . 1~tj 

1", qual rt importn.nei1t da. tlospeza, qne so tem 
feito, até à presente data., com rt constrnc~~o do 
edHicio '?' . 

2°, qua.nto- se terit ninLhL d'.) despender, para. a 
sua conclusão ~ 

:3°, quanto se poderá dcsp3ncler· com uma parte 
ao menos do ediilcio, pcn·a que nelle se l'>ossa 
inst<tllar de.5cle logo o mesmo instituto '? 

Quanto à F'acu Idade de l\Ietlicina. : 
1°, qual a imp01·ta.neia lh despezn,, que se tem 

feito com a constr·uc:t;ão do novo edificio 1~:t 
praia da SnHlade, comprehendida a compra. dos 
tClTcnos ú Sauüt C:~,;a dn. Misericordia? 

2 ;, ([llflllto su to:rú ainda de despendür, pam :t 
sna conelu:;:1o. c qnal n · ot·~.amcnto (• phnio ger,l.l 
cias ol;t·as project:tuas ·~ · 

:1". no caS!) de n:1o pcrmittit·em ns fimuwas do 
E;t.alo :1. conecssii.o de ct·cdito par.t cvntinnaf;ão 
dcs:;a,; oln·as .. nanto sc1·a n·eciso, afim do res-
g-nartlm· a.-; coustt'llct;iics cxistentos dn. aeção do 
tempo 1 · · 

.\ c•stcs f[UCsito.,; respon1leu o eng·enlwi1·o cnear
reg-ado 'tias obras, no omcio e inrormaç.:,:::sjunt.as 
a estt: pare.::er. 

Nes-;cs tlocumcntos, verú a Ca.ma.!"a. fjne a qnln-
•• ••• o· •• • • o 

nino.5 cg~os. e de ·1.o5J:2o7:;;ss6, cl~vendo-se ;lin
da despender, para a C:onclusã.o elo edificio, mai:; 
1.300:000$ c, desde _já, 180:000$, para que se pos:'n. 
nelle inst<ülar o Instituto, continuando as obras. 

Sobre o lnstitl'to dos Meninos Cêgos, de\·e a 
commis:sã? ainda. ponderar que a despezt~ para 

~ • :::, • ., ::, J,(, (. (. ( • -

:.!'iene. tancia de 75:168$, avultaclissima. em r-elação ao 
... Ao § 46, pr-opoz a commissão emendas, redu- insig-nificante numero de asylaclos, é daquellas 
zindo a 10:000$ a consig-nação para, o material do qne exigem, 1)am a justa. e necessaria reclucção,. 
lnzareto d~t llha, Grande, e a./:000$, a para o ma- nova organisação do serviço. No mesmo caso 
terial do hospi~l marítimo ~!e Santa. Izabe! . .pessas ·1 cstà o lnstituto dos Surdo;;.,. Mudos, com o qual 
emendas provem a econonmt ele 19:000$0v0. A se despende annualmente 61:865$000. 
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Voltando, vorêm, ao novo edifício pam o Im
perial Instituto dos Meninos Cégos, á commi:>s:."io 
parece prodigalidade_ que se conclúa um edi11cio 
no va.lo1; de 2.354:267$886, para. nelle estabele
cer uma modesta institui<;,fi.o de caridade, qne 
não contém mais de 30 a~ylados. Em todo ca:;o, . •,...,...:- ... ·: ..... - ... 
tendo-se comelh1s despendido a. avultatla qua.;l~ 
tia de 1.054:2ó7$836. . 

Quanto ao no\'O edificio para. a Faculchde Lle 
Medicina, respondendo aos quesito.:; ela com
missão, diz o engenheiro encarregado das obras 
que o plano geral dellas não é paro uma. 
<\cu a.r e, sumo p:1ra . um t um ~-ersi. a e, e que o 

preço cle.;se plano, segur.clo o orçn,p1ento, ·é tle 
10.000:000$, com o qual já se tem de:;pendido, 
sómeute com a construcção da parte denominada
curatorium-, inclusive o valor dos terrenos, 
1.651 :702.S;83l, sendo a.indn. necessario, sómente 
pam conclusão do dito- curatorium-, mais 
1.500:000$, e, finalmente, que a despezn. neees
saria vara. snspender-;;e :t execução de todt!S as 
obras, re~g-uardanclo o que está fejto th; acção t~o 

' .. ' ' .. "'.i' ; (. 
esta, que será inteiramente perdicb, pela~ razões 
que expõe. 

Pondo de parte a consideração de qne, ainda. 
resolvendo-se concluir a pll'te elo cdificio, deno
minacht no plano-cnratorium-, para. nelln. esta
belecer a escola de medicina a tra.mf'erencia ch 
escola não poderã. ter log-ar sem prcjuizo do 
ensino, antes de construido na mesmlt loc:.'\.li
daclc un1 édificio tle .iguacs, sinão maiores pl·o
porções, para l10spita.l, inrlispcnsavei ao ensino 
merli(;o e cirurgico, ê fór<\ de duvida qne a quan
tia, de 100:000$, votada. por anno, p:tr,t semelhante 
construcção e insulTiciente e avolumarit. a d~spezn 
pelo menos com o pesso::tl technico que as diri~:e 
e com os estragos na. 11arte constrnida, pois qtie, 
pov semelha.nte processo, sómen.te dentro de 15 
ltunos poc era 1tCJr cone u.tr o -~u a ormm- e 
no de 70 annos todo o e.liticio, segundo o plano. 

Em todo o c<:tso, <:omo oin relação ao dillcio 
1mn1. o Instituto dos l\Icninos Cegos, ponrlet·a a 
commis,ão qne, quanJo não se queira tünnr uma 
resolução 1\tdic.tl, a vol·lla consign:Hla. é ncces
saria. pwa ro;gnard•tl', n.o mono.;, a~ oln·:1:> n~itns 
·da ac(J:to do t;~mpo, emqtunto aqnolh\ on otül'.t 
resolução niio iür tomaria. 

outras propu3 :t commis:Ô·o, :t-; qtnes co:1stam tlÓ 
projezto que in11ica, c estão ness:l projecto sa:li
cientemonte cxplic.tcbs, pat':1. ;scntttt-:1. de no\·as 
cxplicaçüe:::;. 

O seg·m1elo addith·o nprcsentndo pela. commis
siío, nii"o c:tt'cce de ~er ,justi11catlo: tem p .. r 11m 
(. i. ' t.::, .. ., ~ l.,; 

das faculdades, pelos CXctllle3 fora. c:as ópoe:\s UOl'

maes. 
Em conclí!são: a· propostt do g-overno u de 

9.079:855$4~Ji. Emencbda, c:Jmo propõe a. com
missão, ficará reduzida a 8. 849:955$497. D' ali i re
sulta a economia de 220:899,'· sem com mtar as 
1)rovenientes ela emen <1. ao § S, CUJO augmen o 
de verba,n:t importn.ncia de 16:000:~, é app:lrente, 
pois faz-se; c:m1o ficou demonstrado, adopb.da a. 
emenda, a economia. ren.l de 27:500.? e a relativa 
à suppressão de dons dos cursos da Escola Poly
technica .. 

A com missão. é, pois, de parecer que sejtJ. ada
ptado e convertiuo em lei o seguinte projecto : 

Art. L o O Ministro o Secret~trio de Estado 
dos Negocias do lmperio é autorisado a. despender 
no exercício de 1888 a qua!ltia de 8.849:955$497 

assim distribuída. : 
1 •0 Dotação de Sua Mag-esta.Lle o 

Imperador, como na proposta .... 
2. 0 Dotação de Sua .Mn.gestade a 

Imperatriz, como nn. proposta ... 
3. o Dotação da P1·incem Imperial 

a Senhora D. 1z:tbel. como nn. 
........... ····· ..... 

4. u Alimentos do Príncipe do Grmn
Pará o Senhor D. Pedro, como 

. na proposta. .................. -
5. 0 Alimentos do Pr·incine o Se

nhor D. Luiz, como na proposta 
G. o Alimentos do Pr·incipe o Se

nhor D. Antonio, c:omo na. pro-
po:;t<L •....••......••.......•••. 

7. o Dotação do Senhor Duque de 
Saxe viuvo de Sua. Altem a Se-
nhora. D.Leopoldina (75:000$000), 
suppr-iimt-se. 

s.o Alimentos elo Príncipe o Se
nhor D. Pedro, como na •pro-
po ;t<"t ......... - ...•.. : ....... . 

9. '' Alimentos do P tincipe o Se
o como na )ro-

posta ..... - ................... . 
10. o Gi~1;inete lmperhü, como na 

[)ropostn. ........... -......... . 
11. o Subsidio do:; senadores, como 

na proposta.- .... - ............ . 
12.o Secretaria do Senado, co~no na 

proposta._- ............•.....• 
13. 0 Subsidio dos deputados, como 

n<'t. propost11 ......•....... - ...• 
14. o Secretarh.t cl<t Cannra. do s 

Deputac os, em vez c e . ': :;;; 
diga-se: snpprimida. <1. consigna.
ç:iío para impr~ssão e encadr:rna
ção em avulso dos annaes ante-
riores :i l.85i (30:00:)sDOO) ..... . 

15." Ajuda. ele custo üe vinch e 
yolb dos deputados, corno na. 
'[11'0\)0Sttt ••• ·•· ••••• • • • •• • • • • • • • • · 

](i. o Cons~lllo de Estmlo, como 11<1. 
propo:;t 1 •••••••••••••••••• ·: • • • - ~ . .. ... . ~ 

I ,. ~ • ...~. t. , · .. 

lS:J:tH0$000, como 11:t proposta, 
di!:!'rt-se: reduzida. a l!l:oO:l$00:) a 
co'ilsig·n:iç:ão para. pnLl_h: tç-üo de 
leis, decretos, rehtorw::;, acto:;, 
e):pcdiente e a 1:0308 a con::;I
·gnaç:ii.~ p1r:~ Jno"~<·ois ... _ .. : ..... 
• l'·:,.t ::::; •. , 

vez de 20S:i0:3:f;:3:33 diQ·a-sc: ele
vados a 10:000$ os YCtlCimentos 
elos presidentes chls províncias. 
dn. Ba.llia, .MaUo-Grosso, Per
nambuco, S. "Pedi·o, Maranhão, 
Minas Geraes, Parà, Rio de J a-
neu'o e . au ; , . : :f5, => 

dos d,\s províncias das Alagóa.s, 
Amazonas, Cearâ, Goyaz, Para
hyba, Piauhy e Parana ; e a 
8:000$, os· dos das provincias do 
Espírito-Santo, Rio Gra.nde do 

800:000:3000 

9G:000$000 

8:000!5000 

G:000$000 

G:000$000 

12:000$000 

12:000$000 

l:Q00$000 

. 540: 000$000 

175:840$0ÓO 

750: 000.)000 

167: 140$001) 

45: 000.?000 

48:GOO~OOO 

178:8-10$000 
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Norte, Santa CatH.arina, e Ser-
gipe ........••...•.............. 

19.v A.jmla de custo :los presi
cL:nte> de província, em vez 
de 66:000$ diga.-se: supprimida 
a consig-nnç.ã.o pal'<l desr,ezas de 
prmlell·o es a )C ecuuen o ...•. 
( 40:000$000) ..•................ 

20.° Cnlto publico, cumo na pro-· 
po::ta ........................ . 

21.u Seminarios episcopae:, como 
na proposta. . • . . . . .. . . .. . . . . . . 

22. 0 Pessoal do ensino das Facnl-
c :vles e Direito, como na, pro-
posb .......................... . 

23 o Secretarias e uibliothecas das 
Faculdades de Direito,em vez de 
44:164.f;, como na proposta,diga
se: não attendiclo o au~1nento 
de 1:200$_ na consig-naçrto para. 
servente;;da FacuUatle de Di
reito de S. Panlo, nem o de 
100$ p:tra despez<lS di versas 

• L i :. i: it 0 
,,: L l tl-

1Jlic:1Ção na Imprensa Na,cional. 
24.° F<\CUldndes de ?lletlicinn, pes

son,1 do ensiuo, C4llllO na, pro-
vost<t ....................... ·····. 

25.0 Secretaria, Bibliothec::t e La
boratoi·io das Faculdades de ::\Ie-
tema, em Yez c e:), :' :. :$, ttga

se: reduzidas : 
Na Faculdade de i~Iecli.cina. do Rio 

de Janeiro,a 4:000$ a consignaç-ão 
para acq uisiç:ão e encadernação 
de livros e assig-naturas de jor
naes ; a. 2:000$,a par·a publicação 
da Re\·ista de que h':Lta o decreto 
n. 9311, de 25 de Outubro de 
1884 ; a 24:000.), _a destinacl_ü· ás 

·::, •• :::, ··'" ::s, ~!) :::.; 

12 l:tlJoratorios, e ntlo í:3, como 
diz a propo.~ta; a 1:200-s, n, indh
catb. partl limpeza de instru
mentos ; <1. 2:800$, a pedida para, 
papel, pennas etc.: e n, :2:220~, a 
proposta pm·a e\'entuae.-;, inclu
sive pnblicru,:ues na Imprensa Na
cional. 

N<~~Ja_.~n~Jh~, a 2:000.) a_ .. r~~-~tntin. 

ReYiJ'ta: lle que trata o (l~cret1. 
n. \J:~Jl, tle 2-S de Outubro de 
1:::;:34, e a l-1:000$, a consignnçrio 
pat··•· as tlespc:r.as com uten,;is e 
re:lCti\·os dos lah:watorio:' ..... . 

2.6." Escola Polytcchnica, l'esso,\l 
~· -- ~. ' -. ·' •;, 

como na proposta, tliga-sc: ele-
vado a 2:3 o numero dos lente;,por 
comprchender-se entre elles o 
da ca.deir<l de biolog-hl industrial. 
nos tet•mos do decreto n.5GOO, dé 
25 de "\b~·i_l ~~ 1874,~ ?upp:·imic:a 
, ::; ""n, ,t _ -· .:;5 .u, 
o professor contr·nctado para a 
cu dei n\ de bi.o log-ia industrial, por 
já. nãJ existir esse contracto .... 

27. o Sec>:etaria e gabinete ch Es
cola Polvtechnica, em vez de 
92:4!2$, "como na Jro Josta, di-

ga-se: rednzidn. a, l :800$ a con-
2G4:70:3$333 :>igna.çã.o p_:u·a. despezas extraor

dinarias e ev'3ntu te;;;, como: illu
minação,compra de moveis e pu-
lJlicaçocs ..................•... · 

28.0 Escola, de minas de Ouro Preto 
como na proposta ...•.......... 

. 26:000$000 29.0 Inspectoria da, instrncc;ão ·pri
maria, e Sc3und.arin. do Município 

798:000$000 tb Côt·te, pe.)SO,t1 e material d<t 
instrucção prhn<"tt·in, em vez de 

110:250;?000 560:18:J$,como na. pl'opostn.,diga
se: elevad<l n, :3:00 . · <l lara a l 
penmts, tintas etc............ . 

202:895$000 30." Pessoal e materia,l do Int<::r
nato de Pearo li, como na 'pro-
posta ........................ . 

:31.0 Pessoal e materia,1 do Exter
nato de Pedro ll, em vez de 
181:209$, como na. pr-oposta, di
ga-se: supprimidn, a, eonsígnaç~"Lo 
de :30:000$ para as despeza.s com 
exames pt·eparatorios, ticando os 
en es e su )S 1 u o;; c o 111 er·na. o · 

4·~:864$000 e externato de Pedro 2° ol.n·i!:!·a-
üos üesdc _já a exa.nlinar, cÕÍ110 
.onus tlo cargo, aos n1umnos de 

404:200~0130 'I prcparatorios, e fixada a r1uanti<t 
de 7:500$ partt pnga.mento dos 
e:nuninaclores, no exercício de 

335: !)20.)000 

198:500.)000 

886 <1. 1887 .................. . 
:32.0 Escola Normal, como na lH'O-

posta .......•.................. 
:33.0 Acatleml~t lmperhtl da:; Belhs 

Arte.;, co:uo na prop;.1.;tn ...... · . 
34. o Imperial Instituto d0s meninos 

I ceg-o:;, como n:~ pr:opost:t ....... . 
; :35.0 Instituto dos surdos-mudos, 

como na ])J'opost:1. ............ . 
:36." Asylo ' os meninos desvalidos, 

1 ' i ') ):_,::; : .............. . 

37.'' Estabelecimento ela:; educan
da.:; do Parú, como 'na proposta .. 

:38.0 lm}"''rhtl Oh:;erYatot·io,como IHL 
proposta .............•........ 

::m.o :\rchivo Publico, como na pro-
pusta ••....................... 

.to.u Bil,liothcc:L ?\acionai, como mt 
propost:t .......•............•. 

-ll.a. lnstitnto, llist?t'ico g~of;'r:l-

~ . ' 
COillU l1a. \ll'OpO,;ta ...•... , •. • ... 

-1~." lmpot·ial Acn.dcmi:1. Je Met!í-
cina. como ua p1·oposta. ......... . 

-13." Lycentle At·tes c ()tTicios,como 
nn. propostn .............•..... 

44." lnspectOt·ia.Get•áltlc Hygiene, 
" I:::, t ••••••••••• •• 

45.o Inspectoria Geral de Sande 
dos portos,como na proposta ... 

46. 0 Lazaretos e l!ospitaes marí
timos, em vez de 70:7')')$.500, 
diga-se: reduzidas no lazm•eto 
d<t ll!Ht Gmnde as consig-nações 
par:1- guar( as-ser•·en es,cozm let
ros, etc.; a 4:000.$ e a 6:000$, a 
para alimentos e medicamentos, 
e ·no hospital marítimo de 
Santa lz[l.bel, a 7:000$ ns con
signações di.5criminn.das na ta
bella sob a rubrica-J1aterial-. 

91 :212.)000 

84:800$000 

561:180$000 

212:580$000 

158:7098000 

67:500$000 

87:550$000 

75:168$000 

61:805$000 

2:00l08000 

63:300BOOO 

27:000:)000 

75:000$000 

0:000$000 

:3:000$000 

i0:000$000 

204:940$000 

51:722."'500 
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47 .o Soccorros pub.hcos, como na 
propo.;;ta:..................... 100:000$000 

48. u Limpeza. d~t ciuade e pr·aias do 
Rio de .Janeiro, em vez de 
6?i: 9868664, como mt proposta 
d:ga.-se: supprimida a consig·na~ 
çao X1.ra. o·ratifica ·õCS dos in-
spectores das diversas limpezas. 599:4868664 

49. o Irrigação da. cidade do Rio de 
Janeiro, como n::t proposta...... 100:000$000 

50. 0 Obras, como na propo.;ta...... 400:000$0.00 
sendo: 150: 000$ pn.ra. a. primeir<t 
consignnr;üo especificada na ta-
lJclla. e ele ·ando-, a 1 l · 
n destinada ú de;:apropl"íar:.ã~ e 
obras do edifício da Faculdade 
de Medicina. da Bahia .. 

lO. 
11. 
12. 
13. 
14. 

16. 
17. 
18. 
19. 

21. 
22. 

51. 0 DeSJ)ezas cventuacs, como na 
proposta...................... :35:000~000 .23. 
Artig-o Çadditivo). Ficam supprimirlos, na Esco1n. 

Polytechmcn., o curso de minns e ele sciench1s Phv- 24 · 
sica.~ c ~nathenutic~u;, sem prejuízo dos lentes cà.
tbedratwo.;; _e sn b.;;tltutos providos por concm;so, os 2.'5 • 
c uaes )oderao ser )Cio o-ovcrno nomeados nn·n. as 
cacloiras Yag-as c r1ue vug-.n·em na mesma e::;coh1, 
be~n con1o n~t escola de minas de Onr·o Preto, par~1. 26 · 
C~l.Ja regencia estiverem habilitados, podendo outro-

Gabií1etc Imperial. ....•...•. 
Subsidio dos senadores ....•.. 
Secretarh1. uo Senado ........ . 
Subsidio dos deputados ...... . 
Secretaria tla Camara, ·dos De-

putados ....•.............. 

. -
volta dos deputnclQS . ._. .... 

Conselho de Est.1do .•.....•• 
Secretaria. de Estado ........ . 
Presidencín.s de provincitt ... . 
.Ajudas de custo aos presiden-

tes de provinci<1. .......... . 
u J . ·o .•.••.•.••.•...• 

Seminarios Episcopaes ...... . 
Pessotü do ensino tlas F<"tcnl-

dades de Direi to .........• 
Secretarias e bibliotllecas dns 

Faculdades <!e Dit'eito ....• 
Pes.;oal do ensino d::ts Facul

dades de Medicin:L .......• 
Sec:eetarin.s, bibliothec::ts e la

borator:i~s das -Fa<.'uldades 
L • • • .. • • • • • • • • e e • 

Pessoal do ensino cln. Escola 
Polytechnic:a ....•......... 

Secrehwia e gallinetes da Es-
coh1. Polyteclulica ........ . 

su.n ser aproveihldos pelo governo em onteas com- 27 · 
missões pru-a que estejam i;~:ualmentellrtliiliüHlos. 

Artigo (add.itivo). Fic.1 révogn.r.lo o art. 399 do 28. Escola. de mina.s, de Ouro 
, Ó" • l . . . , .. 

de 25 de Outubro de 1884. 
Sala das commissões, em 14 de Junho de 1887. 

- Ifem·i'JHes, peeshlente.- :Matto.~o Camara. -
Theodoro :31. F. Pc1·eim dct Sil'oa.- Matta Mr.t
cluv.lo, com rest~icçbes.- Tlvmw:; Coelho de Al
mcid:c- Ccwlos Pei:.;oto.- Jl(fbn.~o Pcmw, com ·:30. 
restrJCçües.- Low·~;tr.o de illbu']~tc•·que, Yenciclo 
quanto ás verbas destínadilS ú. ieri.!!aç;.""io ela ci- 31. 
dacle e á conclnsão do Instituto do:>"' .Meninos Ce-
gos e do edifício ela. üni versillade.- Roclli!Jltes 3" 

ves. 

Preto .................... . 
Inspectortn. ;1, mstrucç:ü.o pri

maria e secundaria do mu
nicípio neutro, pessoal c ma
teri~l da instrncç,ão pri-
nlarw .................... ; . 

Pessoal ema.teria.l do Internato 
ele Pedro I I. ............. . 

I(lem idem do Externato de 
Pedro ll ................. . 

Escoltt Normal .............• ' . . 
I. (. ~ (,. 

Artes .............•....... J.Vota.-Os docamentos annexos e a htbella ex
plicativa do orçamento dn despeza p:mt o Mi
nisterio elo Imperio completn.m este parecer. 

34. Imperial Iustitnto · dos me-
ninos l'êgos ............... . 

Proposta do governo 

O 2\finistro e Scct•et<"n'io de Estado dos NeQ"ocíos 
do lmperio é l"l.UtOl'ÍS:lÜO a d•~Spender, COlll OS 
seryiços designados nas seg-uintes verbtl.s, a im

ortnncia ele 9.079: 855.'"49i. 

35. Instituto elos surdos-mudos •. 
3G. Asylo dos meninos desvalidos 
37. Estabelecimento de educandas, 

no Pará ........•.......... 
38. 1mperi<ll Obsernl.torio ....... . 
:39. A_rcl_livo Pnbli~o ....•...••.... 

A saber: · 
1. Dotação de Suu ?lhgestade o 

lmperador ........... , ... .. 
2. Dita de Sua. l\Iag-estade a Im-

per·ttriz ................. ; : 
3. Dita da Princezl1. Imperial <1. . . ............ . 
4. Alimentos do Príncipe do 

Grmn.:.Pa.rá o Sr. D. Pedro 
5. Ditos do Príncipe o Sr. D. Luiz 
6. Ditos do Príncipe .o Sr~ D. 

~<\ntonio ....•.... : ........ . 
7. Dot~wã.o do Sr. Duque de Sn.;-:e, 

ceza Sra. D. Leopoldina ... 
8. Alimentos do Príncipe o Sr. 

D. Pedro ..•.... ; ....... . 
9. Ditos do Príncipe o Sr. D. 

Augusto ..............••. ·• 

800:000$000 

96:000$000 

41. Instituto Hist~rico, ·G~~ ~~;_: 
p)li~o e Ethnographico Bra· 
ztletro ..••.•.........•.... 

42. Imperial Academia de ?IIedi-

44. 
8:000:!\000 45· 
6: U00$000 46 . 

cma ......•......•......... 
Lyceu de Artes e Officios ..... 
nspectorm gera c e 1ygteue. 

Inspectorilt g-eral de Sa.ude dos 
Portos •...•....•........... 

Lazaretos e hospitae3 marí-
timos ........•............ 

6:000$000 
47. Soccorros pub1icos ...•.....•. 

i5:000.~000 
49. 

12:000$000 

'

50. 
12:000$000 51. 

. ' ~ . . . . , ... 
Rio de J<uleiro ........... -. 

Irrigação d<1. cidade do Rio de 
Janeiro ... ~ ........•...... 

Obras .....•....•......•...•. 
E;-entuaes .. · ............... .. 

95 

1:900S000 
540:00vMOO 
175:840~000 
750:000$000 

197:140$000 

4!;:000S000 
48:600$000 

18:3:040$000 
208_:703$33:3 

202:8958000 
. 

44: lG4$000 

404:200$000 

205:700~000 

92:412$000 

84: 800.''000 

560: 180$000 

212:580$0'10 

181 :209$000 
Gi:500~000 

87:550$000 

75:168$000 
61:865$000 

116:580$000 

2:000$000 
63: 300.SOOO 
27:000$000 -- ···. 

9:000$000 

204:94.0$000 

70:722$500 
100:000$000 

62i:986$664 

100 000$000 
400 000$000 

35 000$000 
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Dotn~io do S\wt .Mn*oslado o lmporittlor. 

Dita ele sua. iragost~dc a Lmporn.triz •...• 

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

............ 
:3 I I Dita ila Pri4cezn. llltpol'Ínl a St•n.. D. Jsn.~ol. ......... 

4. AI~:l~~d~o.u.r. . r:~·~~~1iY.~. I.t~~.p.c::i~.~. ~~o .. ~.t·4o.-~.~~~~ú .. ~. ~:·: 
5 Ditos I do Pd ncipc Sr. · D. Luir. ... , .. • .......... .. 

,·, ;t 

7 li IJotaç!o do 81. DllfJj e de Sa.xe, viuvo de Sua Altor.a a 
Pt•h coztt 8 •a.. D • . .-eopoldina,...... . .. • •....•. . ... 

8 ·\ IAlime ltos do Pt•inciL o o, St•, D. Peclt•o .. . .....• ; . .' .• · . 1 

'l'enl~ · Sua .iltoza completado a sln, nmioridado, . 
no diu. Hl de i\ arço tle ll:l87, eleva se, por isso, 
t•t quan in vot, da pat'n. nlime)Jtação a 12:000$, de· · 
lconfort idudo com o al'L. 5" da. Lei citadn. no or-
~amont . • 

\l li Ditos do l'rinqipe o $t•. D. Aug-usto .....•. 1 •••••••••••• 

10 

~ 
co_ mt~etand~ Sna Altozn snn. m1iorithulo em 
do e;,embi o de l8S7, elova.-so, por isso, u. 

nantit votad· para n.limentnçuo 12:000$, de 
onfol'll idade om o art. 5° da. lei itadn. no Ol'-

runont . · · 

GaiJinolte Imporial •.• 1 •••••••••• , •••••• , •• .... ' ..... . 
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12 

Snhsldio do~ scnn.tl<Di'os •••••••••.•.•••.• • f I tI f tI t li f I 

Socrqtal'ia dp Sen:H~o .•.••••••.•......•. :· .•••••......• 

Dit-so nesl ~ voPlm unm dill'oJ•on~~n. do 408.1; para 
mono$. , 

Cl.:l 13 SubsidiCl do~ dopntnidos .•••........••.•. ............. 
H 

15 

lü 

17 

SOCJ'qtm•ia rih. Canmht dos Deputados .... 

~~judts de cltsto do ,vinda. o Volta dos clop~ttados .. , ... .. 

Cons lho d'l stmto .................. .. I I I tI I I I I. I I t 

Secrqtnria tlp Estadp • . ..••• • •.•••.•••.. ................. 

A tlti ltcron<ia. de 4:000$ pnl'n. m~nos JWOYétn do 
ter s do. s~tp wimitlo um Jogar do qhol'e t.lc :>ecçüo 
da gs attsttc< • 

181 I L'ros~donciusl de pro incia •••. . . , . . . . . . • • • ....•...• , . . 

101 I Aj nd~s do c tsto Iao Pt•esidon tos do ÍJl'Ovi 

··' 

O · ovcrno tom l'ar.nltliulo pat·o. abrir crotlito 
suptll monta , allm do occot'l'Ol' ao pagamento do 
njudn. do C\ sto nos Proshlontos 11o provincin 
qnam o so os •·ota. :t consignação dr~ vePIJn «Pt•esi 
donci, s de p •o\'incia» pal'a. tal d speí:a, mas só 
pódo tsar <lo~sa faculdade depois 1 nono moz do 
oxol'c' io. De ·to litcto, 11ot•êm, um, voz vm:illcado 
excos o de 'd spoza na dita consign, ç:"ío, rQ.snltam 
sompt omh, t•aços parn. a conlinu, çii.o dos pagn.
mont s dos lonmis l?OL'viços dn. 1 oJ'erilht vol'lm, 
pot•qu _aquol o excesso do tlo;;poza é computado 
no Cl' dito on g-lobo da. mesma. vol' )a, e pol'tnnlo 
consit ol'ado gotado omqnanlo nii. se ron.liza a 
aboPtt I'lt do t•odito snpplomonlrti',. 

Pnn oyita · este · incon,·oniontol o seguindo o 
pom;a wntô ogisln.livo do discrit imwcnH;o, o 
mais l ossivol a.s.· dospor.as pulJl icn.s constitniu-so1 " 
)Utl'ag· •apho C rocirtJ para llllg"Hil1Clll do U.Íll,das. do 
cus to aos Pr •stdou tos nomeado8 P• .rn ns pmvm
cins. 

20 I ICnlt~ pnblicq ..... . 1 ..... . ........ . ... .. : ... . ........ . 

21 .I ISomiharios l~piscopjws .. . .. . .. ..•.•.•... 1 ••• • • i ...... . 

540: ooo::;ooo 
175: B•l0$000 

750:000$000 

197:140$000 

·!5:000$000 

48:000$000 

!83: 04 0.$000 

208:703$333 

66:000$000 ,, 

•i 

798:000$000 

110: 250$000 

~ . 

5:10:000$000 
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750:0008000 
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45:000$000 

48: 000.~000 
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110: 250.~000 
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22 Pessoa do ensino das L•'nculdndcs tl Direito ........... 202:805$000 202:895 ~000 
cc 
:;· 

"' 
<)'' Sccroh l'ins o hiblioth cas tias l•'aculd ndos do Dit•oito .... 44: I 134$000 4•1:755 ~000 ' ............. ...... 591$000 ,._,,) 
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A {Li II'OI'OllÇ1t lo 591'~ pnt>a. t 10110~ (li'OCOl[O : (!01' 
1111 lndo,do tor COSSitl O 1t tiOSJ czn. do 3:0008 com o 

•tlugnol do cns: )lfll'a. n. L~ncnlt mio do l~ccll'o, o pol' 
nli'O, do so fui 'OI' altol'lldo 1t gumns consignações 
m do S. Paulo angmon tand P umas o eliminando , . 

ntt·ns. . 

UJ 

~ 
... 
(!) 

o 
('D 

s 
~ 
<:.li 

ó.. 
(1) 

N· Pm;soa do ensino da ~ {t'ncllldades < lc i\lodicimt .•.. , ... 404:200$000 ' •105:800. ~000 I I I I li li tt I I ti ..... 1:600$000 t-.1 

§ 
, A diminuição do 1 :600t pro •om do lo1• cossailo . 

< 11h0110 das difl crenças < o vo1 Jcimen Los, na. l'a.zão 
< o 800$ nnnttae ~' n2nd,iunto ~ Uns duns FacnL- ·-

< aclos. 

P'' o 
c.. 
(1) 

~ 
(Ó 

25 Secreto ~!'ias, hiblioth'ec as o laboPator os das Faculdàdes 
I 

do i\l edicina ....... I I I tI I 1 t t tI 1 t t . . . ... ... . . . . . . . . . . 373:920$000 ' 378:920, ·ooo .............. I I t. I t 5:000$()00 

~ 

A difi'ol•ença. do 5:000$ par1 \. monos JWOYém. do 
ter-se snpt>Nm do n consigna ~ão pm·t~ premias. . ' ., 

I " 

·• 

26 Pcs~oal do ensino da, I ~sc\)ln Polytec mica .... ; ...•...• 20iJ:700$000 204:300~ 000 1:400 soao 
' • 

A di fl'orcuça do I :4008 p1 l'a. mai:; procedo : 
I or um latlo,do ei'OII1 ficado ro lur.irlo::;a 6os tontos 
( ue pot•cobem t gt•nli!lca<;lão 1 ddicional do I :6008 ' .. c orrcspondonto :'L to1•çn, parto dos venci 111on tos ; 

,o por oult•o, po1 ·se incluil·em 3:000$ pa!'.l g·1·ali-
I car os l011 tos c lthed1·aticos flt ando impedit\os os 
I' 3Spcclivos :>uh. ti Lu tos. 



27 ISéc!'ctln·ia, o g·aiJinotc~ da, I•:scoln. Poll,\'lochnic.l .......•.. 

i\ cjhnintJir;~fl de 10:000$1 pt•ovém rio fie tm· 
:;np)wimido fl ~onsig·nação pt1m promios,· 

,, 

28 I Escoh~ do ]rfinns de Q~trG Pro to ... ·I• •• , •••• , •••• , ••• , , 

29 I Inspe~. o~·! .. a da. instrt~cç;1q .prinuwia,lo· secundaria, !.lo. Mu, 
ni~i jq ,di!- Ç6l'to ; Jessoal e mn eri1tl da instrucção 
prHl ltPJa: . ~ . ·~ . ~ ~ . , , , .. • . ~ , • r • • • • • • • t , " , • • .' , .• t r.· • • t 

90 IPesso~l o matot•i.tl d~ IntOI'!HltO do IPodro li I ....... ~ •• 

A loi votou~ quantia. do 214:980$, mas dá-se a 
diJforenç!\. · nn. importn.ncht d 2:400$ em fhvo!' do 
orçrlmon. to }lO. 1 so. te. ro.m jit supp1·imido dous lo
gores do suh ti~uto,.,-do pol' uguer. o littm•LttUJ•rt 
geral o do se oncins nntur, os', que se achavam 
vagos. 

Bl lfJQs~pql o ll11Ü9!1ia\ d~ l~xternato dei Podt•o II .......... . 

A rlifl'eroÍlç,~ do ~0:000$ pt.m )llnis, nrovém !lo 
pedjr:;so csfn c IJalltif!.. P~J'rt qc ·pozq, CP!l} ps t1Xt\I110S 
gor~o.s .r.!o .. P!'Cill .. r.a. torjos_., con rmnw esta, cxplicatlo 
!li\ I'PspoctJVfi OllSJgnn,çao. 

32 (gscolru Nol'Jnal ...... " ............. , ................. .. 

33 · Acadc nia Imperial as Relias Artcp ............... , •. 

3.4 lm.per ai Instituto do ' l\Ieninos Ce~os .•..•...•.•. '· , , •. 

35 Instituto .dos Surdos- ·~udo.~ ...••... l ................. . 
36 Asylo rios Meninos D svalidos, .... ·I· ............. :• ••• 

;'!7 IEstab lccimcnto do Educandas do Pll\l'll ...........•.... 

38 llmpodnl Observatot••o·.,, ..• , .• ,. +.,, .•••• , ••....••• 
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!)2: 412,~000 

8<1 :,800$000 

560:180$000 
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VERBAS 

:m IAJ'chi'lJ pul.rlico ...•. 1 ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 

·LO 

A di ll'm·onça do I: 020::. pntfl mais pt•ovôm : do 
,,;o l.cJ'UIIl elevado a. ~00;) a on:-;ignnç:ão de IR08 
mt•a comJWn to oslunlos o a ·maJ•ios, o a. 4:000$ 

' ~~rio ii:OOO;) pu 'lt eompm do documentos impol'-
anlcs, etc., co tl'ot•mc pediu tlírcclot' do oslabo-
ocimon Lo. · 

Bibliottlwc:t Nacional. ,, .. ~., ...•.•. • • • • • • • • t ••• t •••• ~ 

.jJ cllnspt!lto lli;;LOJ'ÍCO, G(JOg'I'IIJlhico o IJ.:thnogl'ilphico BJ'Il-
' Zllüll~O .••..•••.••.• I ••••••••••.••••••.••••.•••••••.• 

•IZ llmpm·i, I J\Callcmia d i\lcdicina .... , ...•...•..••...... 

,13 'Lycou loA!'IosoUIIl ios ......•..•.•.....•....••...... 

·1·1· lnspecl. l'in. ·ooJ•al de H,rgionc ....... 1 ••••••••••••••••• • 

·15 IInspcct l'Ía Gcl'al tio :•autlo dos l'ot'ltlS, ...... ., .....•.. · 

A 11i rrm·cn~;1t rio ·li : I no . .:: p: l'a mais ~~·ovém : 
1 01' 11111 lado, do se lm' J'Ct uzido it melado 11 
r naHiia. pedida. pal'!l, dospeza. com a visito. sani-
1 l'ia oxtoJ'IHI, 1 OI' isso quo n. t ulr:t melado cot•ro 
p L' conta do .MiuisloJ•io (h\ Jus iça; pot• outl•o lado, 
d' se lmvcJ' au montado alg111'ws consignações do 
n ntorial das i1 SJrcclm•ins pt• vinoiaos, bom como 
r.I olo\'111'-SO d I o: ooo . .:; a z : ooos t\. dcstinadn 
pwa eoncc!'los o a JH'cstos do lanciÍas A cscaloros 
n 1 C<it•lo o p1•ov l!cin;.;; o, do p diJ•-so :t lfllantin. do 
:n :ooo . .:; 1m••a a quisiçfio do os .aloJ·cs o de instJ•u-
11 ulllos t cslinndos ús ohsci'\'a<;-cs nwl.cm•ologicns, 
c pat•a dc~pczas com o ct!stoio do lanclms tt vapol' 
n ts pt'O\' incias < uo as tóm. 
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·oRÇADO 

P.AitA IH88 
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27: ooo.sooo 

75:0008000 

U:C\008000 

il:Oú0$000 

70:000$000 

231 :710$000 

204:\J<l0$000 

\;O'l'AOOI 

l'AllA 

Issfi-1887 

25:0801)000 

75:000~000 

U:OOO~OOO 

:~:000~000 

70: 000,!000 
2m: 110. ·ooo 
1 ü3: 750, ·ooo 

• 1JilrlrEHBNÇA~ 

PARA i\lA IS J'A!tA MJolNOS 
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•lü 

Hospi~al dos Laz.al'oSt ...•..••••. ·:~· .••..•.•. .......... 

SIIPIII'imido, om vil•tudo d tli.-.;poslo no a!'L. 18 
da loi 11. :l:ll:J lo lü do Outulro de 1880. 

Lnxat·Mo.;; o hospitao · mm·itimo . .; .•.•.•••.•••••• • • · •· •• •I 
I 

Achando-se já J'cgulm•izad o scL•riço 'cmlinario 
do laza!'oto dn Ilha Limndo o tio ho.wital mm•ilimo 
do Santa Isabel, cuJ!L dcspoza. so l'm:ia JlOI' conta ~l.a 
verba.- SoccoL I'OS publico:; u de cl'cllito cxtL•a
ordinaJ•io, incJ uitH>c nos! o 1 aragi•apho a quantia 
([o üG:200.~, on qno impol'la custeio pel'nmnon to 
de Iaos eslallo cchnonlos. 

" Soceot1ros publicos .. 

Lit~lpeF~ da. ci~hulo o ~wai.m; do Rio ~lo Janch•o •......•.. 

h•t•Iga~ao da ctdmlo d~ Rto do Jano~l'o ...•.....••..••.. 

50 IOJJPi\Solo • 1 o o o o 1 o 1 • I • .I 1 1 1 1 o 1 I 1 I 1 I I •I• 1 I 1 I 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 

5! 
I 

o nug·monlo~lo JOO:ooo::: tntovém: tio podiJ·om
lso 50: ooo;:;. m: is pam olil'a ' gomos, o 51J: 000$ 
p_ar:~ olmts ti mlificio dtL •'acuidade do J\lcdi
oma th Bahia. 

E\'cnlMos ......... . 1 oi 1' I. I 11 I I •I.• I I 11 I 1 •• 1 I I tI o o 11' 

I I I ti I I I I I I li I I I I li 

70:722$500 

IOO:OOO;i;OOO .. 
627:!180$604 

100:000$000 

·100: 000::\000 

:J5: ooo.sooo 

U.079:855$4U7 

DillcroiH}lt J4m mais ..... . I oi I I I I I I li I I I tI I 11111 I I I I I I I I I I I I oi I til 

~l:00~$000 2:000$000 

4:52~$500 66:20(1)$000 

100: OOOS'OOO 

100: OOq$000 

35:000$000 

8. 85;1 : 0·14$4 !)7 251 :8IO~~oco. 25:990$000 

.................... 225:811$000 

. Esta di llCI'OilÇ<L não 'O[ll'o:;onla, porem, om sua totalitl, do, UIWL somill'l· tlo :ol'Viços novo~ porque deve-s!) at ender n. quo, organlsado o 
SOl'\'11{0 qnai'c lleiHLI·io do lt zai·et-9 da, IL!u UI':<J~de, m; ~o;;poz, s poPnmn.ontÇl;; quo mr.. o ~nosmó soi'vfç~, pol' lhlta d rni.H'ica. prop :ia na lei àe 
OIY;amonto, o JlO!' onrlo ag m vao conhnu;n·, lo!'alll elloctnad s pelo crothto oxtmorcltnar1o tle 00:000.~ ab(wto no c r1'entc oxcwcl 10. .• • · 

. O nugn enlo ÓI':t )H'o),)sto l'osnme-s d(, sogniíllé modo: 12:000$ IJal'iL olovaçã do.3 alimont s dos pl'incipos Srs. D. Podt•o o .D. Augusto, 
'Isto lm· o p •imoit·o comphlado sua nu ioPitladu em W do Mal'ço do cOI't'ontc 1 11110 o o segundo completai-a. 110 c l!t ü do Doiom ro do mesmo 

•UJilo; '~I: ltl/J.: pam, a YOI'ln -Inspl!elol'in llm•a I tio Sando do;; 1ol'to;;-; fiO: :!0Ll.'3 [Hl'lt a nova l'ttbrica- Lazaroto o Hosp1taos Marítimos-;" 
IOO:OOO.).JlHI\ a vm·ha-OJI'iiS-; o lhulmcnlo,:·l2:4'!0.? pnr· a~ SO"'Hintés rnbrcas: f'o.~s~ml do on;;ino do. Esoln, Polytochn'ca, 1:400s; 
Pessoal omaoríal elo I~xlo·nato do l'cdJo 11, :m:ooo.:;; Al'ctivo,I'nblicô, 1:020S gsto ultimo aug-monto indicado so reduz a 0:4218, visto 
lol'o!n-so loit om outms ·ulwicas econc> uias no valor · do :r :9\JU.~ooo. .. · · 

3" Dit·o fm•itt tln. Sorr hn·it~ de IM tdo dos Ncgocios:: do lmperio,, em !5 do IAhl'il do 18871.- O dit•ector .intm•inp, N. Jlidosi, 
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102. 

Obras do_ ?\linisterio do Imperio, e·m (i ele Jtil1ho 
de 1887. -, . , ·.· · · 

. 1° quesito. <<Qual n, importancia da despezn. que 
se teu1 feito n té á·presente çlata com. a coHstrucção 
do ecliôci0 que se destin<t no Instituto dos :Me
nino5 Cégos ?)) 

As obras feitas soh a minha. di-
recção despenderam~ até á pre-
sente data ................. . . 

As exe~utadas pelo meu an
tcce.>sor despenderam ...•.... 

159:480$4~6 

89j.:78i$410 

T ot<~l. . . . . . . . • . . . . . . 1 . 054: 26'7$S36 
•< Quanto se terá ainda de despender para a sua 

conclusà') 1 » · . · 
Orço em ....... ,........ 1.300:000$000 

<<E quanto se poderá despender corn uma parte, 
pelo meno~, arlm d6' que nella se installe desde 
já o mesmo Instituto ~ )> 

N_ 2.-ln5tituto de nnatt.mia e _ 
deposito de cadaveres. . 

N . 3.-In5tituto de physiologia, 
com aquario d'agua doce, aveá- " 
.rio e bioterio. 

N. 4._;,Instituto de pathologia . 

Tot<tl. .............•. 

5. 100:000$000 

1. 300:000$000 

1 . 100: 000$000 

1 o. 000: 000$000 
De todo este·projecto ha apení\s o ctwatol'iwn 

em con::;trucção, com.o qnal se tem despendido até 
á prese~te data, a quantia acinnmencionacln, res
tando aind<1, para a sua conclusão, obras na iín
porbncia, de 1 • 500: 000$000. 

3° quesito. «No caso de não permittirem as 
llnanças do Estado '" concessão de credito pam 
continuaç~o dessas obr:;ts, que importancia será 
precisa. arim ele resguardar as construcções exis-

Esh parte é tão sómeute a. ala de léste con'Í os tentes da, acçãodo tempo? » -- -
dous·corpos tr<tnsversnes contíguos~ por ser a que As · obras para• esse fim consistem em cobril• 
cstú, mais adhtntada: . as outras duas alas. a, cen- toclo.o f·dificio e l'echar ... com t<tbon.do as-janellas 
tral e '" llC oeste, estão em alicerce5 ou embas:'l.- que cleitã.m P<tm os lados dos ventos de temporal. 
mento. · Ora, a. ã.rea occup:1da pelo edificio e 'de 9.600 me
.A conelusão J.a.quella; exige, além 

da quantia votada~ uma, despez~t 
de .....• · .~ .. : ................ . 

tros quadrados : Jogo a, cobertn- pro viso ria impor
taria, incluin.clo as c:• lhas, em.... ·96:000$000 

ISO:OOO$GOO e o taboado das .jauell:lS, em..... ~00$00_0 

2° quesito. •<Qual a. importancia da despeza, que. :ou no todo ........ : •. :: ........ , . . 116:006$000 _ 
se tem t'eito com a. constr~1~ção . do no:·o edificio : Esta obru., porém, serã. inteiramente ·percliua, 
j)ar<t a Faculdade ?e Mechcma, na pra1a dn Sau:- porque o travejamento definitivo. precisa ser, em 
dade, comprehen\hda a da .. compr<t d?s terrenos a I) na si todos os corpos, de ferro, em conseqnencia 
Santa Casa, da l\llserecorchn. desta Corte ? )) - ..,. .. .:- · • · . . . 

Tem-se despendido_, atú ú; pre;;~::ntc data,, o 
t::·uin te : 

um elos córpos do ecliticio está. recebendo actua.l
se- mente a cantwia do ent."tblameuto e em breve 

poderá recebet· tt coberta detinitiva. 
Compra dos tenenos. de pal'li

culares m\ pr·ai~.-d:t. Sandndc .. 
· Cnmpt'<t uos terrenos á Santa. 

30: 588$GGO E' lido~ apoiado, e, posto em discussão, n.ppro-
vn.do o seguinte · 

Cns:t th l\Iisericordia •....... 
Obra.~ execntndns, nté á presente 

data........................ 1.021:114$171 

a . ·: .......... . 

' , c. " 

N. 1.-Cur-.torium da universi-
•lade, contendo a <iclministra,;, 
(•:- .' . . . -

Reque1·imeato. 

posto em clis-

Requcl'inwJito 

assim como algumns · aulas,· · Requeiro quo se · requisite do l\linisterio da ~Iil.-
fJUe nã.o d~pent.lanlé de labora- . . . · ... · rinha, cópia · do relatorio apresentado pelo · ca-
to rios........ . . . ... . ........ 2.500~000$000! pitão de mar e . g·uerra Eduardo 'Vandenkolk. 
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Sessão emt~_ de .. Junho dé, I~87 

- 11:1 parte relativa e capitanias de Posto que então estivesse .na casa .. não ouvi a 
portos~ ·· . nomeação. No dia seguinte; sexta-ft:Jira, não 

Sa1n.das sessões, 15 de. Junho de . 1887.:-J!w·- pude compa-re<:er ; no S."'.bbaclo não houve se>são; 
condesFigu~ira. -seg·unda-reira elh.t foi suspens<t logo no começar, 

E' t.'l.mbem lido, apoiado e, posto em discussão, e hontem tambem não tiYemos se:;;:;ão ; de modo 
.fica adiado por te1: pedido a palavra· o Sr. Lei tão q u~ só h?je me~· é possi vel p~dir7_ a V. Ex. q~e 

Diw·io Of!icial; onde foi publicado. 
Depois disto l):trece-me que, tratando •se de 

reconsiderJ.r o tr;tbalho do distincto juris]'erito 
brasileiro, não devo f<Lzer parte da commissão, 
por isso que jà tenho juizo conhecido. 

Peço, pois, a V. Ex. que nomeie outro em meu 
lugar, atte·tdendo a estas razõ2s, que natu-

E' tambem lidõ, ::ll)Oi::tdo e, sendo ràlmente devem ser ac~tas por todos quantos me 
discussão, approvado, o s"guinte ouvem. 

Requerim~nto Tenho conclnido. 

R . Consultada a Camera, não é cencedida a. (lis-
:\,eque1ro qlle, por intermeclio do l\'Iini:;;terio da pensa pedida-. 

Agricultura, se requbite com urgencia: 
Lo Côpia do contraeto dn. estr,tLla ele ferro do O Sr. Costa _.:\.:;;·uiar:- Sr. lWesi-

Recife a Carnarú; dente, fui incumbido pela. Camara Mnnicipal da. 
2.0 Qunnto · se tem ~-asto annualmeote com a importante villa. de Souza, na província do 

construcc;-.ão dessa estr-J:da: P<wá, de apresentar a esta Augusta Camara 
3.0 Qual tem sido a receitá e a despeza. meu- uma petição em que a mesma Camnra. 1\Iuni-

s:~.l, na parte em tra.reg-o. · cip tl S1tpp1icn. qn•: . lhe sejam concedidos ter-
S:tln. das se;sõe3, 15 J.e .Tunho de 1887.- R:>sc( renos devolntos enct·avado5 naqnull<'-- villa ·· e 

-e Silva. nas povoaçües de Salvaterio e ilo Sonre, 
E' igu•lmente lido, apC~iatlo e, posto em clis- Remetto . á me5a -essa petiç;."lo, ·· pedindo ~i 

cuss:.l:o, appromdo, 0 seguinte V. Ex. queh'<~. distribu~r ~. respectiva com:nissão, 

Reqneiro que, por intermeJio do 1\Iinisterio tlo 
Impez·io, se r·equisite .:do -~·overno iofC.rnwçüe.:; 
minucio ;as ÚCet:C.l ela;; tl.eSl)eza~ feita.S COIU a COnl
misSilQ rlo saneamento da Côrte, de (]ne é pr;esi
dente o Sr· . . .r. J. Révy, cspeci11c:mdo-se toclas 
as ;;erba~ dos rcspectiYOS g-astos. 

Sttl:t cht3 ' se.:;sõe;, 15 de Jtl!1ho do 1887.-.. . .. 

E' tambcm litlo, a.poia.Ílo e,'·1105to em tli,:cússão, 
adia•Jo, por ter pedido n ]Hthn•,L o Sr. En!'!':tslo 
:Corre:a, o :seguinte 

Requc1·imc11t0 -

R9qneiro CJ!le. pelo M:nisterio da F::ncn~h, hnja 
-o gov<?J·no de ill!ormnr qnal o motivo por que toi 
exonerado rio log;w de escrivão da collectuJ·in. 
""ern.l de Bom Succ03so. wovi=cin. tle :Minas Lie-
r<tes, o tenente .José Carlos ele Sonza Zequinho, 
rp1e, des:le a i:.tstallação do muaicípio, exercia. 
<lquelle C'll'g'O a COntento s·m:a.l e_ foi SlllJStitu\do 

~ .... 
S:tla tla.s scssõe.,, 15 

AffOnso Celso .hmior. 
Jnnho de 1887.-

oe 1.0 o< r.~..:;·u.eg :- r· . 
presidente .tive -a honra. ele 'ser no:neado por 

,v. Ex., nu. sessão de quinttt . feirn, pau fhzer 
. .. . ... · :- .. 

. " " l 

. . os ! pontamcnto.-> parr.t . o Cocligo Civil BJ·a.~ilci1·o, do 
illustradoSl'. Dr. Joaquim Felicio do) Santos. 

·•• quem tambem peço que, inspirada. em lta
triotismo, queii\t dar breve andamento a, este 
ner.ocio. · 

A representação 6 emiadtt ás commissões de 
íiLl:endtt e C:tmttras · Municipae:>. 

O Sr. -~Ít<lradé Fi·g·u.eirã é forçado 
a chamar- novamente it attenç·ão do Q"O\·erno 
soln·e o modo p::!rque 'nü sendo executnda, a 
lei de 28 de Setembro de 1885, relativamente 
á· m:rh·icuht ele escravos. · 

Não llit mnitos dias, im-oca;,·;t <t atten~?ão 
do Sr. ;\linistro dtt Justíç:~. não pa1·a. o jul::t<
mento rl:t Relação a respeito de nullida.de ~de 
inseripç=to de .escravos datlo:; com filiação des
conhecida, mns p tra. s:1ber o pr-oposito em que 
por,·cntur[L est<t\':t o goY.erno de lhzer obsernw 
a lei a hl l'CSpeito, ordenando ao procm·,vlor 
dn Corô:t, Fazcnd:t c Sober;:mia 1:\:tcion:d rpte 
rep1·esent:t o g-ew~rno l)(~r.~nte o tribunal su
perior tln. r~chtç:ã.o c Snpren~o Tl·ibnn<tl de .Tns..:; 

O governo,. porém, j-ulgou mais prudente 
não I;esponder a esta. ]_lergnnta catheg~oric·a, 
limitando-se a leml1rar o que o Ol'n.tlor lut"'-~ia 
St( o o prm1e1ro a recorc ;u• : q ne a. , ecl:SttO 
primiti\·, ~, d;t Relação penditt ele embargos pe
rn.n!'3 e\ló. }11csmo t)ostos. .. . . .. , ' .... ·:. . ;:, 
nü.o se descu!dar<t de estu(br o ponto para que 
ChttillOll•:l SUU. <tttenção, isto· e, O meio legal de 
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cionismo sot'rego, com o tJ.Uü.l v;:ü·ias n.utoridades~ jurisdicção, afim de que deixem de lml.ticnr u.ctos,-. 
quer administrativas que~· judicJarias, têm pro- para que ~t lei por fOrma. alguma os autorisou; e em 

. qt~e além disto1 í'a>.a rest~1Jelccer o sentiment.D da,. 

O SR. AxnRADE FIGuEIRA:-•.. sem ponderar 0 Sr. Rodrig;o SilYa (mini::tro !l(t 

c1ne o regulamento da, citada, lei oíl'ereca o pi'o:- agl"icu!tw·a) ;-Sr • presidente, 0 illustrado depu
tesso•e os recursos indispensa,v-eis para os casos tado pelo }lo districto d•• provincia do Rio ele Ja~ 
em (lne se dê null,iclade le:ral. neiro ácabade pedir providench1s <10 g-overno 1_)ara 

1 ~ que se}• executada a lei de 28 de Setembro de 
Ultimamente, porém, tem cheg-ado ao conheci- 1885 . . 

mento do publil!o exemplos ele procedimento ainda 
mais insolito, partindo, como partem, de aut(1ri- Devo declarar ao nobre-deputado, em nome do 
dades administrativas. i~ CflU\es não incumbia governo, qne estamos deliberados a l'<tzer executar 
:-.inü.o o tl'abalho material dt\ inscripção dos es- aqnella lei com tod ·.t a, ii.delidade. (Apoiados, muito 
cravos. bem.) Nem outro poderú, ser· o nosso procedi-

E' assim que, na provinci•• que o Sr. presidente mento, emquanto permanecermos· no miuist erio, 
da Cnm<tr<l Fio llign:tmente representn., o inspe- e aquella lei existir no pa.iz. (:ipoiarlos .) 
ctor da alí'andeg<1, segundo nm otficio dirigido a O facto , n; que referiu-se o nobre deputado pelo 
S. Ex. pel:t directorht llO Banco Hypothecario e ll0 di:;tricto do H. i o de Jan~iro, }lraticado pelo in
Commercial, estabelecido na,, ca.pit:1l (ht mesm~ spector lht alfnndega do l\Iaranhã.o. 6 verdadeiro 
proYincin, julga-se com autoridade ele p·1::;sar e foi trazido ao conhecimento do meti illustre col
f!:Ll't<lS d•:! liberrlade ao exarar simples c.~rtidües lega o Se. :\linistro da Fazend<t, pelo dig-no pre
neg<tthas de não se acharem tae,:; e taes esc:mvos siden~e daquella província, e pela directorh\ do 
mntricu'i.:ulos naquelli\ estac;:.ã,o fhcal. B <U1CO Hypothci::al'io e Commercial. 

0 S1:~. Ecl'HRASIO CoRm::rA:- Isto é um abuso O alluclíclo in5pector, tendo recebido um reque-
rimento, em que um indiykluo pedia se lhe ccrti-

ínqualiticnxel ! (Ha outro::.apm·Les.) ficasse si um escravo llertencerite <\ _um f1zen-
O SR. :~XDRADB F1chnmu.:- d mesmo olllcio deirci do interior !Ora matriculado, em d~?:Yiclo 

alltde a um facto, que alli -se deu. tomllc, n·n.qnella repartição, proferi ti de:>paclto di
. -em tlbtincto propri'3tarlo matl'lculon uma es- zem o-que o _escra,vo não se achava.matricnhtdo, 
crava 110 districto de Guim:u·ãcs, onde res:de e accrescentando que, por e.sse mesmo facto, est,ava 
ondP h:wi:'o. :'iclõ m!lt6eilltu~a. n, mesm:1. escr;wa elle livre, podendo ,.-~. c:ertid[o seryir-lhe de Ci\l'ta, 
na 1 :t mn tl'icula em 1872, ordenada, 1)e]a lei de ele lilx·rdnde. (Oh ! olr;! Risadas.) 
:28 de Seteml,ro de 1871. E::;t:L e.>cra,Vl\ teve (le E-videntemente, e:;te empregado excedeu ás 
acompn.nlt:ir a ~na senhot-i e roi :·esidir l)Or :.l.lguln suas :lttribui~ücs, com mo.nil'esto desprezo (l,~ lei 
tempo na capttal em compn.nlun. de umrt !ilha (apo(ado.>;) , e o governo tomnrú as providencias, 
llestn; qnC' ahi cstn:va no coHcgio. r1nc lhe cnmpl'e, para que taes factos nilo se re

Rcnova.l:t a m::tt;,•icula n.~ município em q~1e re- pro~luz<11ll pel<L_ iln [~~uürlacle. (Jl~titos apoiados; 
~_ 1( e o ~ . ~ : · . t. " 

nntricnlntla, cst<1-\a satisreito o preceito leg·a1. . Oregulamento 1le 1° de Dezemb1·o de-1871 c 
Poi:;, l;em1 o . inspectot· d L al!'~m,lcg-0- da, c:~pital expresso, e <t opinião do governo não podLt deixar 

do )laranhao .1nlg-oa-se antormtdo n, dechrür de ser sinü.o aqucdln, exposta, velo nohre dcpn
rpt<: a c=-l~r:~.nt estant linc pelo l'M;to de não i'et' tado _pelo Rio do Janeiro. . 
:;itJ,;. l'i)!lOYildtt a lll:ltl'iculn ll<t c:tpital da pro- Os escravos siio matricnln.tlos nos mnnicipio,; 
vinch. em qne rcsitlem; & a dispo,;içã') do art. 2c· tla-

0 sr~. COET.UO Rúlll~IGt:t-:s:- Que <<juiz de pn quelle reg·ulamento. 
da ro<;a.»~ A muchnç<'L tle residencht só póde ser provad;t 

pela, declar . ção do senhol', qui\ndo o cscr:wo í'ôr . . . . • . . 

uos m esmos senhoros, cmboi·:• fosse lllttnicipio cto~ ti:'L al{';tndcp;~~ de S. Lni:~ do l\Ia~'anl1ÜO. 
distincto clnquelle em que estive!lsem an~csmn.- (.:t11oiaclos;) '" 
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~á qu_e estou na t~ibuna, Sr. presidente., apro- rença :para à _sorte ·e para a segurança doagri:
ve1tare1 a opportumdade para dar explicações M cultor, nenhuma attenção • prestando aos Sa.cri
nobre "deputado pelo 20° .. clistricto da • proviocia de fiei os feitos para c'rear e :desenvolver-a; proprie
Minas Geraes, que, no ultimo dia de sessã.o,justifi- dade e a riqueza naquella fertilissima zona do 
cou um requerimento sobre ·o movimento de lmperio l ·. . . · ,; 
for as desta Cõrte · · · . 

Este facto. tem si o. commentado por ditrerentes governo consentir que a praçà de Santos, tão im
modos, e· eu ~e v o ao parlamento uma explicação,· portante pela extensão de seu commercio, onde se 
porque deseJO que todos os actos relativos a concentram avultados ca itães onde é numerosa 

· s ues es se'am mUJ o pu 1co.s e perfeita- a colonia estrangeir-a, permanecf\Sse sob a ameaça 
mente averiguados. (Muito bem.) · de desordens, que -podem ·ir a todos os desvarios;· 

Nisto, o governo sõ tem a ganhar. (Apoiados!) desde que se attanta para a elevada cifra de cerca 
V. Ex., Sr. presidente, sabe que a lei de 28 de de 1.000 e::;crav-os mdisc1plinados e desprovidos 

Setembro de 1885 foi o resuttado do accõrdo de de recursos para apropria subsistencia ~ 
todos os partidos e recebida como_ a solução que o governo procurou cumprir o seu dever. Eu-
mais consultava. os altos in e · · - ·o- ~· · 
do pniz. . S. Paulo, o Sr. Visconde daParnahyba, cuja pru-· 

Em S. Paulo, esse grande a~to legislativo não dencia e caracter leal são garantias para todos, 
só teve esta. significação, como serviu de aviso deixando-lhe a liberdade da escolha das medidas 

cartas de alforria, e em larga esc..'tla, são alli grandes interesses agrícolas e commerciaes ora 
constantemente concedidas, sendo que muitos em sobresalto. . · . . . . ' 

.alvitre hão celebrado contractos. de locação de 
serviÇos com os seus agraciaaos, colhéndo de . tal 
pratica exoellentes resultados. . . · ·: 

Pois bem: nem ass~m a propaganda abolicio-
nista deu-se por satisfeita. , . . · · 

Repentinam_ente e~ta marcha paéifica que. yai 
~ -

,terrompida ; ·uma verdadeira _qrê.,e org-ailizou:..se 
nos centros de trabalho, e os escra-vos, ahi alli
ciados, abandonam . em massa ~ fazendas, fo
gem em todas as direcç~es e, .t~a.nsportan~o-se 
nas estradas de ferro. vao homJswr..;.se na c1dade 
de Santos, ond.e consideram-se inimunes e. livres 
de qualquer co:1cçã.o legal por parte de seus 
senhores. . 

Com t~l p_rocedimenfo dà-se, de um lado, _a; 

cipiosl::l'mai~ ricos da província; ·de outro, a ac
cum'!llução ·de grande numero de escravo.; fu
gidos na cidade de Santos, o que é grave e 
imminente perigo para a ordem publica. e a. pro-
priedade. . 

O governo recebeu diversas recl~mnções, entre 
ellas uma dos hwr-adores do município de Cam
pinas, nssignada por cidt~dãós dos ma1snotaveis, 
Iiberaes, republicanos e conservadores, pedindo 
todo.;; providencins, ~tllegando o estado lamentavel 
em que se acham, com o trabalho agrícola des
oro-aniza~o, sob_ a a~eaça de· contínuos disturbio3 

belecer a confi~\~ça e a 'tranquilida e publicas; 
lavradores e commerciantes renovam seus tra
balhós e operações, livres . de. qualquer. coacção. 

Agora mesmo acabo de receber um telepramma 
do presidente- de S. Paulo, communicana.o-me o 
resultado ·que a.nnuncio, pelo qual dou parabens 
a n u ~ize ano re erra q e . p r presen-
tado. (Muito bem.J .Diz elle em phrase laconica 
e expressiYa: « Restabeleceu-se a confiança, 
cessou a grêve~; por toda a parte a mais completa 
tra.nquilidade. Medidas applaudidas por toda 
imprensa de Santos. ~ . 

Nos limites dt\ legalidade, o governo ha de 
empreg:ar todos os esforÇos, pa~ a fiel execução 
da lei ue 28 de Setembro. (Apoiados.) 

Aquelles .que entendem que essa lei n~o deve 
. ' meio.;; legaes. (M'uitos apoiados.) 

Emquanto, porém, isso nã.o fizerem, o governo 
a íhrã. executar lealmente, procedendo com in
dispensavel energia contr<t quem quer que seja. 

.Annunciando ta.es resoluções, .o governo não 
declinará da responsabilid.ade de quaesquer medi
das que forem necessarias para que a solução da 
questão servil seja a que indicou o parlamento, e 
não a que se pretende impor-no:; na praça pu
blica. (Muito bem, muito bem. O oraclor ê muito 
felicitaclo.) · 

A' vista desse estado de co usas, de que jà têm serva que o rêquerimento que teve a honra de sub~ 
·provindo sériós transtornos aos interesses com- metter hadias, á apreciação da casa, sobre movi
merciaes daquella l)rovincia, ·que são,. coino se mento. de forcas de ~rra e mar; na província de 
sabe, tão ligad9s com os desta praça, pergunto: S. P<tulo, sem que nenhuma perturbação da· or
o que deveria: fazer o governo~ Cruzar os dem pablica reclamasse medidas extraorilinarias~ 
·braços~ Deixar em abandono a ordem publica foLendereç.'tdo a'o Sr. ministro da justiça e-:-Dão 
e as grandes conveniencias sociaes;'sem prevenir- ao seu colle~t da agricultura, que_ sobre elle, 
se. paraqu~lq{ler eventualidade 1Qlqar cqm inditre entreW.,~to1 ali,ás ço~ lquvave_l intuito, acaba de 
. v. ~~--14 
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fallar. Não permittindo o regimento que o ora
dor discuta: neste momento nem que aprecie as 
informações do Sr. ministro, tal requerimento, 
nem siquer que requeira m•ge!l':lil :•ara :;e abrir 
debate a respeito, pediu o orador a palavra. 

':para uma simples explicação, . da qual, na 
.•• . . . . -

(. ~ , ~ " 
restrictos limites. ·A su~• intenção a.P.resentando 
o requerimento de que se trata foi, como se de
-prehendc do respectivo contexto, esclarecer-se 
ácerca, de factos anormaes, de que davam noticia 
conceituados orgãos de publicidade, usando de um 
dos direitos. de que g·osa como r~epresenta.nte d<\ 

, ._.- • < , , • tl I iCt:l t q U in [ Í-
nadamente, sem nenhum acontecimento grave e 
anormal, o g.iverno fizera seguir para S. Paulo 
nm navio de: guerra e tropa de linha, com a 
maior presteza; como se corresse perigo a segu
rança -publica. Natural era, pois, que a opposição, 
cumprindo o seu deve-r de fiscal tlos actos da, ad
ministraç~1o, si apressasse em inquit·ir das causà.s 
de semelhantes actos. O Sr. ministro acãba de dar 
o motivo d0 procedimento do goYerno. 

. ' . ,. ': ·~ ·..__· ' -
chido o fim do requerimento, isto é, dadas as in
formações nelle solicitadas, deveria o seu autor 
impetra.r da, Camara.licença para, l'etiral-o, como 
não duvidou fazel-o em caso similhante, não ha 
muitos clias. Kão o faz, porém, l)Ol' dons moti
vos: 1°, porque, embort\ com pr~blematic~ espe-
, " ., -::, a a y::sa , 

quanto lhe fôr dado discutir o reqnerimento, a 
rE!sposta do Sr. ministro; 2°, porque. nes.;o re
querimento está imp_licito ·mil pr·otesto contra a. 
política. de tergiversações na questão servil do 
actual gabinete, que ha pouco tempo co-partici
pava das 'declarações e ensinamentos abolic:onis
tas do Chefe do Estado em relação aos escravi
sados e ·evadidos 'presos, quando Sua Ma.zestade 
fez a sua ultima excursão á província ele S.~ Paulo, 

' ... ...· . . 
~·e ' ' c.' ' -

mar o exercito e a. ~ll'lnada, encarreg-ados de de-
. fender. a honra nacional, em capitães do matto 
l)ara, pegar negros fugidos ! . . . (Reclamaçrie.~.) 

·O SR. RonRIGO SII.YA (1ninistro da (tgl"icultw·a) : 
-Não foi para esse fim. Jà o declarei com toda a 
franqueza e aqui está o tele.zra.mma do presidente 
de S. Paulo responaendo }1s perguntas tlQ g-on~rno. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

H.EFOH..!II.~ DA A?l\HXISTRAÇÃO LOCAL 

Continua a 3a discussão do projecto n. l i8 de 
1860, reformando a administra<;.ão local. 

Yem á mesa.,são Jidas,apoiadas e postas em clis
cussão conj unctamente com o projecto,as seguintes 

1~11-IEXDAS 

I 
.Ao w·t. 1 § 2°. - Sul)Stitua.,se pelo seguinte : 

« As parochias são urbnnas, ou ruraes. 1"rbanas 
as que têm sua sede em cidades, ou villas : ruraes 
todas a.s outras :.. O mais; como. está no wo· ecto. 
Ao art. 4.-Em vez de : pelo presicle,lte, dig·a-se.: 
pelo commissario municipaL 

li 
A.o w·t. 8. .-Supprimmn-se as palan-ns : Pro

cedendo-se' á eleiç~o municipal, pela fórma ate hoje 
observada. 

III 

.!lo a1·t. 1:2, condição 4".-Em vez de .Jq.ooo 
bmras, cliga-se : 20 hectares. 

IV 

v 
Ao art. 18 § ."1.0 -Em logar de: m·t. 1:28 rlo ~·e-

. •> o"). :t '• • , • \? • • 
• , ... ' l""' 

se-art. 45 do reg·nltomento n. 4.824 de 22 de ~o
vembro de 1871. ~ 

VI 

"lo w·t. 19.-Suppimam-se as pahnas : E' 
obJ·igrttoJ"io, .mlou haoeiUlO ltJyitima ccwsa de es
cww. 

VIl 

~· o a1· . .:..· .- u s 1 uam-se as pa avrns: (.os 
quaes o ·;nais votado se;·á o presidento, eleitos pelos 
cidadrios actioos de todo o -munici.pio, n~t frkma da.~ 
disposições vigente.~, pelas seguintes : Salvo a. dis
poslção do art. 22 § 5.0 da lei n. 3.029 de 9 eleJa
neiro l88l,eleitos á pluralidade de ...-otos pelos ci
dadãos alistados na fOrma da mesma lei. e n·ua ·-

<ll o o respectivo processo. 

VIII 

.tlo· m·t.. :22.-Suhstitna-se pelo seguinte : Nt\ 
eleição dos vereadores, ca.da eleitor, além dã ce
dula pau juizes de paz, entreg;1.r;il mais duas, das 
quaes umrt conterá os nomes ·para. Yereadores de 
pessoas residentes em qualquer logar do municí
pio (a1·t. 10 § 1°~ ttltima pm-te da lei n . .1.0:29 de 9 rle 

... ~· . 
vereatlor especial da parochia, nella residente. 

N. L-Serão declarados ...-ereadorés os mais vo- . 
lados, atü O lllllllÔl'O dos fJUC deverem compôr t\ -
camara municipal, feita por esta a apuraç~1o res
pectinl, mt f"órma e com o.:; recursos da lei ci-
tncla. · . 

N. 2.-Quanto ao Yereador especial da paro-· 
chia, si esta, se achar diYidida em secções, a, apu
raç,ão serit feib pela camam municipal, em acto 
• "':.o • ... . : o •• -.:- ,.. ... ,.., 

todo omunicipio. Si,. porem, o eleitor<.Uto s~ reunir 
perante lima só mestt eleitoral, est:t em acto con
tinuo envinr·it <tO mais votado cópia anthentica da 
neta da mesma apuração, l'arn. lhe servir de. di
ploma. 

Ao w·t. 2.1.---:-Substitna-se pelo seguinte : As 
funcções de vere<.'idor são incompa.tiveis com as 
de empregos publicos retribuídos ; e não podem 
ser· nccn.mnla.das com as dH senador, deputado iL 
assemblé:• ger;;tl legislativa, e membros de as-
...=.~ - • ·• --~o··~ • · .• ·• •• ••• ·• ~ 
... z:, . • ' - f.. 

respectivas sessões. (Lei n. S029 de 9 de Janei1·o 
de 1881). · 

Igurdtw:ntc, os l'allidos não reha.bilitados, e os 
cidtíc.lii.os intet•1lictus não podem set• eleitos Yerea
dores; sendo cousitlomdos nullos peln. mesa elei
toral os votos ue 'tot• acnso nollu:i rccahircm. 
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Ao a1·t. 23.-Snpprimn.-se. 

XI 

Ao a1·t. 26.-Substitua-se peh~ seguinte : Al)re
sentada a.escus<t elo vereador, a cama.ra. ex etlirá 
na, mesm~t sessao c l}:l om;.t ao nnmedhüo em votos 
ao ultilllo Tcreador. 

Pela Jà,lta de cumprimento desse llever,incol're
rão os. verendores, qiJe pnm tal contribuírem
sem motivo justi!icad(l, e sem clemor<t. exposto
na mnltn, de 100!) caua mn, imposta. pelo l1l'esi
tlente dn, )l'Wiucia. 

XII 

. Ao art. 27.-Substitua-se pelo seguinte : Os 
-rereadores, que, tendo ~ce~tadoy carg~, deixarem 
tle comparccer,sem causa JUStificada, a duas reu
niões orclinarias th camarà, seguichtmeute, lla~a
rão •~ multa de l 00$ a 200~, arhitrad:~ pela m~~lwt 
camara. 

XIII 

Atl· m·t. 28.-Snbstitna-sü pelo _seguinte : Os 
vereadores do quatriennio anteriorsã:o obrigados a 
servir, cmquanto os novo;; eleitos não forem em
vossaclos, sempre que todo3 os vereadores de n tt:
meró estiverem suspensos e bem nssim quando . ,;,. . . . 
nar e i'ór absolutamente impossí-vel a, sua reunião, 
a despeito ela providencia contida no art.,38 n. 4. 

XIV 

Ao (lJ"t. 29.-Acrescenté-:.;o, no fim llo artigo, o 
::;cgnintc; as c.<tmaras podcrão.tambem'contraeta,r 
um alh·og·ado, do modo que lhes parecer mais 
conveíliente e cconomico. Neste caso, ao aclvo
gatlo.:-além dos outros deveres-incmnbirit de . . . 

.lu W'l. Sl .-Acresceu te-~e. no IÜn llo artigo, o 
seg-uinte: Ka::; capitt~e~ das i)l'oviucia::; e nas ~iclit~ 
des, cnja remla mumc1pal exceder lle 40: ooo:; an
nualmcmte, as attribui!,:ões,coureridus pelo art.38 
~§ 2o, 5o, i'', 8°, \)0 12, 13, 14, 15, -16 e 1 \J, e art. 39, 
scrií,t) f.'Xúl'citlas Clll todo ó mnnicipio -pOl' lllll com
missat•io mui1ici )al. escolhido )Clo wesidente d<t 
1n·ovincb, en~re uma. pt'Ol)Ostn. 1 c troi:i. nomes, 
a.prl}sentacln, pcln. mesma. cnmawt. 

Sendo o commiss:n'io nm Yt:reaclot' não tcrú. 
rencimento algum.· 

N. 1.-Xo c..tso de não set' a Jwoposta, da ca
ma.r:_a resolvid:~ l)~lo presidente n. proYincin., _po 

.. • c. , l ( ' ' l . c. ' 

na. secretaria, da, llt'esiclcncia, do respccth-o olHei o, 
qile de\·e ser registrado no correio, n cr•mara 
nomeará 1)or maioria d• votos em Yotnç,fto nomi
nn.l, o mesmo conimiss.."Lrio. 

N. 2,-o conunissario ser(t tlêmissiYel pelo pre
sidente d;\ província, mediante lroposta da, ca-

~ c. ' t ( c. - :;~ . . t (, \; 

o numero de. yer,mdore:; de que se comi!nzer a, 
mosmrt camara. 

Nesta hypothese, a, camn,t'<t farit nont proposta 
:para uomet\~ão na. coniol·mídade dQ que tic::t esta
l:Jelecido neste artig-o. · 

.... ~- 1 o ~res1 en e a prov!llcia nao er a 
demissão solicitada. dentro do prazode 30 dias, a, 
camara a. resolverá, fazendo por si mesma a np:-
meação. 

N. 4-. -·Os vencimentos dos commis&'Írios 
municipaes serão pagos pelo cofre n1lmiclpal e 
a.rbitrallos nos orçamentos das res )ectivas ca-
lllàl'U.S. 

Nestes muuicipios., os regedores exercerão só
mente fnn~ções pai?ochiaes, como na c<tpitnJ do 
Imp~rio. 

XVI 

"': . • -.. o' - ' < c. -

si dente: que será l'3leito á pluralidade de .votos dos 
presente.;; na primeira sessão.e.annual, pelos ve
readores d'ent1·e si . 
· Depois da palavra «subordinado », do 2o pe
ri.Ddo, diga-se: salva a dispüsição final elo artigo 
aotecetlente. 

Acrescente-se no fim do artig-o. O.presiclente 
serit substituído pelo vice-presidente; eleito da 
mesmt~ forma que aquelle. 

XVII 

. Ao m·l. .:?8, n . .1.-Snhstitna-se pelo seguinte : 
. Con,·ocai', jnrmnentar e cmpossar os immo

dw.tos em votos aos vereadores, quando, em razão 
de falta, de comparecimento, não puderem e3tes 
- . - .. 

XVIII 

Ao a1·t. 88, n. 6 . .-.SUl)Pl'imam-se as l)a,lavra,s : 
Dcsrl~J qttc o jil"r:sirl~Jnte tive;· proposto a demissao, 

ate.! final. rlo pc l"ido. ··· 

XX 

:lu 'w·t. IIJ, n . . :/.~Sttppt·imam-se <ÍS lltthi.Yras 
(det!l'eto n. 1569 de .'3 de ,1[m·ço (le 1855). 

- XXI 

Ao u~esmu ad. 8 .-Sttpprima-so desde a-pa
htvm - contêri1·-, nté estas out!'a~:-1810. E o 
resto taml.lem. 

XXII 

..to <trt-., IS, n.10.-Depoi:; das pa,lanas 1lc;·ea
clo;·c,· 1;tcsento.>, act'ê3centc-se:-na sessuo,em nue 
ti)r elln approvadn. · 

Ap w·t. 48 § 12°.-SniJstitua-se o pt'imeiro 
período púl' este ontl•o: O Yereador que t'itltar às 
sessües sem motivojltstitic..<tclo, a juizo da ca:nnm .. 
pag-arà por cad<\ rnlta a mnlh\ ele" lOs, nas cid::tdes, 
e ele 58 nas vil las. · · · 

XXIV 

.-lo a,·t. -18 § 1S0 .-Accr<3scente-se: l\L 4-
Exol'cicio. dos cargos de seuüdOl', deputado à ;;15-
semblea. geral le~·islativ~ e m~mbro da a::;sembléa 
leg-íslati va pr:o~-incial. . 
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XXV 

Ao m·t. 48 § 1.Jo.- Substitua-se pelo seguinte: 
Na. falta de Yereadores do numero, serão convo
cados, juramentados e empossados, conforme.a 
ordem da votaç-.:io, tantos immediatos; quantos 

... . . ·. 

XX.Vl 

Ao w·t. 62 § 2° .-Substitua-se pelo seguinte: 
§ 2° - Podem-se escusar do servtço das juntas 
administa.tivas o- ro rietari - · 

N. L-Que forem maiores de 60 annos ; 

mul ""tlç.ão desta lei; e de accôr1io com ella ; de
''endo as suas outras disposições entrar em plena 
execuç,ão no começo do anno seguinte. 

XXXIV 

Onde convier accrescente-se: Art..... o a 
as multas impostas na presente lei reverterão 
em beneficio do cofre da respectiva camara mu-
nicipal. · 

XXX. V 

Accrescente-se no fim.,. de todos os artigos: 
Ar . . . . . . Revogam-se as disposições em con

trario. 
N. 2. ~Que soft'rerem enfermidade chronica, de XXX. VI 

que resulte in?po!ltbilidade, ou grande difficuldade 
de concorrer as sessões; . Accrescente-se onde convier: Art. . . . O :.um o 

N. 3. -Que tiverem servido no anuo anterior: municipal coincidira c~m o mino civil. · 
N. 4 .-Que l10uverem transferido seu domicilio XXXVIII 

para. out~ parochia. 

Ao w·t. 62 § 5°.- Supprima-se desde aspa
la.Yras: E decla1·arlo, até esta outra: eleitor. 

XX VIl! 

.rio m·t. 63. -Supp1~ima-se. 

XXIX 

S. R.-A. Milton.-Oli1:1ei1·a Ribeú·o.-Pat'
Uno Cfw.:oes.-J.ocío Manoet.-F. de Figuei1·Ga. 

O Sr. Ribeiro da Cu.nÍl.à pronun
.Ao (l'rt. 64.-Supprima-so: .Accrescente-se :.w cia mn discurso. 

final do art. 65. O Sr. Eu1ihrasio Correia felicita-
XXIX (a) 

uso dn. igreja, .alütia. e pm:amentos 
culto. 

XX. X. 

Ao art. 94 § 4o.~ Substitua-se pelo seguinte: 
-Convocar, juramentar e empossar os imme
dia.tos em votos, aos vereadores, quando algum 
destes escusar-se, ou fallecer. No ca.so de au
seucia de vere~Ldores, porém, só ser-ã:o convocados, . ,....;:~ ... .. . . ,... . . 
estes precisos para. perf"<~zer a. maioria 
camat>a. 

XXX li 

Ao ai-t. 100.-Substitua.m-sa as pa.llllvras «<lo 
veread"'. especial da 1J.a!"ochia >) pelas seguintes: 

xx.x.iir 
Ao art. 105.- SulJstitua-se 1">elo seguinte: 

O go,·erno mandará ra.zet• nova el~içii.o de ve
l·eauores, dentro lle tres mezes, contados da pro-

se, occupando a tribuna. após o nobre deputado pelo 
1\Iaranhão, por poder demonstrar a S. Ex. c1ue la
hora em~ erro na. su osi ão c1e: ue somente os 
a eptos < a escola libera.! pretendem dar aqtono
mia completa aos negocias municipaes. Sectario 
da completa. autonomia dos municiJ?ios, os seus 
argumentos procedem, não do~ princtpios da es
cola liberal, mas do proprio Acto Addiciona.l. 
· Sejam qua.es forem as \'antagens que o projecto 

pos-·a. trazer, nenhum resultado utH se po<ler;.). 
timr da. reforma, deL'<:ando as municipalidades 
sob a tutella das assemuléas provinciaes e dos 

·i e t v· · · 
Dê-se livre acçã.o ao município que ter-se-ú não 

só uma <}ggrega.çiio de f'orças locaes do bem puhlico 
para o 1ii.unicipio, como os beneficios que lhe con
cedeu o A~to Addicional. o que cumpre e impür 
n. responsa.bilidade inclivi(lual aos Yereadores 
pelos actos. que pt'atica.rem contra o Estado ou 

' . -
. . e 1° de outubro de 1828, confundindo 

diversas attribuições e inutilizando as que ha
viam sido anteriormente concedidas as camm:D.s 
mnxiicip<tes, limitou o RQder dellas e collocou-as 
sob a tutela do preside~ da.provincia e assem-
bléas pro_v~n~iaes, . . ~ 

, ' (. ' ( o .... 
decido com o direito de fazer os seus . orç.amen tos 
e àe applic..'l.r as suas rendas do modo que jul
gasse mais conveniente. Assim ter-se-ia consti-
tuído o poder municipal. . . 

Tem se dito qti.e essn. theoria é inconstitucional, 
mas o oracloP demonstr-çt que dentro da lettra do 
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município. 
Cit.'\ em apoio de sua opinião os arts.107 168 

e. 169 d~ Cons_tituição que deram o govern~ das 
v11la~ e Cidades as camaras municipaes e determi
na~~ o m~clo por que esse governo deve ser ex
erctdo. Na.o sendo o oder munici al oder 

· · Enienda ao § 1° do art. 87- Supprimam-se as 
palavras-« não potlendo porém impor sobre ob
Jecto já tributado pa1~c1 os cofres geraes.» 
·s. R.- Sa.la das sessões, 15 de Junho de 1887 .. 

-A. C. Rodrigues. . · . 
pol~tico, qualquer legislatura ordioaria. póde 
legtsla.r sobre elle. Os direitos individuaes reco
nhecidos -pela. Constituição t::únbenr não. são feri
dos pela liberdade do poder municipal. 

A Constituição, pois, não impede que S@ 
a:ranque das as~e~blêas yrov~nc!aes e dos p~e-

sobre as cama~ md~i~ipaes. As attribuições, que 
Jl_elo Ac!o Ac!dtclonal tem as assemblêas provio
cmes, nao vao ao ponto de lhes dar constan-t:e 
tutela sobre todos os actos das camaras munici
paes, e especialmente sobre a dos respectivos or
çamentos. 

Na. con'"feocfio dos orçamentos municipaes, a lei 
deve att~nder a es_te ponto essencia~ ; que as ca
mara;; nao lan?em Impostos sobre mater}as já tri-

·o ' • ...< 
impostos de que as camaras est<io de posse, ellas 
poderi~m arrecadai-os livremente. 

Acredita o orador que as suas idéas têm de pre
valecer, porque o futur.o deste paiz pertence á. 
liberdade, e a liberdade se manif"estarit na org~-
nisa. -o dos munici ios. · 

Assim, julgando necessaria a autonomia com
~pleta dos munieipios, não póde dar o seu voto ao 
·pro_jecto que tira.;..lhe toda a liberdade. Não póde 
tambem votar pelas emendas relativas ao tnodo 
de ~leição das. camaras. muniéipaes, porque en
tende que não póde ha.-er voto maiS livre do que 
o voto uninominal. Esse modo de eleição é· o mais 
proprio para. a escolha . dos que têm de represen
tar os interesses da. localidade em que re-. ( . . 

Admitti.ria entretanto o orador a reforma da. 
lei eleitoral na parte que probibe ,a reeleição dos 
vereadores, diminuindo ao mesm(; temrio-os casos 
doincompatibilidades para taes cargos. 

o orador ouv:-u tambem applaudir o prójecto 
pela desc_riminação que faz da deliberaçii:o e da 
execução, repetindo-se o principio do direito ad
ministraüvo francez. ·Felizmente o nobre depu
tado o Sr .. Andrade Figuei~ jã den~onstrou que 
ISSO nao , s < , , • • • 
Ainda quando fosse isto verdade, apedas em 
muito pouco se poderia alterar nessa parte a lei 

• de 1 o de Otltubro. As camaras aliás já têm or~
nisado commissões ·para executar as suas delioe
rações ou encarregado seus respectivos pr@siden
tes de executai-as. 

Ten o ass1m avra o o seu pro es o con a o 
projecto ·e ·dado .aos seus cop.stituintes a ra~o 
porque· se separa dos seus amigos nestrt. CJ_uestao, 
conclue o orador o seu clisctU'So, lembrando ainda 
as opiniões que sobre o mesmo assumpto enun
ciou na assembléa legislativa de sua província. 

Estando ausentes os Srs. Leitão da Cunha e 
Jnvencio de Aguiar, que estavam inscriptos a 
tavor,o Sr. Presidente aà a palavra ao Sr. Hen
qlte Salles, que inscreveu-se contra. 

ve·m a mesa, e Íkla, apoiada e posta em discus
são·corijuilctamente com o -pro.iecto,a seguinte 

OS~·· Henrique Salles diz que está 
convenctdo de que o governo nunca cogitou seria
mente desta reforma, nunca. mesmo pensou em 
reformar cousa. alguma, porquanto, si a-ssim não 
fóra, o governo teriã procurado, dispondo, como 
dispõe, a_e to~os os elementos de estudo, e com 

. ' -
corridos dtt apresenta~;<1o deste prQjecto até est<t 
data, não apresentaria para, •.. e da discussií.o 
elementos t<1o desconnexos. ·. 

O ()'ovérno o que quer é compendiar toda essa 
legislação vnomala e perniciosissima de avisos e 
portariM, em que em u.ma serie ininterrompida 
ae administmção, tem procurado invalidar as 
camarns municipaes; ·e a prova disto esta na de
claração que fez á Camara dos Srs. Deputados o 

10 • • •• •• 

mento das inunicipa.lidades, no conceito de S. Ex., 
provém da falta. de continua interv-enção d.o go
.verno nas municipalidades, e quando, por conse
quencia, devia acabar -por: -pedir a suppressão d..1.s 
municipalidades, foi. i.llogico concluindo por dizer 
que. a _b~ndade do projecto está. em ~largar as 

' . 
Depois de varias observações á respeito de al

s-uns artigos do projecto, o orador condlue por 
Julgü~ a adopção do mesmo, projecto inlpossivel, 
porquaD;to já tem mais de cem emendas, algumas 
já. impressas,· e conseguiu temente já são ein 
maior numero do que os proprios artis-os e para
g-raphos do projecto original. Entencte pois, que 
o Farlamento·desejoso de mttnter a integridade 
do imperi.o, deve cogitar seriamente em dar toda 

·1 de ac -o a s m ici i os 
fim autonomos. 

A discussão fica ad1ada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM no nú. 
FLXAÇÃO DA FORÇA. NAVAL 

Continua a 2"'·discussão da proposta do governo, 
convertida em projecto de lei, tb:ando a torça. 
naval p;,ra. o zosemestre de 1888. . 

tntStro 

O Sr. A!Yes de Araujo aproveita a 
latitude do debate para tratar da marcha geral 
que o governo imprimiu aos grandes interesses so
ciaes,e -passará em seguida ao estudo da parte admi
m iv · · · · , :s 
navaes de que se occupa o proj ecto em discussão, 

Diz que diffi.cilmente se encontrará na historia 
do paiz uma época que menos satisfilç;.\ ao espírito 
pub1ico, e em que a :tisealisação do parlamento se 
torne mais necessa.ria. . 

Que verdades -peno&'\S demonstram à saciedade 
como se p e mau er uma SI uaçao u a; as
sando e rompendo todas as medidas ele uma. sã 
política. · 

Mostra como o ministerio que se dizia de im
mobilidade qua.nto aos interesses materi.aes, de 
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reconstitui~~ão pelas reformas proclamnth1s,ue res-. blica, mas nesse momento et·a obrigaçi"to U.os 
tanrn.dor das tlnanças, apresenta-se ho.je ouvindo, liiJeraes proceder como procederam, e aprovei

: a quem lhe fizesse '"oração . runebre, umtt unica to.nclo o aparte, demonstra. que nessa emergen
- Yerdade,-o ministerio da. reacc;.ã.O. . · cin. foi fa-lho o comportamento do governo pelo 

Que o miriisterio sahiílo da maioria, do paria- desprezo das muitas opportunidades que o.trere~ 
ment?,. pre~iüindo ao processo eleitoral, assistilido ceu lhe a . cttm::wa temporaria, reduzindo-<\ ao 

(. :, t. c. 

plena approvação, unicamente iL solidariethde 
ministerittl '? _ 

Expõe que 4provação e o.Yoto, as rectitica
ç,ões e encampações foram v1stas pela. nação, 
c a conducta que tentasse contrariar qüa.nto se 
rez, terià o merecimento unico de dois nivella
mentos, assemelhar-se-h ao côrte horisontal em 
mn solido, erguendo-se a,. parte superior e abai
xando-se a inferior que lhe tocaria. 

Diz que, obser"i~anclo os neg-o~ios puhlicos, p'l. 
rece aehar.-se -o paiz lançado em completa evo
lução anarchica ; que, si :ts autoridades polici:ws 
i;ão inepta.s, in Ycntam-se insurreições de escra
vos; si o govet•no la.n~,n, o militn.r em um:1 !or
midasel fortaleza, que- -se chama Constituição do 
Imperio, e este nella se e11trincheira, continuando 
a exercer um direito constitucional, reconhecido 
pelo Supremo Conselho Militar, com q_üe se con
rerma o proprio go\·erno, o exercito e insul.Jor
dinado ; si a. intelligcncht das leis exigem in
terpret<tÇ'.Ü.O em questões pre.jucliciaes, como tt 
liberdade garantid<\ pela lei ultim~L de 28 de Se
tembro, ess<t interpretaç:ío substitue-se pele> 
voto de contianç<t ; si os . ministros são solidarios 
por actos. -praticado~, contimht o. principio .gJ
vernamentttl •lespcdmdo-se um colle,z;_t ! 

Que taes factos - não se Ol)põem a, que se rro
nuncie uma solidaricdatlo postl1uma; a fJUC a 
maioria se mostt·e ü~tigathL, e de um~entlm::;h1:::mo 
(lnbio, notando-se que, lnctoi:i f[tte otitr'ora set'inm 
bastantes pnrn, elilllinar os mini:;lros, sil·\·am hoje, 
com a orientaç-ão que se improvisa, de for(;t~ e de 
l?rcsti~io ! · . .... . 

Reconhece haver o nobre Pre:;idente do Conse
lho prestado ao Brazil gra.ndes e importantes ser
Yiç~os, pretenJemlo entretanto reduzir a: zero os 
que o cercam, de modo a constituir-se o unico al
garismo dessa política: nritlunetica; c o mal é con
t<tgioso, como demonstrará quando _ occupar-se •la 
discussão propriamente d;.t maritiha. · 

Receia pelo dia de amanhã, não sabe o que estú 
reservado ao governo deste paiz, pois a conuucta 
de S. Ex. foi até ao uso do poder magestatico, do 
11oder moderador rela.tivo á amnisth. 

A posição de sober(l.no neste paiz é unica, não 
póde ser tomaclit nem delegada. por essa 1i)rma; 
Glaclstonc a compara.va a de Jupiter entre os 
ueuses romanos; ·não se passa. do ret a um subdito 
como de um 3° a um 4'', que não o separa um in
tervallo mas um abysmo; que o l'ei occupa tal 
posição que niuguem tenta, iutar com elle, nem 
sonlt<t em tal. 

Q~te taes tlemonstcaçõcs do poder ministe
rial e no;; dias que couçm, não deixam de 
otrerecer lleri~·o, pois seria. desconhecida usur
paç-.ã.o ele attribuições magestaticas. 

Mostra o curso natural e de processo para os 
delictos e crimes que podem chogar á puni~.ã.o, si 
o perdão- e i\lllnistia, não se manifesta.m, e qual
quet·_ sentimento de generosidade do goYerno 
não pódc snlJstitttit• o que .antes· de set•legal é : 
constitucional. · 

Chamõl. a, atten~;ão par<t o que hoje passou-se 
mt Cttntat'<L en~ i·ela~~o ao ingente J_lroblem:~ do 

. , ' 1 c. & c. l 

paiz, quo teriL soeego a respeito, f[Uillitlo cxtin
g·uir-se o ultimo captiY<.J. 

Que :_l, l:tz~o 1.lCJSa pertttt•lJitt;ãO c[cye ::;er l_Jl'O
Clll't\,(1:~ l~rulclpidmetlt•~ em :wtos •lo goYerno, 
r11W j:'!: • enunciou no nnno ultimo, alargando v 
pra:::;o dtt CSCl'iWidão (! nfk• respeitando o l\luni
cipio Neutro c prov-iucit1 do Rio •le Jttneiro. 

Qne n...;; tentativas em contrario não se tlzeram .. 
esperar, jit com o projecto de seunobre colleotl , 

. .. .. . . . . . 

ctos. que só um fez nes.te5 dias mostrat•.:..se sado. Todos caminlmm c com o impulso que o 
activo e foi quando o g-oYerno da o1·dem ·viu-se governo der nã.o ht\ conservadores e libcraes; que 
na impossil;ilicladade de mantel-a e a paz -pn- . conhece a cam:~m e a marcl1a dos g-ovetnos. 
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Que si em publ,ico manifestam-se diver~çenciap, p,,ssando a trata,r do Ministerio da Marinha 
serão silice~'as poucas, as demais não passam de f€lllCÍht o sen antigo camarada G.e S. Paulo, 
especulação política à(l momento; . . .· censurando a . precedencia . tomada pelo nobre 

Esboça alguns dados·, convidando o nobr'e Mi- Ministro da Justiça, quando o nobre Ministro 
nistro ela Agricultura para a discussão· elo seu da Marinha, antigo deputado provincial e re-' 
orçamento, e: demonstrar ~ntão que a _pequena !ator da CO!l1Ir;lÍSSãO ele marinha e. guerra, tinha 
política não serve só para perseguir pessoas mas toda competencia pttra responder ruos oradores que• 
para abrir asjanellas do Thesouro e lariçar por o precederl:t. · · 
ellas, aos caprichosos, ventos, sommas da maior · Ach[l, escassas as linhas elo reiatorio sobre .ma
impor taneia_: mantem o que disseta ao anterior terias tão :vàstas, e impossibilidade de. supprir-se 
ministro, que em cada sessão pergunt&ria ao go- com a_cliscussão correspondencia administrativa 
vern o porque tira do Thesouro annualmente retirada do relatorio. 
740:000$ para dal-os a uma empreza de via-.-fer- Pergunta pelo relataria do oopitão de fra
rea; .historia o que ·deu-s_e com a estrada .de ferro gata Wandenkolk sobre .a ·inspecção de arse
clo Paraná, a discussão .havida, os embaraços pos-. naes do norte ; mostra, a\ .importancia dos in
tos pelo governo gerai, a luta com os poeleres teresses da marinha e como alli .andam as 
provinciaes, o que escrevera a respeito ha lO diversas. rodas ele uma mecanica impa,ssivel. 
annos e coino os factos tem confirmm:lo um .erro, Analysa ó que se refere á Secretaria, Conselho 
cuja correcção unicà, ainda tem onde esbarrar. Naval, Corpos. de Fazenda, Saúde, Batalhão Na-

Mostra os dados estátisticos, a conducta do go- val, Companhia de Imperiaes Marinheiros e toçlas 
verno, que, só sabe. abaixar tarifas, a impossibi- as dependencius do ministerio. 
!idade de o fazer, desde que, a receita em relação Lou-và' os trabalhos ela repartição hydrogra
ao ·custeio é apenas de 110$00. o defeito de ·pre- phica, indaga do cu<;to das agul11a;s Thomson para 
tender, em canal de pouca agua, querer augm{)n- com ellas dotar-se todos os navws ele ferro da 
tal-a alargando-o ot1 esbeitando, e ser o nossa armada; demonstra a. inferioridade da ar
unico remedio de que póde o 'governo 1anqar mada, como o maior numero dê navim; de ma
JQ:Jão o rainiJJ de Antonina que com 12 Idlometros deira que po,;;sue;, cita quadros ele Lhoyd a res-
entregnra a via-ferrea os dous portos da pro- peito. · · · 
vincia, monopolio natural, aceito pela província Insiste na attenção que eleve Ínerecer a torpe
e'unico que póde diminuir os encargos do The- deira, .que revoluciona o mundo, possüe a seu 
souro ; mostra que deixada á margem Aúto.:. favor as opiniões dos mais abalizados e represen
niúa, é no entanto sua exportação, por dados pu- tará papel conspícuo na primeira g-.uerra mari- · 
blic'l.dos no Dicwio Offic,ial na demonstração da tima que ferir-se. . . · . 
receita edespeza, superior ao de Parana.guá; que Critica a falta de regul~mento do monte-pio e 
no anno ultimo alli montou-se um importante os inconveni-entes que traz a demora ás famili~s 
engenho central ele arroz; trata"-se de um outro dos. õperarios. · 
ganwtido pela província, que o3 particulares . Nota o silencio do reHatorio sobre as viagem; 
abriram á sua custa uma estrada de Antoni:ca a de instrução. . · 
Assunguy, que leva a Castro e Jaguariahyra, ao lndaga do assassipato em Iquitos, cleparta
coração da prõvincia, e finalment€l, flUe negocian- menta de Loreto, do br.azileiro Sevéro João Da
tes dos mais importantes de ambos os ~partidos en- masceno, e quaes as providencias tomadas para 
tendram-se com a companhia, . o:fferecenclo á garantir 110 estrang·eiro _a vida ele brazíleiros 
companhia, garan tias; a propria e commerCial assassinados p9r oifi.ciaes da força publica. 
p~ra reforçar a da pmvincia: que só o governo . Conclue com poucas valavras sobre a questão 
nao,, ~ab~ n~m. vé estas. causa~, par. C8l~~oque militar, preferindo seguir o conselho do nobre 
seu papel lnmta-se _a pagar. e. pagar sempre, Presidente dq Cons,el/w ao largo desenvolvimento 
sem procurat' os mew;:; de .alhvmr os encarg9s que deu-lhe o nobre Ministro· ela Justiça. · 
do Thesouro; que a nova estrada, aberta ha · · 
poucas semanatLpara o Assunguy, já fez abrir ·o Sr. Pauli:no Chaves ·diz que no 
engenhos de hervá ma.tte em Antonina e as de- Senado, em uma das ultimas sessões do mez find'o, 
rivações não se limitam à estrada da Graciosa o Sr. ,com;elheiro Silveira Martins com a injustiça 
ca, como ainda honte!'n referi o a gazetilha do· acrimoniosa com que costum-a tratar os adversa-. 
Jornal do Com11~rcio e lê--se no relataria du annó rioS; accusoü ao general Astrogildo Pereira da 

. ultimo do ministerio da s,gricultura, . Costa, militar brioso e clistincto, por factos occor-
Espera que o nobre ministro desprendido de ridos no serviço do cordão sanitario, entre a }!ro

preoccupações. e mantendo seu espírito em uma vincia de S. Pedro e a republica vi~inha .. 
esphera superior, resolverá· adaptar a .solu_ção Não produziu immediatamente, como desejava, 
unica, l?edindo autorização ps,ra a construcção a defesa do general, por já ser crescido o numere 
desses li kilometros, cuja garantia, provam--lhe dos oradores inscriptos para fallar durante ôS 
todos os factos, só será de proveito e lucro para: tres primeiros quartos de hora da sessão. 
a nação, serp. o descredito que se lança sm em- No intuito de não demorar por mais tempo a 
prezas desta 'órdem. defesa que se tornava necessaria, inscreven-se 

Aproveita i1 opportunidade para annunciar neste debate, em que teve entretanto de ceder a 
l~geiras idé.as sobre a reforma municipal,' refe- sua, vez de fallar, a instancia.s do Sr. lVlirandn, 
rmdo o que se pratica na aristocratica Inglaterra., H i beiro, companheiro de deputaÇão dó orador; que 
como em 1831 foi essa base, sem o característico queria precedel-o nessfl defesa daquelle clistinctQ 
aristocratico transplantado para Belgica, Hol- membrGJ do partido conservador do Rio Grande elo 
!anda, Suisea, e até as concessões feitas por Ale- Sul. 
xandre li a Russía : historia a marcha das re- E' esta qualidade do general Astrogilclo que o 
formas na· Italia e a cõnducta que a respeito recommenda aos ataques elo senador rio-gran
mantêm os Estados-=uniclos. · deiise, e tanto lJasta para que ás accusações por 
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este articuladas falte o alcance que S. Ex. pro
cura dar-lhes. 

As accusações são balélas de provas ; fundam
se simplesmente em noticias ·da folha republi
cana da capital da província A Federação. 

O procedimento que se argúe ao general As
trogildo j ustífica-se por se ter elle conformado ás 
ordens da presidencia. 

O Sr. conselheiro Silveira Martins não se 
contentou, porém, em assacar injusta censura 
contra ·o fLmccionario encarregado do serviço a 
que o orador allude. S. Ex. revíveu um facto 
que teve por origem uma das mais terríveis 
'Perseguições políticas, isto é, um celebre proces
so que por crime de contrabando se forgíeou 
contra o generar Astrog·ildo. 

O orador hístoria tal processo para mostrar· que 
foi completa a justificação com que o general 
triumphou daquella perseguição. 

Aprouve tambem áo Sr. conselheiro .Silveira 
Martins accusar na tribuna do Senado a dous 

com o fim de mostrar a impruclencia clellas, pro
vando incidentemente que tambein não é admis
sivel a censura dirigida aos 'Srs. José Antero 
ele Siqueira, hoje promotor publico cl~ 'Faquary, e 
Joaquim Henrique ele Oliveira Kuõn, adminis
trador geral dos correios, na província do Rio 
Grande do Sul, 'por nomeaÇão,· que, corno a do 
primeiro, é·posterior ao~·factc.s arguidos. · 

Mais uma accusação articulou o nobre depu
tado, e recaiu no promotor publico de Porto Ale
gre. A censura foi injustissima, porque trata-se 
de um advogado que tem illustração*' de um fun:.. 
ccionario qtl.e gosa elos melhores creclitos. __ 

Termina, dizendo que esta profundamente con
vencido ele que, com o mesmo ardor com que foi 
feita pelo nobre deputado a accusação, ter-se-ia 
S. Ex. encxrregc1.clo da defesa, si aquelle promo
tor estivesse alistado nas fileiras do partido. ·Jí
beral; 

A discussão fica adiada pela hora. 

amigos do orador, que são distínétos funccionaríos O SR PRESIDENTE dá a seguinte ordem do dia 
publicos, Srs. Jo•1quím Pereira M'wedo Couto, 16 do corrente : 
thesom'9iro da Thesouraria da Fazenda da pro- Continuação da 2a discussão da 
vincia do [tio-Grande do Sul, e José Bernardino governo, convertida em -projecto de 
dos Santos, impector da alfandega ele Uruguayana. as forças navaes para 0 2o semestre 

O thema das accusações foi o audacioso rouj:Jo de 1888. 

proposta elo 
lei, fixando 
elo exercício 

perpetrado na primeira dessas repartições. _ · 
O Sr. Silveira Martins não foi movido pelo inte

resse dcl causa publica; renovando a historia desse 
f<lCto, por causa elo qual nenhuma censura merece 
o governo, que, em relação a politica elo Rio 
Grande elo Sul,, si tem culpa, .é a ela nímia con-
descendencia com que tratft a S Ex. e ao seu 
partido naquella província. - · 

O estimulo a que obedeceu o Sr. ·conselheiro 
Silveira Martins, foi além da sua ma von"tade con
tra estes funccionarios, a contruriedade resultante 
de haver sido removido da ThEisourarip, ele Fa
zenda do Rio Gra.nde do Sul para a ele Pernam
buco um amigo particular· de S. Ex., que não 
podia continuar em exercício a,tli. 

O orador narra as círcumstancias elo roubo ele 
que fallou e os factos que se lhe seguiram, 
mmtrand~ qw3 nem é rttzoavel inculpar o go
verno, que tem diligenciado apurar a venhtde 
por todo-; os meios a seu alcance, nem lançar 

. suspeitas sobre o Sr. Macedo Couto, e tão pouco 
sobre o Sr. Bernardino dós Santos, por cuja no
n1eação para inspector ela Alfanclegn, de Uru
g·u 1yana, o Sr. Silveira Martins cénsurou o Sr. 
Ministro dtc Fazenda. · 

Continuação da 3a discussão do projecto n. 178. 
ele 1869, reformando a administração local. 

Levanta-se a sessão as 5 horas e lO minutos. 

23a SESSÃO EM 16 D'E JUNHO DE 1887 

Presidencia do Sr. Gomes de C astro 

SUMMARIO.- Ohamadq,.- Leitura da a'cta.- 1\pprovaÇão.
Expediente·.- Pareceres de.commissões.·- Approvação.- R o· 

.querímentos dm! S1·s. Costa Aguiar e Affonso Celso Junior.-. 
Apprüvação:- Requerimontos dos Srs. Affonso Penna o 

·Affonso Çelso Junio1·.--, Adiamento.- Representação dos ostu-
ludantes de pro pa•·atorios.-Observaçõos do Sr. Cantão.-Ro· 
querirnenlo do Sr. S. Màscarenhas.~ Approvação.- Negocias 
do Sergipo.-Discurso do Sr. Coelho e Campos.-Projecto. -
Ordem dq_dia.-Continuação da 2• discussão elo projecto sobro 
fixação de forças. de mar.- Discursos dos Srs. Ministro da 
Marinha o Affonso Penna.- Encerramento da discussão do 
a.·t. 10.-Approvação. - Di~cussão do art. 2°-. - .D.iscursos 

. dos Srs. Affonso Celso Junior e Cantão - Approvação do ar· 
tigo.-Discussão do art. 3o.- Discursos dos Srs, Affonso 
Coisa Junior, Cantão o Affonso Pi\Una.-Emenda. ~ Dise,urso 
do Sr. Ministro da Marinba.-Requerimonto do Sr. Affonso 
Penna. Rejeição do roquorimonto. -Rejeição da .t>mencta.~ 
Approvaçfio doartigo.-Declaração de voto.- Discus·são do 
arL4°.- Discurso do $r.Affonso Colso.Junior.-Approvação. 
-Dispensa de intersticio.-Continuação da 3a di;cussão do 
p•·ojecto r6formahdo a administração local.-Emendas.~Dis· 
curso do Sr. Ratisbona -,-Adiamento da discussão. 

Ainda, se occupara o orador com o que o 
nobre deputado pelo 6° districto da.ovincía d_ o 
Rio Grande do Sul, que s.ente não es• presente, 
disse contra outro3. clistinctos funccionarios pu.,. 
blicos ela província do Rio Gmnde do Sul e contra Ao meio dia faz-se a ch;Jmada, á q]lal respondem· 
nJgunsamigos particulares do mesmo orador. os Srs. Maneio Ribeiro, Mac-Dowell, Cantão, 

Perfilhando o conceito enunciado no Senaclo, Cruz, Costa Aguiar,. Leitão ela Cunha, Silvit 
p~lo Sr. Silve ir~ Martins,· sobre as nomeações ·Maia, Domingues d:c~, Silva, Gomes de Castro, 
fmtas :>ara o l{w·Gmncle elo Sul, que elle diz João Henrique, Dias Carpeiro, Ribeiro ela Cunha, 

· terem recahido em bebaclos, ineptos e ladrões, Coelho Rodrigues, Coelho de Rezende Jayme 
S. EK. não acompanhou .ele qualquer documento, Rosa, Torres Portugal, Rodrigues Junior, José 
de quatq~wr prova, tão arrojad:• proposição. Pompeu, Ratisbona, J aguaribe Filho, Alvaro Ca-

No rnaJS, S. Ex. re]Jetm ela tribuna injustiças minha, João Manoel, Carneiro ela Cunha, Hen
"contra o disti:1cto. Dr:. Domingos Francisco elos riques, Soriano ele Souza, Felippe ele Figueirôa, 
Sa.ntos e seu chgno Irmao Dr. Queima; nem s_iquer, Paula Primo, Ma.noel Portella, Juvencio ele 
tentou comprovar as gra:ves accusações que for- Aguiar, Pedro Beltrão, Lucena, Alcoforado Filho, 
mulou. . . . Bento Ramos, Alfredo Corrêa, Bernardo ele Men-

Mas,_para chssqmr qualquer ~luv1cla que possam donça Sobrinho, Luiz Mol'eira, Lourenço de 
·produzir taes accusações, o orador expõe os factos Albuquerque, Luiz Freire, Oliveira Ribeiro, Olym-
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pio Campos, Coelho Campos, Barão elo Gnahy, 
Freire de Car_valho; Milton, Americo de Souza, 
Araujo Pinho, Junqueira Ayres, Accioli Franco, 
Pedro Carneiro, lVfattoso Camara, Fernandes ele 
Oliveira, Bulhões Çcarvallw, Coelho de Almeida, 
Alfredo Chaves, Pereira da Silva, Lacerda vVer
neck, Cunha Leitão, A-ffonso Penna, Mourão, Cesa
rio Alvim, Barão clà- Leopolclina, João Peniclo, 
Barro::> Cobra, Olympio Valladão, - Montandon, 
Almeida Nogueira, Rodrigues Alves, Duarte ele 
Azevedo, Cochrane, Geraldo Rezende, Xavier da 
Silva, Barào do Diamantino, Eufrasio Corrêa., Al
ves ele Araujo, Fernando Hackràdt, Pinto Liina, 
Paulíno Chaves, Seve Navar'ros e Silva Tavares. 

Abre-se a-sessão ás 12 horas e lO minutos. 
Compai"ecem depois ele aberta a sessão os Srs. 

Pédro MuiJiz, Elias de Albuquerque, Soares, Hen
rique Salles, Gonçalves Ferreira, .Lemos, S. 
.rvüscarenhas, José Marcellino, Andrade Figueira, 
Affonso Celso Junior, Maciel, Matta Machado, 
Barão ele Canindé, Clarindo _Chaves, Alencar 
Araripe, Rosa e Silva, _ Marco_ndes Figueira~ 
Araujo Góes, Costa Pereira, Miranda Ribeiro, 
Barào da, Villa ela Barra, Carlos Peixoto, Theo
doro da Slil va, Bezamat e Ferreira Vianna. 

companhia impetrante teria sido facil obter, si 0 

houve,;se então requerido; o que não tendo ella 
praticado e llav_enclo celebrado o contrato, 1111-
ciado as obras o n'ellas proseguido, de modo a 
acharem-se hoje quasi concluídas, só a assembléa 
geral poderá ag-ora outorgar-lhe a concessão que 
pede, si clella a julgar merecedora.- A quem fez 
a requisição (commissão ele fazenda, pensões e 
ordenados). 

Requerimentos : 
Do tenente Alfredo Ferreim Moniz, . pedindo 

prorogaç[o de licença, por um anno, para tratar de 
sua saude onde lhe convier.- A' commissão ele 
fazenda pensões e ordenados. 

Do bacharel Francisco Donângues Ribeiro 
Vianna, juiz ele direito da comarca de Flóres, em 
Pernambuco, solicitando seis mezes ele licença 
com ordenado para tratar de sua saude.- A' 
mesma commissão. 

De Jorge Mirandola Filho, solicitando elimina
ção de claüsulas impostas aos concessionarios de 
casas de proletarios.- A's. commissões de obras 
publicas e fazenda. 

São lidos, apoiados, postos em discussão. e appro
vaçlos, sem debate os seguintes 

PARECERES 
Faltam, com causa participada, os Srs. Tar'

quinio de Souza, Henrique Marques, Barão de 
Araçagy, Ribeiro de Menezes, Felinto Gonzaga, 
Pacifico Mascarenhas, Christiano ela Luz e João N. ?5,.-1887 
Caetatto. . 

Faltam, sem causa participada, os Srs. Passos Privi&egio para a industria da criaçc%o, pescli/, e 
Miranda, Barão de Geremoabo, Fernandes da venda do sa~mão e da tn1ta 
Cunha Junior, .Pedro Brandão, Delphino Cintra, 
Conde do Pinhal e Joaquiín Pedro, As -commissões ·reunidas de agricultura, com-* mercio e obras publicas e de administração pro-

E' lida e sem observações appr.ovada a acta da vincial e municipal, para poderem resolver sobre 
sessão antececlenfe. · • o pedido, que fazem Arthur Henry Curling e Luiz 

0 SR. l 0 SECRETARIO dá conta do seguinte Deoclel}iano Ribeiro Pessoa, ele concessão de pri
vilegio e outros favores, constantes da petição 

EXPEDIENTE junta, áfim de por si ou por companhia que orga-
O!Iicios do Ministerio da Agricultura ele 15 do nizarem introd~Tzir, criar, pescar e vender duas 

corrente: qualidades de peixes, que não existem nos rios 
beclarando, em resposta ao officio ele 4· do cor- elo Brazil, · sa&rnão e truta, precisam e requerem 

rente, que os salarios dos operarias que servem que, por intermedio elos Ministerios da Agricut
nas repartições subordinadas ao mesmo ministe- tura, CommE;~rcio e Obras Publicas e ela Fazenda, 
rio têm sido regularmente pagos; havendo apenas, seja a respeito ouvido o governo imperial. 
em relação as férias, a demora indispensavel á As informações de que precisam elevem versar 
organização do respectivo pro(;esso.-A quem fez sobre os seguíntes pontos: 
a requisiçào (o Sr. Affonso Celso Junior). Conveniencia de privilegio pal'a a industria de 

_Transmittindo, em· solução ao oi:ficio 11. 329 ele que se trata; 
18 ele Setembro do anno passado, as informações Isenção de direito~ de importaç[i:o para os obje-
requisitadas do director do novo abastecimento ctos especificaaos na petição ; 
d'agmc a esta Córte e .. dos engenheiros. chefes do Transporte gratuito nas estradas de ferro do 
prolongamento das estradas de ferro do Recife a Estado para os depositas das ovas, que forem 
s. Francisco, Bahia, Pedro II e Porto Alegre a necessarias ao desenvolvimento ela industria nos 
Urúg·uayana, sobre a importancia a despender rios Parahybuna, Parahyba do Sul, Pa1;ag-uassú 
com a conclusão das obras, cuja construcção se e Capiberibe, das províncias de Minas Geraes, 
acha autorizada.-A quem fez a requisição (o S. Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Perna.mbuco; 
Sr. Affm1so Penna). Si existem terras devolutas ás margens de3Ses 

Transmittinclo, afim de satisfazer a exigencia rios, e, no caso affirmativo, si estão medidas e 
constante do officio de I -do corrente ácérca do demarcadas, e quanto medem as respectivas 
requerimento da. The Campos Syndicate Cbmpany, -áreas. · 
cópia da informação que prestou em 2 de Se- Sala das commissões, 15 de Junho de 1887.
tembro elo anno passado, acldicionando-lhe outros Gonçalves Fen·eh·a, presidente.- Jose Pompet> de 
esclarecimento.s que pela referida companhia .A. Cavalcanti, relator.- .A-ffonso Penna.- Jttvencio 
foram posteriormente apresentados, e declarando ele Aguia·r .-- Olympio Valladao.- Domingos Ja-' 
que, não sendo a lei favoravel à pretenção, só gtwribe Filho.,_ -J. A. Fer·nancles de Oliveira.
por equidacle pod<?rá ser a companhia . deferida; A. Milton.- F. de F igueiTôa.- Paulino Chaves.-_ 
devendo entretanto lembrar que durante longo Affonso Celso Junior.- JJiaciel.- João M.anoel. 
período, os poderes publicas concederam a em- - S. lliasccwenhas .- Oli·veira Ribeiro.- Lacerda 
prezas congeneres o favor· solicitadb, e que a 1Vemec.k. 

v.n.-15 
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N. 26- 1887 

Construcçao do caes e ate1TO· da praia ele 
D. Manoel 

As commíssões reunidas de administração pro
vincial e municipal e de obras publicas, par~ 
emittirem parecer acerca da petição em• que Rossi 
Irmãos & Moscoso solicitam di:versos fa vares, 
para uma empr~za que preten~em organizar com 
o fim ele prosegmr na construcçao do caes e aterro 
da praia de D. Manoel e construir uma nova 
praça de mercado e outras obras nos terrenos 
conquistados ao n~ar, precisam e requerem que, 
pelos can:aes competentes, seja ouvido o governo a 
respeito do objecto .da mesma petição, mandando 
o mesmo governo ouvir a Illma. Camara Municipal 
da. Córte, e juntando á informação que houver .de 
prestar uma cópia de quaesquer planos que exrs
tam sobre os alludiclos caes e aterro ou outras 
obras projectaclas nos terrenos adquirido3 em 
virtude dos ditos caes e aterro. 

Sala elas commissões, 15 de Junlio ele Úl87. -
F. de FigueiríJa. - J. A. Fernandes. de Oli'veira. 
- Paulino Chaves.- João Manoel.- Oliveira Ri
beiro.- A. Milton. - Affonso Celso Junior.•....:.. 
Gonçalves Ferreira. - S. Mascarenhas. - Affonso 
Penna.- G. Cruz.- Olympio Vallaclao.- Do
mingos Jaguaribe Filho . .:._ Juvencio ele .4.guiar. -
José Pompeu. · · 

São lidos e, post~s em discussão, approvacfos 
os seguintes 

Reqt!erimentg 

Requeiro que, pelo Ministerio da Fazenda, se 
me informe quanto produziu,· no ultimo exercicio 
liquidado, o imposto do dizimo.,;_S. R.-Costa 
Aguiar. 

E' igualmente lido, apoiado, e,· posto em clis
cussão, adiado por ter pedido a palavra. o Sr. Al
fredo Chaves, o seguinte 

Requerimento 

Requeiro se requisitem do governo, pelo·Minis
terio da Guerra, as seguintes informações : 

Quantos oificiaes, e qua.es as respectivas p'1-
tentes, existem addidos á Repartição de Ajudante 
General 1 

Que commissõ-es têm desempenhado -esses offi
ciaes de Julho de 1886 a 30 de Maioproximo PS\S
sado; e os vencimentos e vantagens que têm r'J
cebido 1 

Quantos officiaes honorarios percebem ven
cimentos para servirem em conselhos de guerra 
na Córte, e numero de conselhos em que 
têm fun"ccionado r.ada um dos officiaes 11ddidoi:l 
á Repartição de Ajudante General 1 

Sala das sessões, 16 de Junho de l887.-Aff9nso 
Penna. 

E' tambem lido, apoiado, e,· .sendo posto 
em discussão, fica adiado por ter pedido a palav m 
o Sr. Hackradt, o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que, pelo Ministerio do Imperio, in
forme o governo que providencias tomou afim de 
soccorrer as populações que se estendem desde a 
-:onfluencia clô Capivary ao Tubarão até ao· Passa 

Dous, província de Santa Catharlna, victi
madas ultimamente por terríveis inundações. 

Sala das sessões, 16 de Junho de 1887.-Affonso 
Celso Junio1". 

E' igualmente lido, apoiado, e, sendo posto. 
em discussão, approvaclo, o seguinte . · 

Requerí11~ento 

Requeiro que, por intermedio do Ministeri.o da 
Justiça, haja o governo de· prestar informações 
ace:rca do áttentado de que foram victimaS O JUIZ 
munidpaL e o commandante elo destacamento 
da villa de Patos, província de Minas Geraes. 

Sala das sessões, 16 de Junho de 1887. -Affonso 
Celso Junior. 

o. Sr .. Cantão :_;Sr. presidente, pedi a 
palavra' pam' wandar á·mesa Ul~ requerimento 
assignado por avultado numero de estuda;ntes. de 
j.)reparatorios, em que.pedem ao corpo leg1slatlvo 
uma providencia, no sentic,o de ser' alterado o 
art. lo do decreto n. 9647, ele 2 de Outubro do 
anno passado, que regula os exames gemes. 

Este artigo dispõe que apenas haja uma époc'1 
para os exames, e esses est.uclantes pedem que 
haja duas épocas de exames. Na petição expoem 
as razões em que se fundam, ns quaes me parecem 
producentes, ·e espero que a commissão a quem 
terá de ser remettida as tomará na devida con
sideração, e que o mais breve possível se dignará 
dar o seu parecer. · · 

A representação é remettida a commissão de 
instrucção publíca·.. "' 

E' lido, apoiado e, po.sto em discussão, appro-
vado o seguinte · 

Requerimento 

Requeiro que, por intermedio do Ministerio da 
Agricultura, sejam presentes a esta Camara cópias 
das propost<ts apr1:1sentadas em .Ouro Preto para , 
conducção ele malas ,do correio, e qm;e3 foram ac
ceitas. -Sebastiao MAscarenhas. 

O Sr. Coelho e Ca1.npo~:- Traz-me 
á tribuna principalmente, Sr. presidente, a neces
sidade de ·reclainar contra uma lei provincial da 
Be-th ia, que afiecta e· compromette interesses 
muito valiosos de minha próvincia. · . 

A ultima lei do orçamento da Bahia, ~t ·lei 
n. 25139 de 20 de Setembro do anno passado, entre 
outras disposições evidente111en te inconstitucio- . 
naes, contem as dos paragrap~os s·eguintes do 
art. 2, que trata da receita: 

§ 85. 50 réis por kilogramm<t de assucar crys
talisado ou pulverlsado não fabricado na pro
víncia. 

§ 86. 30 réis por kilogramma de assucar refi-
nado e branco em geral, idem. , 

E' sobre taes· disposições que versa a minha 
reclam 'ção, e a Camara verá os motivos que 
tenho para fazel-a. . . . 

Ja em 1882, Sr. president•J, a Assembl.éa Pro
vlncüll da Bahia, no projecto de orçamento que 
enviou para a sancção, taxava em 80 réis o kilo
grammct de assucar pulverisldo e refinado entrado 
no consumo. 

Nesse mesmo anno, em discurso que pronunciei 
nesta Camal!a, incidentemente alludi a esse im
posto, qualificando-o "inconstituciona.l e inconve-
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nientissimo àos interesses de minha província e Que lei esta, Sr. presidente? Por isso _se diz 
aos interesses da proyincia da Bahia, . respon- g·eralmente ser essa lei feita contra o assncar de 
<lendo-me. em aparte o iliustre deputado couse- Sergipe. 
lheiro R.oclolpho Dantas que ess•1 lei não tinha Lerei a Camam o seguinte período de uma. 
sido sanccionada, com o que, n,ccrescenti1ra S. Ex. corresponclencia da Bahia publicada no Joraal do 
prestara o presidente um relevante serviço. Commercio ele g Maio, onde assignalando causas 

Dias depoiG eu mesmo li o acto de não sn,ncção ( que ellê chama disparates ) do insucesso de 
p~la inc'lnstitucivnalidacle ela disposição supra- certas em prezas-diz o correspondente: (lê) 
c i tacla e de outras elo mesmo proj e c to. 

DeDois disto, só no anne findo houve nova, lei » O celebre imposto prohibitivo, entre nós des-
de orÇn,mento naquella província_ esta lei de 20 tinaclo a impedir que o assucar de Sergipe venha 

fazer concurrencia ao nosso no mercado ele con
de Setembro ; e confesso que não foi sem pasmo sumo, muito ha de COlltribuir r)ara ·que 0 pro
e pesar que vi reQtabeleciclos esses impostos não 
sanccionados em. 1882 e de modo mais gravoso longamento e ramal elo Timbó .continuem em-
ainda. .. baraçados nas despezas.)) 

Pelo mallog-raclo projeçto de 1882 era taxado O juiso é insuspeito, não é meu ou de minha 
somente o assucar crystalisado, pulveriSt);.clO e re- província, é de procedencin, bahiana. ' 
finado entrado no consumo, no entanto que pela , E é a verdade; tanto assim que sorpren
lei- elo anno passado é taxado esse assuear e o as- diclos os lavradores ele minha j)rovincia, o an
sucar branco em geral não fabricado nt1 província, no passado, ja em meio da safra, pela noticia 

E que taxas, Sr. presidente! Não simplesmente do imposto, retiraram log-o o endereço para a 
_fiscaes ; si taes fossem, çmn toda a probabilidi\cle Bahia, r(lmettendo uns para o mercado desta 
eu não reolamaria, como não reclamo ele outras Côrte o seu assucar e outros venderam ·na 
que ne3sa lei existem; mas taxas rigorosamente PJ.'ovincia mt;lsmo, sem duvida com prejuisos 
protectoras, para não dizer-prohibitivas. . consideraveis, e além dos que já alli se sof-

Note a Camara : um sacco de assucar pulve- frem pela molestia ela canna, e os baixos pre
risado de 75 l);ilogrammas que na Bal1ia custa ços que não pagam o custo da. producção, o 
cerca ele 12$ esta sujeito ao imposto de 3~'750. que tudo deixa ver a situação dilücil ang-us
Um sacco de assucar branco commum do custo de tiosa da lavoura da minha, província. 
8$ soffre o imposto de 2$250: ·Eu -não reclamar;a _ si fosse um imposto sim-

Quer dizer-que o productor ou fabricante que J2lsemente fiscal, um Í!J1posto moderado para itS 

remetter assucaf' para a Bahia ·tem de dar como tmanças, que sei, não sãu lisongeiras, da província 
imposto 1/4 elo preço bruto.delle. da Bahia. 

"Accrescente-se a isto o imposto provincial ele Mas, um imposto assim prohibitivo contra 
exportação que em minha província é de 6 °/o e uma província adstricta ao mercado da Bahia, 
o imposto geraL de exportação,· e ter-:-se-11 que .e quasi que trancada as nmis praças do ·impe
aquelle que necessitar vender o seu as.mcar na- rio, excede com certesa, os limites, da justiça, 
quella praça terá de carregar com imposto não não se justifica. 
inferior a 3~ 0 /o, isto é, tem ele dar entrada mais A leg-islatura da Bahia teve em vista prote-
de l/3 do valor da mercadoria , ger algumas fabricas assucareiras elo seu terri-

Deixo sem commentario, a a.preciação ela Ca- torio. 
·mara, si isto é possível, si ha industria quere- Mas nessa protecção assim feita vai uma f11lS\1 
sista a taes actos- legislativos, ou antes, a taes orientação economica e uma illegalidade. 
imposições. (Ha wn aparte.) · Erro duplo, Sr. presidente ! 

Pois bem; tal é, Sr. presiderite, a situação de Erro economico, porque as vantagens das fabri-
minha província, sobre a qual recahem principal- cas protegidas não contrapesam os Sltcrificios elo 
mente ós rig·ores dessa lei. consumo e menos e muito menos as desvantagens 

Felizmente exportamos já directamente para in evita v eis. ela abstenÇão e perda de um freg,uez 
o esb•angeiro boa parte dos nossos procluctos, ma,s como minha província, população ele 300.000 ha
os compradores preferem Ó· assucar bruto por ser · bitantes que em geral se abastece na praça vizinha. 
ele menor preço e maior lucro na venda ás fabri- -Erro perante a lei, porque fere de frente o 
cas estrangeiras; de sorte que o assucar de supe- preceito do art. 12 do Acto Addicional, cujos 
rior qualidade não têm na província preço cor- tm•mos amplos, incondicionaes, são comprehensi
respondente e é ele preferencia remettido para vos das mercadorias estrangeiras e nacionaes na 
outras praças do Imperio, onde é mais bem pago prohibição ás Assembléas Provinciaes de imporem 
etem consumo ou destino. sobre a importação. , 

E' justamente sobre este assucar que não sahe Acreditaria por ventura a illustrada legisla-
directamente para o estrangeiro que versa a ~lei tura da Bahia q"ne nessa probibição não se com
prohibitiva da Bahia. prehende a importação de província 11 província~ 

Isto posto, considere-se que a Bahüt é o nosso · Si algures houve duvidas a respeito, foram ellas 
principal mercado, que para ella é que temos desvanecidas com o a-nelar do tempo e estudo de-
navegação régular, que sãO. limitadas as nossas tido da questão. . 
relações para Pernambuco, que para a praça elo Si em 1861 era e13te um dos pontos sobre que "o 
Rio de Janeiro temos difficulclade de communi- honrado Visconde ele Jequitinhonha soliCitara a 
cação, e facil sera calcular os prejuízos de minha interpretação por meio de uma commissão mixta, 
província e os que ell.1 ainda soffrera si vig-orar ja em 1870 o honrado Sr. conselheiro Paulino .ele 
semelhante lei. Souza, então Ministro do lmperlo, no projecto 

Aclstrictos, como somos, ao mercado ela Bahia, que apresentou interpretativo de diversos arti
por circumstancias que não vêm a pello exami- gos clb Acto Adclicional, fazia o art. 12 compre
nar, hoje se nos repelle pelo receio da con- hensivo da importação, tanto estrangeira como 
currencia elos nossos productos ! nacional. 



116 Sessão em 16 de Junho ele 1887 

São díg·nos de nota os fundamentos de ordem 
política e economica com que as commissões ele 
Assembléa Provincial Constituição e poderes cl(],-

. quelle anno justificaram o seu parecer na parte 
referente á interpretação_deste art. 12; funda
mentos, motivos perfilhados pelas. ditas commis
sões em 1882, no seu parecer sobre impostos pro
vinciaes ele importação, votando a Ca!nara nesta 
conformidade o projecto revogatorio de tae;; dis-
posições. · 

A estreiteza do tempo não me permitte a am
plitude da questão. 

l\1as ha um lado della,o seu elemento historico, 
tt discussão havida em 1834 sobre o art: 12, que é 
decisiva da questão. 

Foi então apresentado um substitutivo.a este 
artigo, limitando a prohibição ela taxa da im
portação ás alfandegas ma ri ti mas sómen te. 

O substitutivo era obra de um deput.'tclo por 
:Minas, e_ facil é compreheneler o seu alcance; mas 
foi combatido por Paula Araujo, relator ela com" 
missão ela reforma, e outros, par<t que fossem 
mantidos os tern:os genericos do art. 12, de modo 
a ficar bem claro que não podia uma província 
impor sobre a importação de outra; o que perím'-:
barilL a unidade política elo Imperio e o desenvol-
vimento ela riqueza. ' _ 

Rejeitado o substitutivo, pela discussi1o Jmvidfli 
ficou á eviclençia que não .. ha clistincção a·fazer 
no art. 12, e que por el:Je é vedado impor .sobre tt 
importação de província á província. 

E nisto inspirou-se o legislador constitt..inte nas 
lições do passáclo e exemplo das naçõe~. 

Era lJem de ver que essa pratica ou systemlL 
tributaria, que foi acoimado ele grande ~mal na 
antiga França, que o era na Allemanha, e que 
-tratou-se de remeclíar ou attenuar por- esses tra
tados que hoje constituem o -Zolveirein-não 
deixaria de produzir os mesmos eifeitos funestos 
entre nós. 

O legislador tinha ainda o exemplo, o conselho 
elas legislações contempor~cneas, entre as quaes a 
constituição elos Estados Unidos, onde ha a mesma 
prohibição ele estado á estado ~por motivos da alta 
monta, políticos e P.Conomico3, segundo a Jattes
tação elos seüs commentacld'res, entre os qu:te.3 o 
tSory .sabio 

Desta apreciação mpida, posso conoluir que 
não póde tambem a assembléa provincial entre 
nós impor sobre a importação provincial. 

Ha uma infinidade de consultas do Conselho de 
Estado neste theor. 

A lei provincial ela Bahb, portanto, não póde 
susbistir, apreciada no seu tríplice aspecto leg[l,l, 
politico e economico. 

Como pôr cobro ao mal ~ 
Comorepaml-o directa, efficazi11ente ~ 
Parecia que por um projectorevogando aquelli:t 

lei, como me. proponho fazer. · 
Mas com os habitos elo parlamento póde-se bem 

repetir-que nem sempre a linha recta é 11 mais 
curta entre dons pontes dados. 

Por mais urgente que seja um .projecto se o 
não impõe a fatalidade das circumstancias, ou si 
o governo n[o o toma a si, ditiicilmente será lei. 

Viu-se que se em 1882 houve a revogação dos 
impostos provinciaes de import::tção, ·foi essa re
vogaçã feita pelas proprias assembléas provin
ciaes sob a J)romessa de novas fontes de rendas 
em substituição elos impostos abolidos. 

E no entanto havia sido aqui apresentado e 
discutido um proj ecto a respeito. _ .. 

Revogará a assembléa provincial ela Bahia. essa 
sua lei de ;:;o ele Setembro nn, sua reunião em Ou
tubro? 

Podem dar e.;s'1 segürança os meus. illustres 
amigos deputados pela Béchia? 

0 SR. 0LYMPIO CAMPOS dá um aparte. 
0 SR. COELHO E CAMPOS:- Por tudo isto eu 

noto que o melhor alvitre é cortn,r a questão pela 
base, resolvendo-se quanto antes a questão dos 
impostos provinciaes. · . · 

Sera o meio ele fccze:JO, cessar ess'" anol'mtüichde 
de h:wer do contribuinte impostos inconstitucio
naes, e por outro lado tirar ás províncias o pre
texto clf!l decretai-os para occorrer ás-suas cles
pezas, co!lceclenelo-se-lhes outras fontes de re
ceita. 

Eu ·peço, conjuro o governo ele enfrentai' o 
problema e resolvei-o no parlamento. 

A indifferença perante praticas inconstitücio
naes, esse desassombro das províncias em com
mettel-as, ser-nos-á fatal, muito fatal, si em
quanto ê tempo não se providenciar. 
. Por minha parte, faço o que me compete, 

apresentando mn projecto contra essa. lei ela; Ra
llia e collochndo a ll:]itlha província sc;b a pro
tecção dos poderes·publicos para que a salva
guardem de maiores prejuízos. 

Ullf SR. DEPUTADO:-Faz multo bem. 
O SR. Co:ELHO E CA!I1Pos:~sr. presidente, apro

veitarei o tempo que me resta para oppor ligeim 
contestação ao discurso de um honrado senaclor 
por minha província, hontem publicado no Dia-
rio do Parlamento. · 

S. Ex. foi desapiedlLclo quanto injusto 1las eellf
suras a diversos funccional'ios, cujo grande crime 
é como aclversarios não anelarem a seu COl;l.
tento. 

Assim, como pretexto pa1~a dirigir accusa ções 
ao digno parocho ~la freguezia de sua resiclen
cia, _a titulo de ü;tformações fez ao governo 
as duas seguintes perguntas (lê) : 

Primeira. «Em que lei se baséa o pre3idente de 
Sergipe para conser:var como vereaclo1' da camara 
municipal de ltaporanga o vi gari o encommendaclo 
padre Antonio Pereira. Pinto. )) 

Responderei ao illustre senador com outra per-
gunta : . 

Em que lei se f'nnda, S. Ex: para, tWreclitar 
que não póde o parocl1o, por incompatível, ser ve
reador ~ 

Seril, o art. 24 da lei de 9 de Janeiro ~ 
Mas, este artigo incompatibilisa as funcÇõos ele 

vereador com as de emprog·o publico retribuído; 
e serà porventura o parocho empregado pu
blico nos termos desta lei ~ 

O mais que se poderá dizer é : que a ma teria. é 
duvidosa, e na duvida não clá-se a incompatibili
dade, porque esta senU:o é clara na lei, não existe. 
porque nU:o se pre3ume. 

E si .o honrado senador acredita ser o parocho 
empregado publico adianta uma temeridade, 
quando jurisconsultos como o Visconde do Bom 
Retiro, conselheiros Martim Francisco e Andrade 
Pinto, não ha müito, no C0nselho ele Estado, opi
naram pela necessidade de uma declaração legis
lativa,-si era o parocho empregado publico ou 
não e como tal cóm prehendido, ou· não, na clis-
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posição do art. 12 da lei ele ü ele Ja
neiro. 

Antes da loi que o declare, não é o parocho em
pregado publico, e nisto fundado o honrado .Miuis
tro elo Imperio ainda este anno fez pagar a con
grua a um vigario de S. Paulo, rtne em tambem 
deputado provincial. 

QHer mais claro o honrado senador 'I 
Portanto, exerce bem o vigario ele Itaporauga 

o lo.;:;ar ele vereador: não lm tal ineompatibi-
liclacle. · 

E' digno ele reparo o motivo rtue allega o, 
Sr. senacloi' para, querer o vigario, apezar c'.o 
incompatível, ser vereador, sendo esse motivo o 
receio de pretender a nova camara tirar-lhe um 
cemiterio cnja administração a camara transacta 
lhe havia coúfin.clo, cemiterio por que s: Ex. se 
interessa, por ter sido doação sua á localidade. 

Perdoe-me o honrado senador : esta llistoria 
está mal contada. 

Si, como diz S. Ex., a cn.mara tmnsacta entre
gou o cemiterio ao vigi:trio, tal a confiança que 
este lhe inspirava, que receio podia ter o vigario 
cl"' nova cctmara, composta em maioria do amigos 
Sê!US, políticos e particulares, qüe votam-lhe a 
maior estjma e consideração'? - · 

Por outro lado, si pela cessão ao vigario per
tence hoje o cemiterio a fabrica da matriz, como 
p'oderia tiral-o ltO vigario quando o quizesse a 
nova camara ~ 

Finalmente, tenho inf.ormação fidedigna de f[Ue 
o vig·ario não queria ser vereador, cedeu a instan
cias reiteradas dos seus amigos .. 

0 Src. ANDRADB FIGUEIRA:-E, si quizesse, es-
tava no seu direito. · -

Em outro discurso. censurou o Sr. se1Útclor i1 
domissiio d2,da ao administrador ela mes~. de renda,, 
de Vil h· Nova, em metl districto, dizendo estar 
osso funccionario no Iilesmo caso ele dois outros, 
de que ta.mbem fallou, e que o pi'esidente da pro
víncia havia dito que a um empregado como 
aquelle elle não demittíria. · 

Antes ele tudo não é oxacto que o ex-admi
nistrador ele Villanova estivesse no mesmo crtso 
elos- clous outros de.mltiiclos, porque estes conta
vam 20 annos ele serviços e ar1uelle aponas qncttro 
ou cinco·aunos. · 

Depois acho dilflcil declinar S. Ex. o nome ele 
posso:.t seria, tt <1uem o presiclonte cb i_Jl'ovincii1 
tenha feito tàl declaração. 

Seja como fôr, eu não sou capaz de fazer in
justiça ao caracter do ex-empregado; l11f"lS é 
certo fLUe o presidente ela província teve neces
sidade ele um funccionario -alli ele mais energia 
e expediente na applicação das medidas atti
nentê!S ao contrabando que se pratica no Rio 
S. Francisco, em cuja margem se acha o muni
cípio de Villanova, e o cicla.c!ão nomeaclo tem tal 
capacidade que foi indicado por todas as influen
cicos ela província. 

Não podem tambem pass:1r sem reparo os mo
tivos que dá o honrado senador para determinar 
a nomeação elo actual administrador cl<t mesa ele 
rendas da cidade ele S. Christovão. 

Que o nobre sena.dor attribna essa nomeação 
a, serviços eleitoraes ou ele outro genero-vá lá ; 
mas sublinhar a. phrase-serviços d11 out1·o ge11ero, 
como fez em seu discm.'so, poderia inferir-se in
sinuação ou injuria, f[Ue não podia estar no seu 
pensamento. . 

Tem:-se me perguntado o que isto r[ueria dizer, 
O SR. CoELHO E CAllfPOS:- Sei11 duvida, mas e tenho respondido que não passou seguramente 

faço esta declaração para mostrar que nenhum ele um lapso na correcção do cliscmso. 
élo prencle a vereança ao vigario á aclministpção Sim, Sr. presidente, eu conheço o honrado se-
do cemiterio. naclor como cavalheiro clistincto para suppol-o 

Ficou-se apenas sabendo qLle em Itaporanga ha capaz de apanhàr a lama elas ruas para salpicar 
um -cemiterio e este doado por S. Ex., o que não o seu aclversario, só pelo üwto de ser adversario. 
icclmira. Conheço tambe-m o administrador ela mos to ele 

E' afinal a que se deduz to um.-ração ela nobre rendas ele S. Christovam. e o sei de conclucüt 
senador : tudo o maL> é sem úmclamento, sogunclo exemplar. · · · -
a lei e no terreno dos factos. · Mas este g-rypho om discUl'.S6 que respim ... 

2a pergunta elo illustre senador : << Quaes as q_ ue respira .. : 
razões que tem o inspector ela T hesouraria ele Ser- o SR. OLYlliPIO CAMPOS:- Malícia. 
gipe para ma!Íclar pagar duas congruas, na mes- 0 SR.. CoELHo B CAMPOS : _ Certa malícia, 
1114, época, como vigario elas freguezias ele Itapo- podia cleJxar entrever 0 que, no caso é subjectiv<t 
nng:a e ele S. Ol'ristovão.» _ - e ohjectivamente iml)ossivel. 

_o mspe~tor, podem resp,onc~er a S.Ex._.: ]o; '111~ Seri<1 preciso que eu duvidasse ªo cavttlhei-
obede:.eu ~ OI dem elo Tt;e·>?UI.o ~m ocasos Icl~L ti?OS ris mo do nobre Senador, que eu nao conhecesse 
o~cornclos mesmo 11~ provH:cm .' 2 ' q;w e Ie1. e o fnnccionario :i que se refere, e f[Ue impnno
pr:ue_, a accumu_laç,t~ dos .\ enciE~1ento.s, ou, p~lo mente ;;e podesse usar de propo.;;ição 11181103 digna 
n;eno~, d<l: ~r~tiilc~ç,~o,pelo funcviO~arw qu~"além no ramo vitalício do parln.mento, onde tudo 
cJ,ts hmcçoes proprm~, accumul~ a~ ele ontr o em- inspira e impõe "'fil.vidacle e respeito. 
prego ; 3°, rtne e raciOnal e ele .J ustJça que artnelle · " _ 
que presta serviços a.lém do c1ue·é obrigado tenha . O. s0-. ANDRADE_ F JGUEI!CA : - Mas elle nao 
remuneração correspondente. podm íallar em gry plw. (Rtso.) ~ . 
· o Sn,. Or,rvmRA RIBEIRO :-Apoiado. ' O SR. CoEIJHo E CA~r~os:- t:Jao fo1 rtuanclo 

· · · falla.va, mas rtuanclo corr1gm o cltscm'SO, qu_e fez 
o SR. CoELHO E CAMPOS : - Agora, l)Ol' minha o g-rypho. Foi um larso, sit~o ele l!ngua, pel~ 

vez pergunto ao illustre senador: que razões menos de penna, na -correcçao do chscurso; fm 
tem' S. Ex. para julgar indevido o pagttmento um desapercebimento em hora de c~isplicen~ia em 
assim feito ao vigario 'I f[Ue S. Ex. fez o grypho como farm uma v1rg·uht 

Não o disse S. Ex., nflo seric fncil dize l-o. V c ou outra pontuação. 
a Camara ele que ordem são as aconsações dei hon- E' a e~pl~caçã9 unic_a digt~a do J~obre se_n~do~', 
raclo semtdor ao seu reverendo parocho: ba~ta porrtne S. Ex. nao podw ter· mtençao de lllJUl'Ht 
expol-n.s vwa ver-se a sem razão e injustiça a um _seu comprovinci:mo que tem direito ao seu 
clellas. (A.pot'aclos .) respeito. 



118 Sessão em 16 de Junho de 1887 

E como não, Sr. presidente ! Si o nobre sena_
dor,attribuindo actos desllonestos ~1o hom'ado_ presi
dente de Sergipe, provocado p3lo honrado lVllmsh-o 
ela Guorr:1, n tela. teve a allegar, o seu sublmhado 
não pócle ter signit1cação, m.da expr1me. · 

Note a Camaril como se houve o honrado se
nador nas suas accusações ao presidente de Ser-
gipe. l' 

Attribuindo-lhe S. Ex. actos menos ugnos, 
incompatíveis com a dignidade, observou-Lhe o 
honraclMinistro d<1 Guerra: 

« v. Ex .. não póde pronur:ciar-.se deste modo 
em relação a um digno funccwnano... · 

« O Sr. Banío da Estancia:- Posso, poNJue co
nheço os factos. 

« O Sr. RibeiTo da Luz (ministro da guerr<1):-
... porque não allega facto algum. . . 

« O Sr. Barão da Es-tancia: - Si V. ~X: que~, 
além dos que tenho relatado, refer1re1 ma1s 
alguns. 

« o ST. RibeiTo da Luz (ministro da guerra):
Pois declare.» 

E como correspondeu it essa. prov?caçã? o hon
rado senmlor ~ Disse que não querm f<ltigar por 
mais tempo a attenção do Senado. E' o ~aso de 
dizer-se : entrou p9r uma porta e .sah1u por 
outra e nada disse do que prometteu· d1zer. 

Con'sta do discurso que a isto precedeu o se
guinte aparte d" a~gumas vozes do Senado: 
«Não, não, não é premso. » 

Não direi taes vozes indiscretas, mas o aparte 
é sem razão de ser, descabido, porque não se 
com11rehende accusação sem factos que a con-
stituam. . 

Acaso se presumem taes factos para que SeJam 
dispensados ~ . . 

o que valem perante o direito imp?ütções va
gas, indeterminadas, ~em factos e~pec1~ctt:dos ~ 

Muito pelo contrar~o, e~l r~pliCa~m ~guellas 
vozes do Senado:- Snn, Sim, e prectso ; e mesmo 
um dever elementar de leald,<de, porque é um 
direito do accus~clo. 

Diga,,. diga o nobre semcl01: o que sabe; ~.~x., q~e 
reside a pouca distanc1a clactdacle ele S. Chns~ovao 

Sou sergipano, como S. Ex., e quero aqmlatar 
os factos. . . 

Venham OJ fohtos. "SI'lm elles se perde a sua 
accusação no vago das generalich.des ; não é ac
cusação. ( Apoiaclos.) 

0 SR. PRESIDENTE : - Está dada a hora. 
o SR .. CoELHo E CAMPos :-Envio á mesa o meu 

projecto, ao qual chtrá V. Ex. o destino r~gi-
mental. · 

Serei solicito em promover o seu andamento. 
Neste empenho, V. Ex. e a Camara, acredito, 

não tomarão per impertinencia o que tenho por 
cumprimento de um dever. (Muito bem ; mt<ite 
bem.) 

Tem primeira leitura e ftca sobre a mesa, lJara 
opportunamente ter segunda, o seguinte - . 

Projecto 

A Assembléa Geral resolve : 
Artigo nnico. São revogados os §§ 85 e 86 da 

lei n. 2560 de 20 ele Setembro de 1886, ela pro
víncia da Bahia. 

Revogam-se as disposições em contrário. 
S, R.-J. L. Coelho e Campos. 

ORDEM DO DIA 

FIXAÇÃO DE FORÇAS DE MAR 

C0ntinúa a 2a discussão ela proposta do gover
no, convf?rticla em projecto ele lei, fixa:1clo as 
forças na vaes pt1ra o 2° semestre elo exerci CIO de 
1888. 

(Entra no 1'ecinto e to ma assento o Sr. .il1inistTQ 
da Marinha;) 

O Sr. Castrioto (min.istro clctmaTinha) : 
-Sr. presidente, em cumprimento elos deveres 
do meu carg·o, vou dar snccmta resposta a cada 
um dos Srs. deputados que se ·occ_uparam com '" 
2a discussão do projecto de força naval. . 

Principiarei agradecendo ao meu nobre am1go 
e antigo co !lega, as exnressões bondosas com que 
me honrou hontem, quando discutiu este pro
jecto; deixarei para depois a resposta que cle_vo 
a alguínas das observações que S. Ex. produzm, 
"C~ ra tomar já em consideração as do nobre depu-: 
t~do que iniciou este deba:te, um dos dignos re
presentantes do Rio Grande ~o Sul. 

Não posso occupar-:-me Eetlda~ent~ com t.ocla a 
materia, 1JOrque a ~essao legl.Slattva Vai Ul11 
pouco adian tacla, e e nec~ssano poupar1~os o 
tempo. Nestas circumstanmas, de':"o_ constcle~ar 
succintamente cada uma das }Jropos1çoes que am-
da não tiveram resposta. · -

Em relação ao discurso do nobre depu.tado pe~?
provincia de Minas Geraes, ponderare1 que Jl1. 
cabal resposta lhe foi dad_a pelo meu nobre col
leo·a o ex-ministro ela Justiça, que defendeu ore
latorio por elle confeccionado, quando Ministro da 
Marinha. · 

Aqui cabe-me dizer que S.E?C.tomou a si ~ares
posta ao nobre deputado por Mmas Geraes,nao com 
0 fim de collocar-me de laçlo,como hontem disse o 
meu nobre amig'o, dep11ti:tdo pelo Paraná ; mas 
sim~ porque as considerações feitas. pelo. nobre 
deputa~o por Minas ~eraes,fo~'am ma1s attmen~es 
á .mane1ra por que fo1 confe:cwnado o relator1?, 
do que mesmo com referenma a assumptos do m1-
nisterio da Marinha. 
· Si as. observações do nobre deputado por Minas 
Geraes dissessem respeito directamente a taes as
sumptos, parece-me que Citbia-me mais a ~'OS
posta, que ao meu illustre . colle~a qu~ de1xou 
aquella. pasta. Mas .as cons1deraçc:es f01t.as pelo 
nobl'e deputado, repito, eram quas1 que so rela
tiv.as á mmeira por que foi confeccionado o rela
torio. 

0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOR >-A' maneira, 
não apoiado; sobre os assumptos de que tratou o 
relatorio. 

0 SR. ÜASTRIOTO (1iúnist1"0 da nwTinha):-Mas 
V., Ex. repetia constantemente:--o relatorio devia 
di:ier destRo ou @aquella mane1ra. Por exemplo, 
quanto aos machinistas, nomea,ram-se aqLlelles 
que não prestam, diz o relatorio. . . . . . · 
. 0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOR:-Registrei a in-
genuidade do relatorio. -

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha) :-A to
dos os pontos do relatorio á que V. Ex. se refe
riu, foi mais quR-nto á maneira por que se 
expre.3sou o ministro que então servia e o con
feccionou. 

0 SH .. AFFONSO CELSO JUNIOR:-V. Ex.,. então, 
não me honrou com sua attenção. .. 
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O SR.CA;;'rRIOTO (m-inistro da marin1n0: - Nestas 
circumstancias, comprehende V. Ex. qne o mais 
competente para explicar, ercc oactual Sr.ministro 
da Justiça, que confeccionou o relataria na qua
lidad~ de ministro da Marinha. Eis a razão por 
que o meu· illustre collega antecipou-se em dar 
resposta; e o fez por fOrma tfll, que eu nada te
nho a accrescentar, a não ser sobre um ponto em 
que S. Ex. não tocou, naturalmente porque não 
tomou notas, respondendo de men:'lorüt. Foi quanto 
à parte em que o nobre deputado notou, flliús com 

· alguma, razão, que d'entre os ofllciaes ele fazenda 
da armada -cujo numero é ele 81, mais de me
tade, 47, estavam alcançados, como consta do re
lataria. Desta parte o Sr. Mac-Dowell não se 
occupou, cabendo-me por isso a resposta. 

O numero dos alcançados realmente, á primein1 
vista; parece excessivo, attendendo-se ao tot:1l 
elos officiaes de fazenda da armada. 

Mas, si .a casa considerar que aquelle mappa 
refere-se a · todos os nlcrtnçados do anno, e 
o que, por quantias muito insignificantes, 2, 
4, 5 e 6 : ínil réis, considera-se alcançado um 
official, e ·que . não l)Ócle deixnr · de ter esta 
nota emquanto não presta suas cont8S, imme
diata.mente se desfará a má impressão, tnnto 
mais que, na data em que foi confécciom1~do o re
latorio, e tenho aqui umn, nota dada pelo chefe do 
corpo de fazenda, havia somente 23 officiaes al
cançados. 

0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOR :-0 relatorio, 
por consequencia, foi omisso, quando menos, ou 
inexacto. 

O SR. CASTRIOTO (minist1"o da marinha) :-0 que 
houve sómente foi ' talvez não ser coú1pleta a 
explicâção, não declarar-se que o numero de 47 
era o dos alcançados do anuo inteiro ... 

0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOR :-Logo, foi 
omisso. 

O SB.. CASTRIOTO (ministro da marinha):... e 
parecer que 47 era o numero dos alcançados na 
data elo relaiorio. Mas isto não é verdade; o nu
mero dos alcançados então era somente de 23, 
alcances insignificantes na maior parte. · 

E, dada esta explicação, seguramente desap
parecerá a má irnpressão. 

O nobre d&putado pela província do Rio-Grande 
elo Sul, que iniciou o debáte, dis.se que no relataria 
tudo são necessidades, nã0 hà _nerihuma reducção 
que dimimm o defiêit. 

Senhores, é preoiso considerar que o ministerio 
da marinha, de alg·uns annos á esta parte, soífre 
constantemente reducções; que ha poucos nnnos 
:c consignação para o mesmo ministerin, 'er11, de 
14.000:000$ e está hoje reduzida a 10:000:000$. 
Esta dúferença importante bastrl. pam explicar a 
grande somma de necessidades de que se re
sentem os serviços n. cargo desse miuisterio; 

·emquanto prog-ridem os meios de acção, tanto em 
terra, como no mar, pBlü que diz respeito á arte 
da guerra ; emquanto h:t prE>gresso nas con
strucções navaes e-.em tudo que é relativo á 
marinha no Brazil, tem-se .liminuiclo a consi
gnn.ção para esse ministedo ; e então, está nmis 
que explicada, a grande somnm ele ncces~idades 
que apresenta, o relataria. 

E tanto é isto verdade, que o mesmo nobrt'l depu
tado pelo Rio Grande elo Sul disse em seg·uid:1:«De 
muito necessitamos para alcançarmos os melho-

ramentos d:-c moderna arte ela guerra. )) Si S. Ex. 
censuht o relatorio, por "presentar mmt g-rande 
so!Jlma de necessidades, explicacl~\s pelo grande 
desenvolvimento da arte cl:c guerra e tambem 
pela dimim"Lição constante ch cotnignação p<tm o 
ministerio da marinha, em seguid;-c é elle proprio 
que se encarrega ele dar a razão de semelhante 
facto, proferindo a phrase que acabo de repetir. 

Ha um ponto sobre que preciso dar uma ex
plicação. Disse-se aqui n:1- discussão, que eu lmvia 
mandado elogiar um oíficial ela armada, pelo f<lCto 
ele ter conseguido uma economia, quando encarre
gado no Pará do córte de madeiras. 

Não teria duvida algumi1. em mandar elo
giar, em mandar fazer nos assentamentos de qllal
quer oíficial mmc nota nólsse sentido, se eu tivesse 
conhecimento de que, realmente, elle tinna al
cançado uma econorni<1- de 78:000$ n0 córte de 
madeiras, relativamente ao preço deltas no Parit; 
mas o facto não S6 deu por esta fórma. Eu não 
elogi8l, nem mandei elogiar; o que fiz foi apenn.s 
o seguinte: 

Tendo o presidente ela província elo Pará, em 
um documento publico elogiado a esse oíficial ela 
<trmada,, pela dita economia, rt'lalizncla, no corte ele 
m1deirn.s, o Sr. capitão de fragata Noronha, re
quereu-me que mandasse notar aquelle elogio 
nos seus assentamentos. , 

Entendi que não devia recusar semellumie 
co usa :_ não lhe augmentei o elogio nem o diminui, 
mandei fazer nos assentamentos a noüc que elle 
pedia, a qual terá em sua fé ele officio o valor 
que mert'lça. (Apoiados). 

Eu peço aos nobres deputados que não repa
rem no modo por que me est0u ennunciando, 
pois não estou (ar,endo um discurso, estou dando 
apenas explicaçi)es que se exige do governo. 

Agora cabe:...me responder ao nobre deputado 
pelo· Paraná. 

S. Ex. principia, suas censuras pelo facto de 
não constar do relatorio causa alguma relativa
mente á cominbsão de que foi encn.rregado o Sr. 
capitão de mttr e guerra vVanclenkolk. 

Senhores a commissão de que t'oi encarregado 
o Sr. capitão .de !'nar e guerra \Vanclenkolk, foi 
de inspeccionn.r os estabelecimentos ela marinha, 
e bmbem de obter gente para a armada, ·que 
escassêa extraorclinariemente. 

S. S, foi ao norte do Imperio, e não póde 
completar a sua COJ~missão, indo tambem ao sul, 
pE,rque occorreu o estabelecimento do serviço de 
quarentena, para evitar o ap1)nrecimento elo cho
le·ra-morbtts qne fbgellava p•dzes que entretêm 
comnosco relações constantes, sendo p~tra isso 
necessario empregar quasi todos os navios dis
poníveis da armada, e seguindo em consequencia 
hmb3m o Sr. vVandenkollt com seu n•tvio para 
es1e serv'ço. 

Não tendo, pois, o Sr. vVandenkolk concluído 
stm commissão, o Sr. ministro da marinha de 
l'lnlão,que confeccionou a relataria, entendeu que 
não devia dar notich della por não e,;;t8.r com
pleto o serviço. Eis a razão porque não ha noti
cia no relataria de semelhante commissão. 

0 SR. ALVES DE ARAUJO:-Ma3 não havia in
conveniente em fazer a historii1 1le tudo. 

0 SR. CASTRIOTO (rninistTO tla marinha) :-São 
modos de ver; \'. Ex. entende assim, mn.s o mi
nistro que servin. então, entendeu que clevüc espe
rar que o dito oíficial completasse o tl'ab~üho, pam 
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então dar-se uma noticia circumstanciada do 
scrviç::J ele que havia sido encarregadó. 

E', pc~rtanto; um modo ele apreciar o serviço. 
o SR. MACIEL :-E de evitar alguns desgo.stos 

com a leitura de certas peças. 
0 SR. ALVES DE ARAUJO :-De que se pódem 

arn1nhar certa 1 reyelações. 
O SR. CASTRIOTO (ministro ela mw-inha) :-Per

guntou mais S. Ex. onde estava o codigo penaJ. 
Informo ao nobre deputado e á Camara, que o 

Sr. ex-ministro da, inarinha cuidou da confecção 
elo codigo penal, teve com elle trabalho aturado, 
entregou-o ao Conselho Naval, que o examinou 
detidamente; e agora depende ele impressão, para, 
depois de revisto, ser apresentado ás Camart\S. 

0 SR. ALVES DE ARAUJO :-E O anno passado 
havia tanta pressa nisto. · . · 

O SR. CASTRIOTO (ministro da madnha) :-}/las 
o nobre deputado comprehende que a confecção 
de um codigo não é uma co usa, de pouca monta ; 
demanda muito tempo a considerar e a, reflectir. 
(Apar·tes.) 

Desde que esteja completa a .revisão e seja en
tregue ao conselho de ministros, será depois apre
sentado áCamara dos Srs. Deputados, para ter a 
discussão conveniente. 

Disse o nobre deputado, que d0 relataria consta
va, que eram empreg·aclos no serviço ela armada 
machinistas incapazes e sem disciplina .. Perdóe
me o nobre députaclo ; não é isso o que diz o re
latorio. 

o·relatorio cliz, que sendo o quadro ele machi
nistlcs extremamente acanhado, relativamente ás 
nec~ssiclacle;; da armada (e basta considerar quo 
naviOS como o liqu.idaban e o Riaehuelo, que pos
suam muitas machinas e que cada um clelles em
preg~ 29 maclünistas de uma só vez), não· pode. 
satisfazer as necessidades elo serviço. o quadro 
actual e então suppre-se es3a, üeficiencia, contra
tando-se macllinistas extranumerarios, que, em 
regra., não têm as mesmas habilitações que 03 
do quadro, ou,. pelo menos, não passam pelo 
es~u~los e pelo ngoroso exame a·qnc aquelles são 
SUJCÜOS. 
. O ·que, pois, ~isse o rolatorio, foi quo o governo, 

em conseque;nc1a dessa necessidade, era obrigado 
a contratar machinistas, que. não dispunham~ das 
habilisações elos elo quadro, nem tínham a conve
niente disciplina, porque eram homens sem lm-
bitos militares. · 

(Apartes). 
E' um inconveniente, não ha duvida · c o meio 

de corrigil-o, é concorrer o nobre clepataclo para 
que se augmente o quadro. 

0 SR. AFJl'ONSO CELSO JUNIOl~ : - 0 quadro 
actLl[l,l não está completo, como se pede [tu-
gmento ~ · 

O SR. CASTRIOTO (minístj'O ela marinhai :
V. Ex. não me compreltendeu. O contrato é feito 
corn maehinistas que não apresentam as mesmas 
halJilitações que os elo quadro. 

0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOR :- Só machinistas 
de 4" classe faltam 17 ; e se o quadro não está 
eompleto, como se pocle augmcnto '! 

_O SJz .• CASTRIOTo (lninístro da marinlvx) :- Mas 
• mto se pode completar o quadro sinão com machi

nistas qne cstejfÜ11 mcs condições legaes. 

0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOR :-Logo, não está 
eompleto o quadro. 

O SR. J\1Ac-DowELL. (ministm da justiça) :
V. Ex. tem resposta no. regulamento; não ha pra
ticantes para nomea,r 4os machinistas. (Ha outros 
apartes). · . • 

0 SR. CASTRIOTO (ministTO ela marinha) :- Pa
rece-me; Sr. vresidentc, que este ponto está res
pondido, e conhecida a razão ela necessidade elos 
extra:n um erarios. 

O nobre deputado disse que a Escola Pratica do 
Artilharia não preenche o fim ele SJla creação. 
Entende que todo esse serviço deve-se fazer no 
mar, mas· que, entre~anto, o relataria peclwquc 
seja estabelecido em terra. 

Concordo até certo ponto com o nobre deputado, 
isto é, que o official de marinha esteja o maior 
temvo no mar, porque só assim se fórmam ver·_: 
claclcirosmarinheiros; · mq,s ha ele convir comigo, 
que emquanto não tivermos um navio que o:ffe,
rcçn. as accommoclações necessa,rias para. conter 
o grande numero ele frequentadores que possa ter 
q curso pratico, mais facil será estal)elecer-se essa 
escola, em terra, tendo, entretanto, um navio que, 
neste· caso, não nccc3site ser de grandes propor
ções, porque servirá somente para certos e deter
minados exercicios. 

E' causa muito difl'erente, exercitar '.depois ele 
saber, ou ir aprender em um navio onde não é 
possível haver todo o espaço necessario. 

Depois fallúu o nobre deputado em Iríonte~pio 
elos operarias, e disse que o reg·ulamento de que 
está enearregado o conselho naval, não está 
prompto. · 

Senllorcs, a · este respeito, elevo dizer o que 
tem occorrido. . 

Os_ operàí'ios elos arsenaes -elo Imperio, 1)elo re
gulamento annexo ao decreto n. 51:\22 ele 2 ele 
Maio de 1874, art. 154, s.i bem me lémbro, tinham 
um monte ele pensões formado por um dia ele jor
na,l, com que cada um contrihuia todos os 
mezes. 
· ~~ste monte foi se elevando, e era para o fl~11 

umco ele soccorrcr ·aquelles que se invalidavam 
no serviç.o, ou pn,ra aquelles que, por sua velhice, 
não vadiam continuar no serviço; as contribuições 
recolh1clas mensalinente ao Thesouro chegaram 
f\ constituir uma somma eonsideravel, ela qual se 
tlravam as pensões para-os operm'ios que à ellas 
tinham direito nos termos ele citado art. 154. 

Por uma lei_ elo . anno. passado, .~oi entregu~ o 
mon!e de pensoes a Somei:lacle Umao Operaria. 

Os operarias do Arsenal têm-se opposto tenaz
mcmte à exccuçi'io desscc lei, clecln,ranclo que con
tl'a a sua vontade, foram passado;:; seus capitaes 
para mãos estmnhas e que não confiam em outra, 
administração que não seja p,· elo Arsenal. · 

Foram. por tal fórnm constantes e repetidas as 
reclamações, que o governo ·entenden dever sus
pender a execução dessa lei de 1886 e consultar o 
Conselho ele Esta,do pelo a viso n. l 049 de ll de 
Dezembro claquelle armo. 

0. SR. Ar~ VES Di' ARAUJO: -Acho razão nos ope- · 
rarws. 

.o Sn .. CASTRIOTO (rninistr'o da marir/Aa) :-Devo 
mn~la accrescentar: -OS operarias davam um dia 
ele JOrnal]Jor mcz e por disposição de3sa nova lei 
foram obrigados, não a concorrer com um dia d~ 
j0rrial,mas com um di.aclc vencimento isto é J·ornal . ' ,, 
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e gratificação. Augmentou-se, poi.' conseguinte, 
esse encargo, para o fim de,. depois da morte ªo 
operario reverter a quarta parte dest'1 pensao 
parD. um' membro de sua Tamilia. 

Perceberam logo os operarias, que em pouco 
tempo estaria consúrilic!a toda a sua economia, 
tódo o 'monte de pensões, que Reguramente não 
resistiria,, ainda com esse pequeno augme:ato, ha
vendo reversão da parte da, pensão p:ua ,membro 
da fàmilia do operario falleciclo. Por est;1 razão, 
epa,rece-me que tambem pela falta ele confi~nç_a, 
pois não a tem elle3. em qualquer assoClaç!!:o 
estranha ao ársenal, res1stem e declaram que nao 
aceitam S~1lelhante fD.vor. 

0 SR. ALVES DE ARAUJO :-0 nobre ministro 
deve providenciar neste sentido. Acho razão 
nelles. . · 

O SR. CASTRIOTO (ministro ela marinha) :- Si o 
nob1'e depatD.do acha razão nelles, eu t11mbem 
acho., porque elles até aqui rece~iam as suas per:.
sões com toda a reg)llaridade, tmh~~~ a g~rantm 
do Inspector do Arsenal e da admmlStraçao pu
blica e com toda a razão não podem ter a me3ma 
confi~nça em p'essoas que elles não escolheram 
para toí11ar conta. dos seus haveres .. . · _ 

o govemo,. pois, tendo em cons1cleraçao essas 
reclamações, consultou ao Conselho de Estado 
sobre as duvidas occurrentes, e do_ parecer do 
mesmo Conselho depe11de a inteira execução dessa 
lei· todavia mandou ·que continuassem a ser 
pagas as pensões existentes, pij.ra não soffrerem 
aquelles que· já g·ozava.m dellas. · . 

A medida unica para pàr cobro a esse estado ele 
cousas é a revoo-ação da·cítada lei-, para, de3t'arte, 
contin~arem erh vigor as disposições do regula-

-mento de 1874. . 
Ha neste sentido uma representação dos ope

rarias, a qual está affe9ta a uma. _das commis
sões desta cat>a, e aproveito a occaPlao para pe
dir a essa nobre commissão, que dê andamento a 
esse negocio, afim de tirar o g-overno elas cliffi-
culdades em que se acha.. . 

Parece-me que respondi a esta parte do d1scurso 
ci·o nobre depútado, ·e dei os esclarecimentos que 
S. Ex. desejava. · 

Escapava-me uma observação. A lei votada o 
. anuo passado, approvando o refg'Ulamento da 
União Operaria, mandou entregar ap3nas o pecu
lio dos operarias do Arsenal da Côrte; quanto ao 
das províncias, eni artigo additivo, mandou a 
mesma lei que o conselho naval f~rmul~sse _um 
regulámento. Esse 'regulamento nao esta fmto, 
nem pócle fazer-se emqu?-_nto o C_onselho de Estado. 
não der o parecer a que Ja allu~. . 

Depois, o nobre deputa_do chsse qu~ hoJe, em 
toda a parte, são j)refer!dos. ~s na v10~ de con
strucção de ferro, e que nao sabm a razao porque 
ainda faziahlos navios de madeira, quando as na
ções mais adiantadas só mandam construir navios 
de ferro. 

O SR. ALVEs DE ARAUJO :....:..o-meu ,pensamento 
e' que o numero elos ele madei.ca deve ser infe:rior 
ao dos ele ferro. 

O SR. MAc-DowEL (Ministro da Jt;stiça) :- E 
o nobre deputado pelo Paraná não admitte as 
construcções mixtas '? 

0 SR. ALVES DE ARAUJO dá UÚ). aparte. 
0 SR. CASTRIOTO (minist'I'O da 1JW1"inha) :-E, 

netão, respondo, que para certas nações da Eu
v. II.- 16 

ropa, seguramente as comtrueçõss d_e ferro são 
mais faceis que as elos mwws de madmra, porque, 
com muita ditil.eulcl2.de e por preços muito eleY8Üos 
pMem obteÍ' verdacl~iras mallei_l;'as de_eon?trncç[o. 
Mas, para o Brazll, 1sto nao c mten-:uncnte 
verdade, porque podemos obter aqui macletms ele 
construeção da melhor qualidade por muito menor 
preço. (Apoiaclos.) . . 

Não ha nada de absoluto a este respeito. Os na
vios de madeira, para certos fins, são preferíveis 
aos ele ferro, e estes o são para outros. Os 
navios de ferro são mais leves elo que os de ma
deira, na rasão de 33 para 45. Uma elas condi
ções de bó:t construcção é a maior fluctuação do 
casco, conforme o n11vio cala mais ou menos. Os 
de ferro ca.lão meno> que os ele madeira, porquc 
são menos pesados; isto é, o navio construido ele 
ferro é menos pesado que o naYio construido de 
madeira. Para os navios·cle alto bordo, para os 
ermmdores de 1 a classe, é preferida" construcção 
de ferro, por esta mesma rasão e tambem porque 
é- necessario que supportem o 11ezo ele grande:: 
machinas ele forç11 excessiva, eomo sejam, por 
exemplo, os navios .A.q1.tidaban. e Riachttelo, que 
supportam grande numero ele maclünismos de 1'orç;1 
extraordii;laria. Para os navios de pequenas di
mensões a madeira é preferível, não só porque 
nos é máis facil obtel-a., como· tambem llOr 
outras vantagens. 

Por consequencia, a proposiçflo elo nobre de
putado n1ío é verdadeira, isto é, em absoluto, os 
navios ele ferro são preferiveis. Para eertos er
feitos, repit®, são vreferiveis os ele madeira, 
assim como para outros, os de ferro. 

Além desses, ha tambem os de construcção 
mixta isto é, aquelles que tendo eavernarne e 
costado ele ferro, têm além disso, um forro exte
rior ele madeira. 

E' por este systema que se está construindo o 
cruzador Almir·ante TamanclaTé. 

O governo, pois, continuarà a usar deste sys
tema, não preferindo sempre ferro, nem sempre 
a madeira, mas uzanclo aquillo que fôr cmweni
ente, conforme a construcção que se estiver 
fazendo. 

O nobre deputado fallou tambem em appa
relhos ele qüe s·e usa actualmente para evitar as 
g-randes variações da agulha, perguntand? por 
que não são elles applicados a todos os navws da 
armada. Seguramente é um machinismo tmpor
tante, aquelle de que trata ? Sr. cap!tão-tonente· 
Nascimento em seu relatorw, que esta annexo ao 
do ministerio. Informo ao nobre deputado, que 
esses apparelhos são por ora empregados somente 
nos encouraçados Aquiclaban e RiachueZo. São ap
parelhos importantes, e hoje pode-se dizer que 
já se tem. certeza de que elles trazem UJ;m geancle 
vantagem; qual a de evitar o mms poss1vel a va
riações da agulha, variações e3tas que se tornflo 
mais aggravadas nos navios ele ferro. Desde que 
for possível, o govemo irà f<lzendo acquisição desse 
.apparelho para todos aquelles que delle neces-· 
sitarem. • 

Parece-me Sr. presidente, q'l'tl tenho respondido 
a todas as eonsiclerações feitas pelos nolwes depu
tados. Não quero alongar-me, por que, eomo 
disse, o tempo escasseia o é prceiso que se vote:n 
as leis annuas no pr.azo legal Si, entretanto, for 
necessario voltar á tribuna para dar mais expli
rações, estarei prompto 11 fazel-o na 3a discus
são. (111níto bem.) 
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o Sr. Aff'onso P.enna diz que o 
sr, preôidente não estranlmra,por ,certo, !JUe e~e 
tome a palavra prtra submetter a cor~_S!deraçao 
da camrcCit algumas reflexõe~, qu~ lhe sao s.ugge
ridns pelo reLtorio elo Mr.ntsterw cLt Mctrmha e 
pelo discurso do nobre Mm1stro. . , · 

s. Ex., qnfl, na ppimeira part~ elo debate, hav~a 
abandonado a tribuna ao. s.eu drgno co~lega,. M~
nistro ela Justiça e ex-mnustro ela marmha, cor
reu pressuroso, para dar as explicaçges ~u~ fo~am 
solicithdas pelo nobre ~leputado pelo 2 dr.stncto 
elo Paraná .. NJ. j)rim8lra parte ele seu. clrsm!rso 
declarou o nobre Ministro qu~ apenas farra aclclrta
mento ao. que fóra pron~ncraclo pelo seu cl1g~o 
colleg·a, Ministro ela Justiça, ton_1ando _em consi
deração somente as censura~ amda nao respon-
didas. - d 

1 
, 

0 E' assin:i que, o nolJre Ministro ec ~rou a : _,~
mara que o relatorio contem .uma mexactr.clao 
importante, quando declara que ha 47 offimaes 
de fazenda da armada, alcançados, porque na 
datf\ em qde o relatorio foi confeccionado este 
numero se reduzi [L a 23. , , _ 

Ora, si o relataria contém me~ac~rclao desta 
ordem, em assumpto tão grave e taounportante, 
os deputados estão sem elemeL~tos seguros para ~s 
aprecin_2ões, que ~enham ele fazer sobre a admi-
nistraçao da marmha. . . . 

o relatorio declara que ha 47 officraes de ff\
zenda, ela armada, em alcance p)~a com o Estado, 
e o nobre Ministro ela Marmha Informa que, ao 
tempo em que este docum.ento foi apresentado, o 
numero não era ele 47 e sun de 23. 

Outros pontos do relatorio contê.m natural
mente i"'uàes incorrecções, que lhe tiram toda a 
fé que r:Óde merecer este documento ?ificial. 

Diz o nobre Ministru que o relato no refere-se 
ao numero dos alcançados durante o a11no. 

Mas, não se comprehencle que esse documento 
tenha de referir-se sinão aos alcances realmente 
existente3 na epoca em que foi escripto. , 

Esse numero mesmo não é insignificante, como 
se afii"'Lll'iL ao nóbre Ministro. Sendo o quadro de 
81 offi~iaes e h a vendo 23 alcançado3, não é pe
quena a proporção, é de mais ele 25 °To· (Apartes.) 

Referir-se-á o orador a um facto constan~e ~as 
tabellas do orçamento, sobre as quaes pedra m
formações o anno passado, e que só ne3ta data lh~ 
foram entregues, e, em tempo opportuno, mostrara 
longa lista dos alcances, que ha; para com . a f~
zenda, ·e de que, segundo é mformaclo, Ja nao 
existe responsabilidade. 

De sorte qcl8, a escripturaçã,o do Thesouro,_e~ 
assumpto da maior importan.cl,a, com0 é a que ~hz 
respeito a contas e responsabrlrclades, se acha m
quinada ele inexactidões profundas. 

0 SR. CASTRIO'rO (ministJ'O da marinha):
Inexacticlões, não apoiado. 

0 SR. AFFON~O PENNA allude ele pnssagem a 
este ponto, porque, em tempo opportuno, occupar
se-á largamente do assumpto. 

0 SR. l'viAC DOWELL (mi,;itistJ"O dajustiça):-E' 0 
caso de dizer a V. Ex. que a palavra « alcance» 
ahi não tem o mesmo alcance . para os respon"
sa,'eis ela fazenda, em geral. Eu o demonstrarei 
mt 3• discussão. 

0 SR. AFFONSO PENNA estimará muito que 
o nobro J\J.inistro ela Justiça dê explicações com
pletas, de maneira a desfazer a impressão eles-

agraclcwel que, no espírito ele todos os deputados 
que leram o relatorio, causou semelhante no
ticia. 

O SR. JoÃo P 1mmo: __:_ Apoiado. 
0 SR. AFFONSO PENNA estimal-o-:á tanto 

m~âs, quanto é assumpto da maio!;' importancia .. 
Não pôde, entretanto, deixay ele notar , CJ1.10: o . 

nobre Ministro ela Justiça contmue a, substrttnJ'-S& 
no logar ele seu digno collega, tomando tal com-
promisso em sua ]Jresença. (Apartes.) . , 

E' economia dos mii1isterios, os mmistros rrem 
explicando as explicações uns_ elos ontros;(J.l~artes.) 
o resultado será : gr>ande confusão no e~:nrlto da 
Can1ara. · 

No relatorio dá-se noticia, ele um projecto ele 
reorga~1isação do ql!àclro do.s officiaes cl?' armada, 
no sentido ele reduztr .o numero ele o.!ficraes gene~ 
raes e officiaes superiore.'l, projeêto este que tem 
por si a alta autor.idade. do ajudante general qa 
armad:~. · · 

E' assumpto t:e magna importancia. · 
Não acredita o orador que o governo possa re

ferir-se a um projecto ele tamanho ~lcm?e, que, 
trazendo reclucção do numero ele officraes, unporh 
em economia' dos dinheiros publicas, sem ·que . se 
apresse a publicar as ,informações a es~e respelto. 
existentes e a trazer a Cali1ara o proJecto, para 
ser estudado pela commissão ele marinha e guerra. 

E' vezo ele todos os ministro3,apregoar nos re
latorios reformas e mais réformas, sem se darem 

·ao trabalho de concretisar as suas icléas e oil'ere
cer ao parlame'nto as mecliclàs que julguem 
a,clequa:clas para a realisação do seu pensam~nto. 

A Camara, apenas fica sabendo que existem 
estes planos; pois nem siquer as suas b:.tses são 
consignadas no relatorio. 

Entretanto, o relatorio é deficientíssimo, O 
nobre ex.-ministro não encontrou nelle, logar para 
incluir as bases dessa reorganisação, que fôra 
suggericla- pelo ajudante general ela armada. 

Ahi, lembra-se uma icléa que é o transumpto 
do que se pratica em outras nações, isto é, a re
forma dos officiaes da armada, quando attinjam 
certa idade. _ ' ' 

o orador é inclinado a aceitar essa idéa, am
'plim}do-a ao exercito, e com as limitações aconse
lhadas pela equiclade, justiça e convenümcia do 
serviço. 

O SR. MAo-DowELL (mini$tvo da justiça);
Mas não traz economia, antes augmento de cles-
pezas. . 

0 SR. AFFONSO PENNA diz gue traz vanta
gem ao servíço,e a economia não deve ser a unica 
preoccupação do parlamentv. E' preciso attencler 
tambem às conveniencias . elo serviço publico. 
(Apartes.) , ·· . -· , ·. 

Por este motive, estranha que o nobre Mm1stro 
não tivesse inclnido no seu relatorio as 'bases 
dessa reforma, para instituir desde já o debate, 
facilitando á Carmwa, pronunciar-se com pleno 
conhecimento de causa. 

Declara o nobre Ministro que. o numero ele 
machinistas está completo; e, entretanto, o re
latorio, á pagina ll, dá noticia de que nos qua
dros ele machinistc1s ele 4a classe f,tltam 17; no ele 
praticantes, faltam 28: ao todo, faltam 45 machi
nistas para completar o corpo, 

Ao passo que o relatorio apresenta esta estatís
tica, diz o nobre Ministro que é preciso alargar o 
corpo de machinistas. 
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medidas; que ponham Cobro a este Cbtnclo ele 
co usas (Apoiados.) 

A lei de 1874 nrovi.donciu, para acquisiçlío do 
soldados para o exercito e arnmda, e, port:mto, 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinho) : _ Nas é de sua execuçlío que póde peovir o necessa-
primeiras classes. _ rio pe.,soal, para supprir os claros no exer-

Nil.o · se póde comprehender como, não estando 
completo o quadro de machinistas, jJrecise elle de 
ser alargado. A primeira necessidade é com
pletai-o. 

O ER. AFFONSO PENNA observa qne o relatorio 
diz que este. facto faz com que se contr8ctem 
machinistas extranumerarios pouco habilitados e 
f;lem a conveniente disciplina; mas, lê-se no mesmo 
relataria, com todas as lettras, á pag. 11 ... 

O SR . CASTRIOTO (ministro da marinha):·-· V. Ex· 
não ouviu bem o que eu disse. 

0 SR. AFFONSO PENNA pede que O deixem dizer 
o que refere o relataria. 

O nobre ex-ministro da marinha, nesse do
cumento, queixa-se de não pvcler completar o 
corpo de machinistas com pessoas habilitadas, e 
de ter necessidade de contractar extranumerarios. 
sujeitando-se a aceitar pessoas pouco [labilitadas 

'e sem h'1bitos 'de disciplina~ (Apartes.) 
E' a censura r~mis forma.l que o governo póde 

·fazer rios seus proprios actos, porque confessa que 
mantém empregados sem habilitações ..• · 

O SR-. CASTRIOTO (ministro ela marinha) :- Não 
apoiado ; menos habilitados qo que devem ser. 

O SR. AFFONSO PENNA... e sem a conveniente 
disciplina ; é, portanto, .o mais grave dos e'rros, 
porque falta-se aos deveres pr'imordiaes do go
verno. (Apoiados, não apoiados e apartes.) 

Assim se explicam muitos factos, que se dão 
quotidianamente e que impressionam de maneira 
desagradavel a opii1ião publica. ' 

0 SR. ALVES DE ARAUJO:- 0 nobre Ministro 
cita o: facto elo Riachuelo, que quàsi fez papel 
de boia, outro dia. · 

O SR. AFFONSO CELSO JuNIOR:- E o Almirante 
Barroso, que foi espetar-se nas pedras da bahia 
do Rio de Janeiro. · , 

cito e na aeml.dn. Si a lei tem defeitos e en
contra opposição no espirito ela população, é 
tempo de reformu,l-a neste ponto essencia I. 

Tal situu,ção não pócle continuu,e. Todos os 
anpos dizem os ministros que lm clu,ro~ nos 
corpos do exercito e cb. u,rmada, e ainch este 
u,nno se diz que o unico viveiro, de onde se póde 
tirar pessou,l, não o tem dado, devido isso a 
ter@ilín sido supprimidas nas provincif1s algumas 
escolas. ' 
· O honrado ex-ministro da marinlm justifica 
o facto de haverem sido remettidas madeiras 
para o arsenal do Pari\, dizendo que lá o seu 
preço era muito inferior ao du, Córte. 

E' lftmentavel que, em uma província como a 
do Para, onde existem Vltstissimu,s e opLllentll~ 
florestas, não se poss1m obter madeiras pura a 
construcção naval. 

O SR. MAc-DowELL (ministro dajustiço) di:\, um 
aparte. 

0 SR. AFFONSO PENNA diz que, lenqo um elogi0 
feito a um official de marinh11, o cap'.tão ele fra
gata Noronhu,, por lu ver economisaclo aos cofres 
publicas grandes quantias, promovendo o córte 
de madeiras ele construcção, com pezar ouviu o 
nobre ex-ministro da marinha, actual da Justiça, 
digno representante do Pa.rá, declarar que essas 
madeiras eram aprqpriadas a construcção civil, 
mas não a construcção naval. 

Não comprehende o orador como se pódem fazer 
economias, cortando madeiras para construcção 
civil, ·e não se possam fazel-as, cortando madeiras 
J!lam construcção naval. As florestas elo Pará e 
Amazonas são ricas de madeiras apropriadas a 
construcção naval. O presidente. do Para, porém, 
fazendo elogios a esse o:tlicial ele marinha, devia, 
ter em vista todos os elementos para formar o 

· O SR. MAc-DowELL (ministro ela justiçcy :~ Isso seu juizo e precisar as economias realisadas. 
não tem nada com machinistas. · O SR. MAc-DowELL (ministro ela jttstiça) : -

o SR. AFFONSO PENNA:- o relataria, dá no- Antes disso, ja b ministro da· marinha do g'llbinete 
ticia de que não se acha completo o corpo de de 24 de Mu,io tinha-o elogiado em seu relatorio. 
imperiaes marinheiros, e Bem assim a escola de O SR. AFFONSO PENNA lembru, ter sido os
aprendizes marinheiros. E' a reproducção da tranhado, e com o maior fundamento, que o go

·queixa, que se lê constantemente no relatorio da verno não houvesse dado ao parlamento conlte
rilarinha; parace, portanto, chegada a occastão cimento minucioso elo resultado da commissão do 
de seriamente provêr de- remedio a esse mal. Sr. \Vandenkolk. O nolJre Ministro cbt Marinha 
Reconhece o reh1torio, que as escolas ·de·apren- justificou essa omissão elo relatorio, dizendo que 
dizes marinheiros são o unico viveiro de ina- foram inspeccionados apenas os arsenaes ele ma
rinheiros para a armada nacional, e bem assim rinha elo norte, faltando inspeccionar os elo sul. 
qué a ultima reforma feita nesse serviço, ex- Esta razão não procedo absolutamente. Em 
tinguindo escolas em algumas provindas, trJuxe primeiro lagar, não hc1 estreita ligaçlío entre 
a diminuição desses contingentes. Esse facto é da esses estabelecimentos, de modo que,para.conhe
maior gravidade e, entretanto, o governo não in- cer-se o estado de um, seja precis') ter inl'orma
clica nenhum remeclio ao mal que. apçmta. ções a respeito ·elos outros ; em segundo logilr, o 

O que acontece com a armada, é a resposta Sr. Wanclenkolk já iuspeccionou o maior l1umero 
mais cabal as asserções. do nobre Ministro da desses estabelecimentos e os m&is imporümtoi, e, 
Guerra. portanto, não se trata de dar á Carnara conlte-

S. Ex. declarou á Camara que não havia cimento de uma pequena pb.rte dos tmbalho; 
receio ele escassearem voluntarios para o exercito, desse olfieial, conforme declarou o no:Jre Mi
e que o g·overno pnderia. havel-os sem ser pre- nistro da. Marinhf1. S. Ex. acha-se equivocado CJ, 

ciso lançar mão ela lei elo recrutDmento. O que este respeito. A mór parte e a mais importante 
acontece, porém, na armada, é exactamente se- .da commiscão já se acha desempenhada, e o var
melhnnte ao que succede no exercito, e é h<mento precisa desses dados, para sa be1; ela 
prova evidente de que o governo precisa iniciar -marcha de serviços importantíssimos. 
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Tanto isto é exacto, e tanto o nobre Ministro 
não teve razão para não incluir esses documentos 
no seu rel:Jtorio, que a C:;tmara, em uma das 
se3sões ultimas, approvou um requerimento, exi
gindo o relataria do Sr. :wanclenkolk. 

O Srt. MAc-DowELL. (n1inistro du justiça) 
Isso nada prova. A C amara estrwa no seu 
reito. 

03 nobres Ministros devem ter-se convencido 
de que actualmente o Senado está muito parco na 
concessão de semelhantes medidas de confiança. 
Aquella cot~poração, tal vez que com ,insto mo
tivo, desconfia de- autorisações par[!, reformas 
confiadas ao govérno, que della3 . abusa frequen

di- temente. Portanto, parece quo o Jnelhor ca~ninho 
erá sujeitar ao estudo do parlamento as ba.ses 
da reforma que :::e pretende fazeT. 

O SR. AFFONSO PENNA :-_Sem dúvida ; mas a o numero ele círurg·iões da armada póde ser 
exigencia de semelha~t~ relator~O é ilitei~ameJ_lte- reduzido, sem prejuízo elo serviço. O numero de 
cabida, e o nobre Mm1stro devm tel-o mclmclo navios pequenos é . limitado, os estabelécimeri
no que apresentou ás Camaras. -. tos militares clé ·marinha tambem são poucos, 

Si o relataria do nobre Ministro fosse muito e consta que o . Sr. conselheiro Carlos Frede
volumoso e não tivesse lagar para. essas .:for- . rico, cirurgião-móP- da ~miada, já . oil'ereceu ba
mações, ainda se poderia desculpar a omissã~; ses para reforma, reduzindo o numero dos ci
mas todos vemos, diz o. ora;d01:, que .o relatorJO rurgiões. 
do no?re Mi_nistr~ é m,mto l!ge1ro, e t:az gr[l,nde OSR. MAc-DowELL (m-inistro dajústiça) :-Já 
nume~o de plant?'s en~re os SE_)US annexos. teve e"sa icléa mas hoje é contrario "' ella. 

Esta o orador mformaclo de que o Sr. vVan- , ~ · ' 
clenkolk ~1presentou um parecer da mais alta im- o SR. AFFONSO PENNA diz que esse assumpto pre· 
porbncia, no qual indico_u o máu estado do ser- cisa ser trazido ao conhecimento elo parlame],lto,_ 
viço e as reformas que podem nelle ser feitas, com_ desde que o governo . declara que ·o serviço. não 
grn,nde econo·mia para os cofres publicas. está sendo feito convenientemente. Si as auto
, Jt~ um dos nobres deputados, qiie representa risações são recusadas ao governo, o uni.co meia 
uma elas província~ do Norte, declarou. quase pó- é apresenthlr um projecto ele lei, em que a reforma 
clem fttzer economws em valor superwr a cem seja amplamente discutida. 
-contos. ·Mas os Srs. Ministros limitam-se simplesmente 

Ha, pois, maximo interesse em tomar conheci- a pedir auiorisações; nada de traze~'· projectos 
menta desses clúcumentos, principalmente agora, de lei, consubstancianC.o as sltas ieléas; indicando 
que tratmnos ele organisação elos orçamentos. as medidas que devam ser adaptadas. 

o SR. ALVES DE ARAUJO :-Apoiado. I-Ia·um assumpto, que prendeu sobremodo a at-
tenção do orador : é o que diz res_peito ao estado 

O SR. AFFONSO PENN-(1..:- E' thema obrig-ado em que se acha o eclificio onde funccíona a Escola 
ele, em todos os relatarias e em todos os discursos, de Aprendizes Marinheiros, n. 8, na Ilha do Go
allndir-se ao mán estado das finanças; el portan- vernaclor. Entre os annexos do relataria ha um 
to, não se deve descurar da analyse ele todos estes officio do distinctissimo profissional, que exerce 
serviços, em que se possam fazer economias, por as funcções ele engenheiro civil da mari_nha, o 
menores que sejam. SI'. Dr. Aarão Reis, que pinta com as côres mais 

O nobre Ministro disse que o projecto do codig"o neg-ras o estado desse edificio. O orador pede per
penal seria apresentado opportunumente, depois missão para lêr alguns trechos desse officio, em 
de impresso e sujeito á conferencia dos Ministros. que se declara que-, o estado do dito eclificio é abso-
0 anno passado, o governo obteve da Camara au- lutament13 Ílr1prest&vel,' e pede para elles a at
torisação par[t fazer a reforma do codigo penal; e tenção da Camara, porque ~ão da maior gravi
parecia, portanto, que os elementos deviam estar dade (lê). 
colligiclos para semelhante serviço. ·« Devo ponderar a V. Ex. que quaesquer con-

Existia já um pr'ojecto a este respeito. . . certos e reparações, a que se possa proceder. no 
edificio em que.funcciona, na ilha do Governador, 
a referida escola n. 8, ele aprendizes marinheiros, 
importarão,emdespeza completamente improficua,_ 
porquanto esse eclificio é destituído de toda _e 
qualquer condição hygienica para servir de quar-_ 
tel ao avultado numéro de ahunnosque tem tal 

O SR. MAc-DowELL -(ministro da justiça):
Para a marinha de guerra ? V. Ex. está engana
do; eu não o vi. 

0 SR. AFFONSO PENNA leu a noticia ele que O 
nobre ex-ministro da marinha presidiu a algumas 
sessões elo conselho naval, em que se discutiu 
esta materia ; portanto, era muito natural quç 
o fructo dessas conferencias fosse trazido ao co
nhecimento do parlamento. Pela declaração do 
nobre ex-ministro da marinha, vê que é assumpto 
adiado. para as kalenclas g-regas; entretanto, os 
ultimas acontecimentos, que sé deram no exer
cito e que não deixaram de ter· repercussão na 
armada:, mostram a neces:oidade da regularisa
<{ão deste assumpto por uma lei apropriada ao 
nosso estado de civilisação e ao progresso que 
têm feito a marinha ele guerra.. · 

O Sn. MAc-DowELL (ministro ela justiça):- De 
perfeito accordo. 

0 SR. AFFONSO PENNA diz que, em relação ao 
corpo de saude da armada, o relataria refere-se a 
uma auc~orisação pendente elo corpo legislativo. 

escola; · 
. « Sob qtmlquer aspecto que se encare o_ refe- . 

rido edificio, não se póde elle prestar para o fim a 
que está, infelizmente, servindo com grande pre-
j uizo para a saude elos aprendizes alli aquartella
dos; e, sobretudo, o dormitaria - onde pernoitam 
260.e tantas crianças em espaço insufficiente para 
100- fallecem as mais essenciaes condições hy
gienicas. 

« Juntas umas ás outr.as, sem o mínimo espaço 
que as separe, respiram essas crianças ar que se 
não renova e que, dentro das primeiras horas, 
fica infallivelmente viciado, não só pela expira
ção de tão avultado numero de pessoas, como 
tambem pela combustão de algumas ca.ndeias,que, 
sem ao menos dar ao aposento [1, claridade conve
niente para a inspecção exigida pela moralidade, 
servem apenas para roub[l,r ás infelizes crian~as, 
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antes mesmo dellas recoÍhirlas, a pequena par
cena de oxygeneo de _que cada uma poderia dís
pôr durante o somno. 

« E, como si o espaço já não fosse excessiva
mente pequeno para a terç'1 parte que fosse elas 
crianças que dormem em tão repugnante ám
biente, foi essB aposento dividido, no sentido de 
sua altura, por um enorme estrado, onde são, 
durante o dia, accommodadas as macas e c1ixas ; 
estrado esse, que toma quasi toda a largura do 
apossnto, deixando apenas, de um e outro lado, 
estreitos corredores. 

« Accresce a_o·que fica exposto; que semelhante 
dormito rio não .dispõe de uma unica · janella, me
zzanino ou fresta que seja, por onde possa L sta
belecer-se a mais insig·nificante corrente .de 
renovação de a1•. >) 

0 SR. JoÃo PENIDO :- Isso é mna pocilge1 ! 
O SR. AFFONSO PEN:riA cliz'que é uma denuncia 

gravíssima contra o estado desse edificio do Mi-· 
nisterio da Marinha. 

O SR. MAc-DowELL (mínistro da justiça) :
Depois desse officio, foram tomadas providencias 
no sentido de se fazerem alguns reparos, mas não 
é possível que o edíficio se· preste, e eis aqui a 
razão elo pr:ojecto .ele orçamlímt e planos apre-

-sentados. -
0 SR. AFFONSO PENNA responde que- O no-

-bre. Ministro hade convir em que mn estabele
cimento, onde são recolhidas crianças e que 
tem apenas capacidade para '100, não pócle es
tar occupaelo por 260 leitos. 

O SR; JoÃo PENIDo:- E' que não tem cón-
certo. -

0 SR. ALVES DE ARAUJo:- Não garante nem 
a saucle nem a moralidade. 

0 SR. AFFONSO PENNA continúa dizendo que 
o. ar ahi é insufficiente e~ viciado, sobretudo 
existindo uma grande divisão. no sentido ela 
altura. do mesmo estabelecimento, por illl1 estra
do, onde são collocaclas · macas e caixas. 

O SR. MA c-DOWELL (ministro,, da justiça):
Já não existe esse estrado. 

0 SR. AFFONSO'PENNA diz que O nobre Ministro 
não eleve limitar-'Se a tomar medidas insignifican
tes, 'porque o distincto engenheiro, cujo officio 
acaba de ler a Camara, declara peremptoria
mente que não é possível reniediar semelhante 
estado ele cousas, e lembra a indeclinavel ne
cessidade ele construir um edificio proprio para 
tal fim. , 

-s. Ex. j a mandou construir o estabeleci
mento indicado pelo engenheiro Aarão Reis ? 

O dístincto engenheiro completa o seu officio 
com as segui.f:ltes palavras para as quaes chama o 
orador a attenÇão da Camara e pelas quaes se vê 
que o g·overno clisp~e de verba necessaria para 
fazer este serviço (le) : 
- « Pelo orçamento annexo, verá V. Ex.' qúe se
melhante construcção importara. em 193:628$068, 
despeza que terá ele correr por conta de dous 
exercícios financeiros, pelo menos, pois são pre
cisos dous annos para promptificar-se a obra. sem 
arriscar comprometter sua solidez e a perfeição 
clo•trabalho com pressas desnecessarias. 

« Creio que a verba ele que actualmente dispõe 
o Ministerio da Marinha para-Obras:-comporta 
a execução desta construcção ; pois, deduzidas as 

despezas·ja realizldas até esta data por conta elo 
exercício ele 1886-1887, eleve restar ainda saldo 
muito superior a 150:000$, ao qual adclicionaclo 
os 150:000$ votados para o 2" semestre acldicic
nal elo corrente anno, eleva-se a cifra maior ele 
300:000$, sendo· esta a importancia mínima de que 
deve clispôr o ministerio para occorrer as des
pezas da verba-Obras-durante os dez restantes 
mezes·do corrente anno de 1887: 

« Ora, desses 300:000S muito menoi\ de 
100:000$ serão snffici<;mtes- para a acquisição de 
material ; de modo que não póde haver o mínimo 
receio de elevar a despeza com o pessoal á cifra. 
mensal ele cerca ele 20:000$000. E, como presen
temente esta-se d~?spendendo, com o 11essoal das 
obras41!ivi8, meríos de 12:000$ per mez, segue-se 
que é possível, sem risco ele comprometter a 
verba, admittir mais 40 pedreiros, 15 carpinteiros 
e 20 canteiros de 3a classe (3$ ele salario), 15 
cwcmqueiros de 2$500 e 25 serventes de l$500, 
com· o que se despende1>á mais 300$ d:arios ou 
7:500$ mensaes. » 
· O orador não tomaria contas ao governo si 

porventura não visse indicado no otficio que acaba 
de lêr que a verba- Obras- comportava perfei
tamente a construcç_ão ele .uma escola para apren-
dizes :11arinheiros. · 

Depois elo governá trazer ao conhecimento ela 
Camara umí1 declaração tão grave como esta, em 
relação ao estado ela Escola ele Aprendizes Mari
nheiros, que funcciona lia ilha do Governador, 
não se comprehende que o nobre Ministro da Ma
rinha não dê providencias promptas para acudir 
ele remedio ae mau estado · daquelle estabeleci
mento militar. 

o· SR. MAC-DOWEL (ministro da}~•stíça) :- Ha 
dous dias era accusado o ministro porque tinha 
plano ele construir edificios-palacios, e entre elles 
estava esta escola. 
_ 0 SR. AFFONSO PENNA diz que quanto a capitaniaS<" 
ele portos o nobre ministro no seu relatorio, ainda 
que summariamente, indica algumas necessidades 
deste serviço, julgando indispensavel a reforma 
elo regulamento ; e declara que esses estabele
cimentos não dispõem dos meios necessarios para o 
cabal desempenho elo serviço a seu cargo. 

E' esta, Ull1ll. triste realidade. 
Ainda por·occasião do naufragio do vapor Bahia 

no littoral de Perqambuco, viu-se a capitania cla
quelle porto sem meios para acudir ele prompto 
em auxilio aos naufragas desse vapor; 

Foi um facto tristíssimo, e que veio pôr em 
relevo a necessidade a que se refere o relatorio 
de dar as capitanias meios necessarios para des
empenharem este serviço. 

O SR. MAc-Dow.ll1L ('ministro do Justiça) : -
Entretanto o anno passado a Camara mandou 
cortar a verba de soccorro naval aqui na Côrte. 

0 SR. AFFONSO PENNA cita o facto, porque 
contristou-se clevéras que a capitania do porto 
de Pernambuco se achasse sem meios para 
acudir com promptos l>ecursos aos naufragas elo 
vapor Bahia, que em tamanho numero pereceram 
nas proximidades do Recife. 

0 SR. FELIPPE FIGUEIRÓ A E OUTROS SRS. DEPU
TADOS : - Contristou a todos. 

0 SR. AFFONSO PENNA passa a tratar ele um 
serviço a que se refere tamb.em o relatorio. 
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o nobre Ministro da Marinh:>, tratando do Quando a calma prevalecer a essas snscepti-
estado ele adiantamento da construcção do casco biliclades que estão postas em evidencia, tere
elo cruzador Almirante Tamanclarê, lembra que é mos modificado a obra que em boa hora critica
precis-o conseguir o credito necessario para acqui- ra-se; e neste ponto, pelo menos, o Almirante 
siçã:o ele ma,chinas motoras e accessorios. Tamandarê não dará log·ar a justa censura. 

Sobre esse cruzador suscitou-se ·uma questão Façovotos para que quanto i1ntes isto aconteça, 
da maior gravidade. · '' evitando-3e despezas irreparaveis . ....:.. Rio, 9 de 

A respeito elo niodo porque se estava fazendo Janeiro de 1887.- BARÃO DO LA.nARro. » 
essa construcção, um jornal desta córte pi:'opoz o o Sr. Barão de Jaceguay, depois de longa ex-
seguinte quesito (lê): posição, conclue· (lê) : 

« Em um grande na vi o de guerra, construido << 0 a viso ele s. Ex:. 0 sr. Ministro da Marinha 
de ferro ou aço e forrado exteriormente de ma- determinando que a applicação do forro do cru
cleira (forro simples) os paruJuzos que ligam este zador em .cànstrucção- no Arsenal ele Marinha 
f'ono ils chapas elo fundo cleveni ou não ser atar- se faça pelo modo por que foi começada, torna 
racluclos 11às mesmas chapas; sem embQj'go da necessaria uma declaração de l:ninha parte. 
porca que os aperta por dentro 'I» . · 

Suscitou-se animada polemica na imprensa ~ « Fui eu guem trou~e á _impre~sa a ~is~uss1o 
pronnncil1ri1m-sé contra 0 modo porque f'e esta dessa questao de c~n~truc~~o naval, us~;1 o c o 
fazendo est" construcção, diversos profissionaes an~nymo para que a dJscu~::;ao pudes~e correr com 
drt mais e levaelf.t competencia. ,n:a1s l1 berdacle, desde que nella tenan;·. necessa-

0 orrtdor lilr.itar-se-á a ler os pareceres ele dous namen~e ele env?l_ver-se pesso?-s. de mjferent~s 
distinctos officiae~ da armada, os Srs. Barão do ca.tegor.ms e de dlfl'erentes graos na hwrarch1a 
Ladn,rio e R1rão ele Jaceguay, assim como os pa- m!lüar. " . . . _ . 
receres de dous conceituados constructores, um da << Inter:s~rtva-r~1e .. Partwularmente a_ questao, 
armada, e 0 outro civil, os Srs .. Trajano e Moreau. porquy fui eu o 1mcraélor ela eonst~~cça.o ele um 

Diz 0 Sr. Barão do Ladario, depois de tran- grande cruzador ele aç~ nos estaleu os do nosso 
screver a interro<Yação (lê) : arsenal. 

. 
0 

. " _ • « No Conselho Naval propuz um programma·cle 
« 1. 0 que o forro elo navw rmse 1:ao Simples, renovação elo material fluctuante da armada, o 

mas duplo ; e zo, que se adaptas~e o mterno, pelo quaL foi aqoptado . pelo governo, e sub3equepte
moclo q_ue vemos, condemnado somente no Arsenal mente, como inspector · do arsenal, completei 
de Marmha da.Corte.. . . esse programma i-ndicando a parte que em sua 

Esse modo e o. umco segmclo n_as grandes con- execução devia ser dada à industria estrangeira 
stru?ções por todo.s. os .engenh.e1ros ele todas ~s e a qne devia cabet à industria nacional, do go
marmhas, o que so.por rsso serm a condemnaçao verno e particulares 
do que es.tamos pratrcand?· _ • . '<Foi em virtude dessa segunda })roposta que 

A pagma~ 9 , das espec1ficaçoes do contracto elo s. Ex. 0 Sr'. conselheiro Meira de Vasconcellos, 
lndepenclencta le-se: então ministro ela marinha, determinou a acqui-

].o Quanto o~o forro, {Ue seja duplo e não síção elo rnâterial para a construcção do cruzador 
simples:- ali está ; - « The. botton of the ship Almirante Tamandaré. Mas a verdade é que aínçla 

•from the keel to about the height ofthe main deck- mesmo depois de adq.uiriclo esse material tive de 
IS TO BE PLANKED WITH WOOD IN TWO THIOK- insistir, e muito, para que a referida construcção 
NESSES.» fosse levada a effeito immediatamen te. 

2. 0 Quanto á prisão do forro, que se o faça com « Consideraçõe<~ 'economicas que não me pa-
cavilhas atarrachadas no chapeaclo do navio, o reciam bem cabidàs e tal vez a preoccupação de 
que infelizmente se não está praticando no traba- que uma construcção tão importante não estivesse 
lho do nosso cruzador>- narruellas especificações em relação com os nossos adiailtamentos na ar
a respeito lê-se: ' chitectura naval, crearam nas reg·iões o:fffciaes 

« The inner thiclmess rs TO BE SECURED by 7/8 uma tal ou qual resistencia ao commettimento.cle 
inch galvanised iron bolts .... the bolts ARE TO que eu me constituíra propugnador. 
BE CAREFULLY SCREWED THROUGH THE SKIN PLA- . << Ora, Si é verdade que a CÜ!'e<Ítoría 'de COil
TING, with nuts on the insicle, being' macle throu- strucção naval não emrregou no encavilhamento 
ghly water tight. The outer thickness is to be elo forro o processo mais seguro, invariavelmente 
well securen to the ihner by 3/4 inch eopper or adoptado na EuropJ, em construcções similares, 
metal screw bolts. » · não é menos verdade que o desacerto foi logo 

Evidentemente, pois, o Sr. C. Braconnot, si apontado por um o.fficial general ela armada, o 
fosse vivo, e o Sr. N. Leve!, si o quizesse, acu- que escreve estas linhas, o qual teve a satisfação 
diriam ao appello d'OPaiz a que me referi,- ele ver sua opinião confirmada publicamente por 
conclemrando o que se faz no nosso cruzador, em um sou illustre collega, o Sr. Barão elo Laclario, 
referencia ao fórro que tc7o prematuramente está e por tres constructores navaes brazileiros, van-
sendo posto nelle: tajosamente conhecidos. 

As obras feitas nos nossos couraçados Riachuelo « Agora, contra todas essas opiniões e mais a· 
e Aquidaban, no fórro que receberam, estão de do Conselho Nav:al, tendo-se resolvido que a con
accórdo com as exigidas para_ o lnclependencia e strucção pro~igà como foi principiada, desejo tor-. 
por conselhos de entendidos. nar bem patente que não me cabe responsabi-

Nenhnm engenheiro experiente de paiz algum lid,ade alguma no defeito com que ·ficarà o maior 
deixa de observar o methodo alli descripto. V8So cltc armadct construiio no paiz, aefeito cujo 

Corno, pois, duvidar-se da precisão ele ser esse menor inconveniente será o de fazer agmt o 
methodo mantido nessa construcção tão impor- navio, desde o momento que for lançado ao mar. 
tante rrue ahi se leva a effeito com maior ancie- << E como houve quem mostrasse o erro em 
dade ~ tempo, não me cabe tampouco a reo;ponsabilidade 
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de ter proposto e insistido para se construir um 
grande navio no arsenal dc1 Côrte:- ficou pl
tente que aqul ha quem saiba alguma cousa, de 
éonstrucção naval, fóra da directorh da construc
ção naval do arsenal. >> 

Passa a· lêr agora a opinião do Sr. Trajano 
Augusto ele Carvalho, (lê) : 

« Li a noticia· dada pela sua folha com refe
rencia ao modo dé prender. o forro ele madeira ao 
costado de ferro elo cruzador Almi-rante Taman
cla-ré, eni construcção no Arsenal ele .Marinha, e 
hesitei em acreditar que se estivesse executando 
o que fôra publicado ; porém, depois ~da trans
cripção do oficio do Sr. Brazil, fiquei convencido 
de que se estava commettendo um erro grave, e 
presentemente, em virtude de convite geral feito 
pela redacção deste j·m1al, venho dizer o que 
l)enso a respeito da questão. . 

« Sem se1o preciso a ppellar-se para o que .se 
pratica nas primeiras p'otencbs marítimas, basb 
o simples bom senso para reconhecer-se os serias 
inconvenientes que resultam· do systema de não 
ser atarrachado o parafuso na chapa. como vamos 
provar. 

« Si um objeéto pesado· bater contra a porca 
do parafuso, este rompe-3e·e a taboa fica despre
gada. Oú então o que é peior e n,ais provavel, si 
o forro sotl'rer uma avaria por choque, os para
fu.sos se partirão junto ás chapas "' a pressão 
d'agua projectará o fragmento do parafuso para 
dentro do navio, e a agua penetr:ará pelo orificio 
da chapa, e \ essa a. primordial razão por que 
ultimamente adoptou-se o systema ele atarrachar 

· os parafusos á.s chapas. 
«· Cumpre accrescentar que, o que torna o erro 

ainda mais grave, na construcção desse navio, é 
o facto de ter-"se .adaptado o forro singelo em 
vez do forro duplo. » · 

Um constructor qüe tem feito muitas . obra1;1 
para a nossa marinha, o Sr. Moreaux, da tambem 

·sua <;>pinião I?-OS seguintes termos (lê) : 

« Sr. redactor d'O Paiz. - Accedendo ao pe
dido dirigido pela reclacção d'O Paiz aos con
structores brazileiros, para que errdttam parecer 
8obre a qu·estão que se yentib, relativamente ao 
forro .de inadeira. do cruzador Tamanda-ré, venho 
externar o níeu modo de ver. 

« A íllustrada redacção d'O Paiz estabeleceu 
o seguinte quesito : 

« Em um grande navio de guerra construido 
de aço e forrado exteriormente de madeira (forro 
simples), os parafusos que ligam este forro às cha
pas do .fundo devem ounão ser atarrachaclos nas 
mesmas chaJ!laS, sem embargo da poroa que o3 
aperta por dentro ? >) 

'' Respondo - que os parafusos que· ligam o 
forro de madeira ás clnpas do fundo de um grande 
navio construido de ferro ou aço, devem ser atar
rachados nas mesmas chapas, sem einbargo da 
porca que devem ter por dentro. 

« A obra fetta por esse modo é incoutestavel
mente mais estanque, mais solida e mais du
radoura. 

« E' isto o que ensin::t a minha experiencia. >) 

Comprehende-se que o orador, leigo nestas 
materias, não possa ter opinião, sinão soccorren
do-se ·às autoridades profissionaes. Foi por isso 
que leu á Camara os pareceres de autoridades, 
segundo pensa, das mais competentes me ma
teria. 

Trata-se da construcç[o de um cruzador, em 
que se de3penderá avultadissímas qmmtias, e 
para C'Jja conclusão ainda tem de se despender 
muito dinheiro. 

Sómente p:tra, acquisição de machinismos, lo
comotores, et'c., o governo pede a quanlüt ele 
l. 000:000$ ; portanto, construiclÔ em condições 
taes, que a prim·i, são condemnaclüs por pe.>soas 
comp :tentes na ma teria, qua,ndo dizem não ter a 
necessarLc resistencia e estabilidade, é isso da 
maior incon veniencia. 

O Sr. B:trão de J~ccegul1y· e o Conselho Naval, 
conclemnam o que se está fazendo no Arsenal de 
Marinha, e que o nobre ministro deve informar á 
Cam,wa si é exacto o que se ac:.tbou de lêr. 

E' de grande gravidade, o governo não atten~ 
der ás opiniõe3 ele profissionaes, inclusive a do 
Conselho Naval. Quer o orador que fique isso 
consignado nos Annaes d<1 Camara, para em 
tempo opportuno, quando porventura se derem 
des:tstres que importem em avultado3 prejuízos, 
o governo actual tenha de assumir inteira res
ponsabilidade de seu proce 'imento. 

O SR.. MAc-DowELL (ministro cl:x. jttstiça) : -
Apoiado. 

0 SR. AFFONSO PENNA segundo se recorda, . 
o nobre ex-Ministro da Marinha, quando mandou 
proseguir a construcção, deixou de alguma fàrma 
entrevêr ,que não era o melhor o que se estava 
praticando. 

O 3R. · MAc-DowELL (minist2·o ela justiça) :
Deixei ao governo a liberdade que elle devia ter 
de preferir para o.;; navios que houvessem de ser 
feitos o systema de constrLlCção que julgasse 
melhor. 

0 SR. AFFONSO PENNA não tem a menor com
petencia sobre o assumpto, mas ficou grandemente 
in:ipressionaclo com o parecer dos illustres otUciaes 
da armada e dos constructores nava.es mais acre
ditados que tem o paiz. Quer que fique isto consi
gnado, para que em tempo opportuno a responsa
bilidade dos des.tstres que sobrevierem caia in
teira sobre a cabeça dos nobres ministros, que 
de§presaram a opinião de officiaes generaes da 
armada e do Conselho Naval. 

Pedem-se niil contos só para machinas ; Cal
cule a. Camara qual sera a quantia que o g·overno 
terá despendido e ainda terá de despender para 
obter um cruzador, e em taes condiçõei' que, se
gundo diz o Sr. Barão de Jaceguay, ao primeiro 
modmento fará agua. 

No relatorio diz o nobre ministro que adaptou, 
para a clefeslc dos na vi os ·ela arnrlda -contra o 
ataque dos torpedos, a rêde de aço do Sr. Bul
livan. 

Sobre este ponto naturalmente o governo terá 
ouvido o parecer de pessms competentes, e nada 
póde o orador objecbr. Deve, entretanto, dizer 
que lembra-se ele haver lido em .livros pu
blicados na Europa alguma cousa nó sentido de 
que essas rêcles pouco podem aproveitar á defesa 
elos navios, sendo que em occasião ele marcha 
constituirão grande embaraço para elles. Se
gundo leu, só es'e system'~ ele recle3 poderit apro
veitar aos navios fundeados, embaraçando. po
rém, a manobra, si elles tiverem de levantar an-
oora e segtlir o seu rumo. . 

Concluindo, ·pede desculpa á Camara por h;c ver 
por tanto tempo occupado a sua attenç[o ; mas 
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tratava-se de assumptos que se lhe afigura,m da 
maior gravidade e· entendeu desempenhar-se da, 
responsabilidade' que lhe cabe como deputado, 
trazendo ao conhecimento da Cmnara o que me
recia a a ttenção do parlamento. 

O SR. CoELHO E CAMPOS (pela ordem) requer 
encerramento da discussão. 

(Retira-se elo r-.~ cinto o Sr. Ministro da Marinha.) 
Posto a, votos o requerimento, é approvaclo. 
Procede-se á votaçãQ elo art. 1° (substitutivo da 

commi~são e seHS § §). 

São approvado3, 
Entr,, em disc~ssão o art. 2°. 

O Sr. Aft·onso Celso Junior 
observa que não póde deixar passar o art. 2° da 
propost<1 que fixa as forças de mar para o exer
cicio ele 1888, sGgutído sBmestre, sem externar 
algumas ponderações, filhas, sem duvida, da sua 
reconhecida ignorancia neste3 assumptos, e com o 
desejo de ser elucidado, afim ele pod~r dar um 
voto consciencioso. Determina esse art1g·o que as 
praças de pret voiuntarias, qua?clo for~m ~sc?-sas 
por conclusão ele tempo ele serviço, terao- direito a 
um praso de tet'ras ele cento e oito mil e nove 
centos metros quadrados, nas colonias do Estado. 

Esta disposição figura de ha nmitos ann9S em 
todas as leis ele· fixação ele forças ele terra e ele 
mar. Discuúndo de uma feita este artigo, com a 
habitual proficiencia, declarou: o illustre. d"eput!1do 
pelo ll 0 districto elo. Rio de J_aneiro que elle u-r;
plicava um verdadeiro mysterw de nossa acllm
nistração, mysterio que S. Ex. balda.damente tem 
procurado desvendar, de~de que ~e~ assento·no 
parlamento. De facto, Sl a disposiçao de que se 
trata, como demonstra o honrado deputado, é 
theoricamente inatacavel, convindo até creal-a, 
si ja não estivesse ha tanto tempo encorporada á 
nossa legislação ; si o systeína por ella estabe
lecido não é mais do que a imitação do famoso 
systema dos romanos para fundar colonias.mili
tares, systema cnja adopção offerece intuitivas 
vantagens em nosso paiz, em cujas vastas fron
teiras o governo dispõe de terras devolutas. em 
grande quantidade, sendo ele inter.esse g·eral es
ta,belecer nellas nucleos de homens a,ffeitos á 
vida, militar, a,fim de, não só aproveitar essas ter
ras, como tambem organisar pontos de defeza 
contra invasões estrangeiras e a,taques ele indws; 
si a medida do art. 2° contém vantagens eco
nomicas, políticas e esfrategicas, a verdade é que 
na pratica não tem tido a menor execução, ficando 
lettra morta, desaproveitada .e inutil. E, si não, 
diga o governo,. respondendo a, interrogações que 
neste sentido lhe têm sido feitas mais de uma 
vez :-Quantas pràças ha escusas por haverem 
completn.do o seu tempo de serviço~ Quantas têm 
exigido. o cumprimento deste favor~ Quaes e 
quantos os l0tes concedidos 1 Em que colonias o 
foram 1 Não existe uma unica informação ácerca · 
do assumpto; são totalmente omissos a respeito 
os relatorios da marinha. Entretanto; trata-se 
de questão; antes de questões importantíssimas, 
quaes a concernente ao cumprimento da lei, a da, 
defeza elo Imperio, a do povoamento elas suas 
fronteiras, a do desempenho ele promessltS so
lemnemente feitas, no intuito ele alliciar pe.ssoal 
para· a armada,. Si a disposição não tem sido 
cumprida,, si uma, uniça praça da armaclá jamais 

aproveitou-se da COJ?.C~ssão·. que _ell~ outorga,, 
cia,ro é que é disposiÇao ocwsa, mutll, condem
nada pela experiencia e pelo desusd. 

Nada, aconselha a sua manutenção. Devem sup
prirnil-a ou emendal~a. Conservai-a, porém, tal 
qual tem sido reproduzida ha longos _annos, na, 
sua, esterilidadé espetaculosa, como SI clella se . 
esperassem beneficos resultados, importareconhE:
cer a incapacidade ou· o deleix_o com que o corl?o 
leo·islativo exerce as suas mms sagradas attrl
blfíções, enquánto·, entretant~, o _estüdo _do paiz 
reclama todo o seu zelo e dedwaçao. (Mutto bem; 
muito bem!) · 

o Sr. Cantão : -Sr. presidente, a com
missão de marinha e guerra, tem se abstido de . 
tomar parte nesta discussão por dua;s ri\,~õe~ :. a 
primeira, pO<'que outros o~a~ores o tem ~e1to, m,
clusive o nobre actual !11Il11Stro da marmha, os 
quaes todos têm respondicló cabalmente ás cen
suras que têm sido feitas ; e a segunda, porque 
todas as censuras que têm sido levantadas pela 
honrada opposição 3: est~;proj_ecto, fora,1!!- fei~as 
por nós, quanclo,em 1dentJcas Cll'CUJllStanCJas, cl1s-:. 
cutia,mos os projectos de força naval e de terra 
,apresentados pelog governos ele então. , ' 

Si os nobres deputados se recordarem, hão .de 
ver que enuncio unia verdade. 

0 SR. AFFONSÓ CELSO JUNIOR : - Sorprencle 
portanto que nã~ procurem dar renieclio a ellas. 

O SR. CANTÃo:- l'~ para responder não só ao 
distincto deputatlo pelo 20' districto de Mina,s 
Geraes como a todos os outros membros da op
posição, que têm impugnado o projecto, bastaria 
pedir a SS. EEx. que se cless.em ao trábalho ele 
recorrer os Annaes desta Camara, porque lá en
côntra,rão 1'espostas claclás por SS. EEx. ás ;:;uas 
censuras .. 

V. Ex., Sf. pre~idente, se ha de recordar ele 
que eu sempre, ma1s ou menos, tomava partE? na 
discussão dos projectos de força de terra e .mar, e 
que, comquanto, não· habilitado. (Í1ão apoiados) 
fazia todavL1 aquellas cónsiclerações que á mi
nha fraca intellig-encia (não ap.oiados) suggeri& 
não só a leitura dos relatorios dos dons respecti
vos ministerios, cómo a analyse "dos actos prati
cados pelo~governo ; e ha ele recordar-se tambem 
que um dos pontos sobre o qual tnterpellci o go
verno foi exactamente o do art. 2° elo actual 
projecto. ' · · _ 

Esta disposição, como o nobre deputado que me 
precedeu na tribuna _acaba ele confe_ssar, é muito 
antiga, vem incluída sempre nos proJectos de for
ças de terra c mar; e eu, então, tive occasião,por 
mais de uma vez, dE) interpellar a,os nobres mi
nistros ela marinha e guerí'a, se ella com e:l:l:'eito 
tinha tido execução; se havia praças, quer eLe 
terra quer de nmr, que, concluindo o seu temp0 
de serviço, thressem recebido os lotes ele terras 
promettidos pelos projectos respectivos; e SS:EEx. 
me respondiam que aquellas ex-praça,s que ha
viam requerido tinham sido concedidos os lotes 
deterras promeJtidos pelo governo nos projectm 
de forças de terra e mar. 

O SR. MAo-DowELL (ministro da justiça): -Ne-
nhunm requereu no meu tempo. · 

O SR. CANTÃo: -Portanto, si o actual governo 
não tem concedido estes lotes é porque nenhuma, 
elas ex-praças tem requerido. · 
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-Estou convencido, pois, de que si alguma praça, 
\ que tenha concluído o seu tempo ele serviço na 

marinha, requerer, o governo não terá duvida 
alguma em mandar da.r-lhe o lote ele terras que 
lhe couber em virtude desta lei. 

Por esta razão entendo que se eleve consignar 
no projecto a disposição comlJatida, pelo nobre cle
puta.do, mesmo porque elle vai ter execução no 
segundo semestre elo anno de 1888, e até .então 
espero que tenh11 passado o projecto sobl'e terras, 
já votad0 por e~ta Camara, e actualc11ente no 
Senado. 

Naturalmente por essa occasião o g·overno ha 
de considerar est!1 disposição e empregar os meios 
para qJ;te sejam demarcados os lotes que tenham 
ele ser concedidos as praças que concluírem o seu 
tempo de serviço. · 

E' o que .tinha a dizer .ao nobre deputado por 
parte ela commissão de !Uc'l.rinlm e guerra .• 

Ninguem mais pedindo· a· palavra, encerra-se a 
discussão elo !lrt 2°. 

Procede-se a votação e é ilpprovado o mesmo 
adigo. 

Entra em discussão o art. 3°. 

O Sr~ Affonso Celso Junior diz 
que, embora a· contragosto, pois teme fatigar os 
seús honrados collegai:\ e esta convencido da inu
tilidade dos seus ecforços, fará tambem,. a propo-

~ sito do-art. 3° ela proposta, alguns breves reparos, 
110 cumprimento do seu dever. Trata este m'tigo 
do modo de preencher a força decretada e ela au
torisação para conceder premio aos voluntarios e 
aos engctjados e para contractar, em circumstan.c. 
cias extraordinarias, nacionaes e estrangeiros. A 
quen1 houver seguido com alguma attenção a 
marcha dos traball1os parlamentares na pre.:;ente 
sessão, depois da leitura deste artigo, a que a il
lustre commissão ele marinha e g·uerra não fez a 
mínima emenda, deparar-se-a espontaneamente 
uma interrrgação. A illustre commissão de mari
nha e guerrajulgou conveniente reduzir o pre
!Ylio dos voluntarios e engajados do exercito, 
apresentando nesse sentido uma emenda. substi
tutiva ao projecto de fixação de forças de terra,a 
qual foi approvada •pela Camara. Si essa dimi
nuição é vantajosa, si com ella suppõe a commis
são que mais facilmente se alliciarão praÇas para 
as fileiras desfalCadas, porque não a tornou ex
±ensi va á marinha ? Porque conserva aqui o que 
la reformou, quando são analo9as, sinão iclenticas, 
as circmnstancias respectivas , Porqüe não pro
]Jõe tambom aqui a reforma elo modo por que se 
deva faz(3r o pagamento do preníio? Essa diver
sidade de pJ.oocedimento é inexplicavel. Ou a in
novação é ele utilidade, e, nesse caso, não eleve 
restringir-se ao exercito, mas estender-se á ma
rinlm; ou não é vantajosa, e deveria então ser. re
jeitada pela maioria, que,aceitanclo-a,praticou um 

. cleserviço ao paiz. ' 
o digno membro da commissão de marinha 

e guerra, cleputaelo pelo Püra, que acaba ele fal
lar, observou que a minoi'ÜL na discussão destes 
artig·os do l)l'Ojecto de fixação ele forças navaes, 
outra causa não tem feito sinão repetir fLrguições 
produzidas pela opposição conservadora a situação 
liberal, de modo que nos Annaes se encontra ca
bal resposta a todas ellas, bastando pl'ocural-a. 
Esta confissão do honrado d<Jputado redunda em 
elogio aos gabinetes liberaes, que S. Ex. at:tcou, 

V. II.-17 

e prova a sinceridade elas censuras que lhes foram 
dirigidas. De outro modo, S. Ex. applaucliria, a, 
repeoclucção de taes censuras e coacljuvarht DS 
oradores actuaes. Ha, porem, no geral das nos
sas cousas,vicios inveterados,que cenvém comba
ter sem preoccüpação partidaria; pois devem to
elos ser solidarios diante do bem commum. Isto 
posto, perguntará o orador, guiando-se a,inda 
pelas licções elo iliustre deputado pelo Rio de Ja-
11eiro; quando em opposição, o que pretende fa
zer o Sr. Ministro da Marinha para completar o 
e:ffectivo da força armada, cujos quadros, con
forme se lê no relatorio de éu~ repartição, que o 
orado" teve ha dias ensejo de analysar, estão to
elos desfalcados~ Diz o artigo,que se discute, que 
se procedera na fórma do, lei de 26 de Setembro 
de 1874.' Ora, si ja existe lei positiva e organica 
sobre a materia, si o processo para o preen
chimento ela força decretada já está estatuído, 
para que essa reproclucção proposta de fixação 
de fi. orças de mar, claquillo.qne é sabido e cumpre 
executar? E', quando menos, uma inutilidade. 
Verdade é que esta lei ele 1874 não tem sido abso
lutamente executa:da, está sendo derrogada pelo 
desuso, como não se cançara o orador ele repetir 
afim ele despertar a attenção elo governo l)ara 
ess13 problema importantif!simo do no3so estado 
politico: -,acquisição ele soldados. A propria, re
prodncção alludida, do artigo 3°, dá disso teste
munho. Interpellaclo a respeito da nilo execuçi1o 
ela lei ele 1874, um elos mais constantes e vehe
meütes motivos de ataque dos conservadores con
tra a situação liberal, respondeu o Sr. Ministro 
da Guena que. não havia grande urgencia em 
promover o a,listamento e o serteio, por isso que 
não tem ha,viclo falta, de voluntarios pa,ra, consti
tuir a, força fixada annuaimente. Essa razão, po
rém, obviamente inaceita,vel, perde inteiramente 
o seu valor, desde que a,ttentamos ém que nem o 
exercito nem a armada têm o seu effectivo com
pleto, notando-se~ ao contrario, numerosas faltas. 
Nada mais urgente e sério elo que a composição 
ela nossa força publica, cuja insuíllciencia, para 
desempenhar a missão que lhe incumbe, é noto
riamente conhecida, em circumstancias normaes. 
Imagine-se o que Iiãm acontecerá si qualquer even~ 
tualidade, das mais communs· na viela os povos, 
vier obrigar o governo a eleAar o effectivo do 
exercito e da armada ao numero'fixado p1ra as cir
cumstancias extraordina!'ias?! Voltaremos ao re
gimen antigo, elo recrutamento forçado, com to
dos os seMs horrores, desmoralisando-se assim o 
gra,nde padrão ele gloria do partido dominante, a 
lei ele 1874. varios alvitres têm sido propostos 
para modificar semelhante lei, entre outros : al
teração ela composição elas juntas parochiaes elo 
alistamento ; suppressão do resgate por dinheiro ; 
punição das parochias, em que não tenha sido 
feito o a,listamento, com o recrutamento forçado. 
O que pensa o governo a respeito ? Qual o seu 
pPnsamento acerca da mencionada lei de conscri
pção? Pretende pôl-a em pratica em toda a sua 
plenitude ? Pensa em retôcal-a? Acha-lhe ele- . 
feitos? Q\laes os correctivos,que suggere? A ver
dade é que não podemos continuar, quanto a pes
wal do exercito e· da marinha, na situação em que 
nos temos achado e cuja gmvidade não medimo~, 
porq11e a imprevidencia e a despreoccu pação do 
perigo são traços característicos da inclole nacio
nal. O paiz, entretanto, atravessa uma, 11hase cri~ 
tica, que, de um momento para outro, pode apre-
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sentar symptomas violentos, como até hoje têm
a'os apresentado comatosos. Ninguem vive sati&
feito em nossa sociedade. Elementos perigosos a 
estão minando,declarou no Senado o SJ,'.Presidente 
do Conselho. E o actual governo fecha os olhos e 
cruza os braços diante de tiio temerosas questões, 
que não quer ou não sabe resolver. ,Iámais o 
primo vivere compendiou mellwr os intuitos e os 
esforços de uma situação ! (Muito bem ; m'flito 
bem.) · 

o Sr. Cantão.:- E', Sr. pre::)idente, para 
tomando em consideração as observações que 
acabam de ser feitas pelo nobre deputado pelo 20° 
districto de Minas e dar-lhe 1\S informações qu0 
por parte da commissão de marinha -e guerra; 
entende dever-lhe s\lrem da.das, que pedi a pa
lavra. 

S. Ex. como que censurou, ou, pelo menos; no
tou que a com:missão não procedesse a respeito 
do premio a.,os engajados e aos voluntarios ,'la ar
mada, do mesmo modo com que proqedeu em re
lação aos yoluntarios e engajados pa:ra o .E!Xer
cito; isto é porque tambem não reduziu a. 300$ 
(creio que é este o pensamento do nobre depu
tado), ou pejo menos, não igualou os pr!'lmios 
para os voluntfl.rios e para os engajados, como 
fez em relação ao exercito.. 

Si S. Ex. ·se recordásse do que se det1 para que 
a commissão no proj ecto de forças de terrfl. 
igualasse o premio dos voluntarios ao dos engtt~ 
j ados, nfw o tendo feito em relação á. marinha, 
não censuraria a commissão. 

S. Ex. deve recordar-se de que a proposta do 
governo fixando as forças de terra marcou, como 
até então se fi;,;era, 400$ para os volunt.arios e 500$ 
par.a o .. s .engajados: mas., no. corre. r da discussão 
foi o:t)'erecid,a gma emenda, reduzindo o premio a 
300$, qner para ot; voluntar.ios, quer para os en
gajados. 

Essa emenda foi approvada pela Camara, e 
o projecto, assim emendado, foi remettido ao 
Senado. 

Quando o governo actu~l apresentou a )Jroposta 
de fixação de forç~s, ainda o Senado não se havia 
pronunciado sobre o projecto, d~qui remettido o 
anuo passado, razão pela ql1al, creio eu, aquella 
proposta cont~nha a mesma disposiç(io qge a ante
rior, isto ~. marcava o premio de. 400$ para os 
vo)untarios, e o de 5QO$ para os engajadosi quan
do, porém,· a commissão de marinha e guerra 
teve· de dar o seu parecer sobre ~ proposta e 
aprei)entar o compet(lnte projecto, j:l, havia sido 
votado :no Senado o pro.jecto daqui enviado na 
sessão pas$ada, e, portanto, já estava approvada 
por ambas as casas do. parlamento a reducção dos 
promios de 300$, tanto para os-voluntarios quan
to para os engajado::;; 

A' vista disto, Sr. presidente, a commissão de 
. marin\la e g!lerra não podia deixar de proceder 

como proc0deu, isto é, emendar a proposta do go
verno no sentido do qqe acabava de ser votado 
na,s duas Camaras. 

Em relaçã.o às forças de mar, porém, não acon
tece isto. A proposta d9 governo o anno passado 
foi como a deste anno ; a commissão de marinha e 
guerra não a aLterou e a Oamara não a emendou 
durante a discussão. 

Accresce que a commissão considerou que é 
mq,is difficH achar voluutarios e . engajados para 
a. marinha do que para o exercito (apoiados) e, 

portanto, é preciso que se dê maior incitamento 
áquelles que qnizerem fazer o S'lcrificio de dedi-
car-se á vida do rnar. Por esta mesma razão. é 
que os J>remios décdos aos volutarios e engajados 
para a marin\la são superiores e sempre o foram 
aos premios concedidos áquelles que têm de servir 
no exercito. 

Creio que o. nobre deputado ha de ·fazer· justiça 
á commissão de marinha e guerra, acreditando 
que foi esta .a razão po:r que 8lla não alterou a 
proposta do governo. · 

Qüanto, porém, a i'lizer S. Ex. que é inutil à 
decl:araçãó de, que o governo., para preencher os 
quadros das forças de ma"', deve recorrer á lei de 
1874, me parece que não lm .ra~ão da parte de 
S. Ex., porqne e3sa lei não trata de premios •a,os 
voluntarios e engajados, indiea sómente os meios 
de pteecherem-se os quadros da. marinha. Por
tanto, já vê S. Ex:. que este artigo é indispensa~;el; 
quando mesmo si podesse dizer que era de:fne-· 
cessaria a prim(lira parte, a segunda não póde 
deixar de subsistir no proj ecto. 

Quanto á interpellação que fez, eu, não podendo 
fallar em nome do governo, porque, apezar de 
pertencer a , uma com missão de confiança, não 
estou iniciado nos planos que deve seguir o mi
ni$terio., estou convencido de que, si fa.lhi)iem os 
meios que até agora têm sido adoptftdos par><- pre
encher os clal'os pelo voluntari!),cio e eng[l,jamento, 
o governo tem na propria lei de 1874 .meio para 
~onseguil-o, po:rque o nobre deputado sabe que. 
essa-Jei dispõe que, no c1so de necessi~ade, quando 
o sorteio :não der o rer;;ultado d()::;ejado, o g·àverno 
poderá laqçar mão do recrutamento. · · 
· Portanto, já vê .o nobre deputa".do que, quando 
falheirJ. os meiof;l cio voluntariado e do engaja
n).ento, o governo deve recorrer ao recrutamento. 

Creio que tenho responcl.ído ás objecções feitas 
pelo nobre deputado. · 

O Sr. A.ff<:m.so Penna diz que a::; pala
vras do nobr_e deputado pelo Pará, membro df!. 
commissão de maripha e guerra,sã.o a mais se·vera 
çen:'jura ao proceclinl.ento do governo. O governo 
reconheceu desde o anuo · pass.ádo, sínão de 
annos aote:riores, que os quadros da armada níio 
estão completos por f<1lta de vo1untarios que 
queiram aceitar este serviço, entretanto, o nobre 
deputado dir, que pela lei de 1874 o governo tem 
os recursos precisós, quer pelo sorteio,. 'll+er pelo 
recrutamento. ' 

Vê, portanto, a Camara que o governo mantém · 
o qua,dro da armada incompleto, porque não 
cumpre o .seu dever, desde que te111 recurso na 
lei de 1874. ~ 

O S:r.t. C.A.NTÃQ:- Na sitJ+a.ção dt> V. E]x. q 
quadro ?stava completo 1 · 

0 SR.AE'FONSO PENNA diz que o nobre deputado 
que é muito autorizado, como membro da com~ 
p:lissão de marinha .e guerra, acaba de fazer uma 
censura .m!lito severa aos seus co-religionarios, e 
o ontdor limHã-:;;e a chamar, para esta declaraçi3:o 
importante, a atteoção da Camara. 

A justificação que Q nobre deputado quiz dar, 
de manter a mesma uisposição do artigo, ·quanto 
aos premios, em vez de adoptat o systema que foi 
votado pela Camara pa,ra o exercito, é completa
mente improcedente. A commíssão de marinha e 
guerra, de accórdo com t'l governo, distrib]Iiu os 
premios que anti~amente se davçc01 aos engajado~ 
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para o exercito, . em fórma de gratificação ad- regimento e como aconselham as boas pralicas 
dicional; o' nobre Ministro da Guerra aqui ele- parlamentares; mas hoje que se trata da lei r)ro.,
clarou -solemnemente que o systenm contrario pria, manda á mesa a emenda que acabou de ler. 
dava lagar aos maiores abusos; que os engajados O art. 3° determina que se proceda na fórma dtt 
recebiam os. premias, degertavam e ficava o The- lei de 23 ele Setembro de 1874 para. preencher a 
souro no prej uizo. .. força decretadtt : é nessa lei que se encontra um 

Ora, este argumento se applica tambem em re- artigo abolindo os castigos corpora,es, que se ap
lação á armada ; tanto as deserções se podem dar lica vam então ao exercito. Desde que as condi
do exercito, como da a.rmada; e, conseguinte- ções da armada não são diversas das do exercito, 
mente, tão prejudicado ha de ser o Tllesouro f,,_ desde que para o preenchimento das forças de 
zendo adiantamentos ele premias para este como uma e ele outro se tem ele lançar mão elo sorteio 
pám aquella. · ela lei de 1874, é claro que a. disposição desta lei 

Nota.esta incongruencia que demonstra a falta em üvor dos soldados deve ser extensiva ás 
de unidade de vistas no governo: para uns casos, praç;ts da armada nacional. 
uma solução ; para outros iclentico's solução com- Acredita o orador que os deputados que vota
pletamente diversa. São b_ellezas do sy:;;tema ele ·ram o·anno passado a lei que revogou um artigo 
governar que tem àcloptado 0,1> nobres ministros. do Codigo Criminal, não podem, não dBvem re-

0 oru:dor tomobl a palavra, principalmente_ para cusar o seu voto á emenda que acaba ele apre-
mandar á mesa uma emenda. (Lê). sentar. 

Como a Camara ha de estar lémbril.da, quando O orador espera mesmo que o nobre Ministro 
na sessão do anno passado .se· discutiu aqui a léi da Marinha corra pressuro3o á tribuna para dar 
que aboliR a pena de açoites comminÇt;ç[a no Codigo a smõ acqttiescencia á medida que acaba de sug-:
Criminal para _os escravos,- o orador mandou á gerir. 
mesa .a emenda que acaba de ler. Levantou-se Será uma anomalia inconcebível que só em 
então o honrado deputado pl;llo I o clistricto · de· relação aos soldados e marinheiros da armada 

,Pernambuco 'e impugnou a medida con:w ex- nacional se mantenham no (iodigo ·os castigos 
: temporanea. · _ . _ . . - corporaes, que ja foram substituiaos quando se 

Infelizmente o orador nao se ach::.va pre- tratavn. da punição ele réos de condição servil. 
senie para demonstrar à S. Ex. que em uma lei Não quer por. mais tempo abusar dfl, attenção 
especial, en1 que se tratava de abolir a pena ele ela Camara ·e limita-se a estas~bservações, man
açóites comminada na nossa legislação penal, ti- dando a mesa a mesma emenda. (111.uito bem) 
l.ílha inteiro ·cabimento extender a mesma isen-
ção a penas corporaes existentes na lei penal da E' lida., apoiada e entra em discussão con-
armada. (J1-poiado do Sr .. Cesario Alvim.) Trata- junctament~ com o projecto a seguin;te 

- va:-sE! da_ 1~odifica9ão ~o nosso systema df;l_ pe-
nas mstltmclo no codrgo .penal em relaçao ao Emenda 
réo de condição escrava; não havia portanto in-
congruencia alguma em que a mesma isenção, a Ao art. 3.0 accrescente-se: 
mesma substituição da pena, de que então :se co-, Paragrapho unico.-Ficam abolido.> na .armada 
gitava, fosse extendida aos marinheiros da ar- os castigos corporaes, sendo substituídos pelas 
m:ada naval. (Apoiado do Sr. Cesar:o.A.lv.im.) outras penas disciplinares commlnadas nas leis e 

o SR. MANOEL PoRTELLA:- Desde .que o no- regulamentos da mesma armada. 
bre Gle~utado se refere á opinião por mi.m mani- s. R.- Sala elas sessões, 16 ele Junho· ele 1887. 
festada, .devo dizer que duas razões concorreram' _Affonso Penna.- Lourenç.o .ele A&buq_uerque.
para ella: a·diversidltde ela materia e a cGnve- Affonso Celso Junior. 
níencia de não demorar a solução da questão ele 
.que se tratav.a. O Sr. Castrioto (ministro da marinlw): 

. -sr. presidente, venho simplesmente acudir ao 
O SR. AFFONSI!l PENNA responde que, si 0 prin- reclamo do nobre deputado pela província de Mi

cipal motivo era não acUar a materia urgente, nas Ger::ies e declarar-lhe que por parte .elo go
não vê a razão porque essa nrgenci[L não se ele- verno não posso dizer cousa alguma relativa
vesse extender a condição em que se_ acham os mente a uma medida de trJ ordem. 
marinheir0s da armada nacionaL Quer lhe pa.re- E' uma .materia muito importante, que não 
cer que, desde que 0 parJ<trnento aaoptava 0 sys- póde ser trazida para, o debate nos ultimos mo
tema ele extinguir .as penas corporaes nn. nossa mentos de uma discn.ssão, devendo prime.irolas-
legislação, não podia conservai-as quando se tra- -'fi d 1 f. d sar por uma comm1ssrw para ser exmmna a a 
tav11 daquelles a quem esta con a a a c e esa a ma teria que t<:m muito maior alcance elo que tal-
h®11ra nacional. b d cl 

Si essas penas não podiam sustentar-se para vez suppõe. 0 no re eputa 0 • 

os escravos, não se póde com;;rehencj.er que um só· O SR. CoELHo R.oD,RIGUEs:- Apoiado. 
deputado se animasse a ;mantel.,-as para os cicla- o SR. CASTRIOTO (ministTo d.a marinh.a):- Até 
dãos brasileiros que vestem a farda para defen- o presente semelhante medida. não tem sido pos
der a honra nacional. sivel adoptar-se;. não posso, pois, dizer ao nobre 

o SR. MANOEL PoRTEL·LA:- Era uma questão deputado sinão que o governo não aceita a 
·de ordem e a presiclencia resol veu..,a.de modo con- emenda. 
veniente. 0 SR. CESARIO ALVIM:- V. Ex, nã.o póde dar 

o SR. AFFONso PENN A repete que não se a respeilo a sua opínião in di viclual ~ -
achava presente para apresentar a su.a recla- O SR. CASTRIOTO (ministro da mà?'inha):- Nã.o 
mação, e em todo o caso cumpria-lhe acatar a posso, porqüe os nobres deputados a aceitariam 

· decisão da presiclei1Cia, como ~ determinado pelo como a palavra elo governo. (ApoiadosJ 
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O Sr. A:ff'onso Penna confessa que 
Jicoc1 sorprendido com a declaração elo nobre Mi-
nistro da Marinha. • . 

S. Ex. qw>l pertence ao gabmete que o anno 
]_!assado fez com seus amigos questão do projecto 
que alJolia a pena de açoites consignada no Codigo 
Criminal, vem hoje declarar que em relação á 
armada esta pena, póde subsistir em nosso codigo, 
sem vexame para a nacionalidade brazileira. . 

Lamenta que a favor elos que vestem a farqa 
para defender a honra nacional, não prevaleçam 
os mesmos sentimentos lmmanitarios que o go
verno alardeou o armo passltclo, quando se tratava 
daquella reforma elo Cocligo Criminal. 

Lamenta que em relação á pobre emm~da, que 
acaba de mandar á mesa não haja o mesmo bafejo 
elas grandes alturas que o anno passado. obrigou o 
governo, a correr pressuroso á Carnara. parâ 
approvar-se o projecto vindo do Senado, que foi 
convertido em lei,revogando um artig·o. do co digo 
criminal. 

Fique, portanto, consignado •1ue o ministel'io 
de 20 de Ag03to, que aclmva indigno ele figumr 
na legislação elo -paiz a pena de açoites, quo,ndo 
se tratava de réus de condição servil, julga con
veniente mo,ntel' a mesma pena, quando se trata 
de soldadoFJ ela armada nacional. 

O SR. CoELHO RomuauEs :-0 nobre Ministro 
nâo disse isto. • 

0 SR. AFFONSO PENi'<A :-Observa que o nobre 
Ministro, limitou-se a pedir um adiamento que, 
todos sabem,, ser a conclemnação da emenda. , 

0 SR. COELHO RODRIGUES :-Mt;~S, isto é ma
teria para se votar assim á ultima hora~ ! 

0 SR. AFFONSO PgNNA diz que, si: o castigo cor
poral não pócle e não eleve figurar no codigo das 
mcções cultas, cumpre que isto.não prevaleça só 
em relação a uma classe ele individuas; a medida 
eleve ser generalisacla a todas as outras. 

Executado o art. 3° na fórma da lei ele 26 de 
Setembro do 1874, ficarão sujeitos áquella pena 
consiclel'ada infamante, os cichdão3 brazileiros 
sorteados dentre toclas as f<tmilias. 

O orador dirige-se á consciencia de todos os 
seus illustres collegas: sijul()'am imposivel con
signar a pena ele açoit()S para ~mmens de condiçtto 
servil, tanto que ella foi supprimicll1 elas leis 
penaes, como JDOdem mantel-n, quando se tmt:t ela 
generalidade. dos cidadãos brazileiros que se 
estinam ao serviço da armadl1 ~ (Apoiados.) 
A lei deve ser igual para torlos. 
Si a pena é inclig·na de figurar nos nossos 

cocligos, elll1 deve ser abolícla do codigo da 
armada, como o foi do cocligo do exercito e elo 
cocligo criminal. 

Tem concluído. (Mt~ito bem, muito b3m.) 

Não havendo mais quem peça a palavra é 
encerrada a discusstto. 

0 SR. COELHO RODRIGUES consulta . si ainda 
é tempo para que essa emenda seja remetticla 
it commissiLo competente. 

O S1t. PrmsiiJE:-.iTE declara que 
está encerr;:vla. 

a. discussão 

PQSto a votos. o artigo é approvaclc: 
0 SR. AFFONSO P:GNNA (pela ontem) requer 

que a votação da emenda, que apresentou, 
seja nomin<tl. E' rejeitado o requerimento. 

PoBttõ tt votos, tt emenclll niLo. 8 approvada,. 
0 SR. ALENCAR ARARlPE envia á mesa a se

guinte 

Declantç1To. 1le vaio . 
Dechtro que votei a üwor da emench que 

abolia os castigos- . na armada nafconal.- O 
deputado, Alencar Araripe. 

Entra em discussão o art. 4°. 

O Sr. Affonso Celso Junior diz 
que este ar:tígÕ- revogam-se as disposições en.! 
contmr·io- é· de praxe em todos os projecto.s ele 
lei e_ geralmente p1ssa sem a menor discussão. 
Dá margem, entretanto, a alguns reparos. Sabe 
a Camara, e são princípios comesinhos, que a lei 
subsiste e é obrigatori& até a-smt abrogação, ou 
derogação, isto é, abrogação parcial, competindo 
exclusivamente á autoridade 'ele que emana uma 
disposição o direito ele abrogaJ-a ou de derogal-a, 
a nienos que essa derogação ou abr6gação não 
venha de uma autoridade superior competente.' 
Sabe, porém, igualmente que se a abrogação não 
se presume, póde ser expressa ou :tacitri, segundo 
é formalmente expressa na lei nova ou cleWt 
I'esulta implicitamente. E' tambem comesinho que· 
a lei temperaria deixa ele ser obrigatoria quando 
expira o prazo para, que foi feita. Ora, trata-se 
ele uml1 lei tempor11ria, annualmente votadct, 
cujas disposiçõe3 só se aJ?plicam a um período· 
determinado e cl~cujos artrg·os decorre implicita
mente a clerogaçao elos gue lhe forem _contrarias. 
Trata-s~ ~e uma lei que de long·a data nada in
nova, lnmtanclo-se a ser a reprodücção ela an- . 
terior. Logo, o artigo- revogam-se as disposições 
em contravio, é ocioso e inutíl, ja porque a revo
gação a que se refere está implícita no texto dos 
outros artigos anteriores, já porque refere:..3e a 
clispos!çõ.es de lei~ teniporarias, cujo eífeito cleim 
de existn" com o ·prazo para o qual ellas foram 
promulgadas. E si não, declare a commissão de 
marinha .e gt~erra quaes são as disposições a que 
poSSét ter cabunento o art. 4° ?- Quando ellas ex
istissem estl1vam abrogadas pele clesU:so, aclmít
ticlo pelo antigo direito romano, fonte do nosso, 
(Rectissime etiam ill ;.cl receptwn est ut leges non 
;;olwn sutfmgis legislatoris secl Btiam tacito consenso 
omniüm per des~!etucÜnem abrÓgentur L. 32 § l 0 

Dig-.)- abrogação por desuso que deriva de um 
princip!o juri.clico superi<?r á propria lei, segundo 
notave1s escr1ptores, p01s, expressão ele vontade 
pnblica, a lei cessa de existir quando contraria a, 
ess~ vm;tacle ~i . iodos o~ poderes provem da 
naçao, e um direito preciOso ele soberania na
cional a faculdade ele abrogar pelo desuso ou 
pell1 clesl1pprovação formal, posto qué silenciostt, 
as le.is contrarias aos seus interesses. Que inelhoi" . 
preservativo contra as crises· publicas~ Que con
ciliação mais natural entre a soberania nacional 
e o prestigio ela autoridade? exclama um tra
ctadistf1.. ~Um velho jurisconsulto sustenta que 
o cle3uso abroga as lei<t como a ferrugem clestroe 
o ferro. Ora, na hypothese, dão-se as tres con
dições, mediante as quaes é admissivel esse g.e:
ne.r'o ele abrogação: generalidade elo desuso, Isto 
é, clesu~o ch lei inteira ; inexecução completa e 
publica, de modo que o legislador não possa 
rg1;wrar e~~e desuso e que a vontade publica se· 
~aJa man~í:stado pela inercia em presença ele 
factos poslttvos que reclamem <~ applicação ela, lei 
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0111 questão; inexecução continua e ininterrupta' 
durante longo espaço ele tempo. Log·o, na fixação 
elas forças. ele terra, e mar, este artigo- re
vogam-se eis disposições em cont·mrioi é escusado, 
ê inutil, 'ê ocioso, deve. ser supprim1do, porque: 
r o, a revogação d~J,s disposições em contrario a 
es-k<t lei está implícita no texto ch ]JrOpria lei ; 
2°, essas disposições estão revogadas, deixarão de 
existir pel-o Jacto de. se tratar de uma lei tem
pararia, .cujos effeitos cessam com o prazo p~.m 
que foram promulgac~s; 3°, são disposiçõe;s re
vogadas pelo desuso. E'· uma determinação sem 
objecto. A sua suppressão, quanto menos, trara 
a vantagem de não offerecer mais um ensejo a 
que u;ourpe ·a attenção da Camara um ·depu
tado tão importuno como o orador. (Ris.o. Nao 
apoiaclOJi.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, da-se 
a discussão. por. encerrada. 

Posto a votos, o artigo ê app'rovaclo. 
O Si. PRESIDENTg declara que o projecto passa 

à sa discussão. . 
O S:R. CoELHO E CAMPOS (pela ordem) requer· 

dispensa de interstício para que o projecto entre 
11a ordem elo dia de amanhã. 

Consultada a cas:~, é apprõvaclo o requerimento· 

1'-EFORl'tfA DA ADiYIINISTRAÇÃO LOCAL 

Continúa a 3a discussão do projecto n. 178, 
ele l869, ·reformando a, admini~tração local. 

São lidas, apoiadas e entram em discus
são conjunctamente com o projecto, as seguilites 

Sub-emendas 

Ao art. 8.0 - Nestes municípios não havera jun
Ht rtdministrati va ele parochiá, nem conselho de 
fabrica ; h~ verá, porém, com mis-são ele fabrica- ela 
matriz, nomeada pela carnara municipal, na fôrma 
élo art. 65. 

Ao aF·.t. 31. (Emenda elo dito artigo.) - Sup
prima-se a ultima parte cltt emenda, desde as 
palavras- nestes municípios- até final. 

. Ao a'J' t. 86.- Em vez de 18, dig-a-se 21. 
Ao art. 100.- Em vez da emenda proposta, 

restttbeleça-se o artig;p elo projecto, e accrescente-se 
o seguinte paragrapho : 

Nas parochias onde houver commissario mu
nicipal pertencer-lhe-1m a attribuição. de clesig'nar 
os tres proprietarios, que na Côrte são nomeados 
relo prefeito ; e em todas as outru:s parochias a 
mesma designação será feita pelo presidente da 
camara municipal. 

S. R. - Sala das sessões da Camara elos 
Srs. Deputados, 16 de Junho de 1887.- A. Milton. 
- Patllino Chaves.- Oliveira Ribeit·o. ,-F. de 
Figt•eirôa. -J. A. Fen~andes ele Oliveira.-Joao 
J11anoel. 

O Sr. Ratisbona diz que, não che
gamlo o resto do tempo ela se3são para que 
discuta o projecto com as emendas apresentadas, 
limitar- se-á a dar breve resposta <W nobi'e depu
tado pelo I o clistricto do Paraná. 

Quando o orador emittiu a sua opinião a respeito 
desta materia, o fez em· termos muito claros, 
como apologista,, que é, da autonomia munici
:P.c:tl, sem que entenda, 11orém, que esta eleva 

cheg:Jr it inteira inclepenclencilt em relação no 
poder legisla ti v o. 

Si se tratasse de refornm mais completa, ele 
reforma que comprehendesse as assembléas pro
vincbes, tal vez clésse mais amplitude ao seu 
pensamento. Mas, semelhante reforma só poder ice 
ser feita mediante poderes especiaes. 

O orador lê variQs n,rtigos do Acto Aclcliciomü 
í ara demonstrar que ela, combinação das suas clis
posiçi'íes resulta a cloutl'ina, que sustentou, ela su

. borcli_na9ã.o elas camn,ras municipaes as assembléas 
·provmCiaes. 

Na prosecução deste exame ex:pencle diversas 
consideraç-ões parn, mostrar que o Poder Legisla
tivo orclimtrio não tem competenci<t para altertu' 
as disposições. elo A C to Addicional, de que se 
occupa com o fim de-propugnar aquella these re
lativa a clepenclencia das municipalidades. 

Elle não tem tal competeucia, nem mesmo por 
meios ele interpretação, porque não se interpreta 
o que ê claro. 

Considera a doutrina que accentúa mais lilJeml 
do que aquella que _ê adaptada r) elo nobre cleputn,
do a quem responde. Não pócle comprehenclee 
que haja poder que não encontre limite à sua 
acção. 

Querer a municipalidade inteiramente autono
ma seria constituir um poder unico pelas suas 
regalias em nossa organisação política; seria o 
primeiro pas3o pam o desmantelamento da uni
dade nacional. 

A doutrina elo orador, diz ao concluir, .ê a 
verdadeira libeNl; a do nobre deputado pelo Pa
rana leva:ia i autonomia das províncias; chega
riamos com ella a federação, e ficaria destruída a 
unidade do Imperio. 

A discussão fica acliacht pela hom. 
O SR. PRESIDENTE da tt seguinte ordem do dia 

para 17 do corrente: 
3"- discussão da propost[\, do governo, conver

tida em projecto ele lei, fixando lLS forçDS mwaes 
para o 2° semestre de 1888 ; 

Continuação da 3'~ êliscussão do projecto n. 178 
ele 1869, reformando a administração local. 

Lo v11nta-se a se.ssilo ás 4 horas ela tarde. 

24" SESSÃO K\í 17 DE .JUNHO DI' 1887 

Prcsiclencia do Sr. Gornes de Castro 

SU_V!MARIO.- Ohamada.-Leitura da ae.ta.- Obsorvacôes do 
Sr.Affonso Penna.~ Explieacão do Sr. Tor•·es Portugal ( 3° 
sectetario ).-Approvação da· acta.- Expediente.- Pareceres 
do commissõcs.- Requerimento do Sr. Carlos Peixoto.- Ap
provagão.- Roquorimentos dos Srs. Affonso Celso Junior o 
Carlos Poixoto.~ Adiamento.- Sogunda loitm·a do projecto 
do St·.,Coolht< e Camp9s.- Parecer sobro a eloção do 5o dis
tdcto ao Rio do Janeiro.- A impl'imir.- Reclamação do Sr. 
Affonso Celso Junior.- Contracto do govorno com o Banco 
Internacional.- Discurso do Sr. Lourenço do AI burquerquo. 
.,..., Requerimento do mesmo sanhnr.- Adiamento.- OJ!lcio 
sobra apresentação do proposta do Poder Executivo.- 01·dem 
do dia.- 3a discussão do projocto sobt·o fixação das força; 
navaes.- Discursos dos S•·s. Affonso Celso Junio1·, Mac-Do· 
well (ministro da fusliça ), Marcondes Figueira o Lomos.
Emonda.- Chamada.- Encerramento da discussão.- Adia· 
monto da votaçâo. 

Ao meio-dia faz-se a chamadn.,El qual respondem 
osSra. Claríndo Chaves, Maneio Ribeiro,Cruz, Costa 
Aguiar, Leitão ela Cutilu1, Mac-Dowell,Silva Mn.ia, 
Gomes de Castro, João Henri-que, Dias CnrneiJ'o, 
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Ribeiro da Cunha, José Pompeu, .Henriques, Rosa 
e Silva, Bernardo de Mendon\'.:t Sobrinho, Pedro 
Muniz, Barão do Geremoabo, Conde do PinhaL 
Delphino Cintra, Joaquim Pedro, Bezamat é 
Matta Machado. 

O SR. TORRES PoRTUGAL (4° sec1·etario) de
clara que procecl"e a reclamação que fez o nobre 
deputado pelo so districto de Minas Gera e~, quanto 
á omissão por· elle nótada; mas qne dos aponta
mentos pelo orador tomados para ser escripfa a 
acta da sessão de hontem, const;1. que S.· Ex., 

· , l'esen a o uma emen a que 01 
lida, apoiada e posta em discussão, orou em se
guida. ao Sr. Ministro da Marinha. 

E' -a explicação que tem a rlar. 
Não havendo mais observações dá-se por ap

provada a acta. 

EXPEDIENTE 
Officios : 

tarde, no Paço da Tijuca., a deputação nomeàda. 
para. apresentar no mesmo ..:\ un-usto Senhor a 
resposta à Falht do Throno e o decreto ue fixou 

tante pelo 5° districto da província. ctak Alagôa:s, 
pede l1cenç~a pa1·a conservar-se ausente da ca.marà. 

o Sr. Afr,,n;co Pen.undiz que a.;1ct:t durante a presente sessão legislatiYn, visto te
publicada no Diario Of1icial de l.!oje não di no- rcm-so aggr;wado os iocommodos de sa.ude que 
ticia exacta. llo que se passou na sessão anterior. motivm·:urr a. licenç~t que lhe concedeu a. .Camam 

Na. ultima parte da seS&I.o, tratando da. dis-. o nnno passado, é lle parecer: 
cussão do art. go da proposta de 1ixação de Que scj;t deferido o requerimento e concedida a 
forças na vaes, publica o d1scm-so que 0 orador licença sol i citada nos termos cht lei. 
proferiu fundamentando. uma emenda, e acres- Sala das commissões~16 de Junho de 1887. 
centa-o &· Castrioto prom · · · - T d en • • · ,. rlt)nte - ffcm·iqtce 
publicaremos depois. Diz em seguida:-< não Sales, relator.- Sil"'a 'l'aoares .~ E. Co?·reia.
havendo mais quem peça a p;tlnvra é enccr- L. Ratisóona.- Jayme Rosa.-Man(Jel PoJ·tella.-
rada a discussão.~ .rll"'es d~ Amtdo. 

Ora, depois do discurso pronunciado 1 elo no
bre Ministro da Marinha., o orador incontinenti N. 28-188i 

d~u-:-lhe ligeir~ resposta, de que o Dia:1 .... ·i~o .. O~ffi~c,.:ic~tl.-l-'~~~~l:"".~~~~';--~~~~~~""""'~B~a..,_l·..,ü-"o ____ _ _ _ 
nae faz menr;ae , deelM,mdo, · entre~ , 
fõr~ a (liscussão encerrada por não haver quem 

.ped1sse a palavra. · 
Não é exncto, e o orador, para que não fique 

consignada essa inexactidão no jornal que pu
blica. os trabalhos da ca.sa, vem reclamar, es
pelw..tndo que as obserntç~ões que então fez se:am 

A' commL;são de constitUição e Ieo-islação foi 
presente um otllcio do Sr. deputa~o Barão do 
Diama11tino, dat{tdo de 7 de :Março do corrente 
anuo, em que communica que talvez não possa, 
assistir aos trn. .lhos · 1 ~ • 
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E' 

A commissão ·de agricultura. commercio e obra:s 
publicas, pai'<\ emittir parecer sobre o decreto 
n. 9580 de 20- de Novembro de 1886, na. parte 
que concedefitvores dependentes de approvação 
len·is1ativa para o serviço da navefl'a<_>!o por va or 
nos r1os ocan ms, Araguaya e erme 10, pre
cisa-ndo de esclarecimentos e documentos que a 
habilitem a estu~aT a questão, propõe e _P~que~: 

. o , 
competente exemplares ou copias de quaesquer 
tralJtl.lhos existentes na Secretaria da Agricultura 

a 1· ve"'a :ã t.l ri s ·m in~ A 'ft."' t\ a 
yermelho e das Mortes, nas províncias do P<wà; 
Goy<tZ e .iVIatto Grosso ; · 

~-" Copia das informações officiaes existentes 
sobre o modo por que tem si~o realizada, a nave
gação dos tios Tocantíns·e Araguaya pela. actual 
empreza subvencionada, quaes o.; resultados ob-. . .. ,. ... 

, . ' 
3.o Qut\l o valor do material fiuctuante e fixo 

pertencente tto E5t<\<lo, e que é cedido gratuita
mente a novn, em preza, na fórma do n. 2 da clau-. 
sula 17"- do dêcreto n. 9680. 

Sala das commissões, 13 de Junho de 1887.
Gonçalves Ferrei1·a, presidente.- A.tfonso -?enna, 

':$ • ' • • - .- -

Parclo, 

Celso Junior, .Lemos e Cesarío Ajvim, o seguinte 

Reqtcerimento 

Requeiro que, pelo Ministerío da Justiça; se 
poça no presidente da Relação de Ouro Preto que 
informe uantos rocessos de res )Onsabilidade 
tem feito instaurar o juiz de direito da coma;rca 
de Arassuahy, bacharel Ignacio Antonio Fer
nandes, no 'j)eriodo decorrido de 20 de Agosto de 
1885 ttté hoje; qual o ob,jecto desses processos e 
qnaes as decisões sobre elles proferidas por 
aquelle tribm1aL 

Peixoto. 

E':-tamb~m li_do, u.poin.do e, seJ;L~o posto em dis-

·ocncio de Ar!uia1·.- S. J11.ascarenltas.- Domingos 
Jaguaribe Filho.- Jose Pompeu.-G. Cru.::, ven
cido; Jlorque, n~o se tratando de n.utorisn:l." a n.a
ven-,lção, mas stm de approvar um contrato feito 
pelo Poder Executivo par::t esse s~rviço, não julgo E' 
necessa.rios os documentos edidos. 

E' lido. apoiado, e, posto em discussão, nppro
vrulo o seguinte 

Req1tu imento 

Requeiro que pelo Miuisterie ela Justiça. seja 
requisitad:t cópia do otflclo-circular do ch~fe de 
-policia de Minas Geraes,. reco~1mendando 1:1fS au
toridades policiaes que olmguem a a~s_1gnar 
termos de segtwança os senhores. que seviciarem 

motivo·> que tenham aconselhado esse neto. · 
Sa.1a.da.sselll0ões, em 17 de Junh'1 de 1887.

Carlos Peixoto. 
E' igualmente lido, apoiado, e, posto em dis

cussão, adiado por ter pedido a pahwra o Sr. 
Carlos Peixoto, o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que, pelo Ministerio da Justiça. se .re
quisite do n-overno cópia das informa~.ões offic1'1es 
recebidas ftce~ca do facto ~corrido a 25 de De-

Provinclct do Rio de Janeiro (5° rlist1·icto) 

A commiss:.1o de constitui~1o e legislação, tendo 
examilwdo as acta.s da eleição procedidn. no 50 
distl'icto eleitoral da província do Rio de Janeiro 
no dia 12 do corrente, _-para preenr-her n. vaga 
deb::ada. pelo cquselheiro Fr·ancisco Belis:1.rio Spa
re:; de Souza, que tomou. assento no Senado, e 
(l.ttendendo il. :-egula.ridade d<t mesma eleição, e 
c e parecer que se,)<\ recon 1ec1 o epu , o por 
aquellê districto o Dr. Pedro Luiz Soares de Souza, 
que obteve maioritt n.bsoluh de voto3. 

Sala. das commissõe;;, em 17 de Junho de 1887. 
-T. de Alencar Araripe, presiclente.-Euphra$iO 
Corr~~a; re,\i_tor .. - Henriqt'e Sales .. - .4.1-ves de 

~.· .. - -I 
Po1".t:ezia. :_Silva Tavares. 

~ Sr. Aff'onsó Cels~ Junior :
Creio que no contrato cele?ra~o entre a Mesa e o 
Diario O{fi.cial para a p-qbhCt<t~ dos (l.ebates par-
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O SR. CESARIO Ar.vDr .-Apoi;\do. 
• O SR. LovREXÇO nE ~\r.nt~tJn:RQt~r.:- Rcco- · 
nhecemos todos ~necessidade de se por termo ao .. · : (':)". .... . . .. ~, - "' -
sumpto o nobre .Ministro da. Pazend<L clJ,tmon, de 
modo mui particular, a. ;1ttenç:ã.o do parlamento. 
Entretanto, lendo o relatorio · : · · 
tamanho :léCI'\"0 de c;mtrn.dic.;õL'S e incoherendas 
qnc, em Yet'dade. senti tlolo1·osa sorpresn .. 

o· honrado l\fiuistl·o passou ju)J• uma g"l'a.nde 
trunsforma~üo ; s1ms hléas (}e hctic não são as 
me3rnns de 1880, mn:-; outras bem diversas. · 

Então, clle preoccu Ktnt-se antes lle tudo com o . . . 
. .. .. ' 

a <tpplica.ç~ão do producto de um imposto espe-
cinr; e e.~ta medida. atlip-m·;n·a-se-=lhe e1Ucassis-
sim<t ara fixar o valor do no so m i o · · · 
Agora., Sr. presidente, este plano, si não foi de 
todo abandonado, já não lhl;l mspira b:tsta.ntt:l con
tünça, nem tem a mesrmt importa.ncia.. Para al
cançar aquelle fim suggerc outras providencias, 
t:.te:; comn um emprestiml), a creação de úm Ba.nco 
de ~missiio e nov<t fixação de nos:;o padrão. mone-
'k'HIO. .. 

Declaro que já me a.ssüstn n. pala vi•a-.,-empre.;;
timo. H<t muitoª anno:;. que ' ' iYemos deste p"eri
goso expediente ; e, infelizmente, parece que~ 0 
nobre 1\Iinistro confor!llou-se tambem . com o 
me'imo reg:i~11en, que foi o de sens :mteceessores.· 

' ' noticia. o J)im·~n Officiat. 
O Sa. AFl'oxsoCELso .lvxron:-En pedi cúpin, 

de:'ise con tracto c l'espondeu-::;e-me CL•le não havia 
contrncto algum, ma.s simpl~s accôrclo ou consa 
equivalente. 

cousa, hão de embaraçar a vinda da cópia: o ~c
gredo e a. almn, de todo negocio. (Hrt · eu.ti·os 
apa l"tC.'>. )" .. 

O SR. LovRExço J.?E Ar.BW'UERQUt~:- Não creio 
qcc :;eja, re~ essa operação, })Ol'que o governo, 

. . • • • j(.) 1 • 

grandes emprestimos e recentemente ninda, o de 
seis milhües, niio preci)t\Yt"~> de intermediario })flra 
ne~~:ociat> um credito em conta corrente, de dons 
mi'íhües esterlinos. Sabe a Ca.mara r1ne, por occa
sião do ultimo emprestimo interno para a con
vcrsã.o dos jnros das apolices, cle:::cnvolveu-.;;e nn, 
praça. do Rio de .Tt:t.neiro desenfreada especulação 
ou, antes, uma, jo!:!·atina, ate então nnncn, ,·ista. .• 
Ao nobre ministro, que deste ü:teto teve pleno 

•• < ) ·• . 

a nego-::inç:ii.o de tal.. credito. p_or inte~medio do 
HA~co rxTER~AClO'NAT. proclnzma. egual resultado, 
isto é, dttria, necess:trin,mente logar a noYas esp.e
culaçües. 

Ignorando todos que o 1\Ii.nistro da Fazenda, 
promç>vht essa opet\1ç-J.o,. menos o intern!edíari?, 
rme tmhn. o fio do negocto e para quem nao podw, 
Ii:t,·er segredos, e claro que este, com perfeita 
se.Q·m'<Hlça, filria. a-randes transacções t:le cambiaes n'est:.l e em ·alüras prJ.ças do lmpeeio. 

0 SR. CESAIUO A.TXDI : - Apo:ado . 
O Sn.,. Lnt:RE:\'ÇO l?E .AT.RUQUI·:INl}'E : · - Pet'-

.... . c. i. c. '. ... ::s • :""" ' c. 

essa, especulação, ra.vorecida, por n,~sim 'dimr, pelo 
g·oYeJ•no, a. qne111 cumpre zelr.r, não :::õ os in te-. .. . ~. . :.. .. .. .. ' . . '''- ~ · 

r;ucm o :llliemal'á. 
AccJ•esce r11w o nol,t•e .Ministro, r1uando th•esse 

neces::.ida.de de um intermediaria- o que n.f"!go
não dari•'- prct'cr(•ncin. a. nm Banco de 1·ecento 
fundação, deixalll1o à pm·te ontt·os nw.is antigos, 
mnis con l1ecidos e que por isto. mesmo deviam 
mspn·ar- 1e m::uor con 1anç~, como, por exemp o, 
o BA~co no 1~RAZIT. com - o qm'il o g-over:no tem 
sempre neg-ociarto, com quem tom conta corrente c . . . . . . 
convers[o do3 juro:; das n.polices. 

' 

0 SR. CESARIO ALVDI: -Apoiado. 
0 SR. LOURl~XÇ'O ])E ALBUQUERQUE: - Decla

ro à, V, Ex. Se. presiclent-:; que si é oxa.cto o que 
publlcilrum os ,jorna.es, inspira-me séria::; a:ppre
hensües o ucto elo governo, tnnto J1lfl;is quanto 
sur~:e, a~·ora, no relatorio tlo mini;;terio· dtt f'azen
da, "a irl&l de um lxmco de pmissrro, com a noticia 
de estar sujeito<"~> c:;tudo o r·espectivo projecto. 

Affirtúei no lWincipio que o primitivo plano do 
recolltimento do pn.pel-moecln, si niio tinhn git1o 
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a.tandonado, jit não tin]Ja 11ãra o nobre ministro a 
mesma importancia. Assim é que s. Ex:, man
tendo o seu proposito, é toda.via.de parecer que o 
roducto do im osto elo se lo ecretado es )ecial-

ora qaixando, e logo depois subindo de novo,_ 
não é possível que se operem transacções r?gu
lares, (a.p_oiados), pois não ha confiança no futuro. 

< o 1 • · que é stgnal certo e pressão monetaria. O nobre 
de crise monetaria.. Ministro insistirà, porém, no proposito de reco-

mente para esse recolhimento, volte a ser incluído emb~raços da praÇa do Rio de Janei~, e, para 
na renaa geral, mantendO...:se, porém, as ordens provai-o, bastarà. dizer que o Banco do Brazil 
dadas à Ca1xa da. AmortiS<lÇÜ.o j e ncando deste acaba de elevar a ll. o 0 a taxa do desconto o 

0 nobre Ministro confessa. que não lhe foi possi- Iher pouco e pouco o papel-moeda l 
vel da.r inteiro cumprimento ao a.rt. i 0 da lei de 
orçamento, porque teve de emprestar dous mil Confesso que S. Ex. tem sido feliz em alguns 
contos no BANCO Do BR.AZIL. actos de sua administração, mas, si elle insistir 

nos seus planos, sinto predizer-lhe amargas 
______ _,Q.,___..s~a"'" ........... c'""ou:J~ ... r ..... u ...... o---4'R""o4-JP'"n ... IG""'u ..... E:.;;)· S>r· ---E ... •l··-.......... ---J..<,w.<.O>AJ---..,......Hfj~!fte,~es; e par r. o nobPe--Miftisffft-O-icja~· -f'eff61mn~e~çaMf'fla1'lm'l------

preferencia: si o BANCO DO BRAZIL pecUn. diuheiro 03 uesenganrls. Antes da conversão, quando as 
emprestado: não podia dal-o. apolices venciam juros de 6 °/o. o governo emittia. 

O SR.. LouRENço DE ALBUQUERQUE:- E' intui- letras e bilhetes do Thesouro a 4 e 5°/o; entre- · 
tiva a improcedencia .desse aparte: em primeiro ta.nto. S. Ex . .iit fbi obri~ado a emittir taes letras 
log-ar, porque o emprestimo na realidl:l.rle f'oi feito a 5 l/2 °/o, como se vê à:o seu relatorio (apoiados), 
lelo Estado n. si proprio, sendo o governo devedor contes,;ando assim que peioraram nossas circum-
o anco; em segun( o ogar, porqnc o ANCO DO • ;u ia:; r i o ao oi o 

BRAZIL não llrecisa.va ter dinheiro em sua carteim. aquella conversão. (No'Vos· apoiaclos.) 
para obter, como iutermediario do Thesouro, um Quando o nobre Ministro sotrrer outras dece
credito de dous milhões esterlinos. Assumptos pçi5e3, reconhecerà então o seu erro e dirá. 
desta. natureza não se podem tratar em apartes comsigo : 
ou em dia.logos; nem estou dis~utindo, por Ol'<t, «- Em rôta rêcle quiz cólher 0 vento. )) 
o orçamento ela. fi.l.zenda. 

o sn.. CoELHO R.onR.IGUEs · :-E' 0 primeiro Sr. presidente, preciso das informações que 
u.rlarte que dei. peço, vorque tenciono· discutir largamente, este 

anuo, o orçamento da fazenda. 
O SR. L6URENQo DE .\:J,BlJQUE Sei que a outro t•equerimento apresentado no 

possível, declara o nobre Ministro, recolher os Senado se Ol)poz 0 nob1·e Ministro, allegan.do que 
cinco mil cor. tos, porque houve necessid~de de 1 d ta · 
emprestar dous mil contos : entretauto insiste havh\ necessidn.c e e reserva, nto ma1s quanto, 
s. Ex:. na~)inião r.le que, mediante 0 recolhi- nàquelle momento, bavla muito .jogo na praça. 

d . Não me <mnformo com esta. razão, por não 
menta gra tlal do papel-moe a, consegUiremos, ,hü,g-al-n. sut!iciente escusa do meu silencio. Si eu 
sem 6.uvida, .elevar o c.tmbio ao par, isto é; a 27. ,, ~ d 
Ao passo que atfirma isto, suagere <t idéa. de <tlte- peclisse informaçõ:=!s sobre ne~ocios pen entes, 
rar-se 0 yJadrão monetario, wtix:ado pela. lei .de S. Ex. teria O direito e até o aever de recus..1.r-

d d m'as; limito-me. porem, a pedil-as sobre ope-
1846• baixan o-o ele 27 a 24 · por l$000. rações jú. realizadas e cujo conhecimento nenhum 

Mas si o governo tem no recolhimento do pa- 'd 1 ( · d 
-pel-moeda um meio fttcil e seguro ele elevar o damno po e tn'l.z~r ao T tesouro. .1pota os.) 
cambio aú par, porque se ha de alterar o p<tdrão O SR. AFFONSO PENNA:- Apoiado. Nestes ne-
monetc'U'io? gocios não póde haver mysterio. 

O nobre Ministro deve reconhecer que ~ pro- o SR. Loun.KNço DE ALBUQUER.QUE:-Com o se
post<.'l. alteração se=-ia uma fallencia. real, embom gredo a administração public:.1. não ganha, antes 
aisf<Lrçada:·. . . perde. (Apoiados,) Si celebrou-se o cõntrn.cto 

, :s < i:) < < ~· a rmc o ao 1esouro o cre 1 o e ous m1 es es-
em notas do Thesouro uma oitava de ouro de 22 terlinos, era. dever do Sr. Ministro da Fazenda 
quilates ; si n.gora der qu·mti4<l.de inferior, deí'rau- communical-o ao Poder Legislativo. (A.poiadosJ 
clarà. os seus credores, <teto censur·ttvol e inj u:;ti- Si já estava acn.bru:lo e impresso o s~n rela.torio 
ficavel. desde que o governo póde elev~~r o meio fizesse essu.communica.ç-.ü.o em um annexo ou sup
circuhmte n.té o seu valor legal. . plemento, 1)orque, senhores, é necessa.rio que o 

Além destas contradicções e incoherencias, ha aiz tenha conh~cimento exacto de ne()>ocia ões 
muitas ou ra.s que OfPor unamen e pa. en etl.ret. dessa natureza .. (A.poiados.) 
· Parec:, Sr. Jlresidente, que o governo tem o SR.. CESARIO .ALvnr:-Apoia.cio. 

usado de expe ientes para influir sobre o curso 
o cam 10, esqu c1 o o no re i i c < z r ·. 

das acres censuras que elle e seus correligio
narios fizeram, por igual motivo, a. alio-uns Minis
tros liberaes. Em outros tempos não mvi:.t ta.nta 
jogatina na praç:a. Cousli notavel ! aquellç 
mesmo Ba.nco, por intermedio do quu.l se diz ter 
etrectuado o goverilo sua ultima operação- o 
creclito de üous milhões- tem .jogado para. a 
lJaixa do cn.mbio, affix<l.ndo taxas tnreriores à:) dos 
Bancos inglezes. Sei que nunci vi oscilla.ções tão 
frequentes e bruscas ; e só posso attribuil-as à 
presença de um elemento estranho e perturba~!or. 
Quando o cambio assim oscilla, ora elevan(lo-se, 

. . 
zoavel ·guardar segredo sobre operação tão im
portante, quando se vedem novos sacrificios ao 
povo. Cumpre que taes negocios sejam conhecidos 
e cahümente justificados- pn.ra. que o contribuinte 
não murm11re e se queixe. (ilpoi.ados.) 

Não actua em meu espírito o desejo de · fazer 
opposi·ção ao nolJre Ministro da Fazenda, mas o 
empenho de auxiliai-o, tanto quanto em minhas 
forç-.as couber, mostrando-lhe,a tempo,que vai ca
minho errado, que é inetlicaz o seu primitivo 
pl<1no e inconvenientes algumas providencias 
lembradas em o seu relatorio. 
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' !::>, ~ 
mente o meu requerimento, e ú. v_ E.x, Sr. pre:Si-
dente., desculpas por lw.ver excedido o tempo, que, 
me foi concedido. (Muito bcli~; >iwito bem.) 

E' lido, apohdo, e, sendo postQ. em díscussãQ 
llca adiado, por ter pedido a palavra o Sr. CoelllO 
. ~ • "'. o• • 

Requuimento 

« Requeiro se J!C<;a no governo : 
« l "· A cópia do contrato cGlebmdo, por inter

meàio d0 Banco Internacional, com l)anqueiros ela 
...... l ........ ;- • _-.. • ~ ., 

• c. c. ( - ' 

um credito de dons milhões sterlinos; 
« 2°. lima reltlt:i1o dttS quantias qne têm siLlo 

saccadas por contn. desse e.redito ; 
« 3". lima ditada, importancitt das camhhes to

madas pelo governo nesta e outras pr:.was do 
lmperio desLte Janeiro a.té o tlm de ?~Inio d9 cor
reu e nnno: 

« 4°. A somma dos.emprestimos feitos ntê esta 
da.t:.t em virtude da lei n. 3263 de 16 de Julho - . 

e mo~·iment~s do lemo a-té o ~nanejo \lo~ s~u~ 
appardhos de n.tta,qne e defeza. Crescem, con
seguintemente, ~L importanci;t das respectivas 
fnncçües, ao ponto que n(1s Estados Unido> as ua 
catilegoria foi elevada, sendo equiparados em 
honras e preron·ativas militares nos otficiaes 
com a cn es. . De mo· o o a men c con rnr10, 
entretanto, procedeu o ·actual ministerio, que 
parece ha-Yer po.:;to empenho em matar o estimulo 
dos serviclol'es da lJaç::to, lançando em totlas as 
corporações a. dcses1)erança e a duvida. 

Para,justifi(~ar este n,s;;m:to o o1•adoi· citará um 

Pelo l\!inist~rio da l\fü.rinhn. l'oi expedido, n 27 
de Novembro, o :;eg-ninte u,yiso ::to Sr. njudinte
gcnertü da armada : 

« Ulm. e Exm. Sr.-Dé conformidade com o 
disposto llfl. ímpei·ial 1·esolttç;To rl1~ :30 de 11Iaio 

com rel'erencht ao seu n. 
« Sala da.s sessões em 17 de Junho de 1887.- corrente: 

O SR _ 1 o SECRETARIO procecle it leitura de nm 
omcio do l\Iinisterio do lmpei·ío, desta. data, pe
llindo a designaç:lo de dia, c hora para, apresentar 
à Camara uma proposta. Llo Poder Execntivo. 

0 SR. PRESIDEXTE marc:1 O dia 20, it l hora, 

ORDEl\1 DO DIA 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS XAVAES 

governo, 

(Entl'a no 1·ccinto c toma as.~Cl1lo o Sr . .!llini11t1·o 
dn Mw:inlw.) 

O Sr. Affonso Celso .Tunior . . . . ·... ,...-

tixando as forç;s ~asaes p~u~a ~ seg·unLl0 son;cst~e 
de 1888, simplesmente para levantar um b1•n.do 
em prol de uma das classe;; mai:; prestimosas da 
armada, uma. chs de mai::: responsabilidade uns 
a.ctuaes construc•;ües da mnrinlm de guerra, tligmt 
em tudo da attenção •los poderes pnblicos que 
ultimamente, entret·mto, nem siqucr .iltstiçn, lhe 
tem sabido fazer. Ref'er·e-se ao corpo de mnchi
nistas. Longe de procm•itr clevnr esta classe de .. . ... ... ~ .... · ... ,.. 

... ' ~ , ... . ' ' 
baixou-lhe o nível, amesquinhou-lhe as fnncçües, 
não somente regateando-lhe favores e concessões 
a que htwiam jus, como restringindo ou ann nl
la.ndo os de que se a.cha. vam de posse. E' exacta
meute o contrario o que ~e nota: nos paizes mais 
adiantados, sobretudo depois que os novo5 s.rs-
emas (e cous rucçao eram ao pape as corpo

ra.ções techuicrts grande relevo e importnncin, 
exigindo, portanto; dos respectivo' funccí0l1arios 
maiores habilitações c maior idoneidade intel
lectnal e moral. ·Ao machinista actíuü f'az-se 
mistér instrucção variad<t e provada capacidade, 
)ois á sua ac ·ão fica sn'eita or • -.i dizer a 

equiparados respectivamente MS mestres de 1" e 
2" classes, têm os distinctivos, estes ultimo.> de 
2"• s~rgento:; e aquclles de 1°8 • 

« 2. 0 Que aos pratic..'tntes de machiuistas, equi
parados aos guarLliiies, compete o Llistinctivo de 
forriel. 

. Este a. viso en-volve. grave injustiça, á classe dos 
machiuistas, conforme ficou perfeit::unente pro
Yado em numero3os a.rtigos publicados na. im
prenstt e a.os quaes o governo, não obstante .a 

) .... :"" . • ~ • l .... 

promovido enthusiasticos panegyricos 'aos pro
homens da situação c diatril)eS contra os da pas
sada, entendem não dever clara minimtt resposta. 

Tratmdo-se de uma. questão especial perfeita
mente elucidacla. nos referidos artiQ'os, o erador 
limitar-sc-:'t tt ler. ):Ira mostr,lr à in -usti a do 

fundamentos elo aviso, que é força reformar. 
« De que aquella Resolnçao nnn~t passou de 

Consulta, prova-o exuberantemente o a vis::> d'ól l 
de Julho de 180-!, que transcrevemos nu, integra., 
para que seja, lido pelo Sr. Ministro da Marinha, 
)orgue de!le, em grande pa~te, _tem dGl ser rle-
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<( l" se ao. -Rio de Janeiro.- Ministerio 1los 
Negocias da. Marinha em l de Julho de 1864. 

<< lllm. c Exm. Sr.-Sua.l\lagcsta.de o Imperador, 
JIOl' imme,.lialtL resolução lle 28 de Junlw, tornada 
solJre con;;ult;L do Conselho Militat; de :30 de ?llaio, 
úcerctL do oiiicio deste c~uartel-Gcnera.l n. 175, de 
l~ tlc Fevereiro, tudo do corrente auno, houve 

.. •• .• o • 

hwão em vigor, relativ<unente iL matel'ia de que 
tl'ata. o mesmo officio, na jet'archia. militar cor
respondem os mestres de la classe aos 1 ·• sar
gentos; os mestres de 2" cla.sse ao:; ~os sargen
tos ; os guardiães aos tbrrieis ; os artirtces a 
cabos de esr11w.tlra, ; os iiieis Ué commissario de 
1 • ') ... ~ " • 

tos, e se aos ajudantes correspon em hoJe os 4°~ 
·machinistas, como passar para os 3''", que lhes 
são :superiores, as divisas que usavam aqueUe;; ·~ 

Si ·entre n. -patente de 2° tenente e o posto de 
I o sal'gento Iti.t <L p.1 tente de g·uarda-ma!'inlm, 
por cg~e razão não se deu esta <10 ~u mttehin~ta, 

• o• " 

que subl:ititue o 2° machinista, e até o lo, visto 
constituir com elles nma chtsse, cujos direitos são 
identicos, cuja. responsabilidade e igual'! 

Ntt esca.la de:;:cendente, estabelecida pelo noYo 
aviso do Sr. Ministro da :Marinha, chegamos a 
este resultado: 

·-J. t • • ' . o 
a Ioo sargentos; os fieis de 2a classe e o5 mestres gento; passou a ser forriel, isto é, passou a ter a 
de armas a mestres de 2" classe ou a 2°5 sarg-en- graduação de forriel; mas como os praticantes são 
tos ; e, tiualmeute, o.-5 escreventes a. gun.rCliães superiores aos foguista:;, e como estes são forrieis 
ou iorrieis: o que colmumüco a V. Ex. para os etrectivos do corpo de imperiaes marinlleiros, se
devidos efl'eitos. gue-se que os inferiores em gerarchia fic<tra.m 

«Deus !!narde a v. Ex. _ Fmnci.~co Cm·ln.<; rle sendo superiores. no c?rpo·;. ou. 1.nai~ claro:--o 

seus informn:ntes, ou auxili::wes, l)OUco escrupulo- de advir-lhe::. melhoramentos e vantngen:s, fosse 
· sos no estudo ou no conselho. · inteiramente 1mrlada, por ter-se occupado o mi-

« O regulamento de 30 de ~o_vemhro de 1876, r,istro somente de divi:-;as de sn.rgento e forriel,. 
que reformou o co~l)O lle. m~c1umstas, dà armada- ferindo direitos adquiridos e rebaixando os que, 
revogando o a!lterwr, d1spo~ no seu, art. 2o qne. em seu posto, não clelinqu1r-J.m e antes foram 
este cor 10 tera )Or chore o ms )ector do Arsenal a c! ados em üeno cnm rimento de deveres c com;"-
da Corte, sendo seu UJU an e o trector c as o 1- cicncia inteím (lellcs c da inherente responsalJili-
cinns de macltinas. n qnc comprehende: dade. 

« 20 ma.chinist;s ele 1" classe com <t gr::l.(luação Certo não hoG.Y~ propo::;ito por pat•te do Se-
de los tenentes. conselheiro ministro da inarinha de punir on 

<< 30 mnchinjstas de 2" clas.;;e com a graduação molestar o corpo, e por isso mesmo não serão 
tle 2us tenente~. perdidas estas linha .. -; submissa~, ue respeitosa-

de 1" classe. 
60 ditos ele 4" classe, equipurados aos mestres 

tle 2" classe. 
O art. 3° creon como auxiliar a classe dos pra

tic<tntes, ertui pru.'é\.lldO-?S aos gu;.~t·tliiies; deixan~o 
cxtiuch!.. a, classe dos tlJ ndautc:;, que eram e1.1U~ . .... . .. . 

c. , (. (. o 
~" a 2°5 sargento~. . . . _ . . _ . 

"\ clas . .;e supprtnU(h~ do:; <~.1 mlantes lot substt
tuidtt pela classe de··4o• macltini.:.tas, creada por 

.... • •• ·~.. ... ;' .... 3 • 

~i'io da jn~tiço<t a que temos:ctireito.)> 
O or::tllor endereça ao actual Sr. :Ministro o 

petliclo constante das (lerra.deiras linhas que acaba 
âe ler. Rog<t :.t S. Ex. qne lance suas vistas para 
este corpo, de q~te sú :-;e lembrou o seu antecessor 
para. lhe ferir sa:..:·ratlo:; direitos. O corpo de machi-

.. '- o • • • • • • 

dcct:eto n.' G38~) 'de :30 d~ Novcmbl'o de ltiil3, c 
dosue essu. data. diVL'l'Sas duvidas se t0m Ie\-an
tado sobre a interpreta.ç~lo de varios artigos do 

este novo rcg·nl:tmeJlt~'•· 
:Mas veja à:gora p S1·. eon:;clheil•o 

Marinlm: 

regnlamctülL quc __ bnixon ___ corn __ () __ men?ionado 
1\1inistl'o dn. decreto. Sel.trelevnm entt•e outro.\S as reJatt>as:....;.;; 

no receberem os machinistns soldo superior ús 
respectivas &qu1p_araçües militare:>; no se~em os 
machinistns de :ia e 4" classes e os praticantes 
equipal'.ldos ãs praças de pret ; nos ~listinctivos 

Quer a e:xtincta claSS•3 dos ajuda.ntos, qner a. 
nova classe dos 4os machinistas t~m a rli>isa de 
1c~ sargentos, porque os 4°5 In:1chinisttls usam o 

• "" .. • :t ,... .... 

Estns dna.<; cia~ses ;ão inferiores :\ elos machi
nistas ele :i", que não tinltnm gradnação, e.nc1m
•·am-se collocados entre a. 2" o à 4" clas;e, ISto e, 
t::ntre fi, r•ntente de 2" tenente e (I posto de 1° sn.r
:!'Cllto. 
·- Ouerendo ou )l'ecisando o S1'. Ministro tht ::\Ia
riuha ro"ttlar ou uniformtza.r o uso c os li in --

-. . ,, ,... • rr 

( c ,.., ( ;::,· 
ta.rcs, questão do longa uata. a>entadn._c que, si 
for resolvida. no sentido da. reducção mdicttda, 
alóm U.e prej :ulicar direi tos ~clquil'idos, u.cabarà 
com o :mi.co incentivo dessa classe a quem 
incumbe tão a.,.~_laas tarefa.s (lUe, ao cabo de algum 
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tempo de serviço, produz no mais forte organismo 
serias lesões. 

Assim opinou a commissão de mario ha e guet'l\1. 
do Senado em 1879, quauclo teve de 'pronunciar-se 

. . . . ... . . . 

O S1.•. 1\-.Ia.c-Do"\.'Vell (m.inist,·o da jus
tiça) não voltarfl: a occupar-s~ _ elos pontos que 
tratou no seu chscnrso anterwr; apenas tomará 
~m con::sideração as accus_aç_ões ío~muladas pelos . ' . 

dos oificiaes da. ·armada e élasses ani1exas. 
Reconheceu então o Senado que os machinistas 
con itutam classe )eculit1l'issima cum )rindo 
abonar-se-lhe soldo superior ao de outras ch1.sses 
de igual vatente, em retribuição de seus impor
tantíssimos serviços, que se torn~'l.m cada vez mais 
relevant\3s com os prog-ressos da a.rte nasal, e 
para compensar a i~üta de accesso a maiores 
postos _milita~es, que lhes dariam reforma e 

classes. Sem· o maior soldo não se põde obter 
machinistas proficientes .. 

A segunda duvida diz nespeito á equiparaç:ií.o 
dos machinistas de 3"- e 4a. classes e os pratican
tes ás praças de pret.. Essa equipn.raç:ão não 
parece justificad~, 1)9~quanto: 1° .a _instr?c~.ã? e 

superior aos das taes praças. Ha unm escola de 
ma:chinista no Arsenal de :Marinha da Côrte de 
onde embarcam com nomeação e titulo de prati

. cante para os navios de guerra os indivi.duos que 
completam o cursos das materias exigidas na 
referida escola; 2° o machinista possue um titulo 
scientifico a. que as nossas leis attribuem não 
pequeno numero de rega.lh'.s e privilegios; 3° o 
machinista é isempto do serviço militar pela lei 
de 26 de Setembr • . 
que sendo dispensado do serviço militar. como 
praça de pret, deve, quando empt·egado nesse 
serviço, gozar de graduaç~1o supe1·ior a essas 
praças, identict'l. á que gozam outros prorlssionaes. 
Estas ponderat:.ões colheu-as o or:."ldor em uma. 
representaçiio ctue a respeito do n.ssmnpto devin, 
ter sido apresentada ao corpo legislativo e não o 
foi por motivos de força maior. Urge uma re
forma do regulamento da classe elos machinistas 
em que se lhes garanta posiÇ:ão militar tlefinidn., 
como a tem civilmente, comvatiYel com n. snn. 
cnlturt'l. e habilitações. O orador invoc<."t. pa1~a isso . . o-
administraÇê"iO de S. Ex. recommendtw-se-á á 
posteridade se deixar creado o corpo e n. escoi<.\ 
de engenheiros macliinistas d< armada, como 
ex1s em em naç s cu as <a • urop:t, e evan o-os 
à posiçfio em que lhes compete estn.r. Nas m:\
chinas reside :t alma. dos navios J)lOdernos. Surtos 
nos portos, em Yiagem, em combate, aos ene·U'
l'egaâos dellas incumbe a garantia. pr·imordial, a 
segurança, a vida das esquadras actuaes. Pense 
ni t o r. Mini ·o e ~· 1ão ~ ud r c n e o- i 
a reforma alludida na presente se5são, trate ao 
menos de promo>er a interpretação do regula
mento vigente no sentido ma,is ravoravel e equi-
a tvo, so re u o nos ous pon os e que ra Oll 

o orador, e procure reparar os g-ravames feitos 
aos ma~hinistas -pelo seu antecessor, o actual Sr. 
Ministro da Justtça. Muitos são ainda. os pontos 
da administração da marinha que ::>nscitam severa 
critica. O orador, porem, ro;;erVt\-SC pam tratar 
dellas por· occnsião do tlebute do or<,~"Lmento da 
niariuha, para que, passando sem mais demol'a as 
leis de t'orç:as, DãO pOSStL O g'OVel'llO f3SCl\Sar-~o: 
com os embnmços oppostos pel:L miuor•iu. rtuando 
Se lhe imputar <L esterilid.U.:do jit u~je iDO\'itavel 
da presente sessão legislativa. (Jltti.lo belit; 
muito be;n.) 

, . .. . . . 
licenç·a para intervir no debate, pois lhe con-
testaram esse direito. · 

O nobre de mt.:'tdo )elo 3° districto de r in· s 
deu imnortancitl. enorme t\ um engano elo 1'ela
tm·io sobre o quadro dos otficiaes do corpo de 
fazenda, engano que aliás já !oi rectifica.do. S; Ex. 
chegou a dizer que esse erro fazia perder toda 
a confiança nas informações que dá aquelle do
cumento. 

· 1 iJ.pa.rte lhe declarou o orildOl' que não de 
via confundir o alcance dos otficiaes de íhzenlh\ 
com o alcance de outros responsaveis. Com atreito 
o alc.'tnce daquelles ot'liciaes está garantido peh~ 
caução do meio soldo e não pode exceder de 
500$ sem que o ministro intervenha mandando 
que o responsav~~-sej~ submettido a conselho. 

e3S<.t autorização ptn'<\ forint\r projecto distincto. · 
Referindo-se ao corpo de machinistas, nota o 

orador que o goYeruo não pediu auto.rização pam 
completar o quadro, me:ts para mnplial-o. 

O aviso que marcoa as graduações de mnchinis
tas, <.\Viso a que alludiu o nobre deputado pelo 
2:J0 clistricto de l\linn.s, foi baseado nas leis e re
gulamentos vi~entes. Não podia. reformai-as, 
Ün.ndo aos ma.clunistas de 3a e 4~ classes as gra
duações que o nobre cleputndo Julgou que elles 
deviam ter. 

Disse o nobre lleput<.\do pelo 3° districto de 
l\ i 1·1 u xi:thun tra.balh s n· W< or· ~ · · 
o projecto do ccdigo militar~ mas o orador a11enas 
conh~ce as instru~ç:ões.2:'elativ<L3 ao codigo penal, 

ubllcadas em 1833. Nao ha outro tt•abalho sobre . 
es e a~ ump o e e bs que o 0 overno pec e au
t0liizaç::.1o pam conf'eccion(tl' o projecto de corligo 
e submettel-o á Cmn;:\.l'il.. 

O conselho mt'valjá se occupa uesse trabalho. 
A reor'g<'l.nizttÇfio do corpo dt'l. ttrmada, :1 que se 

referiu tambem o nobre deputado, ê trabalho 
com )lexo e não trará diminui =-o de des eza. 
Ante' jtaveria.ugmento de despeza com as classes 
inactiva.s. . · . 

D(1 inexecu ão da lei de 1874 ela ua.l se ele-
veria preencher o qua ro da f'orç.a naval, é mais 
responsavel a opposição do qu~ o governo. As • 
suas censuras não são fundadas. 

A falta do sorteio lll.'l.l'<:.'tdo naquella lei não 
inhihe o govet·no de preencher os claros do exer
cito e rla ill'l!U\(la ·por meio do. recrutamento. 

O go>erno jiL pedin n.utoriza~:ão para retormar 
as e5colas de aprendizes marinheiros no sentido 
de augmentar o numero dellas. Não póde o ot•ador 
entretanto imputar ao regulamento a deftciencia. 
dos contin~~lites fornecidos por essas escolas, mas 
a sua má aistribuição. 
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E' 11recis~, I?Ois, restabeiecer algumas das que que não figura nà reforma actual. o direito pu
foram suppr1m1das. E' o que explica tambem o btíco e o direito militar, que pertencia. á cadeira 
plano da construcç.ão ·de um edifício destimtdo á que se pretende extinguir; de sorte que ficam 
escola da Côrte. supprimidn.s assegtüntes materi~s: a analyse da 

P<ira a coustrucçã.o dessa escola disse o nobr i · - rio e o direito commercial 
deptl , c o as o nas m armações do engenheh·o marítimo. 

·das obras civis da marinha, o ministro tinha sobra o nobre deputado pelo 3° districto de Minas 
da. verlk'l._ ordin_aria. O engenheiro exagerou um notou e achou henomeun.l que a rovincia do 
pou , · · , · 1 , , ara, on e a un am as mru.s riCas 

- - - - - ---'lm'l'llento, quando occ· , , , mnrm a, o no rt=~ eputa o lamentou tambe1íl que c 
orador t_anto 1·econbeceu o pessimo estado desse arsenal de marinha de Pernambuco, por OCC<'t
edificio que mandou logo fazer-lhe QS reparos in- sião ào sinistro -:elo vapor . Balda, não tivesse 
disJ?ensaveis, leyantar a planta e fazer os neces,.. meios para prestar soccorros na.vaes. O orador 
sar10s orçamentos para uma casa nova, com tambem lamenta. esse facto; mas si S. Ex.lan- . 
acomrnodações para ~00 alumnos. ç.'tr as vistns pelo orçamento v era que não 1út ahi 

Quanto á não publicação do relatorio do Sr. ca- verba arn. a u · · . 

orador, porém1 não usou dessas sobras, pois quer florestas de madeira. propria para. a construcção 
no go_:verno quer fóra delle sustentou sempre a na~a.l, não possa competir ueste geuero com o 
dcutrma <1ue para obras novas devem ser votadas mercado do Rio de Janeiro. O phenomeno expU
verbas especines; a ordinaria cumpre destinar-se ca-se; é o que se dâ em todas ascidàdes ricas: a. 
exclusiva.mente a concertos. · mão de obr<t é caríssima, bem como a alimeo-

Visitando pela primeira vez aquelle estabeleci- tação. ' 

p1 ao e mar e guerra au en i.olk, no da. ma- nas demais províncias, ap<;uas se limita a patrão 
rinha, o orador diz que esto distincto o1ficial ge- e remadores. . · 
neral da armada não apresentou relatorio algum, O nobre deputado pelo Paraná, a '(lroposito das 
corno ~e ~;figura. a~ nobre deputado pelo 3<' districto construcc;-ões na vnes, fallou em varws systemas; 
de Mmas, mas mformações de momento a re- é simples amador na. materia, mas sabe que, se
speito das cousas mais urgentes, que reclamavam guindo a. opinião dos competentes, que o adoptado 
promptas medidas administrativas. Or'"' al~umas em get--a.i nos nos::;os arsenaes é o systema. mixto, 
dessas informações são de C.:'l.racter reservaao que isto ·é, !erro por fóra. e o forro interior de ma
não poclem ser divulgadas sem prejuízo até para deira, tendo-se até agora empregado o ferro 
a disciplina. . simples e não du >lo. Assim o cruzador da elas-

. · - a e 0 ue ra. · a11 . en (0 01 se , a.man are, e < este systema, bem como a . 
encarrega o, pelo antecessordo orador, de inspec- iniciadora e a Cananea, que foram lançados ao 
ciona.r os arsenaes, n.s escolas de aprendizes, as mn.r o anuo passado. -
capitanias e os mtvios soltos que estão nas di- Quanto à. debatida. questão da. melhor fórma 
versas provincins · e o mais que respeita ao Mi- de li~r o forro de madeira ao casco ele ferro, 
nisterio da Marinha, bem como angariar volun- em rela<;ão ao cruzador Tamawlm·é, só tem a 
tarios. dizer que, não se trJ..tando de uma obra a come
. A este respeito o relatorio informou que a com- çar, mas jit começa.da, e tendo o parecer-do Con
missão do Sr. Wandenkolk.não deu resultado, pois se lho Naval informado que a. mudança do sys
apenas- conseguiu an~riar quatro voluntarios; tema do cavilha.mento custaria· o duplo, além de 
o qtle não é motivo para escurecer os serviços retardar a construcção, q_ue jâ ia muito demo
l?restados l>Or tão distincto otll.cial, l?Ois não lhe rada., o orador resol7eu que se proseguisse no 
cabe nenhuma culpa por isso: e sabida a re- systema já com~-ado. 
pugnancia. que tem os naciona es- par-a· ...fl.~·iã<l...W~---f'!nrn--f'Ahlt'.:T-n-:;'t-t ~commtnnlll'li'tt'L tt'hle..---,urnmmn:tt:---l'l'~elrlilel'lltnne~tarn:tliric;:~-:t-:-----
mar, nuüto mais forte do que pelo serYiQo do de inveuç.1o moderna de Bullivan, para os cou- · 
exercito. · · raçados, cUz que e:ll'ectivamente, depois de ouvir 

Tambem não é certo o dizer-~e que está in:; ec- · ·:- · iaes-tl~a.-tmnt~a:..t~e~r~kl:~r .. - - - - - -
clo a a. n. pnr e mms unpor an e os esta. eCI- e ú. contadoria sobre a verba, fez acquisiçã.o dessa .. : 
mantos da mnrinha, porqu.-tnto ainda flllt:.lm ;tS rede, menos com receio de proximn. guerra, que, 
companhias ue apl'endizes ue Santa Catharina, felizmente, não ha motivo para isso, do que para 
Rio Grande e Paronit, as duas flotilhas do Alto facult.'tr tt armada o aprendizado do manejo desse 
Uruguay e M~to Grosso e o arsenal i.o Lndario, no~·o instrumento de guerra ; pois não é na. oc-
que impo1•tou em 990:000$. Ct'\Sião em q1.1e taes instrumentos se tornam ne-

Póde--se or ven11ura chama a u :rios que se deve 8{)l'ender a manobrai-o 

pr& dirá que u; censur, o pe 1 1 d · 11 d 
20° districto de Minas, do ~overno querer fazer que ao arsena ' a qua eve-se, con orme a e-
dos otâciaes de marinha junsconsultos, està Ct'\.- terminação da respectiva. lei, entregar o avul-
balmeote respon<lida pelas bases apresentadas tado C<\pital do antigo monte de pensões. E" con-. 
J>ela cõílim.issão do Senado a respeito da r~::forma tra isto que rech\mam os operarios do arsenal e 
aa Escola. Naval e altt:~ração do respectivo reg·u- que devem ser attendidos, como é de justiça. 
lamento expedido. · . O orador conclue dizendo que não sabe se dei-

Nessas bases supprime-se, é verdade, a. cadeira xou sem resposta algumas das censuras feitas 
de direito publico constitucional e direito com- peltt illustre opposi~.üo liberal ; si tal aconteceu 
mercial maritimo, mas manda-se ensinar como foi involuntariamente, mas não l"lOl' falta de cou
introducção a cadeira de direito . marítimo .inter- sider·ação devida. aos h0111'ados oradores q_ue têm 
11acional e diplomacia do .mar, o direito natural, tomado parte neste debate. · · 
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r . .:. arco:n. es • ~g;ue1ra: -
Não tenho, Sr. p1·esidente,. a pretcnt;:ão de re
sponder ao disl:UI'SP fJUC acal,a, de pronunciar o 
illustr:.ulo :Sr. Ministro chL )usth;.a. ; é meu tim 
tratar de alg·uus assumptos retercntcs à pasta. da 
:.Ia.rinha., que, como V. Ex. sabe, cornprehende 
' uestões ue se li:.:·am c uer no w::;:;oal < uer ao 
material a nossn. torça naval. 

Vou occupar-me unicamente com o pessoal ua 
força naYal, deixando de lado o seu material. 

Antes, poeém, de l'azel-o, 11ermitta-me V. Ex., 
S1·. presidente, que me espa.nte dia-nte elo hunen-
t<wel e~tado da nossa e3quadra. · .. 

• sse encoura~ac o, porem; so po e servir para 
bateria. 1luctuante por ser navio tle madeit·a, e de 
com·ac:,~a muito fraca, poi:; tem de e;.;pessura 
•11/2 pollep:adas. A artilharia cle;.;se naxio tem 
grandes clct'eitos 

O govemo wandou comJH<\1' mt Europa a.-; car
retas nra. tt <n·tilhari<t des··e encoura ado. 

Yieram as cat·ecüts com dimensões maiore:-; 
do que comportava a csasa-mata, p3lo qúe foi 
neceasario cortarem-se as carretas, não danclo 
lag-ar para o recuo na occasiã.o de dispa.rtw o tiro 
da, peç:a., tornando-se assim uma :wma otrensiva. 
ú g-uarnição tlo n<wio. Consta-me q~te var~o:; 

• • -. ... r• ·• o- " · · 

tadas para. as de:spe;Z:ls elo .l\liuisterio da. :i\l~t'inha, a substituição da artilharia, e até hoje nada. 
sem ftülar nos creditas extraordinarios votn.dos se tem feito. 
pat:a compra de navios e armamentos na. Europa, A ·casa-mata 11iio comportava. tamlJem o peso 
e, no emtanto, o estttdo tle 11o:Ssa. esc1uadrn. ó dig-no dessa m·tilharia pelo qüe abateu. Além disso o 
tlc lastima~ iHwio esta sem mastros e não estit calü.fetado 

um simples ptu'allelo entre a nossa csquadt·;t e convenientemente. · 
' • • t. • • ::S ~ i I ·fi .~' (. I . J ., 

~ido os sncritieios rpw temo.-; feito. Tomarei para ! t:vio ns otncinas do Arsenal de :Marinha. e sem 
termo de comparac;.iio a. esquadr<'l. da Ing-laterra, <:altleiras. No mesmo ou em peior estado está o 

• ... •• o • -, ...... •• :lo 1 ... o ... • I!• 

Unidos. O Íl.io G1·a,ule, ela llotilha do .Alto Urng-m\-y, 
Não desconhec:,~o, Sr. presidente, que as qnan- acha-se em uma lnrranctt lJara fazer reparos, os 

tias votadas em n.I,.uns de::;;.;es aizes ara as uaes tlitficilmente serão leitos. 
l espezas a marm t!l. e mmto superior a que vo- Muito me cmoraria se qutzesse entrar em 
tamos, mas attenclendo ao numeru de mwios_e seu longa. a.nalyse a respeito do estado dos nosso:; 
estado, ao pessoal, sou olJI·igado a concluir que as navios; mas deixando de lado esta que.stão, en
despezas feitas por esses paizes te~m dado nm re- trarei na oeclem de considerações que dizem res
sultado satistiüorio, ao lmsso que no nosso tem peito propriamente ao homem elo mar. 

· sido em pura .perd~t. · Come~arei pedinclõ <t a.ttenção tlo nobre mi-
~~ ,...• • • ··t"r '" 

264.672.350 francos. O pesso~·ti, porem, de suft qne percebemos oiliciaes cOiill,atentcs-cla :tl'mada. 
íorça naval compõe-se cle2.88\J omch.es, de;1:3.117 Essa classe, dig-na ele todn. a consideração dos 
oificiaes inferiores e marinheiros, e de IG.OOO sol- poderes publicas niio é aquinhoada em rela~.ão 
dados de artilharh1. e infantarit1. de marinha.. aos sn.chificios e trabalhos que presta ao paiz. 
O I_nateria1 lla forp naYal compõe-se- r.lc G:?-7 Nesse assumpto não 1103so uiz(jr mais c melhor 
navios. elo que disse o actual Sr. Presidente do Conselho 

•• • • • o .. 

~ .. (,. •• - ,. ~ ' c. ~ .. u )f. :s-
:soa.l de sua 1orc;a. mwal era de 200 otlici<ies e du 
5,8:16 homens; o llllLterial compõe-se de 1:2 nnYios. 

A Italia despendc:tl 41 ,512,57ú franco.); o pes
soa.! compõe-se de li ,040 homens en,trc ollidaes e 
marinheiros; o nmterial de sun fort:•t naval com
põe-se de 75 navios. 

em a o o resu a o ·que era permittido espe
rarmos~ 

A nossa esquadr-a coinpõe-se de 55_ navios, en
trando nessa conta as nossas lanchas a. Yapor d:ts 
flotilhas. A muiot· parte desse . .; navios ao inverso 
der que diz o mappn. que se ve no annexo do rola-.. · . . 
fosse guiar lJClo mappa. que me for1lecc o rela
torio da mnriulm uão Linha motivos :senão pnra. 
desvanecer-me elo bom estado desses vnzo.,; tle 
guel'ra. Esse mappa porém não resiste a uma 
au.-tlyse séria .. 

E' assim que tem nellc a. nota de i.Joot estado· o 

( ...;c, 

wa ras em 1870. 
S. Ex. o Sr: Barão de Coteg-il'e que eutã.o oc

cudava a pasta da marinha escreveu em seu re
htlol·io o seguinte; 

<< A l.:'ttcrra proporcionou aos nossos otliciaes tle 
marinlin. mnitas occasiõe::; de ad uil·ir a. justa 
reputação c e que goznm. O paiz app aUllU seus 
feitos, c o governo os recompensou tlcvida
mente. 

Eea, de esperar que CCl'cados uesltt estima apre
chwcl, e :tnimn~los pot• premios tão merccicla
mcnte alcn.nr·ado,;, clles tin·~scm t't': em nm rn
tnro brilhante nn · carr.::ira que a.ln·nç·rLram t: H
lustraram. 

lr:feliznrent~ reconhece-se, que outra ordem 
de idéas diametralmente o ostas, revalece no 
espírito l e mmtos. O Jser\-a-se, no gem , en en
cia para. a.l,andonar o serviço, qne st'J com perse
verança poderá ser dominado. 

Em nm paiz novo como o nosso, que quer pl'o
g-reclir, e possue .1)arn. isso valiasos recursos, um 
jovem, halJilitado c:om os valiosos conhecimentos 

.. , . :-.. : 

trabalhos meuo3 lleSftuos, c mais lucrativos. -
o Estado não podt! cem justie.a exigir ue unm 

classe inteira u. cousng-eação de sutt vida, sem 
llle o1l'erecer, em compensação, vencimentos suf
ficientes nos dias de serviço activo, e uma re~ 
f'QI·ma conuncda q_uando as for-ças jit estiverem 
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Os postos não bastam para fixar esta dedicação, 
nem outros remios, jn-ualmente honrosos. r 
mars eu msiasmo que elles despertem, a reali
dade vem depressa, com suas imposiçues recor
dar, que remunerações de diversa natureza são 
tambem. indispensaveis, para trauquillidade de 
espírito, condição que deve acompan11:1r o ho
mem do mar em todas as circumstancias, para 
saisfaze e ~a · ~ • :-
pidn. ê incentivo nobre, e aspiração muito louva
vel. Entretanto, na. sitnn..ç-ão actual, não ê grande 
vantagem para o official de marinha, pri .cipal
mente si elle é casado, e tem familia, como ge
rnlmente são os nossos. 

Nas pequenas pn.tentes as com missões são faceis 
~ . .,. . ... 

elevadas succede o contrario; é pre~is; esp~rar ~ 
opportunidade da nomeaçãe 11ara mn commando, 
ou outro C..<trgo identico. NaqueUe·caso o otll,çial de 
marinha conta com "Vencimentos e vantagens, que 
embora não avultados, são comtudo sullicientes 
-para uma modesta existencta. Neste, não di:: pondo 

::. ã . , ,. · , · , e em-
baraço, em antinomia com a posição brilhante que 
aloançou por serviços reaes. Esta, situação, que . . ' . . ·~ .... 
desacoroçôa a quem lhe sente todo3 os dias os >e~ 
xames. Apparece a idéa de melhorar em cart'eira 
ditrerente e com ella a. tibiesa no cum rimento 
de deveres Que, até então, eram o unico pensa
mento dominante. Encara-se o futuro por essa 
actuaiidáde tão mesquinha, e a reforma na •e
lhice com o mesmo soldo, que jit. não ehega na; 
mocidade, em vez ele uma animaÇti:o, é um motivo 
mais para fortalecer aquella. ideia.. . 

Empregados pnblicos, emvosições mais modes
tas, gGsam de ordena~los mui sup~rio!es aos <)_ne 
acabo de apresentar a vossa aprecraçao. · 

Eu:dcsejara. prop~rcio.nar-v?::; oc~s~ã~ de pra
ticardes um acto de J ust1ça para a d1stmcta classe 
dos officia~s da armada, propondo-vos o augmento 

' ' e o estabelecimento do direito á pensão, exten-
si>o a familia, em certas e ueterminadas cir
cumstancias. No correr da ses&1o terei a honra 

. de n.prese11tnr os 11rojectos de lei correspoa
dentes.> 

Nada posso accrcscentn.r. a essas ·observ:n.çues. 
• vere , < e qn :s · .. :s :s , :.. , 

armnõa foram augmentndos- depois dessn, data. 
mas neri1 assim estM conshleraçues ver<lerão sna 
importa,ncia. e opportnl)idatle, 1)orqne :~inda, são 
muito reduz1dos os vencunentos dos otfic1aes com
batentes, e a comparaçãol]ne vou fazer entre seus 
vencimentos e os que percebem as classesannexns, 
ele sn.ude, e de maclliriistas vrova. tt injustiça q1te 

. ainda soffrem nquelles efficiaes. 
Vou fazer a comparação dos vencimentos desses 
.... . .. -

" . , (. ' • " . . b 

atê 2o tenente com os elo corpo de saude. . _ 
No corpo de oiliciae;; combatentes, o cap1tuo de 

mar e guerra commandando um navio tle l"- clas
se, tem 328$447; cçmmandando nn.vi~ de 2"' classe, 
tem 298$0::~1; e de 3a clnssc, tem 284$108; e, quan
do não commanda, mas aclta-se embn.rcndo, tem 
2. ~. 7 , e gra 1 caçao. . . .. . 

No corpo tle s:mde, o cirnr~~-mol', qne e ca-
J1itfio de ma.r e guerra, tem 413:;;;o~H. . . 

o capitão de frag-atn, qu::mdo commanda nmno 
do ]a classe, tem 274$031; de 2a classe, 261$864; 

. -
~e ::o. ~la;;se,241$941; de 4:t cla~se,234$185,de grn.-

O capitão de fragata do corpo de 1;aude, quando 
é o delegado do cirurgiiio-môr,.tem 345$845, e 
quando simplesmente embarcado, tem 284$012,de 
gratificação. 

Os ca,pitães-teneBtes do corpo de officia.es cõm
batentes, qua,ndo commandam n:wio de 2"-classe; 

... ' . ...... . .. ,... 

4a clas~e, l9S$018, de gratificaçã~~· - • 
No corpo de saude,os capitães-tenentes quando 

d.elegados do cirurgião-múr,tên; 279$012,e quando 
stmplesmente embarcados, 256$845. 

Os l";; tenentes do corpo de officiaes combaten
tes,commandan~o nn.1io d~ 3"- c~1sse, tc)m 150$018; 

(. , • 1•:;, o c. ( \.( • 

No corpo de s::mcle, o 1° tenente tem 233$i50 
de gratiticaç.ão. - . 

Os 2•s tenentes, quando commandan(lo.navio de 
4" classe, têm 113$685 de gratific.:'lQão, ao -passo 
que os 2''" tenentes do corpo de $aude tGm 196$653 
de gratificação. 

omo ve a amara, as pa en es sao 1guaes, mas 
não clesc?nllece a Camnra que o ser"'viço, a res
ponsabilidade Q.os otncin.es combatentes, quando ..· . . . 

' ' sem comparação com os serviços e responsabili-
dades dos otficiaes .elo corpo de saude ; e no eu
tanto estes têm maior o·ratificn ,ão! 

No corpo de officiaes machinistas, onde nft.O se 
póde negm' que o serviço é mais pesado, dú-se 
uma <"•nomalia. inexplicavel. Refiro-me ao soldo 
dos machinistas de r a, 23 e 3a. classe, que,. como 
sttlle a Ca,mara, têm a graduação de 1° e 2" te
nente, e, no emtanto, o soldo que lhes compete é 

· ~ os 9os ~ 

corpo de oftlcin.es combatentes. E' ~ssim que um 
lo ma.chin!sta, que tem a graduação de 1 o tenente, 
percebe de soldo 166$666, nwis do que o soldo de 
1° tenente do corpo de GJfficiaes combatentes, que 
é ele 100$. e mais ainda do que . .- o soldo de um 
capitão de fr11gata, otllcial superior, que é de .. 
· â 2C iuachini~ta, que é 2° tenente graduado, 

tem üe soldo 113$33:3. ao passo que o 2° tenente 
da a,rmadn. tem 70$000. 

O machinista, de :3• ·clnsse, que tem.- as honras de 
1" sarg·ento, tem o soldo de 100$, soldo muito 
mn.iot• do que o do guarda-marinha, do qne o 

i0 L, , o o.- e . 
Referindo-me a esse assumpto, nfio é meu in

tento conseguir e pedir que seja diminuído o 
soldo dos ottlciaes mnchinistas. Quero dimonstrru.• 
unicamente a desigualdade e injusti~.a que sof-
frem os otnciaes combatentes. . _ . 

Estou certo de que o nobre Ministro da 1\Iarinha 
tomará em consideração esst\S observações, e qtle 
muito breve desa1lp!!reçam essas anomalias, 
igualando-se os soldos das patentes dos officiaes 

,... ., . ~ . . 
<. t ' ' ' 

bem assim as gratificações dos officiaes da arma-
da, quando command;,\ndo, com as dos otilcio.es do 
corpo de saude. 

Nem se diga que o augmeato do soldo. e da 
grntrticação 1ue reclamo para os olficiaes co·u
btLtentes traz grande augmento do despeza, que 

c r · u . , · , ::. i . r r co o r am. 
Convencido como me acho, e creio que toda a 

Ctun:.~ra o está, de quQ o que nos convém é uma 
esquadra modesta no numero, reduzida, mas bôu. 
na qua,lidade flo 1)essoat e . do ma.terial, claro 
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está que devemos acabar com tudo qué fôr de 
mero aparato _e de luxo. Nesse ease> ... estão os 

· po~os de chefe d~ di~~~o e capitães-tenentes, 

nessa classe. Mas, como sabe V. Ex, p:1ra o qua
dro demachinistas entram só aquelle~ que têm as 
habilitaçõe:; exigidas ]Jelo regul<tmento de 30 de . -

rinha moderna. _ machinistas. Seria., portanto, necessario que tives
. Ex:tinctos esses dous postos, e si eliminasse!"' semos informações sobre essa escola, donde devem 
mos uma parte do nUiilero de 240, de zos tenentes ser tirados os raticantes de machini ta . 
que nun·ca !:e preenc 1em, a espeza. seria quasi Ora, o re atorio do nobre Ministro nada 
a mesma, do que a que: ora se titz, e melhor se ficamos sabendo sobre a escola de machinistas, 
attenderia ao serviço publico. donde devem ser tirados os machinistas da 

Em outro ponto, ainda se nota a desigualdade e armada. _ 
injusiiça com que é tratado o corpo de officiaes da Tratando do corpo de fazenda, não deixarei de 
armada: refiro-me ao montepio. O Sr. conselheiro perguntar aoriobre Ministro si concorda em abolir 
Alfredo Chaves, no relatorio que npresent - sitam os otfieiaes de 
est"'. Camara. no anno passado, quando ministro dt'l. fazenda. Assim, creio que se evita.ria o grande 
marinha, tornou patente essa de~igualdade. Disse numero de alcances, que tantas censuras têm 
S. Ex. então: merecido. 

os cofres do Estado, ao passo que as famílias dos guidade 'Para a promocão. E;tou certo de que, com 
otficiaes da armada não têm meio soldo, perca- esta medida, se evitariam os alcances, que têm 
bendo-6, é Yerdade, a titulo de montepio, me- sido tão censurados pela opposição liberal. 
diante o desconto, que e feito no soldo d~quelles Demais, a caução a que são obrigados esses 
officiaes, de um dia por mez. )) olficiaes e uma injustiça, pois não se exige c.'l.ução 

Dahi concluiu S. Ex. que era tle justiça. conce- dos machinbtns, mestres e medicas, que são tam
Ller-se a esse:5 servidores do Estado o que concede bem responsa>eis para com a fazenda nacional. 
a seus camaradas do exercito. Concordo inteira- Corpo de officiaes marinheiros.- O nobre Mi
mente com a opinião manifestada pelo. conselheiro nistro em seu relatorio pede que se amplie o 

------~----JcAHlH"ffeOO-Ch , · · . u<1dre do eorpo-tle-maehinistas. . . . .. ~ . 
Sabe V. Ex., Sr. preside1ite, que o montepio_ Si hn. quadro~ no corpo da armada., que deva ser 

p:li:•a os o1ficia~s foi fundado nos princípios de3te augmentado, é sem duvida o de officiaes mari-
SP.:Culo, no reinado ãe D. Maria I ; alguns offi- nheiros. . . .. . .. 
ciaes, querendo assegurar o futnro de suas fanli- Pelo rela.torio se vê que existem, mestres de 
lias, reuniram-se e formar-am seu montepio, cujos Ia classe no córp') de otficiaes marinheiros, 12; de 
estatuto~ foram approvaàos. Esst'l. in.stituiçãr: 2a, ~30. Consider-ando que, em todo navio deve 
prosp,:..rou, e o seu activo era de quantia elevada;. haver um mestre de 1:. ou de 2" clas3e, conforme 
auncnldades financeiras, porém, obrigaram o go-· a c."'.thegoria do navio, se v.ê que, -compondo-se a 
verno, no rein<\do de D. João VI, a lançar mão do nossa esqoodr.1. de 52 navios, não chegam estes 
dinheiro que pertencia aos o1'ficiaes, obrigando-se 42 mestres pam os navios que ·temos. 
a satisfazer todos os encargos da iustituiç."to. . o numero de 42 otliciaes existentes explica-se 

Vê, portanto, V. Ex; que, alem de ser um dever por lmve1• pouco mais ou menos esse numero de 
or arte do "overno soccorrer ús famili - ~ - · - organísado esse-oorpruo"t:,-le~mn--,----

o c1a.es c a at:madn, assiste a esse~ todo o direito 186:{, pelo regulamento expedido em virtude do 
em reclam<tr. Passo a tratar do corpo de machi- decreto :3208 de 24 de Dezembro de 1863, que 
-nistas. tlero"'ou o lano .do cor o de 1 - · · ~ 

« Acham-se em desigualdade para com os offi- Seria conveniente substituir esta caução pela 
cinesdo exercito os da a.rmada., visto terem as f<tmi- pena d(! ficar desembarcado e perde1• o official, que 
lias dos 1)rimeiros direito ao meio soldo, sem que t'osse achado em alcance, metade do seu soldo, 
bajam elles cone ' • · < 0 < , - _. • iaes de 2a classe de contar anti-
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ções constantes ~ontrao modópelo qual se co-jlevam, do-lo·do meza 15 e ásvezes mais tarde, a 
bram os emolumentos nessasrepartições. .fazer pagamentos nos-navios e corpos de_marinha~ 

A· reforma das capitanias de portos já. é ha _ Não acho vantagem nenhum·" neste systema ; 
murto reclamaàa.. . ·podia-se perfeitamente consegiJ.ir. o mesmo tim, 

O nobre Sr.-Presidente do C n~elh _ _ · rrse como se prat~ndv.o.vo~s,-ll.nl<.l<l-+Yli\O~s~dl<l~t(,-------
orto a. que ha pouco me referi, de 18iO,'já recla- nossa armad<t se acham em paizes estrangeiros. 

mava tal reforma, dizendo o seguinte : AS tolhas, sendo feitas pelo official de fazenda e. 
«Para evitar abusos e reclamações, ás vezes conferidas ~lo3immediatos nos navios soltos, e 

futldado :s · , · i< assar pe os secre :~riOs nasesqua as; serao en regues 
para -a renda do Thesouro os emolumentos que á Contadoria na Càrte, e à-s thesourari.1s nas pro
hoje cobram os secretarios, dando a estes em vincias, e, depois ·de reunidas nessas r·epartiºões, . 
compens'lção uma gratificação ·razoavel. » o3 immedia.tos e officiaes de fazenda receberiam as 

Abundando nas consider-Jções do Sr. Barão de quantias das folhas e pro~edel'iam ao pagamento 
Cotegipe, na sessão do anno passado· apre3entei às guarnições dos respectivos navios. · - -
um additivo· aq orçamento da receita, assando Assim se rocede 'uando o na vi a a-
para a ren a. gera os emo umentos cobra os nas paiz estrangeiro, e sem que até h()je tenha-se no
capitanias, dando-se ilOS secretarios em compen- tado inconveniente algum. Si o nobre Ministro 
sação um vencimento. Não ~ssou essa emenda, . puze.5se em pratica esse meio, faria não só eco
por haver-se allegado a difficuldade em qúo se. nomia do pessoal da Conbdoria, como tam'uem · 
via o governo em ach:1r pessoas que quizessem evitaria conflicto.; entre os pagadores da Contn.
exercer os logares de secretaries das capitanias dor-ia que vão a bordo, e os otficiae3 do.> navios, 
nas rovincias. ·s (Apoiac'Ws) _ 

O nobre Ministro da Marinha diz t.'l.mbem em S1>. presidente, muit lS outras considerações 
seu relatorio que ba grande difficGldade de .e o- teria àe fazer sobre 05 negocios <t cargo do· hon
contrar pessoal que sirva pam secret1rio de rado Ministro dt\ Marinha; deixa.l-os-ei, porem, 
capitania; mas essa. allegação não é verdadeira pt\ra qu:\ndo se discutir o respectivo orçamento, 
-porque existem muitos offi.ciaes da armada e par<t o que agnardo as infor-m:1ções e o relatorio 
d~ fazenda reformados, que vivem com· diffi.- do distincto capitão de mar e guerra Eduardo 
culdades, vista a. exiguid~de do soldo da. reforma, \Vandelkolk, que pedi em um requerimento que a 
e-que de bom grado acceita1-iam as nom~ações. a Cama.ra approvou. · 
Pessoal mais habilitado não pode haver. " Assim, .portanto, termino as minhas ~onside-

As irreo-ularidades, e o modo or ue ·os secre- ra e a n-uardando a · 
tarros as capitanias dos por.tos cobram 03' emo- da marinha, para tratar mais detidamente não. 
lumentos, têm occasiona.do tantas.- reclamações só desses assumptos de q.ue boje rne occupei 
e vexames, que ur·ge tomar-se uma providencia. como tambem de varios out1·os que dizem re.;peito 

Tenho em meu poder a matricula de um in- ao Ministerio dà Marinhn, e que julgo . de 
dividuo que, desejando empregar-se na vida do grandeimportancia,tnes como, dos arsenaes desta 
mar; foi, nu. fórma do art. 64 do regulamento das Côrte, . da..Bah1a, Pernambuco e Mato Gros;o. 
capitanias dos portos, matricula.r-se;e o secretario, Tenho concluido; (Muito bem.) . 
que pela tabella de emolumentos só tinha direito 
a 160 rêis pela matricula;;pessoal, recebeu 480 rs., O s:..~. Len1os diz que, comq.uanto esteja 
sob pretexto de ser a matricula uma certidão ! adianta.da a hora~ tendo de otrerecer emendas ao 
(Passa o clocumemo ao Sr. ministro da justiça, que projecto, aproveitm·a a opportunidade, par-a. dar 
o e:camil'll.l.) breve resposta t\0 nobre Mini5tro. da Justiça, que 
-o SR. 'MAc-DowELL (?ninist-l·o da justiça) :-Não na sessão de hoje por tanto tempo se occupou dos 

sen or, e uma. cer 1 ao. 6 ·os dP.. m · • • • • o ·u. <Linda 
ha pouco. 

O Sn .. ·MAnco~DES FIG-UEIRA : - Está V.· Ex. Para responder às considerações feitas pelo 
enn-anado ;-é a matricula. O individuo a que me illust e re r na o · ·cto de Minas 
re 01 tt ca'Pl ama requerer para ma riCu ar-se, a .respeito. do facto, consignado no relatorio do 
e ahi deram-lhe esse documento como matricula, 1\-finisterio da. Marinha, de se acharem alcanç.ados 
e não como certidão~ sem embargo, cobraram-lhe: muitos 'officiaes de fazenda ua armada, o nobre 
emolumentos de certidões. · · ·Ministro-da-Justiça teve de dizer que é inexacta 

Concordo, Sr. presidente, em que os emolumentos a informação qu~ .a tal ~peitO so con_sign~ n~ 
cobrados nas capitanias são insigficantes, e que documento., E,:.s1 ~sto s~ da em questao · tao lm:
eonvém rever . ., 

0 
• . • ~al é a do lljtlSte de ~atas àos respon.

rasoavelmente;mas,comoquenãopossoconcorda.r, · saveJ.S para c~~- a fazend~ nacrona.l, obser\:a o . 
é que, estando em vigor a t.1.bella annexa ao actuaL ?mdor, que; é liCito desconfiar em geral das outras: 
re lamento das ca ita i ~ : mrormações ue no mesmo :traba;lho . se contem 
quantias, a que não têm direito. Isto não passa como Ja ~on ~rou alUelle nobre · d~p1;1tado. · 
de uma extorsão aos pobres e ignorantes muri- : A -e~ph~~:dad!" pe~? no?re.Ml.mstro ~a- Jus
nheir<?s, que, sem conh. ecerem o ~egul~ento, vê~- tl~ nao ~t.lSCaz : SL_. S~. t;. x. tmha r~.uhec1do que 
seobr1gado.s a pagar a~ quantias· ex.gtdas pelos era . .moro:so ·. o,.prOCQ.:.S<;~ da.prestaçao de contas, 
secreta.rios. ?,e:via de.s.d~ -logo prcmdenciar:para remover esse · 

· . . . . . . lDCOnVeUJ.ente. · . . · -. · 
O J!Ollre Mimstro•da ·Marmha :pede em_se~ re- . Não:eotamb{)m S<ttisfactoria a e.xplica-Çã9 que o 

!~torto augmento do:l)essoal-da..Gontadorla-; .mns:, nopre, ministro apresentou para responder àcen.,..
st S. ~X; at!end~sse a ;qu9: os.empregados d:esta. sura concernente á de5()_rganização que se.-nota 
rep~rtrcao sao dt~trahtdos para outros serviços, ·no-Corpo de saude.da Armad<t. Ooolarou, s. Ex .. 
v~r..J!l a -~e~~ecesstd.ade :des_~- augmento._ . . . ~ . qu~: o .re~edio.-do mal .depende da -~forrria-.que -o 

E' asstm que os empregados- da,. ContadoJ;"Ia- .poder .. leg1slatryo ·houv~r;de au.tor1zar• . Mas . ha., 
v. rr.-19 · 
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diversos ramos do serviço dartuelle corpo que po- havido :t.necessaria exacção ou fiscalisação ao se 
derinm ter sido nttendidosindependentemente de prestarem as contas, e portanto quiio e a. falta. de 
resolu~.ão do parlamento acerc;t ela reforma com- pessoal habilitado, que, como disse o nobre minis
)leta a ue o nobte ministro alludin. - tro, tanto concorre para. que na província_ do Parú 

Na parte em que trn.ton o corpo te mac 11- avu e o 1spen lô com acqms1çao e ma e1ras 
nistas, é digno de nota que, reconhecen(lo a im- construc~.iio naval. - -
possibilidade de preencher, n:t conformidade do Ao orador niio se afiguraram procedentes as 
respecti"'i o reg ul:tmeirter,, ---o--ntlfl'lel"O-.ftelmt.ttft'!eltterttMmtlft<~-:;es~r--:p:resftlli:t-ru~~-*-fl€1ft3F;Hffil--ll·,s~m:)-il,~' ,g-- - --
mn.rcado para. o quadro desse corpo, tenhc.t entre- peito da resolução que tomou quando dirigia os 
tt\nto o g-oYerno proposto a elevação da.que:le negocios~da. marinha, no tocante ao assentamento 
numero. Ao orad•)l' parece que se devia promover do forro do cruzador .4.lmií·ante Tamandw·e. :Kas 
o incremento d.-t. mn.tricuht mt escola do Arseilal conclusões do parecer que S. Ex. leu.não -viu o 
de l\ial"inha da. Côrte ou a funda.çi'io de congeneres orador ro.zões que destruíssem as que adduziram 
escol~ts pr-otissionaes em qualquel' do., nossos ar- distinctos vrotissionaes quando na. imprensa da 
sem1es, afiru de supprtr com pessoa m 1 1 a o os cor e se ra-vou largo debate soln:e o' as::;umpto. 
claros, qae s:.1o tc.ulto ma.is sensíveis no referido P<~rece que, destle que serin. pequeno o u.ugmento 
quadro, quanto é certo que de nossa armada, em- de despeza., era preferivel q'Ke o nobre ministro 
lJor.t vequena, fazem ])<nte navios de grande im- procurasse attender ãs mdicaçües dos olficiaes que 
portancia, que nos tem custado sommas conside- lu~ viam presenceado na. Europa coostrucções ana-
ra.>eis. Iogas, e dos 1)roprios constructores anteriormente 

n · ·~ incumbidos (le fazer navios elo mesmo s\~stema. 
Ju:-;tiç-a reprotluz!u as - intórmações dadas hontem Si mais tarde fosse notado qua.lquer efeito no 
pelo honrado Ministro da. Marinha. sobre a. re- cruzador, est.-.ria. resguardada pelo parecer dos 
fol'ma.'{}a legislação penal da. armada, cnjo pro- protissionae.; a decis:.1o do nobre ministro. 
jecto o governo · não tem procurado apresentar Pensn. o orador que o art. 3° do pro.jecto que se 
com a presteza-que se torna indispensavel, nem discute, que marca. a gratificaçi'io de 400$ para 
o orador esp_era que sejn. submetticlo a.o par la- os volunturios, a de 500$ para os engajado; e a 
mentó tão cedo, á vista. do que ainda hon tem se de 600$ para os que se eng<1,ja.m novamente, -ieYe 
passou na Cmnar.L : tratando-se da. emenda. do ser modil:icado, tendo-se em attenção a.s condições 
nobre deputado -pelo 3° di!:'tricto de Minas Geraes ac:tuaes do serviço e illL vida. á bordo dos nossos na-

- · ' · a' a · . i o- vios de o·uerra mais commodas do ue eram c.'..nti~ 
cor-pora1, o governo declarou não ter jaizo for- gamente, e solJretudo porqne, segun o annuncta 
mado, para que pudes.;e 9-esde log-o pronunciar-se o governo, vai ser reformada. a. legisht~.ü.o -penal 
a. respeito .dessa· i.féa humanitaria. da. marin ba, acabando-se com o regimen ferrenho 

Acomp<tnha.ndo a:; consideraÇões que o honr<~do a que fica.vam sujeitos os que outr'ora se alista-· 
l\Iinistro da Justiça expendeu relativamente ã.s -vam na armada. Neste sentido é a emendt'l. que 
companhias de menores, unicos viveiros donde vo:.. apresenta. 
derào srthir os soldados paro a nos:;a esqaadm, o Nã.o póde deixar tambem de offerecer como ad
orador sustenta que não póde subsistir o acto que ditivo áquelle n.rtigo a. idéa da. abolição do cas
rednziu de 18 a 12 essas companhias, e qu~ é ur- t.igo corporal na. armada, proposta. pelo Sr. Affonso 
gente restn.urar algumas das que foram suppri- Penna, e que tão cruelmente n. Camara. sacriticon 
midas, quando <'l.liàs esta:vam accommodadas em com pasmo uo orador, a quem não é possível cou
edificios que ninda hoje se prestam conveniente- ciliar o procedimento qne ne~te assumpto th·eram 
mente ao serviço. aquelles que condemnaram semelhante irlea com 

---------=-~lJ!ai-;o;------;,s~t\"Ft~scre~>-z,;--;,n~o'o"r",,~o;nr•a"."c"x"'pol1I:t.c"ar.:ç.;-,to..----rq"t"Ie,..,..o----t.;o"n.-::-+..,;..,......----~,..--...---.-,n.-.~ern.m fl:m:t-pt't-lCCS!Ol-o-~----
··rado Ministro da. Justiç:à deu àcerca do facto de ·crever-se a ru~na de açoutes em relaç~iio aos es- : 
não terem sido presentes ao parlamento os tra- cr<wo:;. · 
b.tlhos qtle eontêm o resultado tk. _ COfflfiT·~~;s;~=-tw-t----J;X1-I~Il-l'l>;----.:.u-·Hlu:b~~t.J.:l'vo-----~.d,._n~.-. ... J~-~.IlA::S~ti~çu..n,_, -4qwnc~;...Jc~;.~o.~.~nJI.ca~ou.:r-~--
confiada ao capitão de mar e g-üerra. Waldenkock. reu para que em nosso Codigo Criminal ~e apa
Resernmdo os que ver:;a.m sobr!=l iilformações gasse esta. no(toa, e do nobt•e Ministro da. .Ma
contidenciaes, como devem ser as que se . referem rinha. , que promettcn CJ.U!! brevemente serã. 
à inspec~\.o do -pessoal, nada opstava a. que o go- npresentada a relorma da. legislação penal da 
verno communic:1sse ao parlamento os relatorios armada, espera que consigam seja. desde já 
ou officios attinentes av exame na parte que toet\ votada a medida. d~ . abolição dt'l.quelle . casti"'O 
ao ma erm • e gran e vnn agem que com a 
maior -brevidade sejam taes informações snj eitas 
aos representa.ntes dc.t nação, para qu~ com conhe-. ' ... ~... . ... .. . • .. · ....... ~ ~ 

< 

orçamento da marinha. E' lida a. seguinte 

c. c. •( c. 

que ·muito merecem pelos 
da. asper<t cl\.rreira que 

· E 1;te1ida . Muito irupressionou o ór<!dor o t_uod9 como 
pelQ nobre 1\liriistro dc.\ Justiça foi conSiderndo o 
reparo que na. se:;são de hontem o nollre 'deputado -:Ao art.-·3o __ ·substituam-se as palavras 400$ aos 
pelo 3° llistricto de Mina::; Gerae.; formulou sobre a voluntarios, 500$ aos engajados e 1300$ a<>s reen
economia ret't.lisada no córfe· de madeiras·. feito na g•1ja.dos, pelas seguintes:-300$ aos voluntários; 
provmc1a que o ~nobre ministt·o representa. Não 400$ aos engajados e 500$. aos reengajados. 
é _razoavel, em pl'imeiro logar, que S. Ex. desco-
brisse otrensa no que disse aquelle nobre· deputado ; E,a:ccrescente-se o·. seguinte: 
e em-- segundo log.ir o facto dt'l. economia. que Parag-rapho unicc'- Fietl.m abolido.; os castigos_ 
valeu e:;pecial -elogio ao official commissionado corporaes em praç.as da armada. 
paradiriooir o serviço do· córte ·c1e madeims no s. R. Sala âas sessões; 17 de Juaho de 1887_. 

h. • • "m;;io • não tetil' -M-. J. de Lemos. ' : 
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·Reconhecendo-se não haver numero para ser 
apoiada, o Sr. presidente manda proceder á cha
mada, á qual deL\:am de responder os Srs. Pas
sos JYiirautla, Clal'indo C:haves, Cantão, Cruz, 
Costa Aguiar, Leitão da-Cuohil, Silva Maia Joã.o 

enr1que, tas arne.u•o, Ribeiro da, Cunha, 
Coelho Rodrigues, Coelho Rezende, . Jayme Rosa. 
Alenca:- . Araripe, . Bar-;to de Canindê, Rodrigue:; 
Juniol', ·,:rose Pompe , • · , , · t-> ,_ • · ·

lho, Alvaro Caminha, Tarquinío de Souza, João 
1\fanoel, C«.rneiro da Cunha, · Henriques, Soríano 
de Smtsa, Elias de Albuquerque, .Paula Primo~ Fe
lippe de Ftgueirõa, J-uvencio ele Aguiar, Peclro· 

. Reltr~o, Henrique Marc1ues, Theodoro da Silva., 
Lucena, Barão de Araçagy, Alcoforado Filho, 

~, • '< , , mos, onça ves erretra, 
Alfred.o Corr~1., Bernardo de Memlonça. Sobrinho, 
Luiz Moreira, Ribeiro de Menezes, Felinto Gon
zaga, Luiz Freire, Oliveira Ribeiro, Olympio 
Campos, Coelho e Campos, Barão elo Guahy, 
Freire de Carvalho, Milton, Pedro Moniz, José 
Marcellino, Americo üe Souza Arau·o Pinh 

rauJO óes unior, Barão de Geremoabo, Jun
queira. Ayres. Accioli Franco, Fernandes da 
Cunha Filllo, Pedro Carneiro, Barão da Villa da 
Barra, l\Iattoso Camnra, Costa Pereira, Fel'n::mdes 
de Oliveira, Bulhões Carvalho, Coelho de JUmeida, 
Bezamat, Alfredo Chaves, Pereira clt\ Silva, La
cerda 'Verneck, Pacifico Mascarenhas, Cunha 
Leitão, S. Mascarenhas, Matta.l\fachado,Ce&'l.rio 
Alvim, Henrique Salles, Barão da, Leopoldiua, 
João Penido, Bu.rros Cobra, Christiano dt\ Luz 
Olyt ·o a a ao, oares; ontanc ou, Pe ro 
Brandão, JGão Caetano, Cal'los Peixoto, Affonso 
Celso Junior, Almeida Nogueira, Roclrigues Alves, 
Fernando Hackradt, Duarte de Azevedo, Co
chraue, Deltino Cintra, Barão do Diamentino, Eu.
:t'rasio Corr•eia, Alves de Arau_jo, Pinto L mu, 
Panlino Chaves, Seve Ntwnrro, Silva Ta.vares, 
1\firaudil. Ribeiro e Joaquim Pedro. . 

O SR. PRESIDENTB declara a emenda prPjudi~ 
cada por falta de numero sufficiente p:1ra ser 
apoiada e dá successivamento a palavra aos 
Srs. Ratisbona e Atronso Pennü, os quaes não se 
acham presentes, e, não h<wcndo mais oradores 
• • • 'lO il.c ta a e encerra a a. 
votação. -

O Sn.. PRESIDENTE da a seguinte ordem do dia 

Na primeh"a hor•t : 
. Apresenta~.ii.ó ele projectos, indicações e reque

ruuen tos. 
Depois da primeira hor(t : -
Discussão de requerimento 
Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. 

ACTA DE 18 DE JUNHO ·n'E 1887 

· P1·esitlencia elo -s1~. Gomes de Castro 

. A~ meio-:;dia .. é.~~se .a chàmada, it. qual . respon
. dem .os SI'S. Fernandes·da Cunha .Filho, Bal'ão da 
· Vil~::i. da· B~rra, Ferreiro> Yi'ann~, Coelho de Al
meJda, Barao da Leopoldina, ,Toão Peuido, Barros 
Col;Jra, Olympio · Valladão, Montandon, Affonso 
Celso Junior,Geraldo de Rezende,Xa,~ier da Silva, 

Barão do Diamantino, Paulino -Chaves, Mac
Dowell,. Silva Maia, Dorriiugues ela Silva; Gomes 
ele Castro, Dias Ca.rneiro, Coelho Rodrigues, R.a
tisbona, Soria.no de Souza., Theodoro da, Silva., 
Feli , ·.,. · · - , 
Junior, Bento Ramos, AlfL'edo Correia, Luiz Mo
l'eira, Luiz Freire, · Barão do Guahy, Freire. de 
C~rvalho, Milton, Americo de Souza c Arau·o. 

Fa.ltam, com 0usa participada, os Srs. Tarquinio 
~~ ~ouza, Henr1que Marques, Barão de A.ra.ç-~.gy, 
lúueu'o de Menezes, Felinto Gonzaga., Affonso 
Penna, Pacifico Masc<\r-eullas,. João Caetano Ja-
gua.ribe Filho e Duarte de Azevedo. ' 

, , , . au:.~ ar tcrr,a a., os rs. Passos 
Miranda, Manclo Ribeiro, Ca.ntão, Cruz Costa 
Aguiar, Leitão ela Cunha, João Henrique, 'coelho 
de Rezenue, Jayme Rosa, Torres Portugal, Alencar 
.Araripe, Barão de Canindé, Rodrigues Junior, 
Josê Pompeu, Alvt~ro Caminha, João .ManMl, Car
neiro da. Cunha Hem•i ues Elias de 

ail a rtmo, Manoel Portella, Juvencio_ . de 
Af?Uiar, Lucena, Ros..1. e SUva, Gonçalves Fer
relra, Bernardo de Mendonça, Sobrinho Lourenço 
de Albuquerque, . Oliveira Ribeiro, Olyt~pio Cam
pa., Coelho e Cn.mvos, Pedro ,\1uniz, José Mar
cellino, Araujo Goes, Barão de Geremoabo, 
Accioli Franco, Pedro Carneiro, l\f~ttoso Ca.mara, 
Costa, Pereira, Fernandes de ()llveira, Bnlhdes 
Carvalho, Bezamat, Alfreclo Chaves, Pereira da 
Silva, Laccrdn. 'Verne~k. Anrlrade Fi"'ueira 

e1 ao, .emos, . J: asc<"l.ren Las, Mour-J.o, 
Henrique Salles, Cesario Atvim, Olympio v·at
la~ã.o, Matta :Machado, ~edro Brandii,o, Carlos 
Pe1xoto, Almetda Noguetra, Ro(lrigues Alves, 
Conde do Pinhal, Cochra.ne, Deltino Cintra, Mar
condes Figueira, Euphrasio Correia, Alves de 
Araujo, Fernando Hackt•adt, Pinto Limá, M•1.ciel, 
Seve Na.var1·o, Silva Tavares, Miranda Ribeiro e 
Joaqttim Pedro. 

o SR. PRESIDENTE declara que hoje .não ha 
se:;&'io, flOr fa.lta de numero . . 

O SR. 1° SECRE~ARio da cont."\ do seguinte 

O!llcios: 
Do Sr. le u · 

Penua, desta data,. commmuc.."l.ndo que, por iu
commodode saude, deixa de comparecet· ás sessões 
por alguns. dias.- Inteirada. · . . 

Do ~enado;de li do corrente, communicaudo 
qt1e i'oi adopt.·uh\ e vai ~er dirigida á s~\ncção Im
-perial, a resoluc;.ã.o da Assembléa Geral, que con-

• o o • • .• 20 
escripturario da thesourar· a de f<\zeuda da pt'O:
vincia da Bahia, um anuo de licença com orde.;. 
nado, afim de tratar de sua saude.-lde 
. ~o mesmo, ( ~ igual dat.'\.1 remetteudo a propo

stçao que autor1sa o governo a conceder para; a 
jubilação do professor de muzic~~ ·do Externato do 
Imperial Collegio Pedro 11, Mathias José Tei
xeira, o tempo em que elle serviu como professor 
dessa matería no internato do mesmo coUegiõ, iJ. 
qual-o Senado não .póde dar o :seu consentimento • 
-Idem. . , · 
. Do Ministerio lia Agricultura, de igual data, 

commuuicando, em resposta. ao officio .de ·11 do 
corrente, relativo a obstaculos que tenham resul
tados para a na vegacão do Rio lgua.SsU.: das 

. . 
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Luiz Moreira, · Luiz Freire, Oliveira· Ribeiro,Olym
pio Campos, Coelho e Campos, Barão do Guahy, 
Freire de Carvalho, Milton, Pedro Muniz, José 
Marcellino Americo de Souza Arau·o Pinho 
Araujo Góes, Junqueira Ayres, Fernandes da 
Cunha Junior, Pedro Carneiro, Barão da Villa da 
Barra., Mattoso Camara, Costn. Pereira,Fernàndes 

o • uns er1o a. aze :.t, e 11"> ua a a, e 1 ·• i , o i , , , 
transmittiudo o requel'imento dos empregados da Chaves, Pereira da Silva, ];..'\cerda ·werneck, 
Caixa de A:mortisaç[o, pedindo a Assembléa Geral Cunha. Leitão, Mourão, Bar-J:o da Leopoldina,J oão 
que seus vencimentos sejam igualados aos dos Penido, Barros Cobra, Olympio Valladão, Soares, 
empreB"ados da mesma cathegoria do Tllesouro e Almeida Nogueira., Rodrigues Alves, Geraldo Re
da Allaudega do Rio de Janeiro, afim de que a. zende, Cochrane, Xavier da Silva, Barão de Dia
Camara lw·:l. de tomal-o na. considera ão ue lhe mantino Eu hrasici Correia Fernando Hackradt, 
merecer. - A' commissão d · fazenda, pensões e Pinto Lima, Paulino Ch:wes, Seve a varro e 
ordenados. · ·• Silva Tavares. 

O SR. PRESIDENTE dá a seguinte ordem do dia Abre-se a sessão as 12 horas e lO minutos. 
20 do corrente : Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. 

Votação do parecer da commissão de consti- Thcoaoro da Silva, Costa Aguiar, Bulhões Car
ti .:- e ,.,.i, a -o sobre a elei ão a ue se r - vai h Andrade Fio-ueim S. Mascarenhas, João 

cedeu no (lia 12 do corrente, no 5° districto elei- Henrique, Mano2l Portella. Alfredo Cor:reia., 
toral da província do Rio de Janeiro. Rosa e Silva, Bernardo de Mendonça. Sobrmho, 

Votação da. proposta. do go•·erno, convertida Lourenço de Albuquerque, Affonso Celso Junior, 
em projecto de lei, fixando as forças navaes. para Maciel, Accioli Fr<1nco, Miranda Ribeiro, Ma.ttn. 
o 2° semestre do exercício de 188.:3. Machado, Ferreira Vianna, Montandon, Pedro 

Continu·=-ção da 3" lliscus:;ão do projecto n. ii8, Brandão e Marcondes Figueira.. 
del869, reformando a administra~.:.lo lo~"tl. Faltam, com causa participada, os srs. Hen-

A's 3 horas ou antes: rique Marques, B:1.rão de Araçagy, Ribeiro de 
~enezes, Felinto Gonzaga, Affonso_ Penna, Pa-

25" SESSÃO E)! 20 DE JUHXO -DE 188i 

P1·esiclencia do S1·. Gome,; de Cast1:o 

Smt:MARIO.- Chamada.- Leitura da; actas do l7 c iS do 
r.orronla.- Aprrovação.- E:r:pedieute.- Pareeercs.- Appro
vação.- Pareeoros :1 imprimir.- ProjoeLo~ a imprimir.
Requerímento olo Sr. AfTt>ns•> C11lso Junior.- Approvação.
Roqaerimontos do m~smo senhor.- Adiamonlt>.- Dopatar.ão 
da Camara.- Discursos dos Sr3. _Pore ira d:l Silva, Alfr~do 

Ao meio-dia faz-se a chamada,ã. qual respondem 
os Srs. Passos Miranda, Clarindo Chaves, Cantão, 
Cruz,l\hc-Dowell,Leitão da Cunha, Silva Maia, Do
mingues da Silva, Gomes de Castro,Dias Carneiro 
Ribeiro da Cttnha, Coelho Rodrigues, Coelho d~ 

.Rez~mde, Jay~e Rosa, ~lencar Araripe, Barão de 
Canmdé; Rodrigues Jumor, José Pompeu, Rati;;
.bonn, Ja.guaribe Filho, Alvaro caminha, . Tarqui
nio de Souza, João .Ma.noel, Carneiro · da' Cunha, 
Henriques, Soriano de Souza, :Elias de Albu
querque, Paula Primo, Felippe de Figueirôa., Ju
vencio de .l~guiar, Pedro Beltl"lo, Lucena, Alco-
fo • ~ . · ~ · 

Faltam, sem causa justificada, os Srs. Maneio 
Ribeiro, Barão de Geremoa.bo, Conde llo Pinhal, 
Cesario Alvim, Delfino Cintra, Joaquim P~dro, 
Torres Portugd, Henrique Salles, Cal'los Petxoto 
e Alves de Araujo. 

São successivamente lidas e sem observações 
approvadas as actas de li e 18 do corrente. 

0 SR. lo SECRETARIO dà. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

. CIOS : 

Do Ministerio da. Agricultm·a, tle .18 do cot•
rnte, enviando, em resposta ao otllc1o de 6 do 
mesmo mez, as m Ol'llltl. :,. , • • 
consultas uo Conselho de Estado sobre marcas de 
fabr·ica.; 2°, communicaçues referentes á _União 
Internacional, para. a protec~. ~\ 1>ropr1e~a~e 
industrial.-:\. qt.em fez n. reqmstÇtlO (comnussao 
de obra.;; publicas). 

o contracto vigente com a Companhia <e ave
""<lção a. vapor dv Mu:ranhão.- A quem fez a re
quisição (o Sr. João Henrique) . 

Do mesmo Jl(inisterio, de 17, s11bmettendo J.t 
consideração ?a C~mara, e~. resposta ao. offic10 
de 19 de Mato ulttmo, as coputs dos .offietos da 
presidencia do Piauhy, especificando a despeza 
com o pessoal encarregac;lo da . guarda. e conser
vru;ão do materhtl da extincta commissão de me
lhoramentos do : Rio Pa.rnahyba, e decl~trando 
achar-se · já recolhido o respectivo materml, ter 
sido dispensado o pessoal acima indicado e estar 

· · r. mensal da 
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commissão de que se trata.-A quem fez a requi
sição (o Sr. Affonso Penna). 

Do Ministerio da Fazenda, de 17 elo corrente, 
communica,ndo que mandou suspender a execução 

~ " . . . . 

Pela legislação em Vigor o meio-soldo concedido 
às viuvas dos militares está sujeito a semelhante 
desconto, ex:cepção aberta, em favor .da Fazenda 
Publi~a,~ ~s regras.geraes do direito que rege~ a 

. , . , ' 
clamações do cQmmercio de Santos e deu 'origem contestavelmente, o meio-soldo. 
á representação da Companhia de Navegação Pau- E' fóra de duvida, entretanto, aconselhar à equi-
lista.- A uem fez a re uisi. -· o Sr. Afionso dade · ue ceda essa exce -o ãs re!n'"as aeraes 
Penna). . sempre que ella puder prejudicaJ; o intuito que o 

Da presidencia do Par,tnà, de 11 do corrente, Estado teve em vist<\ com a concessão do meio 
transmittindo dois exemplares do relatorio com soldo- o de pôr ao abrigo da miseriu. as viu vãs de 
que abriu n. 2a. sessão da 17a legislatura 4a assem- servidores seus, que pagartl.m-lhe o tributo do 
blen, da mesmn. provincin., e bem assim igual nu- proprio sangue. 
mero de exemplares das collecção de leis mmbem Carecendo, no emtanto, a commissão de escla-
da. refe · ~ · · · <'f" • s que · habilitem-:l a conhecer. do casv0------
1885.-Ao archivo. vertente, requer se peçam, com urgencia, ao . 

Requerimentos : Governo as respectivas intormações, por inter
media do Ministerio da Guerra. 

. i'le Amelia Candida. Monteiro ue MOUl'<l, ViUVà 
do bacharel Antonio Cttrlos Monteiro de Mouz-oJ, Sala das commissões, li de Junho de 1887.
pedindo uma, pensão.- A' commissão de f<\Zenda, Carneiro da Cunlu:t, presidente.-.4.ureliano Mottrãc;, 

relator.- F. Dias Carneiro.- Paula Primo.-
Dos empregados da, secretarin. da Escola Poly- onta on.- ,olio 

technic~, pedindo augmento de vencimentos.
A' mesma commissão. 

São lidos e sem debate npprov::tdos os seguinte.; 

PARECER.Eii 

N. 31-1887 

A.j39sel'lt'UlEH·ia de lnspeGte•· da P9;ff9Jleri 
pas da Côrte,D omingos Jose Alva1·es da 

A commissão de fazendà, penSões e ordenados 
eX<\minou o requerimento em que o lnspector 
da, Paga.doria das Tropas da Côrte, Domingos Josê 
Alvn1·es t.la. Fonseca, solicita a suu. aposentadori...'\ 
com todos os vencimentos. 

Allegn o supplicante em seu favor-<\ a.vançada 
irlndc em que está e cincoentu. annos de serviço 
publico. Comquanto pn.reç.nm á commissão pon
llerosns ns nllcga~~es citadas, todavia não as julga, 
sulflcicntes J>.'tm poder firmar juizo definitivo a 
re~pcito da, prete.nçfio ~o supplic:mte ; e .assim 

mcdio da, Reparti~Í.O competente. 
Sal:\ dns commissões, ~m 17 de Junho de ~887.-

. ' ' lutol'.- Mo;wmdon.- Almeida NogueiNt.- Mou-
r<7o.- Soares.-Paula Primo.- F. Dias Cameí1·o. 

pa1·a se1· 
cionaZ 

N. 32- 1887 

ordenados o requerimento em que D. Dionysia 
Mendes da Silva., -viuva do capitão Francisco Sa
lusti!JDO da Silva, solicih ser relevadà do -paga
mento da quantia de 269$593, em que ticou seu 
marido alcançado, na qualidade de commandaiite 
da companhia de infantaria do Rio Grande do 
~~ ' 

Alleg-a ter em sua companhia um filho· menor, 
e acltando-se em tal estado de pobreza que lhe e 
. muito :penoso o desconto que o Thesouro, para 
indemrusaç.ão desse alca,nce, faz..:. lhe no meio soldo 
que ella percebe. · 

N. 33-1887 

lsençcío de (li1·eitos d SociecltJ.rle Ancmyma Side
rotechnia Nacional 

Examinou a commissão de fazenda, pensões 
e ord~nados o requerimeotLI do Engen)leiro João 

( (. ., , ( 

Sociedade Anonyma Siderotechnia Nacional, pede 
isenção de direitos de importação parn. os materiaes 
necessarios á funda~o de uma fu.brica <le prepa
ração de aço pelo systemn. Bessemer. 

Tendo a aommissão em vistn. o ~ensamento le
gislativo que, rev-ogando a autor1s·l~.ão dada ao 
Governo pam con~eder certos favoi·es, quiz re
serval-os para e;1sos especiaes e ami;lamente 
justificados, e conside:r::tndo não estar o pedido 
acompanhado de precisos esclnrecimentos, ê de 
pnrecer que sobre esttt pretenção seja ouvido o 
Governo, por intermedio do Ministerio da Fazenda. · 

N. 34-1887 

li'Ieio soldo a D. Fo)·tu~a Candida Pinto Ribei1·o 

~enovando o pedido que ílzem par-a 9ue se au-
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N. 35-1887 

'Ref[ueri1nento de ·I>. Francisca Carlota dos &mos 
.A:"e'UI' pedindo o m.ontepio de seu pai 

- A commi.ssão de fazenda, pensões e ordenados, 
tendo presente o requerimento a•esta Assemb1éa 
·dirigido por D. Fr-ancisca Carlota. dos Santos 
Avena., viuva do ma;jo · 
lita.r de Policia da Côrte, Bento Mareolino A vena., 
e filha do finado capitão da antiga. artnharia de 

, ·marinha. João Caetano dos Santos, é de parecer 
que sobre o objecto da mencionada petição seja 
~uvido o Governo por intermedio do Ministerio da 
Fazenda. 

Sala das commissõeS, 17 de Junho · de 1887.
. Carneiro da Ounha, presidente.- Alm.eida ·No
. guei1·a, relator.- Montanàon.- João Penidf!.

. F. Dias Carneiro.- Paula Prim.o.- Soares.-

• N. 36-1887 

Relevação de di-oido. a D. Ca11dida Ltei:a Vieira da 
a 

A commissão de fazenda, pensões e ordenados, 
·tendo resente o requerimento ue a esta Augusta 

ara 01 r1g1 o por . an a u1za 1eU'a. 
da Cunha, viuva do alferes reformado do exercito, 
Mi~el Ribeiro da Cunha, pedindo relevação da 
:diVIda de seu :finado marido para com a }?azenda 
Nacional, afim de poder receber o meio-soldo que 
lhe compete integralmente, é de parecer que sobre 
o objecto da mencionada petição se requisitem 
·informações do Governo, por intermedio do Mi
nisterio . da Fazenda. 

Sala das commissões, aos 17 de Junho de 1887.
·cnrneiro. da C-unha residente.- Almeida No-
g-ueira, re1ator.-João Penido • ._Montandon.
F. Dias Carneiro.- Pauta Primo.- Soares.
Mourão. 

N. 37-1887 

.Montepio de nw.rinha a D. Maria da Penha Lu
mack Migu.eis 

A commissão de fazenda, pensões e ordenado3 
·precisa, para dar parecer sobre o requerimento, 
que lhe foi presente; de D. Maria da Penha Lu
mach Migueis, viuva do 2'> tenente da armada 
Romão 1\Iigueis, e mãi do alferes do exercito 
João Manoel Lumach, ta.mbem fallecido, que se
jam requisitadas . .informações do Governo, por 
intermeâio do Ministerio da. Fazenda. · 

Sala· das comrnissões, 17 de Junho de 1887. -
Carneiro da Culllw., presidente.-:.. Almeida Noguei
ra, relator.- F. Dias Carneiro.- Paula. Primo 
-~ Soares.~ Mourão. - M'Orltandon.- João Penido• 

o ~oamento de 560$000, a que _se julga. com 4i
reJto, por ter agenciadõ 134 vo1untarios, tendo 
recebido a razão de 30$000 pelos primeiros 78 
q~e alistou e sómente 20$000 por cada um. dos 
" restantes. 
Considerando a commissã.o que a Lei do orç3.

mento n. 3141 de 30 de Outubro de 1882, no 
art. 6o § to, autorisou o Govern') a des erider até 
<>vo:~v\J•v com a acquisição e e1: a volttntario, pa
rece claro que naquella quantià. estabeleceu o 
limite maximo do pagamento, deixando ao arbi
trio do Governo despender menos, e dest'arte 
mandou paga.T'· ao peticionaria ora. 20$000 ~ra 
30$000. . . 

Assim, pois, parece. à Cbmmissão que ao suppli
cante não assiste direito algum; e nesse sentido 
opina para que seja indeferida a sua petição . 

Sala das commissães, em 17 de Junho de 1887.-
Carneiro da u:nha · - - Pe ido 
relator. - Mo~ttandon.. - A.Zmeida Nogueira. -
Mow·ão. - Soares. - Paula P·rimo. -F. Dias 
Ca1·neiro. . -

N. 39- 1887 

Souza, ?ne-

A commissão de fazenda, pensões e ordenados, 
exa.minando a petição em que o Dr. João Fra.n
ciseo de Souza, medico do Internato do Imperial 
Collegio de Pedro II, solicita! a elevação de seus 
ordenados~ é da parecer que seja indeferido. 

Sala cias commissões, 17 de Junho de 1887.
Càrneiro ela Cunha, presidente.- Montandon, re
lator.-F. Dia.sCarn.eiro.-Paula Primo.- Soares. 
-Mour~o.- AZm.eida Nogueira.-João Penido. 

Pen.sao ao sol<lailo Firmino dos Santos 

, 
foi presente- uma petição de Firmino dos Santos, 
soldado reformado do · Exercito, em que solicita 

uma pensão. · 
Não obstante estar a petição instruida com 

valiosos documento3, é a commissão de parecer 
que o supplicante recorra. ao pode~ competen~. 

Sala das commissões, 17 de Junho de 1887.
Carneiro da Cunha, presidente.- Montandon, 
relator.- F. Dias Carneiro.- Paula Primo.
Soarcs.-Mour,ro.-Joào Penido.-Almeida No
!}t'eira. 

N. 41.-1887 

Presc1·ipçao · do montepio àR D. Maria Olndida de 
A~ilez Moreira 

;.· ·· ·· .1 · v-ao·a imprimir os seguintes A commissão de fazenda,_ pensões e ordenad~, 

~~--· . 
;~:~--: 

~:~; ?"· 

~ ... 

PAB.EcEREs cand.ida de Avilez Moreira, pediJ;J.do relevaçã.o 
N 38 1887 · da px:_escri~ em que se acha incursa. para a 

• - . . percepção do montepio que lhe cabe desd~ o. 
·Pagamento a · Cesario :Jose Ale:candrinO dos Santos, falleciment? · de suá mãi, viu!a do brigadeiro .. 

por ter agenciado -ooluntarios para o &ercito José Ferre1ra da- Cunha, até a data em que. a 
. · · supplicante se habilitou J>ara o recebimento das 

. A' commissão de fazenda, pensões e ordenados res{)eetivas prestações mensaes : · 
foi presente o r~querimentt> do tenente hono- Considerando . que a supplica.nte sõ em 1881 se 
.ra.r1o do Exercito Cesa.rio Jose Alexandrino dos apresentou a reelai:nar a reversão de5:se monte
-~ntos pedindo por gra~ ao Corpo Legislativo p1o. parà o que se habilitou por despae!J.o de 24 
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de Outubro do mêSmo anno, quando sua mãi era 
fallecida desde 29 de Junho de 1849 ; 

Considerando que não se trata no presente caso 
, da relevação de prescripçã.o, em que tenha incor-. . - . 

festamente contraria á disposição expressa da 
Resolução n. 2619 .de 8 de Setembro de 1875 
e Decr~to n. 2996 ·de 28 de Setembro -de 1880 ; 
o ·-

Considerando que desde a data da. sua habili-
tação, julgada por despacho de 24 de Outubro 
(le 1881, a supplicante està usufruindo do mencio
nado montepio, na importancia de 40$ mensaes ; 

Considernndo, finalmente, qué a supplica.nte, jâ 
em 17 de Julho de 1882, dirigiu o mesmo pedido .. 
a est.'\ Asseml>léa. que o . indeferiu approvando a 
conclusão dCJ Parecer n. 61 de 1884, formulado 
depois de obtidos esclarecimentos do Governo : 

E' de parece-r que o requerimento da supplicante 
carece de fandameirto ; pelo f!lle de-ve se -

Vão ~ imprimir os ~guintes 

PROJECTOS 

N. 23-1887 

ferido. . · 
Sa.la. .das commis:;õe3, li de Junho de f88i .-

Carneiro da Cunha ' - - ~ 
9ueira, relntor.-· Monta,idon.:_ Jollo Pimi.d·).
F: Dias Carneiro.- Paula Primo.- Soares -
Mourão. 

· N. 42- 1887 

Ordenado a . Joao Bapti~ta Sampaio, esc1·i-cüo do 
jw·y em Porto Ale_{Jrc -

' . 
A commissão de fazenda, pensões e ordenados 

-exami~o'lt o requeriment<? do cidadão João Baptista 
Sampaio, em que pede se}a-lhe.arbitrado ordenado ralo exereicio do officio 'de escrivão - do jury e 
as execu_2ÕeS criminaes de Porto A~egre. 

Licença ao Bacha,·ei Om.stantinoJose da Sil'Va Bra 
esem arga .or a Relação d~ Bel<Jm, 

A' commi.3são de fazenda, pensões e ordenado~ 
foi resente o re uerimento do Ba.ch r -
stantmo Jos o. i Ya Braga, Desembargador da 
Relação de Belém solicítanao licença. de um anno, 
com @rdenado, a.tim de completar a cura da mo- · 

~ · · xercicio de sea 
emprego. 

A' Yista do attestado medico com que o sup
plicante.instrue a ~ua petição, e seguindo o3 pre
cedentes tstabelectdos para os casos do iguaL 
natureza, é a commissão de parecer que seja. 
·defer:ido o r~querimento? para o que propõe o-
segumte proJecto : · 

A Assembléa Geral resoh·e : 

"_/ , 

tuarios de justiça é materia que se prende á or
ganisação judiciaria, sendo 1nconveniente e injusto 
tomarem-se resoluÇões parciaes quanto a um 
ou outro. Aeeyesee ja ter Sido--a;l:'fpmpll'ro~Y,~·adwo .... ~ruo'\...-~~~~~~~~~~~~~---------~ 
Augusta Cam~ra e estar . pendente. da. dos Srs. -
Senadore~, um projecto de rerorma judiciaria, 
que j)rovidencia a respeito deste assumpto de 
modtf completo. . . 

Parece a commissão dever ser indeferido este 
requerimento. N. 24-1887 

Pen.süo ao soldado refor,nado Joaquim Manoel.' 
.. "Cordeiro · 

Sala das commissões, 17 de Junho ·do 188'7.
Canteiro rla. Ct.enha, presidente;- Mourao, relator. 
- F.Dias Carneiro.- Paula Primo.- Soares. 
- Almcidc.t. Noguei1·a. - Montandon. -· Joa.o Pe-. A commissã.o di fazenda, pensões e ordenados,. 
nido. tendo examinado a cópia do Decreto de 3 de Junh() 

de 1887, que concede·pensão ao soldado reformado 
N • 43-:- 1887 do exercito Joaquim Manoel Cordeiro, é de parecer 

Vencimento do desc11Ãista da. reparliç<1o hydrogra- que s~ ·adopte o seguinte projecto: 

: · .. 

-.. ~ 

phi.ca, LauriataO José Ma,·tins Penha J,mi.or A. Assembléa Geral resolve: 

. . A commi~ de ~a~~nda, pen~ e ordenados,_ Art • . 1.; !óJ~. approvada._ a ~nsão de quatro- .. ~-~-
· . tição HydrographicQ, Lauriano José Martins de Junho de 1887 ao soldado reformado do exercit() 

Penha Junior~ em que solicit.'l. do Corpo Legisla- Joaquim Manoel Cordeiro. 
tivo para que seus vencimentos sejam equiparados Art. 2. 0 ·Esta ~nsão será ~pa.ga. da.-data do .De- ·. 
aos que percebem os desenhistas de la classe ereto que a ron<iedeu. . . 
dá Inspectc:>ria das Obràs. Publicas· ·a. os de i~al Art. · .3.o Ficam- revogadas as disposições em _ 
categoria em -outras repartiçõeS~ verificou dos contrario.- . . . -- ~ . 
documentos que instruem a dita petição ser exacto Sala. das comniissões, em 17 de Junho de 1887.
o qúe all~~ o J)éticionario qu~to a ·~tiS .se~~- Carneiro da f!u~. p~idente.- Paula. Pri~o~ 
ços e zelo de emp~? publico; rna.s, ·conSide- relator • ..:.. F. DJ.tZs ·Carne,ro.--Soares.- Mourao. 
ra.ndo que seu orden~do e gratificação~ corre- -Montandon.~ João Pe-n.ido.- Almeida Nogueira.:. 

. .:, -

-' ~ 
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Requerimento 

discu.;;são, adiados por ter pedido 
Sr. Leitão da Cunha, os seg~intes 

Reqw:1·imento.~ 

palavra o 

da, Justiça., in-

de cinco mezcs, acha-se preso na. Cas·:t de Detenç~o 
da Córte o italiano Giovani Pessemi, sem nota 
a.lo-uma de culpa. 

Sala das sessõe3, 20 de Junho de 1887.- :lffonso 
Celso Junior. 

el 1fni terio da 1' i n 
forme o governo qua 1 o motivo por que acha-se 

freso na Casa de DetA.nç-.ão desta Corte, desde 
4 de :Março do corrente auno, Jacintho Fer

nandes dos Santos) sem nota. alguma de culpa. 
Sala das ses.;ões, 20 de Junho de 1887.- Affonso 

Celso J~tnio1·. 

O Sr. Pereira da Silva:- Sr. 
presidente, a com missão nomead;:t por V. Ex. 
para apresentar a Suu. Magestade o Imperador a 
resposta á Falln. do Throno, teve a honra. de ser 
receLida por Sua l\lagestade com todas as forma
lidades do estylo. Como relator dessa. commis-

O Sr. _-\..ffonso Celso .]'"uuior:
Não pedi a palwra para. dar conta á Cam 'r<t de 
commissão <alguma, m"~S para enviar á mesn. uma 
re r s n a.:- · ' ·- · 
recl~mando contra algumas das proposições do 
ultimo discurso prolê3rido pelo Sr. Ministro da 
l\:Iarir.ha, relativamente á questão do montepio. 

Não sei si posso ler agora ess.'l. representação, 
0 SR. PRESIDENTE:- V. Ex. fará O que en

tender. 
o SR. AFFONSO CELSO .TmnoR:- Remetto a 

mesa. a representação, afim de que tenha o des
tino regimental. (Lê) 

Vem á mesa e ê remettida, à commissão de ma
rinha e guerra, a seguinte reprt.sentação (lo Corpo 
conectivo União-o eraria reclamando contra 
algumas proposições do ultimo discurso proferido 
pelo Sr. Ministro da l\1ari~1ha, relath·amente ú 
execuç~"ío do decreto n. 3274 A de 12 de Junho 

REPRESENTAÇÃO DO CORPO COLLECTIYO UNIÃO 
OPERARIA RECLA.)!ANDO CO~TRA ALGUMAS PRO-
POSIÇÕES DO ULTDIO DISCURSO PROFERIDO PELO 
EX)f.SR. )I!XISTRO DA )!.-\.RIXHA Rl':LATIV.-DIEXTE 
J... EXECUÇÃO DO DECRETO N. 3274 A, DE 12 DE 
.JUNHO DE 1886. . 

Augustos e Dignissimos Senhores Representan-
tes da, Nação.-0 discurso roferido na. Camara, 
c os Srs. Deputa os so re o Monte-pio dos ope
rarios do A.rsenn.l de Marinha da Córte carece de 
reparo e obriga a Onião Operaria. a formular res
peitosamente a presente exposição em favor da. 
verdade dos facto.:; e da autonomia parlamen
tar. 

::sã . ~ ou. c. .. .. • J. ~ 
Mnrinha, em sessão ele lô do corrente, tivessem a. 

Sua Mngestnde dignoa-se responder que agra- significação de uma opposiçfío pessoal á execuç-.ão 
decia os sentimentos ma.nifestados pela. Camara e do decreto legisla.tivo n. 3274 A, de 12 de Junho 
o apoio que promettia ao governo. tle. 1886, teria este documento Q caracter de 1'1\tnca. 

O SR. PRESIDENTE: -'- A resposta de Sua Ma- contestação; porém, considerando que o assumpto 
g;estade o Imper,tdor é recebida com muito espe- se tornou grave por uma serie de circumstancias 

O Sr. Alfredo Chaves:- Sr. pre
sidente, a. com missão por y. Ex. nomeada para 
apresentar a Sua Magestade o Imperador o pro
jecto de lei, fixando as forças de terra para. o 
segundo semestre do exercício de 1888, desempe
nhou a sua incumbencia no dia 18 do corrente, ás 
2 horas da ta.rde. 

Sua Magestade o Imperador dignou-se respon-
der ue o exa.minaria. . 

O SR. PRESIDENTE : - A resposta de Sua Ma
gestade o Imperador é recelida. com muito espe
cial agrado. 

· O Sr. Soa.res.-Sr. presidente, a com
missão nomeada por esta augusta Cam11ra para. 

' melhoras, e para manifestar ao mesmo Augnsto 
Senhor sinceros votos pelo seu prompto e com
pleto restabelecimento, cumpriu o seu dever. 

Sua Magestade dignou-se responder que agl'a• 
decia muito. . 

: qu ::.e •mou a a.u or1 a e 
sup~rior, tomando-as como reaes, elle terá incon
testavelmente a natureza de verdadeiros escla
recfmentos sobre a ma teria, e, portanto, na al
tura do· resultar disso a propria. reconsidera
ção. 

O decreto n . .32i4 A, ni'ta mandou entregar a 
União Operaria, nem o monte de pensões, nem 
o Monte-pio, não lhe caiJJ r.?sponsnbilidade algu
ma. na direcção do re o-ulamen to de 1886. 

Os operarios do Arsenal de Marinha da. Córte 
não se têm: oppo~to· tenazmente a execução do 
regulamento, porque elles não sé têm opposto à 
execução da~ partes em vigor-cobrança e elei
ção. 

Só poderiam ai "'uns operarios declarar que 
, ~:. ~ :s apt aes 

para. mãos extranhas e que não confiam em outra 
administração, sómente como abuso, porque elles 
devem saber que taes valores não têm de p.'lssar 
para. mãos extrauhas, bem nssim que a unica 
IUlministração a confiar é delles proprios. 
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Entre· os operarias não constam as constantes 
reclam:1ções, o que poderia ter log.ar só tmfun
do-se de um grupo cie operarias operando'reser
vadamente. Uma reclamação houve, foi a do 
protesto, CJ.Ue se noticiou ao publico, esta assignado 
por ~89 ope~arios, e isto_. a 22 de Setembro de 1886, 

' :.. , 
depois do acto da, eleição a 5 de Setembro ; esse 
proprio protesto não foi attE:Udido, porque conti-
11UOn-;;e a fitzer o que ja estava em execução .. 

A contribuição do jornal e mais a gratificação 
não foi acto obrigado, mas adaptado pelos ope
rarias na assernbléa ger<ll de 1° de Novembro de. 

A reversão :b.iio é ela pensão do operaria já no 
seu goso, mas da pensão a que elle teria direito 
na epocha do fallecimento; pôr isso quªm gosa a 
pensão primiti r a não usufrue a rever&io. 

Agora rtue o regulamento tem uma. receita 
1Uaior e uma despeza muito menor, proveniente 
c as mo!. 1 caç~ues e suppressues o orpo eg1s a
tivo, percebt=Hn os operarias que suas economias 
serão consumidas, isto sem estudos ou calculos, . . .· ., - . -

"-' .. (. t;~< ' 

razões solJr2 as instituições desta ordem sô pelo 
elemento da percepção, desprezando a execução 
r ne é indis Jensavel. 

Os oper;,I·ios a nada resistem porr[lte a tudo 
obedecem,e não podem declarar que não acceitam 
o regulamento do monte-pio como um favor, por
que esse trab:1lho foi organisado legalmente com 
todo.> elle.s, não so.ITr·endo a menor contestaç--ão 
d~r,:nte as discussões parlamentares e sendo s'lnc-

missão,esta. se r-euniu a primeira vez. nada resolveu, 
na segunda vez nada da mesma fórma,a commissão 
quiz passar a outro suas funcções, recusaram os 
poucos ahi presentes ess:t mudança; não se s:1.bia o 
que de;;e avam,o que pretendiamfazer,foramassim 
arguidos, _?issol v eram-se ~ep- i~ de unu discussão 

I. ' (. ~ 

pos, e sem a legalidade de umã nssembléa consti
tuída, pelos ditos 589 ~igru:üarios, nos quaes 
tal com missão deveri ~ a pr:esenta.r a idé[l sobre a 
materia, sujeitandc-a. ao apoio, vem esse grupo 
de opera rios ao pa.rlamento e diz: Os oper<n·!os, 
abaixo assignados, pertencentes ao Arsenal de 
l • i ór , ve, 1, 1 on IÜ:>:::.ão e
presenta.tivn dos 589 signatarios do protesto di
rigido ao ministerio da m·arinlw, pedir a _revoga
ção do decreto n.3274 A,de 12 de Junho de 1880, 
que approvou o Monte-Pio dos Oper·ar·io.> do "i.r
senn.l de :Marinha da, C(n·te. 

E' um acto illen-al · e muito3 o )erarios dizem 
presentemente que l"ert menu~ nao se trata, os 
operarios em geral, mas de um genpo. 

Consegnintemente é dever da commissão d~ ~-

Rio de Janeiro, 18 de Junho ele 1887.- Com
missão de íinanç~:; Lht Uniã<;> Operaria. - Jose 
Ponciano de Oliveira.-Eloy Ped1·o de Santrt Ba;·
btJ.J·a.-Jiftmoel Fmnc/.sco r.la TJ"iw.lar.lc. 

~ . . 
~ão ha pessoas extranhas escolhidas para tomar pnhrrr<1, Sr. presidente, para rogar a v. Ex. que 

conta de seus haYeres, ao contrario são elles pro- se digne dar pm·a ordem do di:t o prQjecto Yindo 
prio> os escolhidos pam tomar conta de seus teres, do Senado na. sessão pnss:.Hkt, convertendo em 
eleitos dentre si, mas não signitica is;;o CJ.ue p:ú·a colleg-ios eleitoraes, todas as parochias crendas 
suas mãos Yenham o> valores em dinheiro, nã •. depois da lei de 1880. Si este prqjecto jtt tem. pa
porqne se trata. tla direcção e o thesoureiro do recer, rogo a v. Ex. que attenda no meu pecllüo ;-

<. . - ,... :s. ã. ' . . 
rep:1rtiç~ão rle finanças âa marinha, ~1ue ~lescont~ monto para com'" commhsão respecti>a, afim de 
dos opemrios, recebe, guarda e paga.. dnr tt smt opiuião porque a qnestão é urgente. 

o nrt. 25 do regulamento diz: compete ao (:lpoiados.) 
president·~ con>erter o C.lpital de tres em tres Em todas as províncias sente-se a necessidnde 
mezes em npolices, o que quer qizer, que de se com·e1·ter as p:1rochias <>m collegios. (A.poi-
elle sem a ncção do resto da, administração dirige ar.loi:.) · 
• :::. :> ' J :) r i o, mas ~ a proYmcw. c o "10, mencionarei especw mente 
nunca tirar as attribuiç~ues de confiança deste em duns parochias creadas ultimamente: a elo 
taes opcraçi:íes de sua responsabilidade; e tanto Mont'Serrat na Parnhyba de Sul, e a dn, Barm 
isto !}iio e noYo que j~i se pra.~ictt na actu~l con- (lo Pirahy uo mesmo municipio. 
vers:t~.! peht autonomia proprra d:t :çespectJ>n. re- 0 SR. PRESIDE~TE :- Opportunamente serit 
pa~b~,to. . -:- . . . . d • • - attendido o nobre deputado. Agora não o pôde ' 

} •. representaç,to a.ITecta, .a C,tmara. o-:. . Sr:::.. ser na fórma. do ren-imento sem urn-encia·Yotada 
Deputados é um documento 1llegal ; for um abuso •peh Camar~ 0 ' o . 
ao Governo; si, este, em vez de da1'-lhe ·credito, a · ' ' · · 
tivess~ ~na.ndauo examinar, não .a -acceita:ria, o Sr. s. Mascarenhas:- Sr. pre-

:::. • . • :> - • . e e e • . 1 ~ t t • u .b. 
A -verdade exige que-.se declinem os factos.-Estã .a guma; nao e3 ava nas no as q e rece 1. 

por·sedemonstrar que as 589-assignaturas do pro- O .SR. S. MASCARE~HAS :- •••• tanto ,que 
testo s~jam reaes ; -assevera-se-no ·emtatito que. S. Ex. ·no fim âo seu diseurso diz o ·seguinte .(Zé): 
mais difficil·~ reuríir-se·um corpo eleitoral de 500 < ..... o meu intento ao .. subir a esta 'tribuna 
pessoas, ·do .que. ·obter-se ·'5oo assignaturas, : està ·completo, restacdo-me somente .a ·tristeza 

Os signatat·ios Uo ' rotesto fizeram uma. com-· de haver rovoc:Ydo 'tanta excita :.1o 'tamanho 
V. II.-
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O SR. J o.Xo PE~roo :- Y. Ex. esteve furi
bundo. 

O SR. S. MASCMlE~HAs : - Não . podemos 
aceitar semellmnte convite, porqne o tempo 
que aqui pas:;amos não no;; pertence, pertence ú . 
nação, e custa-lhe muito caro, comquanto e:>sfl. 
discus&i,o sobre os merecimentos do Sr. Ministro da, 
Guerra não ~a.sta.rin, mais de uma hora. 

Como o mais relevnnte seryiço do nobre l\1i
nistt·l, da Guerra, citou o nobre deputado a \'iaçlto 
ferrea do Sul de Minas · :$Í S. Ex:. rererc-se á 
via. ferrea. Rio e Minas, devo dizer rtue a ]n~o
vincia e o E:;tado devem no nobre minbtro um 
grande desastre. 

0 SR. OLIVEIRA. RIBEIRO:- Não apoiado. 
O SR. S. MASCARENHAs:- Vejn, V. Px. o 

preço em que ficou essa estrada . 
. O Sn.. Or...IYEIRA RIBEIRo:- E' outrn, questiío. 
o SR. s. MAscARE);HAs:- Essa e..;trada tlcou .. . 

rantia. de juros em ouro. 
·Si o nobre Ministro da, Guerra, quizesse mos

trar-se mais amigo de seu paiz, devia ter traba
lhado para que ella não custasse tão caro. 

O SR. Or.DIPIO VALLADlo:-:\o_nolJre lVl_inistro 

legado, retratando-se de.s:;e acto, otlicio que n, viação ferrea rrue tem, não sendo, entretanto, 
historia redstra con-sig-nado nestes termos (tJ) : S_. Ex. responsavel pelo ex:ces~ivo preço de con-

<< Illm_ "sr.-Cheg:u1do ao meu conhecimento strncção da estrada ae ferro Minas e Rio. 
a TJrocla.maçüo J.e Sua l\Tag·estade Imperi:tl, tomei o SR. S. MASCAR:K~IHAS:- E nem com tanto 
log? !1 resolução.de prote:;t,,r p~ra?te V. S., como rancor, uevia. o uobr~ depuí.c"tdo ter e.'õtranhado 
legtttma autortdade deste chstncto, que· me algumas palavras dirigidas em relaç-.ão ao nobre 

. . . . _ ' d .., - r mts ro a uerra,l10t'q~;te emas o ret o _e 15-
maril, e .JUIZ de paz dtt v~lla o uu;rvello,_quando 'cutir todo o homem publlM, e os actos de:::>. Ex.. 
!lzpFoclaDJa.r naquelht >:llhl o prc;;t~ente_mtr:uso, estiio sujeitos a ser discutidos neste recinto. 
~ cle1 p_?ssos con~1:a ?-S lets do Im1?erw, pots. mmila Eu desejo que fique nrchivado nesta casa, jit que 
mtençao nunca fot vwla.r os precetto::; da. legtslaça.o, se trata do nobre Ministro da Guerra o trecho 
e si não foss~ a illusão, de ~erto não praticar_!a de uma C.."l.rta, já lida no Senado, escripta, por 
a.cto algum 1llegal ; e outrosnu pro~esto de.nao um illustre deputado conservador mineiro. 
obedecer a qualquer autoridade intrusa, e stm u. d: 
todas aquellas que são reconhecidas pela Consti- O Sa. OLIVElRA RIBEIRo a um aparte. 
tuição do Estado; e debaixo da protecçiio . du. O Sa. JoÃo PENIDO :-Quer queira ou não queira - . ~ 
são a Constituição, e a causa d<t leg-alidade, que 
estou. prompto a defender, afim de que V. s. 
o leve. ao conhecimento da Camnra :i.\funici
pa.l dn. villa do Curvello, })arn, deliberar como 
entender. Deus guarde a. V~ S. muitos annos. 

Quinta, 17 ~e ~\gosto ds.l842~-llhn. Sr. sub-

Sou~a Vianna. 

Eis aqui o grande chefe do partido liberal do 
Curve!lo, que tanto se distinguiu na revolução de 
1842; eis aqui o chefe que s~ Ex:., sem conhecer 
a historia de !finas, veio aqui exaltar. . 

O SR. S. l\1ASCAREN.H • .\.s (lenclo) :- «Sr. Dr. 
juiz de direito.- Propalando V. S., pelos 
org-d:os de seus filhos e intimos, que briguei 
coro. o Joaquim De Hino, por. não querer elle re
movel-o, cumpre-me tiral-o desse doce engano 
d'a.lma, declarando-lhe que nem uma alavra 
troquei com o actua mistro a Justiça sobre ·a 
conveniencia de sua remoção :já porque desde as 
sessões prepa1·atoriisconvenci-me de que esse Mi
aistro.nao attende a conveniencias ào pm-tído con
se1·oador mi1!f3i1·o, salvas as de sua. (<m~ilia. ; já. l_)Or
&'\ber que juizes de 2a entrancia só podem pela 
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sendo estas poucas para, os 
.................................................... 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . 
·····-·····"·~····· .................................... . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . .. .. 

« Sere0 31 de Dezembeo de 1886 - Pedro Jim·ia 
da S. B1·andrío.» 

O Sr. OLY:IIPIO VALLA.nlo :- E::;ta. bucha foi 
queimada, no Senado. 

O Sr:.. S. MASCA.REXIIAS :- Quero qne esta 
bucha seja queimada tamhem aqni, c fique archí
vada. 

O Sr. Affonso Celso .Junior diz 
c1ue ac::t bam de entregar-lhe a cópia. do aviso 
n. G30 ~le. 28 ;Je Maio do. corrente ann?, diris-ido 
pelo l\1mrster10 dft Marmha ao presrdente da 
província do Hio de .Janeiro, cópia que a Ca
ll1<tl"<t req nisitou hft dias a re uerimento do ora-
cor. ~.ão o ).;tante so ispor de poucos minutos, 
o orador tem necessidade do ler a integra desse 
avis~ pa~·a que a Camara po~sa, ava,liar a pro_ce-

(. t b " (. 1 (. 
üu•ú. A t tend<t a Ca.mara : 

(< Copia. - 3." Secção. N. 630 . . , . . . ... .. - . 
• ... o ... (. , ... 

28 de Maio de 1887.-Illi"n. e Exm. Sr.-Preten
dendo D. Thereza Colonna construir urn curral 
de peixe EO log-ar denominado «Riacho>), n;l Ju
rujuln, foi on\•ido o Conselho Nn:ntl sobre o 
recurso· r1ue interpoz parn o Governo do des
pacho do capitão do porto, oppondo-se a que a 
u . · "· < • 1rg1s a curm . 

De ::tccôrdo com o parecer do mesmo Conselho 
enunciado em consulta n. 5,612 de 7 de Março 
ultimo, expediu-se o aviso n. 360 de 1l desse 
mez, deferindo a reclamação da recorrente, con
forme V. Ex. verá das inclus,ls cópias. Sabe 
V. Ex. . ue, seg-undo o art. 1.0 do Re<..-ulamento 
c e 27 e Fevereiro de 1861, as carnaras mu
nicipae::; não pÕllem conceder licença pam se-

. melhantes construcções se1il pré da declara6io 
das respectivas capiti.\nias, as rp..:aes compete de
signar com p:trticnlar individuação o local, onde 
~ ~urral de>~e ~er asse~tado, sua direc~~1o ·e 

. ' 
aviso, m~tnde o c~tpitão do porto emlJargaras 
obras dtt construcção do. curral obtido por Cae
tano, qnrmclo, no a.dministra.tivo, os recur·so~ nü.o 
tem eifeito suspensivo, c, na hypothese, nem 
havia !'ecurso, nem despacho indeferindo, mas 
simples i:lf"?rmação ? 1\. que veiu a intervenção 

::; 

Qual o movel que a determinou? Corre que ess3 
acto de S. Ex. foi motivado a.penas por interesses 
eleitoraJs, com preterição de todas as fórmulas c 
invasão de alheias attribnições. O Sr .. Mini~tro 
deve expiicar-se quanto ante.;;, razão pela q:1al I) 

orador uproveitou os poucos minutos ue lhe. 
res avam o empo es ma o ao e:x:pe tente, allm 
de solicitQr as necessarias informações. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÍO DO 5° DlSTRICTO DO RIO DE JA);'"EIRO 

meu to do porto e resguardar a segurança da na- n. 30 de 1887, cuja conclusão é a seguinte: 
v!3gação. Constando, entretanto, que Caetanp < Quo se.i!t reconhecido deputado po1· aquelle 
Luiz l\Iachndo obte\e dn Camara Municipal distl'icto 0 Dr. Pedro Luiz Pereit·a de Souza, que 
dessa cidade li~ença, que fôra por ella negada. a obteve mnioritt absoluta de votos. ,. 
a D. Thereza. Colonna, para levantar uma cer- .Achando-se na sala immediattt o deputado re
cada na preclitu. localidade e que esse trabalho conhecido, 0 Sr. presidente nomeLt os Srs. :3o e 4o 
vai começ~r, sem aguardar o resultado do re~urso secretarias para dar-lhe ingresso 110 recinto. 
interposto pela dita senhora paro essa. presitlen- Introduzido s. Ex:., ~om as formalidades do e.s-
cia, na preseute data determino ao ca.pitão do tylo, presta juramento e 'tomn assento. 
)Orto U:e mande sobr'estar em semelhante obra 
até a decisão do recurso. . FIXAÇÃO DA FORÇA NAVAL 

« Deus gu~rde a V· Ex· - Cm·los FJ·ederico Procede-se à,· votação e· é approvado em 3"" dis-· 
Cast1·ioto. ~ Sr. l?residente da província. do Rio cussão 0 projecto n. 2 de 1887, fixando a força 
de Janeiro. -.Conforme.- Adolpho Lisboa.» nav,al para o zo semestre do exercicio de 1888, 

Até 1878, foi o Caetano Luiz Machado, ele quem cuja discussão ficara ancerrada na sesSão de 17 e 
:fitlla o aviso, o ossuidor de uma cercada de ei'"'" adiada, a vota -o. 
xes na regnezià de Jurujuba, em Nitheroy · o proj~cto -vai à. commissãÕ de redacção. 
Nesse anilo entendeu a Capitania do Porto negar 
informação Í<LVOl'aVel par,t a COntinuação dessa PROPOSTA. DO PODER EXECUTIVO 
cercada, indeferindo todos os .requerimentos feitos 
nesse sentido. No corrente anno,"Thereza·colonna· Achando-se na sala immeiliata o Sr: .Ministro' 
requereu a cercada· em qu~~tão á mesma Capi- do Imperio, que .vem n.presentar uma._ proposta_ do 
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Felippe de Figueirôa, A fredo Correia, Silva Ta
vares, Gonçn.lves Ferreira, Rosa. e Silva e Theo
doro da Silva para. receberem S. Ex. 

Introduzido com as formalidades do estylo, o 
Sr. Ministro do 1mperio t9ma assento<\ direit<t 
do presidente e lê a segui~~e 

PROPOSTA 

Licença a .Stta Magesttzcle o JmperadoJ· 
Augustos e dignis.;imos Srs. H.epresentnntes da 

Nação.- Noo estando aind~t Sll.1 Ma"'estade o Im
perador completamente restabeleciâo das conse
quencias do molestia. de que foi acommettido a 
- e everetro o corren e anno, en en eram 
unanimemente os medicos da Itnper•ial Camara, 
como consta do parecer junto, q11e Sua l\lages
tade de,·e fazer, com brevida.de, uma \·iag-em ã. 
Europa, pela. eonYicção em que s0 acham dos 
bon:; resultados que póde ella. teazer â preciosa 
saude do mesmo Auausto Senhor·. 

A' vista. deste p<~recer, o g-overno· vem solicitar 
d;t Assemblea Geral a neces;aria licença par.1. 
que S'!'" .Magesbd~ o Imperador possa sahir do 

ProJ 
Art. 1.0 E' outorgado o· consentimento de que 

trat<1 o art. 104- ua. Constituiçfio, para que Sua 
:Magestnde o Imperador possa. sahir do Imperio. 

Art. 2.0 Durante a au;encia de Sua. l\Iagestade 
o lmp~rru.lor, governará em seu logar '" Princeza 

. Imper:ml, Senhor<t D. Is:tuel, como Regente, 
' :s ' <::I ' , - com as a ri-

btüçõe:; que competem 3.0 Poder Moderador e ao 
Chefe do Poder Executivo. 

Pa.lacio do Rio de Janeiro em 20 de Junho de 
18f)i .- Ba;·ao ele 3Iamo;·J. 

3n Directoria. da Secret<trin de Est<1do dos Ne-
gocios (o mperto. 

Cópia. - Nós abaixo assignadôs, medicas 
U.a. l ml)erin.l Cam :wa., !endo sido convidados por nos
sos co legas Drs. Bttrao de .MottttMaiaeconselheiro 
Albino de Alvarenga, p lr.t dar nossa opinião em 
rclaçü.ol't. uma. viagum a Europa, n<L qual Sua. Ma-· 
gestt'tde o Impemdorpossttcom ma.is probabilidade 
restabelecer-se das couseqnencias da molesi:ia de 
que foi acommettido a 28 de Fevereiro do corrente 
anno entendemos ue ella 
com brevidade, pela. convicção em que estamos 
dos bons ra:mltados que póde trazer a preciosa 
saude do mesmo Aue-usto. Senhor. - Palacio 
de Itamaraty, na TiJuca, em 16 de Junho de 
1887. - Dr. Barão elo l/.zl)radio. - Bil:rão da 
Villa drz Ban·a.- Visco1ide de Souza Fóntes-.. - . . . .. . ; 
;·lio de Ibitu,·una.-Barão' de Sàboia.-Ton·es·· Ho
?nem.-Está confJrme o orio-inal.,.... Ba1·ão de 
Motta Maiâ.-Conselheiro Dr • .âzb ino Rod1·igues !!le 
Al-oarenga... . · 

Conforme.- O director interino,...:Y. Midosi. . 

Po er Executivo serà tomada na devida consi
deração. 

A proposta e envhi.da à. commissão de consti
tuiçiio e legislnçã!P. 

O Sr. :Ministro retira-se com as mesmas forma
lidades com que foi recebido. 

.. H.EFOR:::>IA DE AD:I!INISTRAÇAO LOCAT, 

Contínúa a 3n discnssii.o do projecto n. li8, de 
1869, reformando a administração local. · 

São lidas, a poind:ts e entram em tliscussiio con
junctamente co:n o pro,iecto as seguintes 

Art. 1° §"1°- Supprima-se. 
Nos arts. 4°, 5°, i 0

, 10, l~ § 2°, 30 n. 26 e 
art. 3\:l accrescente-se a l):tla\Ta- prefeito ott 
commissa.rio municipal. · 

Ao art. 8. 0 - Supprima-se todo o :lJ'tigo. 
J: o a1' . o nccrescen e-se- sen o o .Ju gamento 

do Cl'ime da competencia, do ,jurr. 
No art. 10,2° periodo.-Em vez de-presidente 

l { (. ( :0 ·;( • • • 

poderá, entretanto, reconsiderar seu acto. 
No art. 11.- Substituam-se as pala.vms-pre

itlente dtt C<'tl1lara- ela,s sen·nintes- U:l.l( U81' 

vereador. 
No art. 12, n. i, 1'• parte, ac-:resccnte-se- e 

pa.rochia.L · 
No art. 24.- Substituam-se as palavra.s -de

legados de policia, etc. >-pelas seguintes ....... jnize;; 
de pa.z. 

' ' 9 a ... _·o-· 

m~ro correspondente a.o dos vereadoees eleitos. 
Esgotado esse numero, 11roceder-se-a •• nova elei
Ç<"iD' para J!reenchimen to da vaga. 

Ao art. 26, 2" parte, accrescente-se- e deste, 
quando der provimento ao recurso, para o :Ministro 
do Imperio. . 

l • 

Art. 30.- Supprim<tm-se as pa.lanas linaes
na ordem da vota.ção. 

Ao art. 34, n. 4, uccrescente-se- municipal. 
Art. 36, n. 3.- Depois da palavrtt-at'oramento 

-accrescente-se- por menos de tt·es annos. 
Art. 3!3.- Supprin~a.m-se as palavras- solwe 

propos a, e c.,-a -•eren. ores. 
. Art. 38, n_U~--aecrescentelll-Se-as--palavras------ · 
~em cada anno. · 

Art. 39, n. 8, periodo final, ele pois da p~tlavra 
-negaçcio-accrescente-se--concessii.o. · 

Art. 100.-Supprimam-se as pa.lttvras-na. pri
meira orgapizaç;lo, etc;,-até-época. de sua sub
stituição. 

Sitb-emewla ci eme;Jda 7 da commissüo 

Accrescen te-se onde convier - As. funcções do 
vereador ·durarão por quatro annos. · 

Sala das sessões, 20 de Junho de 1887~- A. 
J.1!ourtío •. _ 
· O Sn.. Cn.uz· (pela ordem) requer· e ·a Camara. 
consente no encerramento da·.discussão, 

O SR. Pn.ESIDEN.TE declara .que se vai. proceder 
ã. votaçã.o,.,começa.ndopelo. projecto do Sr. Ferreira 
Vianna,., apresent::tdo pelo· Sr. Lourenço de. Al,
buquerque . em;27' de Julho, como substitutivo ao 
de n. 178 de 1869, etn 3a. discussão • 

• 
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Sito. sueeossiv,tmente 1 otodos e rejeitados os I iidade de votos pelo::. cidadãos alistados na fórma 
arts. l a. 22 do prqjecto. da. mesma lei e guardado o respectivo processo. 

Em seguida. procede-se~ votação das emendas Fica. igualmente pre,judicada a. emenda do Sr. 
suppressivas do projecto e são approvadas as se:- Milton ao referido artigo. 
guintes: .Ao art. 22.- Sul.Jsti!üa-se pelo seguinte: 

Do Sr. l\liiton e outros: Na eleição dos vereadores cada. eleitor,além·da 
Ao a ·t. 13.- su Jrin. cedula p.tr<'t.juizes de paz, entreg·<trá mais duas, 

ca.nuo, porém, revogado 0 art. 27 da lei u. 1507 as qu<tes nma con era os nomes para verea ores 
de 26 ue setembro de ISG7. • de pessoa; resirlentes em qualquer log.tr do um

Ao art. 19.-Supprimn.m-se as palavras: E' nicipio (art. 22, § 5\), ch lei n. 3029 de 9 de 
obrigatorio, salvo havendo legitima c.1.usade es- Janeiro de 1881) e a outra unic~mente o nome 
cusa. do vere<tdor especial ela pn:roclüa, nella residente. 

Ao art. 25. _ su pprima-se. § I . o Serão declarados vereadores os mais v o-
. ·~ - .· tados até o numero dos c ne deverem com ora 

Ao art. 40, n. 3.- Supprimam-se as ])alavras c;.nnar<l. municipal, f'eit:t. por est:t. a respectiva. 
(decreto n. 1559 tle 3 de MarçtJ de 1852). apuração n.c forma e com os recur.;os ua· lei 

Ao mesmo art. 8.-- Supprima-se des:le a pa- citada, 
lavra- conl'erir -, nté .. estas outras:-1846. E 0 § 2. 0 Quanto ao vereadore:;pccial da parochin, 
resto tamlJem. si esta e.>tiver dividicla em secções, a. a.para~ão 

Do ss. Almeida Nogueira: se~á . f~it.:l. pela .~amnra muuicipa.l em acto con-

o município: si, porém, o eleitorado se reunir em 
uma nmca assemblélt eleitoral, a respectiva 
mesa. . enviará em <~cto continuo ao mhls votado 

Supprimam-se as palavras «não podendo porém assembléa ger.:tl Iegi:;httiva, e membros de assem
impôr Sobre Ol.\iecto já tributado para cOS ·cofi.es blthS legislatiV<lS provinciaes, durante as respe
gerae;.)) ctivas se.;;sões. (Lei n. :3029 de 9 de Janell·o ele 

Sã.o rejeitadas as demais emendas suppressiYa$ 1881.) . 
otrerecidas pelo Srs. Almeida Nogueira, Mot rão Igualmente, os fa.llidos não rehabilitados, e os 
e F. Belisario. cidadilos interdictos não odem s :r eleitos v e-

• · rea. ·ores ; sen o const era os nn os pela mesa 
aos arts. 8° c 38 ns. 6 e 64. eleitoral os votos C!Ue por ac,lSo nelles reca-

Seg-ue-se a votação das emend01.s sul.Jstitutivas, hirem. 
sendo approvadas as seguintes Ao art. 26. - Substitna.-se pelo seguinte : 

Dos Srs . .Milton e outros : Apresentada. a escusa. do vereador, a ramara ex-
Ao art. l § 2.0-Substitua-se pelo seguinte : ped.irã. na mesma sessão diplomn. ao immediato em 

~As mrochias são urbanas, on rnraes. Urbanas as voto~ ao ultimo vereador. 
que têm sua séde em cidades, ou villas; ruraes Peh~ falta de cumprimento desse dever,' incor-

---- todas ~1s. outras. »O .. tnak;, .. como -.está--no-pi!ojecto.- -ret'ão--oS-verenuores, -que--pa.r-<1.-.tal-con tl!íbui--~ 
Ao art. 4.0~Em vez de: «pelo presidente,» di- rem- seni motivo justilicado, e sem motivo ex-

ga-se : pelo commiss trio municipal. posto -na. malta de 100$ cada. um, imposta pelo 
Do Sr. F. Beli:;a.rio: presidente ela província. · 
Ao nrt. 12,. condic~.ão 4• .-Ern vez de «40.000 Ao art. 27. -Substitua-se pelo seguinte : Os 

bra.~as quadradas.,. diga-se 20 hectares,. vereadores, que, tendo aceitado o cargo, deixarem 
Em vez de «10.000 oraças quadradas» diga-se de comparecer, sem causa justificada, a duas: re-

cinco hectares. . uniõQS ordinarias da camar,,, seguidamente, pa.g.a-
t<~ica prejudicada a emenda do Sr. Milton ao rão a multa de 100 a 200$, arbitt•c~.ua e~a mesma 

mesmo ar 1go, con tçao ". '*= camf!ra. . . 
Ao art. 18 § 3. 0

- Em.lo!?tl.r de ~art. '128 do 10 art. 28.- Substitua-se pelo seguinte: Os 
regulamento n. 120 de 31 âe Janeiro de 1842» vereadores do quatriennio anterior são obri~ados 
diga-se-art. 45. do regulamento n. 4824. de 22 -a servir, emquanto os novos eleitos não rorem 
de Fovembro· de 1874. emposs:1dos, sempre que todos os vereadores de 

Fica·. prejudicada a emenda do Sr.: .. Milton ao :numero,estiverem.snspen,'>os, e: bem assim quando· 
mesmo arti"'o 3°. . or ual uer:motivo a .camara deixar; de .nncci.-

Ao art. · 21.-Substituam-se as palavras: «dos· nar e fôra:bsolutaniente.impossi:vel: a sua reuni&'),. 
quaes o mais· votado· serã. o presidente, . eleito :3. despeito da providencia contida no art. 38 n. 4~ . 
pelos cidadãos activos de todo o município,.. na Ao art. 38, n.A.- Substitua-se pelo seguinte : 
forma das disposições vii:íentes»·~las seg.uintes:: • Convocar, jura.mentar e· empossar os. imme
-salvo a; disf10sição do art .. 22.. § 5°,. da lei ôiatos em votos-aos verea.dO!'(,>s..; (!Uando,.em:ra.zão 
n...3029,,de9,de.Janei:ro de· 1881; eleit•>S.á:plura- de-tà1ta de comparecimento, não puderem estes· 
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reunir-se em nnmcro sull1ciente para c.:lebr:.~- rcadores dentro ele tres mezes conbdos da 
rem-se as sessões. promnlg-açü.o desta. lei, cujas disposições en-

.Ao m't. 48 ~ 12.0. - Substitua..:se o tr:.~rrr.o em plena exe~lJ4:i}.o no começo do nnno se-
lGriOL!o 110 • e 't ou r : 
sessües sem motivo jnstificado,ajuizo da C..1.11Htra, 
pagar:."t por cada. falta a malttL Lle lO.), nas cida-
des,e Lle 5:3 na.s vi !las. - · · 

.:. :-s .-~ u )S 1 na-se pe o segum e : 
Na. t"tdb de ver·eadores do nnmero. serã.o convo
cado;, .im'<~ment:dos c empossaclos, conlorme a. 
orLlem da Yotaçii.o, tantos immediatos qmntos 
f'o1·em neccssario.;; p;U'<t perfazer a maiorin. leg·:.Ll 
cu, é;."t.llltll'ü. 

..:\.o a.rt. GZ § 2°. - Substitna.-se elo sen-uinte : 
§ : . .o- oc em-se cscnsar c o serviço elas juntas 
adnÍiilistr:ltivas os proprietario:'5 : 

X. 1.-Que rorem mniores de f:iO annos: 
N. 2.-Qne sofl'rerem enrermida.de cltronica, de 

que resulte impossibilidade,ou g'l'<.tnde diJ11cúlclacle 
ele coueon·ct· ús sessões ; · 

· N. :i.- ue ti ,-orem ·ervi 
N. 4.-Que houverem traní'8rido seu uom'cilio 

par:t outra. p.n•och in. . 
Fic:t p:·cjmlca.da a emench do St•.Cost 1. Agui<l.r. 
Indo-se peoceder :'t votaç~fio da seguinte emenda 

do Sr. Belisat·io : • . 
Ao nrt. 86-Em vez de 18 di~.,.a-se 21. Elimi

nem-~c as p<llnTl'<.tS depois de «n'iunicipio neutro>) 
-o St·; .Jayme Rc1s·.\ requer s2,jam separadas n::; 
duas partes ela. emenda .. 

Procedendo-se à votação ··1o1' l!lrtes é a) n·o-
va a. <t "c reJer a;: a. a.:. . .a. 

Sã.o ainda n.pp::.•ovadas a.s seguintes 

· Emendas 

Dos Srs. Milton e outros : 
.:.\.o art. ü4 § 4.0

- Substitua-se pelo seg-uinte:
Convocar, juramGntar e empossw os immediatos 
em "Votos aos vero:tdores, qmmdo algum destes 
escusar-se ou fa.llecer. No caso de ausencia; de 
vereaclore::, porem, só ser~o convocadvs, ,juramen
tados c empossados immediatos, si forem este-5 
precisos para perfa.zer :.t mttioriu. legal da ca-

Ao art. 99.-Em Yez de-Art. 128 do regula
mento de 31 de Janeiro de 1842, diga-se- Art.45 
do re!;ulamento n 4 24 ')') I r 

1871. 
Do Sr. F. Belis~rio: 
Ao art. 100.-Substituam-se as palavras <do 

vere~dor especial de parochia» pelas seguinte:; : 
-de um deleg;tdo·do prefeito. 

Fica )re"udicada a, emenda, do r. 11- • 

Fkt prejndlcnda. a cmenrht do Sr. Milton ao 
mesmo m·tigo. 

Do Sr. Mil on : 
Em todos os log:we.s onde estiver- sup :1lentes 

de vererrtlor,di!!"<t-se- immediatos ao ver·é.-~dor. E 
naquelles em ~I'JtlC csti\·cr- fllln.lificaçü.o de vo
tnn te:;; dig-<t-se : ali~tn.mento eleitoral. E, Jinal-• 
mente, ond0. ost:'t : asse L lJlea paroclüal, diga-se : 
-mesa elettOJ·al. . · 

pelos 'r.>. Almeida No:;·ucira. ao § 2° do nrt. lo, 
aos arts. 2°, lO, 22, 40 n. :3. 45, 59n. 5, GO, 74 
final, 95 ( 3° perioJo ), Olympio Vall:.ldüo aos 
ai·t::; 12, 22, :·15 ~ :35, 40 s :3°, l\lourã.o ao art. 24, 
sub-cmenrh á emcn'ü 7 ~.la. conclusão .. 

Passa-s:; ú votnç~iio dn.-5 emendas adclitivas c são 
appront as as :segum es: 

Dos Srs. :\lilton e outros : 
Ao a.rt. 29 .-,\.ct'C:>C3nte-;;c, no fim elo arlig-c>, o 

Sl1g"nintc':-a:; camm·n~ poderão tambem contra
ctar um advogado, do modo que llws parecer 
mais com-cniontc e economico. Neste caso, ao 
ad,-ogado-alpm dos outros dcvct·es-incumbirá 
dcf',Jncler· no ju!'y os reos pol;rcs. 

Ao art. :·ll.- ,\cr·esccnte-~c, no fim Llo ar·t igo, o 
scQ·uintc :-nas ca 1itacs das 11'0\ · ,. ~ • '· , . · · -
eles, cuja t•cnda túunidpal exceder de 40:000.~ an
nnalmcnte, as attrilJuiçlíes, conreridas p3lo art.38 _ 
§§2o,5v, 7u, so, 9°, 12,1:3, 14, 15, l6e 1\J,c art. 39, 
serão exercidas em toclo o nmnicipio por nm com
missa.rio municipal, esco1llido velo presidente da. 
província, d'cntre uma propost:1 de tres nomes, 
apresentada pela mesma cama,ra. • 
· Sendo o commissario um vereador, uü.o terá 
vencimento algum. -

N. 1.-No ca.so de não ser a p1·opostit ela ca.
mara resolvirln. p~lo prc.:;iclento da }n'ovincia., no 
pràzo de 30 dia~·. contados da data da recepção, 
n<t secr:ta::ia da rn::siclencia., do resJ~ectivç otficio, 

~ ' ' <. (. 

nomeat'tll por maiol'ht de votos, em votnÇ'.ão nomi- . 
na.l, o mesmo commissario .. 

N. 2.-o cvmmi··a · 
sicl~nte da. província, mediante proposta da ca
mara, vota.Cla. por dou-; terços de votos d'entre o 
nu:uero ele vere:tdores de qu~ se compuzer ames
ma ca.mara. 

Nesh hypotlwse, a camara fará 1~ova proposta 
p1ra !lomea.ção, na; conformidade do que fica. esta-

mesmo artigo. N. 3.-Si o presidente da provincia não -der a 
E', porém, approvada. a seguinte sub-emenda do demissão solicitada, dentro do prazo de 30 dias, a 

mesmo senhor: camara a!'esolverá, fazendo or si mesma a no-
, . . ·. ::.a, meaç• . 

restabeleça.-:-se o artigo do projecto, e acrescente- N. · 4. -Os vencimentos dos commissarios 
se o seguinte paragrapho: . · · muniéipaes serüo pagos pelo cofre municipale 

Nas p::-.rochi:ls onde houYer commtssario muni- arl1itrados nos orca.mentos elas respectivas ca-
cipal pertencer-lhe-á a attribuição de designar maras. . · 
os tres propriet..'trios, que na Côrte são nomeados Nestes municípios, os regedores exercerão sõ
pelo prefeito; e em todas as outras pa.rochias a mente funcções parochiaes, como na capital do 
mesma. desig-naço-.J.o será feita pelo presidente da I"Imperio. . 
camara municipaL . . · Ao arL 31.-(Emenda do dito artigo.) Sup-

São ainda approv;tdas as ·seguintes emendas prima-se a ultima 1)a.rte da emenda, desde aspa-
Do Sr. F. Belisario : · lavras-nestes municípios-ate final. 
Ao art. 105.-Substitua-se· pelo seguinte:~ ·. Ao· art. 32.-Diga.-se- depois da palavra pre-

0 governo mandarà fazer nova eleição de ve- siclente:-que será eleito á pluralidade de votos dos 
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se:.;são annual, pelo::; ve-

. . 

mesma l'<">rmn. que aquelle . 
. Ao art. 48 ~ 1:~0.-.Aecrascente-se: N. 4.-Exer

cieio t[l);; c:Hgo:; de :5enador, deputntlos á asst:mblén, 
geral l0g-isln,tiva c membro da, assemblênlegisla
tiva. provincial. 

Do ~1·. Olympio Cn~11pos : 
. ... (. .. . .) .:. 

impctlimento seeá llOsto ao parocho no u:;o da. 
igreja, lfaia e paramento necessn.rio üo calto. 

FiC.L ]H'Gjtulic:cltl. il. emen•Ja. do SI': ::\Iilton ao 
mesmo artigo. 

Do Sr. ~lilton e antros: 
Ao art. 100.- Em vez da emenda pro osta, 

. res a. Je eça-se o ar go c o prOJeC o, e accres
cente-sc ú seguinte pa.ragrapho: 

Nas pn.rodnas onde houver commbsario muni
cipal pet·t.::ncet·-t·he-ú. a a.ttri15uiç~o de de.-.;ig-n:1r 
o=- tt'L'.; lii"O[Jl'ictat·io.5, qae na Córte são nomeados 
pelo prcl't~ito; c em todas as outrn:: parochias a 
tnüstna rle,;iglmr.~ão serã. feita pelo prestcleute da 
Cll.l1l:l ra lllttlÜCi!t:\1. . 

Onde conviet•, accrescente-se: Art.... Toclas 
ns multas impostas na presente lei reverte1·üo 
e J ~-·c· · u-
nieipal. 

Acct·e,.cente-s~ no fim de todos os artig-os: 
Art ....•. Revogam-se as disposições~ em con

tral'io. 
Accrescente-;e onàe conv-ier: .o\rt. . .. O anuo 

nmnicipn.l coincidirú, com o ~tnno ch·il. 
São rejeitadas as demais emendas oil'erecidas 

pelos Srs. F. Belisario, l\Iourão, Almeida No
g·ueir;.t, Olympio Valladão, .Maneio Ribeiro, reti
rnndo o Sr. Almeida. Nogue1ra. as que apre~entou 
aos arts. 22§ lo, 31, 62 § :3°, 72 n .• 2. 

Fica prejULlktdo o additivo oiT:erecido peJo Sr. 
tnâo 2 S\2° )ro·eco ' 

reira Vianna. 
O projecto assim emendado, é ndoptado e va.i à 

comn·lissão de redacção,. para. redigil-o confor.me 
O venc1 ·0. 

Vem á mes1. a, seguinte 

DecZm·açií.o ele voto 

Declaro que votei contra o projecto ele reforma 
municipal. 

Sala das sessões, 20 de Junho de 1887.- T. 
Alencar A.ra1·ipe, 

que se satisftw::J. o desejo de \'er o potler muni
cipal constituído em 1Jases verdadeiramente li
beraes. 

um .lem r a para)ells ao go\·erno 1 or lê.'I.YCl' 
tinalmente conseg-uido que fosse dado pnra ordem 
l~O dia. nn;t elos projectos r1ue _tem _de constituir a . . ... . . 
sessão, que e de presumir que sem prol'Ogt'lç~ii.o ou 
convocação e:(traordinariil. não pos:sa. a c_:mara 
cumprir o dever cl~1 qnella. lei. 

Mltes ele jnstific:n· as l'estricçõe:s do seu Yoto na 
parecet· dtt commissão de que J'az parte, aprov~itú 
a. amplitude do de1Jate parn, dar conhecimento -

, , , · ·, - >. :dOI repreo 
senta, como meio de prepnrar us cousas parr. os 
proximos pleitos de c.Jeições :•enatoriaes, que a lli 
se vão travar, termlna.,.se a derrubada rtne se 
operoQJno começo desta situação, demittindo-se 
alguns dos collectores liberae:; qne resta. nun. Si 
assim n.cre(lita intimidar o eleitorado liberal de 
1 mas e act 1 ar a vw orw. que c ese.Jn, eng-,ma-se 
o governo; ta.h·ez pr·ejudirllle com bto a sorte dos 
cu.ndida.tos conse1Tadore:s. 
·· AitHb. clirú. que muito iufelizes 'tem sido os 
amig-os do g·overno naquella provinci<1. quanto á 
nomeação ~os agente;; fi~caes,porque e certQ que a 
arrecadação dos impostos provinch'le> tem-se re
sentido considert\velmente depois da denn!Jada. 
a que o orador alludiu, dt\ substituição do pes-
soal. · · 

(. r.: ~ I. (,. \:;: \ ~::, 

de orçamento, deve dar testemunho de que os 
membros dessa commissão se esforçaram em ~e
ral por cumprir o seu dever, e de qne o seu rela
t0r demonstrou mnis uma Yez x dedicnçlio que 
vot<\. ao serviço pubiico. •• .. 

Não concordou o orador -com o parecer, quanto 
á designaldn.de dos noYos vencimentos que se 
marcam para os presidentes de província, ticando 
abolidas as <ljudas de custo destinadas a despezas. 
de primeiro estabelecimento. Sendo todos elles. 
funccionarios de igual categoria, com a rnesma 
responsabilidade, e constituindo- as províncias 
circumscri .ões ne tem os mesmos direitos )O-
liticos, nã.o se deveri;lm estabelecer preferencias 
entm umas e outras em relaÇ<~o aos vencimentos 
~os _seus admini~trndores: Não prev:.llece a o~-

• f (,' (. I) i t. :s e- (, 
dades, porque nos pequenos centros, em rnüo da. 
falta. de recursos que affiuem para os pontos mais 
povoados, a vida. se torna clifficil. Por on tro Indo, 
o trabalho dosadministi'l:1dores m>s pequenas pro
víncias é mais pesado, por não estarem os ser
viços tão bem organizados como nas de maio~ 
nnpor anCia, e na o a nn arem os auxt 1nres. 
Demais, não convem que as pro"'-i.ncia .. .::; menores 
cop.t_inue~ a ser consideradas de aprendizado ad-

O orador propoz que fosse supprimida a verba. 
Entra. em 2 .. discussão a proposta. do goTerno, para a irrigação da cidade, não por amor da. . 

convertida em projecto de lei, orç:_tndo a clespeza economia, visto que não re~ateia recursos afim 
do Ministerio d~Imperio p:tra, o exerci cio de·l888. de nttender a todos os serviÇos do saneamento da 

(Entra no ?'eclnto e tonta assento o Sr. :Ministro cidà.de do Rio de Janeiro- interesse que reputa. 
do Imperio.) naCional e não simplesmentelocal,-pois no estr-an

geiro o Brazil é julgado peht sua capital; -mas 
·O Sr. ~.Ia.t'ta Hacho.do comec;:.a feli- porque acredita. que, feita como é, a irrigação, em 

citando o governo pela victoria ·que acaba de al- vez de produzir beneficiQ, a.ggrnva as ' condições 
cança.r na oamara, ·obtendo a... approvação, com de insalubridade da cidade durante o vel";io . . Não 
todas as emend<:ts, do pro.jecto · de reforma. muni...: .duvidaria entretanto votar os meios necessarios, 
cipal, para se1• enviado ao Senado, do qual o povo muito maiores do que aquelles que se -pedem, 
espera que elle voltar;.\. transformado de tal modo para que se pudesse a.doptar nas ruas da cidade o 
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~ :s, <t < va.gem, e- e qna assem satis!it
ctoria:> as condi<;~!e . .; do sen c,tlç nnento e do e.>r:oa
mento das ng-ua . .; 

A' ''ist:."\. do Cjne no seio da. com:tii:;&i.o decL.1rou 
o nobre _ ~Iinbtro do lmperio relativamente ás 
opin ~õe~ do inspector geral de smclc- pnblica, 
procurou ou vjr J<Wticu larmen te a, tão di:; li 1 • 
ltttlCClOiJarw, e, porque este, tendo a mesma opi
nião que o or<~dor quanto á irr·ig.1.ção do centro da 

· CicL\tle, entende tr>d<l,VÍ.L flUe el!a e ÍllÜispC11S:Wel 
n:sruas elos suburbios, naquell:~s que não são 
ca.lçadas, votará o orador :L verlm. cle,·idamentc 
limitada, que se de.;tinar á clespezn. ne~te.; 
termos. 

Tr::~tando da parte do parecer que se refere ao.> 
dispenclios das nossns Faculdades de i\lecliciln, 
cuja. orgn.ni7.<1ção é extremamente complexa, sendo 
nnmero~issimo o corpo docente, f:1Z divers~ con
sidol'<1ç-ões.no sentido de mostrar que póde-se mo
cliticar a org-anização actual na p:n·te concernente 
: ._ -. • •. • • • I o g• t -. • : :,. 

Allnde o orador u.os eschl.recimentos pr·estados 
pelo Sr. Ministro do Impcrio saiJce as obras a 

ue se wocetle na. raia. da Sand<ttle. e con · c:-· 
que rg-noraYa. que .se tt·aütv;t de erigir utu mo
numento orçado em 1 O. 000 contos pa.ra estabe
lecimento de uma universiclnde, creação que nii.o 

---------J1te'e4-i -tdl€e~er~ . ue 
as nos ;a'> ciJ'cumstancias financeiras nã.o pcrmit
tem vohtr os meios uecessa.rio.;; á conclusão das 

e.-;claTeça o parlamenb quanto aos fundamentos 
que _tem para. entende~ que deYe. continuar· ti.- se1• 
pngn. a dotnção. • 

~~sgotada a. lista dos seguinte;; ora.dore.s inscri
ptos a ün-or por não e ;twem presentes, o Sr. 
pre.sirle~te dá a. paln.vr-.1 ao Sr. João Henr·ique, ' 

O SR. Jolo HENRIQUE (pela ordem):-Pa.rece
me, Sr·. presidente, que não e. esta. a minha. vez 
de fallar, 

0 SR. PRESIDENTE:-Dei :t ualn.vra a V. 
pot·que o Sr. deputado Macie[ declarou-me 
e-t:.n·a · .- · · ·. ' · . 
tad<;> Maciel e leade1· da opposic;.ão. . 

O SR. Jolo HEXH.IQUE:-Mas da ·opposiçiio li
beraJ. 

O SR. PHESIDE:\TE:-l\Jas o Sr. deput;1do Ma
ciel informou que estava aut.oris:ldo por V. Ex. 

~ • • -.- ~tt tenho por fim pu- . 
gnnr pelo meu dir~>ito, porque não l)O;so tomar a 
palavr-a rGstando tão poucos minutos pa.m dar a 
hora. · -

O SR. Pn.EsmEXTE:-Nã.oé a. sua vez de ralar. 
Dei a V. Ex. a palavra. pelo motiv() 
sentei· mas V. Bx , · 
mação. 

Tem n, pahwra o Sr. deputado Maciel. 

obras, as quaes só -no ílm de setenta annos po- o Sr. ::\Iu.ciel di:r. que antes de tml 
derão terminar, Si prevalecer O systema, adaptado liquidará o incidente que acalKI. ue pa.ssar-se. 
de votar annualmente a verba de cem contos, 
prefere que ellas sejam suspensas ate c ne 0 es- Autorisado pelo Sr. João Henri ue declarou 

mero 1mimtto los cégo.s aos quaes se dá. edu- fazer os eclar:o.ções que o orador . que rompeu o 
caç;ió no in>.tituto, com q_uanti<t muito menor debate procurou provocar, a respeito do. dotação 
poder-se-i;.~. adquirir qualquer dos gra.ndes editi- do Sr. Duque de Sn.xe, e isso talvez por não ter 
cios q11e se contam na. citlade, pertencentes a S. Ex. combinado com os seus colleg(IS sobre tal 
p:\rticulares, para.·adapta.l-o à.que\le fim. assumpto. -

A retlucção das despezns public<lS depende 
•rinci )a,lm e · ,· .:- "' Reitera o edido do seu ·companheiro de oppo-

0 rador a.ppella parn. 0 pa.triotismo~do nobre Mi- Slç,ão: l'e e que S. Ex:. oriente a. Camara nessa. 
uistro, que demonstrou a.,; melhores intenções. de parte do debate. 
reduzir ao minimo os dispendios da repartição E' certo que o .• parecer da commissão· significa 
do imperio. Dir-lhe-á que talvez seja po.:;sivel um ataque ao governo. Na primeira reunião que 
que S. Ex. lembre á Camara. outrós cói•tes que ella celebrou, o nobre Ministro, talvez por não 
não pr<-'j ndiq_uem o serviço publico, como por ter idéas assentadas sobre algumas das emendas, 
exemplo o de que ao 0r;1dor parece susceptível a recusou homologai-as h. ag-ora ouve do nobre re-
-verb..'l. geml de.-.Eventuaes-porque parit as des- lator que S. Ex. se ac a de pleno aooordo com o 
pezas desta natureza ha consigm1ção em: cad..'l. nobre Ministro, ·e porque o honrado deputado de-
uma das rubricas das differentes · c ' · o....:a...-e..~SIStteeHp'lfolfaltt~e .. , --------

om re ucção talvez se moderasse a tendeu- não deve o _ora or demorar por mais tempo o de-
cia dos governos par;;t autorizar ·a publiração de SPj? que elle mostra de da1' tacs explicações·. 
entrelirii1ados na imprens't diarh, recurso que o 
orador considera licito, ma.s de que tem abusado Q Sr. Mattoso Cantara diz que, 
o actu ~ 1 ministerio, aliás quando 0 ,g-ov-erno atra- pelo regimento, cabendo a.palav:ro. .apenas . duas 
vessa mar de ro&LS e ·~ opposição'·e tão accom- .veze3 ao relator da. commissão de orçamento 
modaticia · am defen . · - iaà, ... ~~;c;ó~I~m~e~nltt~--------

Relativ.amente á -suppressão da verba desti- ·depois ·de f!l.lar .um dos · membros della, que Cón· 
nada á dotação do sr. Duque de Saxe, unanime- cordou com todas as ·emendas, excepto a da irri- · 
mente votada ~ela commissão de orç-amento, diz gação, o·1cupar a tcibuna sel)l-que·.outros oradores 
que o Sr. Ministro ·do Impe.rio deve ·manifestar à impugna..."Sem aquelle parecer. . . 
Garoara, como fez perante a commisSão, o pensa- Mas, articula11do-se que o nobre 'Ministro ficara. 
mento do .gov-erno, · e -·o ~dor ·pede -~ue • s. E:r. em ·abandono, ·deu-se pressa a 'declarar · que e5..' 
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foi elaborado de accôrdo com s_ Ex. 
Expende Yat·ías considerações afim de mostrar 

que, mand<:nüo o reg·im~nto que as_ PEopost:H; do 
go''erno se,1ttm submettl(las a cemm1ssues d;J. Cn
mura para. darem parecer _sobl'e e~las, o t•esnl ~ado 
dos tralnlllos dessas c_omnussõc.;; nao pode dCJ:mr 
_ , , , ·a~ t'< ~·- • ~u :; c ns :suns 
idéas e dn.s do governo. ~ão lta ahi vencidos nem 
vencedores. 

Desde qne o governo nü:n l'az f!Hestão lla redne
ç~ão das de5pezas, e este é o seu progl'amma~ a 
commissi'io apen'1S rl~vcria . r.~~~nar ante as r~duc
ções que pudessem llll]Jo.ssJIJihtar a, convcmcntc 

· çi c os ::>erdços. 'oz zs o rpw $e ez; e o rpw 
se passou qnanto á dohwão elo Sr. Dnrllte c~c _S:txe 
não tem o alca.nce qne lhe quer dat· a oppo~1ç~ao no 
iutuito de descobrir diverg-encia:; entre o gowm10 
e a co:nmissão. 

Occnpando-sc dos pontos de ruw _tl';ltou o çn:ado~ 
que rom lCU o debate diz r ne nao llic é !Ic1to a 
tora adiantada em que ralla, dar tlosenvolvi

mento ú sn;t resposta: apenas dirú, rgw.nto ús 
obras ela praia. da Saudado, rpw do p;wecer cln 

·,:;:, ,, t: :;u e 1 ,re[lli;IO 
csclarec:itht ]Jelo governo. convem qnc a C~unaJ'a 
adapte meclida, ma,is rnc!ical do que n. :;unpl~s 

·.~ •• 'r' .:" • • ~· -· • •• • • • 

tl,;;siona-1 da lnsp;ctoria G~ral de Saudc' ~uÍJliC<~, e 
persbti ri nc~te a~ Yitrc emq nan_to, 1wla rhscnssao, 
niío l'út· con...-cnctclo da conYen1encm de ser sup
Ill'imicla ,;:•mclhante ...-er·ba; final~11ente, quanto á 
roducçilo d:1 -rerba gemi do- Ew:~tlla~.,- lJUe 
el!a :;c destina a de:;p:nn.s cxtraordm:ll'!as rel<l-

· · ~ · · ~ -_, t, 1 e es para que, 
sob a mesma. dcnomi nn.ç~ão: se consig-nam meio.> 
nas ontrn.s rubr-icas do orç<\mcnto. 

Conclnindo, de,-e, agm,lec::.ndo ao nolm: de
putado por 1\linas Gct·<teS n:; p::tla na:; com _q nc 
o honrou, decl<trar r1nc o Ol'a.dor e set~s ~<mJg-os 
encontrara111 no3 tres Hlembr·o; cln o 1 •osJçao. c W' 

com e es co a )Orat·am, excellentes auxilial'~S 
pn.ra a _olmt qu~ w: actunlich:d.e se torna mn1s 
nece:;s::trJa-;:t. e:xtmcçao do dej1ctt do orçamento 
geral do lmperio. 

A discussão fica adiada, pela llOl'<'L. 

E' litht e vai a imprimir <t seg-uinte 

REDACÇÃO DO PRO.JECTO ~. 2 DE 1887 

Emendas a Jjll'O"oaclas · Jcla Camai·a dos 1J1nutados á 
1woposta ( o 0( er • xccHtioo que fi:~: a a {o1·ça 
na'Va{ para O CXCI'CÍCÍO de 1888-1880. 

Accrescente-se no log-ar competente : 
A Assembléa, Geral decreta: 
.Art. 1.• (substitutivo). A rorç~a nava.l n.ctiva. 

pn.m o 2<> semestre ele 1888 constará: 
§§ o e :.,.o omo na proposta. 
Art. 2.• (Como na propostn .• ) 
Art. 3.• (Como na proposta.) 
Art. 4. 0 (Como na proposta.) 
Sala das commissões em 20 ele Junho de 1887.

Bulhücs Ca1·t;al/w .-Affonso Celso Jtmio;·. 
9 

21 

Continunç~ão da 2" discussão ela proposta do go
verne, conYertícla. em projecto de lei, orçando a, 
dcspeza. do Mínisterio do Imper-io para o exercício 
tlc 1888. 

1ot·as c :J mmu os c a. 

26~ SES;';.\0 l·:::.r 2! llE .TUXHO DE l88i 

•omes de C<~st;·o 

SG~nL\1110.- Ch~ma.lu.- Leitura ua :teta.- Approvação.
E:•:peúicllt.:.- P:orCCCI'.- n,,.[acrão •lo )II'Oj··_cto de forças tle 
terra.- Approv:tçã•;.- llerpiC!'IIIlCntos do ::.•·. Affonso Cc!so 
.TunioT.- Approv•ção.- Coutmcto t~om o llancn luterna~:o
nal.- Discnr,o ,[ Sr. ~linistro tla. Fazenda.- Ordem do tlLa. 
- Gor.liuua.,ão da :!• <li cus>:To tl,J r.rç •:ncnl-> tio fmpcl'io.-
Di· 1 •o· · - ·- · • · 

Ao meio-~lia, Caz-se a eham:ula. a q un.l reo;pontlem 
. . .· . . .... :;" 

rico de Sonzn, ~lmujo Pinho. _-').1·anjo Gàe:i Junior, 
Accicli Franco, Fernandes dá Cnnlta .Junior, Pe
dro Carncieo, Bn.rolo ela Vil la ela. Barr·a, 2\bttoso 
Ca mnra, Bnlltüe~ C•u·va lho, Coelho cll~ Almeida, 
:\.ntlr;ule Fi~·neit·a, PeLh·o Lnit., ::-I•1m·ão, Barão 
!l;~ LoouolMna, .Joiio l'c:lido, Olympio \:allatlilo, 

' . ... , ... "· ./ ' ~ -
meitl:t So!.:'tteim. Rodt·i:me:; Ah-es, Cochrane, G c
ra.ldo Rez(mtlc, Bat·ão do Di;tmnntinu, Alve;; de 
ArauJ·o Fernando Hackrwlt, Pinto Lima, Paulino 
Cha•:e.,; Sere Namrro o Silvn Tanu·c.,;. 

AlJre-se a. ses:Si'io ao mcio-tlia. e 10 minutos. 
Depois de aberta a sessão comparecem os 

Srs. S. ::-In.scarcnhas, En1'rn ~i o Col'reia, Jose l\Iar
cellino Alri·edo Chaves, Fernandes de Oliveira, 
Al vcs à c Arau ·o Ros;t e Sih·a. · ·wie ' ~ · -· 
Marcontlcs Fig·neir-a, Costa. Pcl'eir;~, _:'lriranda l~i
beiro, Maciel, Bczaruat, Cnuim Lczüto, Ferrem"t 
Vianna, nlatta .Machado, Torres Portugal e Pe
reir<t da Silva. 

Faltam, com ca.us~ l1articipada, os S_rs .. Hen
riqne :Marques, Barao .de Ar<"~çagy, RtlJeu·o L~e 

, • :r ~ 0 (. , 1: ~ n t ·~ act-
fico Mascarenhas, Barros Cobra, João Ca{)tn.no, 
Duarte de Azev-edo e Cllristiano d<t Luz. 

Faltam, sem cn.us'' participada, 0.3 Srs. Bn,rão 
de Geremoabo, Conde ac Pinhal, Delfino Cintra, 
Cesario Alvim, Lemos, Jo:~.quim Pedro~ Pedro 
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Laccl'd<l. \V el'neck, Hemiqne 
xoto. 

E' lida, e sem ob:::crn1ç~ão npproYada, <l. neta da 
sessão antecedente. 

o SR. 1° SECRETA!UO dá conta do :;egninte 

EXPEDIENTE 

Ollicio do 1linisterio (]o lmperio. de 18 do 
cor!'cntc. commnnicando. em solnç,ão ao otncio 
de ll dÓ mesmo mez. qtÍc, tratando-se de nego
cio qne con·e pelo l\Iini~terio da AgTicnltnra, só 
• ~ ... ) ' l .... • • • ~ • l • ~- :\,... êl -

ter cópia, dos documentos e e:oúsnltas f'Ol1-
Cl'l'!Wn tcs ú q uci;tão de demarcação de tehns 
do pntrimonio de Sna Alteza Imperial ;t Senhora 
Princeza D. I:;al~el, na 1H'OYincia do Pa.ranit. de 
qtw tudo <kn conhecimento <lO me:-;mo l\Iinístet•io 
p:wa o;:; deYidos etreitos.- "\ quem fez a rcqni-
::· ~~ . 

.: ~ . ( (. \: ... , -:, ·, 
dos reqncrunentos qu~ aprc:;entnrnm e que f()ram 
remettidos à commi,;:stio de ol1r:ts pnblic:ts e ra
zenda .. - A ·s commbsües reunidas de ützenda e 
obras pnblicas. · 

De DtOf!'O Pereira de Almeida, e ontro, 11ellind 
a concessão de di.-er;;os nn-oee:; p<tra a empreza 
que se propoem orgamzar para o a "rmoseamen
to dn cnpit:1l do lmperio.-Xs rommis:;,õc;; de 
fazenda e olJras publicas. 

E' lido e Yai a imprimir o seg-uinte 

PARECER 

til 

Liccilça a 8ua Jfaycstadc o l"tpcJ·w{o;· 

"'~· commissão de eon:;titniç,ão o legislação teYc 
presente a lWopost:l do Poder Executivo comnm
nicando que Sna l\Iag-e.,;t:tde o lmpe!'ad0r ainda. 
não se n.c:hn completamente resbbelecido das con
sequencias da molestia rle qne roi aconunettillo 
em Fevereiro dn corrente anno, e que o:; medicas 
da lm e ial 'a a·: a · 
rJUC Sna :\Iag•:st:ulc eleve lllzm·, com J,rcvirlade, 
uma Yiagem it E11ropa como necc:ssariu ao resta
belecimento de sn:t prccio.:;a sande. 

?\cst:ts circumstnncias, a proposta 5olicit:t d;t 
A~semble<l. Geyal licenc:.a.. par:t c11w . Sua ilfnges
tade poss:1 salur do lmperJO temporariamente, go-

,. ~... .. .. ;,. .. ·.. . .· 
ceza Imperial a Senhora D. Is1bel. 

A conunb:,;iio p1·ofundamente deplora a causa 
que traz a necessidade dessa licença e, fazendo 
votos :1. Deus pa.ra que a viagem de Sua Mages
tade o Imperador I'rocluza o· resultado que todos 

de sna i'<tndc, é de parecer qne a propo:;ta eritre 
em discu;;são, sendo ella corwertida. em projecto 
de lei pela ii:•rma seguinte : 

.\ccresccnte-so no logar competente : 
A Assembléa Geral drcret;t : 
· rt l." Como n:t )l'O w:;ta. 
Art. 2.0 (Como n;t proposta.) 
"\1-t. :3. 0 Rc\·oga:n-se a:.; disposições em con

trario. 
Sala. (h1S commis~ües, 21 de Junho de 1887.

T. de Alcilca1· .t11·aripc,presidcnte e rebtor.
Euphl-crsio Co1·;·cia. -Sil~:aTaow·cs.-L. Rati.~bona. 
-· ,i"'[,.ÍltÍ .C'" ·~ .• -.· ,;, 

Rosa. -.-'tlocs de .:tnn(ja. 

S<1.utle do me:;mo "\ugnsto Senhor. 
A' ...-bta deste parecer, o go.-erno vem solicitar 

da As;;cmhlé:t Geral a nee:essarin. licenç;t para 
que Smt .:\Iagestad~ o lmpet·;ulor poss:1. :;:tltir do 
lmperio tempora.rtamente, g-onwnando em sna 
an:;encin, como Regente, a Sercnissima Princeza 

conta demol'ar-se 
sen r0stabele-

Tenho, }10is/a. hom·lt de pedir qne yo;; dignei:; 
consentir n;t Yinge!)1 de Stm ~lagcstade Imperial, 

Art. I. o E" ontorgatlí!J o consentinwnot de que 
trata o art. 10·1 da Constituição, para qne Sua 

.. f • • ,· 

Xrt. 2.0 Dnra.nte :t :1uscncia. do Sua l\lagestude 
o lmpet·atlol' g-overnará em st•tt logar a Princcza 
Imperh1l Senltorn D. ls:tLel, comn Regente, sob 
o juramento prestado em 18il, e com as attri
lmiçües que e:ompetem no Pode!' Motler:ulor e ao 
Chefe du Poder Executivo. 

Pahu..:io do Rio de Janeil'o em 20 de Junho de 
l88í .- Bm·iJo de Jimuoni. 

3" Dircctorin 1!:1. Secretaria. de E:,;bdo elos Ne
g-ocios elo lmpel'io. 

Cópi<~.-~ós alJnixo ns;;ig-nados. medicos ela Im
pet·ial Camnra, tendo sido convidados por nossos 
coll~ga;; Drii. Barão. de :Motta Maia e conselheiro 
.r 4 ::::::-< ' - (_ ( c_ o,.; (_ 

relação a uma viagem á Europa, na, qual Sua 
\'ag-estnde o Imperrtdor possa com mais proba
bilidade restabelecer-se tlns conseqnenci<1S da 
molestia de que foi acommettido a· 28 de Feve
reiro do corrente ::~-zmo, entendemos que ella deve 
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que estamos dos bon:; resultados que póde trazer 
á precio~n, sande do mesmo Augusto Sm4hor. 

PaJacio de ltam:•r;: ty, na Tijuca, em lô de 
.Junho de 1887 .-De. Banío do Lavradio.-Ban'fo 
da Yilln rla Rar;·a.-Visconde de Sou::a Fo;lles.
Conselltciro Dr. Jo,ío Ribeit·o rle .Al,;wicla.- Dr. 
Bm·•7o ele lúitt!runa.- Bw·t7o de Saúoict.- Ton·es 
IIvmem. 

Estit conforme o orig-inn.l.- Bw·li•J de Jlotta 
_1fcria.- Conselheiro Dr. Albino Rofll'i[Jnes ele A.l
varcnyrt. 

Conforme.-0 Director interino, Si,;olcw Jiido.>i. 

E' lida, c npproradrL [Jara ser remettida ao 
~enatlo, a. redac~iio do p1·oj·~cto n, 2, de 1887, 
11xando a força, naval para o 2° seme,tre de 
1888. 

São lido:;, apoi:1do,.; e sem del.t::tte appro\'ados os 
seg-nin te~ · 

Rel)ttCrin!enlos 

Rer[lt iro que, pelo ~anisterio üa Justiça, se re-
ptisi g'O\"el'D : 

l. o Inl'01·mação acerca do moth·o por qnc foram 
suspensos os vencimentos do jniz de direito da Ci)-

n • · ' r acere:>, proYincia t e " a o- ,ro,;so, r. 
~Ianoel .To:;0 ~Iut·tinho; 

2. o Cópia de todos o.; papeis remcttido.;; pela, pre
sideuc:a. d:t referida provincin, úcerca desse a.s
snmpto. 

Srtla d:1s se~,:;üe:>, 21 de Junho de 1887.-.-tffonso 
11 • 

Rcqueit•o qne, pelo :\Iinbterio da Il!a.rinha, ,:;e 
requisite do governo cópia d:t consnl ta do Conse
lho Navn.l, n. 5.612 de 7 de ::.\Iarço do corrente 
anno. 

Sala dn.s s~ssõ2s, 21 de Junho de 1887.-.t(fonso 
cez.~!) Janior. 

O Sr. F. Belisario (mini,t1·o dafa;cn
da) :-Leu hoje no Diorio Official o disctu·so pro
ter·ido pelo noiJt'e deputado p3r Alagoas pedindo 
informações ao ::.\linistro <la Fa.zend;.t sobre actos 
por elle pt'<.'l.ticatlos. 

Os nol.Jres de mtados cht o) osi ·:io tem tido va-
rias occ.tsiües de occup:n·em-se dos neg-ocios da 
fazenda: tiveram a disctts;;~o de tres lei:; annuas, 
dispõem do direito de interpellaç;iio, e podem, 
qu·mdo queiram, apresentar requct'imentos, pois 
sera solicito em vir dar inlornu\c,ües. 

Admira-se, pois, de que, pedindo a pala na para 
solicitar· inform:tções sobre neg-ocias d<t su:t rep:tT
tiç,ão, os nobres deputados o raç:un em to:u que 
não póde deixar rle molestar o Ministro. 

Deixarú, entretanto, os incidentes, alih.s muito 
a. une antes no 1scurso c o no re e pu a o, para 
começJr pelo object:) especial que S. Ex. te~·e em 
vi:;ta; depois occupar-se-à dos incidentes, embor,\ 
lig-eiramente. 

O ponto essencial do discurso consistiu em in
formaçães, qu~ o nobre deputnrlo desejou, a re

ito da o 'eea. ão ue o ra · ez aceitando o 
credito de dous milhões sterlinos pa.ra o Thesouro 
sacar a descoberto, :.'l.lim _de pagar as despezas do 
Estado nas praças europeas. 

Deve lembrar que em um<.\ Jas primeiras ses
sões desta Camara o nobre deputado represen
tante do 20° districto ele Minas Geraes fez igual 

mettida uma ~pia da. pt:oposta do B~nco Interna
ciona.l, aceit:t pelo governo. 

Não obstante, o 11obre deputado deu este ap~trte, 
(lê) CJ1110 si não tives.>e tido as infornnções pe
didas, as quaes p~1ssa a ler. (Lê.) 

A e,;te officio ~,com:·:tnha CÓiJÍa. da proposta 
ae1a. ".ã , api:s; . ·:s-·ã 
C:1mara foi, pois, cabal e completamente satis
feita. 

Vai expor· a Camara o que determinou <t DBgo
ciação deste credito. 

Em :\larço elo corrente a.nno o Thesouro tinha 
tomado em camhiaes, or intermedio do B:.:nco do 
Braz i I, som ma supertOr a 00. "~· 'essa occa
sião divulgou-se a operação, istll é, divulgou-se 
o f<teto do governo ter tom:lClo som ma, im l_JOl'
tante em cambiaes, e o ca.::nbio, que estava um 
pouco acima de 22, resentiu-se e Yeiu a 21 l/2, e 
crê que ainda a menos. 

< retanto la.s notn.s ( ue o Thesouro enviava 
ao Ministro da Fazenda. como faz todos os mezes, 
tinlu-se ness:c occasião de passar pal'a a pt'<lÇ t de 
Londres, ate ao me" de Ahril, além daquella 
somm. , < b . r • . 

Tem ·presentes o.> documentos originaes que 
ficam_ :i tl~sposição da Camara, si alguem os quizer 

Além da impressão que c tUS:'ln a concurrencia 
do governo na p1~1ça, facto este exager::v.lo por 
alguns jornaes, que suppoem molesbr o ::.\lini:;tro 
quando p:·ejndica.m o Estado, deu-s-; a circum
stancia dn, aggt·a.vaç'io dos incommodos d•" s:mde 
de Sua :.rag-estade o Im·_rerador, tamilcm exage-. . . . ,... 

:; < J 

Si tivesse de reconet· á praç<."t para saccar 
em tií.o curto espaço de tempo tão gt·and~ 
somma: era infallivelcrue o camLio, que most:ava 
tenr!encia para b:tixar, descesse nmito 11His, 
r·ealiz.tndo-se o qne ttJm ac::mtecido sempre. depoi:; 
de esgotado; os emprestimos contl·ahido~ n<t 
~m·opa ; JS o e, o C<tlll 10 vo arm ao on o 

em que se acha.va qna.:1do se fel o emprestimo, 
sca-nnllo se vn ticinou nesta Camara e no Senado 
rc'[íetidas ,-ezes. 

Era, pois, necess:wio fazer l\\C•3 a utna situação 
tito séria, que ni:í.o só compromettia. a fortuna pn
blic=.l como a t'ortun:t . articular. 

l\11ndou o ot':t•lor suspender todas as tt·.t nsac.;ücs 
combinadas com o B.mco do Br·azil solm~ co:npra 
de ca.mbines. pois resta ''a ainda o saldo a r'ot~neccr. 
por contracto anterior, cerca do~ 200.000. 

Qniz v-er ,;i, poe alguns dias, niio en tran(lti no 
merc:"ldo, fazia dissipar a e;;pecie de panico que se 
havia mnnifestado. Foi nestas circumstanciaa que 
o gerente do lhnco [ nternacional o procur,JU, 
propondo abrir um credito na Eut·op:t para que o 
governo ptldes>e saccw a descJberto. 

~ ao pt•ectsa en ral' em o os os pormen0res es 11 
negociação. 

A principio o offereclmento foi de um credito rle 
~ 1.200.000, com obrigação p.tl'J. o gov-erno_ de 
saccar toda. a sommn. dentro de certo pr.tzo. 

Torlos aquelles que tem pratic:< de negoc ioo 
desta ordem sabem uanto e ditncil abril' um 
credito avultado sem <L obrigação de se utilisw 
delle dentro de um periodo convencionado. En
tretanto era, esta, a oúrig-ação rrue repugnava ao 
orador, pelas r:tzõci que vai dar. 

Pat·•t que a Camarn. porém, possa, f:tzer idéa do 
negocio pt·oposto, referirá o seguinte. Os agente~ 
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de::;coberto, sem immeuiat:t reme::;::;a de fundos, 
mesmo no caso tle obter-se nincht t:tl concessã<J, 
limita-;;e a. ~ 500.000 na casn. Lancaria dos nossos 
agentes financeiros. 

A proposta foi reita, como dissr, para, qtw o go
verno saccn.sse immediatamenb:; e, comqnanto 
rccon Jeeesse a gran e con,·emenc~:t que ta na na 
occasião em nproveitar-se do c1·edito, para não 
pesar sc,bre a praça em circumst:mci:b tão me
lindrosas. não aceit0n: por11ue, rlüY.:=ndo pngar essa 
rtnantin dentro rle nm nnno, ntir·ari:l as ditlicnl
dades sobre algum dos sc~m; snccc;;sort-s, por-

uantiJ teriam d8 ·,ag-ar niio ,.;t') as eles 1ezas 
ordina!'ias do E-;tado. que ,;ão ele,·ad:is. como de 
razer f::ce n es.;e -pa~amento. que se adia Ya pot· 
um nnno : si ciJnsiclernss•: ,;;cimente as ditriculda-

~ . ":) ... . .. .. 
a~ exclusiv:t:S da sua admmistra~·iio. teria aceitacló 
o ct•eclito : mas devia attcndcr aos interesses per-

• t':l. :~ 

pois o estabelecimento qne aln•e um credit~ Len; 
t!e preparar-:;e o hn lJilitar-se para ter à disposi
çiio do ~acc:Hlor a somma promettida. 

GlJeg-ou depoi:; no seg-uinte r·esnltauo: ::t eleva
ção do credito a doi::; mil llücs, a J'etlncçiio do juro a 
- c I ~ I ~~.... , 

s~tcc:.n· üU n:lo, q11ando lhe C<JaYiesse, dent1·o de 
um anno, sendo o ]Jag-ameuto eliectuado dahi a 
outro anno. 

Pede á C:unam permissilo pm·•t repetir· o dito 
de um negociante experiente, ao s:1ber tle~ta 
tl'an,ntção: que este não tleYia ,;._a' nm actü iso-
ano, em occa:;mo n; :1, 111:1::; um Ct'et 1 0 perma

nen_te, de modo a !tC:Ll'. o g-?rcn:o scmpt·e ao 
::t!Jrtt:·o de esp,?culações tnl"al !t\'{:i-' ·~m p:rize~ de 
papel depr-ectado o que obt·tg1tll1 o g·overno n 
aceitnt• maus negocias e os particulat·es a acom
p::mhal-o, quando por qllalqHt:l" .;;t•ct:mstancia 
po_litica ou economica se consegue incntir o re
ceiO, de modo a p-oduzir a '-'" ix;<. 

O camuio estaya entiio a 21 1/Z d., mas t'oi-so 
elev;~ndo apenas con~·tou a OJ_,ct·aç:to, e deve diz~r 
.... ~ ... · ... _... ~i. ~·-

mento bancaria com que tt-atou nw.nteve-se 
sempre pt·ocm·rmclo clev:u· o c;tmbio acim:L da 
1nxa cor-r.;nte, e o orador teYe occasião de ver a 
~rantle qua~üidade de c:m~biaes e contractos que 
iez para a bm·opa, com o 11m de sustentar o cam
bio .. Asseg-ura ao no~ro d.eputa .. lo fine. si fosse 
po :stve ser procm'at o pOl' um es ale ectmeuto 
que fizesse operações em sentido centrado úrjuelle 
que_ co~vinha ao g·oyerno, recusari::t qtmlquer ne
gocwç,ao. 

0 SR. LOURBNÇO DE ALBI.:QURRQUE. dá um 
aparte. 

lL • ELISARIO ,mmstro c a a:;en a :-
0 facto e o opposto; viu os contractos que fez para 
sustentar o cambio, e deYe dizer que no dia em 
quo üceitou :t proposta, cerca. de 2 horas ou 3 
horas da tarde, fez immecliatamente saber ao re
dactor un. parte commercial do Jamat do Com
m~;·cio, 1ara ue constasse o contr::tcto ela. im-
pren:;a, tornando-se assim conhecido na praça, 
como etl"ecti,·amente foi nesse mesmo diu. 

U:.r SR. DEPUTADo:- ?11uito bem. 
0 SR. LOURENÇO DE ALBCQUERQUE dá U!11 

aparte. 
;; 'ni. t • 

cerca de 20 annos, send0 o 0rador memliro de tmm 
commissão 1lscal do Banco tio Bl'azil, teve occa.
sião de observar o f::cto, :L que o nobre deputado 
se reterin, ele especulações, promovidas com o 
consentimento da administl'nção, para razer ba.i
:xar os títulos r~ublicos, no momento em que o .· 

esse um 
' . 

O _Banco lnterna.cional teria pro;·ayc!mcnte 
Yendtdo g-t·:mde numt!l'O de letr·as de cambio, pre
cis:u·ia cohrir-so; e assim facilih .-a a reQ"u
laridado da sua. situação, deixando de sacar p'i:1ra 
comprar letras. 

Era uma tt•ansac•ão- comesinha..Si, )Orem. n 
c:•sião da opcraçãa co:-.:1 o go,·erno, e\le mantivesse 
taxa:; baix<tS, então sim, o facto seria censuravel, 
repreht'nsivêl e nilo teria eJiectuado com dle a 
opcl~lç,ão. Este ponto deve fiem· l;em claro -o 
g-vYC!"llO não trataria lle uma opcr:ü,,;1o, cujo tim 
seria a e\eYat:ão do c:1mhio c::nn h:me~·s qne _no 

dü mesmo g-overn;. 
~las, pet·iun t:L o noln·c rlepn trvlo: Pot· (pw fez a 

trans:,cç:lo com o B.tnco lnt.:r•nacional? Pot· que 
niio a f,~z com o Banco do ilt•azil '! 

lnnug-nrou no Ut·azil a pratica do 1:1zct· em
prestimo:; na Europa dit·ectamcnte, :;em intermo
clial'iO entro o ?-.lini ;tro tia FazelJ!la e os ban
queiros. 

Nos primeiros cmprestimos, •1ne se realisaram, 
a commis··rro :105 ne"·ocia lo· - ~ ktn( 1 • • 1·· • 

de 4 °/o; d_epob descen tt :~ 1/Z 0/n, a :3 °/0 , a 
2 1/2. 0 /o e, l!n;tlmente, a 2 °/o, em qne ~e tinha 
tnanttdo até no ultimo ompre.,timo, quando foi 
redtt:t.ida <t l o 1 o· 

Embot·a not~ qu'~ ning-uem ha.j:l l"allndo nisto, 
enten~e qu~ !Jrt~1ou ~m:a pratica moralisarlor:t, 

• ... :.. ... • r , "" " ., .. 

timos, sem fallar no lncÍ·o qu~ deu ao l~stado. 
A transacção, pOl'ém, que fez a<}ui na praça é 

muito divers~l de um empt•estimo. 
O Banco do Brazil não tem cot·respontlentes 

pn.ra. este fim._c o nobre deputado, com certeza, hn. 
de ignorar que o orador mais de uma. vez fallou 
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e discutm os termo:; desta tran:::acçaocomo gerente j Acreditava que e lias ser1am re;ervadas para 
do Banco do Bl'azil, o unico que nessa occasião discussão especial elo assnmpto ; entrdanto, dira 
servia. algumn, cousa muito lit;eimmento. 

"\lém dos seus collegas de ministerio, fallou com Disse o nobre depntado (Lê.) 
duas nnicas pessoas para ouvil-as solJre a trans- Não se admira do accusações qae Ie algumas 
acç"io que estava em via de renlisar-:::e :uma. fóra. vezes em jornaes, de pessoas pouco versadas 

• Jle'" i ' mas c ae se occu 1a com c ne·· õe· fi- neste;; assnm 1tos e ( uc irrnornndo as idéas e 
nnnceiras, o redactor da parte cornmercial do proposiçõe~ emittidns pelo ministro, o accusam; 
Jomal do Coúwte;·cio, a outr·a o gerente do Banco mas causou-lhe doloro~a impressão o ver qne o 
do Brazil a quem se referiu. Este s:tbia, portanto, nobre deputado, espírito tão sagaz e illustrado 
de tudo quanto occor·reu, sem fazer propost~t al- fnllasse esse « aceryo de incolurencias », onde, 
guma por conta do Banco do Brazil. realmente, ainda depois do discurso do nobre 

Em uma o~C<lSião dada, como e~t:t que tlg:u~·a, em deputado, nada >ê que ju:;tiiiqne o seu reparo. 
• ., ,. • ., "' '·':\ • • , 'T ,... 

monte em .. que :;e propalalll idéas assu,;tndoras, 
quando os neg-o~;ios estremecem, o governo não 
pôde ,;iniio aceitar o que lhe ofl'ereeem aqnelles 
que so preparam parat<tl fim ; aliás a posi(;iio 
do goYerno é sempre esta. Poncas veze:; pôde 
ege _tomar a inicia_tiYa de. neg-ocias desta ordem. 

~t:-wcia~ ::>~e· ;;10;11e n to 
antes haveria recusado 
- -. ) 'Í ,:-

aqnelle,;; que tl'al.alltnm pel:t alta e procuram 
a estabilidade do cambio, pede o orador a to
dos (jlle o ::tecus.un, que ao ou-..-irern infot·ma-
çues, ex:c.rninom sempre si quem t a:s a e ou nao 
intet·ess:~<lo na baixa do cambio ou de títulos pn
blicos, isto é, em prl'jtHlicar o inter-esse collectiYO, 
para qne não se raç::tm éclto üe neg-ociações in
conthsaYeis e colltr•:l'ias ao bem do Est:ulo. 
(.:ipoiwlos.) 

Sa YerJade lton v c muitos c ue, n rovcitan-
do-se cbs circnmstancias especiaes em: que n,·.s 
temos achado, exagerando males fJUO diziam irre
paraYeb, e solJl'O o •1ue não dc~o insistir, Yier,tm 
a soll'rer prejuízos, dando-se a alttt do cambio e a 
estabilirbàe, rtnnntlo csper;.n-am o di:'sanimo e a 
dept·cssão. Com o prc:i nizo desses que especulam 

-;. • .- ~ •• "l 

Entr:nit aintbemum:c. explicac,:~o. 
Como já dissc,qnanuo suspe nrlen a compra de 

camhiac>s pela baixa do cambioJhltava-llte rccelv·r 
do Banco dn rkazi l cerca de ~ :200.000 po1· conta 
de um contr·ato ~nterior, ejil expüz r1ne dentro tle 
Llon,.; mezes do\-et·ia. p:~:;,.;:~t· pa~·a Londres mai::; 

trahalhos, e rio exame de tantos pa; eis, ditficil
mente pode ler alguma cansa, e o maito pouco 
que saLe, alguma expel'iencia que tem dos nego
cio:;, aclr11liriu antes :não era po:;si,·el que viesse 
renegur ide:.s que são funrlamen taes da sciencia 
tl_nanceira c n prcsentaF tal :1ceiTO de incoheren-

.1. '- •• 

Aqnelle que é o desejo de to~las us pessoa:; que 
pensam nas questões publicas : eleYar o Yalor 

11 da dar-lhe fixidez estabelecer a ir-
culnçiio metidlicn. e ac~tbnr com ess:•s oscillaçües 
tle que o nobre deputado fallou, e que tanto pre
.i uclic:nn o nosso paiz. 

.: .l i ac «. 

meio parn eonseguir cs;;e fim. 
O nobre rleputado Yiu incoherencin, não por 

abandonar, mas por moclificn o systema de re
til·aLla üo papel-moeda; mas, si o n()bre deputado 
le;;se o discurso que o orador nroferiu nesta Ca
ul•n·a em G de "\g-oslo do ani10 p~1;;;;nclo, -..-eria 
estas pa ::t.rras: 

<< Não proponho o meio da retir:1da annnal dt: 
5.0úO:OOo;::, l'orquo não tenha outro, não: lanço 
mão deste porquejnlg-o que ê o mais conw·nicnte 
na. actual sitmwão. )) 

bto quer clizer que a retíl'nda do IJnpel-moeda 
nei 1ara alcat: '~w lllll rim e não consti.tt'e 

propri:lmente plano, -m:1,.; mn 1·ecurso p:wa ol>ter 
a re::~lis::tção do plano, qnal é <F[UC!Ie enun
ciado. 

O SR. Pt:E:'lDF.:>;TE: - L em 1wo ao nobre l\li
nbtro quo cstú cbtln a hora. 

Ar.nt::-;s SI{S. I>EPt:TADos:- \-ai entrar· em tlb-
c-;_t~0Jio.log·; ~t22 e a mais,pot· intluxo d.•sta ope1·a- cu;são o O!'t;amento do lmpel'io. 
çiio, completou o Banco do Brazil o seu con tt·a ·to O Stt. Ptm~tnE:>;Tt·:: -E' com bastante peznr 
pot· tssas t:txa:; e l'(•cel•~u Jo Ban\!o lntet•nacional_ q:w eumpt•o o l'egi!lt(•tltu nc:-;ta p:tl'tc. \':1i cutmr 
e 1lo London Banck <..:: -100,000 de c::Hla nm, ;;:te- em discn::;~fio. cumo lembram. o orç:ameuto do 
cadn-:; a de~coberto, ,c,IJ!'e os ,;;eu;; b:wr!lteit·os da lmpet·io, e ahi o nolJI'e :\rinbtt·o poderiL concluir o 
Enrop:t o cobel'tas por taxas muito \":l.'ltnjo,:a" ao stm Lliscul'~o. 
Tlle::>ont·o, qne as t'oi p:tg-ando á medi•la que as 
cambiaes eram tom:tdas. 

~~~f!icta: ~ot·tn.n~o, a Cama~:l., no 

O Sr:.. F. Bt-:I.IS.\R!O (11/misii'O da {a:.emlrr.) peLle 
resultado de . .;cnlp:t it Camara: não tle\'P. sinão obetlecet• e 

terminar. seja de que _mancil':t t'ôt· \ainda in-

volveu tive:;se tle tomar um milhilo esterlino, o 
eamlJio, rtne ,iá estavn a 21 e c0m tendencia. a 
b:ü:mr, desceri:t :t mais. Entret;mto, o Thesouro 
tomon essa g-eande somma, por nmn. taxa, muito 
mai~ favomvel, realisant!o assim, nma grande 
economia. Não deixarà _d~ accrcscentttr que c~a 

licito. 
Ei;; aqui explicada. a operação princip::tl que foi 

objccto do disenrso do nobre deputado; este (tis
curso, porém, toc:t em tantas outt'<tS questões, que 
o ol'adur não sabe si poderá responde1· a toLlo 
elle. 

e· t..) .;.. l , , 

annos de camara, nunca discutiu ate hoje ma
teria. estl•nnha ú. que está em rli.~cnssão; nem em 
opposição n, nnis decisiva o fez; com maiori:t de 
razão, como illini~tro. não lhe parece regular 
faze l-o, trazendo n lem do mais o inconveniente 
de demorar uma discu~são com os assumptos que 
não 10 ,;ao per men e:;. 

0 Sn.. PRESlDEXTt·::-FL)i com pczar,jil o declnron 
que lembt·ou n.o nobre :\Iinistro qne o tempo es
ta.va esgotado. O ?llini:;tro tem prefcrencia a 
qualquer depntndo, tm.s dentro elo tempo con
sagt·ado no regimento, e o regimento niio 
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pernu e que :'>e exce am os 
1wra do expediente. 

ALGVX.S SRS. DEPuTADOS:- 0 nol1re Ministro 
continue no orçamento do Imperio. 

0 SR. F. BELISARIO (ministro cl(~ (a;;enda):-Bem, 
neste c:1so :-;cnta-se e esperará a discussão do or-
·r mper·ro. 

O SR. Pm.csnmxTE:- Quanto aos nobres de
_pnt:Hio:; por :\lngô:1s e por ?llinns-Geraes que 
·peümun a pal.1vra para c_,.plicações pe;,;soaes, 
dar-lhes-hei em outro dia, porque hoje está es
gotado o tempo. Ordem do dia. 

O SR. PltESIDEXTE:- Sim, mas hoje não lhe 
po:;so dar a. pahl>ra; o regimento é expresso. 

ORI"EM DO DIA 

ORÇ.-\.:\IENTO DO ::IIIX!STElUO DO DIPERIO 

Continúa a 2" discussão da propost:l do ,g-overno 
conve~·t~da e_m projecto d~ lei, lixando a~ despez~ 
do l\Irmsteno do Imper10 para o e:xcecicio de 

no Jo.üo ) empr.:stimo e dez milhões esterlinos 
projectn.do pelo ministro. 

E' cri\·el, é po.>:;i,·el que alguem que reflicta. 
nas causas publicas, que conheça :L lei, supponha 
que o Ministro da Fazenda vá contrahir um em
prestimo de cem mil contos, sem lei que o au
tori:;e ~ 

Quando se conteahe um emprestimo no exterior, 
a peimeira. causa que exigem os capitali5ta:; eu
ropeus é que o Ministro remetta cópia da lei que 
autoriza. o empre:.timo; esta cópia, e autentica.da 
pelas autoridades do paiz em i(Ue se contrata. 

Como pod.i:t planej:1r tal emprestimo sem lei ~ 
::1 

tão ... Falta-me até a. expressão para. qualificai-os. 
0 SR. LOUREXÇO DE ALBUQUERQUE: -:.Ias eu 

abonei esses rumores ! 
O SR. F. 13ELISARIO (minist~o (la fa:;emla):

Eram tão vãos, tão destituídos de fundamento - -~ ' 

aquelln. outt·a 1 
(Entra no 1·ecinto e toma assento o S1·. ~llinistro n· 1 d d do Impe,·io.) tsse o nom·e eputa o que uma, das incoher2n-

O Sr. F_. Beli.;;;ario (ministto da (a
:;enda):-Pet•mttta. a Camar;l que continue a ex
posição, que e.stava fazendo, sem se preoccu lar 

cias do ministr·o el\1. fallar em emprestimo. Eis 
aqui o que disse o a.nno passado, a. primeira vez 
que nesta Camara fallou so!Jre as medida:; que 
então pl"opóz. (Lê.) 

-. .,• . . . . 
(. ' ' ' < • l l, ::, t -

Analysava a. expressão do nobre deputado por dez do que esrerava,_e si o pocler legislati\·o vo
Alagôas, que viu no relataria da fazenda n-rande t~r em _Jogar do padr_ao de 27, o de 2~, o que aliás 
acervo de incoherencias. e 1 ?ao c:;ta assentado, da-se o caso que !lgurou e por 

Este acervo de iHcoherencios prnvém sómente l5:>o, naturali~\en~e, fallou em banco de emissão, 
da posiç-ão em que se collocou o nobre deputado t..1.l C?lllO bana ~rto r~o anno passado, qnasi ipsis 
tomando como s:·stema 0 ue era. a )e nas um 1e· ' ve,·b:s. Onde esta, pms, a murhwça. ? Qnn l a idéa 
para, conseguir um rtm. · , r ou. 

Ficou bem claro, o anno p:'ss:ulo, que 0 Ministro ~ntl·eta.nto, confe:;sa ao noure deputado que não 
da Fazenda tinh<t por objecti\'O a elev-aç-ão de terta. nenhuma vergonha em apre.;entar itléas 
pn pel-mt:edn, a v oi ta da circulação metalica e a noYas, m:nb?ra merece3se a accu:;at;ã.o de incohe
estalJilichde do Yalot' da moeda.. rente· ~-:mrtou-se, porém, a repetir no rélatorio 

E' a este plano, é a este tim, que elle subor- o_ qu_e dt_s~e o anno P:l.ssa.do, porque e:; tas co usas 
dinava a~ m · , :- . . . . .. , sao rntuJttvas; o; meto.; do resoh·er ns 1lit1iculd· -
taYa o do empi'(·Stimo externo como teve oc- es. são _cot~hec1c ~.:; de todos quantos acompanham 
ca;;ião de explicar, não só nesta Camarn mas a lu~torta. trn_anceu·a do mundo, que l&t:m linos e 
tambem no Sennrlo. ' r~nstas, e ,;r o 0I'ador não os wnheces;;e SC!ria in-

O nobre deputado, pnra mostra,r 0 acer\'O de in- dtgno do Jogar que occupa .. 
C?het·encias, exemplificou :-já não recorre à re- Qual outr·a pro,:a ~a sua, 111coh?rencia 1 Fallar 
ttrada do papel-moeda, recorre ao emprestimo. E em h:~~~.? de. emr~sao_ ~ . Ma.~. ~allou _rle banco 
e!npregou logo esta. expressiio, que se tem rene- de -~mb~.to o .mno pa~,..ado e no.,; seg-tunte.> ter
ttdo constantemente:« e:;hl. palana.-emprestlmo mo.~. (Le.). 
-me f::z. má impressão. :. . ·· · · . "Sr du~ante 3, 4,_ 5 ou me:;mo 6 annos, 

O mnnstro da Fazenda actual c .tCJUelle que fur neces:>a.r'l0, o valor do a el-
emprestllll'JS. Quereria saiJer 0 que devi:l fazer : . s 1ver augme~ ato para c egar ás 
tendo encontrado uma divida fluctuante de cerc~ proJt:Ill1 1 ~ades do P:tr, nao desconheço que possa, 
de 1_00.000:000.~? Fez o que os seus antecessores ser entao c?nVe!11~nte um emprestimo para 
ue_v1am ter feito antes, e porque não 0 fizeram, r_estabelecer r rmmedrat~1_:nent~ o valo! legal, 0 
a 1sso o obrigaram. (A.poiados; muito bem) >a_lor par. Nessaocc::~smo vil mconvementes, que 

O S . · hOJe apparecem, ele urr.a deprecia\,~ão do 30 a 40 
R. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE da um por cento, não existil'ÜO mai r: · 

O_ SR. F. BEf:ISARIO (ministro da fa:::enda) :
Eotao a que vera a má imp,·essíio de que fallou 
o nobre deputado ~ 

O nobre deputado tambem se referiu a uns 
rumores que correram por conta de interessados 

lt<tlia, o caso tia França, o da Inn-laterra e o dos 
E:;tados-Unidos quando restahelec~ram seu padrão 
monetario. >> 

1~as si se mo~lificarem as condições financeiras, 
submdo.? Ct\mb10 a~ém da nossa. espectath .. ,t, não 
se podem fazer maH cedo o que, havia. sido indi-
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• < m, is arte. 1 ·ao es a aqm, nes e r-ec 10 
que le;1, a. mesma idéa apresentada no anno pas
sado~ Onde a uifferença? 

Julga conrenieotf! dizer ao nobre det,uüvlo, e 
sirva. isto ele e . .;clnr-ecimento à Camara, e para. 
que não se attribu;t tamhem o facto a segre
do, que a, ro losta c ue tenho não é ar,1 con-
ar a cmb;são a qua quer est:lbelecimento exis

tente no Braúl : a proposta é de um estabele
cimento importante da Fr-anç<L e da Belgic:a, t•om 
succursaes em muitos paizes da Europa., para 
crear um banco no Btazil, com capttaes que 
entrariio aqai. Tambem isto l'eferiu o mmo pas
s:ldo, e muito x "lli ·i a 1 1 

Dere dizer ainda á Camnra que, si t-ôde encon
trar na Europa um estabelecimento que abrbse o 
credito ao Brazil nüs condições mencionadas, foi 
ju;;tamente porque esse banco quiz entauoln.r 
ne,rrociações com o Imperio. 

Q~t:tl outr;L ~ro~a de incollel'enci<~j 

legal. Neste ponto não comprehe?deu? d_iscurso 
do nobre deputado, o que attr1bue a mcapa
cidade delle orador. 

O Sa. LouaExço DE ALBUQUERQUE: - Não 
entendeu~ 

Não, senhor. 
0 SR.. LOUR.EXÇO DE ALBUQUERQUE:- E' tão 

simples! 
O SR. F. BELISARIO (ministro da fa::enda):

c Não ê meio de elevar o padrão monet<1.rio ao 
ar ... :) Não óde ser com effeito. 

O SR. Loun.E~ço DE ALBUQUERQUE:- Tenha 
a bondade (le ler, que entende. 

O SR. F. BELISARIO ( minist~·o du fa:;enda) já 
fez esforço. 

Até 1846, foi preoccnpuçii:o co·~stante dos nossos 
estadistas fazer arar a desc1da. do valor da 
moeda. .As oscillnçues de cambio foram tão 
grandes nes;;a época, <t descida t~o rapida, que 
ninguem imaginava ele·var o padrao da moeda, 
ma5 par.1r a 5ua depreciação. . 

Si durante o periodo de 30 annos o cam bw tem 
estado qnasi sempre abaixo de 24, é evidente que . ,.· . . . . . ' 

valor de moeda, que não é o do padr-ão legal. 
Si prcjuriica a nns o aba.ixamento da. moeda, 

prejmlica a outros o 1hcto in>erso. Si ha. inj~s
tiça por um lado, tambem ha. pelo outro, e e o 
jui~ sobre estes males tão diversos qne podem 
determinar o Estado a alterar ou não o seu 
padrão monetario. . 

Disse o nobre deputado que o orador querm f<~
cilitar cn.mbio artificial. Não hn. um acto do .1\11-
nistro dr~ Fazenda n ·u "fi est i -

Não commetteria o erro, com a pequena expe
riencia qne tem destes negocies, de impôr ao 
Estado qunlquer onus para manter a inalterabi_li
dade dn cotação do cambio. Não ha um facto umco 
que justifique esta proposição; tem pr_ocurado a 
estabilidade sómente tanto quanto poss1vel, man-

_, ,· "' . . 
sarios para elevar o va~or da. moe~a, e ;par!~- col
locar o Estado em condições super1_ores as Im~o
sições do momento; é para consegmr estes me1os 
que tem operado. . 

Disse ainda o nobre deputado, que hnha er
rado nn. com·ersão das a-polices. 

0 Sn.. LOURE);ÇO DE ALRüQUERQUE dà um 
apnrte. 

O Sn.. F. BELISARlO (ministro da (h;;e11da ):
Eis o que disse o nobre depnttldo (lft 

Absolutamente não é exacto. Antes "a con
versão das apolic~;.; os bilhetes do ThesOl_tro, 

(. I"' • (. ::::; ::s :os, 
o juro de 5 l/2. Foi o or"dor que baixou o 
juro n. 4 e 4 l/2 para. facilitar a emissão das 
nov~1s apolices e depois a ronversão das an
tigas. 

Está pois no disctu·so do nobre dermtado a pa
la vrn. - ey1·o. 

operação em certa occasião , haja -~e ficar o 
juro permanentemente o mesmo 1 i\ ao tem po
der para h;so. O juro elev-a-se on baixa con
forme as condições do mercado dos c:1pitaes. 

O nobre deputado prometteu discut1r tudo isto 
com chl.rezn., e o orador aa·narda das f>uas lu-
zes e a sua· competencia esclarecimentos que 
lhe aproveitem. 

O nobre deputado ainda s~ referiu _a_ seg-re-

Fazenda. 
A discrição dos degocios, a reset'va., é um dever 

e e im ta a mi · · . ~-
o nobre deputado pelo Paranà,q ue o conhece desde 
tantos annos, a dizer ((ha a.lguma co usa que ha. de 
embaraçar a vinda, da. cóph : o segredo é a alma 
de todo o negocio.> · 

0 Sn.. ALVES DE ARAUJO:- Lê::t tambem O que 
está entre parenlhesis: - Ha out;·os apa1·tcs-

· " · , , :; ou , a no-
ticia, havia de ver que, dos <\partes trocados en
tre mim, o Sr. Thomaz Coelho e o .sr. Coelho 
Rodrig-ues, resultava não estar em questão a pes
soa de V. Ex. 

O SR. C. DE ADmroA:-Dou testemunho clisso. 

não esperava outra c&usa do nobre deputado; mas 
falla pelo que leu. 

0 SR. ALVES DE ARAUJO :- Não SOU fiscal dos 
tachygraphos. Nilo sei como V. Ex. podia ver 
ne::;se aparte o!Tensa à sua pessoa. Não fiz mais 
do que repetir aqni o qne o Sr . .José Bonifhcio 

1sse 0 anno passa o no ena o, quanc o ec!arou 
que não pudera obter os esclarecimentos que 
desejava. 

O SR. F. BELI5ARIO (ministro r.la fa::endrr.) :
Acredit:t o nobre deputado que houve então al
guma reserva ? 

0 Sa. ALVES DE ARAUJO:- Está certo de que 
nunca se deram os esclarecimentos que o parla
mento pediu. 

. i t 

Si ha alguma cousa. que o faz espantar é esta 
declaração do nobre deputado, porque o S1•. se
nador José Bonifacio mesmo não insistiu mais. 

O SR. ALVES DE ARAUJO:-V. Ex. mandou-lhe· 
os documentos á ca.sa reservad.illlente. 

Disse a~ Senado q~te não podia commu~üca.r-iho 
offlciabuente a correspondencia trocada sobre esse 
neo-ocio, e que isto nunca se tizer:t neste Imperio 
em"' tempo algum : que não podia l~var ao conhe
cimento do parlamento e do puohco teleg-ram
mas em que as operações são discutidas, come-
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acrtband"o por ·'aceit;~. outro • apresentando ns 
partes condições que ora são propostas, ora. são 
retiradas : mas declat·ou tambem ao Senado que 
totlo.:> o::; pap3is que tinha. estaxam a sua. di;po
sição, e os collocou sobre a mesa aaquella Ca
mara,comprehendenclo-;;o entre esses docun:entos 
a e as no as pe o ortt or 1 1: , , , a :s 
occasião das dbcnssõe,;, e :1s observ:1çues que iam 
occol'rendo dur,w te as dítreren tes phases das 
operações. Todos esses papeis estão igualmente 
i~ dispo:::ição do noure dep:ltado e estivet'nm todo.; 
em poder do Sr. José Bonifacío, q ne sobre elles 
i~llou lon"'amcnte. 

Por qne, pois, o nobre deputado Yeiu repetir 
em apwte as palaTras de jornaes sem imputação 1 
Não se ha de resentir-, não diz oirender, por 
que não acredita rtne o nobre d~'putado podesse 
ter intenç,ão de Jizer qualquer c.msa que o offen
des:;;e ; está certo disto-; mas niio se ha de in-

. , • ' •")o . ·o ._._.... a 

g-nitic:ação rcpetid<ts por homens que conhecem 
os negocios '? Sente quando a accusaçãc 11arte de 

uem não a es era. 
0 SR. ALVES DE ARAU-TO : -Parece-me que 

a explicação não pócle deixar de satisfazer a 
Y. Ex. O.; a . artes troMdos entre mim e os 
Srs. Thomaz Coe \O e Coe 10 Ro n:rues, mostram 
que eu não e::;ta.-a tratando de uma questão 
pesso:1l. 

0 SR. F. BELISARIO (íninist;·o ela (azellcla):-
0 nobre deputado por Alagõas disse ainda. o 
seguinte, ao termio:1.r o seu discurso: nunca se 

... · - - . ;-· . . 
(. ti o( ' 

tanto j(1go! 
Admira-se que o nobré deputado, tão cautelloso, 

tão fiel o~s·c:rvaclor das cousJs, tão estudioso e 
applica•.lo, não dé>se sutiiciente attenção <tos ra
ctos que se estão passando na sociedade. 

Na. verdade. coube ao orrtdor diri_o·ir a asta da 
Fazenda. em uma época )astante t 111ci . Niio o diz 
para de!'culpar as faltas que po.;sa. ter commettiao 
e nãn e::;tar 11:1 nltura de t·esolver tantas dilllcul
cades (Í>r7o rtpoiados). 1\Ias sabem os nobres depu
tados, qu~ o cambio, qne tinha baixado extrao-.·di
tat·iamente quancto tomou conta th pasta da fazen-

1 l' i. l 7 . 
23 e pare.::e denobr uma certn.' teodencia. a man
tcr-3e entre 22 l/2 e 2:-:l. Entretanto, temos <H:>is
tido a muitas commo~ues g-ra ,·os c a questões 
complicadas; tiYemo" essa qnestiio militar que !oi 
explorada em todo3 os sentido.:; ... 

C)í Srt. DEPUTAIJO :-E a~·itoa mnito o espírito 
publico. ~ 

O SR. F. BELI~AR10 (ti!iilistro da (a::eacla) ..• 
tivemos a. prolongada enfermidade do Monarcha, 
que am )8!1 o· x a ;t e a ·errou a. mtu os 
homens tímidos, como são emgeral todos aquclles 
que têm capitaes, e ainda hn. pouco viu o nobre 
deputado que a simples noticia de uma in:me
reiçiio de escra YOS em S. Paulo: ou o abandono 
que muitos faziam das fazendas, produziu agita
ção nesta raça e fez baixar o cambio. Nessa 
occas1ão, procura o por um gerente de Banco, 
aliàs meio abolicionista, para saber ao certo o que 
havia, fez-lhe o orador esta observação,-é para 
que veja que, si o simples receio de urna gr-eve 
póde produzir certo abalo, quaes seriam as conse
quencias, sia g1·éve fosse geral e real~ 

produz as mais gr:n·es consequencias naquelles 
centros tilo rico> e de tão grantle actividade ; no 
Brazil uma gn.ive desta ordem serirt indefinida. 
Eis ahi o que aterra e assusta. 

Ora, quando taes factos se dão, quando sena
dores dos mais res •e i ta \·eis a resentam Jro · ectos 
de aboliçiio immeüi,\ta, quanilo <t sociedade esta 
agitada por tantos intere3ses e tantos problemas 
importante;;, não é para admirar que o cambio 
reilicta todos esses interesses e apresente oscilla
ç0es que deplora. e lastima, mas que não está em 
seu poder corrigir. 

. : ,: (. (. . 
a praça cont:u• com o grande qne deve 
:~pparecer. 

O SR. F. BELISARIO (lilinistro drt (a:::emla):- Ia 
sentar-se, mas •·ai tomar o aparte em conside
raç;ão: '<-~epende do governo tomar carnbiaes 1 '» 

deve na Europa, não 
e como ha de fazer 9 

sinão pagar; 

circumstanci<~s mínimas, que apontOLl, mais 
essa de ordem superior. 

O SR. F. BELlS.-\RIO (niniso·o ela fazentla): 
Não ha remedio sinilo compra1· cambiaes, não tem 
outl'O meio: si o nobre deputado pudesse otierecer 
um meio de p:~gar o que de•·omos na Europa sem 
mandar Citmlliaes, serin. par<t o orador o grande 
Apollo. (Jiuito bem.) 

O Sr. ::.\faciel diz que os seus mustres 
collega;; de oppo:;içii,o, que pediram a palaYra para 
explicaç~ões e par,t contestttr o discurso do nobre 
i\linistro da Fazenda, nii.o imitaram o subterfugio 
C]Ue empreg-ou S. Ex. para illuclir a ordem cda 
discus~ão. O nobre :Ministro d3. Fazenda, que co-
n 1 c o 1 ·,;i. e c < .an < r< , uc e m Jl e pr.1-
tico 1u tribnnrt, si quizessc dar resposta. no clis
cur,;o do no~ re dc;,nt-tdo por Ah1góai', deYia res
tringir os seus c nceito:S ao tempo regimc:1tal. 
:São dcYin, üar o exem1üo de illnr'ir o re,!:!;imento, 
desYiando a discussão do or·ç-amento do ~lmpel'io 
elo )[ano em ne rvi encebda. 

O nobre ~linistro a Fazenda não podi:1 vir per
turbar a ot·dem elo dia, com mnte1·i:l estr.mha il 
discns;;ão do orçamento do Minbterio do lm
perio. 

o procedimento do nobre ~Iinistro 1!0 lmperio é 
um contr·aste com o do seu collega da Fazenda. 
O nol>J•e ~Iini·ilro do Impet·io, interpcllado pelo 
nobr·e deputado por 1tin;1S Geraes, que lhe pediu 
explicações sobre as emendas apt·e:;e11ta•Jas peht 
commissão do orçamento, interpel!açiio em que o 
ora o r UlSlS lU, mv a c 1sse, nac a. responc en. 

A oppo;;içiio tem contemporisado quanto é pos
sivel em tortas a.s crises do ga1Jinete, recnsmdo 
ap@nas a. sm1cumplicidade nesse estado de cousas. 
Reconhece os erros do governo, a sua. impo.;sibi
lidttde de continuar na. administraç~ão publica, 
mas es )Cra ue a maioria or iniciativa. n·o wia 
a.ltemndo o seu pessoal no govei·no, se liberte 
de um gabinete, que tanto tem compromettido o 
seu partido. Tem sido este o prucedimento da op
posição. 

A votação, porém, da reform-:~. municipa.llhe ti
rou as ultimas illusões. Essa votação foi a identi-
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fica.çilo da maioria com o ministerio e, entretanto, 
aquella reforma nã.o representa, as convicções da 
Camara. 

. lw nobre Ministro, que recusa esclarecimento;; 
i~ opposição, lembra o orador que, si a opposição 
e pouco numerosa, representa um grande par-

. . .. . . . . .:- . :"' . 
•• ' ' Ot:l :::00 , ' I ' • 

opmülo deve ter valor para o governo. Nestas 
condições, não póde continuar na süuação, em 
que até ho.ie o governo a tem encontrado. 

O orador aind<t não conhece a opinião do 
nobre Ministro do Imperio sobre o ponto em que 
~-~i interpellado_, e o illu:;tre relator da commis-

, < • • •' L~ < 

esclareceu a respeito. Linútou-se a dectarar 
que o ministerio não aceitava nem recusava 
a emend:t relativa á dotação tlo Sr. Duque de 
Sa""Ce. 

Aceitando a emenda, observa, entretanto, o 
orador que, neste ponto, é muito sensível a 
· , , · T r " i is l'C. o mpcmo. 
Não TJrocura conhecel-a por simples curiosidade, 
mas pelo seu devee ele apreciar as idáas ·do 

O ministerio do lmperio é o rrue mais synthe
tisa a allministracção em assumptos ela maior 
importancin. E' a esse ministerio c ne cabe velar 
na ac mm1s racçao c as provmClas, pela nomea
ç~ã.o ele presidentes; fiscali;;ar as "nmnicipalidãcles: 
provêr a instrucç~ão publica; cabe-lhe dirigir as 
relações do Estado com a ig-reja, e com a.;; seitas 
dissidentes; é ela suü. competencia, reg-ulamentar 
a hygiene publica. E' vasto o quadro, em que o 
ministro do Im Jerio óde nre~ ·1 • ~ ··r. 
paiz e glorilicnr o seu 110111e. -. 

Ante.:; de estudar os varios serviços a cargo elo 
ministericr do Imperio, nota o orador a fa-lta, de 
esclarecimentos sobre um fücto dolorosíssimo, a 
molestia de Sua Mag-esta.de o Imperador. O 
Dim·i.o Official, que. a principio publicara bole-

•• • . ~ .. o 

calou-se e conserva-se mudo lm muitos,mezcs: 
A opiniü.o pul:Jlica ficon entreg-ue á interpretação 
de bo:\to.>, procurou C0tmnentar as noticias as 
mai; contradictorias, que têm corrido ::;obre a 
molestia de Sun, l\Iag-estnde. 

Pertence ao Ministerio do Imperio a ndmini-
:" ... ..· o ... -

ela~ l·~is d~cretada.s pel~s 'asseml~leas' p~ovinciaes. 
Como tem S. Ex. providenciado a e<Ste respeito ~ 

Prometteu o nobre Ministro apresenta,r um 
pro,jecto de lei sollre as franquias provinciaes, 
mas esse projecto àinda não apparecen, • 

A província do Rio Grande elo Sul està sem leis 
annuas e o presidente adiou a reunião ela assem
blêa provincial para Outubro, pela razü.o de fa
zerem parte delht um senador e quatro depu-

Si o nobre Ministro des9ja sinceramente que as 
administrações das províncias procedam de ac
côrdo com o Acto Addicion:,l, porque não lhes dà 
presidentes, que restabeleçam nellns n· ordem 
leg-al? Cm acto de adiamento póde ser retin·
mad?, especialme_n~e na sua provipcia! em que os 

(. ' (. . 
emprestado a particulares, para pag-amento dos 
funccionarios, e isso sem lei. . 

Depois dtL approvação do projecto de reforma 
municipal e dos conceitos com que o nobre· Ministro 
sustentou, n5o sabe o orador o que esperar do go.
verno a respeito de cumaras municipaes. Acred_ita 

que o nobre Ministro irà adiante do projecto, não 
permittindo r1ue as camaras tenham a ·pretenç<1o 
àe respir.n· . 

O nobre Ministro condemnou-as a todas ; asque 
nü.o cumprem e as cjue cumprem os seus deveres. 

Não póde, cntret:tnto, o orador drjxar de pro-
.... .. ·- ... 

(. ... :., ' 
ás cama.ras municipaes intervenção na in;;trucção 
publica. Essa. parte d:;~, administração pertence 
exclusivamente ás a:~scmbléas provinciae;;. 

Quanto aos exames dos cursos preparatorios ·e 
c.l.os superiores, nota o orador que o nobre l\Iinis
tro, attendendo ás recLunações elos estudantes 

,... (. .. :os . " .... , • <. 1- ,,..c - ir (. , <. in c a 
não deu solução a. uma. reclamação identica, dos 
alumnos pharmitcenticc,s ela Faculd::tde ela Bahia. 

:Não sabe que opinião tem o nobre l\Iinistro, das 
modilicaçües feitas p3la commissão ele orçamento 
em relaç::ão its e-5colas de :\Iedicina e Polyteclmica; 
mas deixa, ao cuidado ele quem o substituir na 
r~ una a opposwao, o tqutc ar es.e pon o. 

Sabe, porém, que o nobre l\Iinistro dedica seus 
clesvellos ~i, hyg-ien3 publica; !ou v a-o por isso_ e 

' 
invadisse o paiz; não obsbnte. não pode deixar 
ele censurai-o palro execução dess<:~s medidas, que 
em al o·uns lua·ares da . wovincht elo orador cau-
saram grandes prejuízos. · .-

Estabelecendo um cordão sanitario nessas fron
teiras, poz a coberto completamente a parte ter
restre, mas deixand.o a fluvial sem a menor 
~rantia co11t1'a a 11assngem do mal. E, na parte 
resguardada pelo cordão sanitario, S. Ex. poderia 

•·. :- ,.· ' , ' ·o··,. 

mercio, como a perda ele 1nnitas vidas, victimas 
das rudezas e crueldades, não dos chefes, mas de 
seus subordinados, na, rej"iul~ão claquelles qúe 
tentavam ultrapassar o cordão estabelecido. 

Não lanç..·wá a culp~ de tudo isso ao nobre 
?vlinistro.mns é sua a responsabilidade, de nã0 ter . . . .- ... 

' ~ 
qnndns, as scenas de vandalismo,•que se deram 
na n·onteira de Btlg-e e na de Jnguarão especial
monte. E' certo que, nesta parte da fronteira, o 
cordão manteve-se rig-oroso, mas em Sant'Anna 
do Livramento n, ])ermissão para. deixar passar 
as boiadas roi um verdadeiro nea-ocio. . . '-' 

• (. ' (. l ::::; .. ( 

essas medidàs ; mas .. póde asseverar no no ·re 
Ministro que os seus reg-ulamentos sanit:wios têm 
motivado serio3 conflicto;; nas llrovincias, provo-
cados pelos seus deleg-ados. - • 

Não neg·.L ao podet· central competencia par<.t 
tomar a si as medidas hygieuica.s, que em g-eral 
para, o Imperio interessam propriam~nte ao que 
se chama hygiene nacional, que no nosso paiz 
se pode chamar tambem hygiene interprovin-·. . .. ()' . . ,...·... . 

~ . b 
verno o direito de procurar nas relações espe-
ciaes ch, hygiene geral e provincial, estabelecer re
gras que, de umn para outra lJrovincia, ou de uma, 
província pnrn. o estrangeiro ou do estrang-eiro 
pn.ra, o lmpcrio, impeçam a passagem de males 
epid~n~i~os ; 1~1:~s d'a,hi . a invadir o <ioi?inio das 

p~rmitte o regu'lamento do nobre Mi~ústro, 
ha um excesso que o orador não pór:le admittir, 
nem em relação ás pro~incius, nem á Córte. · 

Em seu relutorio, o nol1ro Ministro allnde a 
facto:; osNlndalosos reltüivnmento a. casamen
tos acatholicos; o ot•atlor iiupplb quo taos factos 
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se referem a, Peroam lmco; e a esse proposito 
S. Ex. lembra, uma lei, que regule o IHodo de 
fazerem os crentes, das ditrerentes seitas, a elei
ção do seus S.\C!el'dotes. .:\0 or,tdor llt1l'C . 
mais acertado, em vez. do governq_querer marcar 
1·egras its seitas aca.tholicas, promóve~ao te-5 a ~e
ereta ~ii.o do ca~amento civil· o·arautmdo a --un 
no terl'itorio urn.zileit·o, a formação da. nmlilia. o 
direito mais a.frecti\"O do corn.ção humano, aquelle, 
cujo desenvolvimento ma.ior ir·radiação tem sobre 
totla. a vidn. social, e I}Ue entret'mto, é o unico 
direito, que neste pa.iz não se garante. 

Sobre o culto pulJlico, o orador pouco tem a. 
dijl .. et" que e .. \ ".: :, c.• : , ;:,- , ... o 

enten er na liug·u;.\ do paiz. solidariedade do governo e da Camn.ra.. 
O nobre r.Iin~stro, no entanto, não tem pro- Quando começ:ou. hontem n. fa.lltu•, notou que o 

videncintlo sobre esta materia, quando ao ora.- nobre Ministro elo lmperio se recusava a fazer 
dor parece que é 1'acil preenchet:> aquellas p:l- dec1n.raçües, a. que foi _provocatlo, nos termos .do 
rochias com os pad1'es nacionaes que se amon- regimento. E' vêso do ministerio, desde o dia da 
tóam nas cidades. . sua. r.econstrucçilo, e mesmo antes, recusar-se a 

Pede ao nobre Mit:istro que lhe tlê noticia. dos darexplica.ções, <'1. r esponder a, perguntn.s que se 
frades, pois em seu relato1·io n::..dn. diz <'1. ta.l res- lhe fazem. E not<'l. tl.ind<'l. que, a 'J)<'I.r dessa recusrt, 
peito, nem ·em relnçiio aos religio3os, nem aos. con· quando essas explicações eram pediclas, viesse um 
ve~tos. Não sabe como desn.ppareceram, nilo miuisil·o dar resposta a perguntas, que não se 
sabe si dnr•1nt&o tempo, em que não i'ez parte da lhe fizeram. 
Camar<1, elles passrtram P<1ra o ministerio da. E' direito da oppÕ.;içii.o pedir <'1. palavra do go-
justic:a. verno : da. >alavra da.mnioria. nii.o wecisn, uescle 

Vai dar r. razlo tlestu. flel g-u , • 1 

ven os, que e o prmc1pn , seguo o aca.b~~ de ouvir ri.;ados para. dizer que são pahwras do governo 
do nobre deputado pelo Rio de Janeiro, ultima- ou de Cesar, si quizerem. Emcluanto não no.; con
mente eleito · - vencermos de que o honra( o .Ministro é real-

O pessoal já não vive monasticamente, ~~ome- mente portador tla" palavras de Cesar, é quasi 
nos nos con:ventos de frades, pois uns têm paro- i nu til peuir a opiniilo de S. Ex. sobt·e os a.:;sumptos 
chias, outros beneficios e outros aio da.. exercem que se discutem. Não se refere ao que llizem 
empreg·os." - u.quelles, eomo deputados, porqueamlam por conta 

O orador deseja. S<1ber qual o nnmero <lo frn.- propr·ia. Dalti, vem uma seria uüUcul<lade, qmü a 
de~. que realmeo te existem, pois só assim se v e-. de, ignorando a vertladeim opinião do g@verno, 
ri.ficarit si elles podem., formar capitulo; isto.é, ficar :~ opposição na impossibilidade de comhatel-a, 
VIVer segundo a sua. regra. Até. peuco tempo, Não haveria sorpresa em combater-se um dia o 
apenas havia uma província ecclesiastica. nessa que se suppunha ser idéa. do governo, e no se
condição. Ora, desde. que não podem formar ca- . g~nte declarar-se não· ser delle. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11 04- PÃigina 11 de 17 

Sessão em 21 de Junho de 1887 171 

A prooccupar;<1o do orador, não é, como disse um 
nobre deputado em apart@, derrubar o minis
teria; .CJna_nuo n;uito, Sei'i<t UCl'~'llbnt· a.s!tnação. v 

. ( ( ' 
'"Overno contrario seja de quatro ou seis índívi
âuos de côr política. m:üs ou menos adiantada em 
seu )arti•lo 1 

A opposiçã.o libera 1 não podia, como outr"ora 
acontecia. com a opposição conservadora, pôr·
se A ,[i.:;posíçã.o de q ... alqucr g-eupo que qníwsse 
utllt;;.ar-se de seus pouco3 votos pnra derrub:tr o 
minbterio. Si o aetu: 1 !!'abiiwte tivesse sempre 

. harmonisndo os interesses do seu pnrtiüo com •lS 
v ~·~ ~ 

varia. :-;inão as censuras determinadas "pe!a di-ver
gene ia: em rel::tç~ão aos actos, ryne elle pratic1:;se ; 
nunca. o g:terrearin. sy;:;temnticamente. 

Como disse, o ministerio de 20 ele .:\go3t•• intro
!luziu 110\'ns pntticas, com as f]Uaes a opppoo:;ição 
não se pólle con!ormar, nas snas l'e!a.ções com a .·. - . . . . . . 

Accresce, porém, que, tn.mbem 11as rclaç~ões de 
ministcrio com :.1. Corôa, o nobre Pl'esídcnte do 
Conselho creou contliçõzs'novas, que o or,1dor não 
}:iõite"·-·coiYi>!dérar agora, pois denHtn(hm g-ran·1e 
de.;envolvimento. 
· Involuntariamente excedeu o tempo mrcartdo, 
reivindicando~ e w~rdade, o direito que tem a 

. opposiç:<lo de for·mular queixas e redama.çües 
contt·a os ·~ctos ~ro go;·erno. 

o .regill1ento. tem de. cerceador dos direit0s da 
opposi~.<1o. Si assim não proceder, renunciar:\ uma. 
grande vantag-em, porqne, quando as accusações 
não são ju,;tns, as expiícaçues sobre os actos de 
que o governo é accusa.do conciliam em scn l'asor 
a opiniiio publica., q_ne é n, força perm mente, e o 
aovt'rno cleYe comprehender qne tem nece;;sida.de 
Cleste apoio, pois ning·uem sabe como vive o 
ministerio que nos está go>ernando. 

O S1.•. ~-\...ra.u.jo Góe8 z- Sr. pre
sidente, no prenmbnlo politico, com qu-e o 
U?bre deputado \)elo Rio ~r~ntle do Sul iniciou o 

, .. .&. • 

para esta. c•<sa duas novidades : <1. primeira·, " 
estranheza. que lhe causoa a prcsenç<L neste re
dnto do nobre Ministro da Fazenda xu·a. defen-
< er-se de nrguições feit<<S por um nobre deputado 
dtt opposiçii:o ; a seguml:~, a. desco!Jet·t:t que nos 
fez d<L tactica politica. d t opposição, conservan
do-se quasi SileUCiOS<.l. perante o goYei'DO, a espet•a 
de qne a mn.iorin. houvessa de clespedil• o ministerio. 
(Nao apoiaclos.) 

O Sn.. ARAUJO GóEs:-... e foi muito n;ada. 
lll'l. sitm\~io libera~ pela opposição conserv::ulora, 
que deixava. _o.s nobres deputados da, maioria 

liberal degladiarem-~e entre si e di)putarem os 
restos .do uoder. -· 

:Mas nôS conservadores, com a ratica e ex~ 
iencia. que emos, nao segutremos a mesma 

rota .... 

O SR. JoXo PENIJ;)o:- Embuxam tudo. 

O SR. ARAVJO GóEs ... esperaremos que a 
opinião se fac; 1. sobr·e os :tetos do gabinete e só
mente p)uco a. pouco g-anh:trá a opposição ter
reno nesta c:1.5a.. • 

O nflhre deputado vê bem que o ministerio tem 
quasi dous a.nnos de ex.ist~n~ia e poucas são as 

O SR. LouRE::-<ço DE- ALUUQUERQUE:- Poucas, 
mas bôa3. 

O SR.· ARA.UJO GóEs:- Nas ultimas votações 
de confinnça, apenas dez consen·a.dore; des-

. · · • oi:.1. o ga t-
nete ne.')ta casa,. !~to não quer dizer, todavia, 
Sr. presidente, qne nós conserva.dore.; este.iamos 
de perfeito accôrdo com todas as medidas e todas 
ns opiniaes enunciadas pelos ministro.:. 

Ha certas questões em que a maioria, si quer 
conserv1i.r o gabinete do S3U p 1rtido, tem o\r:ga
ção de ser homog-enea c pensar co:n elle, a.inúa. 
mesmo sac,·ificmclo opiniões inclividnn.es; ha. 
outras, p~rém •. ~n.1 que n~~.o ~e. p~de: tolher ao3 

minL;tração, e é desse direito que vou nsnr agora, 
trn.ta.ndo de assnmptos do miuisterio do imp3rio, 
embora tenha, algumas vezGs de estr<\nhn.r o:; 
actos do nobre Ministro. 

lS'iio ncompanht'tl'ei, Sl'. presid3nte, o nohre 
deputado p910 Rio Grande do Sul, no retrospecto 
que Jez do> di1;·er.;oo:; serviço3 que correm pelo 
ministerio ch imperio. Tarefn, é est(t, que ca.be 
princip:tlmente aos memuros dn. commissão de 
orçamento e especialmente ao l'elator da patte 
referente ao ministerio do imperio. 

1rai tratar de as~umptos que dizem respeito 
especialmente á minha. província, e por isso )eço 
ao no,,rc , uns ro o mper;o qne ll<LO enxergue 
nas minhas pt\la:vras o desejo systematic~' de re
ril-o e de ftzer s>pp_osição, porém, Si:llple5mente. 

\ .. . . .. 
vincianos. 

Eu desejaria n.ntes de tudo, St: presiflente, r,tzer 
uma. interrogação ao nobre Ministro da Agr·lcul. 
tum, a l'espe! to do prolongamento d:-~. estrada ele 
ferro da B<thia; mas, comu S. Ex. não se acha 
prc~ente, e~ gua!·c~o pam outra occasião. a. minha 

~ ' • ; < ' 

di~er em 30 ou 40 dias, deve estar term.inudt1. a 
estrada de ferro de Alagoinhas atê Villa. Nova. da 

• a. ·:~. · -t 1 . · · 

o contracto 'feito pelo governo com os empreiteiros 
para o r espectivo serviço, e caduca, como se acha., 
a. autorisação da lei de l8il, coui'erindo ao governo 
a facnldade de contractar o prolongamento dessa 
estl'<lda. por meio de secçõ3s, é evidente que o 
nobre .Ministrn ela Agricultura não poderá e::cpeclir 
proviuencin.s.para, a. continuação dos trabalhos. 

Desejo, -portanto, saber si o governo està ou 
não disposto a pedir ao p:trlarnento a contintutção 
da nntorisaçã.o dada pela lei de 18il, para. que 
possa, delibera.r sobre o prolongamento de Vilta. 
Nova da, Ruiuha. ao Joazeiro. Por ora, o nobre 
M'inistro d<t Agricult11ra. . não se acbt\. ha hilitado, 
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lamentei não ter sido approv<ldO esse additivo 
que dava ao g·ovcrno recnrsos p:wa continuar 
uma obra de üiuh importancia e necessidade. 

Espero qua, ante; da, terminaç,ão das obras ate 
Villa, Xova da. Rainha,o nobre I\Iinistro dn. Ag-ri
cultura venhn, )Cdir meios ao narl monto )fira 
continuar com el as. 

Passo ag-ora a occupar-me da. Faculdade de 
l\Iedicina tla Bal.lb. 

O am1o ptssado en tive oc.casião de qualificar 
es5a pobr-e Faculdade como enteada · elo minis
teria. 

O SR. Lot:RExço DE ALBL'QUEW~L'E :-l\Ias sem 
razão ; tem sida. tratada com ig·naldade. (Ha on
tros apai"tcs.) 

O SR. ARA no GóEs :-Os factos tem Yindo con
firmar tudo qu:tn to eu disse, potrtne as obras d[l. 
Facnlda:ie do ?-dedicina. dtt Baiti:\ estão ::;u::; )Cn~as 

. Felizmc.mte, na proposta, de orç~amcnto aprcsen
tadn. pelo nobre ministeo, roi c-1nsig-nn.da a quantia 
ele 50:000$ pa.r;ldcsapropr!ação c obras; ma:; f.'SS't 
quantia era, evidentemente insulliciente; na tles
api'OJWÍiWãO serh>.. qu:lsi toda con;;umida, e por iss0 
a])rescntei, perante a commissiio, uma emenda, 
elenwdo a verba de 50:000$ <'t 100:000:)000. D'e
pois de algum:t discussão, a commissão unani
memente a rovou a emenda consi.Q·nando no )J;o-
jecto e orçamento a quantia de 100:000::; para as 
olmts da Faculdade de Medicina da Bahia:. 

O SR. PEDRO Lurz :-Logo, deve estar sa-' 
tisfeito. 

O Srt. Aiuu.ro GôEs: -V. Ex. sahe"rtnc, qnnndo 
não so )Óde ober o muito content;1.mo-nos co:n 
o pouco, mas :\s o was não se concluem c::om 
esta qu~ntia; foi por isso que não pedi tudo quanto 
era nocessnrio, pois, somente para os paYilhões dos 
diversos labora.torios, h:" necessidade tle mais de 
lOO:OOO.S, segundo o orçamento; e, si a e~sa. qunntia 
:vldicionarmos a. necessaria para as outras obras 

que seriam precisos 200:000$ p:.ra, tado. 
Certo de não poder obter tudo, apenas solicitei 

a metade, para que em outro exercício se,ja, atten
didlt aquelht pobre Faculdade, e assim mantidos 
os serviços p:tra os quaes a Faculdade de Me-.. . "' . :-

O Sn.. Jos:E l\rARCELLINO:- Apoiado. 
O Sn. An.Au.ro Gór;s:- Por que razito 1)ara 

umn, província é tito diftlcil obter um;t pequena 
quantia, e, ao p1sso que se despendem quantias 
rabnlo.:;as com edilicios aqui na Córte, como 1lz. · 

• ... 1 ···o·· . 

qualqi.1er qlliantia para as próvincias? 
O palacio .rht presidencia, na, cidade da Bl1.hia, 

acha-se em mau estado, e o palacete da Victoria 
está co1:: o tecto todo cspec:tdo, principalmente n:• 
sala, ele jantar. 

E~sa despe,::t l'oi rei tn com a Academb't de Bella,;; 
Artes, no terupo ela, situa,ção lilJeral, ma:; o que eu 

·,·[ < .• ' • ; -~-o'- ll<l ia 
cxtrnordinm·ht3 com edificios, ao passo que a 
Faculdade do l\Ieclicina. da, Bahia yê suas olJrns 
suspensas desde 1885 e nito tein bborator-ios 
montados, nem pócle dar a seus alumnos o ensino, 
que mi.titas vezes elles Yêm buscar na Faculdade 
da Côrte. 

O Sn. PEDRO LT,nz di1. nm aparte. 
O Sn.. An.A-u.ro GóEs : -Sr. presidente, en 

sinto não ter á minha. disposição a relação cla.s 
despczas reita; com a verba-obras do ministerio 
do lmpcrio-nestes tres ultimo3 exercícios. 

Pelo ultimo lJalanço vublicndo, correspondente 
no exer-ctclo c c .d:).)- , como 1vc occas1ão c e 
mostr<U' aqui o anno passado, se ha:via despen
dido trcs mil c tantos contos com a Cürte. e 
apenas mil e tantos contos com as pr-ovíncias ; e 
ncllc a Bahia l.Jrilllou por sua ausencin. Foi pre
ciso que o Yicc-dil·,~ctor da ftteuldade, Dr. Paci
fico tizc~se um,t via"·cm anti iL C"rt ~<1 a 1 e 
um credito de 65:000.~ no exercício de 1884-1885, 
para as obras ela. Faculdade . 

Gasta e:;tn. qnantia, não tocln, porque parte 
dell:\ c:altin em c:olllmisso por não ter i'ido des
pendida-o tlirector cl:tquella Faculdade dirig-iu-se 
ao nolJt•e NinistL"o do lrHperio, pedindo nova 
quantia par-a a continuaç<Lo das obras; mas, ai
legando o mn u estado dos corres publicas, S. Ex., 
por Aviso de Dezembro de 1885, mandou sus
pr;mder essas obras, que até a~·ora não foram con-
mur, as, e que nao emos esperanç<\ e ver em 

anda:mento sinão depois elo fnturo mez ele Ja
neiro, que e qnn.ndo comer.:'" o exercício, cujo or
ç~mcnto estamos discutindo. 

S1·. presidente, não posso c:mvir com o corte de 
trese contos de réis que '" <:ommissão fez na verba. 
•ara os h!'IJoratorios da Faculda I de ' · · 

ila Bahin, pornuc, si ó certo que todos os labora
tOJ•ios não podem estar promptos~clentro do exer
cício de 1888, é t:unbem certo que alguns delles 
podem s~r mont...'l.do.>, e, por conseg-uinte, póde 
fazer falta a quantitL que a:gorn se quer tirar dessa. 
verba. 
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O Sn.. MATT03o CA:.L\RA :- Com elln. não se 
po em mon ar a . ora or10s. 

O Sn.. An.Au-.ro GóEs: ~ Com elln, diz o 
nobre reln.tor da commissão, não se podem mon
tar labo1-atorios. Ma:; porque, se essa. verb:t. ci des
tinacln. it compra de utensis, de objectos para la
borntorios ? _SuJ~pon.~;a §·~Ex. :1ue, em ve~ de 

cinco, ciue 1wecis..-cm ser mo~lütdo3: por qu~ razão 
não se póde despender toda. a. ve1•ba? Não vejo 
embaraço a.lg-urn. Cousas peiores tem-se feito. 
lançando-se mão de verht que não tem absolut::t
mento a menor applicaç~o ao serviço em quGl e 
gasta. Jit se tiraram da. verba de obras pu!Jl.ic..<s 
- , , - : , c o onuner-
cio fhzer propagantb clq cafe na H.ussi;l. Por que 
razão não se l)ócle com esta verha. de laboratorios 
mont'w labor<ttÇ)rios ? E' singular ! 

. O SR. Loun.E:s-ço m~ ALBUQUERQUE:- Porque 
O destino da verba. e Ol:ltl'O. 

R. Alt:\.U.JO OES :- C estino cht Yúi'lJl'l. 
e a comnra. de utensis. Não se monttU11 laborJ. to
rios seni se comp-rarem. utensis. 

x. sabe perfei-

lJt·e relator quer dizet• que est:;). ver·ba. é de3tinadn. 
ao custeio dos lahorittorios. :Mns o ministro póde 
applical-n, ú montagelll de algum hboratorio 
novo. 

O Sri. ?IL\TT0SO C.ULARA:- Não óregular. 

peçorpwse restabeleç~t a verbl\,e se dig<t fJ;te eÚn, ó 
ue::;tíuaüa., não só ao custeio dos hi'bor-..ltorios exis~ 

. tentes, como á montagem de a.lg;um lahoratorio 
novo que se tcnlut editicatlo, porq"'ue o nobre col
lega S'tbe rjne durante o exercício de ISSS podem
~~ :01~cluir a desapro;n·ia.ç:iio e a::; obras ncoes&1.-

'- .... ·' l ::, 

r<.\torios. 
Não e possível, Sr. pres1dente, q11c o ensino n:t 

Fn.cnlrh.le do ?-.Iedicinn: da Bahia. tique <'111 concli
çõo:; interiores ao tla Fttcuhladc (],) ~Ietlic:lnn Ll:t 
Côrtc. 

O S1t. PEnrw Lm~ :- E' isso r u 
emigTat;ão de estn(bntes lla. Côr·tc tnl'.l a Bahia. 

o SR. AltACJO GnE$: -o re.mltndo e fjUe 
os lente::; ela Facnldalle tio ~Icrliciua d:t Bttltia não 
podem ab:;olutn.lllente ser scvet>:::.5 nos ':xames. 
Como se póde :;cr· se...-cro Cllll e:•ç1mes pt•:Ltícos, 
qmtndo niio lw, ln.bot·:ttorios P<\l'.t ensino, pois 
apem~s ~xist\')m, e m:"l montados, ?S la_boratoJ:i~s 
de clmmca,. do physrca. c de plty,:;tolog-w, cxperl
lllental? 

Luiz:- Serà prel'crivel. 
O Sr:.. ARAU-JO GóEs: ....:.. E' 11re!'erivel que o 

faça, n. continuu.r neste vroposito da negtw 

• 
porcione ensino efficaz e util. 

Senhores, nü.o precisa.vamos de mais nada, 
além de nm pouco de bó<'t v-ontade da par·te do 
nobre l\Iinistr:o do lmperio'.~ Si S. Ex. tivesse um 
pouco de bôa vonil1de para com a F<wnld!l.de de 
1\Iedicina cht Bahia, tiraria, mesmo da verba de 

, .: · , •. . , ·, , 1 h , ra ermt-
nar as oiJrcts da Faculdade e montar seus labora
torios; ou pelo menos instaria com a. commissão, 
dizendo cp1e a. Bahia merece es;o pequeno obnlo 
do or,;amento elo Estado, para. o ensino superior 
de sua Faculda.de, e qne a Bahia não deve ser só
mente lembracb. na epoc:t do sacrificio. 

Eu creio qnc não pedimos muito, pedindo cem 
contos lXIr<l. <lS obras da f.:1.cultbde, que se dê a 
ver-bn. necess.:u·ia para montM·em-se os la,lJorato
rios que forem eonstruirlos durante o nnno ele 
1888. 

O SR. LoyrtExço DE /U;BUQUERQl?E :. -Este 

O SR. Fn.Enm DI': CAH.Y.\LHo: - Esse mal não 
e do hoje; e muito antig-o. 

O Sn.. ARAlJ.JO GoEs ..• porque S. Ex., por 
esse mesmo facto, não quer· exig-ir pa.r:.1. <.1. sua, 
provinch consu. que poss::t ti'<1.wr algum,, diver
o·enci~~ com os seus collen·· ··. l\ln- n 1 ··. :~v · ·- • 
Llo lmperio, que não é da. proviucia. da Bahia, 
podh presLtr-lhe este serYiço, como qualquer de
putado ousen<.tdor pela minha rwovincin prest,n·ü1. 
<~ rlo P<u~i, si se tratasse de !'undar nlli unm ne:a.
demia ele marinha, ele que talv~z necessite aqnelln. 
re~·iilo. . ~ ;;". 

tamhcm de qne o nobre "'Iinistr·o nomeie um vice
diroc!or.· Qne!Jl está ::gora exer·eendo o cargo ele 
clil'edor é o l•:mte mais antigo, o C)nsellteit·o Cer
rpwira Pinto~ f[ttC não tem <1. energia necessm'ia, 
entl'o os seus eolleg·ns,1mr<< presidir a Ulllêt corpo
l'<H,,ão daquolhls. E' uma t•essoa muito distincta, 

• - • • .. o 

~ ; • ~ - • :, 1.. , 

a tal ponto CJne, Y<ll'ios lentes, em uma ultima 
con;:!·t•eg-açi'io. 11xer<tm nm pt·otesb contr:1 a de
cisã~) tomacl.t p0r elle: etltt•o os protestante::; 
cstns<t o seu pt'I)!Jrio tillw, Dr. Alexandre do Cer
qzleim. 

Esct·evett-IHC da 13a!tia um distincto lente ela 
Facnldado, pedindo qnc so!idte do nobre :\Ilnistro 
elo lmperio a appron<;.ã.o dos artig·os dos est<t
tutos, que estiio dependentes do cor·po legistath·o. 

J i:' ~ ~ . ,.. ~. ..... 

Medicina, p01·qne nunca tive tempo para. ler e:;;sa 
legislação completa·, que é um verdadeiro cocli~·o, 
11en, meus estudos me permitt9m que me dedique 
a isso . mt<s o nobre Ministro toma,rú. na clevid<t 
comidémção este pedido, f]Ue ê feito por um dos 
mais illustraclos e intelligentes profeisores da-

'· . 
Peço ngor<1. ::to nobre Ministro a sun, attenção 

para um pouto, em que não nos achamos muito 
COJ'l'Cl)tes, e e a decisü:o tomad:t por S. Ex. em 
rclnçã.o <t um concurso de prepara.dor de phy
siologia. 
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Jã disso tratou no Senndo o Sr. conselheiro 
Dant<lS, mnito ligeiramente, como eu ta.mbem, 
pretendo·fazer; e dn. discu.;:siio havid:l, do discurso 

roterido )elo nobre ·Miuistro resultou ar:t mim 
o cunhecímento do seguinte facto : _que a. secre
taria do Imperio f.•z e desraz os professores da 
F~\culdaue de Meuicin~ rl<~ B<\lüa, isto é, é o ar-

~ ~ -
O caso foi o seguinte. Concorrett ao car~o de 

preptlra.dor de phy:;iologia, da. F<'tculdaüe de Me
dícin;.\ da B:1hia um só c.·wclidato. Foi nomead:t a 
respectiva. commissã.o, a.ppr.)vauo o candidato e 
submettido no nobre Ministro o resnlt:1do do 
concurso. Tempos de ois foi este annullado por 

e Ciencta e provas. 01 umt\ cou:;;n, nova, que 
c::t.usou (t.>tr,,nhesa á. congregação, que a.té a.lli :>e 
tinlu\ con;;hleraclo o unico jniz pa.ra conhet::er e 
aYaliar das provas dos candidatos á concurso: 

Do discurso do nobre :\linistro do lmp~rio de
preherido r1ue, além d:.\ congreg<lÇ'-<tO, htt n Secre
taria do !111 Jerio ou. ántes acima da con.!!'ren-a ão 
estú. a Sec1·eta:ria. do lrnperio, pm·qne;informando 

·sobre p:~peis relativos a esse concm·3o, diz n Se-
cretarh (!G) : • 

« Não ê preciso ter conhecimentos profissionae~ 
para evidenciar :\ fn.lt:1. de merito ela prova. es
criptt\, do C<lndidato. Elle começou por nã.o tra.n
screver ou iodicn.r o J5onto que lhe couber<.t por 
sorte. Em todo o trabalho nãQ se éonsegue lo
brigar alguma. cous<.\ sobre o as:mmpto. A prova. 
e um amontoado de palavras. sem nexo, em es-
y o gmn( a o e con uso. · cer o qne o Ct\111 1 a o 

não trato~ de cousa, algum<\ que poclh pertencer 
ao ponto que lhe coube. » 

Examinnndo depois os papeis pes-;oalmente, o 
nobre :Ministro chegon a um:t conclusão igual, e 
'[)Or isto tomou '' delibernç-.ão de mmultar o con
curso. 

l\Ias , pergunto eu, qu<ll n. legtsla.çã.o, qual 
mesmo o precedente, q_ue o nobre Ministro pôde 
invoca.r parfl. :tnnullar um concm·so por cleticien-:
cia. de prons ~ 

o SR. LEITÃO DA CuxHA:-Ha. preceuentes. 
0 SR. ARAC.TO GóES :- Por deticien~in. ele 

pro•-as não ha ; os precec entes são toe os por 
falta. de í'ormalidades essenciaes no concurso. 

O SR. LEITÃo DA Cu"NHA:-E ara c ue >~m a 
a.s p:·o...-:1.5 , 

0 Sr. PEDRO LUIZ dá Ul11 apn.rte . 
O St~. Aruv.ro GóEs:- E' outra. qnes

tão: m :1s n Faculdade não approvou leviana
meJi.te, n .-m a secretaria. do lmperio c tribunal 
su eriot• á congre.Q'açã.o da, Faculdade de Medi-
cina. a a n:\. 

Senhores, eu não conheço leg-islação nem pre
cedente que a.ator·ise o governo n, clesautornr de 

podia niio ter igual opinião si pude3se a.precin.r a 
pro:va. oral e a prova. pratica. .. 

Não é somente por umíl. prova, (jue se avalia 
do merecimento de um c:\ndidato · é Je o con-
juncto cbs prov.,s. 

O SR. PEDRO LuiZ :-:\Ias a prova. oral é nm 
documento irn')ortantis5imo. 

O SR. An.Au.ro · GóEs :-Em ininha. opi11ião as 
provus ora.l e pratica. são superiol!es ú. escript·.l. 

Quando se di5puta umn. cadeir<\ de professor, 
eu entendo que <"-S prov:.\s prL\.tic:1 e or.ll siio mais 
qae sufficientes ... 

O SR: PEDRO Lurz :-Por ue essas não ficam ... 
0 SR. ARAU.r1t GóES:-..• pJ.m · indica.r ao jul

gador o quanto mere~e, qtnnto- V;.\le o c \nclidato 
<\O professorado. 

11:1s. Sr. presidente, qnn.l <\ competencia da Se
creta.ria para. julg;u· dest:L pt·om em 1pn.teri~L espe
ci:'llissima, c~mo é a ~h~·siologin. expcr·il~lentaJ_em 

-~ · ~-

Secretaria do Imperio póde saber ph~·siologin. ex:
periment<\l 1ll\\ÍS que os mcm~ros th commissã.o 
que approYara.m o cnntlida.to e os membros da 
congregaçio que coníirmar<lm este acto e o sub-
mettern.m ao governo imperial ? · 

Senhot·e;;;, o resultado d~.3te acto do nobre mi
nistro com o qual não me posso cnn formar, e 
contra o qual protesto para q tte nii.o passe como 
precedente, por ue ê ~u~1a exautoraç~o .<las Fa-

'. qne em todas elln.s e em todos o.~ concursos pode-
se pôt' em jm~tica, sernelhante a.rbitrio, o resnltnclo 
do a.cto tle S. Ex. foi que a congregaçii.o t'ellnindo
s~ para nomem• no,-a conunis.5iio decbrou que o 
nii.o íazia, e procedendo-se à votuç~o vot:ua.n1 
em bmnco ll lente.:; e a. f<tvor th~ commíssü.o 
10 lentes. 

Não quero exa.mina.r o proceclimeqto nem de 
nus nem de outros, mas o que digo e que o go
verno sempre se colloca em má. posiç:''lo quando 
dá hma. ordem que . não póde ser etficnmente 
cumprida. 

E' o que acohtecerh\ se a. con"'reg-a .ão or una-
nimtc nele pcrststtsse no pro~osito c e 11ão nomear 
novn. commissão. Qual :>et'ia. o recurso do nobre 
ministro contra.esta congregação~ · 

0 R. ARAO DE A)IORE mini~tro (O m-
]lCl·io) :-Suspendia-~\ e processi.\v::\. crimino.lmeute. 
(.'lpo iados). · · 

0 S1~ . ARAu.JO Gór:s: - Mandaria reS_(l')nsa.bi
lisal-a ... 

manetra u.o po.>t t va a uma congregaça.o que o s1~. BARÃO DE MA MORE (m,inist1·o do imJ-e-
3.1)]?rova um candidato. 1·io) : -Isto é cous:\ di.trerente. 

O SR. LEITÃO DA CuxHA:- Não apoia.do ; nü:o o SR. ARAu.m GóE~: _ o no11re Ministro 0 
houve des:mtoração. que ftria. depois? Nada, havia. de submetter-se 

O SR . ARAu.ro GóEs : -Isto não é sinã.o de- a.o c::tso, porque o poder judiciario poderia re
clarar qn~ os lentes approvaram um individuo conhecer, supponha.mos, que n, ordem do nobre 
que não estav:t nas condições "de exercer o .Ministl·o era, illeg-<~.1, e entiio a congregação can
c.'l.rgo; 11or consequencia, q11e se rebaixaram e tu.vu. victoria. tsto indubitavelmente. 
não podiam deixar ele ser submettidos a uma pu- Devo a.ssigna.lar aqui uma circumstaocia. 
niç:~o. . O director da Faculdade a.pezar de ter · sido a 

Si o nobre ministro reconheceu pela prova es-\ commissiio. nomeatlt\ 11ela minoria reconheceu-a. e 
cripta. que o C..'\ndida.to não devin. ser approvado, deu-:1 como eleita na primeira. congregaç-.ão; a 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11 04- PÃigina 15 de 17 

Ses~V.o em 2.1 de Junho: de 18~7 175 

maioria protestou, e e!1tre os protestantes est;1\-~t 
até o filho 

Mas, se ta.l não acontecesse, se o fhcto fosse 
exactamente o contrario, se a congregac;~i:o urinni-

- 1. ·" ;- • ·-:-

nolwe minbtro suspendia-a e prncess:\Ya-a.; n;as 
não podia substituir os lentes, ou si os Sltbstituis:;e, 
os adjuntos fi•rinm o mesmo e e:Stes ainda com 
m<üs razão por-rJne se trataYa de um preparador, 
cujo cargo e temporario como o de adjunto. 

Por conscqnencia o nobre ministro se veda, em 
emharnços. Seria, porta.nto, conveniente que fo:;se 
muis respeitado o Yoto da congregação elo que o 
parecer da Secretaria do Imperio. 

o R. LEITÃO DA CUXHA :--Não e dn, Secreta
tarht, é de profission::tesa quem o ministro ouviu. 

O SR. ARAU.JO GóEs : - ·o nobre ministro 
disse no Senado que apenas ouviu a Secretaria e 
que examinando (lS papeis por si, convenceu-se 
de que a Secretttrh.'\. tinha r<t~ão. 

0 SR. BARÃO DE l\LUIORÉ (m.inÍst1·o do im,pc
?·io) .:- Eu no Senado nii:o di::;cuti esga, questão: 
hei de discntil-a ngora. aqui. Eu. om:i ·os profis
sionacs. 

O SR. ARAUJO- GóEs :- Eu não argumento 
sinão com ~ 9ue sei, reg-ulo-me p~lo discurso 

• ' < 

V. Ex: . tiYcsse ouvido profissionaes a, respeito da 
prova escripta, não podia ouvii-os a respeito das 
outrtts wovas. 

0 SR.. BARÃO DE l\'L\~IORE (minist1·o do imperio):: 
-Eu espero convencer a V. Ex. Lle que n~ go
Yerno 11iio pode ~er negncln. a competencm de 
ann ulltu' concursos. · 

O SR. Au.Au.ro G0Es :-Não ne!!'o essa com
etencia. )t'\.ra os concursos em ue se"am re-

te ri< as as formalidades lega.es ; mns no caso pre
sente nenhuma, formalidade foi pretel•ida, todas 

- ellas fõt·•:m e.xe~utadas-à ri3ca. pela co~greg·ação. 

O SR. l\'IACIEL :-Não tem razão quanto á no
meação elo Dr. Pacheco Mendes. 

Elle estavtt apprúV<1do ; D<t classificução ê 
que veiu ollltro que tinha sido qunsi repro-
vado. · 

o SR.. ARAUJO GóES :- Eu não discuto · 
esta, questão, pol'que o Sr. senador JunfJ.ueira, a 
d1scutiu no Sel!ado sufficientemente. São aguas 
P.assaclas, fncto:> comummud_?.;, e ono:;so pttiz é dos 

' . 
Si nós tivessemos coherencia no poder com o 

que dizemos na opp~1sição, muita cou~a teríamos 
de fazer pa.r<'\. evitar as censuras que fizemos como 
opp:)sicionistt\S. 

lnfelizmente, o governo ainda não deu para. esse 
caminho. 

,j~izes ~ 'o nobre ministro ainda mesmo auxiliado o SR. LOURENÇO Dl~ ALBUQUERQUE : - Por 
pelos }Wofissionaes não -pôde lançar semelhante oro está fóra do hom caminho; tomo nota. 
increpação não só á commissão como á congre- . 
gaçiio. Isto é dizer que os lentes.julg-a.rnm habili- ·- O SR. Al~Au.ro GoEs :- Pam reparar os 
tado tndividuo, que não esto.va nas condições de males camadas pela situação liber::tL 
exercer 0 cargo, 0 que é uma .. injuria feita 3.. ca- Na minha proYincb, existem ftq~ccionarios 
valheiros tão distinctos e respeitt'tvei5 como são muito di::;tinctos, que foram demittidos- acintosa
aquelles (apa?·tesj. . . mente, por espirito tle:partido, e que ainda. não es-

0 nobre ministro· é incompetente para julgar .tão reintegrados. 
por uma prova só, candidatos que devem ser jul- O SR. LoURENÇO DE .ALBUQUERQUE :-Agora 
g-ado.;. por tres provas., a or-al, a escript..1. e a. comprehendo o caminho- que V. Ex .. quer que o 
pratica. go.-erno siga. · · 
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O SR.. AR,\U.JO GúEs: - Eu quero que o O SR. ARAU.JO Gó1~s :- O nolJre .l\Iinistro 
govemo cor·respouda. à, anciedade de toJo o par- não 11óde imiJÔr onus que não exi:;tia n::., ccca.sião 
tido couserYador. em que e~ses professores D-zeram concurso. 

gados. l 0 SI~. ARAUJO GóES :- Não póde obrign,r 
O SR. ARAü.ro GàEs :- Não queremos des- j os professores a . eX<lmin rem como onus do 

._ <l" :~o 1o. • • o• -.. .:- .. ~ ". •· " 

da.quclles que roi-.un dcmittidos por espil~to de ~on'lo S. Ex. reconheceu no seu reln.torio, uiio é 
pa.rtido. - . serviço obrigatorio dos professores do Collegio ele 

Eu digo-qnel'e!llos, -devo dizer- eu quero, Pedro li. 
eu·clesejo, faço Yotos. • Eu lerei a 1mrte principal em que o nolJre 1'-Qr 

Mas que força ten lu eu par<t coU\·encer ao3 nist1•o tl'ata c isso ; S. Ex. clis:::e (tê) : 
nob~·es Ministros que •:s provincins olham COil?- c: Na. Cürte os proCessares do lmperia.l Collegio 
• · ·, ' ;:::." o · , pres <ll"<Un-se. _g-rn ununen ao erv1ço e. o 0 
verdade estar no poder o partiu o conservador 1 de rec:::mhecer que o deselllllenharam cledlCad~l-

0 SR. R.·\TI:SBO::-<.A:-Quer ser n1.<.1.is realista. que mente, tornando-se dignõs dos l9uvorcs do go- . 
o rei. ( Ha out1·os apartes.) verno. _ . . . 

· d" . (( Attendeudo a que íWO e oqnr;ator:o some-
O ~R· .:\.~~.-\ u.!o. , Go.~s :-: Eu ~po 1; cle~lu:~r ' lhaltl.e enawgo, que foi incumbido il.q nelles pro

n_ome::., pocha _citar 1.-t?to_s, e, -:1 o-: qu~ze::.::-e fessores em reconhecimento das ,.aranthts ue 
•• ' \ • • ,' ~ • ~ • •• _ ', ;: , • , , ·. ' ',. ,_ -~ 

1 
düo a su<t i c onei a e intellectna c moral, e a qnc: 

fazenda, qu.,~,t~o a_~"p.e~~de.Jn~t:u~mteoraç~t~: dellc lhes aclvêm ma.is 11e:;ados onus do que os re
e um delles e íuncclon;)I.O Cll~e exer~e~ po~ n1<1..::; sttltantes · das funcções do mag-isterio no dito 
~le ~O ~~nos o c:a·~o, e qu~ ti;lha ~Irelto a. apo- Colleg-io, além do prejuízo ele ficarem priYados dns 
:::e.nt~1d_0IJ,1. com tooo ~ o_rden,ldo,. e no er!tauto, í'érias escolares, contio que habilitareis o Governo 
f01 ~c~nt~samen~e de~uttJ:lo, . p~r,\ encm t~r-,se com os meios necess••rios t\fim de remunerar as 
~m. ,·mlha~o .. ,.s,to ~~s-~~?=> cr_u.-lsr_,d~us.a?~~::. q~e c::nnmissões julgadoras d~s exc.tmes. . . 
~t~bm o p.:rt~.lo_ COJl~er í .. dor e " r epa.raç:ao nao « Par<1. isto e para. acudtr üs despezas unprescm
se tleu. (.:~?a~ te~:) . _ . , . ~ . _ diveis com a parte material do ser\·iço, o que 
.· C~!:l? . e,Le:s h,l. mmto::. factos em tocl,1:s as pl o- tudo se fa.r-á mediante a. quantia de trinta. contos e 

para. pagamcu o os auxt w.re.; os ra .1a tos e 
O ~R. RATISBOXA:- Jú. se tem feito algumas escripta e de outros a que obrigam os exames, 

repar:1.Çües; sinão se fez e5S<l. rcintegraç.ão, é por- despet.a que é calcnlada,emcinco contos, peçO-VOS 
que reconl~eceu-se que elht não é .itt;)ta-. Eu J~ão que concedaes os cre(litos necessarioS.l> 
defendo actos injnstus da situação liberal. Eis :.1 solução proposta pelo nobre ministro. 

o SR. ARAu.ro GóEs:- Sr. presiuente não s .. Ex:. co.nclue·, pedind~ mefo~ para paga_r as com
l)osso tumbem concordar com a. illnstte' corn- nu~sõcs JtdgadOl:•lS; nao sol!crtou que fosse posto 
m1ssao de orçcunento no§ 31, ll<t parte em que ·mc.~Is est~ ?nus aquelles professor~?,s. Por canse
impõe aos pr•ofesscres elo Collegio de Ped!'o 1[ 0 gumt~, ~oile!nl;n·nnc,:a un_ICnmente do re~ator- ~a 
onus tle exnminur nos exames prepara.torios. commlSS<LO <l. 1deu..d~ constgnn.r como obt't.gutorlo 

- . . ., . , .. . :- .-·:- . ~.· o onus de exumwarem ; de sorte que ftcam os 
O ~R .. ~F.DJ-.o Lt-J,. · - AI·OJado: n.w ·"LO olJ, I- profe:,;sores do colleg-io de Pcch·o Il privt1.dos das 

gado.:. a. l::.to. terias escolttres, u. que tinho.m direito pelo seu re-
0 SR. Al-:.Au.ro GóEs:- Devo recor hn· : 

mn.ra o que se deu no anno f1't5S:Hlo. Quando o 
nolJre .l\Iinistro do 1m perio ,.in-se sem professot·es 
para ?S exan;es, c sem Ye1·1Ja pn.l'iL pa~ar aquelles 

::.::> ;. ::., 1 e ::. 1 < ( o r o 
Colleg-io de Pedm li, e solicitou do patriotismo 
daquelles professores, o encnrgo d~ fnncc:iona.rem 
como examinadores nas mesas tle pr·epnratorios, 
promettendo-lhes qtte isso não seria imposto có!ho 
um onus, porém, recebido pelo governo como re
leYante serviço. 

s pro essores mwmmemen e pres nr<.l.m-se ao 
que desejaYu. o nobre .l\Iinistl'O, e occuparam-se 
desde 3 de de Nuvembro a 3 ele Março, no serviço .. ... ~ . 

Não concordo, St·. presidente, nem posso admit
tiL· que se imr,onlt:t a. esses lll'ures:;ot·es maiores 
onus sem aug-mentar-lhes a retribni<,:ü.o. 

O Sn.. LouRKxço DI~. ALBVQUERQUE:- Os.jnizes 
de direito têm hoje mais serviço <lo que ontl"'ora. 

O SR. ARAu.ro GoEs:- Os juizes tle direito não 
fiz~ra.m concurso. 

Os proléssores,quaudo concorreram áquella~s M
deil·as, tinham a obri...:ação de leccionar e ex;.uui-
nar .unic<tmente os tL munos do collegio. Elles 
podem ter outras occupações, empregarem-se em 
outros misteres, e, por conseguinte, o nobre Mi-·- . - . . ' , ::. 

relntorio, 2.000 e ta,ntos nlumnos. tempo, não pode tirar-lhes as ferias de que ne-
0 nobre l\1inistro reconhece no relato:rio o ser- cessitam. 

viço 1_)restado, e agora concorda com a commis:;ü.o Si S. Ex. cntencle que dev-em os professores 
de orçamento, para que se imponha como onus ser encarregados desse trabalho, peça os fun
aquillo que elle solicitou como favor. dos necessarios para retribuil-os com alguma 

o SR. MATToso CAMARA: _Eu fui examinar gratificação extraordinar~a, mas não lhes irnpo-
rio Pedro u "ratuitamente. - nha este m~us, po~que pode succeder que os pr?-' :::. . . . I fess0res nao queiram prestar-se, e o nobre Ml-

- O, SR. LouRE::\ÇO DE ALBUQUERQUE da um nistro teria de lutar com diílko.ldades na. occasião 
apaite. dos exames. · 

O Sa. BARÃO DE MA)IOR:E (minist1·odo impei·io): Ora, imagine o nobre Ministro do Imperio que 
- Essa e a razãQ. - I os professores não se prestam a ex{l.minar: qual é 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11 :04- PÃjgína 17 de 17 

Sessuo eni .21 de Junho de 1887 177 . 

o recurso que tem contr-a elles? Suspen:-são e 
processo; mas ::;uspensão e processo . não são em 
nosso l)aiz etiicazcs para a. puili(;ão de empregados 
publicos, nem l.b recusa potlerá. ser cbssilic:lda. 

. o 0 0vet·no, sera c lver-
s:~.mente a.preciado pelo podet· judiciario. 

O SR. BARÃO DE l\1A)IORÉ (ninist ;·o do ii;~pe;·io): 
·-ne,de qne hou • · , . 

O SR. ARAuJO GC:m::> :- O nolJi'e :Ministro 
do lmllerio não l)ôJC demittir . o~ prore:-s.5orcs, 
<""l?~~s vúde susvcndel--os e processtl-os; mns 
ess~rocesso aroba, em 15 dias. Qtwl é o meio 
efficaz que tem o nobre :i\linistro pal'it obriga.r os 
lrore~ ore~ a i ~ 

Agor·a supponlln. que os proíi:ssores vã·, exa
minar e que de proposito !"alta, um todos os dias : 
não se reune a mesn. lle exames. 

Bem se '~ que L;to é uma coacç~úo inutil posta 
pelo no1Jre miuistt·o ao proressoraclo, que aliá;; 
merech~ mnis alguma co usa, ele pois de ter-se pre~-

neros alimentícios de iinportaçü.o, cobrando taxas 
exce.:;sivas que vã.o onerar> todos os productos de 
primeira necessidade, com a cir·cumstn.ncia. que se 
ar;ha no contracto ·· ~~ ·.·"" · 

Vou le~· á Ca.mara. os productos que .estão su
jeitos it amüyse ollrigatoria; não ha nn.dn. qne 
escape, sinilo a ca.rne . verde (lê): 

« 1.0 Sobre .generos alimcnticios, llebidas espi
rituosas, sub~tancias medicamentosas ou outras 
r1uc interessem ú sn.ude lmhlica ; 

2.0 SolJre os seguintas g<meros importados, os 
quaes serão sujeitos it rmalyse ob1·i.')ato·r"i(~ : 

Vinho.; ~spumosos, brancos ou tintos, de qmi.l- · 
.. "' (, ' 

Licores communs ou doce.;, de qualquer quali
cbcle: 

Líquidos · e bebidas alcoolicas (absintho, enca,
lypsintho, kirsclt, alcool, brandy, cogna.c, rhum, 
wlli.~ky, aguardente de cann::~, de França, da 
Jamaica, ~O Rheno e de í!Ualquer qualidade, rre-

mos aqui lXtl'tt fiscalizc.1.r, e~pecia !mente os ser- cev::ula, a,·eia, centeio, i;agü, tapioca, pol\il h o 
viços publico;, e o empreg'> dos dinhcil•os (la. m1.- amido on fecnla, nmilncea ou semelhantes; 
~.ão ; porta.nto, quando vemos a1gmn acto do go- Massas aiimen'ticias (mat;~rr-ii.o ou aletria) ; 
,·erno que pocle desloa.r dO!)l'ogramma qne. o1t é 
adopt<:tdo 11elo governo ou nos 6 impo.;to 11eln. Chá da. lncli~, de _51ualquer qualidarle.>'> 
consciencia, devemos·acndir pressurosos em pedir Jú. Ye, portanto, v:i:X:; Sr. presidente, que este 
expliC<Ições parn. que possamos yotar com conl1e- Sr-. Sampaio 1iúà com o pl'iviJegio por cinco nu
cimento ele cau::;a.. · . nos par<~. fazer: a. analyse qualitati-m ou qmw-
. E' por isto que eu ,peço <10 nolJt~ ~Iinistro (lo. titativa, contorme fór exigido, de todas essas 

lmperio explicações á respeito üc um contracto substancins importada::;, co1no diz o contracto . 
r1ne ~em nos annexos do rcl<ttol'io do imperio e Por conseqnencht ha de se estabelecer na AUhn
que me cansou uma certa extranhczn.. E' um con- dcga du. Curte uma, escriptm'<1~~ão especial p:u·.:~. 
tmcto celebrado pelo nobre :Ministro do Im erio todas as mt>rcas de hbr· · .. , ;; , · · 
c m um r. u o mo ose t c ... n.mp(uo, que não res, porque necessariamente ha de se faz~r <t 
conheço, mas consta-me que ó engenheiro, para nnalyse de um objec:to de cada, marca., sob ven:t 
o e.;;tabelecimento de um labora.torio ehimico nesta de não se conse:.ruiL' o lim. Assim. su) Jonlw.
côrte, medi · .- - , · ·' · ::. . a ... nropa n1an am fttri-

, . ' , t C · CinCO d 
annos, l)::~g·ando as respectivas-despezas que aliás, qua.n o '" analyse ,fór qualitativa, segnndo o 
não são marcadas. . a.rt. 185 do regulamento de 3 de Fevereiro de 

Como no rela.torio o nobre 1linist:l'r~o~•'l.lP}(Cltlll<1'lS-Cliz~l-º8'º8~60a-Wt!\lC~se~re~l~·e~r:ye..Jo~c~nJ.U.'·u.a.· ~'-t:DI:l--i:iU4J:i~-p~----
qnc aceitou :t -- pr.-G)~sta. porque 0 lalJora.torio de sua vez se refere aos preços do laboratorio de 
hygiene dn, Faculdade ele MedicitHt não era suffi- hygicne da Fa.culd ~de do l\'Iedicina, veremos que 
ciente para todo o scL'viço d<t Repartiçã.o· de Hy- o Sr. S:l.mpaio f<tZ nma excellente especulat;.ão 
giene, conclui que o nobre Ministro devia, antes, contractando isto com o !!"OYerno,muito boa re::tl-
pedir fundos para a creaç:.ão do la.l:oratorio da In- mente ! ~ . · . 
spectoria de H r giene, do que ützer um contracio O que admira. ê como o nohro !\llnis tro aceitou e 
com esse Sr. Sa.mpa.io, nos termos em que se <.1cha firmou este contracto, })adendo crear o labora- -
conce:bido. ·· torio da, Inspectoria ae Hygiene, promettido 

Este contrn.cto, .quailto a mim, nil·, róde me- no art. 185 do respectivo regulamento. Era, 
rer.er a approvaç.ão do co~p legislativo, porque nü melhor que o proprio lalJOl'<ltorio· da reparti
crear um monopolio ele em co annos pura esse se-:- ~.ão cobrasse essas t~xn~, do que se fize3sc :disto 
nhor Sampaio poder analysar qm1si todos os ge- presente a um rartJcnlar. 

v. n.-23 
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Sampaio 1 Nenhnm ; e obrigado o Sr. S.unpaio 
sómente a fnzer a analyse quantitativa ou qua1i
tativa, quando lhe for exigido pela Junta de Hy
giene ; não contrahe· nenliuma outr;~ uprigação; 
absolutamente nenhuma. 

O nobre ::\Iinistro seguramente foi illudido . .. ... -
evia, t~1; sido assigm{do por S. Ex. 

SI'. presidente, como >ejo no. Diw·io do Pw·Za
mento marcado pela conunissão de orç:amento dia 
e hora p tra ser discutiuo ama.nhã tal contraeto, 
correrei presto a Commissiio, pa1·a ouvir as l'<LZões 
que podem snffrngar semelhante peça, declarando 
( ,_ ji' . ã l 

meu voto. 

apoiado~<.) Peç:o, pois, a \'. Ex. que me inscreva, 
na 3a discussão deste orçamento ou mesmo. nesh 
segunda, para qt~e eu possa continua,r a discutir 
es es e ou ros assump o.>. 

Dou assim por ·terminadas as minhas ·obser
vações' pedindo desculpa á Cannra, pelo tempo 
que 1e rou Jel. :. mto em : mrnto e;n. orar o1· 
rJ fel i citado.) -

A discussão tlcu, adiada pela, hora. 
O SR. PRESI_DE::>TE dá a seguinte ordem elo dia 

par(t 22 do corrente : 
2a di<:CU"~O d )rO) ' a 0'0V ' • i · 

em projecto de lei, dando·consentimento para que 
Sua, .Mngc·stade o Imperador possa sahir do 
Imperio; 

Continuação da 2a discussão da, pro~osta 'do 
aoverno, conYertida em projecto de lei, lixando a 
Ciespeza do :.\linisterio elo Imperio para o exercício 

Le\'anta-se a sessão ús 5 horas e 5 minutos 
da tarde. 

P1·esidencia do s,·. Gomes de Cast1·o 

SU~I~IA~Uú.- Chumad.a.- Leitura.. da a.cta.- Allprom~ão.
Expedtcllt~.- lloqucmnonto> do ::sr. AlTo uso Ccl,;o Juuior.
Adt.llncnto.- Altoraçüe; no regulamento do 13 do Agosto 
de 1881.- Discussão o projeeto do Sr. Coollto de Rczonde.
Roprcsontação tio conunercio •I c Porto Alegro.- Observações 
do St·. Paulino Ch••ves.- Explica.~ü~s possoacs t!os ::it·s. 
Lourenço de Albuqucrqu~ c .-\.ffonso Gclso Junior.- Negocies 
de Sergipe.- Discnrs•l do Sr. Luiz Freire.- Oràenl à• dia:-
2a discussão do pl'ojecto sobre consentimento par.1. quo S . .M. 
o Im orador ossa ·a · I 1 • • 

roira Vianna.- Requerimento.- Rejoiçãll.- Continuação da 
discus;ão do projocto.·- Discursos do:; Srs. Presidente do 
Conselho, Ferreira Vianna o Maciel.- Encerramento da 
discussão do art. !.o.- Appromção.- Discussão do art. 2o. 
-Discursos dos Srs. Affonso Celso Junior c Coelho Ro
tlrigues.- E!Demia.- Appovação do artigo.- Rejeição da. 
cm~nda.-:- ptscussão ~u ar~. 30.- Approvação.- Dispensa 
de mtersticto.- Cont10uaçao da 2a d1scu>são do proj ccto 
sobre dcs eza do àliniilt r· io - · · -

Ao meio-dia faz-se a chamada à qual respon
dem os Srs. · Passos Mir·.1nda, Cantão, Maneio 
Ribeiro, Costa, Ag-uiar, Leitão da Cnnha, MM~ 
Dowell, Domingues dn, Silva, Gomes de Castro, 

Coelho de Rezende, J<'lyme Ros:t, Alenc<~r A~ari~ 
pe, Ba,rão de Canindé, Rodrigues Junior, José 
Pompeu, R<ttisbon<'l, Alvaro C:uninlHt, Tarquinio 
de SottZlt, João Manoel, Carneiro d<t Cunha,, Hen
rique:;, Soriano de Souza,, Elias . de Albuquérque, 
Pft~ht ~ri1;10, l\I~noel _Portella, Theodoro d~L 

< ' ' coí'orado J;;nior, Alfredo Coreêa, Bermrdo de 
Mendonç:t Sobrinho, Luiz Moreira, Lourenço de 
Albuquerque, Luiz Freire, O}ympio Campos, 
Coelho e Campos, Barão" elo Guahy, Freia de 
Carvalho, l\Iilton, Pedco l\Iuniz, José MarceMno, 
Am~ri~o ele Souza, Araujo Pinho, Ar::u.io Góes, 

Maciel e Seve Na, varro. 
.Abre-se a se.>são ao meio dia e 10 mi

nuto.s. 
Depois de abert<'l :t sessã.o comparecem os Srs. 

Ja,g-uaril.Je Filho, Clarindo Chaves, S. l\Iasca.
renllas, X<'lvier ela Silva, Lucena, Torres Por
tug<'ll, Gonçalves Ferreira, l\larcondes Figueira, 
Cunha, Leitão, Cruz, :Miranda Ribeiro,- ,1-{,os::t e 
Silva. Silv<t Tavares e Alfredo Cha.ves. 

' .. 
Marques, Barão de ..:\.raç)gy,Ribeiro de Menezes, 
Felinto Gonzaga,, .Afl'cnso Penna,, Pacifico l\lus
ca.renhas, Dua.rte de Aze'vedo, João Ca.etano. 
Christialio tla Luz e Ribeiro d::L Cunha. · 

Falta,m, sem.causa participada, os Srs. Barão 
do Ge~·eriloabo., C~nde do _Pinhal; Delfino Cintr:~, 

" ' ...... ' ' 
veira Ribeiro, Junqueir<t Ayres, Lacerda \Ver-
neck, Lemos, Henrique Sa.lles, Cesario Al vim, 
Barão da Leop_pldinn. e :.\Inttn, Machado. 

E" lida e sem obser\·açües approvada a acta da 
sessão antecedente. 

EXPEDIENTE 
Olllcio do Minist'erio da Guerra, de 21 do cor

rente, restituinclo o autographo do decreto da 
As~emblea Geral, :fix:<mdo as forças de terr~t lH<t·a 
o anno financeiro de 1887-1888, no qua.l Sna 
1\iagestade o Imperador consente .-Inteirada: 
officiando-se ao Senado. · 

Requeril~1ento elos en_genheir:os Joã9 ~I<~_!'tins da 

dindo diversos favores em beneficio da empreza 
que projectam · organisar para a construcção da 
Alfandega e de uma, ponte de ferro na capital do 
Parà.-A's commissões reunidas de orçamento e 
obras publicas. 

Reque1·im.cntõ 
Requeiro que, pelo Ministerio dà Justiça, in

forme o governo que providencias têm sido to-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11:05- PÃigina 2 de 24 

Sessão em 22 de Junho de 1887 179 

madas no intliitq de dar completa, execuçü.o á lei 
de 13 de Outub1'b de r885, que aboliu a pena de 
açoites. · 

Sala das ses.;õe3, 22 de -Junho de 1887.-;A/fvn~o 
Celso Junio;·. · · 

E' ig-ualmente lido, apoiado, e, posto em dis
cussão, lica adiado por ter pedido a palavra o 
Sr. Costa Ag-uiar, o seg-uinte 

Reque;·imento 

R~queiro qu_e,-por intermedio do Ministerio da. 
.. tl' ' :::, c: -

tende tomar parte na Expos1ção Internacional 
Franceza de 1889, e, no caso amrmativo, que pro
Yidencias .i á tt>m sido dadas para esse tim. 

Sah das~essões, 22 de Junho ele 1887.-Affonso 
Cel.~o Junio•·. . 

PRO.mCTO DE REFOlÜL\ ELEI'l'OIL\L 

A Assemulú.t Geral resolve: 
Ar-t. 1.° Fic1. n.pprovndo o reg-ulamento n. 8213, 

de 1:~ do Ag-osto de 1881, com as :-;egtünte;, alte
ra .ües: 

§ 1.0 O nnmcro 1° rlo art. 4° tic:t substitu!do 
pelo seguinte: Os menores de 21 annos, nos qnnes 
não se compreh,~ndem os casados, os 1'nnccionarios 
puulicos de qu:l:lquer· especie e categoria, os bn.
chards l'orma~los e cleri::ros de ordens sacras. 
§~-~Ao§ :2° dei art. 8° 'ttccrescente-se: O imposto 

4 •• :o")< t ~ , .. < ( ( ., 

gnlarmente lança.do e arrecadado em virtude lie 
lei anterio1· e computado nos termos deste para
g-rapho confere c:t tJlCidnde eleitoral. 

§ 3.0 O art . .12 llca ,;ub:;tttnirlo pelo seguinte: A
renda proveniente de nc~ões de Bancos e Compa 
nhias, leg-almente autorisados e de depositas .de 

com· certidão authentica de possuir o cidadão, 
de.o;de quatro annos antes, pelo menos, do ultimo 
dia, do prazo do :.llrt. 27, no propr;.o nome; ou~ si 
fôr ca;ado, no ela mulher, titulos no valor nunca 
inferior a 3:400$000. 

< (, '::) l :s ~ 

r-idas companhias para o fim da presente Lei será 
feita por escriptur<L publica, pagando o comprador 
o imposto de transmissão a que e.3tão sujeitos os, 
ilm11oveis. 

§ 4. o Ao ar·t.·17 in (tne-nccre.)cente-se: A elimi
nação do eleitor por motivo de mudanç:a será 
e1 , em qu, quer empo, prece en o requert

mento seu. 
-§ 5.0 Ao art. 25 in ,fine-accrescente-se: O alis

tamento dos eleitores mudndos de um:t para outr-a. 
parochia., comarca, ou província, independe do 
anno de res:dencia. 

§ 6.0 Ao art. il in me accrescente-se: {) eleitor 
-ou e eltore.:;recoreentes nao são obr·iga os i prrw:\ 
ele ,;ua qtulidacle, ficando o onus da mesma úquelle 
IJH~ ~negar. 

• ( ' ., c. -;:, • 

edit~1es ser-lo feitos pelo escriYiio competente e 
as.;ignildo.:; por este e pelo escrivão compa
nheiro luwendo-o ou •or mtl ee ::;crivii. 
elo ci.-el,e, em::;ua f~1lta, por qualquer dos dous 
.i uizes de paz da parochia:ou districto, que assistirá 
á amxaçã.o, para dar sua i'é em certidão narra-
tiva, q uanclo f'ôr- exigida. , 

Art.. 2-. 0 Ao art. 85 accrescentc-se, depois das 
pala.Yras-provisorcs e Yignrios foraneos, vigarios 

~ l ~· . .·~· -

§ 1. o O art. 80, 1° membro, fiea substitui do pelo 
seguinte : O runccionario publico de qnalqucr das 
cl:i sses mencionadas no art. 85, salvas a3 excepções 
rlo § /1° dc.>te artigo, que aceitar o log-ar de depu
t:ulo ger:1l ou me>mhro da Assemblén Le,zislativn. 
Pl'ovin<'ial, não poderá durnnte todo c-tempo da 

• ; • •. • l . . • 

~ e.... •.. ', • ~ .. :=J 

rcmuneraclt> rptc ti\·ct•, nem perccbC'r vencimentos 
on outras ,-:mt:1g-cns rtuc dellc proYenham, nem 
contar antig-uidaJc 1•nra. npo::;cntnção ou jubila
c;ii.o, nem .-.! •ter t·timoç-~i..o on ncce:-;so em sua c.·u·
rcit·n, sa.l\'1'1 o fJllC lho competir por :tntig-t1idade . 
. § 2." Sttppt·ima-sc o n. G0 do § 4° de:) te ar-

~\;.t. :~." O § 2" tio art. \)8 t!c1 ,;;u1J;titnido pelo 
sc;::-ninte: Quantlo, por ;tnilench, r .. lta ou impossi
bilidade', o 2" ou :3" juiz de paz, qnJ devem ser 
membros ch me.;a, não comp:trecer nté ás 2 horas 
da tarrb, substituil-o-hn. o 4° juiz de paz, si pre
-~ent:: estiver, e no .caso contrario, um eleitor da, 
paroehia., que a i:;so se prestar a convite do pre3i
dente, d'entre os prcsentüs. Não us lw.vendo pre
~~n~~s, d'entre os aus::mte.>, feito o CO!lYite por 

Si dos quatro juizes de paz sómente um compa
recet· nté às 2 horns da tarde, estê organis~trà, a 
mesa com dons eleitores do colleg-io, de confvrmi
darle com a disposição supra. 
'~ 1.0 O § :3o do citado art. 98 fica, substituído 

p_c lo ::_eg·u_in te: ~i deixarem de compar<:c~r os dous 
< • , 

qne devem ·tambem fnzer parte ela mesa, ou um 
dellos, serão su1J.;;tituidos, depoi; das 2 horas da 
tnrde, por um on dons daquclles que a. elles se 
seg-uirem em votos ate ao·quarto dos im11tediato3, 
si presentes estiverem, sendo a f~l1b\ de nm ou rle 
ambos preenchida por eleitores da parochin,secç-ii.o 
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starem, a. convite do presidente, si faltarem mn.:_ 
hos. e do immediato pre.;;ente, faltando sõmente 
um; observando-se, 'quanto ao mais, o que fica dis
posto na disposição supm. 

§ 2.o O _§ 4° do 1:1e_smo art. 98- fica; substituído 
:, ~ .. • (. ~ < 

de residenciu, e tiver sido eliminado do reg-istro 
eleitoral do collegio a requerimento seu, ou que 

. tiver IJcrdido o respectivo cargo por ter sido eli
minado pelo poder competente por qualquer mo
tivo legal, ou finalmente, que tiver perdido n. 
qualidade de eleitor por :>entença pass:lcht em 
JU g·a o, nã a ô, p:tr e c < n.e::.a. e ei or . .._·c::; < 
hy]Íothese e no caso de morte, ser-ão juramen
tados _jnize.-; de paz tantos immediato.; em votos 
ao quarto, na. forma da. legislação vigente, quan
tos ióeem os log-ares vagos, comtanto que o qua
dro dos _juizes de_ pnz esteja sempre preenchido, 
)assando <t immediatos em votos ao 4° _juiz de 
paz, para o m l a presente Let,o;; quatro ci a ãos 
mais votados que se seguirem ao 4° juiz de -paz 
juramentado, na ordem em qne se r .. charem collo-

A ~ircumstnncia do immecliato em voto ao 4o 
juiz ele p~tz não ter sitio convocado e .itu':'.mentatlo 
· uiz )ara Jreenchimento ela Y<1 o-;l aberta. nã o 
inlübiri~ ele fazer 11arte d:t mesa, chegando-lhe a. 
vez, podendo prestar juramento do cargo: nas 
mãos do presidente cht mesma, no acto d:t instal
lação r:esta ou 'do inicio dos t1':tbalho~ elei
tora.cs, o quG se mencionarà na respectiva acta. 
Em llyyothese ~lg-nm<:_ será arJmittido a funccion::tr 

§ 3. 0 Os membros natos da mes:t cleitoralfa'r
tosos occnparü.o o.~ respectivos log-nees, querendo, 
si comparecerem á hora· em que os trabalhos elei
tores tiverem de começar. 

§ 4.o O art. 100 fica substituído pelo seguinte: Na 
nusenctt ou in~_Pedime1~to de tod_?S ~s juizes tle 

.._,, • •L 

or.zanisarú e pí·esidirú a mesa eleitorn.l o 
màis YO~<vlo •lós quatro ~mmcdintos qn? ~ompa
l":lCer. Somente nrt ausencw rlc totlos os .JlliZ•!S rlo 
paz e do_.; seus qnatro immctlia to.~ em Yotos pn
rlerit org-anhar a mesa eleitoral o jniz de paz de 
I'JUn!quer das tres parcchias mais vizinhas que 
. ::; . .. ,.,-~ ''- p 01 o. 

eleitores, pelo menos. 
O escrivão de paz ausente ou impedido sC'rú 

sulJstituiclo pelo do subdelegado, G o deste peia 
pe;;son. r1ue o presidente dn. mesa. eleitoral desiQ·n·n'. 
podendo a designação rec..'thir em algum dos 11'1em.:. 
bros da mesma . • 

ú _juramento do escr-ivão cul hoc devera constar 
da neta. d<t organisação da- mesa. 

§ 5.0 Ao primeiro membro in fine do art. 124 
. :: : (. i. 

hros na. tos da mesa eleitoral para a competente 
org-anis~tção, que terà logar 24 horas antes da em 
que devem começar os trabalhos cht eleição, nos 
termos do art. 99. 

§ 6. 0 O segundo memlJro do art. 125 fica sub
stituído ~elo seguinte : Tenha on_ não havido 

pt>imeiro escrutínio nã.o estô~ inhibido rle fazel-o 
no seg-undo, na occasiã.o desereminiciado.; ostra
balhos da. eleição. 

§ 9. 0 Ao art. 132, in fine, accrescente-se: salvo 
a, hyp_?these de_ incidentes impr-evistos ou pro-

E;n todo o ~ls~ ~ prolong-ameuto ·dos trabalhos 
além da hora indicada não annullnrá a. eleição. 

§ 10. Fica supprimido o art. 13() • 
§ 11. Ao §2° do art. 1:38,accrescente-se: A fülta 

ou desapparecimeuto d<t lista parcial de qne tra.ta 
este artig-o poderá ser supprida com certidão au-
1 n ic, coescrr>a pe e, . 1. ·c t 

ou com o proprio livro ele reg-istro do alistamento, 
pam tal !lm requisitado pelo presidente da mesa 
on no r sua. maioria.. 

§'12. O·§ 3° do art. 147 snlJstitua-iie pelo se
g-cinte: Apurar-se-h:t o voto dado a cidadão cu_jo 
nome se achar ::1.lterado Jor tt·oc:1, augmento ou 
su-ppressão c o proprw nome .. ou ap-pe 1c o, es e 
que se refira visiYelmente ;t iudividno determi
nado, cn.nclidato _á elei\,:ão de que se trat~-

.~ 

de~harmonia ~o;n a presente Lei. 
§ 14. O §4°deste artig-o substitua-se pelo se-

0'Ltinte: Acabada a elei .ão será immetliatame:1te 
transcripta no livro ele notas do tabellião compe
tente. Havendo mais de um, no d:tq uelle qne para 
isso fôr conYidado· peht mesa el~itoral. No impedi
mento ou ause11cia elo tabellião ou tahelliü.es, a 
teanscripção serP, feita no li no de not<1s do escri
vão d~ lXlz respectivo, havend_o:-o_, cuja lhlta serú 

.. o • • l • -

quer livro em lJr<lilCO, rubricado e numerado pelo 
presidente dn. mesa, 11cando sob a gun.rda. e res-
pons<tlJilidadc tlo escrivão de paz. . 

A a.usenci:t ou impedimento do escrivão de pa.z 
serit supprida por qunlrpwr cidadão, prévin.mente 
.itmuncntado pelo mesmo presidente da. mesa, 
' - . .. 
dc~ut·1·cncins ltuxidas. '~\. t~:~n:;cri.pçiTo poderá se; . 
ns:;;ign:uln pelos fi:scaes e eleitores que o qui
zet·cín. O ,;crwmtuario que honYcr fdto a. tean
scrip•:i'io dnt>it, sem rlemorn, traslado n. rtnem o 
{i(.'tlit• pot• c,.;c1·ipto ou vet•bnlmcnte. 

§ 15. Ao art. 15G }o membro acrescente-se : 
1 1 iio e h 1 n • •:so • 

§ IG. O I" membro do art. 150 fica. snlJstituido 
p~lo segninto : Xa apura<;~ão, a c..'lmara municipal 
se limitará <t sommn.r 03 votos mencionados nas 
di ll'erentes authcnticns. 

Na l!ypothe:>e de apparecerem autltenticas de 
duas on mais elelçües de um mesmo colleg-io clei
toml, somm<ll'it os votos daquella. que tiver sido 
feita no eclificio-desi~nndo pelo governo par::). os 
tt'<lh<tlhos. eleitoraes . - - . 

8 • • l:l. 
Constituem colleg-ios eleitoraes nos respectivos 
clistrictos todas as parochias que apurarem mais 
de 19 eleitores. Os eleitores das parochia.s que 
apurarem numero inferior a vinte ditos passarão 
a 11ertencer á })arochia mais vizinha.. 

§ 18. O§ 2° do art. 176 tie<t substttuido pelo se-
::-·ui : • pe11 1 i o .. qua. que e ei or , pre
sent<Lr traslados authenticos das actas quP. fal
tarem, procedendo-se por_elles il apuração. 

§ Hl. O nrt. 177 fica substituído pelo se
g-ttinte: Na apnrnç:<"io, a junta se limitari~ '" som
mar os votos 1.las ditTerentes authenticas. 

No caso de n arecerem duas on mais authen-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11:05- PÃigina 4 de 24 

Sessão em 22 de Junho de, 1887 181 

ap\lrn.rà os ~-o tos da anthentica. da: eleiçrto proce
dida no eC:l!ticio desig-nado pelo governo para os 
trabalhos eleitora.es. 

ÃS questões suscitadas durante os trabalhos da 
apuração serão resolvidas pela maioria do.:; mem
bros 1resentes c ue 1hrá ex edir di Jloma ao can-
clidato que tiver obtido maioria absoluta de votos 
apm·ados nos termos do art. 178 tlo ra~ulamento 
citado. . ~ 

§ 20. Ao art. 180, in fine, accrescente-se: Tem 
applica~iio ás mesn.s eleitoraes do 2•• escrutínio 
o dispostQ. J?.O §5° do art. 98, consoante com a 

§ 21. O art. 182_ fic..1. sulJstituido pelo seguinte : 
Na eleiçiio dos membros das Assembléas Leaisla
tivas P~vinciaes, cada eleitor >otarã. em tàntos 
nomes quantos forem os elos dons terç~os dos depu~ 
tados do distr-icto. 

Si o numero dos de mtad0s r1o districto não fôr 
exactãmente diYisivel pelo nmnct'o tres, então 
C<'lcln. eleitor votará em tantos nomes qnantós 
constit~ürm~ o~ d~u~ ~erços dos deputados e mais 

!!i ( ( • . 

§ ::!2. O art. 183 fica su1Jstituillo pelo seguinte : 
São con.siderados eleitos membros á Assembléa . . . . . .... . 
até M numero dos deputados do districto, calcula
da. a vot,1ção sobre o numero total dos eleitores 
que concorrerem á eleição, exclnidos ;:~s Yotos dos 
que votm·em em branco. 

Si da anuullação dos votos pela respectiva As
sembléa. resultar a exclusão dos candidatos que . "' . . 
numero leg-al dos deputallos do districto, haverá 
2"' elei~:.ão para preenchimento do log<W ou lo
gare:s reputados va.gos em- Yirtude da presente 
Disposi~~ã.o. - · 

NrL segunda eleiç-.;.io o eleitor votarú em tantos 
nomes quantos forem os logares_ a. preencher-se, 

a cidadão.:; eleitos para IJ.Ualquer c.'lrgo de eleição 
popttlar; · · .• 

Apoderar-se, ar-rebatar ou occultar os livros 
destinados aos tl·abalhos eleitorues e as listas pnr
ciaes das chamadas dos eleitores; 

Exhibir perante as jnutas aJ?UI'íldoras netas 
< , • :;1 c, • a < e r e a:s e aç a 

apuração da. eleição: 
Passar certidão falsa de afiixaçii.o de qualquer 

ellital eleitoral, que não existir ou não ft)i affixado 
no lagar designa elo n,_. certidão ; 

Escrever nas actas eleitoraes resultado diverso 
do da votação do collegio ; 

nr uz1r a gnem em erro para consegmr este 
resultado: · 

Fazer transcripção no livro de notas ou forne
cer traslados das actas •3leitoraes adulterando o 
resultado da votação do collegio e da org-anisação 
da mesa: 

Nen-:.w traslado ela transcri ão das netas eleito-
raes. ou demOl~.:tl-as sem motivos justificados: 
Penas as do art. 167 do Codiao Criminal. 

§_ 2.0 Quando OS Cl'Í)11eS mencio_nado:> nos _1°_ e 2•) 
::; :s , 

ireito ou outro qualquer membro da junta apu
radol'il, ügente do correio ou alg-um outro func-

• ,· 1 • - • 

papel eleitoral tenlm sido-entregue em razão do 
cargo : Penas clobradas. 

§ :3.0 A tentativa e acmnpliciqade dos crimes do 
§ l 0 são punidas com as penas correspondentes a 
cada um delles. 

~- 4. o Occultar ou ex trav!_ar a c~~a ~e do ec1i~cio 

raes~ atim de obstn.r qualquer eleíçãó; 
Deixa.r de abril-o e prcparil.l-o á hora. dos tra

balho.> ele!toraes a.qnelle a quem incumbe fi1zel-0 
em razão do cn.rg-o: Penas·: de um mez a. um anno 
·de prisão simples e mnlhde 50$ a 100$000. 

§ 5.0 São exte~sivn~ ~os crimes definidos nestes 
.... c: (., ~ " -" c. e ' ~ (, ~ . 
eleição de todo o districto; quanto á 2" elei<;~ão rag-raphos rlo referido Reg. n. 
serà feita. nos termos tla primeira J?arte de.;te A~·o>to tle 1881. 
artig-o c á plnrnlidade de votos, veritique-se ou ~§ 6.0 Todos es crimes previsto;; nesta lei e no 
não a annnllação de alguns delle.:; em nm ou Reg-. n. 8213 de 13 de Ag-o:;to de 1881 são pro
mais collcg·ios elcitoraes. ces :ados e definitivamente julgados ou pelo jni:r. 

Ficam snpprimidos os ~:ii§ 3°, -1° e 5° deste artigo. de direito do domicilio do reo on o do lo~ar do 
:S :..:). ~ mem n·o (o ar . ü tc::t su JS t mt o c c w o. nane o o c e mr1uen c o r o JUIZ e 1rei o, 

pelo seguinte: Pt·oceller-se-ha. ta.mbem a 110\"U. o prócesso sert~ feito de conformidade com n. Le
eleição si dn. annullac;.ão de votos 11ela Camara gislnç;.1o vigente. 
dos Srs. Deputados resultar a exclusão do can- Art. 5.0 O Governo tlcn nntorisndo a 1azer can
didato que ohteYe a maioria. dos votos dos eleito- siderar as Leis, Decretos c Decisões referentes a 
res que concorreram ú. eleição do respectivo clis- negocios eleitorues que não estiverem revogados, 
tricto, exceptuados os dos votos em branco, os cessando desde- já a attribuiçt"i.o conferida pelo 
dos alistados em districto dif:Tereute e aindn. os art. 120 da. Lei n. 38i de 19 de Agosto de 1846. 
da~uelles que posstúrem titulo ele eleitor~ expe- Al't. 6.o Revogam-se as disposições em con-
diclos independente de requis~ção sua. ~ canse- trario. · 

:Janeir; de.· lS~l e' .n~ <Reg-ulamento 'de 13. de Sa.la. das sessões, em 22 de Ju.nho de 1887. 
Agosto, a que se refere a presente Lei. O deputado Coelho de Re.:encle. 

A llisp.-.sição 1inal deste parag-rapho tenr nppli-
crtção á disposição do art. 183 do Reg-ulamento O Sr. P.a..ulino Cha~-es :-Tive oc-
de 13 de Ag-osto, retro citado. casião deapresentar, em "uma da.s sessões do anno 

Art. 4.o Além dos crimes definidos no art. 232 passado, umn. representação dirigida a esta C• 
o c1 a o -..eg·. n. :.. :) (c ; e Agos o c e mara pe o commercio a. raça. e Ol' o egre e 

contra o livre exercício elos direitos políticos, se1~.Io por mais de_300 proprietarios e capitães de na'
tn.mbem considerados crimes os definidos nes pa- ·vios, pedind<f a revogação do decreto de 11 de 
t·a~ra.phos seguintes e punidos c:om as penas Abril ao l8i4. V. Ex. remetteu esstt representa
nelles est~be\eciuas: · ção á commissão respectiva, que sem duvidn l_)or 

§ }.o Occultm·, snpprimil• ou extr:wínr anthen- muitos· afttzeres não deu 1)arecer sobre ella.. Este 
tica.s ~le colleg-ios eleitoraes c diploma." expedidos anno .iit temos quasi clous mezes de sessã<? e até 
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~j~:~/· hoje ·ainda não foram de3pachado.; QSSes papeis. a inclu:;a cõpia da propo3ta que a. este .1\lint:;.:. 
f~~~ ;·,·Por i3so peço a V· Ex:. que interponha o seu va- terio fez o B.1nco Internac:onal do Brazil~ de 
~;g;;'~ l!mento l):>.ra com a co:nmissã.o di.m de que dê o abrir na Europa ao góveruo um. c-:oedito de dous· 
~::.:-..s: ~- ;Seu parecer~ milhõ2s de libras e3terlina.s, sâtisfaço a e·xigen-
~;~::,: _ O SR.. PR.E:SIDE~TE :-A commi~&1o ouviu are- · • , e 1 o x. 

'!'"h; ;.- ' ' 

~j~:< espero, porêm, que o nobre Mini;;tro, qu~ n~e 
~,~~:,· ·_ convidou p~ra uma discn3s:lo franca, jà: por dever 
:::.-.-~::. d9"catgo, já por cavalheirismo, mànde pulJlicar 
t,:.:;::· ·"TJ...o. Diario Otficktl as informações r1ne ~olicitei e 
:;:' : .· . d~ que mui~<? pr<lciso para ~ma_ discu~são proficua 
·... ·-·. do seu orç:tmeoto. Amanha, SI me couber a pa-

lavra -no:; 3/4 de hvra,responderei ao discurso,que 
hontem proferiu S. Ex., e então a Camar<t se con

~· .-. ·· vencerá. de . que não houve da minha parte levian
dade alguma; não co:;tumo tratf'\r de· assumptos 

:"" . .. 

.nunca. fui, nem serei, o echo de intere5sado;; em 
questões com o Tha;ouro Nacional. ( .-{poiados. 
Muito b'em., nmito bem.) 

de Sou;a:-A' S. Ex. o Sr. 1° Secretario. da 
C<tmara do3 Srs. Deputados. 

« Cópin..-Banco Internacional!do Brazil.-Rio 
de Janeiro, 29 de .\bril de 1887. O Ba.nco Inter.
naclonal do Brazil propõ~ a. S. Ex. o Sr. Ministro 
da Fazenda. abrir ao Thesouro Nacionà.l um 
cr.:dito Pa -Europa da somma de dous mi
lhões c!e libr,ts esterlinas (_C 2.000.000) do 
qual o. Thcsouro terà a faculdad@ de se ntili
S:\r ou não dentro do prazo de um anoo, corri aviso 
pr Yro, por &'tques a noven zas . ar1m ou <.e. 
Londres; ·dando pela. impórtancia dos saques 

· su:I..S ietr<~.S ou bilhetes (bons) de di versos valores 
ue re e3entem a mesma im )Ortanci 

Yeis em Londr.::s no prnzo de um n.nno com o juro 
de cinco por cento. Pela abertura de~te credito e 
para ~· sua:s commi:SSõe:; na. E?-ropa o B<t;~~.? In-

um por cento, :;entlo meio por cento desde jà, e 
o outro-meio l)or cento á m~neira qu~ o credito 
for sendo uti isado, 1ic:1ndo~ porém., entendido~. 
que s·:n·a tal commissii.o devida sobre toda a 
somma do credito, embora não sej...1. utilisado.-
0 Banco Internacional do Brazil.-Edward Herc't
m.an, gerente.- Aceito. Rio, 29 de Abril cl'9 
1887. F. Belisario. 

Confer·e, Jose SeV81·i(1ftO-da Roj!uz. ~ 

O Sr. Affonso Celso -Tunior pediu hM·er entre ~o governo e o Bane~ lnte~na.cional ·, .. : : 
·. a.·palarrn. 1nr.1. uma ex:p1ic:1ção Jle-'SO.!l, hontem, sinão simples accôrdo, propo3ta aceita, ou eous::t ,: . 

quflndo fa.llava o -Sr. Mini5tro d~ F<uenda, atim equivalente. Mas o Sr. Ministro da Fazenda en- ' 
de·resta.belecar em seu veri!adeiro sentido um xergou nesse ap~rte intenç-Jo cte molestar a sua/ . 

· ap::~rte que deu ao brilhn.nte discurso h~ dbs pro- pa.5SO:\. E' excessiva susceptibilid-ade; incompa~ · 
· -rerido so~1re nego!:ios d 1. fa.zend:t }Jelo sen dis- tiYel com a naturez1. de suas funcções e co:n as ~ 

.· . tincto amig-o o Sr. Lo-gr~nço de ~\1buqnerque, e prerog-,l.tivas do no5so regimeu parh1mentar. · 
- que nã0 foi flevid.n.mente interprehdo pelo refe- s. Ex. ~mdn por demais irrit:.tdi~.o, sohrem~neira; 

rido Sr • . Mini ,tru. melindroso, tlesprovido da.quella virtude que .Tito 
· Na sessao de 13 de l\hio t~Ye a honr.t de suh- considera prlm0rdial 111ra os minbtro3 :. , a l>a;.. 

metter á noreciação da. Canmra, que o approvou, cie11cia: Qua.l;lue-r cous:'l. o a.gnstj, na mais ligeira 
o seguinte· ret}uerimento: · (/. R.e1neiro que~ por ob5el'vação enxerga. uma. oiren ;:1, uma irisi.n•oçã.o 
intermedio do Mi!lister io da Faz~ncla~ !·e . solidt~ n.t phr••Se a müis · innocente. Está. como· -...:ulgar

.-.:.. do governo cõpia do co::rtr.acro c ele qna.cs1u~r meJte sa diz., um alfenim. ~l;:ss~ Santo Deus~. onde· 
?:;·. ,. outro.; documentos medi:lnte os qu:1es foi :leeitn n. uo :~parte em questão o mais remoto lai'\"O de 
(": ... _____ propost~ do ~n.nco Inte_ruacional, CO?l') represe~- int'3nção oiTen.siva, a menor palavra que pude35e 
;: :.: . · . t ·mte de "a.r10s banqueiros estr<1n:;e~rcs, •Te :1 br1r provocar c<>mment·=trios de~ngradaveis á. r~pnta-· 
~;/ . -~ Europa a? mes:]lo g~verno un1 ' cre lito de dou:; ção es3oal de s. Ex. ~ 
.. · · · . . .:\. o:tora·ll 1 a e o noure .1mlS o na o es a, - ._-_ 
-~~~;;, . .. ·. ·· .Á 27 de. :Ma io; isto é~ 14 .dias depois, foi eJ<Yia.d·o nunc.:;l. e .;teve, nem pbde estar~ folga o ol'ador ele 
~>\ · -"ao orador pela mcsn, ·com a not•'t.- a qnem fez. n -reconhecei-o, em qu~tão. Acha-se <lCimade qual
;~,. ::~: r.e_quisiçã.o -o seguinte officio, acompanhado de quer srupeita~ so'hronceifa a. todas as imput~çõz:;. 
f(:'~ .- meia: fo~hll.de' pape} com a segulnte cõpia que, Mas os seus acto.; co:uo funccionario, ess~:;, 
,~- · em see"1llda., lera : (l.i) · _ quando mi:5te.-. llão de ser profiig-a.dos com toda. a 
~ .:;;~ ,- .. · · , • • _ , r • ~ . . :r energia, se~ a. menor reserva nem .:ont~mplação 
~:.:.·_;-;_'::~ . .< .~-f"miSter~o d. o~ N~OOL:')S _da Fa end.'L-N. 2.- llBla mmor1a, sem que. par<-\ t•l.l preceia.hce~ça 
~;.<: . Rio de J_anell'o~ 26 ae Mruo . .de _1887. de S. Ex. e lhe c mse 1s:;o destgra.do. ()U nao. 
~'.-;. :' ·m~- . e: Enn. St~:_R.emettendo a . V. Ex.~ a.fitn· _ E' esta a explícru;ão q.te '?!l'!llPria ac- ?radol" dar 
~~it#: d.~·.· ser. PI"e3ente a : C<lmara ·dos SJS. · Deputados, a Cmna.ra e ao ho!lrado Mimstro, se!lttndo que o 

~~~{~'~:L.:· :. . .. : . . 
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regimento não annl:ysar . neste mo-

O Sr. Luiz Freire:...:.... Pedi a pala
na, Se. presidente, para não deixar por·mai~ 
tempo prolongar um silencio que podia d<lr lagar 
a ~nurmuraç~ões, contra a.S qua.es eu dQsde já pro-

Acredito, como ~creditarão V. Ex. e a Camar-a 
que neste paiz não exista brazileiro algum, que, 
1101' indo te, 1)01' natureza, S3 deixe tomnr de iudif
ferença pelo progTesso re::ü de sua. patria.. 

Quanu•> neste recinto, e fóra daqui, em nom<3 
dos rinci io:;; democraticos snrjem vozes ue 
pe em, crue c amam· pela r<'livlndicação de suas 
liberdade3, pela n.utonomia completa destíl. naç.ã.Cl, 
de n.lgumas bancadt\S -tem-se ouvido falsos pro
testo.:; CJUe dizem : não, a indifl'erenca do nosso 
poYo não permitte tamanhas liberdades : o que 
quer dizer·- para tal gente só pesada tutella e ·e, 1 , ~ rav· :-

Confesso, porém, que estas palavr<1s não têm 
feito soq1tender, porque antes de o\lVU-as en 
Já havia lido o que escreveu Odillon Barrot: -

epor_ e m r, e es rmr no cora.ç~u,o os povos 
toda a altivez, tml.a, a intelligencin, e até o gosto 
1)eJos publicas negocias, a centralisação invoca isso 

' - . 
cham,_r escarneo sobre amiseria..-Sr. 1_)re~?iden··e, 
Max Not'deau nos fa.lla de um regimeu politico 
que, p:wa comprehendel-o, é preciso renunciar a 
fttculdade de pensar. 

A naç~i.o brtLZileira eu ·não sei o que diz a isto, 
sei que ella philosopha; c quando um m?m~nto 

j ui gamos sel' a verdade e as instituições tr-a-
• 1 nae ·em que somos o r1ga os a v1ver e a . 

ohra1·. · 
Sob o influxo destas idéas que eu quizgra 

dar um desenvolvimento mais lato, fiz-me 
inscrever, p.1ra. tendendo a uma solução pratiC..'l, 
enviar á mesa uma proposição facultada pelo 
art. 174 da Constituição ; m:~s, circumstancias 
pos er1or·es o· r1gam-m&, . neste mstante, a des
viar-me do meu intuito, que reservarei p::~.ra occo
sião mais opportuna. 

Agora, com pez:w, peço permissão à casa para 
dar breve resposta, ao discurso crue, na outra 
c:su. do plrlamento, pronunciou o illustre se
nador onninha, )rovincia Sr. Barão da E an i::~. 

S. Ex., fnendo uma especie de feixe de acon
te.cimentos, h:tv·ido.; e ate por haver, trouxe 
ao e.onhecimento do Senatlo e do paíz que a 
provincht de Sergipe está entregue :;, toda es:
pecie de illegalidades, e por u111a, coincidencia 
singular, no mesmo dla- 4 de Junho-em que .. } .. 
me:.-mo dia, na mesam província,, dava-se um 
f,,cto vergonhoso que só relatarei tt, Camara, 
para ue tique rec-onhecido que não são os con-:-
sern1 ores, sao mem ros o par 1 o 1 era, , sa.o 
amig-os de S. Ex .que-praticam ess·:~.s illegalidüdes. 

Quero me referir ao juiz de clire_ito cta·co!Uarca 

Silva Moraes. 
Este moçô, cuja série de a.rbitra.rieua.des seria 

longa si eu as q_uizesse enumerar, acaba de com
metter o <ütenta<.lo de que dão notich os jornaes 
de mioha província. Vou ler a noticia que deu 
a Ga::!Jta elo .Amcajit, org-ão otficial, de 8 do pre-

<. (. ( • • ' 

urna forç:t mysteriosa lU(I.Dda quo ella se enco- « Conimunicam-nos do Ro~ario do C'attete que 
lha, e como este processo é mais commodo qne o o Dr. Moraes, jniz de direito d<t comarca, m:tndára 
do leito de Procusto, ell.:.1. o.ceita, o alvitre e .:~1- homens :wmaclos de C..'Lcate e chicote á ca.su. do 
gllns murmuram : é cedo ainda. cidadão João Stlilt'Anna, aggredirem o cidadão 

Sob outro aspecto: Snppondo-se-nos um povo Alfredo Augusto Pereira Franco, que alli se 
qnc nü.o tem a, · capacida.({e n·eciS<'L para reger--se achava: em comp~nhía de ~11ígos, e que o de:;-
a.sstgna-se um ermo c c n e a, e, como o pup1 o uc..1. o preme 1 a o nao se rea 1znra em v1rtu e 
malicioso, ·embalado na espectati><'L deixou-se da attitnde cnerg-ica. da. pi:>pul:,çüo daquella 'illa, 
ficar ate ver onde chegn;v:.\ a. su.bedoriu. do tutor, que se pronunciou em favor lla \'ictima. 
este, usando não sei que direito- de usucapião- « E' p:1ra. lastimar-se que se tentem escaudalos 
clam;'L :- estão prescriptos vossos direito.:;. de tal ordem pe1>a.n te a luz da. c i vilisação, maxi me 

IUucb.-se, porém, quem quizet' ; para muitos jiL devenllo os sens autores ser os m:.•ntenedores e 
niio ha duvidar está bem JCrto o advento do !!<:lrantías da ordem ublie<\. 
~ra.ndc dia em que neste paiz terá começo :.1. obe<"t «O Sr. All'retlo Fr<mco é um moço inotrensivo 
ãa no;sa. reconstrucção política e social. E' certo, e morigerado,,_e tanto isto é certo que póde mere
e ning-uem desconhece que nisto que refet·~-se á cer :t sympatlua e defeza d:.t populaçà') daquelb. 
administr-Jção, ao seu governo local, nós, o;; bra- villa, onde nasceu e reside, gozttndo sempre todo 
zileíro3, temos sido artiticblmeute mna, naçiio o conceito e esti.mt\. )) 
iuditrereute. Vem taml)em outro artigo, que deixo de ler 

E isto que a outros póde p:.wecer um facto des- por fulta de t~mpo; é assignado pelo SI'. Alfrello 
animador e anormal, eu.tenho que seja um resul- Augusto Peren~a, Franco . .#.. · 
tado muito natural, do cQ.Dtraste das aspirações Sr. presidente, eu disse q_uc seria longa <1. 
com a pratica, ; e que, em parte, muito abona_ o minha tarefa, si th·essG de TlUblic:.u· ao paiz a 
esp1r1 o naClona, q_ue -po e con escen er, Ja- ser1e e a en acos comme 1 os por :\.que eJUlZ 
mais foi inconsciente. Deb:ariamos de ser um de direito, que só póde justificar-se, apadriuhan
povo intelligente si não foramos um povo indif- do-se com o art. 10 do oodigo criminal. 
ferente. ,_. Vou,. em traços largos, n<wrar o facto, e a. C<l.-

Realmente, Sr. presidente, que força, que fé, mara fa,rn o juizo que entender. 
qae impulso póde mover o brazileiro pela sorte · O jui~ de direito Sr. Dr. l\iora,es pronunciou o 
de· um aiz ue elle vê ue não lhe ertence, e 'uiz munici al dU. comarca Dr. FranCisco Xayier 
sim, a um uoderoso desconhecido q_ue elle chama ·de Mattos Tel es, em razão e um facto pelo qual 
-governo? lhe devera a.ntes mostrar-se grato, isto é; por 

Mata-nos a descrenç.'\, porque a razã.o humana ter o jn.iz municipal substituído-o ein. S'\1"· ausen
compreheude que- um abysmo . intransitavel cia de meze.ii, em que S. S., sem cornmunicação a 
exi::;te entre o nosso entendimento, entre o que ninguem, alJa.ndonnra a. comarca sem licença. 
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Foi nessa occnsíiio, de snn, resiJencia na. ca.
pita.l, quando S. S. ostentava-se s_uverior a. t_octos 
os clamores· da imprensa, que 9 ;)mz mm~rcipal, 
seu substituto, a reclamo dos 1 nteressados, teYe 

O Sn.. Lurz FrmrR.J~ :-:Membro d:t m'1ioria, pa
receu-me que não devia,, desta teibm~a,, reclamar 
providencias <t um governo qne aporo, a,ntes que 
me convença qqe elle n~o as toma~·á. 

.... ·. . ........ . . .. .. 

o Sn,. .:\xnRADE FÚTGElltA:-Como vai a justiça. <1 palavra.. 
deste Imperio! Sr. Ministr·o da Justiç:t, ouç:l. 0 Sn.. Lmz FREIRE:.:... Sr. pre3idente, o motte 

. • ·, " ~ " · . , - qae o no Jre se na 'lr esco 1eu 1):11'<'1. a o~m?5ea-
nunciou por is:So o .juiz muni:ipal, mas <t Relação mento do seu discurso-de· que n. provmcn de 
tio districto, tendo conhecimento do facto, dcspro- Sergipe e;;ta entregue a toda a. sorte de illc;ali
nunclou-o. dades, se prestaria. par;t um g·rande numero de 

Sujeito n, toJas as moro;;idades e má;; vontades glosas, com pre,,uizo só para S. Ex., ,;;i o tempo a 
desde Fevereiro até ao presente, acha-se suspenso t<Lnto me permittisse. 
<lo exercicw o Dr~,.jui; m.~micipal.. . . E si fosse da minha índole trazer c ue.5tücs )es-

o' t t • ' • e . . soa.e;;, que po em eva.ntar ·o io;; 1~e~tu'"nin~s, .en 
r.le direito de deitar-lhe o -cumpr.t-se- iez-se diria, iL Cmua,ra quem é o actu.:Ll .JUIZ de d!r·elto 
disso grande questão, prendenclo-o dma.nte dias dtt comarca de Japara.tuba., relatando a. ser-1e de 

· (creio que ainda estará) qnando Cl'a instante <\ seus actos arlJitrn.rios, não e3tuclnd9;; e menos re
rcclmnaçüo. até que o cidadão .Alf'reclo Augusto 11ectidos. bem como o que commetteu f<llsiticn.ndo 
Pereir.t. Fránco, com autorização, foi á, ca.S:'I. da- U\l1:.\, certidã.o de frequencia. para. snppor-se em 
quelle magistrado indagar elo destino. do encan- ex rcicio m ata a ter· r :t 1 

ac o accor ao. miu~o, com o tim de prqjudictw uma sentença, la-
Mal recebido p~lo juiz, cs:;c moço inoll'ensivo e vrad·a, por seu antcccssQr. 

conceitun.do, ccmo acaba de snl)er a Cama,ra, E o que mais compu·ng-e e ':er que, sobre estes 
apenas pera-untou-lhe· si acha.\'a pouco dons factos revoltantes, aind:.L ltouve o juiz por bem 
dias para lançar o-cumpra-se-no at:cúrdão. suspender por. dois meze3 (lO escrivão~ que n~o 

Fot qun,nto bastou pa.m se levantar em ee- quiz nem podia .prestar-se a. dar-lhe uma certt-
leuma o juizo de direito da comarca ele Ja.p:.1.-' dão ftLlsa, como lhe fóea e~igida. ., . 
ratubt\.. . . . . . .· Sr. presid~n~e, _n. IS ele Agosto. do l1.11!10 p~ssaao 

Sna, c1Jgnida<1e autorltn.rm · sentm-~e ultra..J<Hltt, che~·ou esse JUIZ a, coma,rca, rlepo1s c.lr~ um<L ltcençn. 
o nsylo .elo mng·istr :do dir-se-ia maculado pm·que coni- . ne esteve: nu. Bahia, e encontrando uma 

' • • - · · · · · sentenÇ'.n. nsra a. 11:1. vespem -pelo sen .legitimo 
Fomm · assn,lariados cavangas armados· par:.•; substituto, que não foi récelJida a. contento por 

aggrec\iren~ aquelle cidadão,_ onde ~ncont1•ar-1 s. s , tanto bastou para que lhe fosse. !::in~g,~ríchL 
sem-o. Fellzmente, a populaçao d<.• vill<L tom~u a pratica. de nm crime imlecente. Fo1 a, ilata dn. 
:t si a defez:.'l. elo moço, e o. J?Ovo em. m_ussn. teria certidão raspacltl. e emendacl<1 de 18 p<l.r<t IG. 
tdo a.rr.:mc~n· d:,'.. c.'l.sa do .]mz de chretto os c."'.- Não tinha este clocmuento em meu l'oder, mas 
paugas <illi r_efngiados,. SJ não fo~sem contid<?S 0 vapor que hontem entrou tronxe-nfo: ~ um 
1)01' nos3o amiõ() Sr. capltao .Automo L. de Oh- exame procedido na thesourari(t ~·oral de nunha 
veim Queiroz. .• · tn•ovincia., pelo r1tml esta, l'nlsificação tic:1. p3rfeit.• 

o St{. ANDRADE FIGwi~IR.A:- O juiz de direito e ca,balmentc provada. . . 
mn.ndou et"Lpan;as qne limom aggredir o cidt\- Isto de~t logar :J. un~a halbnrch:l, CJl~C mo_trvon 
dão ? · - da RélüÇ<ll? dous aúcoruaos sobre o me;:,1llo. ob.J~cto .• 

- . . 
QUe ,juraram em inquerito procedido n:t pNsenca, 
elo pro1notor }lttblico, docttmento que ltQje 1·ec ·:bi 
e tenho ás ordens <.le qncm quizer lel-o. 

Ate elo -proprio ollicio de 5, em quo esse nn
g-ii;.trado muito pressuroso communicou ao presi
dente d<L provincht a..;; tr-istes occurrencias, como ' . . ~ . . 
noute, se vê q;te el~ procur~ndo ~lesfig-urar o:; 
factos, não estabelece âereza serin, antes com
lromette- e. 

Sr. presidente, trazendo estes h1.mentaveis sue
cesses ã publicidade, não tenho em mira àir'igir 
ao govemo do meu paiz censurn: alguma, mesmo 
por· que estou certo de que, sob uma. adminis
tração moralisada, ·facto;; de:; ta ordem i1i'io })Odem 

flllcar csqn0cido3 ; hão de ser tomados na devida 
consideração ; trago-os mais como motivo de res
posta ao nobre senador por minha llrovincia. 

0 Srt. A~DRADE FIGUEIRA :-V. Ex. deve pe
dir Jlrovidencias ao governo ;. si estes factos são 
rea.es, o .juiz deve -ser remo...-ido. 

revogatono nm do outro, e de comphcaç:ao a 
. ..~ . .. . . . . -, ·. . . . .. 

7 de Janeiro, quando deu-se outra questão )ne 
ia seu ·lo lJem t r·iste p<U'<l. c~:ws f<tmilias. 

Ainda a ni, SI'. lrcsidente, soa levado a. crêt· 
qne o nobt·e senador·, n. quem tenho <lllttdido, mal
~illou completamente o sen pensamento; S. Ex:. 
reveloa o que tinha mais interesse em oecnltar. 

Accusa S. -Ex. no prc.:;idonte ele :Serg-ipe, que 
não cot·ren prcssuro::;o it ,-ma de Jnpn.rntuba, par:\ 
interYir euer!!'icamente contra as cle:;or tens do 
·. i. . .... 
!\las, senhores, si cn . garanto, como é l.m

blico n::t .provinch, que ~todas esta.s tlesordens 
foram motimdas .!?elo espirito, não direi tnrbu-
en.o, porque nao e, mas apiuxonuc o, lo Igno 

genro de S. Ex., o Dr. 't"ronçalo Je Faro ele 
Rolemberg, si, como S. Ex:. deve reconhecer, a 
presençtt da a.utvridade . supel'ior, a presenç<t do 
chefe de 1lOlicia,depois de ser(maclo3 os '' nimos, só 
podia ter log-a-1· para instaurar o p1·oce.sS'>, em 
que o Dr. Gon~alo de Faro er?- o unico culpado, 
pergunto: o que v·i5ou n. a·~cusac:ã.o de S. Ex. 1 

Negara S. E.x. que foram os liberaas .mn.l in
struidos por seu digno g;enro, que pt~h~tc.:unel!te 
!l.ri•ombaram a llorta da camm·,, munw1pal, \"IO
la.r;;\m- o nrclli v o e assahrrin:ram a \)O licit\ ~ Que 
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com rel<.ção ú. justiça. ele suas orações. 
Ha um ·vonto no (liscurso de S. Ex. que nilo 

posso deixar pass 1r sein repn.ro, e até traz já um 
. apal'te elo illustre r;emulot• por Pernambuco ele que 
isto é um racto grave e en direi gravíssimo; re
firo-me :~o facto llo inspcctor da. the~o~raria geral 

I. ' f.. (. ,(. ' 

de violar o archivo para HtbiHcaP papeis de em
prega<los e p1·cjt1Llical-os por e::;te modo. 

Nüo posso comprehendcr uma accu:;aç:;.i.o mais 
grave, dirigida a. empregado desta natureza., e não 
posso comprehender maior laconismo de um se
nador 1lo Imperio, denunciando factos clestes, .sem 
que trouxesse, já não dig-o documentos, simples 
narrn.çilo do facto, po1· onde se pudesse so.ber qual 
-o papel fu.bilicaclo, qual o empreg-ado prejnclicttdo. 

• .• • • • ... .. p o. . .. · ... 
.... ... , . '·' 

paotosa : limitou-se a. utit·ar- c~ta :proposiçilo un<t, 
impossível de umn, cantestaçU.o. 

Falln.ndo para a.lg-mnas províncias cu não teria 
necessidacle ele dizer quem é o ínspector João 
Bnptist:t da Silva. GouvC:a, m~s neste recinto c no 
paiz onde nem todo.:; o conhecem,. me <1Ssi.ste o 
dever de de..:lnrar IJ.Ue: como cidadão e como em
pt·eg-ado publico, cu não conheço. (ptHc ser rtue 
~ejn devido a. minha. pouca prtütca, ao - pouco 
conhedrneuto que tenho dos lllllJlicos neg-ocíos), 
empreg-ndo mais zeloso, mais probo, nwis incapn 
de mwtindignidade,comoaqttclhe nrguiu o nobre 
Bar:lo, do qne o actm\1 c dig-no inspcctol' d<. The-
soura.t·la c e ergipe. 

Eu dese.i<U:ht n~esmo q no o St·. senador pcrli:;se 
de noYo n, palavr<t 1)<U'<t :Hliantm·-nos alguma 

• o ~ o ._ ~ • ,.., •,........, • .., I' • t 

, - o 
minado de meias p~tbvras impcrcepti\·eb, para 
factos sob1·e os rp1acs possamos n.poíar um'" con
testação. 

Com l'elat}iío ao presidente de Serg-ipQ. con10ça 
o nohre sonado1· pelos u.lg-:.tl'i;;mos, dechtrn.ndo 
_qae s .. Ex., longe de (H'Ocm·.~r min?rm• o est:tdo 

L ~ \. '- (. • 

Antes de tmio, Sr. presidente, releva-se razer 
sentir que o est<.ulo fin;mcciro <1ctual ela pt·oYincia 
I ~ rn·· e e o me-mo em nc t ~m est· d -
e a.nte;; de Jn,neiro elo corrente anuo. 

Pois bem: si eu podesse clemorn.t· esta de('eza., 
csper .. rht que me :heg-<ísscm jornaes d;t provinciu. 
lXtr':t dar um~ resposta documenta da a S. Ex. , 
não com documentos rorma.dos por nós, mas pelos 
ach·ersal'ios, documentos impressos no org;ão libe
ral, su::tentado n.lli por conta do nobre scna.clor
Sr. Barã.o da. Esta.ncia. 

Verh u. Cam:\l'tt que o presidente de Sm·gipe, 
facto pouco commum neste p:1í:r., :ü0 certo tempo, 
toi ~tlYo de honrosas homenagen:;, de elogios 
t~onsta.ntes de adversa-rios qn~ viam em S. Ex. fi. 

V. II .- 24 

garantia das fi11anças da provincin. a da justiç:a 
que todos r1uerem ter. 

Hoje as opiniões mudaram-se, embom os factos 
<;:: • • - -· • ;- •• 

0 SR. LUIZ FREIRE ; -Eu obedeço, Sr. presi
dente, mas de:;ejanr.lo tratar ainda. de a1g-uns 
p_on!os relativ.amente a este assumpto, rJeço n • 
\'. bx. qne me mscreva no orçamento do Imperio. 
(Muito beii~ !) 

P ARECJ':R X. 20-1887 

De.o;pe:;as do Jlinislcrio d(r, J••sliçrr, iW cxe.·cici.o de 
1888 

A com missão de orçamento procedeu n.o exame 
da proposttt dns despew.:; do :\lmisterio do, Justka. 
com o mesmo )ensamento dommante ·m -~ 1ri-
meiro parecer sobre o or-,:amcnto do Minbterio elo 
lmperio. 

Nas condições em que está a fazentla publica, 
bastando pa.ra demonstra l-as a simnles cGnfron
taçã.o entre ·a. desproporção no diminuto an
gment~ mtttml_l . da. receita com o augmcnto 
successtvo d:t dt v da. con:;olido.da., por cun \'Ot·ter
s:.: nelht pol'iodic·~m•.mto :t div!rb fluctn<nlte! r1ne, 
em vez lle expechente ti.m1ncen·o parn. supppir o 
rctarcl:unento d11 rend,t no~ comet;os de exerdcios, 
tornou-se proYidencia habitual pura. eobr-il· tle
flcit.~ orç<1l11entm·ios ; emqnanto, a ,·olnmnda a. 
pe!·ig-osn. divida. fluctuante, p1•omptamen te cxig·i-
ve , so ec s )Or meto c e cmpre~ unos, <.'!lllssao 
de a,policcs e P.mis~:lo do .P<'~Jlel-moelh, p:tt':l_ log-o 
rectcs~el'; parece a. commt:ssao que a •:'C'"~no;ma u,l 

- .. :.· . .:- . ... .. . .. .. .:-
' . . 

dos orçamentos, ~ dever patt·iotico rlc•s I'OdL·rcs 
lcg-i:;l;.ttiYo c executivo, pn.r:t (pte o Cí[llililwi:J do::: 
or<:.:.uucntos não se dillicnlte cada vc:r. mais. 

Sabe a commi..;são rrttc a t,u·cüt ti <lc exito t~u·
dio ; mas a pel'Se\·erançn. scrit bem ~ucced;,la, 
me~mo setn recorrer ao extremo de dc::;ot·:.:-.tui:::tu· 
sel'\"!ÇOS Cl'Ct'l OS. 

NIT.o lnt muitos :umos, o Ot\:..'tmonto da.s des
pezas do 1\linisterío d:t .Ju~tiç~~t chegon a ele-
v:w-se :t • :.o: . i ::lg'lml. ,, pro }.lOS ti. .o 1 ( e 
6. 474:79:3$208; e, não obstante. a commi5:5ii.o 
pensa que· convêm reduzir c:; ta itÍlportancia. pela 
elimint~ção de duns -verba~, a. de auxilio ú forç'a 
policial chl:; províncias, e a de ct·eação de noYos 
termos e comarca,s, alêm de veq uenas :.1.1teraçües, 
que indic..'lrá, sobre outras verbas. • 

Distinctos e separados, como são, os l)afrimo
nios do Estado e das províncias, se urze clescrj
minn.r ns rencbs geraes e provinciaes, corrig-indo
se a lei de 31 de Outnbro de 1835, lei. ma .. nca e 
defeituos·.l~ e po1• ,~eze.s nlteradtt i si a di::;crimi-
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>el, com pl'ejuizo das provincias, mórmente as 
do no1·tc, depois qnc o poder executivo ordenou a 
snppre~~ão dos · impost• s de importaçiio, que 
ellas colJravam por suas lei::; pro\·in~:iaes; si a so
Iw:,iio, c11ja. tardança estú, arrninantlo essas pro
vinci:IS, póck ser supprida. pela, ndopção do sys-

~ • -. ·~ • : 'I ( l 

a;;semhió:~;; pro\'inciac.;; impostos ad1Ecionaes sobre 
a importnç:To geral, á imit<~çiio dos centesimos 
addicic-n:~e~ t!;; França c elos Est:1rlos Cnb!os, como 
indicou o ::lr. l\Ii1listro dn Fazenda no seu rela
iorio do anno passado; é certo qne o anxilio ú:, 
provi~cias co.m donatiYos em di:Jheito, feitos 

c c hnmill1:mte. 

O :mxilio a, força policial Llüs JH'OYincias era de 
6C:O:OOOS0UO. A lei do orçamento elo anno pas
srtclo l'e<li1Ziu-o :i 180:0008, pul'llll'' 20:000:7; fumm 
destinaJos n anxi!LLr a :.:·m•rda nacional : e tn l e 
a 'H'O lOS ta !'C I' duzida ';:;• ' , 

Orn, cxpo.;;to o caso, não ha ontra conclusão 
:;i não esta: que daquelles !.'30:000$, t!.iviclidos 
1elas :20 ll'·•vincins do Im .1 rio ; 
siniio diminntas pnrcellas, con1 as qnaes sem 
duvida niio c~'~ntmn qnnndo pl'occclem ú ftxaç:ão de 
tht-ç··1 do :::en::; cor·pos policiaes, Clllll o . .; quacs de.;-

.. ~ ~ 5.:.. .: . 
Com certeza as gt'<i.ndes províncias que têm 

mab üc 1.000 pruças ou perto ele 1.000 praças nos 
sen.;; co,·pos pc1!ieiaes, como :.Iinas, S. Paulo, Pcr·
namhnt"o, B:~hia, etc .. não os tixam nnqnclla pro
pOl'çiio pela es1 ect:1ç:ão de recel erem o ming-u:1do 
l . ·\. 1 .•• .') -:-··.') •, •• ~ -

ás mnis ÜL':orecidas; tanto" <lS.~im, qnc as dnas 
peimeiras indicadas, S. Paulo e :.Iinas, e ma.b 
quatro, Amn zonas, Parú, Rio ele Janeiro e Rio 
Grande do S11l, nem siquer entram l1:l par·tillta do 
inventco·io de pob;·e;a. 

Gorn.z e ?lfatto Gros:;o são a,;; duas nnicas pro-
. · .,~ ~ :s • i~ ~, re-

cebem maior· quota na distri bt'ii•;.iio, p1r met·o 
art.itt·io gracio:;o: comtndo a. commbsão não n.s 
excel.'.tn:t ela eliminação que propõe, pelas rnões 
que J<L cxpot,. 

Do rruc carecem a;; provincins não é tle clons 
"'l'<ltnitos. JP :i ~ -:- ,· ;;; -. ·,,· 
nas a depcndencias de centr·a.lb::ção on h:tJ.,ituam
n'as :L ri:u·-se em recur,;os alltt:ios. 
. CarcCé!tn, sim, da discriminação de ;;;eus impos
tos pa1·a fJ.tlC ellas contlem In sun autonomia e 
nvigorcm. 

Particularmente ns proYincias qne cultivam a 
canna de a~sucar, precisam, como de ar pnr:t os 
ptllmü.~s, ritJC se snpprima o anti-economico im
posto de export:tção, qne actua lruente onera. em 

· · .. , : u; , t.. a ncurrcncm 
que s:~fl'L·o, não dá para n.s de;;pezns de producção, 
de trn.nspol'te,·conuni:Ssões, feete:;, etc. 

Sati;;l'eita. ess<t g-r;:mde aspir<t(;ão, as proYincias 
dispensarão auxilias, como o de que trata a com

- missão, e ou,ja suppressii.o propõe, porqne é illn
sorio, menos conforme it indole das reln - ~ 
províncias com o Estado, e inconveniente. 

A ontm verba da, proposta, que a· commissão 
supprime e a. de 20:000$ para, o pro>imento de 
novos termos e comarcas: importnncia que apenas 
chegar:\ pa: <1. o provimento de tres comarcas, exis-

' .. , (. ' 
marca;; e 41 termos. 

Consig-nar YCJ·ba para o estabelt>cimento Lle 
torla,; e:5:;;as nova;;; comarcas, assim como de novos 
termos, elevaria a despezit n. 31i:076$000, au
gmento crne não comportam a;;; actnaes condições 
tinanceiras do pail ; aceitar a verba da proposta, 

... c , :s ·e v (. ; , · 
arbítrio crue não lb.z cessar a irreg-ularidade tla 
existencia de corn;u·c::-L; creadns por Leis provin
ciaes, ~em qne o GoYerno as provr.h de .Juizes, 
por fhlta•de consignnção no orçamento. 

,\ commissão não encobre crue dest'nrte innti
lisa-se ele l'acto a attribu!ção constitncion:ll das 
" sem ,,eas rovmcwes para. egt~ arem so ll'C a 
divi:;ão ,j'ldicbria rh.; pro,·incins, dcpcl~donto fL 
sua. efl'ectividade de meios que sGrão dndo; on n~o 
pelo poder lec-blativo g·eral; mns, dém ele crne 
csc·tpn ú sua comp::tcnei<t, na org:lni.aç,ão do or
çamento de despezns, a c:es:;ação do nttJ·ito c..:u:1sti
tuL:ional, ue lia nas relações dos Joderes 1ro-
vJncJaes e geraes sohre o assumpto, reconhece a 
com:nh;são qne t·calnwntc o numero rio conmrc~1s 
provi<bs ele .iu.izes jú. e nvnltmlo, e que eom·em 

I. ( -· I. l t , I. 

razões, uma organicn, mais c:tl i-.;-el na revisão 
que se estuc.In. e 1n·epara da ultima. reforma .i ndi
ci:u·ht de 20 de Setembro l l '7 e <' n t .. · ' -
cns:wcl, a dos.npm·o:Stinanceiros do Estado. 

l\faior economia, crne n resultante da snp[wessão 
da-; dn:1s >erha,:; jú. rcf'<·ridas, a commii'siio não a 
pr'lde inrlicar, sem desorc-nnisar seniços ou sem 
ultrapassar n. natureza ~e os limites ela Lei do or
<;amcnto, como si 1 por exemplo, propnze:>se por 

• . .• o.:- • • ,... 

pE>zn com a j nsti<;a de primeim insünch, o crue 
pertnrbnri:t n. nctnal organis:wii.o, e otl'enrleri:t a 
leis provinciaes e a. direitos print.dos, consistentes 
na inamovibilidade constitucional dos Juizes de 
Direito. -

In•.licn, por·êm, algumas pequenas redneções 
• ,.. ~- • • ..... o ... -· • ~ • .. 1 

seguinte apreciação, qu~ ~·~i litzet·. . ' 
:\ p1·opo~tn. do ministerio não a.ltcron 1:3 tlas 

18 vc·rhas rle C]n · :,;e compõe o orç:nmento vi
gente: soll'reu diminuiç:iio uma; foram augmen
t:llb; •1tl:ltl'o; c incluída mais uma, a de no-.;-os 
termo.; e comarc:ts. 

:\:; \'<~J·lJ:ts qne não foram n.l terntl:ls peht pro
po,;ta ncham-sc: rennidns neste quad1·o: 

Yerlms Propost ;s 

Sect·etnriacle Est:tdo............ 141:070$000 
Supremo Tribunal de Jnsti~:a . . . 164:RI2.S000 
.Juntas commeJ·cines............ 85:0 i2:!;ooo 
Jnst'ças de l" in~tancL;t......... 2.799:610:=.i878 
De•pez:t secreta dn policia.... . . l:20:00ll$000 
Pessoa I e material da lolicia.. . . 677:075. 000 
Casa, e Detenção da Cô1'te...... 78:8008000 
Obi':1S.. ... .. . . . ... . . .. .. . .. . . . 20:000$000 
Auxilio à forç-a policial das pro-

.vinc'n.s e guarda nacional .... . 
A.Jurlas de custo ............... . 
Conducção de presos •........... 

r idi d • · · N ' 

200:000$000 
90:(100$000 
5:000$000 - .• -

Somm~t............ 4.631:417$378 
Ja ficou dito que destas verbas sô não e man

tida pela commissão a referente ao auxilio para 
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a vc:·lJa a 20:000$, para, auxilio it guarda na
cional, como e..;ta discriminado na tabe1h distri
butiva tle ::;emelhaute verba. 

Ta!ll l1elll n<L verlJa-J untis Commerciaes-de
ve-se diminuir n importa.ncia de 1 :600SOOO de 

· gra,tifica<;ões de Jeccnnios a empregados do ex-
. .: U .i l". Ul l a l Oilll er\:10 ll<t lt 11<1, l e CU.) O 

fallecimento se teye noticia depois da proposta 
do Gon;r·no. 

Foram augmentadas as verb:-ts seguintes : 

.. -;::, ,, ). , 
reuuz-se a 6.27:3:1038208, assim l\:a1i;.:ando-se a 
~conomia. de 201:600$, e n, uin·erençl de 122:412$ 
para menos sobre o ereuito uc G.:m5:G05$WS ,-o
tado pela Lei n. :3:314 doanno lJ<iSihtu<J. 

Em conclusão, a, commi::;,;fto é de parccct• que 
se_ja adaptado e convertido em Lei o seg-uinte 
pro.JeC o: 

Art. 1.0 O l\Ii nistro c Sec1•etario ele Est::do dos 
Negocias da .Justiça é autorisado a. despender no 
exercício ele 1888 a quantia de 6.27:3:103$208, 
assim distt·ibuicla : 

Vcrb~s Propostas Orçamento em DiiTe:·cnçL : 1 Secretaria de Estado ......... . 141:070$000 

Asylo tlc mcn•lici-
~ 

t\.li!C •••••.•••••• G:!:no 1,51)3~ t.n:4-I05)JO i~::iGO,)O}l 
Corpo mililat· tlo p ,. 

lici:l •1:! Cu~L"- .. ·• !li'G:36:1,50D:l !l33:0JO,)O lO :.:3:360 ,)OUJ 
Refo•·.u:Hio,; tln cor-

po 111ilita•· ti • pl· 
li c i.' ,[,cu to .... 1:;::;32~'1JO 13:i8i,.,SCO l:7íSjtlOJ 

Ca•:~ tl I~ Cot·r •oçiio 
"• 

âó ':n·l;l~, pa.ss:tdo; .e de pedlr~se ma i:; para o su:;
tento, cnrali\·o e Yestnario Lle :300 asylados a im
por·tancht de 6:560$000. 

Provem o ang-mento de 4:3:360$000 para o Corpo 
de Policia cht Côrte (h ele>ação do numero de 
suns pr.•çns, qne, depois ela suppr-essão da guarda-

ruat ::, :'~'::'~ , ~ . e < 

dro actu~•l só estejam engnja(bs 79:3 praças,.o que 
torna irn]H'C:icindivel o corre3ponclente augmento 
com as •lespezas de ho3pital, compr:t de camllos, 
peç tS de c 1neame, equipamento, arreios, etc., 
como o tlemonstrn. o quadro explicativo. 

N;~ rnln·ic t-R0lormatlos do Corpo de Policia-
orç:->u-sc para mms : '· "'.;, accre:::cnno resu -
htntc .. ~as :dternatiYas uo movimento do pe5soal 
de rerormados. 

Taml1em ltn. diJTcrença p:lr<t mais no quantwn 
}Xl.l'a a verba-C:tS:\ de Cot·reeç,ii,o,-pro\'indo <t 
diircrença. tl•l angmento no tobl elos vencimen-
t votrvlos na Lei :1314. 

Sendo este.; os unicos accrescimos propostos, 
a commiss=to não 03 impugna, por·que um re.mlta. 
da p:·opria naturez:t da verba, c1ue cresce ou 
decresce, si rallecem ou rerot·m nn-se otliciaes 
do Corpo de Policia. e 03 outros são consequen
cias de di5posições legi::;latiYas recente;, cujo 
ltistorico e conhecido. 

A ver~•a- Relações- apt·e.senta. a diminuição 
de 2:400.'~i000, em conseque!lcia de não ser mais 
• o· , • .~ · - • (> • Re .ã I 
S. ~Paulo, qne voltou para, o proprio Nacional 
onde foi estabelecida. outr'ora: ditrerenç-a. esta 
clemonstrach~ no seg-uinte quadro: 

Verba Propo3ta Orr,.amento Ditrerença 
em vigor p:~r<t menos 

') .. 
Re3ht a verba nont de 20:000$' para. novos 

termos e comarcas ; mas n commissão ji disse 
que propunha a sua suppressiio. 

Do que tudo resulta que, a.cloptada.s as altera
ções precedente::;, a proposta. do go.-erno que, 

') 

3 Relações .................... . 
4 Juntas Commer·t:iaes ......... . 
5 Justip.; de 1" lnstancia ...... . 
6 De.:>pezn, secr-et:t cht Polici:1 .... . 
7 Pe.;;soal e material ela Policia .. 
8 Casa ele Deteny;"i? da Côrte ..... 

t- t I. .:, L ~ • • • • • • • , , • • e • 

15 :\.iudas de c H to ............•. 
16 Con:ln~ção de pt·e:;o.;; de jno;tiçt 
17 Presídio ele Fernant1o tl0 No-

ronha ...................... . 
18 Eventuaes .........•.......... 

')''• 

616: 18:25:;000 
>:.:~4 • 4' ~"SiOOO 

2. 79\inl ÕS878 
1 20: 000:';000 
077: Oi:JSOOO 

78:8008000 

07 o: 300$000 

1;); 5~~2$800 
1 ;-,:~::~o 1 S030 

20: tHJ11:::ooo 

r' o: oou:~ooo 
5:oou:::ooo 

24-1: 987$-SOO 
5:000$000 

Em additamento seg-ne a proposta do go
verno. 

Sala das commi,;sües, 21 de Junho de 1887.
Hem·iques, pre . .;idente.- Thcodo;·o JI. F. Pc1·ei;·a 
da Sil-va.- .:.1Jauoso Cam.m·a.- Rorll"i.f1ues 1llves -

P1·oposta do [IOVel"ilO 

l\iinisterio da Justiça 

cios dn Justiça e autorisado a. despender, com os 
serviços designados nas seguintes ,-erli:ts, a 
quantia de................... 6.474:79:3$208 

A saber: 

1. Secretaria de Estado ..... . 
2. Supremo Tribunal de Jus-

tiça, .............•...... 
. - ,..., . ' . . . .. . . . . . . . .... 

4. Juntas Commerciaes .•.... 
5. J ustiÇ:\ de 1 a instnncitt .... 
6. r::espeza.s secrdas da Po-

lida ..................• 
7. Pessoal e material da Po-

licia .•....•....•..••. 

9. Asylo ele Mendicidade ...• 
10. Corpo Militar de Po1icht da 

Córte .................• 
11. Reformados do Corpo Mi

libr de Policia ....•.... 

l41:0i0.~000 

] ()4:812$000 
o • -'l:. 

85:06~5000 
2. 79:.1:610$878 

120:000:$000 

62:000$000 

976:360$000 

15:532$800 
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12. Casa, de Correcção da Córte 
1:3. Obrns •....•.•...........• 
14. Auxilio ú força policial das 

1 ,.· h. - i · · · N· -
cional ...... . .......... . 

15 . .Ajudas de custo ......... . 
16. Cc.ndu.cç:ã.o de presos de 

. ' .~ ~~ ................ . 
17. Presidio de Fernando de 

Noronha .............. . 
18. Eventuaes .............. . 
19. NO\·os termos e comarcas. 

ORDK\1 DO DIA 

153:301$030 
20:000$000 

244:987;5500 
5:000$000 

20:000.'5000 . 
COXSEXTDIEXTO PARA QUE SUA :.L\GESTADE O 

DIPERADOR POSSA SAHIR DO DIPERIO 

Entra em 2a. cliscassão a Jn'opost<l. do Poder 
Ex.ecuti,·o, conYerticht em projecto c!e lei, dantlo 
consentimento .P,a.ra que S~w. :?li<•gestade o Impe-

(E,II;·aú~ no reciiltÓ c tomam m:.~ento os S1·s. P1·e
sident.:: do Co;tsdho e miaist;·os do imperio c da 
O ffi'ÍC !!llHí"a.) 

O Sr. Ferreira Vianna (Jn·ofundo 
sil .. mcio):- Int'elizmente, Sr·. pre::idente, não es
tou snlfidcn tementt3 instruido pa.ra. d:tr o meu 
consentimento á ::.tülicb. do lmpel'io de Sua l\Iag-e-5-
tnde o Imperador. ' 

Y. Ex. compre !tende qual seria. o meu dese· o 
em annuir immecliatamente a estr1. solicitação,quc 
a Constitmção do lmperio manda. que se faç:a, i1 
~\ssemblea. Geral Le!2.·islatiYa. 

O art. I 04, eni que se funda o pedido, exig o 
consentimento pt'evio ela Assemhléa. Gera.!. _ 

I?' grave o assumyto, gr<:vissimo,pm·que e o caos 
n.m.co em que a. ler commm:~ pena ao Imperadro 
sr, mdepenclente ele consentimento, sahir fór:'l do 
lmper·io. 

O consentimento pre:suppüe vontade em quem 
pede e sobre ella assent.'l. a de quem a con
cede. Não se póde dar sem l]ue concorram 
estes dou~ elementos substanciaes. Que o Impe-

não domina.Ya a mesma 

,;. • • I. ... ~ ~ •- l I. I (. · J • 

Os clous elementos :;e combinaram : a vontade 
do Imperador e o consentimento da Cama.ra. 

Em 1875, 6mprehenden Sua i\Iag-e:;tadc <t sua 
O Sr:. CoELHO RODRIGCES:-E fez bem. segnndn, Yia.g-em com destino, á Eur·opa, e aos 

Estados-L'nitlos da America, do Norte para ce-
0 . S~~· F.En.REIR.\ yu~X;\:-Eotretanto, fiquei lebrar o centenario da inclepenclcucia d'aquelle 

de VIg'li<111Cia sem aemtar miormnç:ües,que não fos- g-rande povo e honrar n. exposição internacional 
sem omciaes, par:1. aquieütr o espil'ito dos eleitores (!e Philadelphia. 
e dar occasiã.o ao governo ·de Sm1.l\1ag-cstade de I O ministerio exprimiu-se nos se~·tüntes ter-
destruit' todn~ e~sas apprellensões, que ca.hindo mos, (lé) : ,_ 
sobro pcsso:t .m \r1ohwel e Sfl.g'l:ad<t, viria reflectir I « Augustos e dignissimos S3nhot'es rcpresen-
sobre o pronx10 governo e o pa1z. antes da nação. 
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« Continuando a não ser boa como fôra de 
desejn.r, a preciosa s:1ude de St{a Mno-estade '" 
Imperatriz, e havendo ella felizmente ~lcançado 
grand~s melho1'as nn. yiagcm que fizera. á Europa, 

""' (,. ~o' . c. .. 

4. Snn. l\!agestade o Imperador deseja acom
panl~ar Sua. -'~us·us_ta. Consorte, aproveitnndo o 
ense o de ass1st1r a. abertur·:t · ,· .:-
Phil::ulelphia, e conhecer e testemunhar o,; pro
gressos da grande nação. 

<( A ausene:ia de Sua :i\Jagestade o Imperador 
não cx~derit a dezoito mczes. » 

A respcctiv[l. commissão dn Camara dos Srs. 
Deputados, f'allou nssim: (lê.) 

~ ' ' 

presente_ a pl'oposta do poder executivo em que 
commun~t'.tt que, coutimwndo a niio ser bõn como 
i'ôra para. des~jar, a prccio~a. saucle de . Sn~ 1\f<l
gestade a Imperatriz, c ella felizmente tendo al
cun~:ado g·rande~ melhoras ll<t Yin.g-em que fizera à 
Eur0pa., nece3SLta :1gorn. emprehendel' outra; e 

, . • , ~ , , c es .Jet , compan 1ar 
Sua Au~·u~tn.. Consor-to, npro-;.·eitn.ndo o ensejo 
para. assJstlr <L abertur<l ela. exposição tle Phila
delphia, conhecer e testemnnhar os pron-ressos 
ela grande nação norte-american<1, não

0 
e::(ce

clenclo a. 18 mer.cs a. sua. auzencia. do imper-io. 
« A commissão, em nome desta au"'nsta Ca

mnra., c~e gue ,julg:a-se fie~ interprete , ~ de todos 
os. l.~razlleJros, CU.JOS sentimentos acredita e:q)ri-
11111\ deplora o motivo em p-rimeiro loO'ar ex-

. . . . ' . o 

tade lmperial, manifesta~1do ·todos sin~e1:o~bvo: 
tos pelo completo restabelecimento de Sua :Ma
gestade a lmperatriz; e, considerando que ao 
tempo ele sun, partida não estarão reunidas as 
Camams, é ele par:ecer que n. proposta entre 
11a ordem dos tr,t ba.Ihos, coiJvertida em projecto 
ele lei, no5 seguinte2 termos: » 

Os dous elementos comllinara.m-se ainda 
uma vez: por mn lado, a vontade manifesta 
c expressa. de Sua Magestnde ; por outro, o 
COIJsentimento da. Camam dos Srs. Deput;ldos. 

Com grande amargura parn. todos os brazilei
ros o talvez devido aos penosos c longos trn.ba-

~ . n~. l · ages nt e o ~11peru o r 
calnu enfermo, no dtn. 28 de Fcveren'O ·cleste 
a~no, .c de tal enrermidade q~w, si foi possiYel á 

• ~. o • • , • • ... • ,.,. • ..... 

lhes foi impossível prevenir as fata0s C0~1SCqnen
CÍ<'I.S. As pessoas, f[UC têm visto Sua. l\Iagestade 
de mais perto e poclem com tal on qmtl sezu
rança. fallar do :'eu estado, sn:o conformes cm'í'e
conh~cer a extrem<c delJilidade em que se acha c 
o mu1to qt~c carece ptu'a se reputar inteirttmente 

< • 

De improviso, depois ele boletins os mais li
song-eiros; elo acto solemne da. Camara dos Sr5. 
De ntal ;;: · · · · 
meuto; da r.::cepção que se dignou S. -:\L de faz.:r 
em sen palacio th\ eommissiio de resposta. ú. ralla. 
do throno e. outras em s::rviço leg-islath·o, appa
receu o pedido constante da proposta, que se dis
cute e sobre n qual a commissão deu parecer. 

O ministro actun.l diz (lendo) : 

«Augustos e Dignissimos Srs. Representantes 
da Naç~uo.- Não estando ainda. Sna l\Iagestade 
o Imperador completamente restabelecido d<ts con
-~equencias dn. molestia de que foi nccommettido a 
28 de Fe,·creiro do corrente anuo, entenderam 

que Sua Iviagestade o Imperüdor possa. sahir do 
Imperi? temporari<~mente, governando em sua 
ausenc1a, como Regente, a Screnissimu. Princeza 
Imperial Senhora. D. Izabel. 

«Sua l\1ngestade Imperial conta demorar-se 
apenas 0 tempo necessario pura Seu restabeleci-

<(Tenho, pois, a honra. de pedir que vos di~·neis 
consentir· na viag-em de Sua :Mngestacle lmJ?eríal, 
ripprovando a seguinte proposta: (lê). 

«A' Yista deste parecer, (< solJre e:;te l)arecer, 
por cnus:t deste parecel' >), o governo vem solicitar 
o consentimento. 

t t ~ t ' 
a vontncle do Impemdor. E' portanto, de todo 
impos-ivcl darmos nós o consentimeutorequerido. 
Pretende-se da Cam<~ra. do:; Srs. De)'utados o 
absurdo ele consentir em um parecer, que só póde 
ser n.prerhulo à vistu. do enfermo e J.or quem 
tenha instrucção e pratica da ar te de curar. 

A Camara. (los Devutados, ou antes a nssembléa 
gerall(>g·islativa, está muito alta ll<Wa tornar cle
liberasão a convite _de umn. c~m1:1issão, por mais 

parecer. . 
A Constituição exige expressamente o consea

timento dn. assemblca ge1'l\l á. resolução de Sua 
l\Iagest:tde, a sua vontade e só a sua. vontade. 

Tanto mn.iii que da. observancia ou urro deste 
preceito resultn. uma pena, não menor que 
a. de perda elo Throno; e não se póde upplicn.r 
uma pe11a a ningnem por culpo. ou vontade de 
terceirns pessoas. Est<~ resolução do Imperador 
é preciso que Reja expressa, cathegorica; po.ra. _ 
sob r(! ella. prestar ::1. CamtU'lt o seu consentimento; 
m:.1s, o varecer de uma. commissão de medicos. 
remlich fórll. clns concliçüe.> re""nlares ela pm!!·ma.:. . . . ..... -

., c. ::, c. " , ê. i.· l <. a 
deve admittil-o como documento solJre que ele
libere. 

primeiro fisc:.1.l dos nossos trabalhos e o guarda 
da. dignidade desta corporação, que eu estranhe 
que semelh:mte documento íignre na proposta. 
do governo. Cumpre que V. Ex. ou a Camara o 
mancle desentranhar ; não porque elle não me
r~ça todo o respeito em ra~ão das <llhts capa-. ., ... ') 

"' ' raü~r do Bl'<1Zil, 1)erante as Camura.s, não precisa 
documentar as suas 1H'etençües e os seus desejos; 
'" stu )alavra. é nm documento· não está no 
crt::.o e um emprcg;1do publico, que tenta. jus
titlcar a sua pretenção a sul.Jsidio on accrescen
t;.nHento de suas vantag-ens, com attest<ttlv de 
medicos consnltaclos para n. llypothese dada. Não; 
o Imperador c o symbolo da monnrchin, e pela 
Constituição do ImtJel'io o primeiro representante 
dn 1wçao e não deve bai:wr a condição de um 
peticionaria commmn. 

A commissão dt\ Cn.mam elos Deputados respon
deu pelo mesmo caso porque se ll1c 1ez n. per
gunh~ e disse (lê) ; 

«A commissV.o de Constitniçãóe Legislação teve 
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helecime'ílto de Sa:t precio~a s:uíde. 
« ~esta. circumst<tnch., a proposta. solicita da 

Assembl1h Geral licenc;.a para que Snn. :\Iagestade 
po.•sa :>ahit• elo lmperio temporariamente, guver
nando em sua a nsenci:1 a Serenis:;im:'t Pl'incezn 
Imperial n. ~er~hora. D. Is,tbeL 

que t~·az' :1.· n~~essidade cless • licençn. c, faz~ndo 
Yotos :t Deus para. qne <1. vhg-em de Sna. :\l'•.Q'e.:;
tn.de o lmpcmdor prorl.uza o ~result<H1o que to:los 
os Bl'nzildl'OS dese,jam, J'egress:tndo ElJe no vig-or 
ae sna s<tlllle, e de parecer que a pl'opr:>ta enrre 
em di~cn:>são, .endo ell.a convertida em projecto 

. ~ 

O Slt, EuFRASIO CoRREI.\ : -A cotn;nis;ã.o nã.o 
podia dizer m:tis-

0 SR. FERRRIRA YIANXA_;_.:::- Fez elh muito 
1Jetn. 

O Stt. EuFR:\sro CoRltEL\ :-Nã.o '1odia ir 
alé;n. 

0 SR. FERREIRA YIAXXA: - Fez ella muito 
bem. (Riso.) 

Accentuo bem a su::trespo~t-1, pow1u'3 não podia. 
ser ontt·a. 

A C:un,n•a dos Srs. Dcpubclos encontea o Im-. ... ... ·... . . 
como ab,jec:to ~ Como um agente ou como um pa
ciente ? Como Im_perador ou co:no enfermo 
Stl bwisso ! ? 

0 Sl~. ALENCAR ARARIPE : - Na proposht do 
Poch~r· ExecutiYo esta enuaciacht a vontade do 
lm W1'.1dor como chere cles5e )Ode r. A Joiados 
A proposta não podia. vir ur1ui sem :t sua. a.nnuen
cia. 

O SR. FERREIRA VL\..'XXA : - Onde a vontn.de 
de Sua :\Iagest:lde o Imperador ! 

o SR. EcFR:\..S[O CORREU: - Está no fituü da. 
)1'0 )OSta_ 

O Sr:. FtmREIR,\ VuxxA. : - Não Yejo aqui 
sinã.o o lmper<:>.dor figurando inclirectamente 
como paciente, e n::Lo como agente. 

Nilo é de cr·er, Sr. presidente, qn·~ o att8starlo 
dos me1lícos fosse annexado it proposta sem um:l. 
razão muito fundada. 

Por que este ntte . .;tvlo ? Par<\ que seeve ? Pvr 
ventnm vem contlrma.r :\ Yont:ule supposta. ou 
attl·ibuida. ao Imperador 1 Vem cl:u• m·liot• auto-
ridade ú. ro )O- a ~ n t lad el 
tivo 1 Emfi.m, qnal o intct·e;se que justitica a 
apre;ent;tç;.i.o deste abaixo nssign:1.clo? (Riso.) 

N:1o posso .i ulgar deste assumpto, só me resta 
formular hypotheses e crenr conjecturas. O do
cumento autorisa-me a fazer, com venia do 
Sr., ~r~sidente ~lo ~Conselho, ~.stas.pe~~un.tas .a 

rJ.m-:;e por ordem do Imperador, ou por autori
dade elo governo~ Fizeram-no expontaneamente 
sem que o Imperador ordenasse ou o governo 
autorizasse? Que razão houve paT'::t ocrultar a 
ordem, si foi dada, para omittir a autorizaçã.o de 

da peagmatlca ; pt•ctcriu o respeito, :1. Yeneraç~ã.o 
11ue :;e eleve ú. pessoa. Augu:;ta. d·1 Imperador 
c está conccbiclo em termo:;, cru·.J não olrer·ecem 
segura.nç t, nem siq uct· de au tcntic:idade. 

NiLo posso deixar de estranhar que nn. propria 
residencia de Su<\ :\Ltgestade o. Itnpe1~adur, se 

:,, )~ 

rece1• sobre :L s1u p~.:>so t, o tlestino "" tom:tr, 
:;em qne antes de tudo lb,;;se expt·essa.m<Jtlte decla:
raclo, que a essa c,.nwoc :c,,Ct:o se !'azia por ordem de 
Sna l\Iage:;t:tde. Em vez tle um alxüxo as,-ignado 
de\-erí:•. ~er um a.nto,sewlo secrctm·io n St'.~Iiniste0 
tlo Imperio e neste :• nto devia ser de.<amdo,como 

rn at os ou r s exame,; me wo3 et . >5 n:t pcsso:t 
de so1Je;·:u10S, que era por orJ.cm ele :)n;t I\! lg.'CS
tade, que os medico.~ conmltanun_ 

•.:. •• -.. 1 1 •·• I "• • .. ":: 1 

rio, estt~s 03 tel'mos : - Anno do Nascimento de 
Nos~o Sen ltor Jesus CIH'L;to, no dia ta I, as tantas 
hOl':lS, no ;:tlacio clt re~idencin de Sua l\h~·cst;tde 
o mpera or, o r. D_ Pe ro II,muíto Alto e Po
deroso Senhoe, l'omm por ordem Dellc, cotnoea
dos os medico; da S!ta Imperial Camara,e por Elle 
enc:arl'egados ele con:;n!tar sobre a ving-em 
que pretenflht fazer it Europa ; e ouvidos, fo
l'<trn unanimente de parecer .. _com o (1ual conl'or
rnancl -se nrL M t<•·estade mand 1 ·tv "I • " 
pot· mim :\Iinistro e S<~ct·etario d'Estntlo elos :Nego
cios do lmperio etc, etc_, etc. 

Sr. presidente, V. Ex. que não é muito exi
gente, estarit, ct·eio, satisfeito com as razõe::; 
qne tive a. temeridade de addnzil~ perante a rlllto
ridade do po·ler executh-o, aíim de justific :r as 

• • "" , , .... o;;:: ~ • -. ... • : :" 

eleítore,; (í·iso), de que Sn t l\Llgestacle nãu quer 
decididamente ir para a Europa; acha-se constran
gido. 

Ellc' clamam contrn, est:t Yiagem. de.>cle que 
não se asseg-ura o resultado; e receiam que os 
en~ommo·los do mnt·: a fl'~f}Ucz:t e debilidade do 

concorr<\ p:tl'a que niio corrcspo;1~hun L'tl ycz a 
realid:tde as mais "nspiciosas espel'<1.!1Ç<tS. 

E ser·ia, em ver . .l:u!·J a espinho adnnco, ferir 
pel'petu:unente o coraç~ão, si por altos designios 
de Den; o Imperador não pudesse voltar á pa.
trh\: a nós ticarh o remorso tb J'ecordaçã.o amar
gur;Í/h\, de ter consentido uma via.g-em empre
hendida contl'<L sua ,.-.ontade_ Emtodo c:tso a alt;\ 
dign!d:tde do lmper<~rlor, os penosos trabalhos 

~ •• ~ . n • • .., : ... • • ,.. 

que pi·eston, emtim, a virtude que !ta de refulg-ir 
solm.: SUt1 rnemoria .. :e abneg"çã.o e desinteresse 
pesso:tl impõe-nos o rigoroso de\-er de não con
sentir que elle part t, por influencias de poderes 
estranhos. 

E' preéiso que parta com nosco; que vá com . , . ... . .. 
' . disposição um navio d:t noss:.t frota. 

Corno consentir que o Imperador do Br;'tzil, 
enfermo, seja em navio mercante transportado 
para a. Europa ? 

Seria ingratidão. 
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dos Sr . .;. Députado.;, que aceite o requer·imento 
qu3 faço, e que V. Ex., se dignarit úe receber 
em SG.US mãos, partt que a Camara dos Sl'S. De
putados nomeie uma, comü1issão, que tenha. a 
honra de ouvir dos la,bios do lmperador, a 
declaração de que dese,ja empreher.der ess<1. vi:1-. . .. ;- ... . . . 
âe n'ullidade a resolução rla Canmra.dos Srs. De
putados. 

Sr. presido:lte, não era eu o mais proprio para 
iniciar est<l discussão, mas outros solJr'e cujas ca
beças cho•·er'<;m beneficios, graças e "itvores. 

Um di<•, Sr. prc~ider:te, desta tribuna, disse, 
• w • 

prejuízo do governo representn.tivo: sei que me 
reputam adw~rsario sinão inimig-c, mas talvez o 
de:;tino ou as vicissitude;; da viela me .:>ll"ereçam 
occasiilo de JWOvar a sinceridade de minhtts opi
niões e o respeito que tenho ao In;perado;·. Eil-a ~ 

l~:;ton fhtigndo, não pelo muito que disse, mas 
1 n ni o q ·I i. 

.Mjudle que ainda lwntem er·n. senhor do Im
perio. hoje nilo e nem senhor ele si ! (Senw;a:J .) 

~ :~. ~ -.:-' I • • 

\"em à mes:', e lh1o, apoiado e posto em clis
cussão conj unctam~nte com o projocto, o segainte 

Reque;·iinento 

(( ReíFtciro, sem prej nizo da discussão, que a 
Camarn, por seu presitlente nomeie uma commis...: 
são de 15 membros para· pedit• a. Sna. l\Iag-e5t;1de 
o Imperador de declar<w :1 sua. vontade, indi:;
Jensavel ao consentimento ne o n-overno so-
licita. 

P:1ço da Ca.m;wa dos Deputados, 22 de Jnnho 
de 1887.-Fe!Teim Vianna.» 

Kitn haxen.Jo quem peç:t a pahwra dú-se por 
encerrada a discu~são. 

Po,.;t? ~~ vot?s, e r~jeitaclo ~ requerimento. 

(Rcent1·am no ?'ecinto os SI\<. P1·c/Õidente elo Con
:;el/w e Minist.-o do J;;z1Je1·io.) 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (P1·e.~iclente do Con
-~elho) :- Peç:o o palavrn. 

O SR. PRESIDEXTE : - Tem a p;1.la,·ra. o Sr. 

u.ppr-ovn.çiio do pro.jecto. 
A deliberação da Cam<ml é poster-ior ao pe

dido do seu consen;imento. 
l\las como se demonstra a. vontade de Sua Ma

gostado? 
Leu o honrado deputado dons pareceres q•1e 
" (._ ;:"\ -- · ........ [ 

constituiçiio e poderes, em assumpto iclcntico. 
No premnbulo daquelles parecere.> diz-se :

Sun. :Mngesttvle rleJeJa; no preamhulo deste parecer 
diz-se: -vem apresentar a seguinte proposta .• 

O que é uma propo5ta? 
O art. 5:3 d<t C::mstitniçi.Lo diz : 

.., .. (,. ::> ::,-

tr·os de Estado a pi'oposit;;ão, que lhe compete na 
formação dns leis; e o art. 102 accrescenta que 
es_;e poder tem por chefe o Imperador. Por con
s:~ iuenciil, a proposht em si contem claramente a 
vontade ele Snn l\h;gest,\cle. 

E" a atlirmativa dos ministros que fizeram as 
:. ~ t. • e::, 1:0:::. (. ::,, e ;. J. 

gestadc desejava ausentar-se do lmper·io, r1ue 
torna certa, a vontade de Sua. Magestade ~ 

termos do preambulo, b:tsta para que a Cnmal'a. 
dos Srs. Dcpntados considere o consentimento tle 
Sua l\lngestade como cbdo, pouco imporb que 
ues e ou ro pream m o w.J<1. ou nao o empreg-o o 
verbo-cle.~ejo; o r.ue ê essencial é que a. vont:tcle 
ele Sua l\I;1g-estade e:>teja expressa n't mesma 
peoposta. Tudo mais são :1rg-umentos que podem 
illudir a quem não considere :> assnmpto pelo 
sen lado verdadeiro e real. Talvez o nobre 
ele utaclo uzasse desse arc-umento. coac.·ido Jelas 
exigencins do., seus eleitores, certo de que nem 
todos eiles podem apreciar devichunente os fnncla
mento desta sua opinião. 

O Sn.. FEI~REIRA YL\XXA: -E' 1. ma. inju'lti~a 
de Y. Ex. (Ela out1·os apartes.) 

O Sn.. _BARÃO DE CoTEG!P'P, (p,·esirlcnte âo con-
:<e to :- an a tmpor ancta c a o no Jre epa ac o 
ao;; seus eleitores qne S. Ex me.,mo acaba de 
a !firmar-nos :- uão sei por mim nada do que sue
cede a Stm Magestade ; não o >isitei, não posso 
j nl!!'ar de sciencia cer·ta, do esta.do em que elle se 
acll;l ; porem, os meus eleitores mur·mur<un, os 
meus eleitores uerem saber como isto se fh.z ! ... 

Senhores, si os e eit(•res o no re eputat o 
não têm conhecimento. por sciencia proprin, do 
est:ulo de StHt ?1-Iagestade, é porque não querem, 
porquanto Sua l\Iag-estade receue a todos que 
têm '" honra. de procurai-o. Si em certo tempo 
recnsou-se, á conselhos dos meclic.:s, nunca est<1. 
prohibiçii:o roi absoluta; sabemos que um en
fermo não póde receber numerosas visitas, entre 
n.s qnaes umas são levadas pelo interesse da s:1ude 
do enfermo: outras, por mera curiosidade; ou-

tl ::s, .. t ' • 

proprios jornaes 
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triotismo dos honrados depntados, que não é 
somen,).~ ao do orador que me precedeu, ti\·esse 
estremecido, c de certo set·iam elles os primeiros 
a querer informações e a proctuar melhor funda
mento p:w.1 prestarem ag-ora o seu consentimento. 
· Sna l\Ia~estade, dizem, está incapaz de deli-

.... : .......... :.. :- ... -· 
c-otbpÍr.~udo neste sentido?" 

E" preciso que o nobre deputado o diga. 
o SR. FE,-:.REIRA YIAXXA:- Eu não disse isso: 

Y. Ex. está invertendo. · 

res, a ~ere11issilna. Princeza. ll!:perial, que não 
padece do mesmo mal, tig·m'<tclo pelo nobre depu
tado, é claro que o gabinete vai procm•ar aquillo 
que era do seu maior interesse eYitar, isto é, um 
1ücal constante para, todos os seus netos. 

Ora,nii.o e _pl'e~nmivel f[U8 homens, rple t~m 

pr'Xtic;~, ~ il~verso ~lafJ~Ülto qnc niio lhe~ C011\"~m, 
na opinião elos nroprios qne· i'<tzem e;;ta accusaçã.o 
ao !:!"OYerno. 

Chamo tarnhem a atteJwii.o •lo nobre deputado c 
ele outt·os pn.r:l o procc•limento qnc tem tido o 
g:ovm·no. Qual e O :teto de_ <l h.~lS~, ~.~le :emo_s pra_-

,< ~ ~ ::.;~~ c ~ e c. , ... 1t .. ( O .1. U,l 
!\I:t;;·cstnde, rwen1lecenrlo-no;; do sen snppo.~to 
estarlo mental enfermo? Apontem. 

Ao cont1·ario, a molestin. de Snll\rage . .;tade, peia 
de a Jg·nma mrma a :lcr:ão :tdminbtratim do g~l
binete, inhil,indo-o •.lc :qwcscntar-lhe actos qnc 
ex:i.iam grande ntt~~nç·ão c estndo, por1ne os ;;ens 
mct ;cos o n~onsc wr:u11 n. nao app IC:tt•-se, comD 
•l:mtes, ao exmnc ahmHIL! c prol•n1g-ado dos neg-o
cios. 

Em YCZ ele ser c~nsuratlo o go\·e1•no, como o foi 
no rnn•lo do di,.;cm'so n. qne respondo, deYin. ser 
elog-iado por argtelle;; qttü entendem ser um abuso 
o um mal para o paiz o poder pessoal. 

0 SR. PEDRO LUIZ: -Apoiado. 
0 Srt. BA!tÃ.O DE COTEGIPE (p1·esiclenle do con-

:<el/w :-Sr. )residente uando n 1 
uma allusão ao ·~.;tado de saudc de Sm 1\Ia:::·es
tarlc o Imperador, eu decl;u'ei que Suu. Mnges
ta•lü estava no pleno uso ele suas lhculdades, c que 
o min isterio seria o primeiro a. vir pedir remedio 
ús Cmna.ras si dcs,!:!"ra~<ldamente assim não fosse. 

Incommoda-me, ~deve incommodar <t todos. 
m, d"s · ,.~ 

aquillo que a1lirmam os membros da. Familia Im
perial, os ministros, os merUcos e todos quantos 
vão comprimentar Sua. l\Ia.gesta.de. E isto tal vez 
o magoe mais do que a viagem n, Europa., nas 
circumstancia;; fig-ttradas pelo nobre depnt.'\do. 

perador não delibera; não a 
seja na proposta ... 

O SR. EuPnRAsro CoRREL\:-l\fas está o verbo 
-conta"". 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (p1·esidente elo canse-.... :), 

eles da terra. em que nasceu, da, família que 
deixa, farão com que o seu estado se aggJ•ave, c 
talvez (o que Deus não permittn. !) não tenha de 
voltar á Patrm.» Eis em resumo os arg-umentos 
e apprehensües do nobre deputado. 

~~as:. Sr. presidente, o que diria tambcm o 1~~1-

. As circnmstancias podiam, e isto não se realisa, 
cxigie o auto lavrado conforme dicton o nobre 
llcput;1do; mas então não ser·ia o caso do art. 104 
da Constitniç~l.o, seria. o do art. 126 fJUQ trata dn. 
hypothese de i.nca.paciclacle physica, elo imper;ulte 
para o exerc1cto r e suas nncçücs ; nessa lypo
th<Jsc, sim- toda~ as formalidades, isto é, o auto, 
o ministro elo Imperio, os medico~, haviam de ser 
olJserYadas. 

O Sr:.. :\XDRADE FIGUEIRA:- J\"csse caso, as 
camaras. 

OTEG!PE jJl"CSte Cll C c O COil
st:lho) :- Isto havia. de principiar pelo governo 
tambem, que, reunindo-se, tomari<t parecer. di
rigit•-::;e-in, á;; c·1mat'<lS, e de accôrdo procederia. 
conforme a. Constituição. 

O SR. PEDitü Lnz:- Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGlPE (ptesirlente elo coH

sellw):- Pot·tanto; par;t o caso actual, o simples 
pm·ccer dos meclicos bastav;t. 

1'... " • "'r.'" :lo l '!. 

Esta dnvidt• é uma injuria, gratuita ú.quellcs que 
o nssignaram. Pois haverá mcdicos que se rennam 
no pnço impcrh1l,á vista da aug-ust:t espoza de Sun, 
l\Iag-estade, de toda. a smt Família, perante a Prin
ce~;t lmperial, pet·ante o seu Augusto Consorte, 
para lavrarem um parecer cxpont<weo, sem qu~ 
... . ..... o' ~ . - •. -· .. : .. ..... ~ 

implicitamente contido no parece e, e si o minis
ti'O que é accusado de pretender sequestrar Stm 
1\I;lgc.~tade pôde merecer algnm ceedito it Camara, 
direi ao nobre d()putaclo que a mim disse Sua l\Ia
gestt\de ter ordenado se fizesse a. convocac;.ão de 
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que vot<~ talvez pelo mais poder·oso t·ecurso ~1. em
pregar pam que a sa_ude de .sua M<lgestade se 
re.-;tabele~.n, como deseJamos nos e o nobt·o depu
tado. Emquanto Su:t J.VIagestade e:;;tiver no lm
perio, occupar-se-á sempre com os negocio3 
publicas ; e os lll':)dico,-, mais de uma vez nos tam . ~ 

1Iagestn.d~ precisa. principalmente de' repouso. 
Este result<1.Üo não pôde ser outido occupa 1do-se 
Sua Ma.gestarle dos neg-ocias do Estado, como con
tinua á occnpar-se, embcra o ministcr-io se retr·n.i ', 
qnanto pórle, p 1m não levnr ao setl cvnhecimento 
papeis q ne exijam demorado exame. 

• u po er1 ~ame n. responl er n. uma. pat· c, que 
nad<1. te:n peopriamente com o assumpto em si, 
- o sentimento que manifestou o nolJr·e de
putatlo por tel' o Impemdor de ap:1 rtar-se de ntis 
sem ser " bord(l de um navio da arnHl.Ü<t na
cionn.l. 

E' )ossivel ne o nobre de mtarlo tenha razlio 
neste ponto;porérn,como Su<1. M 1g-estadc, pot· duas 
,-e7.eS, tem vinjaJo em navios nwr·cantes, r-egei
tanJo para o seu transpot·te navios de g-uet•t•n, e 
estando doente, encontrará melhores cómmodos a 
bordo do grande vapot· em que ,·eiu Su:t Alte7.a. 
E' natm•;tl est<t o pre!et·enrht. 

Si nisto n·1ch inflile o governo, nrguido tle nü.o 
praticar aqnelle neto de devido respeito á pessoa 
sngrach de Sua Mu.gestndc, estou cot1venciclo de 
rue hadc ser an-rad<tvel a S. Ex:. saber que, no 
mo:. o r e resolvet· esta questao, no moc o de ::lu:' 
Magestade deliberar :1. sua. viag-em. nada. tem o 
ministerio inth.üdo. Su;~ ?o.Iage.;t-:de via.jat•á no 
mwio f(Ue escolher, jú ou depois, na época que lhe 
aprouver. 

A Camar:1. deve recol'da.r-se, de que f[mmdo 
• • · 1 o : ra. Sua Ilfn "es-

tade n.usenta.r-se do Imperio, alg-nt~1ns emendas 
for:11}1 apresenhtla,s, abrindo credrto jura, que 
Sna Magest;tde pudesse dispender na Enrcp<t mais 
de que n, sua tlotü<;>~"io, e que Sua. Ma.gestade re
geitou formalmente semell1n.nte recut'SO: no que 
aliás o ministerio d_e então tmnl.Jem se oppoz. O 

,o , t 1 , e 
porque Sn<t .i\Iage . .;tade deseja proceder. 

Sua :Ma gesta de, naquella occa,sião, quiz, o mais 
possivel, evita!' qu~ o Estado despendesse com a 
sua. pesso~ além da somma cocsignada para a 
sua. dotnçao. 

"':, 

reir·<t Vianna. 

O Sr. Farreira '"\Tia1l.na:-Sr. pre
sidente, a.gt'adeço muito ao nobre Pt•esidente do 
Conselho, as segurança,s que n1e deu par<'l. que 
tr·'nqnil~s~sse ele todo a minb<1. consciencia. e .o 

:, o 

Embora. as pla.v-ras do nobre Presidente do Con
selho sejam uma, veedade da maior autoridade, eu 
nü.o precis<wa absolutamente dell<"t para fic<w,como 
estou e sempre estive, tranquillo na minha· con
sciencia. de qne o Imperador podia tomar conheci
mento de qaestües muito n~ais elevadas do que 
es n., e c ar consen unen o ao pe te o que se 
cliscute. 

O nol.Jr·e Presitlente do Conselho, no seu suave, 
e muito m:lis habilidoso discurso do que o meu, 
não teve o proposito c.lc responder-me, mas exa
ctamcnte a esse ehtmot', que o persegue, n. essa. 
mm·mur<< ~rro constante á voz )ttblica ne nem 
scm1we e rundada, mas quasi sempt'll tem as 
intuições do futuro. 

Quando tl~ o requerimento no sentido de se 
ma.Olln.r nma commissão a Sua. 1\'Iage:stade, foi para 
que su:t vontade, que tinh:t sido omittida, t:tnto 
n:t proposht, como no parecer da commissü.o, e 
assim discot'(htv:t a mesmn. proposta das a.ntez·io
res, sobre que lw;ri:t sido moldadtt, fos::;e expres-. 
samente dec!n.rud:1. partt desvanecer qu:üquer 
duvida. 

Des e qne o no re rest en e o onse 10 e
clara, com respons<"tbilidade SU<l, perante o Br:tzil 
e o mundo inteiro, que fot de ordem de Sua l\la,.. 
gesta de o Imperador que se fez esse exame e para 
o fim de habilitar o pedido de sua, viagem ú, Eu
ropa, eu não pos~o de.fôrm:1. alg~m:t deixar de dar 
o meu consentimento or ue a minha uestão 
foi sempre esttt : que o Impera,dor vú, mas com 
plem1. vont<'l.de, sem o menor constrangimento ; 
que elle vá, mas que vá por impulso proprio, sem 
insinuação, senão u. do melhoramento da. sua 
saude1 porque é mda. cum o ter esperança na, 
cura. · · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11 :05 - PÃigina 17 de 24 

194 Sessa.o em 22 de Junho -de 1887 

Estou pessoalmente satisfeito, niio sõ com a 
declaraç:.1o tlo nobre Presidente do Conselho, como 
tambem com a. confissão, que S. Ex. rez e n<lü 
})Otlia. ter esc<tpa.do á Camura., de que a propost:l 
mu1. te et os, o que t ~...-e -servn· p~u·;• a .Justi

íic1ç~ão do meu discnr:So. 
Sr. presidente, ...-oto pelo consentimento, it vi:;; ta 

da declaração que fez o nobre Presidente tlo Con
selho, t<mto. em relação á vontade de Sua. :Jla
gesta'cle, como em relaç~ão á orde1:1 que 1leu par<l 
que se )l'Ocedesse ao exame medico rue :;e aclu 
JUnto nos pape1s como <lttestat o. 

Tenho concluiclo. (.Jluito bem! Jluito bem!). 

O Sr. ~J:aciel:-Sr. presiLlentc, peh1. oppo
siçüo liberal devo collaborar ne.;tc debate com a 
magna, que a sua. causa a todos inspim. . . 
acompanhamos todos os testemunhos de re.;peito, 
todas as homenag-ens prest<.1.clas aos setTiços, qne 
esta patria deve a Sml Mag-estade o lmueraüor 
mnmres a 03 na. trt una pe o 10111'<1do deputado 
que iniciou este debate. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (pl·esidente do COil
selho) :-Muito bem. 

O Sn.. J\IACIEL:-Collocado no fastigio do poder, 
não póàe Sm• Mag-estade alx1ndonar o territorio 
de sua patria, sem licenç-<l do soberano legitimo de 
nós todos. 

Apphmdo este belíssimo apro-.-cita.mcnto, que o 
• • •• •• ~ o -

ho,je nos encontramo.s, pelo assumpto que a Ca
mara deve dicidir. 

S. Ex. reba.t~u totlas as razões que o nobre 
Presidente do Conselho julgou conveniente oppür 
aos seus primeiros argumentos de duvidn. sobre a 
conveniencia ela concessã.o da licença que se p'!de. 

, , , e::.i - c o 
Conselho vem naturalmen~e ao espirito conside
rações, que vou 1ormular,afim de qne S. Ex.,soLre 
o rtlcance e extensão deste projcc:to de lei, di,!:!·ne-
se dar a opinião franca do i-:'Ovcrno. ~ 

O nobre Presidente do Conselho nos tlcclneou 
que o cuidado nos negocio.;; pnblicos, o uso de suas 
· .õ ~ c ::. i uc10nacs, em oc '· '' p cn1 tH e, 

podia ser rata! it saude de SuA. :ua~·c.-;tadc o fm
perador, e que, por esse motivo, para qnc se não 
imputasse ao ;;:-ovct·no alm,;o de porlcr propondo 
quae:>qncr medi<las r1nc dcm:mdassJm maiot· atten
ção ela parte de Sua 2\Ing.'"tadc-, o mini.;tcrio se 
absteve sempre de as lli'O["·,r. 

Na. opinião do g-0\·crno, pois, c sobre este ponto 
não insistirei neste momctlt<), cct·ta lothar,::!'ia roi 
imposta ao movimento natural th1. alt<t aclmini:;-... . r .,_.. . 

Nestas condiç-ões, eu duvido que as convenien
ch~s da saud~ de Sn.~ l\lag-e;;tade o Imperador 
se.Jam attendtdas devtdamente no prQjccto que 
estamos discutindo, e que este previn<1. todas a:; 
hypothese.~ possíveis em relação n. ella.. 

O prqjecto, referindo-se ao art. 104 da Consti
. :: , · 1 u, 1 , ~-es ac e sma por 

rw. uso ( ·es e consen unento, quanc o a sciencia 
aconselhasse a melhor opportunidade; que podia 

fazer uso tlo consentimento j:i, e podia adial-o. 
B 1seado em r1ue o consentimento do parla

mento é datlo na conjectum de que a. viagem 
)Óde ser r.~\-Ol'<Wel ú sande c!e Sun. Ma.Q·e:;tade 
como não são ini'<üliveis os juizos hum<uws e 
n:uit? J'I'ag-eb os prognostico.;; da medicina,·~ li
ctt0 hg-urar esb hypothese : Si antes de Sua _l\Ia
g-cstn.de chegar ao termo ele sua viagem, a algum 
posto nacion:tl on e.;tt·ang-eir(ll, não se rcalisando, 
o que D.:ms niio permitta., a '!typotllose d:t viagem 
ser bonetica ton l l v· · • · · ;- '-
tnndo as Canuras ::dJer-tns, eu per.Q·müo no nobre 
P resillen te. do Conselho : Sua Mag-estatle, vol t<mdo, 
assume ou não de novo todo o sea poder mages
tntico '? Pelos termos da. proposta, sim. Ha. unu 
regcncia cxclusint!1lente durante a ansencia de 
Sn<• .Mag-est1tle o Imperador· ; enteetanto, vol-.. :- . ~ ,_ .· . 

' :::> a. tomar immediatamente conta de sua altissima 
posição; e <lS5im, ou os neg-ocio;; teeão de ~onti
muw n'umn. letltnr!:!·ia- rue nã0 JO~le deixa!' de 
ser nnes a ao patz, ou Sua nl<1.g-estac e tcra ae 
sacrificar o que restar de sua saude n? desem
penho das funcções, de que a.g-ora é privado por 
essa mesmt1. cans·J. 

O Sn.. ARAu.ro GóEs .luxwn. :- Tem o direito 
de adoecer, como qualquer outro. 

O SR. l\L\cmr. :- :1'\;'io é intéieamente verdade, 
nas relações publicas, o 11ue acaba de dizer o 
nobre deputado, o. e:;p~cialmente em rela\~iio ao 

Sm1. l\Iagestade e.stit do::mte, entretanto ;não 
pódc p1ss:.w a outrem os podere:; que a consti
tuiçii.o lhe outorg-ou. 

A reg-encin. não entra de plene> dieeito, por dis
po.;içio constitucional, na. pns.;;e daquella~ attri-. ..... ".... . : . . 
lhe reconhece ; é neccssario acto legislath·o, que 
reconlleç~t1. a oppot-tunidade de entrar a regen-:!b, 
determinada no art. l2G da Constituiç~ii:o, tu posse 
de seus podeees. E, si o neto da investi1lura d<1. 
re(!'c;1Cia delimita condiç~ões, desrle que :ú con
rli~Ó:!S c.:.-;sam, a reg-enci::-.. de~n pp::trccc ta miJem. ... ... . ~. . . ..... 

,;t~>cnte, clla tlesappa1';ece com a volta do 
perador. 

O Sn.. A:-..·-r•RADl': FIGUJmL\. tlú um aparte. 
O Slt. ::O.L\cmr.:-Como bem diz o nobre depu

tn•.lo, o lmpcr-ador presente, Yoriftca.-se a lt_,·po
thcsc do art. l2G, c, assim, é preciso a pluralidade 
de voto . .; do c.td.t. um:L das C:unar:ts para q11c a 
t•cg-cnc:ia entre nas attrilmiç·ües r1ue a Constituiç~ão 
lhe assi n·nou . 

Dous mezos a pena~ restam para terminar reg-u
larmente <1. sessão parhunentnr. 

Si, passado este intervallo, a hypothese se veri
ficar; si Stm Magestnde não puder continuar na 
Europ:t ou quizer voltar par-a. o paiz, necessaria
mente o bencticio, ue o n·ov·erno visou uerendo 
a1hstar o Imperador c os negocio3 publicas, não 
será conseg-ui•lo. 

Eu apenas lembro ao nobre l"residente do Con
selho que o projecto do g-o;·erno não abra.ngeLt 
todas as hypothcses possiveis, pari\. dar-lhes uma 
soluç-ão leg-itimn. 

O o-overn tomará c:om n l· ' · · • 1 
ções, que &'lo ainda uma homenagem que a oppo
sição presta ao.3 interesses da saude de Sua 
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l\Iagcstade, que são realmente interesses nr.cio
naes. 

O nobre Pr·esiclentc do Conselho respondeu ao 
ill nstre de1)ntado, ne rom len o delxüe decla-
ran o que, St Sua Magestade não estivesse 0111 
condições de integ·r-iLla.de intellectlul, que lhe 
permittissemlivrcmente dcli!Jcrm', c si o ~owwno 
qui:~.esse, embot'<1. commettenc.lo um crime~ de alta 
traição, explorar esse estàdo tl·istissimo, então o 
governo conservn.rh1. Sua i\Iag-e~tn.de e não o faria 
retirar do niz. 

O SR. BArdo DE CoTEGll'E (presideulc elo con
selho) : - Rel'e1•i-mc <:J. um~1. ltypothese irre::tli
Sttve1. 

O SR. MACIEL :-Eu ütllo mesmo <.lcssa hypo
these, porque <t olla liga-s3 nm voto, Que dei, 
contrario ao requerimento ue o nobre de mtado 
pe o Rto (e JMciro apresentou. 

A voz do illustre orador, n. que me retiro, nti.o 
tem uma forç:a condi!rna. dos nobilíssimo:; con-
ce1 os com crne s. hx:. i !lustra <t trilJnna.; d fenc:t, 
nã.o ó perfeitamente oUYicla, de modo que muitos 
períodos do seu brilhante dis~nrso foram pür·•• 
nó; inteiramente pe::-diclos. 

Na mpida leitura, qne ouvi fazer do requel'i
mento, 110r um dos memb1·os da mesa, parcceu-n1e 
que havia uma, assevcr,tçü0, que me dizem agora, 
cru e não h a, im[Jlicita, de que tudo qufl.n to em 
nome de Sua Mag-cstrule se r.,zi<'l. er:~ um 
enredo 10r ue Sua, :Mn:•·e.;tu.l n:- l ·. t · 
dado seu consentimento. Em vis tu. L1os termos 
em que era feito o pedido de nomca.çi.i.o d<\ com
missão da. Camara, pareceu-me ter ouvido qne se 
mandava violentarnente Sua l\lag-estalle para 
fúra do paiz, para. mais a gosto ficar o go
verno. 

querimento que roi votado, eu não podia. aceitar; 
porque, pat\t estar Sua Magostaclc sob nm~1. pres
são dcSS<1. ordem, e1•a preciso que em cez·tae 
pesso::ts, C[Ue sob sen tectt?_ estilo vivendo, se rom
pessem os laços elo coraçao lmmano, -po:~ra consen
tir que Sm1. l\Iagestade fosse violentado pelo nobre 

re;m en e c o ouse no. 
O SR. R\lüo DE CoTEGll'E Qw.:sidcntt: do con~t:

lho) :-Apoiado. 

O Sr:.. :llíACIEL :- Houve tempo.:; em que e~ h 
th<iot•i[l, rgw o noiJre deputa,do chama, de Guizot, 
fbi ltom<;>logada entre nós; então o partic~o lil?e~al, 

:·l . . ,· ~ ... .. ... 
cto.:; de seus talentos, sustenh'I.Y<\ doutrina con
traria. 

Etr tin1Ja,S1·. presidente, uma segunda mzão de 
e~tr;mha.r a. declaração ou o~J:,erv::tç;.l.o do nobre 
Presidente do Conselho. Si llesejamos que a in
fluencia da Corô::~.uüo seja decbiv<\ e sempre pre-. . ... ()" ... ~ :--

"' póde tirar dt1hi,como conserruencia.,que queiramos 
a iiuppre:-;são desse elemento, que, pela constitui
çii.o, ó indispenswel pa.ra o jog-o das nossas 
insti tuiçües. 

O SR. .Aru.u.ro GÓES JUXIOR :. -Httde de ser· 
s?mpt·c predominante. 

0 SI~. AXDR.\ DE FIGUEIRA: -Não apoiltdo; 
quando o.;; pn1·tidos quizerem, nito o será. 

O Sr.. :i.\IACIEL:- O dever con-ti uc· nal l 
pedir Stt:'t Mila-c.5tade, ou o governo em .)eu nome, 
consentimento ao pnrlamento pr,r<1. sahir do lm· 
11erio, parece qne ror·nece occm;ião para, fóra. 
mesmo dos motivos pelos qnaes esta, licenÇiL é 
}ledida, o parlameuto indagar cht conveniencia 
de concede1-a. Sitnaçito póde haver, Senhores, 
em a qnal, intlependentemente dos mais instantes 
motivos pelos rJtH1.cs este consentimento sejave
clido, o parhmento se veja na necessidade de 
nega l-o, bes podt~m sct· as complicu.ções políticas 

u; < • as , mcn o c e um monarc a por e l'<1zer 
ao seu lXÜz. · 

Não indagarei a.Q"ori1 si se verific..'l. este caso 
excepcion:ü, a que 'ií1e ref'eri; não digo mesmo que 
~t ansencia de Sun. Magestade o Imperador, na 
oecasião actual, tm.g~1. males irreparaveis para 
este p•:tiz. 

Tr<1 n.nc o-se a. ~ Iagestade, que tem merecido 
desta Nação ns provas mais sinceras de respeito 
e aiTocto, niio poss:> neg~w meu voto ú. licen\ ... '1. que 
ll03' e pedida. 

Si Sua 1\Iag·e:;tade necessita. s::thir do Imperio, 
a Camnm dos Srs. Deputado;, creio cu, inter
ll'eta. 11 >lmento o )cn··:tt1 nt · ·1 · -

elo ao go,·crno i'J.IlC <1. Ktçii.o alJt'e os braços e 
S1m l\ia.Q"cstade lic:t line pam salJir, thzendo n<.JS 
,·otos p~trn, i'J.IlC o tim, fJUC tem em vista com sua 
Yia.:,:·cm, st:j:~ pt•ecnchido. = 

Tenho couclnirlo 
~ã.o havcntlu mni,; quem pe•;:l. a pahtvr;~, dit-sc 

pot· encot·t·ada a discus~ilo do art. !'' 
Posto :L YOtos, o artig-o é appronulo. 
En tr•;t em discn:5::ii10 o art. 2°. 

O Stt. M.\CIEL :-0 nolJt'c Pl'e~idento do Conse
lho lamentou qno a.rtncllcs, rtne se queixam tlo 
poder pessoal, se horroriz:1ssem com a idó;t tio 
g'OWll'llO, isto e, O tuinistorio g'O\'Cl'll:ll' St\ Cúlll :t 
iíJen, tle Sna. l\I;tgcstatle não íntlnil' direetanwntc 
~m todo,; os assnmpto:;, f]11C no por[cr executivo 
.• · • ' ', ,· • • o· •, ~r. •. ·on.St.') e :-:o • 1LJ.l.l01." 

,·isto rrne o nolJl'e Presidente rio Conselho se rcfe- olJ~erva (tne dtt me~ma for1l1<1. que jamais 1''-'CUS<t 
riu aos que se queixam uo potler pe;;son.l, e assim seu voto nos pedidos de licençn, do3 fnnccio
exprimiu-se, eu, que sou daqnclles rpte algnm:\ narios 11nblicos rJne os baseiam em .insto mo
vez estrn.nharam qne o ministel'io se resig1~ass·3 tivo, nii.o se oppor·á ú. concessão da permissão 
a estnr administrando on g-o,-crnundo qnnst ex- impetracb pelo Poder Executivo afim de que o 
clusiva.mente pelo impulso do Senado, on .fhzhl Chefe do Estado JOSS..'l. s'1hir <lo Im 1erio · e . ... .· . 

O SR. AXDI.tA.uK Fw~.;tm~A :- Ess:.t era a dou-\ propo:>ta suscita. P. em lJt·eves tct·mos, pois com-
t_rim~ de _Guizot. ])l'ehende a m•g·cncia da medida. 
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A proposta do Poder Executivo de que se trãta, 
ê copiada d<1 lei n. 2677 de 20 de Outttbro de lS7:J, 
a qual lJor sua vez reproduziu o texto . da. de 
ri. l\Jl3 te 17 de l\1aio de 1871. 

Tnes precedentes, p 
fundada. censura. 

Em primeiro logar ahi se diz que a Princeza 
Sr<\-. D. Isn.bel governará, como regente, co;n 
as attribuiçües que competem ao Poder Jllodel-culOl· 
e ao Chefe do Pode1· E:>;ecutivo. 

Est1. especificaç-ão das a.tt1•ibniçües que exercerit 
" R e ~·,nte € 'lm ·1. inutilidaàe fJ uu · ·, , · , 
sem nenlmma. observaç~ã.o se não encen~ts.•e um 
perigo, não par.t o orador e sua. escoh1 p=>litic<1, 
m:1s !K•l'<1 os qne commungam com o ,!;abinete e a. 
illustrada maioria,. ~ 

E' uma inutilidade porque a Regencia e defe
rida a Sm1 Alteza. a Princeza Imperial em virtude 

• ... • • , ' c. : -::; • ::;O 

previsto no art. 126 da. lei fundamental. 
Ora, desde que mandando goYernm·, Yerifi.cada 

este ca:;o, o herrleiro ela corôn em lo;>rn' do Imp 
radar, não rez a. Con.;titnição restricç~ão algmn<1 
fu: r.:cultlndes e a.ttribuiç~ões tle CJlle im·e.:;tin o 
Chefe do Estado, claro está rtne concedeu-lhe 
ess·•s mesmas f<.1.cnldades e a.ttribuições em sm1 
plenitude. . 

Governa.ndo em loga.r elo Imperador, o príncipe 
herdeiro tem o.; mesmos poderes, os mesmos di
reitos com que elle governaTa. Logo, er:t desne
cessaria. essa declaração dn. lei: o que elh1 deter
mina já. está . . rescripto peh1 )rimeit'<-1 dns no.;;sa-
ets, pe a. e1 um a.men a . 

Dado, porem, que ella. fosse neces;;arh1 para 
que a Princeza. Imperiál podesse fazer as vezes 
de seti Au~·usto Pai, e tàmlJem claro que a sua in
clusrw no pr~jecto de lei a.ssumiria ;.:s proporç~ões 
de verdadeiro attentado. 

Com e frei to a declara .ao 1m ' a 
o que legislar acerc;1 dos limites de dois dos po

deres políticos d<1 naç~ãci , o moderatlor, privativa
mente confiado ao soberano e o executiYu de que 
elle e chefe. 

Ora, est..1 Ca.mara nã.o recebeu pa.r<1 isso o.;; in
dispensaveis poderes, porque pertence a. nma 
legislatüra. ordjnaria., em cuja compet@GÍ'' 11:-
cabe tocar em taes assumptos. 

Só uma. cmnara. in vestida. de poderes especiae~ 
e expressamente convocada par:1 tal Jim, teria 
autoridade para tanto, segundo princípios ex
pressos que o orador não carece recordar. 

Por outro la.do, o projecto nwnda que Sua Al
teza poss..1. empossa.r-se do cargo de regente sob 
o juramento prestado em 1871. 

Esse _juramento, porc!m. prodnzin os seu em~i
tos desde . ne. ao r-ezress:.1r Su:t 1\In!.:·e.:;tade dn. st · 
prune1r;1 excÚrsão, re;;titnin-lhe n. 1·egente o :;o
Yerno tlo Imperio e na sua ausencia soube ser
lho fiel. 

Já em 1876, f)Uauclo pela segnmla. vez Sua . .Ma
g-estade foi vinjar, devia Su:t Altez<1 ter prestado 
noYo, não tendo sido regular que assumisse a 
direcção do Esta.do sem preenc·hrr e:;sn ror·m· · 
dade t;1.o essencial que :1 propria Constituição do 
Imperio expressamente a exige. 

AO gabinete que conhece e eleve resrJeitar OS 
~entimeutos prorundamente rêlig-iosos de Sua 
Alteza. Imperial, cnmpri<1 aconselhar n.os seus 
a.migos que, corrigindo a dese<1hida praticaua em 
18i . . . .. . . ~ . . "' . • 
Princeza pode ter, vendo-se obrig-ada a ftütar a 

:r.un dever de christã. e certamente tot·ú. se retle
ct:.ir sobre o e<1So. 
: l\Ias, disse o orador que :1. de<:l:tr-.1ç,;-Vl envolvia. 

u.z::.!:ll'ande perigo em que a. maioria não advertht 

Desde que se reconhece en1 uma. legislatura or
di.naria o direito de determinar que a Princez•1. 
R.e!!'ente ~ovet·ne com as; attr-ibuiçõe:; do Poder 
1\I:o'aerador c do Chefe do Executivo, é manifesto 
que podi:t limitar, excluir algumas d'es;;as at
tribuições ou coa.rctn.l-as como entrede.:;se mais 

Or<t, 1;assc o precedente ~não seriL impossivel
q"t.-:~.e, dad<t no futuro algml!<1 eventualidaâe seme
lhante ú. que Ol'<l. occorre, uma. camara descon
fiada ou exigente reproduza tambem outro pre
cedente:- o da regenci;1 qne substituiu o St'. 
D- Pedro I, depob de abdicar. 

• ~. 1 o que em <::i promu gou-se o ecreto 
le.!.!'islativo do 14 de Junho, conhecido em nossa. 
historia pel:t denominaç-ão de lei do nao poderá, o 

• n· ·i, L tezenBÍit 0 à. i rei t e de • 
Dissolver a. Caiítnr:t dos Deputados; 
Perdoar os min istros e con.:;el11ei1·os de Estado, 

salTo a pena de morte, que S<.ria cummtltatl<t 
na immeaiat<1; 

Concede!' anmistia ; 
Conferir títulos, honras, ordens militare.~ c dis

tincções; 
Nomear conselheiros üe Esbltlo. sa.lvo no caso 

de l:n . .-er menos de tros, quantos bastassem pal'<L 
reencher · · num o · 

Di>pensar nas ~arautias individuaes ; 
Rectilic:II' trn.t~tdos ou declarar a-uerr;t sem 

pr-evi<1 antot·isaçii.o da Assemblé<t Ger:tl. Essa lei, 
na phrase de Ulll publicista. conservador·, consi
derando o poder como inimigo 11<1to tht liberdade 
e animado S':!mpt'e do desejo de opprimir o ci

:; o, co li o e~) 1·ú a ~ utgt·i9:1klB Sllfll'CIHfu na po 
siç~o tlo leii.o apanlt;~do em perJlteno, indefe.so, :t 
q u.em ;.;.rt·anc:un os dentes, linuuu as: gal'ras. e 
co bremtle cot-rontes, par~t apr<:!sental-o nas reiras 
en:~ riüiculo espectncnlo. 

..:\.o orador e aos tla sua escola nessa lei lm um 
q~-.m exemplo a seguir-se nã.o exautora.ndo-se 
--
n'l.as coarctanllo-se alg~1nas Ja.s 'attribuiçües qu~ 
lhe dii.o tmuanlm influencia nos destinos th.t nação, 
q u.e dcYe tet· nos seus negocias a principal inge
renr.ht e antot·itlarle. 

.l\las, p:tm o gabinete e o partido conservadot· 
ella. seguramente não póde Set'Yir de norma. 
.. i\.dmira, pois, r1ue n .. '>sim contrilmam para que 
Yenh::un noYamente ú. tona as itléas que ent;"io 

ri sticos do go,·erno actual: ellc não toma. nada, 
a.o serio, não examina, neni estud<1 as questões 
con1o lhe cumpri<1. Vin-se na. necessidade de 
pedir Iicenç~L ás camaras pa.ra. o Imperador au
sentar-se ; nã.o CJniz ter o traba.lho de reOectir 
e copiou de:;cuidosamente a proposta. Lle 1875, 

· · : · .- ' " · · s fttlê podem fr u-
ctiticar de modo :t assustai-o. 

PitsS<1 a outra. ordem de consideraç,ões. 
O orador tem em muito n.lto conceito o melindre . 

~ delicade;m de sentimentos tios actnaes Srs. mi
n bstros pam atllrma.r que, no momento em que 
s~ Alteza empunhar ilS redcas do ~'OVCl'l10, tle-

; - (l e oram m-
cu. mbitlos. 
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Está certo de que assim procederão por sua 
lealdade e pundonor_ Para que, por·ém, cum
pram seus altos deveres já para com o paiz e jó, 
l?ara com a .Augusta Pl'in?eza, é mister que o não 

. ... .. . 
o~e~ iniciando o seu governo, deve ter por seus 
nnmstr0s homens CJUe não carl'eguem com as 
mesmas cu l pns on não sejam victiruas 1 ln s mesm 1 s 
in reli cidades_» 

O gal;inete cumprirá um dever de lealdade 
tendo est<• linguagem e resignando pel'emptoria
mente as pastas. 

Si o não fizer, arrastará uma, existencia. inglori<• 
por pouco tempo, e assumirá tremench responsa-

- · · .:: s ~ · n · )f ·i-
não esquecer que o pl'o,jectnclo governo da regen
cia influirá decisiYamente no rutm·o da, monarchht 
no Brazil. 

Adversnrio leal, o orador cumpre um cle>·er de 
consciencia, advertindo-o. Faz votos para que a 
regeo~~~· s~ja em t.u:lo feliz e em todos desperte 

o -
O proprio orador sente-se animado, porque do 

excesso do mal pr·ovirá htlve1. o remedio, emergin
d oa regeneraç<'io da patria do meio das appt·ehen
sões, cfi1s fraquezas, das incertezas do actual 
momento politico, d<\ mesni<t sorte que elo cn.hos 
surgiu a luz_ (Muito bem ; mttito bem. O omdo1· 

O Sr. Coelho Rodrh::u.es :-Sr. 
presidente, não me demorarei mnitos minutos nn. 
tribum•, por que comprehendem V. Ex. c a cnsa 
que est:t é uma medida- que n:"io comportn htrgas 
discussões. (A.poia(los .) 

.:\. parte principal da proposta já foi appl'O
vada, isto e, a licenç!1. JXU'<L Sna :Mage::;t::tde reti
mr,:-se, ath)l de res;tabelecer-sc da molestia que 

o que está em discussão é a reprotlucção de 
disposições, umn. semelhante, outr<t identict\ ás 
que já foram consagradas pelo voto dest~ casa e 
da outra do parlamento. Por consequencut o que 
me resta dizer é muito pouco. 

O nobre deputado, me parece, não tem rn.zão 
-.· • ~ • 9o . • 

t :;:, (. (. • 

marca,r as attribuições d<• regencm, porque el!e 
conhece, tão bem como en, que uma das attrt
bniçües conferidas pelo§ 2" do art. 15 da Con
stituição, em eleger t\ regcncia on o regente e 
marcar os limites da sua autoridade. 

Esta disposição foi dero~cla na prim.eim JXtrte 
( • - 1 .. (. ' 1 

semllléa Geral a competem:ia para eleger ore-

gente; mas subsiste a segunda parte, e esta 
competencia ainda nos não foi contestada, isto 
é, o !lireito de marcar os limites da autoridade 
do reg-ente. (.4.poiarlos .) 

~::) ' ~ (. ' ' (. . ( ' 
uei'endo contra o nobre deputadõ', liberal adian
tado, <L posse e o exercício desta nttribuição do 
Corpo Legislativo. (.4.poiados e apartes.) 

Mas, senhores, isto !!! da Constituiçi'io, não é 
crcaclü por mim. Diz o art. 15 (lê): « E' da attri
bvição da AsscmlJlén, Geral : 

<< - • • • • • • :s -· ' :::- < ,er ia, o ·e-
gente, e ma.rc.u· os limites ch• sua, autoridade.>'• 

O Sn.. !11. Rmr:mo:- Isto é par<\ o caso 
do regente eleito. (Ha ovb·os apartes.) 

0 Sn.. COELHO RODRIGUES:- Isto diz O nobre 
tleputado. Quanto á primdra. párte cu c_oncordo 
com . :.X-, porque es a. eroga tt; quan o 
á segunthL eu sustento ~• sua continuação e tenho 
para r:nim o c~stume que e o melhor interprete 

. - . 
A.Q"ora, quanto a competench da Asscmbléa 

Ger:li para dispe sar do jur,unento a futura re
Q"ente não tenho cer·teza ; pelo contrario me in
clin~ antes a ÜllVidar que ~aiba. 21a nossa compe
tencm conceder-lhe essa rsenç~o, em face dos 
arts. 15 § 1° e 127 da mesma Constituiç-.ão. 

Nã.o ponho, porém, duvida. ern ceder de minha 
opiniã.o individual, ncst,~ parte, em attenção ao 
precedente c à circtJ.msta.ncia ele apoiar o governo 

· z e·ta r·o ost<t e ,.- uem não l ~ · -
tra.rhw sinão no que me ror impossível con
cordar. 

Ha, com effeito, dous pontos, em que não posso 
transigir, porque o meu voto a respeito cfelles 
está conhecido e manifestado, ha 16 annos, nesta 
Camara: são os pontos relativos it attribuição ele . . .... ... . .. 
condemnados pel.o parhtmento.~ 

Em 9 ele Maio ele 187~, apresentei c justifi<Iuei 
unl<t emenda·neste sentido. Os 16 annos que p<•s
saram depois disso não moclific.:'Lmm no. meu 
espírito os motivos <Itte tive para penstw m•quella 
época desse .modo. 

o 
marc<tr os limites das attribuições elo reg-ente, 
não abdic.:'l.rei o direito do Yiver nas mãos- desse 
regente, aind•• que elle seja o f'utm•o successor do 
throno. 

O Sn. Jo.\.o Pz>xwo : - Eu quero saber si o 
nobre l\linisti'O do Imperio concorda com V. Ex • 

O SR. CoELHO RoDRIGUES:- Estou _expondo 
opinião minha, e o gu\'erno lm de fazer-me a jus
- ~- l, res 1eitar o dever c ue tenho ele manter a 

minha cohel'encia, em materi<t de doutrina, sobre 
lJOntos tão importantes-

Depois, a Constituiç--ão sõ admitte a primeira 
dessas medidas para o caso extremo de sal
vação· elo lmperio, e eu penso que o Poder Mo
derador tem abusado mais de uma vez dessa. me-. .. 

Pe1Íso mais que do t\bnso dess<• attríbuição vem 
•• posiç-âo rel<Ltiv<\mente secundaria que occupa 
est::t casa em relaç.ão á outra, do parlamento. 
(1lpoiados.) 

o outro ponto em que eu divirjo, com muito 
pezar, é relativo ao perdão elos ministros con-
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S::lJ:: V. Ex. qnc pelo art. 101 nito ,e di:5tingno J Começ:wá por se occupar do que se tem dito 
os ministros dos outros cl"iminoso,;, 1pw tenlwm nccr·ca das rclnç,õcs do l\Iinistr·o do lmperio com 
:;ido eomlcm_n:ido;;; m:;~ a, C0nstitn't;iio ;;orTin-:;c a (·omnü:;::;~o do or·ç,:nnento, proctll'ando-se achnr 

. . . .._ . 
elln. só empr·eg-:1, em rcJa<.,,iio w>s ::cto,; do Poder 
LcgislatiYo, ns cxpr·es;:ücs - << r·e:;Diw;ões on de
creto:;:. )) 

A Jn·onnncia e decrctatl:t po1· esta casa, :t 
condcmnac;.:lo dcYe :;:cr tlecretarl:l peJa, ontea. 

POJ' _consl\!,!'Hintl', ('Otuo .nn en tenclo :t Co:1::;Etni-

ncntica. 
Por estas razüe;; e otJ tr·ns f!llü c. !lo em n ttcnç·ão 

á m·c·ench d:t meclith1. sustento :1;; minhas emen
de 1S71 e peç-o a V. 'Ex. qno mando IJ;rscal-:1s 
pnm snlmwttel-:1,; a npoinmcnto. 

O mon 1lcsejo e qnc a. mc1lidn. nflo seja. demo
rada e não se rcg·:tteic ao chcf'e tlo E,.,tado nm:t 
liccnç:l qne se npi·cscnt:t tiio urgente ejnstitlcada. 
(.lft1ito l.Jc,;L) 

c nada. mais. 
Vem à mo3a, é lida, npohHb e entra conjnn

ctamente em diseussão com o m·tigo a seguinte 

E illendrt ao C!l'l, 2° 

Cnmnra 1io:; Deputados c perdoar <li' penas impostas 
aos ministros de Esh1i.lo. 

S. R.- Saln da;; ses~ües, 22 de .Junho ·do 1887. 
..-1. Cocll!o RodrirJucs. 

Ning-uem mais pedindo n palan·a, tlit-s·: por 
cnccl'l'ada a discussão 1!0 :n·tigo. 

- :. ; c :::-,::;a ; e1 L'l L a, e< .ppl'0\':\1 o. 
Procede-se iL Yota:;ií.o da emenda, a qnal ó J'C

jcitada. 
Entl'a em tliscns:-:iio o art. :~··. 
~<lO 11:1.\"elllln !'jli'~lll ]'L'I;;L ;1 j•:J!:t\'1':1, i]Ú-:.;•: :J, 

discu,.;si'i o JH>t' encl' t•t·ad:l. 
Posto a Yotn;.:, o urligo ó appr·m·ndo. 
O pt·o,jc>cto 0 a•.lupta•lu em :!" diseus::;i'io par;·, 

pas~nr ;"~ :~·\. 

ORÇ'A:,\IF.;.iTO ltO )l!XTSTERIO TH) L\!PEIÚO 

convertida em pl'ojocto de lei, 1ixantlo .~ LlL':iJleZt 
do iiiinisterio do Impef'io p:tr:t o oxorcicio de 
1888. 

(Volta ao tccinto o .";;·. Jl!iJ!islJ'O rlo ],;1.pc1·io.) 

~ ..; . ~ 
Ol'ttdorcs que o prcceücrarn n1t l r·i-

... .. . 
!Jcstle rJIW lhe silo sulJmcttitla.s as propo.>tas 

do s·ovcrno, niio podem as commis:Sões do pw
lamonto deixar elo pr~pÔl' as n.!tel':lÇÕeS CJUe 
julgarem utois, c::>m as quaes, por sua parte, o 
governo pôde deixar de concordar. 
N~o se don, por·em, isto quanto it prop?s~a fJ.t~c 

cn tendeu que, por ter o governo do apresentar 
dur:~ntc a mesma sc.~siio <t pl'oposta relativa ao 
pa!:amcnto do dote. não deve incluir-se tal verba 
en1 uma lei qnc ha: do vig-orar elo I" de Janeiro 
de 1888 em diante. ?lbs, a isto oppoz o Ol'<lflor que 
a dot:wüo súmontc co:;snrá quando o tlotc rôr pago, 
e continú.1 a pensar qnc não ha inconveniente em 
mnntcr-sc a verba, desde que ella não será des
penrlida, verificada, <t.ontt·ega. do tlote. 

E. vi ente c no não QCCorre n ni JiverO'encia 
fnmbmeatal, e no.:; antros pontos foi completo 
o nccúrdo entre <t commissão e o ora.dot\ que a. 
clln pl'eston todos os esclarecimentos previo::;. 

Pa;;st n, dar <t cada um dos oradores que to
maram parte no debato a respost:t que exigem as 
proposiç~õos rpw ~mittiram . 

• " .. l• 

prim~il·o logar do s~r\·iç'o da irrig-aç~ií.o d:t cidade 
do Rio Lle Jn.nclro. S. Ex. não condemnn. este 
meio de attend.:::r ú saúde c ú commodidade pu
blic:t ; cntentle que, no cst:ldO actual das ruas c 
pt·:11:as. do emprego 1.lelle não hão tlo provir os 
bcnolicios qnc em outt·as condições se logt·n.riaril. - . ..· - ... 

ll. ... l •. l 

ne;;t.; sentido !'cz ~. Ex. ; mas, estando convon
eido de que, si ar(IIC!!c serriço ccssat· complota
ment•; 1lut·ante a estnçilo calttJOSa, os lwlJitante:; 
lia dd:ttlt· tet·i:to .insto motiro dn qneixn, c desde 
qne a ill:..:]'Cdú!"ÜL g'Cl•a[ ele lirgiOllC ::;ustenta. <1, 
not:es:::idadc 1l:t contimw<;:li.o do sct·\·iço, entendc1t 
qtw rleda consornu·-se no Ot\:amonto a verlin. qtw 
:w mo:;mo sc·t'riç~o se destina, a (jnal ú metade da 
anlol'iot·menlo tb::t·ctarla. Domais, promc:tto it 

• o· . • .... 

Se limitat'á ao qne lwj:t de protlnzir !Jcnelkio:.;, 
obserYantlo-se no rlispendio tl:t verba a mcsm;t 
parcimonia com r1nc o or:ttlor tem gerido todns 
:1s outras. 

Em scgnn<lo Jog-ar o honrn.1lo deputado tt'n.ton 
da organbaç:ão do pe;;sonl das Faculdades de . . . . . . 
ii~;~h~ <~ • possibiÚLlade tld restrir1gir, se~ qne 
sofi'rn. o ensino, as tlespczas que actualmeutc 
se fhzem, não con \·em mantet• essa Ol'f.-"<1.
niz:wão, nn. esperanç<t de que ella determine 
no !'utnro grandes beneficios. 

Deve notal' r1uc a ultima rei'ot•mn. foi pt•o,-ocada 
1 :., es t \"' ::; 1 1 .11 o o m< ::.·is ri , t ::; 
qne enidam <letivamente tla C<\USa, uo emino, con
seg-uindo esses esrorços o ap"Jio do parlamento ; 
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e tambem que, ao contrario do que se allegü
qmtnclo se compar~uu os cur5os dos estudos me.,.. 
dicos entee nós com os de outr·os p:.tizes, pro
cur·ando-;;;e mostrar que no Bmzii os que se de.; ti-

• ,.. - • - o 

' ' .,., t. .. o(. c_· ~:":'! t Jr 
nmterias que alll t~m caracter· ihcultatiYo,
n, organiza.ç~ão das noss..'l.S Faenltla.rles de 1Iedicina 
conforma-se nesta parte ás de nações que, pelo 
seu estado de adiantamEnto, niio podem deixür de 
servir de exemplo aos p.t izes que têm de prover 
<L semelhante ordem de interesses_ 

Diz-se que ús cadeit\lS t c c.:linicas que corrcs
pondem aqui. tt ce1·tns especialidades não se liga 
em outros paizes o dever de i'reqnencin. olJri~·n
tori 1. .Mas assim nito é : pal'a citar u111 Lfaquei
les de que em certn. mtmeir'<t se aproxima n. 
oeg'anização das Faculdades do Imperio, o orador 

l "'· .• r• • -,~· ., .::.· * • .•., 

xcm parte do cneso ordina.rio, constituindo outras, 
que entre nus não se· leccionam, o ensino lhcul
tatb-o, que alli corôa os estudos juntamente emn 
.-ar1o.> <:ursos comp emen n.r·es c te aperf'e1ço :
mento, os qn:tes não existem no Brilzil. 

E si nesto. parte a comparaçã:o a que o orador 
nllutle náo su trraga muitos do;; conceitos que se 
tem emittido ém mn.teri:1. da. noss<t orga.niznçlio 
de ensino, o mesmo acontece quanto ao tempo do..; 
c5tudos e qmmto ao pessoal que auxilh os pro
fessare;; cathedraticos no de:;empenho de outros 
serviços. 

indicam, como teve· occ:.\si'ü.o de ponderar· á illus
trada commissão do orç·:1.mento, <\ qual nisto con
cOI·dou com o ora.dor, que seria inopportuno 
inichn' em lei do orcamento a. rci'omn que e:;ija 
àc.•so o estado das Faculdades medicas_ Asseg-ura 
qne e ;tndarú . o a~:;umpto e propor;\ ao parla-

• .. 1 - ~ • ... 

o fim que se almeja. 
Onobr) deputado a quem responde cccnpou-se 

elas oul\\S que l.-C f:tzem na prai:llh San•ln.r.le, a 
respeito das quaes o parecer da illnstr 11la com
missã:o contém qumto basta p<ll'tL achtl'ill' o 
assum pto. 0.> esclarccim~n tos q ~JC. uhi ;;e o fi'e-

(. (. L ' (,. =:t 

omd0r, ·que, portanto, qniz ha.l.Jilit:lr o Poder 
Lcgi,;btivo para resolYer <teste t·cspeito como ror 
m:üs conveniente ao.> interesses pnblicos. 

Emqnanto, poré;n, a ASseml.Jl:;a Gcr<\l não o 
ílzer, nüo conYêtn que, por detldcncia. de meios 
orç~amctlttu·ios, ::;c par;üyscm trrtht!Jw,; cnja co:l
tinu<wilo <t Asseml!1é:t Geral pó:lc determinar, 
ombor<~ em direcçiio cliver.,;a; ou deixem de acan · 
tehw-se clreitos tln. fazenda,. pulJlic•:,.,..rluo (clli 

I • 'o 

Ú.ct~ exp.osto, ella entencltJu que devia manter a 
verL>n. consignada nn proposh e dnr às Cüm<11'11S 
aquelles e.5clarecimentos, ha.bilitn.ndo-;t a re
solver o que consider:w acertado. 

O orador recorda o que disse o no~m~ deputado 
110r Minas Gerao:; acerctt da obtenção de econo-. ... .. . . 

nistr~ção o m;ior e~cr~pulo e lliU'Cit;~onia no di.>
pendio dos ct;nheil'o~ publicas. Long·e de exceLkr 
as verbas, deix::u·á saldos em muitas, compre
hendendo-se nestas algumas em que não era na
tural cont<1.r com semc~lhnnte rcsn\ta(~O. Taes si'io 
aquelle u que COl-rcspondem ct>cdito> a \·ultados 

~ " .:. · ( .: , ~:- l · t ~ e -
Uvas da invn.s~o dn. epidemia de cllolern-mo!'hus 

r;ue nos ame:.v;ou, e aos e::;ltldos para. o plano do 
snneatnento da cidade do ltill de Janeiro_ 

O governo niiu incorrer-h em censm<t si gas
tasse a c nillo Jft.l'<L c uc est:tva. a tori~ado· m·t:· ~ 
certo, e consta do reta tor·io que o orador apre
sento·.l ú As>emlJléa Geral, que o;; saldos dos 
alludidos creditas são consideraveis. E para. com
prontr que não er<1.l11 previ5t05 esses saldos, 
diz qn.e, ao ser ouvido o consalho de estado 
pleno, nn. ü'mnn. da. lei, para. autorizar a 
a!J ·tu·-<.do ··''·rl' r ·.- -~.. • ~ 
de pr-evenir a in va:.;ão t.ltc~1uel!a rnolestin., os 
wcm:1ro.> de.;;ht alta. corpOl'il\~io, qae tão grunde 
experiencia têm doJ neg-octos publicas, reputa
ram de todo o ponto insutDciente a quanth~ de 
500 contos em que ?e .cifr <-1;"'-' a pr~posta do go
Yerno, e que constttmu o Hllporbncra do credito. 

t ~ io rant e o , u co-
meç~ou o sen di:>cueso e.stt'•'nhando que o oradol' 
não houve~se respontlido it~ interpellações do 

' ... I .~· .• ' • • . .• , •• 

na ve.'Sper·a, c occupon a triban;~ r1tmsi ate ú J;ora 
em que findam o.;; tr,l.iJ<.tlllos cht Cam;wa. E~te 
rep;n·o ê improcedente : si os ministros deves:;em 
tomar a palavm após cad<t um tlos discurso.~ dos 
membro.;; da. opposição, i:lteJ'min:l ...-oi se tornaria 
o Llcb~tte. Semelhante pmtica nã:o pr1de implan
tw-,;e nn, Cam<U',l, qualquer rtne-seja o aspecto 
pelo q unl haja de ser con:iiLI.erada. H.azüo teria o 
nolJr~ deputado sómente no caso de que o orador 
se es nivn.sse ao dever. ue está. cum )ri I 
1·espon er ás arguiçües qne llte fol'<.tm tlirigitlas. 

O relatorio do :'IIin isttwio ;lo Imperio encerPn. 
cabal resposta à nrg•liç~l.o qne fez o 11('bre depu
tado quando di::;se que o g·o·.-crno na ela tem pro
movido em favor ch inBtl'ucçii.o publica. Do re
ferido d . .x:umento SQ vê •}ue o Ol'<tdol' melhorott 

'" · ,..... .... 3-. ::..- · • \. · e 
dependia. Quanto <:o qlle G tLt competencia do 
pal'lümento, jiL se- lhe acl!:1 sujdto o projecto que 
tem 1)0f' tim reformar a in:;trncçü.o pt·inhtria e 
secundaria. no municipi() d;t Cúrte e •lesenvolver 
o ensino em todo o lmpe1·io, c estão feitos 03 es
tudos nfim de que possa ser• Hl1I'e;;enta.tla ú. Camara 
, , <= >< ·a n re or1na. c os cursos 
jnridicos, o que breven1ente se verüicarú_ 

0 g"""':·:::c :,~,u bem n pl'esen taril uma propo;;ta 
sobre ;t administr'<.1.Çi'io proYineial, e assim tiCill'uo 
cum; ,t·idas as prome:>sas qutJ fez. 

E. inneg:wel que, de ll.ll' eüm os esforços em
pl'eg-..1.do.,: paea. aquclle tim, o g·overno não se tem 
poupado a. outros pa a. <.lttcncler ús necessidade::; 
e interc;sc,; pnl.1licos. 

Basht con;iderar o e.;;.tado hyg-ienico da capital 
-.· '1o • ...· • -. • 

mia de cholera-morbt~s .. p~na. nüo s~ 'poâer cor~ 
justiç~a incrop;1r ao governo l!;wer ütltado á su;t 
missão. 

Enl relaç~fí.o ú reforn1;1 municipal censurou o 
nohr-e deputado pelo Rio Gl'ancle •lo Sul que se 
pr·ocuJ•nsse consagl'<"tr nc . .,;sc ·acto legislati\"o o 

• • • l • .. - ::- t: - :::, c res-
peito o ot·a•lor ntlverte qnc nin:.nwm ê oh!'Í.Q'ado 
a 1n·omovc1' rcformns senão 1le nccúrdo e:o!u as 
sua;;; idên..;, e ns do 01·nuo1' siio em :->ent1do opposto 
ús de S. Ex., porque consi•lm•a u meio pal'a que 
~e trata, ueletri:>lar e entende que para elle llão 
devem tt·;1n:->plant·.-:.r-se instituições que nii.o com

O!' - , 1 1 r~ :o I '-' r bem com l'<tzao em ou ros 
JUizes, <\ cujus condições ~e adü.ptn.m. 
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Respondendo á parte do discurso do Sr. conse
lheiro Maciel concernente a assumptos do culto 
publico, o orador 1hz o histor·ico dos aconteci-

:) ~ e "' á ques ão c n, c esamor r-
sação dos bens das ordens religiosas, para 
mostrar que não se justiticam as censuras que 
S. Ex. lhe dirigiu. Mostra, tambem que o g-ove:;no, 
como const<l. do ultimo relatorio do .Ministerio do 
Imperio, tem cuidado devidamente dos negocias 
ecclesinsticos, e só ainda não fez aqnillo )ara ue 
nao rouve empo. or 11m expõe o que co teu 
no intuito de poder satisthzer immedintamente ao 
pedido de inrormações, formulado pelo nobre de
putado. 

Deve declarar que não teve razão o nobre depu
tado pela Bahia, distincto correligiomLrio do . ·. "". . -.:-

e este anuo, mostra f!Unnto interesse lhe tem 
inspirado ns nece,:;sirlatles d_o ens_ino _ fJilC deve s7r 
dado na, Faculdade da Balua. S1 nao fez m:us, 
si não autorizou obras no ecliticio, roi porque não 
dispunha de meios no orçamento. E o orador não 
póde ser accusado porque respeitou a lei. 

Qnanto &s disposiçõ•'S rios Estatutos das Facul
dades de l\Ieclicinn que depenrlem de approvaçio 
l~~iS.lativa, diz .~tue o governo lá sn!Jmetteu 

proposta, qne annuncion, 'concern'ente á re
forma, dos cursos juritlicos, comprehender dispo
sições esten:;iva~ :iq uellas Faculdades, breve
mente se offerecerã ao parlamento a opportuni
dadP- ue re.:;olvcr a t:ll respeito. Antes seria 
inopportuno que o ,g-overno J'romovesse a solução ... . "-. 

Trata1:a agora da questão· que já se agitou no 
Senado, onde a respeito della deu algumas ex
plicaç:ões, J•e\ativa no procedimento da congre
,g-açiío d:t Facultlade ria R<thia em referencht aos 
netos preparntorios do novo concurso :1, qne o go
ver.no mandou proceder para provimento de um 

,..: l '' < , ·o rã. er .in::o:iiO 
sumciente,; e :1 pr-nvas do candidato que havia :;ido 
apresentado pela mesma congre,g-nç~1o. 

Depoh; de expôr tudo queultitnamente occorreu 
por causa daquella ordem, refere que a con
grega~.ão, no ter o nnno passado con h e
cimento do aviso de 24 de Julho, pelo qual se 
determiuára o novo concurso. nenhuma re
clamação suscitou; e, logo depois, quando se 
~ratou de resolver s•!bre o parecer dacommis~ão 
• t). ' (. • f 

no sentirlo de saber si a su:t competencia se 
limitava a f<~zer a proposta,, respeita,dn sempre 
a habilitaç:1o dos c:1ndidatos, segundo o julQ'a
mr~nto da commissão, ou si podi<1, conforme a 
opinião que formasse acerca ·das provas, consi
derar inl.tal~ilitados o candidato ou candi~a~o;; qne 
< ) • 

Finalmente, o dir<::etor da Faculdade por essa 
occnsião ponderou em officio dirigidn no Minis
teria do Imperio que, si a congregação tivesse 
de exercitar as suas attribuiçües consoante a dou
trina de poder alterar o .julgamento da com
missão, não. seriam p_resente5 ao governo pro-
. ~ . 1u o:; ~1!1 as vezes a 1 1 a o3 por 
ms1gmficante mmorHl. de votos dos membros da 
commissão julgadora: · 

D:tqui se vê a rrue o!'dem de consideraçõ.~s obe
deceu a Congregaç;:Lo par:t não reclamar contra, 
o aviso de 24 de Julho de 1886, pelo qual o go-
veruo man ou proce er o novo concurso. 

Outl~..1 cous<t não podia f:tzer o governo, como o 
orador demonstrm•ú á Camara. 

Tendo o director da F<tculdade omittido na 
informação que prestál'a em re !ação ao concurso o 
seu juizo iL respeito do modo ot' ue ~e houve 
o canc rtac o uran e as provas, jmzo que os esta
tutos prescrevem seja sempre enunciado naquella 
informação, o go,·crno entendeu dever ouvir 
<t um profissional, e, ú, vista do resultado do 
exame deste sobre as pr·ovas escriptns do candi
dato, conformou-se ao parecer da, secretaria, que 
de ac..:órdo cos Jrecedentes e com as dis o i ões 
dos estatutos, mostritra ser caso de mandar 
proceder a no;·o concnr.;o. _ 

ha precedentes no sentido de se 
novos concurso;; por cau;;;a de insutliciencia das 
provas dos candidatos, e sim que os ha por falta de 
observanch cJe formalidades essenciaes no proces
so. E' o contrario : os precedentes siio no primeiro 
sentillo. Entre ontr·os, citará os que const:un elos 
avisos de 22 de No l'embro de 1872, 29 de Janeiro 
de 1875, 4 de Outubro de 1879 e 28 de Jttnho de 
1883, donde se vê IJUC, proposto,;, pelas competen
tes autor-idades do ensino c:mdidatos ue se a re-
sentaram em concursos no lmperhl Collegio de 
Pedro H, em 1872 ; n'L Faculdade de Direito de 
S. Pa,ulo, em 1874; no mesmo collegio, em 1879, 
e no curso prep:tmtorio anuexo á Faculdtde do 
Recife, em 188:3, o governo mandou proceder a 
novos concars)s, por não ter julg tdo s:Ltisfactorio 

~. • 'I ._ 

Que o a.cto, perfeitamente conforme aos prece
dentes, se coadun:t com o espírito tl:ts disposições 
dos estatutos mostram os artigos que o orador 
lê, os qnaes pre~crevem que o governo faça a 
nomeação á visbt da aptidã.o revelada pelos can
didatos e ne com a.~ ·)1·ovas destes se lhe re-
mettam não só os p<weceres da commissão .i ulga
dora e d 1 congregaç:iio, mas ainda a in!ormação 
particnlnr do director sobre o modo por que os 
concurrcntes se houveram durante as provas. 

Ora, não é razo:wel pretemler qne o ,g-overno 
deva, nome:w a, quem não ju\g-;t h;thilitaao par;t 
exercer o ma,g-isterio ; e, si elle tivesse de ficar 
adstricto ao voto ·la congregação no tocante á 
habilit<l~,ão dos candid:ttos, escusado seri:t o pre-. . . . :"' 

se destinam a: poder o governo formar juizo 
quanto ao merito scientifico dcs candidatos, não 
quanto i1 regularirhde do processo dos concursos. 

A doutrina que sustent<t o nobre deputado pela 
Bahht é offensiva dos princípios que regem 
estft materia. A responsn,IJilidade da nomeação 
per er ce ao 0 over o, e nao á cor 0 re.,. ::- ; o 
membros desta nfto são mais do que agentes ad
ministrativos do governo na verificação das ha
bilitações dos eani:lidato3 ::ws loga.res do magiste
rio, e, portanto, os juizos dos corpos academico,;, 
por mais autoriza•los que s~)am, não têm 
força obrin-:ttorin. em relav1o aos n.ctos elo n-o-
verno. " em outra, cousa '· ocorre as expressões 
mesmas dos Estatutos: a.s congregaçries fazem 
propostas, apresentam candidatos; o governo de-
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occorro nr1ui a considcraf,:ào â~c qu~ poder<\ ;er 
su!Jstitnído o l'nnccionario que, .no exercício elo 
cm·go, não revelar :t indis -.ensn,,·el idoneidade. 

Respondendo ~:; ol.lSCl'vaçües que o no1Jredepu
tado pela B<tlna fez quanto <t ter o orador 
aceitado a emcncl<t dtl. commissão de orç:tmento 
para qti.e os proressore.:; do Collegio de Pedro II 
sejam obrigados a setTit· sem rcmuneraçii.o nos 
exame.> gcraes de prcparatoeios, mo.;tra. qne pro
pugnou o qne llte rmrecia clevet• o1Jsen·ar-se em 
relac.:~Io a este nssumpto. A que:;tiio aclta-sc sub
mettiüa. ao Poder Legisln.tivo,quere:;olvcrit sobre 
elht como entender em sua sabeclorh. 
• Finalmente, cumpre-lhe dizer, para rematar 

n. resposta que eleve ár1 ncUe nobre tléputado, 
qnc o contrncto leito com o Dr. ~\.ntonio José 
úe s~unp.tio, e de qtll~ ltontem S. Ex. se occupon, 
fnmht-se em p:1recer favoravel ~la, iuspectoria 
geJ•al de saúde pnblica ; c é umll. das clatJSnlas 

v - : «.. -·'V ~~ :s· -

àttcnde l' a :-;e mel h ante in ter esse. 
O orn.dot· cr0 haver consit!eratlo todos os pontos 

do.; discursos ató ;tg·ora. l1f'OL'ericlos sobre o orça
mento do l\Unistério do Impcrio e concluirá d[
zendo qac, si não tivesse outros motivos p:wa. 
nc1·editm· qnc lt<t cumprido com o seu de,·cr, 
tel-as-ia. agorn, na nntnrcz:t das accttsaçõcs que 
se lhe üzeram durante este deba,b. 

\.' .. . (. ( .-, 
emendas, que entram em •liscussão <:onjunct:\
mcnte com o projecto. 

E1iiCntlas rw p1·o)ecto n. 21. -Dc.~)Je;ct rlo Mini:s
iel·io elo Impe1·io no e:m::rcicio de 1888 

2li2: li0$000 

8G5:200$000 

250:250$000 

Snbvenç~ão ú "Santn. Casa. de :w
sericordht para. cn:;teio tlos Insti
tutos dos .Menino.3 Cégos e dos 
Studos-:.Iutlos, hem como do As.ylo 
de Meninos Desvalidos ... :....... 100:000$000 

Ns. 48 e 49. Supprima-se. 
~- 50. Substitua-se: Obras pu-

blicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 300:000$000 

Additivo. Artig-o. O servi ·o da lim )eza e ir-
rigação d:1 cithde do Rio de Janeiro constantes 
do..; ns. 48 e49 do [trt. Jo d;t prcsellte lei p:<ssará 
ao cargo da respec:ti v;t C)lllant municipal, t1. cujo 
h vor serú. trasla.dndo elo orçamento geral da 
receita um do;; iwpostos existentes do caracter 
municipal. 

Artigo (»tltlitivo). A administraçiio e patrimo
nio do.;; estabelecimentos de que teatam os 
ns. 34, 35 e 36 são transfericlos o>.. Stmta C<\Sa de 
l\Iisericordia do Rio de Janeiro a u· l J r 
este serviço receber-á. uma subvenoão annual de 
100:000$000. 

Artigo (adclitivo). E' o governo autorizado a 
melhorar, d~ accõrdo com os prelados di)Cesanos, 
a. taLella · tle vencim~utos dos funcc:ionarios das 
c.:ltllellme.:; c Cn.pelht Imperial. 

Artigo (<H di ti v o). Os seminarios episcopaes de 
Belém c do Cara~a são elevados {t faculdade, um 
de tlteolo!Züt e otrtro de c,mones, tic<wclo o go
verno at1torizarlo <t entender-se com os respe
ctivos prehulos diocesa.nos. 

P<wag-rapho unico. Os proí'esso1•cs do;; semi-
• 'o 'O o-. i O O ' "' o -, • 

' l 'J l . .,, .. l ' -

ch\des cr·e,tdns pela presente lei. tCl'iio os mesmos 
vencimentos c Y<Uüa~.:·cns de qttc c·ozam os das 
ütcnlthdes de direi to elo lm per i o. -C.·osw Aguim·. 
-Jiancio Ribeil·o.-S:al)ie;· da Siloa.-Ol!Jmpio 
O~mpos.-Jotio 3Ian9eE. 

A cliscnssüo tica. auiadtt rela llor'.t. 

O Sn.. PRESIDE:'\TE di~ :t seguinte ordem do dia 
P'll'<t 23 elo CCll'l'etlte : 

3" (lÍS::!US5ÜO (h\ lWOl}OSÜ\ tlO g:ovel'llO, COllYertidtt 
e111 projecto de lei, dando COnsentimento lX\l'a 
qne Sua Mag-c:;tade o Imperador possa sa.hir do 
Imper·io; 

Continuaçã.o da 2" discussrto th proposttt do go
,.cl'no colH-ertid~t em )ro · ecto de lei fixando a 
l cspeza. do Ministerio do lmperio parn. o exercicio 
do 1888. 

Levanta-se a. se:.são as 5 horas. 
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28"' SESSÃO E)f 23 DE JUXHO DE 1887 O SR. 1° SECRETARio dá. conta do seO"uinte 

Presidencia do Sr. Gonw$dc Cast,·o EXPEDIENTE 

OIIicios: --------------------~s~u~)t~,~it~Q~ra~.l~a~a~~~~~~~"~~~-~}-~~~~--------------------------------------------
Ezpediente.- Projccto.- Rc~nerimcntos dos Srs. AITolliSO Do Sr. deputado João Penido, de 23 do cor-
Ccl:;oJunior e A!Yc~ de Araujo- Adiamento.-~" leitura do rente, communicando flUe, l)Or incommoclo de 
projccto de reforma eleitoral.- Obscn·açvcs do Sr. Andrade 'I 

Figueira.- Hep•·cscntação tia camara municipal tia Yilla t!~ saude, deixa de comparecer por alguns dias ás 
Arcz, aprcs~nlada pelo Sr. Tarqninio do ::;o)UZa.- HI'<JIIeri- sessões da Cama.ra.-lnteirada.. 
monto do Sr. S. !\Ia>caronhas.-Atliamcnto.- Tarifas tia Do J> 'e.· ·1~ lte d·' 0 • lCl., do p·1.,,1l'" le 28 
alfandog-a.- DisCllrso Jo S1·. ~l i ni stro Ja Fazen<!:L- übscr- I '>lt el 4 IJI" Yll lo <o'-' ·'' ( 
T:t.çüos do Sr. AITonso Celso .lunior.- Ordem do dia . - ::> de l\Iaio ultimo, tmnsmittindo um exemplar dos 
discu;;são tio projccto sobre consentimen to para quo :-;ua :\l:J.. regulamentos tb. 97, 08 e 99 p:tra a instrncção 
g~slado o Imperador possa s:thir t!o lmpc.-io.- Encerra- l)llll"c 1 - l 1· · 1 d 1 
rnento.- Approra~ão.- Dispensa. J.e intorsticio.- HcJacção t I 1 n, <'l.l"l"eCat açao C O ( lZU 10 O g"::tC O vaccum, 
do projecto.- .-\.pprolV:LÇ:io.- !.:outinuação da ;!a tliscuss:iO 1!0 C<t\":1ll:tl' e 11ltl<"l.l' C COl!CCtOl'iUS Ch"l. llleSilla prO
Or\:lll!ClllO da .tespeza o! o ~linistorio do Impcrio.- D scurso vincia wonnll '"::tdos no corrente a 1n -A · -

· · · · · ·, , · i · chivo. 
tro do lmpcrio.- Explicação pcssoa.l do Sr. Araujo Gócs.-
Discurso do Sr. João Honriquc.- Adiamento Ja. t!iscussão. Sã-o lid<lS e remettid;ts Ú commiss[o de consti-

Ao meio-dia faz-se :1 chamada, á qnn,l respon
dem os Srs. P<"l.Ssos l\Iiranda. Clarindo Ch;wes, 
Cantão, 1Iancio Ribeiro, Ct;uz, Costa Aguiar, 
Mac-Dowell. Leit5.o ela Cunh<t, Doming-ues da 
Silva, Gomes de Castro, .João 1-Iemiqno, D'ías Car
neiro, Coelho de Rezende, Jayme Rosa.: Torres 
PortugaL Alencar .:\.r;n·ipe)Rlrão de Canindé, Ro
drig-ues Junior, Jag-nnribe Filho, Alvaro C;-tmi
nha, Tarquinio de Souza. João .Manoel. Carneit·o 
da. Cunha., Soriano de Soma, Elias do Allmquer
que, Paula Primo, Manoel Portalla, Theodoro 
d<t Silva, Felippe ele Figueirôa, JuYencio de 
Aguiar, Pedro Beltrão, Lucen~t , Alcoforado Filho, 
Bento Ramos, Luiz l\Ior·eira, Lourenço de Albu
querque, Luiz Freire, Oli\·eira Ribeiro, Olympio 
Campos~ Coelho e Campos, Barão do Guahy, Freire 
de Carntlho, :Milton, Pe(lt'o Muniz. José I\I<lrce
lino, Ameríco de Souza, ~\.ranjo Pinho, "\.ranjo 
Góes Junior, Accioli Franco, Fernandes da Cunha 
Filho, Pedro Carneiro, Bm'iio da \'ilht da Barra, 
Mattoso Cnmam, Fernandes tle Oliveir·a. Bulhões 
CarYalho, Pedro Luiz, Coelho ele Almeidn, Beza
mat, Allretlo Chaves, Pereira d:t Sih·a, S .. Mas
carenhas, B<U'ros Cobra, Olympio Vall:<drio,So:nes, 
l\Iontandon. Pech·o Brandão, Atronso Celso Ju
nior, Almeida :No!!"Ut~ira, Roch·i~ne:; AlYes. Ge
raldo ele Rezende, Barão do Diam~m tíno. Eul"ntsio 
Correia, Ah·es de Araujo, Fernando Hackrndt. 
Pinto Lima, Pa.ulino Chaves, Sove X a. \·arro, .\Ia.:. 
ciel e Sil...-a Ta...-ares. 

Abre-se :t ses~ão ao meio tlia e 10 minuto:-;. 

tuição e legisla~.ii.o as seguintes actas eleitoraes 
do 4° di::;tr-icto do Rio tle Janeiro: S. João Ba
ptist<t de :Nitheror, 2", :3" e 4"- secç~ões ; S. Lou
reiwo. S. Gonçalo. Cordeiros e Maricá. 

São. lidas e reméttichs ú, commissão ele consti
tuição e legislaç~iio as seg-uintes act:1s eleitorMs 
do 1~ districto de S. Paulo: Brag-ança e Campo 
Largo. 

Vai a imprimir o seguinte 

PR.O.JECTO X. 28-1887 

.Antiyuidade de posto ao tenente Antonio Factol(lo 
de Cct.~tro .Jfene:::es 

tencer esta vaga, com certez:.t tocava-lhe a. que 
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- - ~ 
anno, data do decreto que mandou a~·o-re,,.ar ú 
arma o capit."io do 2° regimento, SeLastifLo

0 D~lisio 
Carneiro da, Fontonra or i' ·-
cante o unico alferes que tinha o curso de ~ua 
arma, e o tempo exigido pn.ra interstício, e deve
rem essas v~ga~ ser preenchidas velo principio de 
estudos, preJUdicado na, :promoção de 27 de Agosto 
de 1880; e 1ina1mente que na inforrn;1çã-o dos re
querim:ntos em que o~ tenentes Carlos ~~lplt.irn 
de Carvalho e Olegar1o Herculano dn. ::Sllwmt 
Pinto reclamaram contra a antiguidade de 27 de 
Agosto de 1880, concedida ao supplicnnte pelo 
decreto de 14 de Julho de 1881, e que motivarn.m 
< - \, ·t e , rt ( e :.., c 1z 
o presidente da commis~ão de prornoçüus que em 
27 de Agosto de 1880 calJia ao supplicante preerJ
cher uma das quatro vag·ns de tenentes, então 
existentes na arma. de cavallttria. 

A com missão, examinando .os documentos e mais 
papeis que acompanharam a petl~:ão, veriticou as 
allegações do peticionario, e bem as;;im crtw a 
3"- secçüocla Repartição de Ajutln.utc Genoral tnm
b~m ~pinou que nenh~m.motiYo ha. p :wa que lhe 
nao se.)a contada u.ntigmdade de 2i de Agosto 
de 1880 . 
. Sendo a recln.maçií.o do supplica.ute sulnneL

tlda ao Supremo Conselho 1\!ilitar para consulta!' 
c~)Jn o seu_yarecer, sustentou elle o parecer enü~
tJdo em 21 de Março de 1882, sobre os rertttel'L
mentos dos tenentes Carlos Delphim de Carn\lho 
e Olegario Herculano da Silveirzt Pinto, e qne 
serviu de fundamento !:t jú. referida lmperitü Re-
solução ele 22 de Abril do mesmo anno. -

Entende a commissão que o ·peticionaria nií.o 
tem razii.o em rcclamn.r qu0 lhe sejn, conta(h'L 
antiguidade de 27 de Agosto de 1880, porquanto 
sendo quatro as va.Q·as que então existiam, e nessa 
data foram preenChidas tres poe antig-uidade e 
umn. por estndos, foi cumprida a lei qnf! regul::l. a 
promoçií.o, _PO~' isso que duas tlas tres por antigui
dade constittm'am os dous terços, e a por estu-· 
dos constituiu o terceiro terço. E eqnilibrados 
assim, na, fõrmn. da lei, os dons principios- anti
guidacle e estuclo.~-ao g-oYerno era licito começ<n' 
as seguintes promoções on pelo principio <le <'ln
tiguidnde, ou pelo de estudos ; e port<mto podin 
naquella. chi<'L promover·, C:Oll10 Jll'OI110\' en, O 
quarto por a.ntig-nida.de, devenclo, porém, este ser 
considerado como nm dos dons qne por esse prin
cipio fossem promo,idos llO~teriol'mente. 

Entende mais a commiss:.1o qne o peticionaria 
:.Lincl:.t não tem rn.züo de rec:ln,mar por nií.o ter 
sido contemplado na promoçii.o de 1:3 de Seteml)l'O 
de 1880, por9ue pndia. ~or est:~ feita, pot' antig·ni-

" , ;o:,(. ' ' ... e~ . 
assistia-lhe o direito de ser promovido em 2!) ele 
NoYembro desse rmno, em que se deu vaga por 

.... • o:"" . .... · :- • ':' 

só porque era elle o unico alferes quE\ tinha o 
curso de sua. a.rm:.t, como porque essa. promoçií.o 
niTo poclia. deixar de ser por estudos, visto as àu[l.s 
an er1 res erem u o por an 1guir ac c. 

E', pois, de pa.recer <L commissã.o que o peti
cionario tem direito a contar antiguidade de 2D 
de Novembro ele 1880, e neste sentido otl'ereco ú. 
consideração clest..t August:t Cttnw.rn o seguinte 

. 
trario. 

S<llJ. das commis;;ões da Camara, dos Deputados, 
20 de .J unho de 18~7 .-Dr. Cantao.- Passos .J.lii
randa--ill(l·edo Ow.ves. 

E' lido, apoiado, e, sendo Jlosto ·em discussão, 
ficn. n<.lindo por ter pedido a palavra o Sr. :Minis
tro da, Fazen;ln., o seguinte 

Requerimento 

«Requeiro que, pelo ::\linisterio da. Fazenda, 
~nün:mc o governo quaes os motivos por que 
mopm,ulamente, com sorpresn, para o commercio, 
mandou IJôr em execução :L nova. tn.rifa, das al
fimdcgas ~ mais disposições preliminares, orde
nando aos mspectores das thesourar ias de fttzenda 
q~e g·nardassem reserva a respeito até oito 
dtas antes de sua publicaçií.o. 

«SaJn. r.las sessões, 23 de Junho de 1887.-.A.ffonso 
Celso Junior.» 

E' lido, apoiado e, posto em discussão, adiado 
por ter' pedido a palavra o Sr. Soares, o se
guinte 

Reqttei'iHtento 

<<Reqneiro que, llelo t.li.nisterio d<t Justiç:a, in
t'orme o governo quaes os motivos que têm impe
di~lo na cidade ~c Pouso Alegre, província de 
?limas Gernes, o .julg-amento dos autores da de
strnição da typogra}:ihi::t ~lo Valle de Sapuccchy. 

«Sala das sessões, 23 de Junho de lS87-.-1tfon.so 
Celso Juniot. » 

E. igu:'Llmente lido, n.poiaclo e, posto em dis
cussii:o, adiado por ter pedido a. paJavra o. Sr. Pedro 
Luiz, o seguinte 

RcquÚimcnto 

- «Requeiro qne se solicitem do l\Iinisterio da Fa
zentht as seguintes inrormnÇ'ücs: 

<<Qual o período nw.rcallo pelo 1\Iinisterio da Fa
zenda em quo deve começar <L executar-se nas 
;'Lll':.tndcgas a nO\'<L tarifa.; 

: «Qnacs os precedentes rlo Thesonro em relação 
aos pmzos para execuc:.üo de reformas de t<U'ifas. 

<<Sala das sessões, 23 de Junho de 1887.-_-ilves 
de itl·w(jo.» 

Tem segunda. lei tara., ó jnl,!!'ado ol{jecto de deli
beração e vai iL commissão d.e constitui ,ão e le-
g-1s açao o pro,]ecto so )l'C reform:t eleitorn.l apre
sentado pelo Sr. Coelho de Rezende nn. sessü.o an
tecedente . 

O Sr. Andrade Fhrueira (pela 
o1·dem) respeiüt muito a deliberação, que o 
Sr. presidente ncnbn. de tomar, enviando o )ro-
Jec o< o no r e c epu ac o Jle o 1an 1y a conumssa.o 
de legisbçií.o,qne é conunissão interna d:t Camara, 
muito competente pam coNhecer de assumptos 
eleitornes. Recorda, porem, que a Camara no
meou, üo accõrdo com o Se1wclo, um<t commissão 
mixt<t, pnr;t conhecer do regulamento n, que o 
wojecto se reíere, assim c:omo . das correc ües de 

que porYentm<t careça 'a le~·islação eleitoral de 9 
de J anch'c) üo ·1881. Ül'<t, rGforinll.o-sc o projccto ~t 
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este assumpto, pnPecc que tlc prererencia po•lia 
ser enviado a css:t commissiTo mixtn, cujo tm
Lalho terá a yanta~·em de adin.nt:1r n. marelta. do 

o,_; • 1 -.· 

snb:nelte 
sidente. 

O SR. PRESIDEXTE obsena que o r.:ogimcnto 
mantht o presidente dar 1!estino nos pro.]ecto.;, qne 
forem ofl'erecidos, l'emettcntlo-os ús commbsües 
(no lhe p:u•eccrem mais c:-mpctentes, si outro 
, , in 1 iio or iiH wac o pe o.-; seus an ores. 

Mandou o projcc:to á commissüo intema de 
legislação, porqtw e a compet;;;ntc par;\ tomar 
co:1hccimcnto da matcrin, c por ca1JC1' il commis>iTo 
mixta. trabalhos tle iniciati\-:1. Jll'opria. Entre
tanto, á vista. d:t ohservnção tlo nolJJ'e deputa•lo, 
rl'lnette o -,n·ojecto it eonunissão mixt:i:. . 

O Sr. Tarq_u.h1io d.c §ou.za:-Sr. 
presidente, a camam municipal l.le Yilla de :\rez, 

• ) ')) .. • ... ;.. • ô .1· - ,-:-. • 

est<< ang·ustn Camara í.1111a petição, em que solicit:1 
a graça de l'jne se llt:; conceda. p;,r deereto legi:;
lativo a. propriedade ele unn legna 1!e terra, em 
qu-: está ~i tunda nquelh Yilln. c que p:.wtenc u ao 
antigo patrimonio Llos inclios. 

A petit;,~ão acha-se coneclJith nos seg-niiltL'S 
termos: 

« Aug-ustos e Dignissimo::; S1·s. Represenhntes 
tb. Nação. 

A camnr<\ mnnicin:ü cht Yil!a de :i.1·éz ch c:o-
marca. c e S. Jose l c ::.\Iipibú, pl'OYincia elo Rio 
Grande elo Kortc·, na auscne:ia, elos rccm.-;os pro
prios com que llOSS:t occm·reJ• ú.; mais p:1! pita. li tes 
necessilladcs de seus municipes, pela cleticiencia 
de sna receita., l'jne e insnll1eic•n te mesmo pam a 
satisf'nç~ão do3 Yencimcntos de seus cmpr\:g'.tÜo.:;, 
Yem muito res 1eit.r•1ment P · 

ante esb augusta, Camam pct.lir que lhe scj:Í 
concedida para sen pntrimon i o umn. le.Q'n:'l de 
terra, IHt qual :;:e acha ediJicada esta villa,~e que. 
tendo pertencido no extinc:to aldcamen to qne 
existiu nesta Yilln, pe1·tence hoje ao Est::do, 
cJ;-oi da, lei n. 00 I de 18 úe Setembro de 1850 c 

-~ ') ... ! 
.A concessão que, ora, esta mnnicipalitladc impe

tra, Augustos e Dig-nissimos Scn!tore;;, nem onera 
por certo o Tltcsouro Naeional, porqnanto c,;tc 
nenhum lnc1·o tem auferido pela ntili~:wão elo tct·
reno allndich, nem ne:1hnm direito atlqnirHo tle 
pos5~iro~. pode pedir, aind:t. I'JilO obrig·,vlos a nm 
mod1co 1oro p::Jrpctno, uma. YCZ que tcnltam cllc:; 
direito de prel'erencb em stms JlOS'iCS, nn i c: o di
rei to que I hes convêm I'Cconileecr, Yisto qne as 
posses a1lt ui !'idas :J:)t· arrendamento· tt·ie! ·1 ~ 
que silo stmplcscontracto; tempor:tric.s, n~lo ü1zeni 
titulas d~. dominio directo, nem me.;mo de ntil do
mínio, desde que nenlmm l'lll'') pres0ntemente 
pagam; quanto ús pcsses ntlqniei~l::sg-!'atnit:1mente 
por ng-gTegac;~9e.:;, cumpre attentle!' a quu, alóm de 
~.:ereru conl'eutd:1S pel:t l'acnlt.lade t!e nrnn. lei c-n.
dnc.:.t- a::.; :"IQ'!:'!Teo·:·"J,-, ... .• ~·,_ ',·, •1'""···-n·~· lI .... 

Além üos be:10Jlcios, qne po~lem atlvir a. este 
pol1re nmnicipio, pela coDcess:Io nlludida, c elb. 
ainda, Augustos e Dignis,imos Senhore.;;, o nnico 

..,... . . .. 
com o senh~rio di1·ecto vsol.Jre o pntrimonio, p~deri~ 
ccrtnment·~ pür termo ús contimus discortlins, I'JHC 
1'<1zem muitas vezes a. dcsgraç:t tle famílias in
teir:ts, f'azenuo valer tnnt0 o direito do forte 
como o do rrnco. 

Estn lmmilde corpm•nt:~ilo, port:lnto, cnnvcncirln, 
... "" . · · - ~ c·::, ;, · ~e,; e 

mniht considcraçilo o bem 1lc se:ts concidndiios, 
em nome de qnem •.:sht mnnicip:tlidntlc impetl"<t 
tão .inst:t gTnç~c~, c;per.t alcanç:nl' a co:H:.:ssiio 
:tllllllid:t e o:rcreceo clocnmentojnnto, que c.~cl:<
t•ece n. ]WOCe1lcnda, limites e condições de occupa
çfo tlo territorio pecliclo, co:110 tn.mhe:n, pt·ova qne 
nen mtnn IOSse, nos !nli os c opa rtmonto, .o1 
C:v!leoclida. pelo governo g'Cl'<ll OU !Jl'OYÍilCÍ:tl C we
CÍ:;;UllCUte legitimada, con f'omw ;t lei e rcgul::-

"l .t. ·: ·,· ·: •• • ·r '· ,· · 

E. r:.: ~L- P~tç~o ·th .Cama{·,t ;,[JlnicipaÍ tl;t '~·ill;~ 
de :\rôz. em se;;c;i'io Ol'tlin·wia t.!c 2G de :\Iaio 
de 1SS7 . ...:... .·IH!oaifl Jlrr:â,lliWJ ria Cm:.:, presidente. 
-Jírl!!'>Cl .Jamttt,·io C w;rtlca;lti JJe:.:en·a Soliri.nh?.
.Jow}'tim Q~rw·cs;Jla de Jlccleiro,<.- F,·an~~i.~('O Pi
'11 r ciNt da Costa.)) 

:\ o.::c;<Siiio, St·. ;.rc::;i•lentc, nã'J pcrmitte, ne!ll 
V. Ex. o eon;cntil'ia, rtne eu dosenvoh·a. ag01·a 
os nwtivo:::, qu<.: m:Li,; :t:nplamentc jn::;ti!i:.:am o ., ··.··:)..... . :...~. 

Limito-me, portanto, a l'ogar a V. Ex., flUO se 
digne de man:l:n· re(;elJ:l' cst<t. petição, pa1·a que, 
CJH"iarl:t á eommii:isüo comput.::mtl', pos;:t dia. dar 
seu par·eccr, n.ttcntlentlo com .i nstiç~l au pedido da, 
mnnicip:tlitladc, a rpw me l'cf'er·i. · 

\'em it mestt c e rcmcttiua. às co:nmissões de 
'.. ' J. :., c. .,, 

dn. C:un tm ?~Innieipal tla Yilla. ele Arez, Lia co
marca t.lc S .. Josó de C..Iipibú d.t JH'OYinc:a do 
Rio GJ·anclc do Nurte, pcditlllo conces:-;iio, para 
seu p:ü!·imonio, de uma. leg-tn de terra, IM qu.tl se 
acha cdiiica1la P. mosm:t villa. 

E' lilln a 10i:alo c ~cntlo 
tica arl i :do por tc1· pedido a 
thL Cnn h:t, o ~cg-uintc 

lnliJl'llW o g'0\"C•r;JO, pelo ?lliubtm·io \lo fmpe1·io, 
si pJ·•~lcnde continu:u· <L pern:itlit· no Uo;pit:ll 
ela. G:tml,úa a pi'Omisenidndo do doente.~ tle 
Yariol:t, ,;·n•ampo, escarbtiil<L e l'cbrc amai·ella, 
c si nilo nclm incJnvenicn te ._., ·t • • · ~-

O Si-t. Pw-:sim-:xn::- Tem t'l p:üavrn. o 
!llinistro <.la F'at.ont.la. 

O §x-. l". ]''::ellii~.a.rio (.;liili:st;·o da {t(
:;l];;:l"):- Pcc~·) a V. Ex:., Si·. pre:-;iden t•), o o!Jse-

·" .t..: ·~ ~ e.- ,, 1't..:t c ·illL!l ·o apl'0S::n :H o 
peln St·. UCflUtallO Afl'on,;:.~ Cel~o Jnnior. (E' s;t
ti.~(c:tri). 

Sr •. pre,;i1len te, creio qne o l'Cgimcn to nilo obsta 
a cpw. cu ut) "~ inl'orlll:.lt:·ü~s rtnc t!e.~ej:1. o no):;rc 
deputn.clo por l\Imas Gemes. 

os -p~·~pt~ios i1irlios· ~ seus desccwl<:!t~t~ii' ~ j;'t eram cxact:t.mcntu para essü 1im: par<\ v. 
q u~tl.lllc:ados votantes- e· g-mu·tlas nw::ioú<1CS. • foJ•m:H;üe:.;. · · · · · · · · · :. 
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O Sr~- F. BEL1S.\.RIO (mi;<istro (la fi"~ca·l't) :- I pro~:eüct·, ;.;<3111 nu:l'!'t se pOLler arloptar outra pra
E::;timm·ia :~ahCl' o;; ponto:> sobre os quacso no>eo t:c:!, '[tW me pal'ece aliús a melilor. 
ueputttdo quer onvit· o g-nvc;·uo, pois :.1. simples ToJa:; a:,; vezes que :clg·aem salte das regTas se
leitnr:1 do roc nerimcnto uüo x~rmitte conhecer· '"tlÍda::; n t8 C!Jtiio ;~r, mr·ccc lon·o este <!tl'•·mcllto 
as clnYidns, pam dar inf'ot·m:1çü2s tã:l completas tido como o mclhot·. P<.tt•a mim, porem, clle se 
como seria. o meu dcs0jo. Entrebnto, como sei reduz ao !utbito, ou ú rot!na, como .h't di.~se. 
que no 1'<'6·imento l'd'ormaclo o actn:tlmentc em l\L<s, porque procetli cu assim '1 .Não estl'anllci 
vi.zor não lla ncnlmma, lnrg-ncz•~ para isto, peço a impressão qnc p1·oduzin o meu acto. rn im
lic~nç1 ú Camar<l pnr.1. dize1· a \~·nau cous:t, e,;;·c- p1·cn:-;:1, qnasi conta;;-J. com c!b. O jor~1alistn. é 
r·antlo qnnlqw:·r· r·epliC'l, que me lln1Ji!ito a :-;c:e nbi:-; cspeci·ilmcntc o hom•Jm tht impre.-;são, elle recebe 

~ n· ·:· · 111 )I 'l -· •!:r" l'• •• r i" do mo:nenb 6 um in n· ssio:li:;t<J. c 
0 SR. AFFOXSO CELSO JFXW!l:- \'. Ex. pôde· 

]WomoYet· a. pass<~g·cm do mcn requerimento c 
·fornecer-me :1s inf'o;·m:IÇões que solic·ito ... 

dig·o i,;to :-;··m <t rnen >t' ide.~ d0 o!ren(l•)r <t e:las,;e 
,lÔ-; jonralí:;t:ts, coun s·~ t::>m fJUI.'l'ido ver nas mi
nll~IS pctbv!'a-;, qtunolo me exprimo CJ11l i'ran
qnc.m. 

O Sn.. 1;;'. BELI:'iAlU.J (nl.ir,isti'O da fa~end,-0 :- C J 
Neste 0,1,;0 , l}unndo diseutil'iamc.s ·? O SR. AFFoxso Er.so . üSIOR:- De certo. O 

da. pa'avra, que pctlin a l'e,;pcito tlellc. 

O Slt. F. BEL!·'·'~ J:.rn /~ inist;··:, .d~r ía:.,:w/·1. 

Yir com lcntitlão, no fim de ;llgnn:; di<~S, (J dentro 
de oi. to tli:ls a nont ta rira cstu.rú c::n vig·or. 

O Sr~. AFFoxso CELso JuxroR: - Neste caso 
V. Ex. peide dar as explicaç~õcs YcrlJalmentc. 
Está com a pala na. 

0 SR. F. BEUSARIO (uliili:;i;•,J da fit-~m-:~la) : -
Peço permissão á Camam para. :>et· ln.conico, vor
que n:lo sei qnaes as accnsaçGes. 

me V. Ex., :J.~ pcrQ"untns estão consignadas no 
requerimento. ~ 

O Sn. F. BET.I:':ARIO (1ntnislro da (ct:;emlc~ :
Diz o l'llquerimcnto. (Lê.) 

Sr. }WCSitlentc, quando vi, esta manhã., que im
portantes jornaC's de.~ ta cidade se ha vram occn-

< l ., c : ::;,:-,1 I IJ O, ::;, ] l . ·;, < '' c. " 
S rs. Depn tnrlos algnem lhllas,:;e no mesmo sentido, 
c ptw esta r,:zão aprcs::;ei-me n. <tttc;1cloJ· a qnal
quo.:T desejo ela parto dos ltom·:ulos dcpnt:tdos, rruc 
me permittisscm explicar o men :wto. 

0 Stt. AFFOX80 CET.S0 Juxron. :-Foram ::i:ltis-
~· 

O Sn. F. Br>u:;.\ r: r o (mini.~uo tfa f(t~t.'wla):-1\Ias 
:,:in to que o t'l\!..:'imcnto não me ofl'oi'Cc{<t outro modo 
de lhllar : pt·el'ct·it•i:t lh !lar c.lt•pois do nccns:alo o 
não sem con hccct· ns ptllllos po ,ith'l).; tll) di \'t:'l'
gench1S; poi:,:. os ntc.,;nw,; .iot·nacs antes lizet·:ull 
uma queix;~, ou um:t ae(~tt:Sal,'iio, llo C[UC mu:.c dis-
cus,;ão. · 

Vi, com on·cito, no,; jornúes lemln·nrem-sc to
Llo;;; os actos tlos meu;~ <..mtcecssol'OS n~ste as<;nmpt?, 

f.- \::• ' ~' •• ~ ' "" •• ~(:; ( (. ·- ~ 

fas, concederam mczcs ele Jll'•<SO depois de co:llte
citlas ns a lternh')cs. 

Porqne todo . .; Ô:; mon:; a:1 tcecs5ot·cs pl'oce:lm·am 
de um mo~lo, não se segno rgw inileiinidanwnto o 
mesmo systenu tenha, de JH'evalceel'. Este é por 
cxc?llcnci:t o argnmento ct<t. rotina. On o systerw~. 
~ 1:::: c Jon on 1 an ; st e J n , < t, ,· ~l 

mesmo ; si e mau, um dh lw. de st~l' mcHlilicado. 
1\Ias, deixar de praticar o que se repu~:1. melltol', 
só pela razão de que nunca assim so fez, não é 
argumento proceJcnte. 

Estava-se no habito elo conccdee CiO on GO dias 
ele prnzo para, en tr•n·cm em exccn.;ão as taril'<~s 
moi t 1cac as c, c )lHO os mtltH an cce:::SIJL'es iiClllJH'C 
<1Ssim tlzera.m ind8iin'damente, ~e dcve1·ia assim 

noh1·c :IIin isiro roi jomnlista. 
O Sn. F. BELI:':.\IUO (iilini~t.·o tln (tt:.cnrlo):

Scl'ú por c.<tc mntiYü qnc me l'U!lsiclero no Llil'cito 
Je H.dla:· lhwcamcnto c tlo manil'cstar sem reti-

Pus~o estar· em et·ro, m:1s nüo tenho inten<;ão 
tlc o !l'cntl•3l'; o mesmo :teto, r1uc hoje pmtico, 6 
UitJ:11lcl'ci·cncia, rp10 reputo deviüa. 

Fallarci, pois, sem constrangimento. 
E' natural que todo.; os que se sentem prejn

die::ulos pol' um neto qualquer se dirijam nos ,jor
nal i:-; tas, e csl·,·~, recebendo a impt·cssão primeira, 
s::'m c:onsitlcr~n·Qm outras razoe,; o nr[!·umentos 
01~1 scntiüo contl·:wio c que não são pt~duzitl?S, 

d~ \um ;piniho rfiio verdadeira. 
O systemn. tle por us tarifas immei.liatamente em 

.execnç::io e o (llle tem prevalecido na Em·opa. 
nestes nltimos tempos. Lembrarei á Camara um 
exemplo, que se refet·o a um proüucto nosso, !:!Ta
vado J~mito altftmentr, Itn. cercr~ de dons ar1nos, 

O cnf'é pag-:tva na Itaiht 100 lyr<~s por 100 kilo
grammas. O minbterio propoz a elcvac,,iio t.lc,;te 
direito n. mais 10 lyrns. Na occasiii.o em que isto 
se i'ez, o angmento rcpresentav;c 40 °/0 elo 
imposto existente e uns 50 ou 60 °/o whrc o 
preç~o do protlncto, pois o ca!'ê vali<1 meno.,; ele 
llln<t yN l'or ·U ogl'amma nos patzc:s l n pro
Llucçi"io. 

Quando :::e apt·c:s•2nton a pl'oposb üo gnvceno 
<lO parlamento. acomp.:llliada da clcntç~:tJ de 
ontt·us nmitos dit·citos, immediatamente otuini::;· 
lr·o da t':tzcn<h daq:w: lo l'C'ino t'edin l'''l' a.uto
eip;tt,'.:lo lt!l:<t lei lJI'O\'iSOl'i:t qne (\~talJelc.:ia. c)S 

dii·eitos, me . .;mo ante.> de serem votados cleliniti\·a
mcntc. 

Lá c:hcga-,;e, ])Ol'~<~nto, <t este ponto, não 

~ore~n l;o,;t:ls em disc'us3it~ '; julg-a-se m<tis ra
ZO<'t vcl pal'a o commcr·cio rrne, <tpenas n.rrescntada 
a intünção do govcr·no, o imposto seja ell'ecti...-o. 
Na Ycrc!ade. c~to mctlwclo é considerado o melhor 
p.tr:1. todt):-> •· 

Noto a Cnm;u•a c1uc n:lttmtlmente naquelle paiz 
.1 t · · ( :-"\ ;, 1 e~ l v ;:, • ~ t l, '" . • ~ , t . ~ • < • :::; 

car;·eg'ií.mentos em viag-em, qne os novo;; direitos 
nug-mcnlavam os antigo;:; c.le 10°/o, e, entretanto, 
o g'<lYCl'llO fez pa,;s:u• nma medida par<t que se 
votn5se rn nid:unen te c se executasse a.qnillo cme 
seri;t lci êom demora. • 

l'!e:-;do então, tem se pt·occ..litlo alli sempre da 
lllCSlil<t manon·:t. i:; o e, Da o so uao se c:oncel o 
prazo como se antecipa n. lei dcfinitiYa. ~ Mas, se-
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nhores, haverá justiça neste procedimento~ Será' de apoio para o seu calculo, porque não sabe si dez 
o systema antigo o melhor? Sem duvida. que o ou doze concurrentes da. mesma praça, commer
SYstema actual é prererivel, e peç~o á Cumara. toda ciantes do mesmo genero, procederam da mesma 
a· sua benevolencia em ouvir-me. maneira. lVI<tS, o que é natur-.11 e que todos pro-

< ' ' ' • ' o' < ::s , < I lt <tll( O e 1gua 
esta.belecem-se direitos que hão de vigorar dahi maneira. Feitas, pois, as encommendas por ante
a dous ou tres mezes, inquestionavelmente os ge- cipaçiio, appn.rece depois a. e:;tagnnção do genero, 
neros ficam logo no merendo ~elo preço por que no tim de algum tempo o seu baixo 1n·eço, vindo 
hão de ter depois da. nova. tarita. Supponhnmos, o prejuízo a ser, em ultima. analyse, maior do que 
por exemplo, que se trata de chapéos e que os qualquer transtorno que, por acaso, poss::t causar 
chapéos têm uma, aggravação de direitos que a immediata applicaç~ão da noYa tarit~l-
elev.t o seu c , , ·::s "::s. i ·- ·se ac o em-se repro uz1 o. o as as vezes 
mente que esta tarifa é a.nnunchtda e conhecida, em que ha o espaç.amento de dons ou tres mezes 
os chapéos que estavam por lO$, digamo;;, ficam de antecedencia; mns o negoci:1nte, que vende n, 
logo por 10$500, isto é, o negoci<"tnte importador retalho generos c~trangeiros, suppõe sempre que 
e os retalhistas aproveitam-se d<t elevação de elle ütrá cxcepção a esta regra constante, isto é, 
direitos que aliás ainda. não pag-am par;t augmen- que será mais avisado do que os seus concur
tar immediatamentc o preço do genero que ven- rentes, ue ha de infallivelmente .... a.nhar: dahi 
em, pon o-o e at::cor o com o que evera ser as querxas. 

em breve- Os nobres deputados, que são lidos ne5te assam-
Ora, quando os negociantes de import:1ção estão pto, ?onhecem o q~e tem h'_a>ido. . 

aetu:thnente HG Er·'zil g1nanàG Ela graaàe v· 
tagem do melhoramento âo cambio, o que importa mesmo de .-êl-o praticado na Italia e ainda esta 
grande reducção de direitos, não é ra.zo.-,sel que anno, eu c0nhecia os seus effeitos. 
se lhes conceda mais est<t de cobrarem para. si a Vou lembrar um facto acontecido no Brazil em 
ditferença, do imposto durante os mezes ele prazo. 1808, ... si me dão licenç.a de ir tão longe. 

Supponhamos a.gora o ca.so contrario, não o da Quando em 1808 farão abertos os portos do 
elevação, mas o da reducção dos direitos de Brazil, os negociantes que se linar-.tm das al
alguns generos. Devo dizer que na tarif<l ha cavalas e excesso de despeza dos generos que 
grande qun.ntidade de generos que terão diminui- vinham por intermedio de Portugal, importa
ção de direitos : todos aquelles que serTem de ram gmnde qua.ntillade rle productos, contando 
materia rimn. ás nossas indu iria· N • · · o- • · • n~ nma 
da-se o inverso, o genero não baixará na propor- verdadeira iunndnç~1o e até de generos que não 
ção estabelecida na tarifa, porque, tendo o genero se podia snppôr que no Brazil se consumissem. 
sido comprado com outros direitos, o negociante Lembro-me de ter lido em um escriptor d.-~. 
continúa a vendei-o pelo mesmo preç~o, e não faz historia do BraziL Armitage, dos mais consci
novas encommendas até que se esc;·,e o seu depo- enciosos a. respeito dos üteto.;; daquelle tempo e que 
sito ; afinal apparece •• esc..'Lssez delle, e a re- escreYeu a. nossa historia, de 1808 a 18:31, que 

--------------4d"n~c~ça~-o~~do~s~di~·~·~·~·~llll-~-U~~~~~~~~-~~-~~~~·rna~·Q~t~·taa4à~os~p~aa~raa~uHt~u~p~u±i;r.:~o*n~c~le~----------------
apreciavel. o gelo era apenas uma curiosidade ! 

Agora peço permissão para. mostrar o proprio O certo é que todos os ne!!ociantes se eng-a-
interesse do negociante com o system;t que namm e produziu-se dentro ci.tpouco tempo uma 
adaptei. crise no Brazil inteiro. 

Quando se dá um facto d<t ordem de que tra- O facto é especial, e não You comparai-o a 
tamos, o importador faz o seguinte raciocínio: uma pequena elen.ção de direitos. mas o eO.eito 
vou vender, dtn'<'-nte ào :: , edaz se i<êfllf)t e eutuMien ou menor esc:tl.c. sem-
nero, por ma.is do que me custou. pre se commette o mesmo erro. Todas as vezes que 

Tenho, pois, g·t·antle Y<U1tagem. Todos se em- temos tido moditicaçvcs dos i111postos aduaneiros 
balam nesta. esperança, não suspeitando que se com cspa«:amento para sua. cxecu<~ilo, o commer
Yerão afinal collocados em situaç~i.o des;,gratl.-wel, cio antecip:~ o,; snppri1ncntos, raz g·randes cucom
pois o facto é que ~e collocam nella infallivel- mendas, vem depois •• estagna•.~i"Lo dos gf'neros c 
mente. uma tal ou qual crise e prejuizos iníhlliveis. 

Peço á Camara que se digne acompn.nlw.r-me Entretanto, quando a lei 0 geral para to,lcs, 
neste r;lciocinio. Figuremos um genero qua lquer. todos estão sujeito:; a elhlllO mesmo momento o 
Digamos o ...-inho. São elevado:;, )Or exemplo, os ning-nem se pôde quci.~<tr. 
i i o~ s r ,·nh · ' · · · • · · . " ·I·O-\Su CEI.:.O JosroR .-~\la::s v. Ex. 

mensalmente, e as suas encommendas são feitas vantagem p<Lt':1 0 commercio. 
de accôrdo com a importu.ncia. das suas trans-
acções. O SR. F. BELISARIO pninist1·o da fa::enda):-

Recebe mens::1.lmente a quantidade necêssaria, Estou demonstmndo n. desvantagem do systema 
correspondente ao que suppõe vender nesse pe- opposto, e mostrando a vantagem do actual. 
riodo: mas nesta, occasião, querendo antecipar O systema. do espaçamento e mau. Qual o 

-----------------éiaHele'-ação d _ , ·• • io de e.•it<d-o? E-\.ecutar :x lei no pr aso ger<Ll, 
menda maiE elevada, não tendo nenhum l)()nto em que todas a leis s;:"to execuÍ-<'l.das, isto e, no 

de tres mezes par:1 execuÇ<1o da nova tnrira, o que não demonstrou ainda a vant..'l.gem de praso tão 
1'a.z o neg-ociante que ho,je, por exemplo, recebe curto. 
por a.nno '1.000 pipas? Quer antecipar a ele...-ação 
dos direitos para libertar-se della e ütz un1<1. O SR. F. BELISARIO (minist1·o da fa::emlc~;-
grande encommenda. Desde que estou demonstrando a clesvant.1.gem 

Nos tempos ordinarios, cada. negociante sabe dos prasos longos ... 
qual é 3 Qllll , "' . R. 1 FFOXSO ELSO U:\IOR :-
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prazo de oito dias. Sendo assim, o tempo é suffi
ciente para que todos os generos deposibdos nas 
alfandegas não paguem os direitos novos, quando 
mais desfavomveis. 

supposição, porque eu não vi accusaçâo alguma, 
formulada com clareza e precisão. A objecção 
que neste assumpto é a mais grave, é a seguinte: 
a elevação sul~ita de direitos em <l.lguns generos, 
podera pr~judie<<r <1 contractos feitos, isto e, a 
contractos para entrega de generos por preço 

Estes contrnctos reduzem-se a pouca cousa ; 
mas espanta-me ouvir ihJlar em um pa.iz como 
o Brazil, onde todos os dia.;; o cambio sobe e baixa, 
trazendo muitas vezes diíl"erença de 2 e 4 o;o, 
como é que se estranha essa elevação de tarifh, 
que não excederá ele ! 16 ou 1 8 ele n 1 

Si houvesse umaregularidade tal nas nossas 
causas, de modo que tudo estivesse calculado, o 
frete, as commissões, o seg-uro, o cambio, etc. etc. 

n ue uma. pefJuena 1 lerença cau-
sasse reparo; mas no Beazil, onde o cambio altera, 
todos o.s dias o valor dos objectos, não compre
hendo a exigencia e a queixa. Snpponhamos, 
porém, que devessemos attender ao;; contratos 
l'eitos. Em ta.l caso, qual deveria ser o praso, ele 
um mez, de dous 1 

0 SR. AFFONSO CELSO .JlJ'"XIOR dá. um aparte. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fa:;enclcr) :-- .... . . 

, " , < , ::. , .o ::., une a c as na 
pratic:t moderna e no estudo elas causas, que me 
leniram a proceder como liz. Esperó que a. expe
riencia demonstrará fJUe não me enganei, e <<cre
dito que esta nova, pratica, virá a ser clefinitiYa 
parn o futuro. 

Devo, porém, dizer aincht à Camtn•a. ue fiz 
r n.s nma revJ:;uo a ar1 a. 

NEio quiz altez·nr propriamente o systema da 
tarifa, ; segui o que esta Ya. a.doptndo, e com elle 
caminhei. Não me parecia rnzoavel f)tte, dan;.. 
do-me o podei:,legisla.tivo <'L faculdllde de rever as 
tarifas, eu me :tproYeitasse disso pam fazer al
terações profundas, conforme o meu modo de pen
sar em absoluto. Nesse caso, eu deveria ter pe
diclo a.o parlamento raculdade pa.ra determinar a 
elevação ou a baix?- ~as tarifas deste on, cl?-quelle 
~ ' o l (. ' 

da. escol<t proteccionista ou cht escola livre cam-
bista. Obtive, porém, autorização para fazer uma 
revisão, e assim não podia:üte1'ar completamente 
as tarifn.s no sentido de idéas, quaesquer que 
fossem. 

Procurei favorecer tudo quanto constitue m~-
• • ( ' ' • • 't:J. ::s . -

tos, todos os inconvenier'ltes de que a experienctn, 
tem mostrado revestir-se a ta.rifa actual ; mas, 
no gemi, nos gra.ndes oqjectos de importação, 
a ta.rifa não sotrreu moditica.ções importn.ntes 

Os receios, pol'tanto, de que os jo1•naes se fi
zeram éco, não têm fundamento, o que se ve-

Sr. presidente, são estas as informações que 
julgo necessarias. Creio que, si não convenci, ao 
menos satisfiz o nobre deputado por Minas, e 
mostrei, ao mes~o tempo, o ~esejo que tenho 

O Sr. -~ffonso Celso .:run.ior não 
pócle, já em vista do regimento, já em vista da 
insufficiencia do tempo, responder ao Sr. Ministro 
da Fazenda, e reserva-se para fazel-o em occa
sião opportuna. Pediu a palavra, para levantar 
uma, :-

O seu requerimento ficou adiado, por ter sobre 
elle pedido a palavra o honrado Sr. Ministro da 
Fazenda; mas, tendo S. Ex. occupado a tribuna, 
parece que não ha mais embaraço algum para 
que este requer·imento seja approvado, e f'orne
ç:un-se ao orador ot~t~as informações, além da-

. . 
daga, pois, do Sr. presidente si não considera o 
dbcurso do hom·ado Sr. Ministro da. Fazenda 
como tendo annullado ual uerembara o ue o -
ven um se oppuzesse à approvação de tal reque
rimento. 

O SR.. PR.ESIDENTE :-0 requerimento do nobre 
deputado está adiado ; na forma do regimento, 
não póde ser discutido sinão no dia proprío. 

O honrado Ministro da Fnzentla, pedindo a pa
lavra e dando as informações que entendeu 
presta.r, usou do direito de preferencia absoluta 
que o regimento lhe garante sobre os oradores 
inscriptos ara f<tlla.t· nos 3 4 de hora. 

ORDEM DO DL\. 

,ject~ de 'lei,, cÍandoó a· · Sua. l\Ia."'estad~ o Imp-;;: 
rador consentimento par•• sahir d'o Imperio. 

0 SR. BULHÕES CARVALHO (pela ordem) requer 
e a Camm·<t concede dispensa de impressão do pa
rece1· da commissão de redacç:ão sobl'e a proposta 
que acabrL de ser approv<tda, a.tim ele ser esse a-
reccr SUJel o nnmcc r a amente a tScussiio. 

Entra, em discussi'io e é sem debate a.pprovada a 
redacção definitiva da proposta,. 

Não havendo quem pe\.a. a palavra, dá-se a 
discus-;iio por encerrada. 

E' lid<L e, post<t em discussão, approvada sem 
deb.üe a. seguinte 

REDACÇÃODO PROJECTO N. 25-188i 

pr-oposta do Poder Executivo que outoi·!Ja o con
sentimento de qtte trata o art. 104 da Constitui
ção, para qtw Sua Magestade o Imperador possa 
sahir do Imper-io. 

Accrescent~~se ~? log;tr competente : 

Art. lo (Como na proposta.. ) 
Art. 2° (Como na proposta.) 
Art.· :Jo Revog-a.m-se a:; rlisposições em eon

tra.rio. 
SuJa das commissões em 23 de Junho de 188i. 

-Bulhüe.~ Carvalho.-.4.ffonso Celso Junior.-Fer-
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ORÇA)IEXTO lJ:) )I!XI:3TElUO DJ DIPERU 

Continú;t a 2a discn;sü.o da proposta tlo goYerno, 
convertida em projecto tie :ei, íixantlo <t de:Spez~t 
elo .i\linisterio do lmperio p<tra o exeN:i0io de 

(E;zt,·a H'J 1"t.:CÍii!O C toma rt'SCIItO O S,·. íi!Í;zi~t;·o 
do illljJCYiO.) 

(Occupa a cildci,·a dct p1·esidcw:ia o S1·. Lzc-ena, 
1" vice-Jii"Csidentc .) 

qmnto não clteg-n. o nobre l\Iinbtro do lmpcrio, 
a quem t0m de replicar, oecupar-se-~l tlc ou
tros assumptos referente,: :"t m:ücri<t e:n di,;
eu:;são. 

Louv<t:Hlo os sentimentos de cconomht cb illus
tl\lda commi:;siio de Ol'\:atnento, não 1ódc deixar 
L e notar que nem to~ as as economi.:s :;ão Yanta
josas ao serviç~o publico. 

X\-. •:.teu t :tl e; c c l ccwm:t- c espcz·ts que te
viam s:,,· consm·\·atlas, eom,J, po1· exemplo as 1lo 
laiJomtoriu lia Facnl.!ade ch Bahi t, nuntcve de:;
pem"i que pot!er·iam se.> eliminalla::; sem prcjuizo 
do serviç'o publico. 

Por,tne I'<tZii) se cnnservam no Mç:tmentü o.:; 
vencimento.;; dos <lir0t1ore::; das raculd:.tdes, que 
são ao mesmo tempo lentes das mc.-;m::s i'aenlcl:t
de~? 

E_ss.L_ ~lccumul~lç,ão de vcnci1:1cnto.; não :;~1 é 

infcc;;ü2:S; o pt·c.>iucntc~ dn Jll'ovincL"t pediu 15:000;) 
pi.tl.'<t o s.meamento u.t c,trdaJ, mn.,; o Sr. Ministeo 
do Impcrio s(·, Jhr3 conc:.:tleu lO:OOO.jOOO. , 

Obser\'it trnnbem que, emrt uanto a snuvenç::.i,o do 
.. - • ~- ·.• • -. "l • • 

... ~ ' ... .&. ._ l ' (. ( . . • . ~ ' (. 

tlo Lyceu de Artes e O"JTicio~ da Curte é de 50:000$. 
l\ão se oppüe n, e:,.;es anxilios, nus entende que 
o governo devia liscali:Sal' o modo po1· que são 
empragaclas essas subvenções. Por ralt<t tles_;a fis
C<lli:;aç~ão, não pedirá o augmento da subvenção elo 
!:...)·ccn da Bahia. 

~ão exanlinarú o oradol' ontl'<1S verbas do orç~a
mento, e:n flUC tet·ia UC Jcmbrae redncçüe.:;, pOl'(jUe 
descjn. t·cspondcr ao discmso do nohr3 i\linistro do 
Imperio, nos trcs pontos lle qne S. Ex. se occupou. 
O lo r<;ftJt'e-se ao pl'ocedimento de S. Ex. na, ques
tão do concurso pat'<t prep:n·ador ela cadeira ele 
1hvsiolon·in cht Fa0 l·vl' :\ ' · ·· · 

O nobre .:\Iínistro, nã'J só ~w nnlou e.;;se concurS<l, 
como ulteriot·mente annullou tambem o concurso 
de H'ep:.u-.tdot· do ontt\1 cadeil'a.ch mesma racul-
l <H e. Neg-.t o ora or a. competenci:.t do goYc>rno 
p tra annnllar nm eoncm'.so, por dcticiencia, de 
pl'OYHS. Os nxisos qne o nobre .Ministro citou, não 
'~"n,;t<lm das collec~ücs e dos ·;-clatOJ·iu.<. 

O !.!·ovcruo, com clrcito, tem nn:mllach outro.:; 
o? •• •nci:u·;;os, nías por ralbt de formulas es;;enciaes e 
nilo pelo moti,·o indicado pelo nolJr·e .:\Iinistl'o, 
S. E.x. nii~' p:.,Lle a ppt•ov.u· ou repc'O\-at· <:<tndiüa
to.-;; p1"de ap;:)na,-; c::;colher entt·c os canclitlato.s 
npp_eo:vatlo::; peh cong-re.~-ação o r1nc lhe parecer 
1 ( ~ ! o. 

no 'orç:~.mento. Por ~.,;s:t accumnla<;ão, o::; di- Foi por não querer atlmittit• esta nttt·ilmiç.to 
l'ectot·es d:ts faculdades de medicina, que ta•nbcm do noht·c lllini;;tro, que <t cong-reg-n.çilo entendeu 
são lentes de clinic:1, recebem vencimento.-; H:t não no:tw:u·:commiss:Lo pant novo eor1cm·:;o. 
importanci:t tobl da 11 :400~, isto u, il1nito I•1 '"t.:lizrnente, o inter·essc p:utiü trio intromct
snper·ior-es :tOs •h1-; 1liee:.:to:·e. das r,cnld:t'lcs •lo teu-se na rpwst:io, rpw só t!ever·ia se1· de 1lir·eito; 
direi tn.l\il, • r,wmú I :~ t) ot·:Hloe emcntb rw,;tc son litlo, e:n umrt nova reunião, :1. eon n-r·cg-a.:;ill.l 1lecidin 
1 r es :n· conve· acil o te que esn, et.11e!1l ;1. nao pas-_

1 

po1· ~m no. :nen.r .n·, rele!'ll a comtut..;:::ao. A opl
s:wú. ni:.io do~ lentes. contra a lc,Q·alithtdc 1lo aclo do 

Outra Yerb:l. rpw t:tml•cm rotlia. ;.;.~1· cortatl:1, im~ gon•r·no, e aliús nnanime. ·· 
llespczn,; da Fac:tlda1le de! :\Iedicin:-~. do Rin tle Ja- · ~o c.Jnce[to <.lo orador, cr:t }•l'c!'-..!ri\"él dar· ús 
ncit·o, e :1 qne s·.:: t·el'"'L'e ao inspcc:t'.ll' do l:1.l.awn.- cong-reg-<1\ÕC.; das l'aeuld:ulcs a attrilntkilo de 
tot·io cl:: ltyg-ic·nc•, qnc ú. ao mesmo tempo; pre- no:naar o.-; t·e;.;pectin)s llmtes. Os incoll\'C!Ü•)nte:::, 
]Jtradot· tb F::enhl:l'le, acc:nmul:\ndo o.,; ,-,,nci- qn:- 1lt..;so re:::nlb;;se:n. s:,t·i l!ll nurw1·es rrw1 os 
monto . .; iln amuo,; o,.; c:r!-!·os. ~o mc.;mo lal:o- re:mlt11lte:;do arl.Jitl"io clo;,.!'ün!l'!l\l. 
ratm·io de llyg-ic ·c lt:t t-tm: (!lll Jil',:!p:tr:ubrc.; rptc H:t mt l'üpt·e:;(•ntlr,,ão qnc o . .; lente,; da r.wul
;.;ilo. ao m·~S:!l:l h'IIlJH"l, prep:ll'.:dot·es rh F<tcul- t.l:t1le dit·1gil·alll au :::·o\·m·no. tllll t re!',•t•encia a 
rJ.,de .. \iwl::t nc:;s.t r.,culuau(' e:1coutr·.L o ot·:ulor nm:t entitl:.ule :mo:1ym:1, rpw :tqni na Cúl'lejul;.::t 
lcllt,•s. qn .. • ac~.:n:nnla:n as fune~'üs de adjunto.;;, da;.; Jll'O\'a; dos e.mtlidatn~ it,.; C;ttlell'<•S da Fa~.:ul
isto é, do;; runcciünarius rrue o~ te1n 1k sn:.;.;ti- cbde 1le .:\letlidna d:t Bahia. O orador· a(~I·cdita 
tt<it·. que exi;b) css:t entidade, c tanlo, quo os caudi-

Tndo i:;to pn.;~on desp::rcebiclo ú. illusteo com- da tos "'~m :'t Cürle ncompanlt n· o athlnnwnto das 
wis~ilo, qne sú cnco:ltt·on ccol~omias a lhzet• na suas pt·etnllçüe.,;: vêm Jll'CStar novas pt·ova,;. O 
Facnldadc de ).Ie,lic'lla da Ba!ti;l. Entl·ctanto. :t~ ,;eu primeiro cuid<~c·lo aqui, e conhecer qual o m~-
ue~pe~;u,,. 'Le;:,st ~rtc '.leram, no excrcicio ~tie_o uo --yrn9o, que r~ccuen os seus pa_]lCls p;u:a 
passado, nm sdclo do (18:000.)000. 1nlonnar·. l~xemplo elton o nol1l'C l\lm::;tt·o, dt-

Sem desconhecer a sot·tc ch:; emend:1s qne não zenüo que as provas clo candidato a pt·eparadot· 
site1 :~pl'escntadas pela. comnüs~iio, o orat.lor apre- cln, t~adeir;t tlc Phy:>iologia da Faculdade cb Bahia, 
sental'ú uma ementb, conservando a •;c;:·ba (le haviam sido entregues ao clirector da Faculdade 
27:000$ para :~s despczas llo l:1 liot'.• to rio da Fa- de l\Iedici na ela Cúete. 
culclade da Bahia, c outr.t emencht dcterminamlo Com razil.o, a faculdade de meelicinn, tla Baltia 
que as SOI.ll'as (!<t verua <•CStín<c 1:1 aqnella ntcnl· qne1x<t-se de que o governo a faça .iulg-ar peh 
dado ~e.i:tm :tpplicadas ús rcspectiv::s obras, de- f:;cnlrlade de medicina dn. Côr-to. 
pois tlo ()o mez tle exercício. O ora'.lor cita o exemplo de um candidato, que, 

i{efurindo-se ao ~e:·viç) de ll)·g-iene pnblic:1. (h sendo apr<'sentnúo em primeiro log·,ti· pela. con
Dahia, ob.~erva o O!'allOf' que e e:;sc S?l"\"kO mal g-t·cg·ação, veiu ú Cürte, na mrnm do costume, 
feito, não por (\]ta de zelo <lo . .; rnnccionarios aos p 1ra ouvir do presidente <lo conselho que os seus 
quacs estil conliado. mns nor !ltlta de meio>. Kão Daneis cstanun com Sua l\Ia.o-r><:tntT,, nnP ~>1"':1. n 
lla dinheiro nem para os servi,~os urg·cntcs de des- lmp :mllor quem nomeava os lentes. 
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Foram preciso;; tres mezes, para que se fizesse 
a sua nomeação. 

Snppõe que esta praticJ. tem continuado, não 
diz com ·a situaçií.o conservadom, porque sabe 

1 o : • •-. 'O :- o ,._ • lo• o •... • 

si s_ Ex. mandou examinar· ns provas de co~
cur.:;o p.ll'a. preparador de phy:;icn. ~la escola. de 
medicina. da. B.1hin, pelo director da escola. da 
C<~>rtc, foi J)Ol' delil:.era<:ão propria e não por in
tlicação partida do alto. 

orne o r pe< e ao no Jre "· mrs ro que e mais 
liberdnde as administrações elos estabelecimentos 
de ensino superior, para. que elles decidam 'l)Or 
si esses 11eqnenos neg-ocios, qne não elevem oci::u
par a attenção ,.Jo gm':crno. 

Pe,liu ao no1J1·e l\Iinistro que promovesse a 
approvnção dn. Camar;,c para tm;; artig-o~ do.-; es
tatutos das faculdades de medicina, e s_ Ex. res
pondeu rtne, como tem em mão a reforma dos 
e~tatut?s das ihculdades de direito_, agnar~la. que 

L ::s, (. ~ i.-

mente da U.J_rprovação ele ::unho;;. ~ão vê ra.zií.o 
J?i1.1'a. isto ; uma cousa. nií.o tem nada. com a 
ontra. 

Dis;;e o nobre Ministro que :l con~rc~ar:ão da 
f<\Cnldade da. Bahia não tinha feito ._.reclaÍnaçiTo 
alg-mna depois r~a. nmmllação do concurso; e 

a. vez o e po 1:> que . • x., em . n n n·o c o 
nnno passado, ordenou llO\"O concurso. Ora, pa
rece pelo menos no orador QtlC eertamente e:;;;a 
não era :t occasião de fn.zer recla.mnç~ões. O di
l'Cdor· rcccl,cn o aviso do minbtr·n c. como nii.o 
era ea~o ele sn_jcitai-o á vota~'ão, a e~o·ng-t·egae;iío 
não tinh:L rue tlolibel"at': sú naudo ti\·essc -de se 
reuni:.· p:H\L tL-.t tat· to noYo eoncm·::;o C!!HC po
deria redn.mar. 

o moth·o tla amntll:tc,:ão uaqnellc coiwm·,;o, 
disse o nobre l\linistt·o, li.li não ter vindo as 
iustrncç:ücs com a~ inl'ormnc.·ü~s do director da 
Fncnlchldc llc ~Icdic·inn. d:t H:thia. lsso não ó l".<zão 
para tanto, pois o qnc deveria ÜlZCl' o nobre 
1\Iinistro era. ordenar ú.quC'lle rnnccionnr·io c1ne 
dessc:~i; inl'ormnçõcs, :t Qne o obrig-am os estatutos. 
Demais,. it secret.:ria, cnm]H_'ia, logo qnc r~c~J,en 

:os . , ] _... S, c , ~ - l~ :s, . ~; . 
a. peç:t que lhes ütltavn, mas nunca. ser o concmso 
::mnullado, pot' fh.l t:t qne nilo commettc:n ,, con
cnrrente. 

Tl•atando dos exames gratuito3, que s~o coa
g-idos a. ihzer os protesso1·es <!o collegio de Pe
~ro li, observa. o oraclcl' que so agora em aparte 
c qne se me 1ca . a ex1s. (.mcw.. e. um necre o, f(tle 
torna esse serv1ço obl'lgatorlO aquelles funccw
n:wios. O que admir<t é que esses JH'Ofessores, que 
vão repl'cscntar on .iit representaram, ignorassem 
o contexto do tlet;rcto de ~O de Ah1•i! uc 1878. 

Si este tlecrcto c.1uivale a. um acto do podct' 
lc"isla.tivo or uc razão o "'o,·crno a.n·ou lor 
t:.\Uto tc:n1.Ilo aos c:xamimv ores te prcp:u•ator·ios, e 

V. II.-27 

não indicava. os lentes do colleg-io Pedro II? E' 
porque não tinha meios coercitivos. 

Por que razão, o nnno passado, o nobre 1\linistro 
do lmperio, em vez de invocar e:;te artigo do de-

') • r ' , • 

sores c appellon j)::tra o patr·iotismo delles, afim 
de procederem aos exames de preparatorios? Pois 
:;i o governo estava :mnado dessa disposi<'ão, 
porque pediu como favor aquillo que podia exigir 
como ol,rigação? 

Como pron1 .de I]_Ue esses professores não tê~n 
(J'• •• • • -. -

n;stro pedir em snn propostn. :30:000$ para os 
exames preparatot'ios. 

O orador entende qne nem mesmo o corpo lc
g·islativo tem o direito de aug·menta.r o tra
balho aos professores do colledo Pedro li, sem 
lhe~ :'.~tg-mentar os: -.;encimentos_ 

' < nol,re .Ministro em :>eu ultimo discurso, em re-
lação ao contrncto celebrado com o Dr. An
tonio José de Sam 1a.io )ara. razer a. a.nalvse 
qualitativa e quantitativa, elos gcneros alimen
tícios importados nesta C!::tpital, diz o orador qui>, 
da. primeira. Yct. qne ihllou n. este respeito, m<cni
Lcston destle logo o t!ese,jo, que ainda nutre, ele que 
semelhnnte coutrncto não seja. n.pprovaclo pelo 
potler leg·islatiYo, e espera que não será, efiectiva
mcnte_ 

Fez, a esse pl'opo;;ito, nrias obscnnçües, que o 
nohrc 1lini,;;tro nlio l1rocnrou combater tle fórma 
alguma.; o que 1àz crer ao orador ser verdade o 

::. . . - l . . o d-

verso ':to contracto; não o aceita por sua vontade, 
c é por isso que o n.bandonn. á sua mesquinha. 
SOl'te. . 

Pe:de, pois, que semelhante contracto desappa
re~a, de uma vez parn. sempre, da. secretaria do 
lmpcrio, que sejn. inutilizado, de fórma que não 
ln.J<t mars pro a n 1 a( c ( o par n.men o tomar 

conta. cles;;e neg-ocio. 
O nobre :1\Iirlistro :ü;ando'na, com muita facili

dade, no Senado, as emendas feitas na. Camara, e 
por isso é que nnqnella casa do pnrlamento re;;ta
i.Jeleceu-se a verht de 28:500$, que a commissão 
su) n-imira, 1:tra Xt'"amento a liscaes d:t lim-
pcza da cidade e das praias. Por que uão 
empre,:::·ou S. Ex. toda n sua iulhicnci<L para 'lne 
essa c outras emetu1as passassem no Senado'? E. 
no caso tle não conseguir, po1·que nãiJ promoretl <t 
l'n::;iio das Camaras ? O governo e muito condes
centlcntc com o Senado,~ mais tlc mna. vez o tem 
notado, c guarda-se par·a a di::;cussão de outro;; or
~~mnen tos, para tornar mais saliente este l'eparo. 

São lidas, apoiadas c entram em rliscn::;são con
·nnctamcntc com o ll'n·ecto a: se,.uintc·· 

Supprinu-se o n. 50 da pl'L1posta, pa1•a sel' 
annexo ú Jll'oposta elo l\linisterio da Ag-ricultura., 
Commereio c Obras Publicas. 

23 elo .Junho de 1887.-Pecl,·o Lui:.: S. ele 
Sou:.: a_ 

Snbstitna-se o artigo atlditivo pelo seguinte: 
Ficam supprimidos nn. Escola Polytechnica. os 

c::tu·so> de scieneias pl!J"Sicn::; e m:Lthematicas, de 
minas c de artes c maunl'aduras, sem -prejuízo 
dos lentes c-.ltltedl'atico.; e substitutos üta.licios 
os quacs po( m•ão ser 1)elo governo nomeados 
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para. as cadeiras vaga;; e que va.g-arem na mesma, 
escola, bem como na E;cola cle Minas de Ouro 
Preto, para cuja, regenci<o estiverem habilitados, 
podendo, outrosim, ser <opro,·eita,dos pelo governo 
em outras conunissões ara ue este·am habili-
a os. governo C'"lnvertera. o curso de sciencia.s 

naturnes da, Escola Polyteclmica. em curso de 
agronomia. 

23 de Junho de 1887.- Pe(l;·o Lui:; S. de 
Sou::a. 

Na Yerba, re!n,tiva. ao In~titnto dos 1Ieninos 
cr .... . .. • • - ... • .õ)a :- •) ~. 

.. o ' ' 
da, 5" e 300$ da 6" e applique-sc a Yerba de 900$ 
para melhoramento de materiaes de ensino e das 
otficiuas.-Cunh.<( Leitao. 

" " . (. (. 

l\Iiuas no ap:wt~~ que deu, nã,o poclia o ot·:vlor 
deix;w de concordar com esse n.parte. 
· Visto que o nolJre deputado pela Bahia leu :t 
representaç~ão dos lentes da Faculda,de cht Bahia, 
va,recendo que com esta simple:;, leitnm tinh:t 
vencido a IJUCSI'~n, antot·izon S. Ex. o ot·adot· :t 

• • , ::. 1 < ~J. , c ;t c i;m ·1, porque 
reduz-se a atllrmar que o acto 1!0 g-o,·erno lhe 
fere n, diQ·nidade e as prerog-atiY:t:'l. Ella não en
cerra un1sr"> arg-umento que jnstifirtnc o pt·ocedi
mento ela. congreg-aç~ão: portanto, é •• repl'csen
ta~üo mesmo qne condemna esse procedimento. 

A questão resoln-se pelo.; cstatntos · e o ora-
cor, que, para .]ns ttcar o sen acto, não :-;e soe
correu dos prel'cdentes como arg-nmentu capital, 
lê de noYo it Cama.ra as disposiçõe.;; em vi
gor, que mo:Stl'.111l a toda lnz fJUC o g-ovcnw tleve 
deliberar como entender sobre os concursos, em 
Yista do.;.; element0s qne se cspeciric.."tm em taes 
disposições, os qnaes ser·\·em pat·a se aqnilatat• 
o merito scientitico dos candidatos. Sem dn
Yida não poderia, ter cal.Jimento O preenclti
mento desta formalidade si no g-overno coubesse 

, , , 0 < tH "tS 111( 1-
C::tções lhe sujeitem as congreg-aç:ões. Como pode 
o governo, pergunta o orador, ser responsavel 
velas nomeações, desde que se limitar a manrlar 

. lavrar decretos nomeando os propostos.? E n<t 
decisão de casos semelhantes, o que deve o go
verno f;tzer para esclarecer-se a respeito do valor 

que versLtm so re ma et·ta especial , 
Não pôde deixar de proceder do me.;;mo modo que 
em relação a qnnesquer questões cu_jo exame deva 
ser incumbido ,,, profissionaes ? Certo, na hypo
these vertente. o !!'"Jrernó não deveria ou•rir de 
novo n. Faculdade 'da. lbhia; isso seria um cir;.. 
culo vicioso. - Nada mais correct: do ue o ·r 
os que no assumpto tém competencia legal, e 

pódem concorrer pn·a o acerto das resoluções do 
governo, chwdo os seus juizos com toda a, impar
cialidatle e isenç:ão. Assim se justifica plena
mente a nndiencia (ho Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro. 

O orador, para qne esta, que;;t~o ficasse liqui
ditda, o:lcupou-se com ella mais uma vez, e con
clae dizendo que estit intimamente conven
cido de que exerceu um direito, uma attribui~~ão 
legal, que o g-overnG, sem que ütlte aos seus 
deYeres, não póde deixar de manter. 

uma, explicação pessoal. 

O SR. PRESIDEXTE:- Tem <o pahwra o Sr. 
Araujo Góes. 

' querido que S. Ex:. recorresse •• pessoas com com-
petencia, especial na, ma teria, a questão de di r e i to 
é a, mesma, visto que os _juizes legaes dos con
Cltl':;os a que se procede na Faculdade da B<thi:t, 
são os lentes deste estabelecimento. 

Si o nobre deputado ficou resentido com o que 
o or,'ldor lhsse, pede mil desculpas a S. Ex., a. 
qne:n não te\'e intençilo de molestar, e de longa 
tl:Lta rende mnita::; homenagens. A 1ornm das 
l'ela ~Jes •~u·lame1 -~. · , :- ; · , · 
das t·ehtçües pa.rticulat·es. E' do seu cleYCl' cen
surar os actos corn que não concorcht. O contra
rio seria !hltae ú smt con.~ciencia, não correspon
der ú. espe::;tatim dos :>ens amig-os n:1, provincüt. 
Na Camal'a estenl em 1 li vel'g-encia com seu pro
prio pai; não e de mlmil'ar (jne esteja ag-om com 

• o • -~o • lo o 

tem tendencia, prll'it o m·bitl"io, natural nos 
estão armados de g-rande autoridade. 
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O S~:t. J os1~ REXRIQUE:- Confesso, Sr. presi
dente. que fir1uei dolorosamente impressionndo 
com semelhante declaraçií.o. · 

. Eu esperava q.te o nobre deput<1do, a ó~ ella 
1 e expor a amara. as caus:ts ~era oras o 

seu tedio pelo pu.rlarmentnrismo e indicar os re
medios C<"tp;tzes, na opinião de S. Ex., de remover 
um <•stado de cousns que não pôde deixar de ser 
lamentado por todo~ qtuntos se intet·essn.m pela 
sorte~ do nosso reg-ii?em politico.o nobre deput,1_do 
por 8. P,wlo, Jor·em "'uardou a esse res >etto 
comp e o SI enciO: _a~1rou ao seio do par-lamento 
semelhante propos1çao e e.:;bcou. 

Entretanto, senhores, •lotado tle intelligenci:l 
:mp~ri<?r, habituado a interpretat· textos, a at1recia.r 
mstit'.llÇüe,;, n. nnalysar, rlesenvolver, dernons
trar e estauelecer doutrinas, o nobre derutach 

:- •• • o .... 

O SR. JoÃo [{E:s-RIQUE :-Impressionado com 
as pala.vrns de S. Ex. e desejnndq conhecer até 

. ' sobre no3s:1s leis organicn:;, examinei o mo~.lo 
porque sã.o exercitadas as t'nnc:çües peculiares aos 
ditr~rentes poderes do Estado e meu espirito niio 
hesitou em reconhecer que o parlamentarismo 
bastardo a ~ue estamos reduzido, só pôde inspirar 
tedío, como dechlrou o honrado deputado. 

poderes do Estado, quer governem liberaes, quer 
go•ernem conservadores ~ . 

Não, Sr. presidente, não mereço o epitheto de 
-~ '!' • • •• ;. 

propugnam peJa manutenção desta actualidade, 
q·.1e pouco dista da diss Jlução, da. decomposição 
do nosso organismo político e social, (A.partes re
petidos.) 

Não temos, Senhores, repito, partidos políticos 
orgnnisudos de moela a satisfazer as exigencias do 
sys ema. represen a LVO que se a unen a. a.s uc
tuaçües ch opinião entre a tradição e as aspira
ções do pt·ogresso. 

Apeado do poder em 1868, o partido liberal que 
se achava dividido em historicos e progressistas, 

hasteando uma só bandeira., ,. . 

obstante r~stringir elln. direitos voliticos da 
maioria dos cidadãos brazileiro!J. (Nao apoiados, 
upm·!e.~ p1·olongado,:). 

Impo;;-;iYel, Sr. presidente, é atteuder a todos 
esses apartes. Seria preciso pam isso iazer um 
discurso dentro deste discurso. 

tidos: Do anniquilnmento do;; partidos resnlt·t e~.-e annnllon nmn. das mais importantes attribuiç~ões 
simulacro de ::;ystem.-~o representa ti v .1, qne (•stamos peln. constituic.~ão privativamente conferida ao 
pre~encianclo. chore do Estado. 

o SR. PEDRO Lurz:...:.Està. f',tl!ancto como um Não foi tn.mbem no partido liberal obstaculo 
re>olueionnrio. para governar n, v-italiciedn.de do senado, por-

O SR. JoÃo Hl~~IUQüE:-En:,.:·;u);1.-;,;e. Fnllo com que ess·t patriotica. corpora.çiio colluborou com 
a sinceridade com c1uc me deYo clirip:ir i~o nação, e 0 partido dominante todas as vezes que se tra-

- t:wa de leis de reconhecidt1. utilidt1.de, e levou 
no cump1·imento des::;e dever mio me inspiram sn•• isemJl_\:".-_lo rxtrtida._ria .ao ponto de conceder-
cuidados a:> tem Jestades "tllC minhas la.ln.vras . 
possam provocar. Entret:wto senhore::;, se exceptuarmos a lei 

O SR. PiwRo Lurz:-Não tome em màu sentido das sociedades anonyma.s e a reform<t altamente 
o meu <tpat·te. censit<Wh1. de 9 de Janeiro, o que fez o ~a.rti(lo 

o SR. JvÃO HE~RIQUE:-Revolucionn.rio, qnem liberal em qm1.si oito annos de governo . 
censura abusos c clesva!'ios que ratu.lmente con- Nada. absolnt;uuente. 
dnzirão ao es hacelamento e,;te tã:o depauper.tdo Os ministerios_ se ~úccedi.aJ~l .com peqnen9s i~-

. ' (. (. (. 

paiZ " diffitil quanto estabelecer os ponto; de diver-
0 SR. PEDRO Luiz:-0 nolm:: deputado estit to- g-enci L entre o fJl'OgT:1mmu. do miuisterio que 

mando em má.u sentido o meLl ap,trte. cahht e o progra.mmn. do ministerio que surgia., 
o SR. Jolo HE~RIQUE:-Revo!ueiona.l'io. quem porque Senhores, todos esse_, programmas, com 

por horro1· ,, revolnç~;lo denuncia o falseamen!o excepçã.o tlo do g:1binete 6 de Junho, a. que se en
das instituiçõe:,; e proclll'a combater <t atH\rchta. corporou a reforma do estndo servil, ern.m de 
queremtletn o ososramos o,.;cr ·i~~ ·, • ·"i ·· •• , ·~ • • :s e ã 
t1·az perturbados em sLus reluções os iiTerentes1 consecutivas m.utaç.ões de scenasdurn.ute o do-
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minio liberal e da esterilidade de sua. admini:;
tracção? 

·A ausenciu tle espírito pc..litico, Sr. presidente, 
condição inclispenstwel á Yidrt dos politicos, 1'oi a 
cansa unica ele esterilidade da. situaçilo liberal, 
cnju. for<;a vital se esgotonnessa.lucta sem tregnas, 
travada. por a.mor aos interesses das difl'ercnte5 
facções que surgiram no seio desse Ittrtido. 
(.Apartes, ?'cclamw;íics da miMI'ia). 

Tão prot'nndas foram essas divisões e sub
diYisões, que ainda. hoje não hu. unidade de Yisbs, 
tle intuito . .;; entre os principaes chefes liberaes. 

E' preciso, senhor·es, que o paiz si convença que 
essas aggregaç~Õe3 ue homens, emlJOI"iL nota.veis 
mas representantes de aspiraç~ões d; .fl'erentes, que 
esses restos de fac ~ões ue vemos em torno de nós 
nao constttuem o parti o liberal. (lpoimlos c H!'Zo 
apoiados.) · 

. Apr~cianuo com a me~mr:- isemp~~ão tle animo a 
.. ( ' ' I.; ~ (. . -

litica. do nobre B:U'ã.o ele Cotegipe tem sido para o 
pn.rtido conserntdor e para o paiz uma. Yercla
deita. decepç~ão . (:lpoiado:> c tttio 'XJJOiado.~.) 

O nobre Barão ele Cotegipe por su:-t. 1 oskão ex
cepcional no partido conservadol', g-r;.was it habi
lidade com que S. Ex:. se houve por occa::;ião da 
tlissidencia deternlinada pela reforma elo ele
mento senil em 1871, evitando Jn·ontmcial'-.~e 
francamente por qualquer das pat·cialidades ... 

O SR. PEDIW Lt:rz:- Desemp:::mhon até uma. 
missão no Rio da Prata. 

O SR .. ro~o H_EXRI<~UE:- ... por sua. eleiçã.:J 

grande ,juuilo por sens co-relig·ionarios que viam 
em S. Ex. solida gat'.lll tia. de todos os iÍlteresses 
conser,·adores. . 

Subindo em .nome da, união do partido, c.:;pera
va-se que S. Ex:. gov-erna:$Se em nome do par
tido e jamais no intere::;se de fncç~ües que a polí
tica de S. Ex. parecia condemuar. 

Pura. iliusão, senhores, que cedo dissipon-.~e, 
porque o nobre Bar;io ao apresentat·-se com ::;eu 
gu.llinete nesta, Catni\l'U. e no Senado, reyclou-se 
estadist;'t de intuitos aponcados, (·rf1m·t.:s 'repetido•) 
incapaz de realiza1· nma politic~~ larga. e gene
rosa.. (.·1poiarlos c ;1rio apoiados.) O Jll"Og-r.nnma 
de StH~ administrar;.io n:i.o corrcspondia ú seu 
['l'ecom::;ado. tulen to, não corresponrli<L ú miss:io 
de um partlClo clwnudo a g-estão llo:; negocio:; 
mblicos e.n momento t;1o i ~ ~· · · · · .;-. 

i':üigada. do.; conntlsionamen to.; constantes da 
situa•;~ão tra.IJS:tcta. (:lpoiralos c niío rt1wiwlo.~.) 

O gabinete que inaug"tll'tLYa. a sitnaç,.1o limitn-
- '. _ ::-~· , . < _ 1 <<,:ao r e um p~'QJec o qne 

lhe legara a sltuaç~ao Inorüt e a. solJcJtar leis de 
meios por uma proragativa de orçamento_! 
Nã.o podia. ser mais mode:St<t <1. pretenç:ü.o do 
nobre -Pi'esHcnte do C')nselho CJUO, só depois de 
vehementes aparte3 da opposiçü.o, inscrevem no 
sett prog1•;unm;.\ a resta.uraç;.\.o de nossas tinanças 
e o desenvolvimento da immig-ra.ção. · · 

A Camara sabe como o nobre Presidente (lo Con:.. 
selho cumpriu e ;ta. ultima parte de seu pro
gt·a~ma. Quü,nto <.\finanças, S. Ex. tem seguido 
aqmllo que condemnàrll. . Seu gabinete só tem 
lança.do mão dos recursos vrovisorios, dos em
prestunos. 

0 SR. PEDH.OLUiz:- Não apoiado. 
O Sn. Jolo HEXRIQUE:- Embom realizado::; em 

condiçves favoraveis pura o pa.iz, 
O SR. PEnn.o Lurz:- E em vir·tude de a.utori

za~.ã.o legislativa. 
O Srt. Jolo HENRIQUE:- esses emprestimos, 

que não foram seguido:-; de outras medidas com
plementares, só serviriio pnra. nggravar o nos.;o 
man estado financeiro, determinando futur<lS 
ditlicnlrlade:;. 

v • 
O SR. Jolo H::xRI<lCE :-Altera-o profuntl:l.

mente. 
Ei;; t't siucel'idatle com que o governo pt•ocura 

realisar :->cu progrtunmtt. (.·lprwlcs, apoi(tdos e alio 
ClJlOiadus.) 

O SR. S. lvi.\.scARF.xHA:; :-A conclu:;ão e que os 
conserntdorei) são tão bons como os liberaes. 

o SR. JoXo l-IE.XRIQUE :-Nito. A conclusão e 
qne o ministe1·io de 20 de Ago:;to e igual aos mi
nbterios libemes. 

O nobre Presideu te do Conselho tetn e:;tüclo em 

Iitica parcial e o:.llenb é causn. de achar-se o 
p:).rtido conserYaLlor em qu:t,:;i tollas as provindas 
ou rrancm11et1te (lividido ou em üilfic th I>;; · 
prcnunc!os de divisões latentes. D'alli o~ confli
ctos que :'urgem pot' totla :1. parte, e o gorerno 
sentindo-::;c impot•:nte pat'<'t l'Csol vel-o.;, adia-os. 

Na pl.'OYinch, (lo Am tzon;~s, o re3pc.!Ctivo pr·esi
r.lentc acltotH>e em lttt<'t com a. assembléa, provin
cial, onde pat·te do partido conservador o hosti
Jisa. v<•, e ~t pez:tr üe con ,·oca l-<\ extr•,tordinarinmente 
quatro ou cinc:> Yezes, não conseguilt reunil-a. 
p:wa obter lei de ot·çamento. Para resolver o con
tlido, o governo úemitte o honrado pre::;idente. 

O SR. BARÃO DE ?IL\:\IORÉ (ll~i~~istJ'O elo itnpe~·io): 
-V. Ex:. lique certo que eu sustentei o Dr. Cha
ves até a ultima, pedindo-lhe que não sahisse da 
presidencia. · 

O Slt. Jo.lo HEXRIQUE : - 1.'\a província ele qne 
é digno representante o honrado Sr-. .l\iintstro da, 
.Justiç-n, as administração succe1em-se rapidu.
mente; a <.~::>semlJléa. vota leis que a imprensa de
nuncia como monstrnosns ; os presidentes ou ne
gam-lhes sancções on não executam parte de 
suas disposiçüç:S, denotandú tudo isso certa hosti
lidalle entre o .[lctual ministc·rio e o J:t·l·tido con 
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servador da.quella florescente vrovincia, hostili- O Sn .. TortltJ::s PottTUGAL :~Protash a preseuç'l. 
dade que nwts twulta.rlesde que se attendet· :.~que do nolJre deputttdo na tl'ibuna. 
o. $'ov_emo nomeou seu 1° Yice-prC..S!dente a um 0 Stt. Joio tfEXttrc~uE:-Prote~t:,~, _ minlla pre-
cutadao oxtranho t\. ella, etnbora. uistincto pol' .1 ~ençtt nest;~ tr.iuun;t, pr. otestam as ·· ditiiculduues 
toà<Js <ls ti tu los. Está nomeação nrr,o potl.ia ser bem 1-d 1 t"d d com que tém lut<Hlo o; pre;;identes que têuf lJI'O-
rece Jl a. pe o par 1 o conserva or elo Pará, que curado admínistr:.w '" T>rovínci\ sem o apoio l10 
certamente enxergou nella a condenmaçã.o de seu 1 d- d 
pessoal. (:Vão apoiaclos) Não ha:vert~ llOl'Yentm·•" e emento tra JC:CíouaJ o partido r.:onserva Jor. CJUe 
na. JWOvincia. elo P~l~:t um cidadiio nns colllliç!)es tem por chefe5,n<"~.l>rovincin., o Sr. Dr. Silv•~ Maia, 
de occupJ.r 0 logar de lo vice-presitlente? Si 0 o ne:>ttt Côr·tc, rl Sr. senü.dor Vi~ ira da SU va.. o no
gover·no <:sta.,·a disposto a conceuer demissão ao bl'e deputmlo ha de dizer por- que consíuora. unido 
ilhtst.ra.~o desemlJargador Barradn.s, porque não o o partido con:;erv~\uot· do M<\ranhã.o. 
:;uhstttmo pelo con5elheiro Cardoso Juniot· ~Não O SR. Do:mxcn7F.5 DA Srr.vA. :-Perteito..mente 
julgar-á o govei'llo que este CttvaHleir.:> estej:~, no unido está no MaL'anlti"l(); não 11osso dizer mais em 
ca.so de t\~sempenha.r como }>resi.\lente, a commis- a11arte_ 
siLO que estâ exerc~ndo como viee presiden . R. · n.r.srnEXTI~ :-.\ttenção ! o no:we deJ>u-

Na província da:) Alngoa,s, cuj'" adJninistrac:.ií:o tado deve dirig-it·-se á mes~\. 
está cootiada a um conservador de lJoa origem, 
dotado de notavel intelli<•eneia e llello ·a · · • O SR. Jo_~o HJ.i,:>;RIQ'Gl~:- De:;.Je c n~ h 

- d 'd • [~< • 1n1per znen e contêíihtnJo t<:n·mn.lmeutc o 
v~dor.'o,; esgos os no selO 0 p::tl'tl . 0 conser- que atlirmo, entendi não dever deíxal-o sem 

promnta. l'es}!osta.. 
lia. b~nl poucos dias, o taleuto:s~ reln·esentaute 

do 2o (h!'tr1cto de Goya.z denunCiOU. a ca,~11ttra. 0 O SR. Do:\uxc;u:ts DA Sns A:- Estou com <.\.1?;1-
:modo cerebrino porque em admini5tracl:t :tquclla h1nf1. nilo pos~o respolliler em <lp<lrte. 
província. O Stt- .To.Xo fh~:s-RIQ17E:- - Foi enea.nega.do o 

Fint\li11ente, Srs., em mnitas outra.s pt·ovincias Sr. Joã:J C<\pbtr<.tno B<U11leil'<\ d~ ~lctlo de :\dmi
existem conflictos semelhantes, quo nã.o asigna- nistr'ilr o 11I:u•ttn11Uo em nome dn. união do par
)arei ago1•a por ter de occapar~me com o que se tido. 
lla.SStl. em minha. província. · Ir·r·i:;fio ! Parec:L1. (ple n. nüs~ão üe S. Ex. era, o 

:tnniquiUamec_lto ào legitimo pal'tülo c:onserYadot' 
Sz·. Pl'csidente, como V. Ex. sabe, nn província que, se não tl\·e::;5e dem•:nh; úc l'C$istencia. 1~0 

do l\iamnltiio o partido conservador esta.va l)l'O- ~o•'t' · t-o "'ff1' z , t ,- d L' •• e s, a " {!:1. .e::., eu:.\ e;;a. ) Xt 
. rundament,=- dividido· àG nm b < 

1 , C tO • ( lS rtcto C e l11lllllt\. proviucia~ - U d r -
que e1~1 I_8i8 s~parãra-se (to seu 'P:Wtido e 1'ormárt\ ci n.<:mo, o a. .e( !C<l(:uo do:; inter·esses pnblicos. 
umn. dtsstdencJa. · O Sn.. M-\C-DowJu.r_ (íjtiu!,,·tro da Ju~'liça):- Està 

Quando o p.~r·tido eonserv.ldor subio, a 20 de responüawlo a. si mc~mo. 
Agosto, a.nte:; mestno de saher-se qtlu.l a. flb?o:;i- O ~lt. Jo:\o REXRlQt;E:- O r.ohre B:.~.rão de Co
ç:ii.o do r,'<!.IJínete em r·elttç:úo a. politiC<t do i\f:l- tugfpc, é h-:ie con\·ic<;ü:o min!t•:t, nunca. pl'etenúeu 
rn:nhü.o, os conservadores de :unhas as parcia.lida.· adoptur no ~hlranlü-Lo :: politié<t rJe concili 1çiio. 
rle::;, mo>idos pela id0a generosa d't. uniiio do S. Ex. teYe s~mpre n. inten~;::1o de {lÜt' naqnelht 
pa.c·tído, tc.;tejax-am em commum es:';e acontec:- p_t·o~·iud~t .:.l s~1n. boa. \·ontad<: :.i. dísposi\ão Ll<t par
mento JlOlitico. E.;:.t,wu. dado o pl'irneiro p<HSO ctalylnde dt;;stü~nt~. Outra cnlls<~ niio po5so con-: 
pa.m a uuiiio. Facil torn::tra-se a mi=-::;ã.o do go- ctUtr de seu::; neto:; ne::;ta CúL'te c uoil de seu dele..: 
v e r no. g-ado w~ peo>·i ncin.. O tn•esf.ten te B:wdeirn. de 

O SR. Eurmusro Co tutElA:- Mas i::;so não ~ l\lello l't!CU~ou sempre no.;; <lllligos do Sl'. Dt. M<l.Í<t 
ohra do 1;'0\'Crno; e obra dos St·~. ltt do ?\h\- todt)i\ os ÜWOI'c::i tla. t'l.dlllimstraçiio, uté :IS nomea
t•a.uhã.o. ç.ões du autot'Íit<Hles \IO!ithtes p<n-a o sen distrícto, 

n? emt·lnto. Qn~ e~'al~l no!lle:H:los libe~aes que ha-
------rmO~S~R~· .,T,;J~ori,:\~o~Hi.l~;;:~~R~l.~\~~u~l~;.;,: ;i,-;~Or,...::"'~o~v~e~;·~n'7,ot-;~~~-+-~· ;.:u:ll--;.\.0\Hlt'tt:lo "" llts ;u:tenet.t eonserva• lor:t! 

IJllel'l<t <V llll!HS rar em nome < :t uniU. 1 do p:u·- Coulhtdo n:t sinc:eriú,_,de da.5 pata.Y\·as do uoi.lre 
tido, cntnpl'it\ sofrt•ear tn•eten(:ijes exngel'adas. ntio Pt·e~lrlentc do Conselho, <lttribuimo~ o procedi-
tolerar n:mrp.tções, não crear ontnipntet\cín.;; odio~ 1nent.o do Sr. B<U\tleír<.1. u 1 · - · , . 1~-------

O Sn. Ar.-Y.lRO CA:\II:'i'IU:- O go,·erno tem se 
íncumlJido tle fon\enbr di5Síd~:ncia.s onde nü.o 
as Itavia.. · 

0 SR. Dol!I:\GUE:) DA SILVA:-Pode-3e dizer que 
o partido consermdo2.· no Ma.ra.nlülo e.st;l. unido. 

caracter, até .-,ue as nome<tCõ~5 de 1° e 2° vice-
pr.lsldentes Yieram r.t)Jl\'ellêer-nos ue que o Pre-
sklente do Con:;elho e ::;eu deleg<tdo estavam per-
feitamente identificados- Ambos eram dedicados 
á dissideJ~cia. 

O Sl:. Et;PHlU!;Io CoRn.F..u;-Ess:ls nomeaçüe.; 
foram feitas ngorfl. ou quando subiu o r>ar- . 
tido? ·· 0 SR. Jo:.\o HEXRIQUE :-Unido? Explique-se. 

(Pu usa.) 
O SR. joÃo Hz~xzuquP. :-Na. admini;;traç.ão do 

O Sa. Do:IIIXGUJ.~s DA SILVA :-V. Ex. continue. Sr. Ba.ndeir<t de Mello. 
E:z_.e.sto~ com a. _pahl.vr~\,e hei .de dizer porque Seynelhante;; nomeaÇões feitas sem que o 
e::.tú. umdo o p:u t1do COtbe.vador. nohre Presidente do Conselho se di!!'u~tS.>e de 

O Sn.. Jo:K.o HEXR.lQUE. :-Contra. o apn.rte de I ouvir ::;olJl'e ella. o Sr. senador \ieirn. da. 
V. lü. protestam os facto.). I Si!v:.1, qne l'eside nt~St.'l Cúrte~ e com qnen1 S. l~x. 
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mantinha as melhores relnções políticas, impor
tara.m em fom1al rompimento com esse mem
bro compiscuo do partido conservador, que por 
suas luzes, patriotismo e le•1ldade tem jus ás 
attenções dos chefes do pnrtido con~erv[tdor. 

l))r SR. DEPUTADO :-A nomeação foi fdta. pelo 
Ministro do Imper·io. 

0 SR. S. MASCAREXHAS :-Em todo O caso 
foi uma falta de attenção muito sensível. 

o SR. Do:mxGuE» DA SILvA :-0 delegado do 
go,·erno tentou muitas vezes uniiicar o partido 
conservador, até que o conseg·uiu. 

O Sa. JoÃo H10:NRIQUE:-Eis. senhores, a execn-

O SR. Et:PHlL\.:>Io CoRREIA~- Ora, ahi estão 
ditaS a1TirmatiV<lS oppostns! (Hrt outros ctpm·tes.) 

O SR. JoÃo HEXRIQt:E:- Aceito a discussão e 
por isso reser>o o mais que tinh~ a dizet· para 
depois que o illn:;tre deputado occnpar a tribuna. 
O que ja disse é mai:; qne snfficiente para mostrar 
qual a smcerida.de do goYerno mt satisfação de 
suas promessas. 

Ora, Sr. presidente, ,;i o nobre Presidente do 
Conselho não emendar a mã.o, não mudar de 
rumo e continuar a go>ernar · como até agora, 
egara. a seus successores apenas os c es roç:os e 
um P'lrtido, que S. Ex. recebeu unido e forte. 

Pas.so arrora. a faz~r ai "'Umas. o_bservações so1!re 
. . 

Pelo regulamento de :3 de Fevereiro de 1886 
foi reorganis:Hio o serviç:o de hygiene pnblica. 
Esse regulamento foi ti.wmnlado por autorisaçã.o 
do poder legislativo~ a cujo exame. deve ser 
sujeito. 
~ão ent1·arci n:t n prec:iação da. necessidade, uns 

vantagens e do modo por cptl! é feito semellunte 
servic,~o, não indaga1·ei mesmo se compensa os 
g"1';\nrles encargos que trouxe a.o nos~o orçamento. 
Reservo-me para outra. occasiüo. Limitar-me-ei 
por emquanto a p.:dir ao nobt·e l\'linistro do Im
perio. quQ tr:IQ';l. seu re!!'nlamento ao parla.mento 
para ser npJll'Ovado. Diihi resnltarã.o dnas vnn
Uigens a S. Ex. : recehet·ú mais nma prova do 
a p1·e~o em fJUe o tem est<l augusta. Camaru. e :>'!.l
vará o ~e~·\·iç~o ;;nnitnrio da. má v?ntarle de_ qmll-

cin•.lir· dn.r1uillo de que o nobre Barão de Mamoré 
l'ez a fonte das glorias CJ ne o levarão a po;;terid<lde. 

Entendo, :;enhores, que o maiot• serviço que o 
nc ;re mm1s ro pn e lO,Je prestar n. tygtene pu
blica, é fazer approvar pelo corpo legislativo o 
r-!g-ula.mento de 3 de Fevereiro. 

Uma das c:tUS<lS da decadencia do systema pnr
!amentar está, :.;enhores, no ti.lcto de delegarem 
as c·1111aras attrlbuições legislativas ao poder ex
ecutivo. 

Com· semelhante p1•oceder, Sr. presidente, a 
que fica reduzidn. a sttbin. di.:;posiçã.o constitucio
nal que estabelece a, 1.livbã.o e a harmonitl dos 
podere3 publicos como o mais seguro meio de 
fner eíTectivas as garantias qae a Constituição 
o fl' erece '? 

Ao 'POder legislathto ca.be fazer a lei, ;.\O poder 
executivo cabe executai-as; mas si o poder le-

g-islativo deleg<t ao poder executivo a faculd<vle 
ae legislar, annulla-se o systema. 

E em nome da verdade, da puresa. do systema 
rep1·e:'entativo peço ao_ nobre Miabtr·o do Imper·io 
que <tpresente quanto ililtes o seu regulamento de 
:; de Fevereiro à n.preciação do Corpo Legisla
tivo. 

São frequentes, senhores, entre nós as delega
~ões pelo poder legisl:üivo de attribuiçõe~ suas 
ao poder executivo e mais de um remo do serviço 
publico ,;e acha anarflhiS:ldO pehs consequencias 
de semelhttnte sy:;tem<L de legislar, de que não 
cogitaram os n utores da \...Onstituição . 

Obtida. a. untor·isa.ç:ão para leg-islarem em regu
lamentos os ministros não pens:lm mais em trner 
a approvaçao o corpo eg1s a IVO sua o ra, que 
constitue dit·eito Yig-ente até. que outro ministro 
se le1.:1ure de revoga l-a. e .. fazer obra p~r co ata 

que d~' ordinfrio semp1;e se reforma entre nós 
peiora.ndo . 

O regulnment,... expedido sobre a instrucç:ão pu
blica superior pelo finado Yisconde do Bom Retiro, 
que é talYez o melhor que tem apparecido, nunca 
toi approvado 

0 SR. COELHO RODRIGUES :--:-Apenas foram 
approY•ldas a;;. tt\bellns. 

O SR. JoÃo HENRIQUE : - O regulamento do 
Sr. Leoncio de Carvalho, a que se attribue a de

-cadencia elo ensino superior do paiz, não foi 
tamhem approvado, e o mesmo se deu com o ex-
p u pe.o eua( or ra. o e á. _ 

Este systema pernici, so de legislar, esta tão 
inocuhulo no:; no>-sos ha.bitos que, ainda. nesta .... ;-- . .. . . . ~ . .... . . . 

. o . 
Cathwina apresentou no Senado um pro,jecto in
stituindo no Brazil o C(lS'Hnentv ch·il ourig-.. torio. 
Este prQjecto consn.g-ra. em um artigo a mater ia , 
d~mdo no segundo ao gove ~·no a. faculdade de le
gtslar, em reg-ulamento,sobre todas as consequen
cias de semelhante contracto. Commette-se ao 
governl) <l. facnldad~ de legislar s()bre o divorcio, 
sobre <l sepat'<lÇL"io quod tho1·mn et co!t.abitationeín, 
sol1re snccessã.o, emfim sobre todas ns relaçõe~ 
que determinam o cont1·acto matrimonial. 

0 Sr:.. COELHO RODRIGUES : - 2\Iate;-ia compli
cadissinm. 

O SR .. loÃo HEXRIQUE : - Não terminarei o 
meu discu1·so sem assignalar uma diYergcocia 
entre a honrad:l commissão de fazenda. e o nobre 

bastante desqrganisado o serviço dos exames ge
raes de pr·eparator·ios, que haviam cahido em 
QT .• nde des Jre,;ti"'io conforme foi denunciado no 
re a ·•1·1o que S. Ex. apresentou em 1886 a esta. 
Camara. 

Considerando que os professores do Imperial 
Collegio D. Pe1lro li otfereciam gara.otias de 
idoneida,le e proficienci:t, o noure ministro man
dou que as commissões examinadoras fossem 
organizadas com lentes desse estabelecimento. 

Os serviços pre:;tados por tão dignos professores 
esth·eram IH\ altura dt~ confiança nelles deposi
tad<t, pelo que o nobre Minbtro do Imperio, em 
seu relatorio, fez-lhes a devid<t jastiça, e, reco
nhecendo que semelhantes serviço:; uão podiam 
ficat· sem reJuunet'<1ç~"io, pediu ao corpo legislativo 
verb<l -p:tra is-:;o. A commissã.o respectiva, levada 
pelas ditliculdades do Thesouro, pediu a sup-
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- :pressão de semelhante verba, e levoil seu des
accôrdo com o nobre ministro ao ponto de querer 
tornar aos lentes do Collegio de 1'. Pedro Il obri
gatorio o se1·viço nas mesas de exame:; gerae::;, 
independente de remunemção de es1)ecie alguma~ 

O S:a. AN)R.ADE FIGUEIR.A : - Como sem remu
neraçii.o ~ Ganham 4:800$ P<\fa darem uma hora 
de lição. 

O Su.. S. MAsCARENHAS :-Não podem ser obri
g-ados. 

0 Slt. ANDRADE FIGUEIRA :-Podem, sem du
vida, e se recusarem não se lhes paga o orde
nado. 

O SR. JoXo HEXRIQUE :-0 ·serviço das mezas 
de exames geraes é pesadíssimo ; basta attender 
ao n-ra.ude nnmero ele examinandos inseri tos. 

O SH,. 11ATTo~o CA::>B:RA :-0 grande numero 
d~ inscripções é devido ao systema de exrur.e, 
vorque mais de 2j :~ dos que se a,presentam são 
zn 1a 1 1ta os; os resu a os o emons t·am. 

O SR. JoXo HE~RlQUI~ :-Ha sempre o exame, 
embora o candidato fique inhabilitaelo. O serviço 
faz-se. Dur<tnte os exames, que se e;;tendem por 
espaço de quatro <t cinco mezes, os professores 
do Collegio Pedro 11, que i'azem parte das 
mezas examinarloras, têm um accrescimo de tra
balho de cerc..1. de oito horas por dia. 

O SR. ANDRAl)E FIGuEIRA :-Emqmtnto exa
minam não cumprem outros deveres elo magis
terio. (H a otttros apm·tes.) 

O ~R. JoXo HENRIQUE:- Espero que o nobre . . ':' .. . 

volta,r iL:tribuna para responder ao illustre depu
tado pelo 2° d.istricto de minha provincia, porque, 
senhores, não devo esquecer um só momento que 
no .Maranhão existe um partido consen-ador que 
necessita, de uma YOZ que fuc;:.a chegnr n, todos os 
recantos tla naç:i"lo a dei"eZtl. tle seus direitos. 

O SR. Do:~UNGUES DA Srr.vA:- O prn·tido con
servador do Mar<:~.uhi'io está unido. 

O SR. JoÃo HENRIQUE:- Eu faltaria, senhores, 
a p<wte mais import<mte do mandato que me foi 
conferido, si não protesta;se contra a política bas
tardt\ que pretende :1ll'astar da direcção politica 
dtl. provincin, o partido que r~pre,;;ent<t suas tra
dições e a que se n.cbmn ·vincula(bs seus mais 
caros interesses. Tenho concluido. (3luito bem ! 
Muito bem! o Ol"(ldo1· e compi·imentat.lo pelos Srs. 
cleputac os e min1St1·os p1·esentes . • 

A discussão fica adiada pela hora. 

Na 1"' hora : apresentaçi'to ele projectos, indicn,
ções e requerimentos. 

Depois da 1"' horn.: discussão de requeri:nentos 
adiâdos. 

Levanta-se a sessão ús 5 horas ela tarde. 

ACTA DO DIA 25 DE JUNHO Dl~ 188i 

Presidencia do Sr. Gomes de Castro 

Ao meio dia, faz-3e a chamada á qual respon
dem os Srs. Passos Miranda, Clarindo Chaves, 
Cantão, Mac-Dowell, Domingues da, Silva, Go
mes de Castro, Coelho Rodrigues, Torres Por
tuga,l, Alencar Arar-ipe, Jo;;é Pompeu, Alvaro 
Caminha, Tarquínio ele Souza, Soriano, Elias 
de Albu!]uerque, Paula Primo, Theodoro da Sil
VI, Pedro Beltrão, Alcoforado Junior, Bento 
Ramos, Alfredo Corrêa, Luiz Freire, Barão do 
Guahy, Freire tle Carvalho, Milton, Jose :Mar
cellino, Americo de Souza, Araujo Pinho, Barão 
da, Villa, da, Bitrra, -Fernandes de Oliveira, Pedro 
Luiz, Andrade Figueira, Barros Cobra, Olympio 
Valladão Soares Carlos Peixoto Afl:"onso Celso 
Junior, H.o riguej Alves, Xavier '" Sr va. Fer
nando Hackra<lt, Seve Na.varro e Paulino Cha
ves. 

•a ·:tm, com causn. par lClptv a , os rs. :..t )<:rro 
tla Cunhtt, Henriqae Marques, Barão de Ar<lçngy, 
Kibeii·o de l\1-.:nezes, Felinto Gonzaga, A!rooso 
Pennn, Pn.cifico ~1ascarenlDs, Mourão, Christin,no 
da, Luz, João Penido, João Caetano, Dua,rte de 
Azevedo, Rtüisbona e Coelho de Almeida. 

Fn.lta.m, :;em causa participada. os Srs. Man
eio Ribeiro, Cruz, Costa Aguiar, Leitão dtl. 
Cunlm, Silva, Maia, João Henrique, Dias Carneiro, 
Coelho ele Rezende, J,~,yme H.osa, Barão cl.:! Ct\niu
dé, Rodrigues Junior, ~aguaribe Filho, João Ma-
noel, 9<~rnciro üa. Cn.nha,, Henriqu~;;, Felippe de 
Ftgue1roa, 11anue 1. Portella, J uvencro d~ Aguiar, 

< ' , _ ' l ' -. .) ' -

nnrdo üe Mendonça Sobrinho, Luiz :Moreira. Lou
renço de Albuquerque, Oliveir:l. Ribeiro, Olympio 

.. ) ~ h -.. ' ' : . " . 
Góes, Barão elO' Geremoabo, Jnnqueira, Ayre.5, . .:\c
cioli Franco, Fer11m1des da Cunha, Filho, Pedro 
Carneiro, l\Iattoso Caínnra, Costa Pereira. Fer
reira Vianna, Bulhões Carva1ho, Bezamat, Al
fredo Chaves, Pereira da Sil Ya, Lacerda 'Ve1·neck, 
Cunha Leitão, Lemos, S. l\la:Sc<l renhas, Cesario 
Alvim, Hem·ique Salles, Barão d<l. Leopoldina, 
Matta Machado, l\1ont<\ndon, Pedro Brt'lndão. Al
meid<\ Nogueira, Geraldo ele Rezende, Conéle do 
Pinhal , Cocllrane, Delti.no Cintra, Marcobdes Fi
gueira, Barão do Diamantino, Euphrasio Correia, 
Alves de Ataujo, Pinto !..ima, Maciel, Silnt Ta
vares, :Miranda Ribeiro e Joaquim Pedro. 

O SR. PRESIDE:-.TE declara que hoje não lm, 
sessão por falta de numero e dita seguinte orl!l.em 
do dia. para 27 do correu te : 

on i a ii1 , 1 ~~ <\ o 
Q'overno, convertida em projecto de lei, fixando <'1. 

(I~~peza do .l\finisterio do Imperio ·para oexer-

0 SR. l 0 SECRETARIO dá conta do seguinte : 

EX.PEDIEN TE 

Officios: 
Do Ministerio do Imperio, de 22 de corrente, 

declarando, em resposta ao officio de 21 do cor
rente, que na presente data se communic::\ ao pre
sidente da provincia. do Rio de .Taneiro a decisão 
da C:·unal';_t dos Srs. Deputados sobre a eleição a 
que ultimamente se procedeu no 5° districto da 
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mesma proYincia para. o 'Preenchimento da -vaga 
do conselheiro F:aucisco Belisario Soal'es de 
Souza, qu:.; tomou assento no Senado.-tnteirada. 

Do mesmo ::'>Iinisterio, da mesma d:tta, tl'ans
mittindo em additamento ao aviso de 7 do cor
rente, o oft'icio do president<~ ela. província. do 

... ': 1 • ·.... • .. ) 

so~re as occorr:~ncias llaviüa.;; na cidade da Lapa. 
-:\. qnem l"ez a reC}Itbição (Sr·. Alves de :\.ranjo.) 

Do Mini:;terio da Guerra, de 22 do me:;rno mcz, 
h~tnsmittimlo os papeis concernentes aos empre
gados dos hospitaes militat·es <la Côrte e do _-\.n
daralty, os CJnacs pedmn augmento de venci-.. . .. . ..... :-- ·. . ... - .... .. 

.... • ... .,.(. l... ' ._ 

denados. 
Do Ministerio da l\I<~rinlla,de 23 do mesmo mez, 

remettendo, em resposta. ao 01Ilcio n. 128, cópin. 
tht consult:.t do Conselho ~aval n. 5512 de 7 de 
:Março ultimo -A qnem fez a. reqnisiçãó (Sr. 

·Affonso Cebo Junio1'.) 
Do Sr. deputat o L'3nndro (e C uwe-; de o 

R.atbbonn, de 24, communica,ndo qae, por incom
. modo de Sclltcle, deixa de comparecer por alguns 

. . ~~- . 
Requerimento dos professot•e.:; elo Imperial Col

legio de Petlro 11, rep1·csentando contra o a.l vitre 
proposto pela. commissã.o u•.:J orç,tmento sobre n 
obrigação i:npo3ta aos mesmos prote.:;sores de 
examinarem gr<ltnitamente os prepm·atorios pe
rante a lnspector·bt da. lnstrncção Publica.-A' 
commissã.o de orçamento. 

São lida::. c remettidas it commissã.o de eonsti
tni ~ã C le""iSlll :tio a..- S o·nin te;; acta.s eleitorae:; : 

Do 4o districto da. 1)rovinci<1. tlo Rio de Janeiro= 
S. João Bn.ptista ele Nitheroy (5" secção) e Itamby; 
:_Do 1" de S. Paulo: Penha. da Frnnça, Santo 

Antonio da Cachoeira, ltapecerica e .Juqnery. 
\"ai a. imprimir o seguinte 

PARECER 

:X. -14- 1887 

presentes as netas lht eleição a fJtte se procedeu 
no 4° distt·icto da proYincin. (lo Rio de .Janeiro 
pat·a l'll'eenchimento da. Yn.g-a. f')ne deixon na. 
Camara o Conselheiro Carlos Frei.l.erieo Castrioto, 
nomeado .Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da .i\Iarinlla. 

Tendo verificado a commissão, pelo ex::tmc feito 
na;: referidas netas, que o processo eleitor:al correu 
com toda a. reg-nhtridade e sem coatcstaç~ão ~ll-
gnma., en( o o 1 o o onse teu'o as rto o m::uorw. 
absoluta de votos, é de pa.recP-r: 

Que se_j<t reconhecido c prochm1ado deputi\üo 
1)elo 4° di~tricto ela provincht. do Rio de .Janeiro 
o Conselheiro Carlos Frederico Cnstrioto. 

Sa.la das commis3ües em 2;:1 de Jnnho de 1887. 
- T. de A.lencm- .4.1·rr.i"iptJ, presidente.- Eu
Jlhmsio Con·ai11,, relator.- Tm·quinio de Sou;a.
Silva T(W(IYIJs.- A. d·~ J.;·attjo. 

;2l)a SESSÃO E)r 2i DE .Jl:JXHO DE 1887 

P1·e~idencia do 81·. Gomes de ('a.~tro 

SU)L\L\ RIO.- Cluwwáa.- Lcitu ra das actas de 2:1 c :1;;.- Ap
pnna~:ão.- Expcrlieutc.-Rcqucrimontcs do Sr. Atrnnso Ccbo 
Junior.- Ar~iamonl•l.- Rcqucrimcnlil ":o ~~-. C•'Sla P~:cira • 
-. • .... l .- r- .... !!> •• ' 

Bahia, lido pelo Sr Barão .-!e 1:uahy.-l1rgeucia pcdit!a 
p~lo Sr. Cantão.- Rcpt·oscnla•;iio da mesa allmiui.;tratira 
<l:t Santa Casa úc :l.ti~orkordia úc Pa;~os, •~nviada t•clo 
Sr. U:m·os Cobrn.- Contracto •lo govérno co111 o [bnco Iu
tcrnaci••ual.- J)iscurso do Sr. Lourenço !lo Allmrptor<juo.
Orc!cm do dia.- Conlinunrão da 2" diseus::iio tio orçamcnl•J 
tlo ;\línistcrio d .. Imporio.- Explicação do Sr Prosidcnlo 
sou r o \'<Jri~ts o_nw utla:<.-_l)iseursos tio~ Sr:;. )l<tll<,so Cnn~<Lra 

lippe de F~g-ueiróll., Pedro Beltr<1o, Lucena, Alco
forüdo Jnmor, Bento Ramos, Lonrenço de Albn
querque, Luiz Freire, Oliveira. Ribeiro. Olympio 
Campos, Coelho e Campos, Barão do Gua.hyl Freire 
de Carv<"tlllo, Milton, Pedro l\funi:t., .José Ma.rce
lmo, Americo ele Souza., Fern:1ndes da. Cunlm 
Filho, Barão dn. Villn. da. Barra, 1\Iattoso Cnmua, 
Costa Pereira, Ferreira Vianna, Fernandes de 
Oliveira. Pedro Luiz, Bnlhões Carmlho, Alfredo 

have;:; · ereira tla ilva Lacerda \Vet·neck. 
Cunha. ·Leitão, Ba.rt'os Cobr.:t, Olympio Ya.Uadão, 
Soares, .Montandon, Carlos Peixoto, Rodrig·ues 
Alves, Xavier det Silva, Barão (lo Diamantino, 
Eufe:1sio Correia, Fernando Hackradt , Pinto 
Lima, Paulino Chaves, Seve Navarro e Silva 
Ta-vares . 

.l 

Depois tle al:Jet·ta, a. sessão comparecem os Srs. 
Tor-res Portug-al, Rosa e Sih·a, Andrade Fi
gueir-a. s. Mascarenhas, Affonso Celso Junior, 
.Juvencio üe Aguiar, AlYes de Araujo, :Maciel, 
Jo~quim ?edro, Jo~o Henriqu~. Gonçalve~ Fer-

Ril.J~i;·~,Coelho de Rezende, Luiz l\lo.reim)3crmtrdo 
de :Mendonça Sobrinho, Accioli Franco e Mar-on
des Figneir<l. 

Faltam, com t<tusa 1)articipada, os Srs. R.atis
IJona, Henrique }!arques, Barão Je Araç-.a.g-y, Ri
beiro de l\Ienezes, Felinto Gon7.agn, Atlonso 
Penna, Paeiflco Mascarenhas, João Penido, .João 
Caetano, Dnm'te de Azeyedo, Coelho de Almeida e 
'Mourão. 

Faltam, sem Nmsu. p::n·ticipada, os Sr·s. Leitão 
da Cunha, Silva :\faia, Dias Carneiro, Alenca-r 
Arm·ipe, Jo::;é Pompeu, Carneiro da Cunha, Hen
riques,EliasLle Allmqnerque,Araujo Pinho, Araujo 
Gôes Juni r, Barão ele Geremoabo, Pedro CÚ
neiJ•o, Le1:nos, Hem'ique Sa lles, Barão da Leopol-
mn, 11'1, uu o (a. 1z, e ro ran ao, .·~ mc1 a 

Nogueira, Coclmwe,Geraldo tle:Rezende,Conde do 
Pinhal, l\Iatt<~ l\Iaclmdo, Cesario Al,·im e Delfino 
Cintra.. 

São succcss~vamente lidas e sem oLservações 
appr'ovaLlas a~ actas de 23 c 25 do corrente.· 
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0 Sn.. 1° SECRETARIO dá conta. do seguinte 

EX-PEDIENTE 
Otlicios: 

Do l\finisterio. ~o· Imperi~, de 23 do cor:ren,te, 
' 

ral de Hygiene, lembrando a conveniencia de ser 
dbcutido o con tructo que f'L~i submettido á appro
vaçií.o da Camara, celebrado pelo Dr. Manoel 
Antonio Marques de Fiu'ia com a. Camara l\Iuni
cipal para. a fundação do esbbelecimeJJto de ha
nhos.-A' éom'!ni.s~ão _de Sal.ll~e publica 

' . l ' c. 
mittindo, em a:.lditamento ao nvbo de 8 do cJr-
rente, cópias dos olficio:; da pre.>idencia. de Minas
Geraes üe 20 de Julho de 1885 e 14 deste mez, em 
(rue se prestam informações sobre o que tem cc
corrido relativamente ás representações de varias 
cama1·as 1nunicip:tes da mesma )rovincia, pedindo 
.. ~· ,f_ 0 <. ( t v· o'- ~~to 
Tres Corações do Rio Verde.- A quem fez a. re
rlllisiç!ão (o Sr. A.fton:;o Celso Junior)-

:, . 
De Jose Alfredo dtt Cunha. Vieira & Comp., 

-emprezario do alargamento da rua. de S. Bento, 
tlecltwando estarem promptos a. levnr n.v:nlte tt 
empreza. mediante certos íhvores.-A's eommis
sues de cama.ras municipaes e curas tmblicJs e 
fazenda. 

De Christina e outro;;;, netos do ca.pitão de mar 
e guerra João Baptista de Oliveira. Guimarães, 
pedindo uma. pensão igual ao monte-pio de seu 
.. ·.-..:::l· ':s:::;-..; · <. ~noc,:o, !-

tl.enados. 
Do deseml::argiulor da Relação de Porto Ale

gre Dr. Jo::é da Motta. de Azevedo Correia, 
pedindo m11 •.• nnno de licença com o respectivo 
ordenado pará tratar de su:t saude. '---A' mesma 
commissão. · 

ao reme wos a commtssao c e cons 1 mçao e 
legís\1ção as actas eleitoraes da. parochin. de 
Itaborahy. 

E' lido, opoiado c, posto em discussão, adiado 
por ter pedido a pahwra. o Sr. Oliveira Ribeiro, o 
seguinte 

«Requeiro que, ~elp i\Iinisterio da. Justi9a, in
íbrme o :::·overno sr Ja recebeu os escla.recunento.s 
11ne reelam0u cht presiclencia de Mato - Gros~o, 
itcerca. do inventario do major :1\fartim Gabrtel 
de .lllello i'acquer, no disteicto de Secmiü,. mu
nicípio de Sa.nt' Anna. do P<l.rnallyba, nrt mencio
nada. prov·iucia, inventario que roi' simultanc:l
mente feito pelo juiz municip:~l do r~íerido 

· termo de S:wt'Anna. e )elo d;t villa. de H.1o Bo-
nito, província de Goyaz, exigindo ambos avult.a
das eontas ; e qua.l o motivo por que <\ respeito 
não foi ouvido ta.mbern o presLentc desta. ultima. 
proviucia. 

Sala das sessões, 27 de Junho de 1887- --Vfonso 
Celso Junior.» 

::;) . ':. (. ' 
discussão, ficou adiado por ter pedido <t pa.htvr<1 o 
Sr. Euphrasio Correia, o seguinte 

Requerimento 

«Requeiro que, pelo 111inisterio da Fa.z~ill1a, 
ini'orme o governo si pretende tornar effecttva. a 

v. rr.- ... 

extracção das grandes loter_ia.s de Alagó~ e P~r
n:unbuco, e, no caso negativo, que pr'O'ndenctas 
tem dado afim de ~er restituída a. imporbncia 
dos respectivo.> bilhetes vendidos. -

«Sala dns se.>sues, 27 de Junho de 1887.-An;.mso 
Celw Junior.)) 

E' tambem lido, apoiado, e, posto em discussão, 
approvado sem debate o segtúnte 

R!NJ.Uerimento 

~<Requeiro que se requisite do governo, pelo 
com etente Ministerio, có )ia da. con:;ulht da Sec-
ção elo Imperio do Conselho de Estado de ~3 de 
Setembro de 1878, bem como de todos os oll1cios 
e avh;os a.ttinentes á materia, da mesma con
sulta .. 

{<Sala das sessues, 27 de Juulto de l8E7.-G'osta 
PeteiJ"a.)} 

nova. t.triü.t; ê elle concebido nos seguintes to;·
mos (lê): 

«Bahia, 25 de Junho de 1887.-Bfu·ii.o do Gu:-tl;r. 
-Côrte. 

{< Commercio reclama. ôO dhs pa1·u. vigorar nOYit 
ta.rifa.-A.%ociaçao Co;nme;·cial.)> 

Depois da declaração for·mal í'eita lm rlhs por 
S. Ex:. o Sr .l\!inistro da. Fúen da, me parec::J ín
nti ·n ·is ir. c ·ei - - o c mner ·i n"' terit 
sil1i1o que conformar-se com a. sna. sorte de vi
ctima do tl.:;:co implac<wel. S. Ex., ;L exempl~ do 
que a.ffirmou se pratic.tva. nn. lt:llh1, poz em v1g·o1" 
o novo reg-i meu de sot·presa.. 

O SR. PEDRO Lvn:- Não apoiado; justificou 
plenamente o seu acto. 

O SR. BARÃo DO Guxrrr:-Repito, o commer(·io 
nü.o terá, persuado-me, sinão que resignar-se. 

O Sr. Oaut-:i.o pelle urgenci~ r1ar'l1 que 
entrem na ordem dos tr<\b:tlllos tres pro.Jectos apre
sentados pela. conunissão de marinha e guerra., sob 
ns. 1:3, 20 e 28. 

o SR. PRESIDE~TE rede ao il0l)l'C deputado que 
limite a urg-eneia pedrtla a um desses prc.jectos. 

O Sn.. CAXTlo, attendendo ao pedido do Sr·- pl'e
sidente, limita a urg-encia. que pede ::to JH'Ojecto 
n. 1:3, que contem alias uma. medirl<\ reclamada. 
pelo l\Iinisterio da Guer-ra no respectivo rclatorio, 
isto ê, autol'iz:tção para set'cm tr<cnsfet·idos para. 
as armas de inrantaria. e caY<tllari::t o..; ollic:in.es r.le 
artilharia que não tirerem o curso de.sta <H·ma, e 
~. -·. 'l"" • " .- • l :. • 'Ol • .·o .... -. . .. 

de inf'antarit~ e cavallaria que tiverem o curso ele 
<trtilharia. ou do estado-maior de l" classe. 

Consultada, a Cmlur.:t nü.o consente na urg-en
cia. requerida. pelo St·. Cantão. 

o SR. PRES.TDEXTE : - Tem a. palavra sohrc o 
expediente o Sr. Barro3 Cobra. 

O Sr. Barros Cobra:- Sl'. pee;:;i
dente, cabe-me a honra de apresentar a esta au
~·usta C<v.:Jara uma representnçi\.o da mes:t admi
n!strativa da. irmandade da Santa C<'tsa de !\Iiseri
cord~a üa. cidüde de P<1.Ssos, na província de Minas 
Geraes, peuindo ao Po·cler Leg-isla ti v o a, uecessarh• 
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licen.;~, par<1 adquitir e possuir lJens de raiz, até 
o valor do 100:000$000. 

~\,;; razões deduzidas n:t representação como 
moti \"0 e fundamento do pedido e os uo.::umentos 
que a ÍióJstruem, demonstram cabalmente a justi<;.a 
d· concessão solicit:Hla ore ue sem ella o ho:; )i-
tnl de caridade da cidade de P,1s:::os, um do.;; mais 
impo:·~:ü;tes de minh 1 pro,·incia, ;.tchar-s':!-á c:n 
breve tempo na impossii.Jilidade de preencher os 
sens hu:nanital'ios e elevados fins pela redacç:iio 
pr0!!'1'2SSÍY;t üO Seu patrimonio C cht l'CSIJecti>a 
renda. 

'· ~ ' ' . - ::;.- " 
enviar á commi~&i,o co:npstente n. reprcsentnç~io 
e documentos. Opportunamente prestnl'ei ú Ca
mat·:~ m·tis amplüS cscla!'ecimentos, si íorem pre
ci5os, em vbta llo pwecer da dign;t co:mnissão. 
de que espero a jnstiça de attender á graça so
lieitndõl. 

In t rnnc:ional, rcla,ti \"O ;.t abertura elo credito ã 
ütYor do Thesout·o. (Lé). 

«Vai expor á Camnr.t o que determinou a ne
goci;lção deste ceedito. 

Em :Olat·ç~.J do corrente anno o Thesonro tinha 
o 11< d n ::t h'ae· l in en ,, li 

Brazil, som ma suppei'ior a 800.000 S. Nessa oc
cashio divulg-ou-se a opcmw:to, isto é, divulgon
se o facto d.o govemo ter tomado somma impor
tante em camtJia.es, e o cambio, que cshY<t um 
pouco acim;:t de 22,· res·~ntiu-se e veiu a 21 l/2, e 
crê qu0 ainda a menos. 

~, 

ao ?\iinistt·o d•t Fazenda, como [a:~ todos os mezes, 
tinha-se nessa occasii"to de lJn:;s:cr vnra a. praç'a de 
L')ndre.;, ate ao mez ele Abl'il, além daquella 
somma, nui:; a de <2. 1.200.000. 

Tem preseates o~ docu:ncntos orig·in:tr.s que 
fie _1111 it disposiçlo da C<lmara., ~i ~llgncm os 

- . 
Os StlS. CAr:.r.o.; PErxoTo, ÜL't:IIPIO YALLADÃO 

E SOARES : - l\lnito lJem. 
Além lla, impressão que ca.nsou a coacurreni.!ia 

do go.-e:no na pmça, facto e:;te exagerado por 
·• al!!uns o:·naes, ne sn J )0Pl11 molestaro Ministro 

qu;uHlo prejtdicam o Estrvlo, deu-se a c!t·cnm
stancia. da aggrantção dos incommo:los ele saude 

CO~Tlt.\.CTO DO GOVER~O CO)l O DANCO I~TER~A- de Smt !\lagesta.de O tmperador, tambem exage-
CIOXAL raclo:; peht~ noticias que aqui eram rece1Jilla:i. 

Si ti\·e;se de recorret· ás praçts ela Emopa para 
o SR. Pr:.r-::;rnF.~TE : _ Tem ,, palavra 0 Sr. s:lcc.tr em tã.o curto espaç:~ de tempo tii..) gt•ande 

Lourenço de Albuquerque. somma, era inl'allivel r1ue o cam11io, que mostra.

O Sr. Lourenço de _.o\..ll.>u.quer
que: -Em c cumprimento da uromessa qn~ tiz 

(, il l ::, ... ;:,Ü. , (_ L. ~ · ~-

nistt·o da Fazenda, sentindo, Sr. presidente, r1ue 
a estreite.,::t do tempo não me permitta dar a esta, 
resposta todo o clesenvol Yimento que o a>sumpto 
reque;r. 

Para que minhas pala n'<"tS não incormm se!!·tmda 
>ez no desagrado ele S. Ex., começ~o por~ dizer 
que, cenmrau o os ac os e as opm1ões o 1 1-
nistl·o, não tenho em vish't lanç:ar duvidas ou 
suspeitas sobre a sua boa, fé e a reconhecida intei
reza do :;eu caracter. 

Não posso com effeito, preten(ler magoar o dis
tincto C<t>tüheiro que jàmais aggravou-me, e a 

uem devo. ao contrario muitas :üten ~ões: mas 
não posso tamuem, por amor de suscepti!Ji!idade.s 
exag·eradas, sinão <:nf'ermiças, sacrificar o.> meus 
deveres de represeí1üu1te ch nação, deixando de 
requerer informações que ,iulgo necess:wi::t.s, 
quando e como me aprouver, e de discutir· com 
toda a liberdade os netos da administraç~"io pu
blica. 

Sacrificios desta naturez<t nunca 03 tiz, e não 
permittir:i Deus que os r,~.ça. em tempo algum, 
nem mesmo aos mem melhores amigos. 

' ao compl'e 1en o, :::ir. pres1 en e, como possa 
ser objecto ele estranhesa. da parte de um Mi
nistro a critica parlamentar dos a::tos do governo .. 

Si no desempenho do mandato, que me foi con
fiado, uso às vezes de expressões mais vivas e 
animadas, é porque não sou uma. r:iessas almas 
frias e indi.trerentes ao erro e à verdade i()'noro 
a arte de disf"arç:.a.r os sentimentos, e, finalmente, 
Sr. presidente, porque habituei-me, desie muito 
cedo, a chamar as cousas pelos seus nomes pro
prios. 

Dadas estas explicações, entro .no assumpto. 
O nobre .Mini:;tro da .. .Fazenda referiu assim a, 

· ~t •i· ~ ele r c n: Banco 

Ya tendencia pat'<'t baix<U\ descess3, mnito mais 
real!z;tndo-se o que tem acontecido semr-re, de
pois de esgotados os empr-estim'Js contraltido:; na 
• t ·o . ; i:, é, o . Jio o , ,~ < pL 1 

que se a~h·n·a quando se fez o empre.;timo, como 
se vaticinou nesti~ Camat\1. c no Senado, repetidas 
vezes. 

Em preciso f"azer face a, unu situaçtio tão séria .. 
que não sô compromettitt a fortmm publiC<'t, comó 
a for-tu na pal'licnlar. 

1 · m1 on o or,\c or suspcn c r o· as as l":msac
çõe;; com!Jin<vlas com o Bttnco do Brazil sobre 
compm de cambiae.5, pois resbva ainda o saldo a 
f()['n.~cer. por cont,·acto anterior, cerca ele 
<.::, 200.000. 

Quiz ver si, por alguns dias, não entrando no 
met·ca,fo razi;t dissi ar '" es )ecie de 1<tnico ue 
se lt:t vi;t 11Htnif't3sí:tdo. Foi nessJ.s circurnstancias 
que o c-crente do Banco Internacional o procurou~ 
propondo ahrir um credito n;t Europa p.1ra que 
o go,·erno pudes;e s·1ccar a descob ·rto.>) 

Senhores,desta narrativa qne a.Catmtra ouviu do 
prorwio ministro e que acabo de reproduzir,resulta 
eYidentemente, vor um lado a imprevidencia do 
c-overno e, por outro, a extr·ema sagacidade do· 
Ha11co Internacional, que estando perfeitamente 
ini'ornnc.lo,ao que varece, do estado do Thesouro, 
omon em ~empo ioL as as prec;tnço.,::; 1 ece arias, 

entendeu-se com os seus correspondentes na Eu
ropa e habilitou-se pau no momento opportuno, 
quando maiores fossem os apuros, o!l'erecer, qual 
fada benefic:t, ao Sr .l\linistro da Fazenda, o reme
di o necossario. E, circumstanci<t digna de reparo, 
Jaeece ue S. Ex. tinha nl ll'Ul11 presentimento 

dessa feliz mtervençao,porque, como consta o seu 
discurso, j à tinhn. determinado ao Banco do Brazil 
que S!lStasse a compra de c nnbiaes. 

Aftirmei que si real fosse es3e contracto, o 
Banco Internaciona.l estando como intermediario, 
no segredo da negociação, naturalmente teria 
féto üvultath\S transa ·.õe:; de C:.\llllli.aes ne:,ta e 
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Blll outras praças do lmperio; e que ficava muito 
mal ao governo favorecer especulação desta na
tureza om proveito de um e pri3,juizo de todos que 
11ão conheciam o..; desígnios do Mini:>tro da Fa
zen(la. 

Sr. presidente, mantenho estes conceitos, cuj.:t 
· l l.ll1.U . • t. .~-' ~ <. , -. :1 f! Í 

Banco lnternaciomti não tivesse npro,eiütdo feliz 
ensc:jo para aui'erir com toll<L a segurançrt gran
ües lucros, seria imbecil ou mereceri<L um prenno 
de virttJde. 

Eu Jis>e tambem que . es~c Banco tom jugado 
com a u::ixn. do cambio alllxn.ndo t<:xas bferwres 
aS tOS OU r CS ·; J ClllCI OS J:U1Càl'10S. 

.Mp!Í tenho n. proY:L E' nma relaç\í.o extr::hidn. 
dos lJoletin:; do .Jomal do Commcrcio, que f<trei 
inserir no meu discnl'so (lê): 

1881 
<( 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

I 
?lr~io\ ~~ 

" ~~o 
)) :31 

Junho 1 
)) 2 
)> 

21 V± 
21 :1/-1 
2! :i;4 c 7/8 
21 3/4 e 7/8 
21 :3;4 c 7/8 
21 :314 e 7/S 
21 3/4 e 7/R 

21 l/2 
2l l/2 
21 l/2 
21 1/2 
2l l/2 
21 l/2 
21 1/2 

lustr.1do collega de opposição, deputado pelo 
20° districto dn. pro>incia de Minas_ 

E.il-o (lc) : 
«Cópia.- Banco Internacional do Br-azil.- Rio 

d? .. Janeiro, 29 d.e Abril de 1887_ O Bauco [nter-

,-ersos \';:dores que renrescntem a mesma impoi'
tancia, png-aYeis em Lonclres no prazo de um nnno 
cmH o ,jnro ue 5 "lo· Peht abertura de.::;te credito 
c pa.J~l a.s sua.:; "commissões na. Europa o Banco 
lntel'na.c~on:ü do B1~a.zil recebe!'it a. commissão de 
um pot· c.ento, sendo rue i o PO!' cento desde .Ft, e .. o 

ela Rochc~. )> 

Scnhore:;, isto não é nm credito ::t <le;;co1:e1•to, 
como nssegnron o nohre t.Iinbtro ch Fazenda, 
salYo si !Jara S. Ex. ,jã. não de.-ertl ser consi
ücrachs, como g·n.rantia, as lettras do Thesom'o 
elo Brazil. (sto e o CJ.Ue em lin~ua.!.!·om com:nee-

•• • -- .. '" .... .... - 11"':1 (\ ' • .,. -· • 7' . • • . ~ 1 <"\ • "'. , • .") ~"\ + ..... · 0. .... ~ - ~-·· "· ~ ; l • : 

os boletiiis tlo '.r01-wtl ri; Com.mcrci.o o con.ftrJ~1a-l p~·~~;~l'Qã~- qu~ o -g:~,.:e1:n~ fór sac~a.nd~,~~nt~'•'gn.rã 
r::\o. em c~so de nccessillade_ ao S.mco Intcrn·:cional, lettras de Y~tlO:.' corres

l\Ias, quando c ond.e disse en qnc o Ha.nco In- pondente, f[UC serão 1)agas em Londres: no l'razo 
ternacional baixou a tn.xn. do c<nn1Jio n:t occa- de um nnno, com os juros de 5 °/o. 

: sh1o em qne realiz•W<1. o scn bom negocio com o S_i não são os fundos nem o credito do B::tnco 
The..;om·o on logo ~epois de o . hann' re,lliz:ldo? Int~rnacional qn~, a g;~rnntem~ o zov-erno a. 

nsserç::.1o uão ('oi feita por mim. O no!Jr~ :1\Iinistro assit;l ;~O Thesg~u·o' mct:tcle, p~lo meu~::;. da. ~om
tinh:t necessidade de dar essa. in:te!li~·encb ús míss:to, a qne se obrig-ara, e com u vantaf;em de 
minhas pala na:;, p:ml poder alcanç~«r~ um tacil nilo alimentar a ngio,agem, de l'{tle fallei h::.1. 
triumpho. dias, e do que tomos todos perfeito conheci-

O Sn.. CoELHO Ronn.IGuES:- N:l0 era. capaz tle mento_ 
• } • 

1 
~it monte. P~tl'a dnr maior rele\o <i sua. operação, o nobre 

O SR- Lomm:-;ço DE :\LHl:QuE.ltQVl': :-Não 
di!:!·o rpw fo . .;sc. apenas yeritico o [hcto. 

Si o Banco lÍltern:tcional tinh:1 re'lliz·Hlo tJ•ans
:tcçües em vbb da nlt:t do cn.ml,io, conSCfJ.Ucnci:t 
incdtnYc l <In. ncc:oci:1çii.o do credito ; si tinha. 
Yenrlido !1:1. baix:n. ca.mlJi :8S p:n>a serem cntrcg·ues 
dentr» do um tlctorminnJlo pl'<tzo, como llotlcria.
promo,-cr a IJ:Iixa do ca:nblo, isto é, o man exito 
de sua operação? En não ll0dia, pois, ter sns-

. . . ·.- :\ ·, .... .. l\ .. ·_ 

buin, :::em duvida por· cng·a.no. 
~<i o; nar}nclle momento o interesse t1o B:1.nco 

er<t promover a :\lt:t do cambio p[\,l'<l. cobrit'-;;e, e 
só assim poderia, con.,eguit' grandes vant:1gens. 

Aindn, mais : ülóm elo governo, sõ o Ru1co In
ternacional stibe f[ne qtHt.nti tS tem :.ido ~:1ccat.lns . . . ... . . ·-

' ' cumstanda, lmbilit<t-o n pros~g-nir com segn-
l't<nç~a. nas stw.s espcculaçües-

Sr-. pt'esidente, examinarei agora. em suas con-: 
clic)ões o contracto celebrado pelo governo; aqm 
o tenho, c pam elle peço n. attenção d<< C:tmara, 
embora. já tivesse sido pttblicudo por men il-

\l i:, ':::.:. - < - • • "' :, • -

saccar a tlescol;et·to contra nossos a.Q-entes !ln:tn
ccil'OS na. Europa. ate a. semm:1 de ~ ~100.000, ele
mtla da pois, gr:1ç.a.s aos esforços do St·. con
sdltciro Saraint, M quiutnplo, isto e, n. ~ 500.000; 
no emtn.nto conse!.!·ni este-ct·edito de .C 2.000-000. 

Em primcit•o loga.r, devo dizer ao nobre 2\linis
tro t1n, F;tzúud<L que o ministcriu de 5 de J:meiro 
tinha tido <1.ntoriz:wão dos no.ssos ng:entes tinan
cciros p:n'<1. sac.n· a. clescoberto ate á qua.nti.a ele 

• (')• (tt • ~ . • ,. • 
. . o ... .. 
S- Ex. CJUC o cotejo e inCeliz, porqne, por UllU\. 
p;trte. trata-se de credito'' descoberto: c, por 
ontr.z: do uma conta corrente g-arantida por ti
tulas 'do Thesouro. 

0 SR. COELHO RODRIGUES :-A segunda llypo
these não era. provavel. 
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ferido um desses di:slates que não merecem 
resposül. ·· 

O SR. CoELHo RoDitrGCEs: - :Nüo apoiado. 

O Sr::. F. BELISARIO (minist1·o da {a:;anda): -
~ã.o, senhor. 

O SR. LouRExço DE Ai:.BüQ"GERQ"CE : -E" tão 
simples! 

O SR. F. BELISARlO. (tninistJ'O dct Fa:;cwla): -
Não é meio ele elevar o pttdrüo monetario ao par; 
não pôde :;er coni effeito. 

O Sr... LounDrço rn: .:\LlluQuEROL"E: - Tenha 
;:.. bot1(h1.Lle de ler, que entencle. 

O Sn.. :f, BET.l5.\.RTO (tiÜJlistJ·o da fct:;cnda) jü. 
fez .::::;fort;:o (lJ,) 

Isto di:;:;e elle ü~pois de ter lido o trecho n. que 
nllndi. 

r. OY<U' o pa.t rao mone :trto ao par . 
St•. pre:;idcnte, Y. Ex. comprehende que uma 

l:.ro,po.,;iç~1o dês ta n~lt~mza sô_ ~odi~~ ser proieri~a 

ti.ves:;e noção nlgum:l do (!Ue ~ej;J, p•tdr-io mone
tario. Elevar o padrão moneta.rio no par <.! nmn. 
c~tra.vngan<:ia c1ne realmente não mcr0ce res
j)osta de ningue111, c muito menos de nm homem 
de s<:iencin, çomo o nol,t·c !\linistro tht Fazenda. 

:;\I<~s vejam0s si en falei em elevar-se l?adrã.o 
monetar!o no par. Eis aqtti. n. ha1·esi.a que pro
feri (lf) : 

<< Ao p1sso que amrmn. isto, suggerc a idea de: 
;.tlternr-:;e o ]'nllrão monehr-io, fixado pela lei ele 
18-l(i, l;a.ixando-o de 27 a. 24. rl. pot· 1$000. 

:!\Ias, ='i o g-overno tem no recolhimento do. pa.
pr:l.-moe(la um meio faci.l e seguro c1e elevár o 

cn.mlJio ao par, porque se lm de ulternr o paclrão
moneturio? 

Vê a Ca.mara. que é cousa. muito di;-ersn. e 
que está ao a.lc;:mce ate de m!nlm. intetligencia. 
E para IJem ~purar este ponto, peç~o permissão 
pru-a repetir algnmas opiniões exaradas no reln.
torio da fazenda. 

A pag-ina 20. diz o nobre ministro: « A retirada 
do p:1pel-moeda, como autoriz~ a lei, infttllivel
mente elevará. a taxa do cambio o íorçará a. a.p
prc~iação tla nossa moeda. até eleval-a. ao par.» 

A p::gina. 22, diz s. Ex.; «Lembro a opinião 
hoje corrente sobre o valor do ouro, de modo 
que o padrilo iixa.do em 1846, de 4$ por oitava, tle 
22 r1nilatcs, .iã. não correspondc ú. realidade, o 
om·o Yale e1Yectivamente mais.)) 

. . 
con:::;tn.nte do trecho que li. .i.\Ias, como o nobre 
i\Iinistro da. Fa.zen<.:l.:1 não entendeu, apresentarei 
o mesmo ar!.!·umento sob outra. fórma. 

Si o ouro vale n1ais, de modo que aquello pa
clt·ã.o já nã.o corresponde à realidade, como o 
nobre l\Iinistro tem a pretenção de elentr o 
papel-moeda até o par '? Por- que processo de 
alchimia finnnceirn ha. de S. Sx. con;;egnir que o 
papel-moeda tenha. >alor Sctpel'ior ao ouro? 

Si conseguir ist_o, . c1·it mihi ma{flw,; Apollus, 
terú. descobert0 a pedra philosophal, e com satis
fação hei de '(lrochl.ma.l-o-tha.umaturgo das fi
uanç•ls. 

Snppouhamos, porém (e assim completo o cli
lemma), que o padrão de 4$000 por oihva de 22 
qni,l :t~~ ~~rrcspo_nde ainda ~- rea.lidadc, que o· 

O Sr:.. L01JR J·::'\ço nE ALBt:Q"C8 r:i~üE :-Sr. pre-. 
sitlente, eu tinha mnito que dizer, m<l::; vott obe
decer :~ \'. Ex, conc:luintlo em mui to p::>uc.1s p:t
hvras. 

o Sr:. . ~\:·-mrtADE F'Wt:I::II:t.\. :-Esta em (li:;cn.;;são 
o ,orçamento llo lmperio, c V. Ex . podo nN con
tinnar o seu discurso. 8'\ton iln cripto, ma;; (lC · 
bom grado ceclo n. \ •• Ex. o meu :og,n·. 

o S!"!.. PR:·:='II:E::.'."TE :- o (jUC nã.o p ilcle e nlt.m
]HS.'i<U' n hOJ·a, porque o eegimeilto e cxpres:;o. 

O Sn .• Lour:.E:'\c,~o nr-: Ar.nuQFEi{QuE:- Obedeço 
a V. Ex. (J!ui.to /Jcm; muito vem.) 
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ORDEl\1 DO DIA 

ORÇAMEXTO DO ::'III!\ISTERIO DO IMPERIO 

Continúa. u. 2a discussão da proposta do governo, 
convertida em projccto de lei, ::x.mdo a. despeza 
do :?IIinisterio do Imperio para o exercicio de 1888. 

( Entm no n~cinto c toma usscnto o S1·. Jiin!st1·o 
do [ii!lJCJ'io.) 

O Sn. PRESIDF.:NTE :-Devo fazer á Cam:m.1 
uma. declaração. 

Quando se lel'am as emendas e atlditivo ofl'e
recidos pelo Sr. deputado Costa Agui<l.r, não repa
rei que impot·tav:nn enc<'ti·gos para o The.sour.) ; 
depois de impressos, . ~~re_m, ve~ifiquei qu.e torl.i:s 

Por isso, nn. fórmu. tio regimento, vão it commis
são tle orçamento ns emench1s ns. 18, 20 e 22. e o 
u.rtig-o ntlditivo do me.:;mo Sr. C0st<t Ag·uiàr, e 

• ,l , ot a::s on ras em u en 1c:as cu·cmnstancins, 
discu.ssiio depois do parecer dn, dita commis:;ão. 

As emendas qne são remettidas ú commi~são 
são as seguintes: 

Art. ln. N. 18. Substitua-se: 
Presidencias de provinda, equipa

rados os vencimentos, sendo aos 
prestclentcs 9:000$ e aos secreta-
rio.; 1 :800$..... ... ....... . ... 2G2: li0$000 

K. 20. Snustitua-se : Culto rm
lJ!ico, elenulas <1S cong-ruas do3 
bispos a 9:000$, dos Yig-arios ~:e-
raes e p • v·:·ore~, ?· •· · 
pmochos'collados a 2:0UO$..... c 8ô5:2oo.;ooo 

N. 22. Substitna-se : Scminarios 
erli:>copaes inclusi;·e 100:000$ 

- l a n ac es 
de thcologia, e canones, na fôrma 
cln, presente lei, melhot•amento 
dos actuaes seminu.rios, e 5:000$. 
de subvenção u.o Seminario do 
Crato, no Cea.rú............... 250:250$000 
Addith•o. Artigo. O serviço da, limpeza c ir-

rigaQão du. cidnde do Rio de Janeit•o constantes 
dos ns . ,18 e 40 do n.rt . 1 o da, prestln te lei passa rã 
;to cargo da r?SJ!ecti\'n, Cn.marn, l\lunicip,ü, a cujo 
l"u Yor sel'i~ tl'.ISladtvlo do orçamento geral tl:t re
ceita um do.;; impo . .;tos cxtstentes de caracter mu
nicipal. 

At·tig·o ( n.dditivo). :\ ndmini:;tt·aç-.ão c l~<ürimo
nio do . .; c:;tabclecimentos do q•1e tt'atam os ns. ::;4, 
::;:; c :m ~ão tran:;l'eritlos i~ Santa Cnsa de ?llise
ricordia do Rio de J<Luu:ro. a ( ual lOl' este serri ·~ 
reccberú uma. snlJn~nçilo annn<1lllc 100:000$000. 

Artig-o ( adrlitivo). E' o g-overno autorizado a 
melhm·.1r, de accor~lo com o.:.: prelado~ tlioc~sa.no,s, 
(. t: :::; I_ ·"' .; ~ ~ 

cathetlr·aes c C11 pelln Imperial . 
Artig-o ( a.dllitiYo). Os se minados episcopaes de 

Bclem e do Carnç:a silo elevados a. t'aenldacles, um 
de theolog-ia c outro de cnnones, tlca.ntlo o governo 
autorizado a entender-so com os respecth·os 
prelados diocesano.>. 

Par.• ~·rapho nnico. Os p~·oféssores dos semi
nttl'ios ~Jpiscopae;;:, l1em como os tlns tltws facnl
,[acles creaclas pela, vres~nte lei, terão os mesmos 
vencimentos e vu.ntn.~cns de quo g-ozam os tlns 
.fitcnldadc.s de direito do lmperio. 

O SR. Pn.I~SIDE:XTE:-Tema palavra o Sl'. l\Iat
toso Camara. 

O Sr. lUattoso Ca:ma.ra: -Si o 
orador que esta in.scripto em primeiro logar; ~r. -
presidente, cede -a pn.lavra ao Sr .. conselhe~ro 
Lout·cnço de Albuquerque, par~t continuar o dts
curso interromp:do pela ordem do dia, eu de
sisto da prefcrench qnc me dã. o regimento. 

O SR. PRESIDENTE : - V. Ex. "flediu a pa.: 
lu.vra. como relator da commissão, e, neste 
c.iracter, a sua 1}referencia. é relativa. ~:os de
putados que se in se: everam a fa....-ot· do projecto. 

O SR. l\IATTOSO CA::'IIARA:-E' cxacta.mente o C]l.l.e 
digo. 

S' os oradores inscriptos cederem a palavra 
ao Sr. conselheiro Lourenço de Albuqnerque, eu 
tamlJem desistirei dellu.. 

0 Srt. PRE':iiDEXTE :-Si Y. Ex. ceder, cabe 
a. paln.vm ao Sr. deputado Coelho Hodrig-ues. 
e si este taml.Jem cetler, ao outro deputatlo· 
ir::. t'•P o a <tvor (o proJec o e assun successtva
mentc. 

0 SR. COELHO RODRIGt:E:-> :-Nem todos cedem: 
é por isso que eu tambem não cedo. · 

o SR. l\IA rroso CA)IARA : - Neste caso usarei 
da miuhn. prel'er·encia. · 

Peço, Sr. pt'esidente, aosorallores que di3CU
tiram o orçamento elo lmperio, me desenlpem si, 
aproveitando-me da l:.trQ·neza elo del,u.te, não 
respondo aos argurnentosu contra a política geral 
do gabinete. A mntBria, orçamentaria é oxtepsa. 
e eu não devo, della me desvianuo, fatigar a 
t"l.tten ~ã.o da Camn.r<\. 1ú7o ct Joiado .~. Não oaerei 
porém, c eixa.r sem respost<t, ligeirtt embor:1, ou
tru.s considerações que, comqunnto estranhas ús 
diver~'ls rubricas do projecto, tem ~mmediat<l. 

. ::.c-
ções contra a u.dministração financeira.. 

Censuraram os nobrés deputados ao honrado 
Sr. Ministro cln. Fazen-da, porque, dizem, a sua 
administração tem sido toda de empre.stimos. 

Não quero, Sr. preshlente, fazer- retaliações, 
mas e realmente cnrio;,;o que sejam os deputados 
da. minoria. os que censuram o actnal S'<>verno 
pOl' esses emJ•restimos, a q ne !'oi forçacto pt~.ra 
p:1gar a, enorme diYida. íluctunnte qne à actual 
situação legou u. passada. 

Estas censut'l:ls ela, pnrt~ elos nol ,res depnt:'l.c1o;,; 
podem ser perfeitamente compnradas fu; de um 
aencral que, tendo perdido uma batalha. decb:iva, 
\·iesse depois conJemtHll' fi.S clausulas do tratado 
de p:1z u.ssig-nado pelos r.liplomatas e gm·erno, que 
se vir<Ul1 nn, tri::;te necessidn.de tle colher as dnt·<"l.S 

Os emprestimo.; er;tm impt·esr.indiveis, c o me
rito do l)(lnru.clo Sr . .i\lini:;tro cb Fncnda niio estii. 
em tel-o.;; feito sinii.o no modo )01' c ne os rez ti-
rando o mal to o o proveito possível, preparando 
a conversão clns ~1.polices , u. elenwilo elo c:unhio c 
a baixa dos juro:; dos bilhetes do Thcsouro, factoii
estes q ne se realizaram por ter S. Bx. faxorcciclo 
u.s condições qne o.-; deveriam produúr. 

Além tlestns medidas, que a\1parecem e todos 
vê:::m, a VOlitiCt\ .tina11ceira do IOl1l'lldO l\Iioistro 
se disting·ue, P<\ra todos os que estudam e me
tlit:lln sobre estes nego.::io::;, pela solicitude e ::a
berloria com qne tem S. E:c acompttnhado 0:3 
:·henomenos economicos, e ·•itanclo por todos os 
inodos pertur_b<1.r, sinão .Procurando íhvore~e1: o.:; 
cft"citos bene11cos das lets naturaes. O prmctpal 
merito da uctmü <.'l.dministra~.ão ünttnceil.'.:\ consiste 
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najnst<"t applicaçã,o, pelo honrado l\linisteo, dessa tidn, por(]_ne ;\S lcttras confuntlem-se na hypo
politit:<.\ elas CO!l:5CCJ.Uencias, que é, l~a phra.se de these, com os jll'0IH'Í03 S.IQUC:>- Deixarei de va.rte 
Lcon Say, ;<qnelln. que ol:lse1T<t t!S le1s naturaes e <t qnestão do intermediaria, que me p:m:ce pc
concea tt·a a sua. <lC\.ii.O sol_,rc as c:tnSt\:5, p:U'l\ obter qucn 1, par::t me occupar unic;unente da.s Yatüag·en::: 
os ~tll'eitos. ela operação; pois isto é o que nos importa. 

E' nisto, Sr. presidente, que consiste uma. boa. Si o honrado Sr. ?llinbtro da. F<1zen a nã.o t.i-
adt)'inbtl':•ção linanceit'<l e não n;.t, invcnç:ü.o de v esse nbet·t' o credito de ~ 2.000.000 no es~r<l.ll
·pl<:tnos nu systemas JJoros, como parecem querer !!·eiro, teri<l ele tomar 1:Cccss:1ri<lmcntc cs>e Yalor 
OS li O h r.:,; deputados. 0111 C ll11hiaes. 

o h:1.1Jil ministro ~.h f'azcnd:t nã.o é o C[U<:: in- Long-e de exagerado, ti.carei afn:;tado ch Yer-
'entt ou :tnnm1c:a novi bdes, sinü.o aqnelle que, llade, ;ttl1t·nHtndo qne a. in:;istencia do govemo na 
con:wc:t:•ntlo a~ leis qnc l'egem o::: pheno:uenos, praç,,, tomando cn.mhiaes, r:u'h pelo menos, dcs~cr 
&tlJc Jitrorccrl-<15, dirigil-as ·ou a elh1s acou- o C<lml.>lo it !<1xa de 20. Tomad<lS ;t csb Lixa 
dicion:lr-:>c. .f 2.000.000 custariam no goYer·no 24.000:000$000. 

E,;. to mesmo <'onte:1do d;t :lhet·tnra de nm ct·e- :\bet·to o Ci'edit'1 e re:to o pag;l.mento :to ca.:nbio 
dito tle C 2.000.000 em tmr do J, . ~ , • ., e-· t. e,pclt er-se-a apenn.::; :... .::i O: ;-;, l 'C:;n
tão ~ever\:mcrltc criticado pelo ltom'<ldo deputado bndo d:thi unu economia. para o E~tado, ele 
pel:1 pro•·inciathl:s .\lagoa~, demon~t1·n qwmto so- :3,l~O:_oo_o~ooo. I,;t~ q_u;111,to_ n~ ~npit.:_l. ~ 
· ·i < 1eut, a co· 1· • • c · • · , - . _ • ~· , • .• 

Yimcnto ilnancc.ro c eco!lülllico rlo p:üz, e\·ib ndo, tlepntado.~ con::~iLlel';.\r , CJ LW -, .. comtw:1 de e:wt biae;:, 
pcl:l intcrvcn~;.:-to do g-oYc:·no, e,;sa:> pcdar·b:lçücs tcílclo de ser r~~ita pelo menos com ~utecip,l<;fio de 
tão pr•'.Íth\ic-.ia~s ~1.~ comm~r·c~o c ~1.0 pnlJI_ico . tres mczes, nntecip:1ção rtne não é ht1Í C i1 0CC'S5<1-

0 ~-o,·erno tmlw. 1mprescmrln·el neces;:;uhdo de ria, em •·iltmle do Gl'eLlito aberto em Parir., tz·;1ria, 
f<"t;:ct':" ;\Ynltatl:IS r·emes:;a~ de dinheiro l•at·a o:; ao go.-et·no um onn,; col'respothlentc ao,; juros 
seu:' compromissos no estrang-eit·o. O :;en <.lparc- do C..'tpit:l.l, dnran te nm lrirne:;tt'f', sn t•cl'ior á im
citue:nto na pl':\\a, npezar· du todas :1s cautelas portanci:l. ela commis,;;lo pa;;n .. Consi•ler·emos mais 
tolllad:\:', i'oi presentitlo C O C:l.llllJiO, l'CSClltiUdO·S() qne 110 pl'imCil'O C<\.::;o, O Ya[Ot' elas ~aml.Jia e.-; :-;aili
do D1cto, r!e 2:3. tnx:n em 'lHe ;:;o aclwYa começou a rin do Tlwsouro ile;tle Jogo, ao pa::.:.-;o IUW o cl'e
b:.üx.ür ate à tl·3· 21.N'esbs condiÇões, o hom:tdo :.\li- clito lo i :1 berto com a clansnh\ de .i nro ~ YonciLlo.;;, · 
ni:>tw jnl!!·on conYcnicntc :;nstar as ordens clalbs c \·criric<u·emo>, compntüclas toJas e.::: ta,; Y<UÜ:.l
p:wa. :<· to!nada tlc cnmlJint?s e n.c;;se <.t.cto seg-tün-,;c g·ens, que n. opcr-.·1ção rui ta pelo honr;tdo ~.lin istro 
Ü111ltetliatamcnte a manife::;taçü.o de alta. dv ~b F.1zenda, si a compamrmos com a de um em

R·:-t:t '!1.n:1o-s~~ d:\ pra~~a, om <J. ue o B'0\"t>l'no co:1dlçõ:~s que ccrta,wtmtc não seriam obt!tlas,deixa. 
não poderia <1.pa.reccr: sem cr:.usnr S:3l'ias pcrturb::- ao Tllcsouro nm lttc:·o snpet-ior :1. 4Sl•:OOO:)OOO. 

~~~~~~~~~D~0~s~c~~~t'~a~~~c~s~·~r~e~-~~ti~z~o~~~l~~~~~~~~~~~-~~-·~~t~,~~~-~~-~·~ron+aggu~ da opornçiTo e1n ~, aeere3ee 
mdo dt· sol\·er os compromisso; no estrangeiro e, o pl'inci pal mer-ito da mcc!i,.la: a ele,·:v;fi0 d•; c.tm
po:· inter·moilio do 8H1CO Inteeil:1cional, abriu o bio, d<c C(tt<tl goztt o E::tado, o commci'Cio c o paiz 

LI ~, • u u l'0"[Wllt en e :t .J uru.; l e ;; 0 \o e ;o o par; 

ct·cdito de qne :;e occupou o nobre dcpubdo. inteieo. 
Qne a opcra1;.ii.o era, nnc~sswin. e foi de g-rande De pa.ssngcm tocarei no ponto do dlsc·ul';:o llo 

;-~1.ntag-em, ning-ucm pode set-i<m1Cnte contest-•r. nobi·e ücpntarlo r·elati\·o il pt'cteadirla l:ontr:tllicçilo 
l\l:1s, ~disse o 1'ioln'e deput 1clo qnc c lia foi mú, do horwado Sr. :\lioistro üa Fazcntla so1wc o 1\.:s
por·jtte dc11 lo~n. z' a :ll·nlt.:<d:1S cspcetzi<H;õc.-; d.e t:ratc <lo p .tpel-mo:~(/a. Est;t contc.tdk'\'<10 é :tp~Jn;ts 
cambio por por·te llo intel'mediario. t~pp:n·ente c não real. o quo o no!.;re :\[inistt·o 

Pa.r.:cc-me, Sr. twe~idcn te, f'[nc o no1n·e dcpn- qneri:t não era re 5~·a ta r· pn pel-moeda pelo Jll'.IZ:.!l' 
t<•fl() bllOJ'<\ em e.1nivoco, por~ne n:nrltatla:; espe- üc re;;gatal-o, si não 11<1.1':\ 01Jtcr a e\ 1'\': 1 .-:~i n tlo 
culnt;üc;; sohre o cambio :>ú se podem,_!ar qnanrlo Yalor· do meio- Cil\:;tlautc . Or.t, :;i o ;tn. c!e\·:u;ilu 
a.s opez•:tt,·ue ... do go,·cr·no S:io de n:ltrll'eZ<l n ü~zez' c:"tit-sc proclm:indo, izlf.l·~ {'<J!lflcn tc do r~.:,;g;, k , pot• 
haixar ;;cnsi\·clmcnte a tnxa, c bto S') darh si o c:it·cnm~tancia:; qllt) uã.o po~so ng"í•t'a cxawinar, 
hom·.1llo ~Iini:;tl'O rh Fnzcnd~~. em \'t}Z 1le ahl'il' o contt·atlidoJ·io ,.;el'ia n llont·ado :\Iinbtt·n :,.i iusi:;
credi~tl no c,;trn,ng·cit·o. rcC•)l'l'c.,sc ao cxputliente tisse na medida 'Lllé as cit'Cltnt:;t:~ndas tut'IHll'altl 
de scn:; anteecs-;ores, ele to:n::n· na. prac_::l, por in- rlcsnece:;:;at·ia. 
tez·medio de n:dr nee Banco o,;; a nt ;r · y· 
rcs (c rrnc ca.recia. :\ Yet·,ln•leira e:;pccula.c,:i'io 
so1tl'C o c:unlJio consiste em tomat· caml1i:les qnan
d.o e 1Jai '\O, p:U';t, ,-cnde l-as f[ n:"LIHlO é ai to. Ora' si 
, - , . • • • :,. • < C Cl O 

~t ele\·avfto do c~unlJio, qw~ llcixorr de descer' lo;:.to 
CJ.llC o governo se ~·etiron ~.o merendo, f!ne gmn'lie 
especnla<;ã.o poder-1a ser fctta. q ua.ndo os cspccnla.
dor·c:;;, tomando Cttmbine:; por um pt·cço a.! to nn 
baixa do cambio, as teriam de ceder depois por 
pz·eç,o menoi' rr.ua.udo eUe cstiv·esse rebtin.unentc 
alt0 ? E', püis, evidente, q11e ess:1s :wnlta.da.s 
especulaç~ücs, de rrue !'ullou o nobre deputado. nü.o 
pocl~ria.m tct· loga.r, e si o Bn.nc:o Internacional 
ti>csse tão pou.co tino pal'a tental-ns, o seu prc
J uizo seria cez·to. 

Não me parece ta.mbem acertaJa, n. denomina
ção que, ao credito aberto emP<.tris,pelo gover·no, 
deu o nohre deputado, de conta corrente g.1r:"1.n-

Jo juro, que dillkulta o.; descontos, tontlo o pro
pl'io ;_;·O\'el'lliJ llCCCS:;id:•IJC Lle llllg'<ll' pelo~ lJillu::tcS 
do T l10sonr·o o .i nro de 5 l 2 ·· 

~ n s, na. :t a ax:t 1 o .J u!'o nã.o estit o mal , :)i oão 
o corrcctivo do mal. Qucl'er d in llcit·o l1amto, 
qnnndo clle é naturalmente caro, é Yet·LbJ.oit•tt 
utopia. Si o comrnercio se queixa elos ,jnt·o,; n.lto:.; 
qne pag:t, e porque não considera, pOl' Otttl'O lado, 
~~s vantag-ens d<t elevaç:ão do cambio, que o <:om
pcnsam a e sobra. . 

Dndas estas lig-eiras explic.·H,:ües, occupae-me-ci 
do orc;:a.mento do :\lin isterio J.o Imperio, jú .i ttsti- ~ 
fic(111do as emendns da commissü.o, jil. de rendendo 
a propl'ia commissão e o goYel'no das accusaçües 
que Utcs foram feitas. 

Disseram alg-uns llos nol.Jres depntndos que a. 
commissão, vis;.tndo !':ómentc economias, pr•lpü~ 
côrtes nrbitrarios, sem uttenç;"i.o aos serviços. 
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Toclos os qn.~ assistimm aos no~::sos trabo.lhos 
estão con\'enddos do contrar·io. A commissão pro
cedeu c0m ex:trem::~. JWudencia. P<~ra. propor os 
córte:;, pediu tbdos ao lwurndo Sr. 2\Iinistro do 
Imp::rio, que, c:olal,ortmdo com elln., devo dizel-o, 
foi de nnw solic:itnoie e promptidã.o que em honra 
do nohr·c Ministro, conres~o pel\tnte <.\ Cnmara. 

Exr:mlnemos <lS emendas. 
A rcl<üiva, aos 1wesidenies de província, melho

rar.do a sorte desses altos runcciona.rios e dando
lhe;; os meio; do se rn:)t1ter·em nas pr·oYincins, cuj:• 
ndmiuistm\ilo li:es for confiada, realis·.t <t eco
nomia de 27:500$, pela snppressii.o d:• varh•• 1nr•• 
uespezas de pl'imoir<l inst<lllnçiio, verb:1 <:ujos 
incon ;·cnientes llemoustrnm a constwte remoção 

do l\Iinisterio do Impel'io foram feit tL:S:- a pri
m:ira, de accõrdo com :t mesa. da Ca.m:t1'a, c a 
se;;nuda, com o Sr. ?!Iini:Stro dn Imperio. 

Qnanto ús Faculdades de l\Ieclicina, a commissiTo, 
emhur·:c julg-ue cx·~cssiYo c htxuo::;') o pe~:;o~\l do
cenlc•. dcse.hndo proceder com to:la a prndencin., e 
não rttv~t't.!lldo incorrer na een5UJ'<t de pertur·bar o 
cnsi no, ncn li nm côrte propoz, limit<tnclo-se a 
ns~i,z1w la r o lhe to e reservando-se o dit·eito de 
lmu1u:n· unm: emend;-t ú. essa. rubric.1. ela proposta, 
por occasião ela 3" üiscn:Ssão; e, como o director 
â:t F:rculdacle faz parte de seu pe.;soal, isto di
zendo, lenho res~Jondido ao nobre deputado pela 
Ba h in, o Sr. Araujo Góes, quando nos censu: ou, 
110r tcem·cs rcrlu%itlo a. verba. pam o cu:Steio r.los 
la.bOI·ntot·io> cltL Faculrlu.•li~ da Bahia, deixando . . . oo:· 

?\a. peopost:t está consignada. para o director, 
apen:1s a fjU·tntia ele 6:000$000. Si reccl:em aquella, 
é em virtude th\lei; porque accumulam no Iog: t.r 
( c ( trec o r, o c e en e. ~m oc o o caso, ~ -
são n:io poderia deixar de propor a cousignaçoo de 
G:OOO$ parao director, porq~e si hoje~ est~ car~o 
exerc1do por um lente, po::le amanhtL detxar ae 
sel-o. 

O Sn.. Ptmr:.o LUI%:- As funcçõc:; são incompa
tiveis, um lente não póde ser como director, fiscal 
ele si mesmo . 

O SR. )1ATToso CAMARA:- Si a commis;;ão in
tender como o nobre deputado, que a:S funcçõe:S 
são incompatíveis, ou, como o nob~e deputado p~la 
Bahia., que, sendo o cargo de dtrector exerctdo 
por um lente, deve este per~~ber:.. além de seus 
vencimentos, apenas a grattncaçao que compete 

ore tn:triO:s . < l ' => , , • · , ~ • 

sendo 14 ordinarios e 9 extraot'dinarios; a de 
Berli ': 28, sendo 14 or(lina.rio.s e H extr;:~ordi
narios~ <t de Bonn 14, sendo 9 ordinarios e 5 ex
traord inarios. 

E' verdade CJllC poderão dizer-me que nessas 
racnldadc:S o ensino olficia! é comp!etatlo pelos 
prol'es:;ore:s extraorclin~rios, CJne !llio. fa;.em parte 
elo corpo cloeente otiictal e pelos pnvntt doc~nte:;. 
A objecçiio não tem inteil'o fundamento, como 
não seria. ditlicil' tle lll'Ovar. }.Ias, nceittl.mlo o 
Cacto, tomarei as lll'incipaes faculdades e compa
r·arei o pesso~•l docente das U')S5:rs C?m . o d~s 
deltas, incln:;rve os profc:;:;ores extraordmat·tos nuo 
offici:tes e pri:rxr.t.i r.locmtcs • .:\ tle Berne tem, além 
dos 15 proCessot·es ~tllciaes! ~2 Jlrivccti _docente.-;, 
tot.tl 2i : :~ de :\Iumch mats o honot•at'IOS e 12 . . . ~ 

o Sa. s. MASCAR.ENtrA,s:- Qual o total dos 
nlnmnos qne frequenta.m estes -professores~·· 
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o SR. l\L\TToso CA:>.IARA:- Em algumas facul
dades mais ele 1.200. 

0 SR. S. MASCAREXIL\:S:- l\las quantos fre
quentam as ~~ulas? 

A ccn;1mi~siio~ .. t'oi 'I~dit~ · prude~1te, "pois, estot~ 
eorwencido, Sr. presi::lente, de qne, sin<lo todos, 
potlin.m ao menos ser ::mppt•im_id?s grande nun_wro 
de adjuntos sem o menor preJmzo par<l o ensmo. 

0 SR. COELHO 1\0DRIG'CE:'::-DCYCI:: ser· suppri-
'1 idos todos. • 

O SR. PEDRO Lnz:-:::\em tem autono-~.ia .. 
O SR. :\IATTO:>o CA:.L\RA: -Além da snlJsti

tuiç:io nos lente~, que é -::onsidera,dn fnncção se;
cunclaria, a principaJ attrilmiçiio dos adjuntos 6, 
segundo dizem, <t d;;s lições tn•a ticas, que, não 
digo ,tão, mas que dc,-cm dar· e5S85 pro1'ess''l'é5. 
_ as !:?.Tan(,O numero las cat err.ts las a cu t <H cs 
de m:.dicina, silo aulas praticas ele clmica e em 
oa~r·ns.,_ ~-omo n:~s d~ chimiea c phy:;ic 1, a vcd t-

l\~o sei por que. Sr. pre~idente, reorganizn.ndo
se as [1culdüdes de meilicina, em vez des.;e lu
xuo:;o e improticuo pesso:ll. não admittimos entre 
nos a S'l h ia. in:;titui~~ão do3 }Ji·iJ;rtti.~ dor;e!lte.~, qne 
contorme o seu met·ito e di:;tincçiio vodcri nn :ser 
!!raduados com o titulo tle extraor, iuarios e com a 111Í5siio de suu..;tituirem os lente:ii catll::dr;t
ticos. 

A posição ·le um medico clinico, dispondo de um 
• . l .... ~ • • ... : ·•• • 

~·econ~menda. tanto ~ue cu e~tou certo que' os 
nossos principa.es clinico:; a de:>ejarhun. 

<) c:1:-;l110 daS e:.;pecialitlades C!UC, CO!ll~l e intui
tivo, não podem tll!.<?l" parte do cm·so g·eral, po
de!'ia. ser prcenc!tido pela instituição ths poly
<:li_nic~ts depe~H~ente;; Ih ~üculchde,_ em que os 

l't. ~ ~ (. v "' ' 

com perpwna t·emnnet';H~iio do,; alttmno ;, .]a ~.:o:n 
ampllitlie:ltt·os ú .u:t disposição no ho~pital, já 
disp:,ndo de amphithe 1tros c ~alas na Faculdade 
pü.t•a, em hol':l di ref'SH, ua das liçüe; o!ficiaes, !'e
cd,cre m o:; doc•n tcs gea tni ta mente, darem a:> smts 
liçüe5 pratieas seg·nid:·S dos estntlantes c me:licos 
que :, 'z "' ~ 1 , '' i ·. , i s ir:,; i uiçues 
de polyclinica, dependente:;; da F:tcul•ht<le,silo elas 
mab helb,; qne CO!llteço, pot·qnc nella,: se combi
nam a scieneh a. caridade c as Yantag-cns •los pro-
11t'ius [il'ofl],;sor·es, pois, ao pa ;:;o q ILC un:; reeelJcm 
a c•stnoh rh scienci<t no cnr:tth·o, oatros pag·am as 
liçücs que t·eccbcm. .:\1as em nn,tla dist.o se cuf.;·ita 
enlr·.: nú,;; porr1ue as nossas relormns par·ecem 
f!\\C con;;pimm to,Jas conte:t o Tlwsouro. O qne 
s) t•:rn lm.~c:J do n:t rei'· 11'111<1. do ensino, não é a 

Confesso, Sr. prcsillente, que o receio, dhtnto 
do qual recuou a c'Jmmissão, [ui exagerado. Nilo 
,;;c pôde perturbar o r1ue não estil. em execu·~~ão 
(, neste caso S:) acha. o decreto, que reformou as 
escoln:-; de medicina. (Apoir.rdos.) 

~s logares de pr<?f'essores acl.juntos <~inda niio 
' ' ' I_ .. ' ( 

pessoal habilitado ; entretn.nto, par<t que não 
tiqnem ngos em grande numero, tem-se recorrido 
~LO expecliente de nomear· intet·inamente, de sorte 
que. individuo; qne recei:.tm •lemonstmr as suas 
halJilitaçüe::; em concurs~~ são os que exercem esses 
logares. Outros Jogares de adjuntos silo exerci-

Ontr·os estilo vag-os. Quanto às cadeira:; especiaes; 
a eliminaçilo dellas do curso ge1·al com exame 
obrigatorio, longe de pcrtur1)ar o ensino, o regu
larizaria, ; porque é absurdo exig·ir qua um e::;tu
dante saia da. escol:1 medico e especialista em 
ocas as especm 1 <ll e, c it Cl r ~i<l. • 1 i. t. ~. 

Eu comprehendo a e3pecialida,de estuda.cht pelo 
medico, que :1 ella se quer dedicar, e não pelo es
ttHlante. Os cursos de especialiclades dever~~ ~er 
inteimmentc livre;; e feitos pelo modo que J<t m
iliquei, sem onus p;wa o The::;ouro. 

Entretanto, tendo onvhlo o Sr. :O.linistro do Im-
peno, recue r ttan e a, accus:lç~ao l e p ll er per
turl.J:u' o ensino, a.Q'tulrilando a emenda que, por
YentuJ'a. tenh<t de t1HDthw, de acc:l!edo com S. Ex. 
para 3'' discussão, depois de ouvida,s pe;;soa; pra
ticas. 

Os córte.; propo.:;tos á rubrica-:.\Iater:al para :~s 
thculdades de medicina-foram bnseado;; em 1111-
nucio,;a investig-ação sobre n; despe;~,as feib~ no;; 
annos anteriores, tendo-se em consicleraçiio qne os 
l;~boe;\tot·io; já_ e.:;tão hQje sn!llcientementr:J pro-

l .._~ l e L • 

Fal'<L demon~tr.u· que nilo foi a commiss'io i).~'
lJitraria, ol•servarei que IH Allem:tdli\ a •1H:tntl~'t 
ps:.!idn, pa.r;t o cn,;teio do; hbor;ltor:ios de medt
cina. e ele :-38: UOOS e sommadas ns d1 ve1·sas con
:si~·naçõe,; in,licadas pela commi:;são p:tra a Facnl
(htde do H.io de Janeir') p tr:t o exerci cio dn 188~, 
aind<t fica, p 1r:t o custeio de seus h\bor.ttorio~ com 
tt qnanthL de 55:000$000. 

Os ontt·os cõt·tes explic:~.m-se por si. 
. .· .. . :- . ·-

nos pa1:,t a BiiJliothe~t a, 4:ü~JU$000. D·alli. não p~·le 
re3ultar pertm·haçãü de ensino. O mais que pode 
ncontecer e compr,u·-se menos livros e cnc·Hler
n:u·-se menor numero de thsses. :i\Ias isto mesmo 
nito se dará porque a 1Jibliotheclt está montacht 
e par:t :t co ;1pra de linos noYos a qu:mtia, de 

• • • 7'. ... • • .••• 

q;te 1~~. oi1r~ elo D1·. Lonis 'fiatt~, pnlJlic';(i,~ 0 
em 

1877 li q nc a con:;.ig-na•;.lo par<t a bi b liotlleca (ht 
Faculdade de :Medicina de Pariz é por n.nno de 
6.000 fl·ancos. 

O Sn.. S. ~L\.sC.\UEXIL\S:- l\Ias considere 
y cx. 1 J • , d · lin·o;; lá c cit. 

o SI:. :\IATT0$0 c_\)L\l~A : - Considere t;un
bem \'. Ex. que :t Ycrba r1ue propomos 6 qua::;i 
qne o •lobro da de lú. 

Qnanto ú EscohL Polyteclmica os côrtes rorn:n 
indicados pcl;t commi:;são de nr;t:ôrdo com o ·~
rcctor da escola. excepto o rel:ttJvo a supjn·c;:sao 
dit COl1Si!!l1UÇiiO Cl<t C[ UctJ1tÍa de 12:000$ p ~l'a 0 
lente contractndo de biolO!.!'Íit inüustrial. E~S:} 
contr-acto ces~ou pela. mor·te 'ao pl'o!'essor contra-

•• • ·: - • - o. •• • .• 

l • , • 0 l , 
0 

~ ( " o. I 0 

outro Cl!ntracto, pm·rltlO a, Citdeira pcrtenec de 
tlireit~ ao. rcsp ·ctiv_o sulJStituto, qne tem. de ~et• 
elevauo a Ccttlteg;or~<t de lente cathcdt·a.twu com 
o.; vencimentos do 4:800$000. Foi por isso que 
a commissão supprimindo nquell<t consignação 
de 12: 000.~ ,angmei1tou wnis 4:800$. ú in<licnda 

, , .(, ::, t (. :-, 1 e::, ·: L • 

Antes de passaradiante,chitnHtrei a. attenção lht 
Canmra para nm !'acto curioso. H:t muitos annos 
c.;bi.o ceendos os cmsos especin.es ch Escol<t Poly
technica. Com elles se tem despendido ccnten:ts 
de contos; entretanto ainda, ni'io se consegmu 
!'ormar nessc:s curso:> um só <tlumno. Silo cursos 
r1ne nem SI qner em I'..:quoncm e, em que mu~ os 
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do.~ lentes, s~m ter a. r1 nem rhlr 1içõ2s, as mais 
das vezes vao it escola a pena,.; par"<t assig·nar o 
livro do ponto. 

Umn, emenda da. commissão rtue tem lei':Wtado 
clamor e n. qne obriga o; lentes do Imperial Col
leg-io d<~ D. Perlro H a ex:uninar·cm os cstllllantcs 
l e prepara or·1os. 

O SR. CoELHO RomuGuEs:- E' melhor üizer 
F'aculdtvlc Úé Pedr-o IL 

tes tirado as ca•leirn.~ p~r: · conctm;~, não se lhes 
pôde dar onus quo não tinham. O arg-umento me 
parece pequeno c t'ntil. Si prenllccesse, o Co1-
l:g-iv não poderi_:t ser·_ sinão o qu~ roi. Si pr·e
' :tleccssc p~r:t 1111ped;r o accre:;e1mo ele o nu:-;, 
bmbem dcYer-i<1 prevalecer parn inltilJir o de 
vanhlg-ens. 

J\Ias, aceitando o argumento ta.l qual foi for
mulado, direi que, ainda em rclaç~ão ao facto em 

... t.l •. , • ' • ~ ... 

A. '?b~·ig~Çã.o ll<U:a os lentes de Pedro li de 
exanunarem os estnthu1tes de vrepnratorio.) não 
ó noYn., c, porütnto, si o arg-umento prova 
alguma. com;<L ó quo, já tendo ellcs este onus, não 
ll!os podcz·ia. ser tir<ldo; 

O decreto n. 1:387 de 28 de Abril de 1854, capi-
-~ t • : l-IJ~~ li '1 a l'tc:H a }11).~ CI!I"SOS 

sHpe.·iol'e' !lispõc no art. s:3 : «Os exame:; de 
prepnr·a tor·io;; serão leitos nn. Cürte perante 
o.; prolessotcs publico.s cle::ig-nadas pelo g·overno. 
Os pt•olessoJ•es não poderão exensar-se 5em mc
tivo legitimo, julg-ado pelo g-ovet·no, sob ns 11enns 
elo art. 115 do deC1'2tO n. 1:3::-n do 17 de FeYereiro 
1 e ;)' . >> 

Estas penas sii'o : Admoest<1ção, reprcltensiio, 
multa ate 5ll8. suspensão do cxet·cicio c Yenci
mento;; nt~ tr·es mezes, c, tinahnentc, perda elo 
~mpreg-o. 

O dcct·eto n. 4-1:30 do :311 1lu Ontnbro de 18(-i~, 
ddel"lllill:t lll!e de C:ld<t lliCSa de c;xamc ÜlÇ<I par·te 
tutt lente tlc l'edt·o ll e z:o art. Sü dispõs ~nc o,; 
prole.;;sorcs que se retmsarctn, ticam sujeito,; ao 
1 lispo;;to nn. pal'te 2" 1lo al't. 8:3 tlo decreto n. l:3'3i 

e - 1 e : 1 ; O u5- • 
Em I BiS, o Se. cons!Jllwit·o Leoncio de Ütt'l'<'t

lho, motli1icanrlo os tlcc:retos anteriores rplatüo as 
pentlS, confirmou ainrla, no nrt. 29 do tleer·eto 
n. G884, a. obrig-ação do.;; lentes ca tlt~ül'a ticos de 
Pe1h·o ll tle examinarem p1·e1l:n·atorws, ,.;olJ as 
penas de desconto. 

• m , 7 , o meilmo c··nse 1en·o pn.sson cs:;<t o Jl'l
{..!'<1Ç:iio para os lentes o substitutos dn.s escolas 
i1ormacs. sendo sulJstituhlos om ~nas faltas e im
pcrlimcntos pelo,; lentes de Peilt•o ll, n.ttrilmim~o 
nos examinadot·es a g-r<'l.tiucaçiio de lO$ pot· dt:t 
de exame, ~-r:üiticnção o::;ta que llcon 1lepontlendo 
rltt nppt'OVUQâO e COllsig·nn.gão fle fnn<lOS JlOlO }10-

\'. li.- 2rl 

Llel' leg-ishtti v o. Desde pois qne a Camara não 
vota os fundos neeess:u·ios, o decr·eto de 18i9 não 
púdc ser· executado nesta parte. 

Creio, Sr. presidente, tez· demonstrado que 
a. commi:::::ão n<uh in novou. Si alQ·uma innovação 
houn~ i a " ~~ 1 - ~ • • 

prevalecem o.> argumentos dos nobres deputados. 
(lpoi(((lO-~.) 

Confesso quo os exames de prepamtorios silo 
ho_jc, pelns nova:; e mús reformas, pesado encarg-o 
pn.ra os examinadores, mas a questão é toda admi
nistrativa e ao gover-no compete modificar este 
..... . :· ... ' • :-'"• • . ··=- :" -
vid:.trà mandar umn emenc1<1, amplia.ndo essa, 
obrig-ação de exames a, todos o.;; professores publi
cas. como era em 1854. 

O outro ar-g-lll1lez1to, de que os exames de prcpa
l'<ltorios não têm connexã.o alguma com as obriga
ç<r:;.; dos prol'essores do _Co!Jegio de _Pedro li, não 

• ... -. • •• • • :> 

6 o estn.hel~eim2nto ollicia·l ch Cúrt~, qne prepara. 
os alnmnos e o;; hn.bilit:t pelos exn,mcs tinaes :1 ma
tricula nos cursos su )er-im·cs. 

:\o corpo docente, pois. destecoilegio, bem como 
aos do.; cursos anncxos ús academias, nas proYin
cias, ó que compete a Yerilicaç-.ão oiTi~ial uas ha.
lJilitaçõe" elos e::-tuclantes do:-; colleg·ios partie.ula.
res, candidatos áquelb. matr·icula: 

Dtt mesma. snrte por rtue o ti;: r1mmto ús Fa
culdades de .Medicina, demonstrei que e !UXUOS9 e 
exce:o;sivo o corpo docente de,.;;;e colleg-io. Constn, 
lle :54 professore.~ 11ne, com outros 34 do internato, 
prefnzcm o nnmero de GS • 

.:: :,. ~ .~ ~ :til ~ ' 
ainda applica-:se ú. E;--;cola Normal rtue, sendo 
destinada a preparar professores para. o ensino 
primaria, co!l ta 24 lentes. 

Ante_;; do pnssu· <tdiante, Jit que respondo ao 
nobre deputado peln R1llia o Sr. Araujo Góes, 
direi ue . Ex. l'oi in ·ust I1<t n'u •· · 
ao honrado Sr. :i\Iinistro •lo Imperio por ter an
nnlhvlo um concnr;;o, que teve lo!).'ar na. F<tcul-
dade de :!\Ieclicina. ela, Bahin,. ~ 

O SR. 'CoELHo RODRIGT;Es: - Exn.mc, porque 
concurso sem cm~cm-rentes nüo pódc ter outra. 
denomiruçii:o. 

O SR. :!\1:\TToso c.uu1u : -Disse o nohre 
detmtado, que o acto de S. Ex. foi twl;itm
rio : porque não tem o :!\Iinistcrio competencia. 
tecltnica par:\ avaliar do jnizo da cong-reg-açüo 
sobre as prons dos concnrrente~; nH\s no mesmo 
tempo rpte ist~ dizia, era l'ot'Ç~:Hlo a reconhecer 
rrue, sendo nw1s de um os concurrt'mtcs, o ?IIi
nistro tem, sem eml1n.r-g-o lht chts~illc:'l.çã.o, compe
tenc:ia p::trn, jul;.:·ando das habilitações, nomear 
no qnc, i1 vbt<t ths 1wovas, mais habilitado lhe 
p: ece . < .,·t 1 e o r Jr epu ac o 01, 
pois, destruido por S. Ex. Que o g-over11o tem 
es:>a- competenci:t e expresso na lei, e para. isso e 
QUe lhe são rcmettia:\S as prov<1S. A questão 
reduz-se a saber si o acto do g-overno foi justo, e, 
:t e:;se rospeito, cu não quero outro .i uizo sinão o 
da pt'opr·io F:wuldade da Bahi<1, despida, dos lre-
concertos, que c c ermmaram o protes o c e a
~-nns dos lentes. 
~ Si o honr:~.do 1\Iinistro mnndon ouv-ir o director 
e alg-uns lente:;cb. Faculdade do Rio de .Taneiro 
sobre as rn·ov<ls, que lhe pareceram suspeitas, 
não foi p:tr:'l. relxüx<'l.!' a. Faculdade d;,'l. Bahia. Si 
o concnr,;o suspeito, tivesse tido log-ar naqnelln. 
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Faculdade, S. Ex. poderia mandar ouvir os len
tes destt1.. 

O SR. BARXo DE :MAZIIORE (tninistro do impe1·io ): 
-E· um meio de informaç~ão. 

o SR. S. l\lASCAREXIL\S:- l\Iandou omcir otli
cialmente 1 

O SR. BARÃO DE l\LDWRE (ministro do itnpel·io): 
-Nã.o senhor, particularmente. 

O SR. S. l\IASCAREXHAS: -Então fez muito 
hem. 

~ccitou a ld.eu, de inct~ml<1ir .~' analy:5~ de.sses ge
nerosa um laboratorio monta.do por particular, 
sendo fei.ta. sob rig·orosa e immeclinta inspecç,iio 
da lnspectoria de Hygiene. A analyse nesse la
boratorio nã.o é obri!::·atoria sinã.o p<tra os !:!·encros 
que, por serem gei~'tlmente ibJsiricn.dos,~ devem 
ser sempre suspeitos, e estes sã.o em numet't) li
mitado. A exigida é sómente a qualitativa; a 
qua.ntitatiYa só serú feit<t f1Hantlo determinai' a 
autoricbcle para verificar a rgl<tiltiüacle de toxico 
nocive que, 11orventnra., contenha o genero l'al
si!1caclo. Não tem de ser feit<'L sobre todos os vo
lumes de cada reme:;sa, como se )Óde de n·ehencler 
< o c 1scurso o no Jre 1 epn a.c.o, smao 
volume de cada remcss..'l.. A tn.hella 
tambem não me p<U'ece exagerada. 

.... . - ... 

Não procedamos como o jogador que, tendo 
pcrtliclo uma quantia,par:t sal val-a, arrisca o resto 
da 1ortum1.. (.:lpoiados .) 

O SR. PEDRO Lür.z: -Nem tanto ao mar, nem 
tanto :1 terra; é preciso aca.utelar o •1ue li esti. 

O SR. l\lATToso CA::IIARA :- D~sde que 1Íã.o 
queremos nem é possível lá estalJelecer a escola. 
de medicina; desde que não te~os edificio a, 
construir e n!1quella, loc<l.lid<tde, creio que o e,o
Yerno lucraria, em mandar Yender em ha.sta pu
bliett ou dispôr dos materiaes que , ele certo, apo"'
tlrecerão, si ficarem eternamente acautelados. 

Eu, portant0, pediri<t ao nobre l\Iinistro que 
proceda, neste assumpto com espírito clespreoc
cnpado, convencenúo-:;c ele que semelhante Uni-

... · . ·. . . ,.,..,• ... 

CoELHo Roi>RlGUI~s :-E' porque a cons
prometteu, sinão promettesse jit estava 

o Srt. nL-\ TTOSO CA::IIARA :- Nilo f<tllo de uma 
Univer,'3iclade si não do· editicio no Yalor de 
10.000:000$ na praia da Saudade. .li o anno 
p:lSS<tdo clemonsteei que com muito menos do que 
as sommas elas verbas, que clespendemos com o 
l.~ollegio ele Pedro H, :ts escolas de medicina e 
polytt:chnica, potle!·iamos manter a Universidade, 
que seria muito mais lucrativa. para o desenvol
Yimento do ensino c das lettras. 

Qnanto :10 Instituto dos .Meninos Cegos, Sr. pre
sidente, si qnizermos concluir o edi!1cio a elle 
destinado, teremos de g·astar mais de :3.000:000$. 
Entret:wto,eston in {orm<tdo de ue com a quanti<t 
e ~ pouco mtus ou menos, pn e-se con-

cluir o edificio, de sorte a poder servir pam 
aquelle instituto: 

.... t • ..., ~ " ~ . ' ... , (. 

questão de saber si não será prGfl:Jrin.•l a esse con- itquelle in;;tituto, incumbinclo-o de fazer po1' 
tracto dar maior desenvolvimento ~to laboratorio conta do :;eu pntrimonio as obras strictamente 
ele ltv!dene da fnculcbde de medicina. necessarias. 

A i·iíbric:L - Obras- si a commissão elevou a E' clif11cil, Sr. presidente, a posiçiio da commis-
100:0008 a consignação clestinadn its da. faculdade são rlo o1·çamento. E' ella quem confronta, as 
ele m(·clicina. da Bn.hin, foi po1· ter vet'itieado, à íOI\'<lS da receit:t com n. prodigalidade d<t despeza, 
vi::;ta do orçamento, que a fJ.1V1ntia de 50:000:=:: e verifica a enonuid:lde do de(icit. 
era insufficiente. E, si dedHziu a diírerença, para A;; economia.:; lhe silo impost:t:s, ern virtude 
perfazer aquella qn:lntia. d~L consignaç:::1o !:!·eral dessa conl'!'ontação, e, não lhe sendo licito pedir 
par·a obras do ~Iinisterio do Imperio,1oi por tel· ve- aug·mento de imposto;; emquanto se poder cor't:tr 
rificado, à vista do orçamento apresentado,ilas que nas despezas, é rorç~:tda a recorrer a este expe
são mais necessnria,;;. qne n. q u:1 tltia. de 150:000A diente. 
addicionn.da á r1ue ainda póde, pela lei do orça.2. Entretanto, eu couresso :t V. Ex . , é neces:;;.wio 
mento em ,·igor, ser despendida no semestre tle tet• col'ag-em p<lt'a, a lrl'ont t:' essas aecnsaçües 
Julho a Dezembro do <:OJ'rente anno. é snlliciente. constantes Je pm·tnl'llaçues de sel·\·i~o; essa:; ot.\iec

Quan~o ás ~bras, (J~e Se est~o_ f'az~ndo ~1:1. praia ÇÜCS, que bU::iC<'I.lll O :tdiamento dttS ecOUOiilia:>, 
~ ,. .. ' . 

commissã.o foi hast<mte explicita. no sen p :reéer. 
que,com os documentosqnc o instr·uem, ha1Jilitan1 
a Camnra :t r·oceder como entender em sun. salJe-
dorin. 

E', porém, minha opinião que, não se podendo 
despender· 10.000:000$ com esse editl.cio, e, nü.o 
convindo acabar <t parte destina da. á. escola ele 
medicina, porque uãu comprehenrlo i'<tculclade de 
medicin:L sem hospital, aeertadamente proceder ia 
n. Camam si autorba,:'e o g·oyerno :L n mder o ma
terial em llns t.n pul.dica,d,isi:-;tindo de nma. voz de 
tão di:;pendiosa CJUão inutil obra.. :\l:mte1· ns 
cousas lltl estado actual. rotand..: todllii os atmos 
avultadas quantias pat'<t a coll~f~t·va,;ii.o do f]IW 
está i'dto, me parece de Jllau conselho. Nl'lll nus 
p_ren~la a deliberaç<i.o,que aen~mos ton1m·.~t d~SJJc:t.a 
.1a feüa. 

: r . 
lei do or~;~nmento, e mais que tudo o clamor, que 
len1.nt<~ o interesse individual orrentlido. E' com 
razões desta órdem ne temos todos os annos re-
conhendo a. necessidade chts economias, as adiado 
p<lra. o armo seguinte. Entretanto, a cada adia
mento corrl'sponde um deficlt, que resolve-se em 
no>os empt·estimos, os qun.es, aug-mentando as 
despeztts pelos nccrescimo dos juro::', avolumam 
as cit'ras dos dc{l:cits nos annos seguintes. (Apo i
ado.~.) 

Nã.o nos illudn.m a:; riquezas naturaes elo paiz; 
pnrqne essa propria riqueza. que. indiviclaclos, 
conrlcmnatnos ao estado de f'or~:as latenteii, como 
ilus rJis,;e a. commissiio, ahi estão presentes e inex
plot·adas, censlll'ando a noss:t prodigalidade. 
~enilores, tenhamos um pouco decora.gem, p:lra 

iJllP u.:.-, di;.;.un tlr~ nós as g-erações í'uturus- eis o 
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que nos deixaram os nossos antepassados-um 
p~iz cheio de riquezas nnturaes, ~ue nem siquer 
podemos explor-ar, taes são os enc.trgos d<L divida 
que nos legaram. Somos uma geração pobre e 
misera.vel, habitando um solo cheio de riqueza e 
de vida. (.:IIt~ito bem, m:uito bem.) 

que UÜO será, daqnelles que \"Otariio pela, sup
pressito desses :30:000$000, pois enter!.de que os 
pr·ol'e:-;:;or·es do Collegio de Pedro II tem üireito a 
unw. gmtific:.wão velo trabalho extraordinario 
dos exames. 

O Sr. AlYa:ro Can1.inha~ antes de 
entrt1r na diseussão do orÇttmento do Imperio, 
aproveita, a oppox·tunidade para dar as razões 
pelas quaes afastou-se do governo na. ultima 
vota~.J.o de contian\a, a respeito da, questão mi
litar. 

Si se quer realizar economias nesse mesmo 
collegio, póde-se conseguil-as fundindo o inter
nato no externato, com o que se deixara de pagar 
o aluguel da casa. do externato e o respectivo 
pessoal administrativo e do serviço domestico. 

Outra veJ·lJa em que a honrada commissão de 
·)l'Çtuncnto poderia. tel' f"eito algumas economias e 
a pertencente ao Asylo de .Meninos Desvalidos. 
?\~o sabe flll<\es resultados tem colhido o Estado 
desse esta,belecimonto, mas acredittt que são quasi 
nnllos. Pelas tabellas explicatiyas vê, por exem-

acredita que 

pensar livremente. 
O partido conservador no Ceará tem si(lo tra

tado como adver::;ario e o or-ador é ho.:;tilisado por 
tal fórma. que acredita que todo o mal vem de 
seu abolicioni~mo, qne é o mesmo motivo elo 
desa.:trecto do qual é victima. a sua província. 

Ainda agora, na pro.r;noção qne nc..'l.ba de ter 
log-,w pal'ê.l os cargos das repartições de fazenda, 
a política hybrida do mi.J.1isterio fez-se sentir for
temente ; porque nestas nomeações, em que não 
deve entrar l't política, mas antes devem ser feitn,s 
em attenção i\OS serviços p·estados ::to Estado, 
e?trou o espírito partidario contr'<"L o proprio pn,r-

. . 
Por taes motivos já o orador tinha assentado 

negar o seu voto ao mii:isterio, n::~. primeir:.\ oc-
• ,·;- ·• ~~ t ando o· verno 

a.ugmeutoua, liste• com a solução que deu à qnestão 
milit:w. ·· . 

Dadas estas explicações,- o orador, pnssando a 
tt·<ttar do orçamento . do Ministerio do lmperio, 
cliz que muito é pür<t lamentar· que I'J.Uimdo o 
honrado Ministro d<"t Fazenda, informa em seu 
Relato,·io, que o dejicit do exercício findo montou 
;\, {25:000$ , despresadas as l'rlv çõe:-, o nobre 
Ministro do lm per i o, longe de p~·ocurar ü1.ser 
economias, no ~ntuito de restabelecer o eQui
líbrio entre tt receitn. e a despeza, nacln, tenha. 
feito neste :Sentido, e <t propria commissão de Ol'
çamcnto, nas economias que etrectuou, não exce
deu á peq uemt somma de 229:89()$000. 

Qnnsi que não valia a pena emendar a pro
posta do Poder Executivo l)<'rtt ret\liz::tr uma eco
n mia relativamente tão insi•.,.nilicante. 

O nobre rela.tor dess:t commissü.o procnron 1a 
pouco justificar a eliminação dos 30:000$000 pai"J, 
as despezas dos exames. geraes. O orador não neg<: 

c.. (. ~ o 
do nobre relator, quando principalmente diz que 
a Camara não está tolhidü de impor aos professo
res do Collegio de Pedro li obrigações que não 
existiam quando foram elles nomeados. 1\Ias cum
pre observar : comquanto os funccionarios pn
blicos tenham de se sujeitar aos noYos om1s _ que 
lhes impuzer :.t lei, todaYin. esses onns niio podem 
ir além dos limites do razoavel. 

O nobre Ministro do lmperio sn.be que aquelle 
Jn'Ol'essorado mantem um curso nocturn de en
sino superior para, menina);; COl11lO, VOiS, O quer 
sobrecarregar mais com duas ou tres horns 1le 
tl'abalho grt\tuito dilwiamente 1 O orador declart1 

ciese,jaria que estes' estabelecimentos de cari
dade estivessem antes a cargo de associações 
particulares. Aqui na Corte ha algumas bem nos 
casos ele poclet·tomar conta desse asylo; temos, por 
exemplo, a Sociedade Amante da Instrncção, que, 
com um patrimonio muito limitado, insignificante 
quasi, tem. tomado o encargo de educar grande 
numero de or·phãs. O governo poderia apenas 
superintenc:ler, deixando a cargo ele uma dessas 
as::;ociaçües philanthropicas o Asylo de l\'1eninos 
Desvalidos. 

Com relaçlí.o à Bi bliothec..'l. Nacional o orador 
al?~'O\'eita a OCC~êião para ~e~ir a_o ll~~re l\:1~-

mento, pois .justamente encontra-se fechado nas 
hora.s em que mais vódem ntilisttl-o o:; estudan
te::; e estudiosos A' noite bem oderia est::tr 
aberto ao mesnos nuli;; um<t hora.. 

Hu, poucos dias ouvia o or,ldor dizer ao nobre 
.:\Iinistro, e com (lesvanecimento, que o estatl<;> 
:;anitnrio da capital é escellente: pois não ha, tal, 
:t variola estc't grassanclo intens<Únente na Cidade 
Nova, e pam este rn.cto chamou aindn . . ha dias a. 
::ttten\.ãO da lmperi::~-1 ArademüL de Medicin:.t o 
Sr. Barão do L:wradio, que é provecto 0 distin
cto hygionista. 

A proposito diz que o serviço vaccinico està 
pl'esentemeute sendo mal feito, e dá testemunho 
disso, pois ha tres ou qn:.1tl'o meze:;, precisando 
d~ .1~·1:np1m vn.cciuica para um amig·o do Norte, 
1lll'lg'U1do;;.se a. um membro da Inspectorüt de Hy
giene este cont'essou-lhe it puridacle qne nü.o l!:xvia 
nenhuma nessa mesma inspectori:1. 

O orador cre tnmbem I'J.Ue ha não pequena dóse 
1 e presumpç~to <a par e t o no · re r ·ms ro, qnnn o 
:mppüe que, J.evido ás suas providencias, e que nü.o 
temos tido tebre amarella. Acredita antes que .. · ·.... . .. . . .. .· . ) ) 

videnCÍl1, C[tfe arredou o anuo passado desta ciuade 
tão gru.nde flagelo. A experiencia. tQtn demons
trado que, quando não <tiJP<Wece a febre n.marella, 
apparece '' varioltt; quasi mmctt co-existem no 
mesmo anuo estes dons males. 

Antes tle passar adiante pede informações elo 
re~ultndo de uma commissão, contiada <t um me
dico, ele ir ncompnullar e estwlnr os tmlJnlhos do 
sabio Pasteur. Procnrou no rel<lturio a.lgmnn, 
coust\ <\ respeito e nndtt encontrou. 

Parece que::-. escolha, emhor:1. recahisse em Nm 
facultativo que a~redit<t ser distincto, não deixtt 
de ser censuravel, porquanto o nobre Ministro 
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devh ter aproYeitado p:n':l. C:'sa: commh;são o Se. 
Dr. Domingos Frcit·c, rpte c e:;;pcci:llist:" na, m:l
teria, e já havia feito e5tntlos congcncrus c ne;ss:l 
occasião ate partia p:1ra. :1 Europa. 

O Dr. Freire tem a cons:!g'1':1ção da, iõcicnci:t 
pelo aproYeit:.unento de seu talento. O nobr.e :?IIi
nistro não andou hem a...-isallo quando, le\·ado 
tnh·cz por resentimcntt~s pe:;.;;o tCS, prh·o11 o ]'aiz 
dos releYantes scrYi~os r1ne podia p:·csbr-llte esse 
distincto pror~ssor. 

Pa:;;~anc1o a fner· n l~·nm:ts con :itlet-.lçüc,.; a re
,.;peito do sancament<) tla ddadc, rli;.: fJilú (:un!'c,.;sn, 
que tem m:1i::; conlhtnç.a, no St·. Re\·~-, tl'atando-se 
de l'CSCl'\":ÜOl'ÍO.';, do IJ.tlC rle di:'SC(' .t~:ãu de pa:1ta
no,.;. 1:· mais npto p:1ra reprezm· •:_gnn,.; <~o _rp1c 

qne nüo confie nn:=; hal.oilita~:üe;; teclmiea:; do,;;;o 
clbtincto cn!.wn!tciro. 

Si não lhe ~ralha '" momot·i:.L, di;.: o '1l'<Hlot•, trcs 
sao as H ca:-; prmctpne;; \o pro.]ec l) t o . r. ,.evy 
para o saneamento da cirhvle :-o prolongamento 
do cmwl do ).I;m~u<~ nte a G;tm1 ;0a ; o drena
monto do ~uh-:,;olo ~o o melhot\lmerlto da ln~ôa de 
Rodl'i!:·o de Fr-eitn,. ~ 

0 prolong-amento tlo Ct\11al do :\llllg"UO não e 
idétl. noYa; desde mil :;eiscento; e tantos, em que 
um engenheiro Íi'!g·Lez ;lprcsenton nm plano pura 
lend-o até h ]H'tlÍ:t. de S:nltn Lnzi:l, nilo ~c·, <:om o 
1im de :'<'tll<'n l' :1. \:i ilude c:omo 11al'<l t'orner:er· 11111 
elemento rlo tlcl'e~a. que CSS0 plano e conJ.tecitlo e 
tem sldo br~auwnto 1\i~cntitlo. 

Quanto a<.;-melhoramento da 1:1!:!'\:,a. •lü Roút i!!·o 
:lo ~ •• ~ -. '> :"" ") • • · -· • • 

nenhum resultado p1·ntko o aterro das margens, 
que e o meio lembrado l 'elo SI'. Revy; todo o 
mal estú nas alg-as que snrgem it ftnx tlas ngnns c 

u , qm 0, e · 1 conv · 1 -~e em su -,s an
cias IJUtrethdas ; sem limpar o fundo da lagüa, 
extirpando essa Yegetaç:iio, de IHVht Y:tlerú o 
aterro rlas ril:n·gens pmtan0sas.· 

Das tres idéas apresentadas l'elo clistincto en
genheiro hyg-ienista, nnut sú lhe parec-e do maior 
alcance-e o clrcnamento do sub-solo; e;;~a. sim. e 
u principal, si não uniea. idétl. pratica n~l. ~ú pot· 
esse meio se conse!!·nirá diminnir o lençol d'a.:.:·m" 
qne existe em todo~ o sub-:~olo da. pu-te haix:.t"' ua 
cir_hule,c que por· cnpillaritlnde, liltrantlo asc:encio
nalmente pelos alicerces, torwL as cns:t:; ltnmida::;, 
como são llit maior parte os p:n-invJn to; tet·
reos. 

O que ma i.,; :-,;ing-ularp;u·ece ao et·arlot·,cml'ela~:ão 
a este a:;smnpto: e ter-se despentlido, de Ontn hro 
rio :111110 pa:-;sado ate :\Inio do COl'l'Cnte, :;cssenta e 

engenheiros. 
Nn opinião do m·;vlM o ]H·incip::tl, sini:io nnieo 

melltOI':tmen to, •lo C)ll ~ll rlr~pende o sane:mwn tu d;" 
<:idade, e O do alJaSl0CÍillC11tü d':1g1tn.: •.'SLC Sel'vico 
r! pe:-;,;imamentr) leito. 

Como não snJ:c si lllc calJCI'~L a p:dana no or
c;·amento da ag-I·ienltnra, :1 proYuila n ~:n:-;ejo p:wa. 
chn,u~;u· a. a.ttenr:iio dr) l'espccti v o 2\Ii nistr·o pm·n, 
este a~snmpto. 

Dú testemnnlw rio m:tll systcma. qne pre
side a c_;;:-;c ramo Jo :;er,·i·;o publico, pois u:t 
rna cut que lllOt'a, que r:: lllll:t oln;; mais illlpor
tnntcs da cidatle, a rlo Cattelc, tli'lo-se ÜlCtos 
muito sing-uhtL'c,; ú respeito. Qnawlo Oii manau-

CÍ:lCS f~H·neccm 70 .000.000 de litro:;, ]ta alJnntl<tDCi<\ 
rl'ag-m. c n to:los os p:wimentos d~ts c:tS:t;; dessa. 
localirh<le, no passo que, quando '" protlucção cle
va,-:;9 :L 120.000.000, ús vezes ha {'alt<L até nos 
pnsimentos terrcos. Já nconteceu um;t vt,Z~ cho
Yendo :t emtJros, havet· um metro (le inundação 
e 113m uma ping<"t d'n.gu:t n;),S torncil·as! 

Yolt:1ndo ao ot•çuncnto dv lmperio, olJsct·va 
q·te g"l'.mde economia se podht f~lZCl' n•" ,·crb<l. da 
limpez;t da eicbde e tlas praias; o ornriot' costnnw. 
p:tssm· por c;;se.:; log-ar.;s c nnncn. vin ningncm 
limpan(lo as pr.1ias. 

::'\iio pr·,,lc tet·rnin;u· as snns oJ,:-;el·v:lçiie:; a. re
speito do Ol'Ç·nnento qnc se rliscnte :;em f'all~tJ' no 
l-;)ntrncto que o nobre l\Iinistr·o cek~lmm a :.;o de 

1 " .. .. "'lo • • ' :lo .. . 
Ln,horatorio Cllimico A1wlytico p~tl't\: os g·encros 
<1 limenticios impor·tados pam esta. cidade. · 

"\cita qnc. tl'<lt<Hll.lo-sc tlr' nm estnl,clccimc nto 
\ cs :1. tmpot· a nem e q ne en c IH e com o cgw .<a < c 
llliti:; C:ll'O :1 CSÍ:'t eidatle, isto e. <1. Saude pnhlicn, 
não se rlOYC co111h\l' um sei·viç:o de.; tn. ortlcm ;t 
nrn cstahelccimcnto pnrticnlar·, tnnto mai;; f[tWndo 
jú, existe nm do Estado, o Lt1,boratorio de Hygiene 
ch E:>cola, ele ?lledicinn, e ]H'Qjccta-:-::e Ct'Cl\l' outro 
p;Ha tt Inspectoria ele Hyg·iene Pul,!ica. 

Perg-nnt:L ilO nolJ!'C :1\linistro qual e a ntilid;:uk, 
a vantag·em de dons Jabot·atorios,um Cl<t lnspcctoria 
de l-l~'f!'iene e-cntrn p:n·ticnlar, c amho.;; destina
dos ao mesmo tlm ? Par.1. que estahelecer-se e.;t<t 
concurrenci:t pre\-ia. a um e.3t:llJclccimento pn
l'l i co, q ne pôde ter van tajo::;a, reccit:t'? 

4 't• ...,. ........ . "' ... "' :o• .- ,-. 

não sem uni C3rto acanhaÍ11ento, pois envolve a 
pessot" do orador, com nm:t questão importan
tíssima qne estiL no domínio pulJlico c a.trecta n·o-
une amen e (lS m cresses c a amara 1 umctp::t 

da Côt·te, qnc se ach:" amenç:tda de um eslmlho 
snpel'ior a soo:ooo .. ::ooo. 

Em l~iS, ser\·inrlo como Ycreadorcs caracteres 
tilo re:-r,citaYei~ como os Srs. ~\ndrn.de Figueira, 
Sa ldanlla ?IIn.rmho c Dr. Cnsta Limn., o ontros 
nilo menos cli ~ tincto;; , a Camarn. !\Iunicipal, ú. 
yi::;tn do !lloclo por que e:-;tav:1m sendo cumpridos 
o,; coutracto.s rle caknmento, rcsol\·cu t·esein
dil-os, o c1ne lhe et·a facnltatiYo pc! H.~ clansnla:o; 
dos mesmos con tr~tcto::; . 

E-;ta resoluçitn, fJllC loi touwrla qn;tsi [ 'Ol' uua
nimidnrle, pa :~.;ou ~em pt·ot·~sto, até 'l_ne ctn 1880, 
um dc•::i con traela nte:;, Per h·o Leandt·n L:unbcL·ti, 
in teu tnn mu::t :~er:ilo cor.tt·a a municipnlidaçle, pcw 
ar1uc!la rescisão. Er:~ então advog-ndo da camar~t 
o Or. Julio llo r.a1·mo. Sobrevindo ns férias, foi 
p ::. < : •-<.'tu:;a ct provas c so em •evet•en·o c o 
anno seg-nintc, isto e, de 1881~ c C]Ue o ot·ador foi 
nomeado em sub;;tituiÇ'.ã.o ao Dr. Carmo. 

.. .... .·. . . . ~. 

~ ' or•ntlor oecnpn.-:-;c com o tLviso expedido úc:ere:t 
dest:t .-pwstão, em H1 de Jnnho rl<: l~F:G, pdl) S1·. 
l\IinistJ'O do lmpél'i•J, pal'.t prenlllil' a S. Ex. de 
qnc os nctnncs ve1·eadores procuram nesse neto 
elo g'OYC1'110 llll1 prctcxto,aJ1llllle que SC fnÇ:lt O pa
gamento reclamado por Lambet·ti. E nccresccnt;t 
que ate qucr,~nJ tirar partido cb p01·brin, de ll rlc 
Dezcmb1·o durjnel lc nnno, expedida á vist:l do 
nma, t•eprcseJ1tüçii.o, soLrc '"qual o noln·r:~ ~Iinistt·o 
nilo poclht deixar tlc ouvit· a CttllHtl'<t :Municipal ; 
especula-se com semelhante acto, de mero CXJ'IC
rliente, pois n~.o COl'l'eSponde ::sin;io <t·unm rlili
gcneitt prclimin:w~ de rÍf:!'Ol' em c:1sns tacs. 

.. \ssevera r1ue, clllquaúto serviu de ath·ogado 
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da, Camat'<l. -:\Iunic:ipal , não encontrou nenhum 
auxilio, por , arte dei>UL corpm'tH}iio, ptu·a serr:m 
acautelados os ~e11s intere~ses. Os Yere:ttlores cs
forç;.wnrn-se por comprometter esses interesse:;. 
"\s qnestões fpte Ycncen cnsta.ram-lhc es1orc;os 
sobrehumanos, porq uc tinh:t 1lc arc.1.r com a. mú. 
vont<vle dos membros da edilichule. 

E a justiça ol,riga-o :1. dizel' qn•~. depois da ca
marn. üe qne rez parte o Sr. :\nllr~tdc Figueira, 
nenllnma. out:·a. l!onvc qnn lll'e;t:ls"'e sct·,·i•;.o <to 
município: pm· isso n11n~:a. perdo~H·á ao St·. Leon
cio üe Cat·vallto ter suspendido n. ~:amar:t de 
'toe o mesmo St·. Dt·. :\nclrnde l•'igneim et\t orna
mento. 

Nnquelle posto eumpt·iu sc:mpt·c os sen.;; devere:::, 
- : ~ , ~ -::- - c cm.J .tl',!c;os por pnr e 

dos represcntnntes do mnnicipio, com n. m:lior 
actiddadc, solicituolc c dcdicnçiio ; c ~tpr-oreit;t a 

,.. • ~ ... . )• 'a· 

nctnal vereado1· Dr. :.\Iouriio, n ,;1jo caracter tri
buta a dcYida, homen:1gcm, o qn:d , na. ultima. 
sessão da. cauHU'<l. em qne se trntnn da f]nestüo 
Lamllerti, tomon a defc;a do orado!' lançando luz 
sobre esse ncg·ocio. 

Pnra. (]!te dos (t;,wl(:.~ do parlamento conste ~1 
,-e.rc:l,ldt1 inteira a respeito de tal assumpto, tl'<Hl
screverà no : en •l!scut',;o as princip::\es peças do 
processo. 

E' preciso, diz no concluir: que cada. nm fique 
com a responsa1Jilidadc que lhe cabe; é nece3-
sario que o paiz Ycja mais uma. vez como se 

' 
zelar os interesses confiados â Camarn. ?IIunicip~ll 
da. Córte. 

missão de orçamento: ., . 
As sobras vet·ifico.clas uns eliYers~s Yerbas tlc 

despezn. pam it. Faculdade de l\Ied;cin:t da Bn !tia 
serão :1pplieacltlS depois do 0° mez do cxercit io às 
obra . .;; c montng·em dos laboratorios da. mesma. e:;
coln.-.'lm.l(jo ~Goes . 

E' lida, apoiacb c cntt·a coujnncL"lmon te em t1b
cus:São com o projecto a seguinte 

Restn.betcça-sc a Y•}t'lm de 27:000.3 pedida. na 
proposta p al'<l 0:' lahoratDL'io:-; o.la Facnldado de 
Medicina da Bahia .-.·t•W(jo Gti r.: .<. 

A di~cns&'"io fica adiada pela. hor,c. 

}l:.Ll'it. 28 do conentv : 
Votação elo pnorecet· cl<\ comn1i~sií.o ele constitui-

·.:- P: o·..... .:- . . :- :\ 
iw 4° distt•icto Lh\ jll'O\"inda. do Rio olc J\Ulciro; 

Continuação ,.Ja 2:1 discussão tla proposta. tio g:o
Ycrno, conYer-tíLI<\ em pt·ojecto d~ lei, tlxa.ndo a 
llCi;peza. do l\!ini'itel·io llO lmperio para o exer-
cício tle 1888; . 

2~ lliso::ussão da proposta tlo gC:verno, convcr
lid:1. o.:m projccto de lei , 11xn.ndo n. despeza c.lo :.\li
t1 istcriü tht Jnsti<:n para o excrcicio de 18S8. 

LcYanta-sc a scs:;üo iLS :.> lloms da. h1l'!1e. 

30" SESSÃO E~I 2::i JUXHO DE 1887 

SU~I.IlAIUO.- Chama,/ol.- Leitura th neta. -~J!PI"OI"Jç.iío. ·
Expedtclltc.- Jt. prcsenla~ão dos habitantes da co :nt.rc:~ de 
lpoL aprc:;~nta.•la. I• elo Sr . Torre; Pvrlu~al. Tarifa •I;; ai· 
f;llldoJ:;a. UIJs.:r,·.1ç.•ío,;-o intcrp~lla~ões olo Sr. PcJI"IJ Doltrão. 
Got:trua nacional crn sco·vi(o. Oh;cn·açõcs c roiJnorimlln:o do 
~r. Ah·cs •lc Araujo. Hcprc:>cnl:11;:ão d~~ C amam :'>lUitici pat do 
S. J~Jão Nopomur.cno, apresc~olad:1 pelo $r. Cn·!os Peixoto. 
C•Jntr.1cl • com v Banco hotcrnac.iunll. lli.<cur;o <I<J Sr. l.onrcn· 
c;~ olc jlllll •lllo!I"IJUC. - Orclt:m do di~.- Vot;lÇãv o ·ccoulwci
meul~ •l<J Sr. tiCI'Ul:"lo Ca,;t riol•J. •;omlinu;;çiin da ;?·• discn,:
' ão ,1,1 Qo·çamcuto •lo l\liui$Lerio do lnl{>~rio. Emcn•la,:. 
Jliscur~os •los Srs. Coe lho llodri;;uc>. llbucio Ili!Jeiro c 
Jun:ndo tic Aõn iar. A•h:lluc nL•> ela uiscússão. 

Abre-se <"1. sessão ao meio dia. e lO minutos. 
Del_loi.~ tle alJerta. a. sessão comparecem os 

Srs. Cost<t Aguiat•, Coelho Rodl'ig·ucs, Rorlriguos 
.lun ior, Josó Pompeu, Jng::aribo Filho, Manoel 
Pot•tc:llu, Araujo Gàe:;, Fernando.;; ele Oli,;eira, 
Bezamat, Pcrcit·:-t. <h Sil\·a, S. l\Iascarouhus,Alves 
de Ar:~ujo, l\Iacicl, l\.osa c Silva, ·silY<"I. Tavares, 
11Iit·auda RiLeieo, .\lrredo Corr0n, Coclmtne e Car
ncit·o da Cunha .. 

Falt~uu, com causa pm·ticipatla, os Sr.~ . Ratis
lJona, Hem·iqne Mrwqnes, Rtt·ão de Aro.ç: •.ZY ,Búl'
nal'(\o de l\lendonç:n, SoiJl'inho. Ribeiro de .i\II.l-
nezc::, ·c i11 o •Onzaga, oe 10 ce "\lmeida, João 
Pcnido, All'onso Pcnua, João rnetano, Dtul'te de 
Aze,·edo, Hcnriqnes, ?IIonriío) c P<lCifico ?lh<Sêil.-

Faltam, sem cnus::t. p::-trticipada, os St's. Cla1"iLH.lo 
Cha.Yes, Leitão ll~\ Cnnhn , Dias Carneiro, Alencar 
Arari})C, Coelho e Campos, Rwão de Gcr~moabo, 
.lunqnci!'a .\yrcs, Cunha Lcit<.1o, Lemos, Henrique 
S·1 llcs, Ccsa.rio AlYim, Barão cl:\ Leopoldina, 
Christi<~no d;t Luz, :\Iat t ;l Machado, Pedro Br-and:i o, 
Aíl"onso Cebo .Junto1·. "\lmehla Nozneira. Ger:\ldo 
de R.e~nde, Comlo do Pinhal, Delnno Cintra,Eu
phrns:io correia c Jo:vplim Pedro. 

E' lida. e sem ouscrvaço)cs nppro,·atl;\ a acta. li:~ 
scs&to autcccdeute. 
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EXPEDIENTE mento ; e, uma vez que não me é permittido 
ützer aa-om essa den!onstmção, lleço a V. Ex:. Olficios: ~ 
que não leve a. mal que lei~L a mesma represen-

Do Mínísterio do Imperio, de 2i do corrente, taç.lo, como passo a fh.r.er, pedindo para ella, toda 
devoh•endo, informado, o.requerimento em que a nttenção e benevolencia, desta augu:;ta Ca-
os secretarias do Externato e do Internato do (L"') mar-J.. e. 
lmperial Collegio de Pedro 11 pedem à Ass~mbléa Enviando ã, mesa. a, l'Ç\'\)resentacfo,o C[Ue ·acabei 
Geral que eleve a. 2:400$ nnnuaes o Yencimento de ler, e deve ser remettid~• á illustrada. com
de 1 :200$ que cada um delles 01'<1. percebe.- A missão de orç.amento, peço desde já aos illu;;tres 
quem fez arequisiç.ão (commissão de fazenda, pen- membros destu. commissão que dignem-se de n.t
sões e ordenados). tender <"L·l requerimento feito pelos meus digno~ 

Do mesmo ministerto, de 25 do corrente, trans- com provincianos e não se esqueçam de prover a 
mittindo, em resposta ao officio de lô deste necessidade indeclinavel do prolongn.men_to _da 
mez, a demonstraç:ão das despezas feitas c~m a via-íerrea. de Ba.turité, pelo menos, até a vtll~ 
commissão do saneamento da cidmle do R1o de do Quixadà., e, si fôr pos:;ivel, attender tam~m a 
Janeiro. a, carg-o de en rrenheiro J. J. Ré v • ·- A analização do rio S. Francisco pau o no Ja-
quem fez a requisição (o Sr. .Affonso Celso Q"uarille. -
Junior). ~ Não termin<trei, Sr. presidente, sem declar~r 

Do mesmo mí~isterío e de igual dn.ta, deyol- ue sentirei Jrofun z·ar · -
::::.' ·n nio conservador <l. pt·ovincia do Ceará fór ~enos 

nas parochias urbanas e suburbanas do município n.ttendida que il<"L si tuaç."to liberal. r<:, 'COnclumdo, 
da Côrte, e remettendo o dos chímicos d~t mesma peço <\O honrado Sr. 11inistro da Agricultura, c1ue 
inspectoria, .que tambem pedem a.u.Z'llento de ven- está dando-mo a liOnm de ouvir-me tão de perto 
cimentos, sobre o qual presta informações.- A e com tanta, lJenevolencin, que se iligne de lançat· 
qnem fez a requisiÇ<i.o (commíssiio de fa,zenda, pen- suas beneficas vistas para minha provincin, que 
sões e ordenados). tão açoitada tem sido por gra,mtes calamich~des 

Do mesmo ministerio, de 27 do corrente, trans- physicas, que não .Póde dei~ar ~e me_recer th"L 
mittindo cópias dos officios em que o engenheiro parte do poder pubhco os ma1s serlOS cu1dados. 
Jules Jean R.évv, chete da commissão do sanea- Vem á mes~l, é lida e vai á commissiio de or-
mento da. cn.pitàl do lml,lerio, expõe o resnlta_do çamento e obras publiras a seguinte 
dos respectivos e5tudos sobre as obras necessarJ<'I.S 
para saneamento da Lagôa de Rodrigo de Freitas 
e do canal do Mana-ue.- A' commissão de or ·a-
men o e sau e pu tca. . 

Dó Sr. deputado Antonio José Henriques, desta 
data, communica.nclo que deixou de comparecer á - - . . .. 

,... ' (. , 
achar-se anojado pelo fallecimento de um sen 
parente.- Inteirada: manda-se desanojar. 

Do Sr. d~putado Be1'nardo de Mendonçt"L So
brinho, de igual data. fh.zendo igual conununi
caÇ<lo.-lnteirada; m~Luda-se desanojar. 

Requerimentos: 
Do alferes honorario do exercito Antonio P:tes 

de Sã. Barreto, pedindo pa.gamento da_ 'Venci
mentos a. que se julga com direito.- A's com
missões de marinha e a-uerra. e de razenda. 

De Ambrosina Rosa d.e Jesus, mii.i do f'allecido 
alferes reformado do exercito João Soares Baptista 
Machado, pedindo umn. peus:1o.- A· com missão 
de fazenda, pensões e orcleuados. 

REPRESENTAÇÃO DOS HABI.:ANTES DA CO)L\RCA 

O Sr. ,..rorres Portug·al:- Sr. pre
sidente, um respeitu:vel cearense, meu prestimo~o 

_ ___ _ _ _ __..a .... mio- • - :- ,- · • 
Lima morador na comarca do ll)ú, da provinci<"L 
do C~arâ., invocaudo as luzes, o prestigio e o pa
triotismo dos meus illustrados collegas deputados 
pelo 2o, 3° e 7° districtos da mesm~1. província, e 
solicitando o v<1lioso apoio delles, bem como o 
meu fraco auxilio, em f<t'Vor daquelht comarc..'l, 
dirigiu-lhes e a mim mn~1. carta, cobrindo Ull1~1. 
representação assignadu. por 100 dos mais presti
giosos habitantes da referida comurca, que pedem 
a esta augusta Camara o prolongamento dn. ferro
vht de Sohral até à cidade do lpú. 

Em attenção a V. Ex:., que é o regimento vivo 
desta casa, deixo de demonstra.t' a conveniencia 
e mesmo a necessidade do solicitado prolong-a-

Re.presentaç,ro 

Augustos e Dignissimos Senhores Represen
tantes da Na<:.1.o. 

Por mais fecunda . ue se't"L a natureza é neces-
sario sempre que a. a.rte venha aperfeiç.on.l-a, para 
ser u1ll<:L utilidade nn. vida individual e social da 
humanidade. . 

Esta, comtu·ca da. cidade tio lpú, sendo a zomt 
rht provincit"L tlo Cem·ã: talvez n. mais ric;\ no reino 
mineral e .-eget:"Ll, vem ú. presenç;<t desta Augustn. 
Cn.marn., pedir-lhe que la::1ce suas vistas sobrê 
ella, para conhecer ela smt uberdade e facilita.1:·· 
lhe os meios mais efficazes pa.m seu desenvolvi
mento. 

A terra é de um:L vegetaÇ<lo espanto:>a! Apezm· 
chts muitas di!llculd:ules com que seus h<.1.bitantes 
têm a lutar braço :.1, braço pela escassez de ca.pitaes 
e !illta. absoluta de meios de tra.nsporte do pro
dueto de sua activiclade, conta a comarca 15 c;n
.zenhos de ferro com ahunhique e 128 de madetrn. 
tambem com al.ambi ues tendo mais :.\l n-uns 
( estes a. ricas p:U'<l assuca.r. 

Entretanto, os terrenos regados pot· agua pe
renne, em sua maior p::wte, se ~chu.m incultos, 

.- o ao paupensmo-tle-seus-tutbltant~,-segre-------
gado~ dos ceu~ros populvsos. . 

Existem mais na comarca : uma machma mo
vida a vapor e 27_ a bolandeiras part"L desc..·woç;~r 
algodão ; ID;dustria e~ta que co~ aq~ella ter1~ 
de progredir vantaJosamente, Sl fa.ctl _foss~ o 
transporte de sua 1)roducç:.'io, tocando aqm a VIa
ferrea de Sobral. E <1. riqueza principal do só~o 
cearense é a .canna de assucnr e t~ lií.. E o cafe, 
esse rei da agricultura, se vai cultiva.ndo nesta 
con1arca em hu•ga esc..'\la, dando os melhores re
sultados. 

Comquanto a agricultum se;j:i a principalionte 
de riqueza não deix<"L de ser ue g-rande momento 
fallai' sobr~ as abundantes minas do .Turé e Bom 
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Jesus, que, ten_do sido exploradas por prolh·sio- f p;1Z.-Carlos Felippe tle Souza, tenente.- Manoel 
naes, ficou verüicado haver nellas em profusuo- Gonçalce.~ Belem, alfere5.-Frrmcisco _1\/ogueira de 
o ouro. Souza Liiita.- Si·m,plicio de Souza Lim.a., alfe-

0 sitio denominado •< :Minas», onde existe a res.-JfanoelJfarinltadeSou::aLima,negociante.
pomssa. a prata, o chumbo, nuo pódc tlc:a .. r no es- .4.ntonio Manoel Pires.- Gab1·iel Saboia e Silva.
([ uecimento .. Jú. não f"ttllamos da pedr"<:t-hume em F1·ancisco Rodí-i[Jl.tes de Sott:;(t.- Dorotlwo Peí·eira 
tanta, quantidade, que é a materia de que ser- de Paiva, juiz de paz.- Antonio Pe1·ei1·a de Souza, 
vem-se os curtidores de couros. A óca, o verdete, tenente da guarda nacional, eleitor.- Gonçalo 
o ferro, o salitre e a excellente tinta mineral, Henrique de A-ragtio, alferes, eleitor.- Felix Jose 

· abundam em immensas jazidas e na superficie do de Sou::a .Netto, secretario da camar-a..- Antonio 
sólo. CrtrvaJJw da Silva, negociante.- Francisco Nunes 

Assim, pois, os habitautes desta comarca, de Re::en:le.- Lucas Sobreira Lirna.- Gonçalo 
pedem a essa Augusta C;lmar<-'t, o prolongamento Cardoso Sampaio.- Rodolpho Rodrigues Leite, 
da estra(ht de ferro de Sobral até esta. cidade, p1·ofessor publico.-Benedicto ~11a1·ia da Silva Lork
C'Jmo um dos mais elev;tdos beneficiOs que á pro- 1·eií·o, musico.- Manoel F;·ancisco do Amorim.
•?ncia do Ceará, quiçá a todo Imperio, possam Jos~ de Sou:;~ Mm·tins, tenente-coronel da o-uarda 

, , .- n onto ves eretra.- e ro 
Cidade do Ipü, 26 de Maio de 1887.-José Thomé José de So1tza A.ragao, eleitor.- Jose Cy1·iaco Xi

da Silva, juiz de direito.- P<1dre Jotio Jose de m-enes Filho, eleitor.- .Manoel de Souza lrlo't"ei1·a, 
Castro,- )aroc:ho da, fren-ue i:l - F r ' a..ca~~~ac,..., .;o21fl0 '-iS"-lliHJll--- - -----

-------~:::_,v~a~cr,'-:u.,.Ju~i~d~e~ . .4".Z~bt~,q":-. t:-:-te~~""·fJ~H~e~, ~j~u?i.zc::. ==m=--'t!_ll~1Í~c':'i 1-"-'l,"':,l"".-L_...~.Jo:"':;"-"·~~-r-'p"-:t""e-"n~te'-'-'-';d~o ..... subdelegado.- Raymurulo Fe?·reira da 
Libe,·ato de O:tl·valho, 1 o ,juiz de paz.- Capitã0 .4.. Rocha, subdelegado de policia.- Vicente Fe,rrei1·a 
rle Vasconcellos, delegado de volic:h1.- Jo-.;ino Hy- de A1·aujo Silva, alferes da. guarda nacional.-Vi
gino de A.rntdo Li;lut, subdelegndo de policia de 1·iato Feí·reira de AYavjo Silva, 3° supplente do 
Ipuim.- Simplicio ~Manoel rle Sou;;a, :3" substituto delegauo.-Ltd-: LOJ)es ele Araujo Silva, eleitor.
do juiz municipal.- Coronel Por{tl"io Jose de Jose de Amtdo Sil1ia.- Joaquim de Ban·os Mello 
Sottz(t, presidente da cnmar<1.- Pecl,·o Pel·.,-cir<'· 2° supplente do deleg-ado.- F1·ancisco de Araujo 
Passos, vice-presidente da ca,mara.- .Jose O:enr.lir.lo Linut.- Francisco Ribei}·o ~l:Iello de Sou:a, 2° sup
de Smt;a O:trvalho, escrivão de orpllãos.- Ray- plente do subdelegado d<'t Januaria. - Pio de 
'úamdo Pcre.~ Segundo, alferes da guarda nacio- B~rros jlfello.- José .Monteiro rla. Silva :Mo'l·al, 
nal.- Jose Antonio Coelho, tabellião publico.- nJferes d<1 guarda, nacional, eleitor.- 100 assi
Sebr.t..~tir.ío :-l..lves Cavalcanti, alíeres da guarda na- gnuntes. 
cional.- itnto'tio Jlanoel .Martins, 1 o supplento do 
juiz municipnl.- C<'lpitãQ Joiio A.nttm· · , 
reador.-Thoma;- de ~4.qttino Corrêa de Sà, adjunto 
do promotor publico.-Jo,ío de Faí·ia Leite.-Joao 
~vepomuceno da Costa.- Julio Cice1·o Jlfon.tci1·o.-
;.' prtg:o "utXac !t, cap1 ao , e eltor.-Jose ele_ 3Ien
donçrr. Fw-tado, eleitor.- Jose RHjino de Soú~a.
F,·ancisco Pe1·eira de Salles, collector.- Lui:; de 
Iliello Marinho. ca .. pitão dt1 gnarcla nacional.-Joi"io 
de Jfemlonçct Fu1·tadtJ, tenente-coronel da guard<1 
nacional.- Jlt.moel de .:l;evedo Bello, 1 o supplente 
do subdelegado de policia.-Joaqttim Leoncio Fur
tQ.do, negociante.- A.ntonio -Francisco de Paula 
Qtti:l;adà, mnjvr.- Se/J(lstitio Caí"los de Lima, ve
reador.-Jianoel F,·ancisco Franco Pessoa.-Jlmwel 
da Cn1:; r.le OUoei1·it, fiscal da camar•'·- Joaquim 
Be::e1·m (le Jlene::e.~.-J1Ialachia.~ A..tvcs de Al;,zeida, 
alreres dot guarda nacional.- Jose do Rego Chaves 
Filho; agricultor.- Fmnci.~co Josi;w Beze1·1·ct r.le 
~l{ene::e.-;.- Jfaaoef, rle Amtúo Bm·ros.- FranctsCt) 
Ba1·bosa F;·eire, eleitor.-ibttonio O:t~·doso Sampaio 
Jrfachaclo, idem.-Jaaqub~ Conleiro Coelho, idem.-
" n onto r e ou.:a • ;·arj(7o, 1 em.- eonel • imenes 
de il.l"afj(70, 2° supplente do juiz municipal.-JeJ·o
nym~ Fcn·~iJ-a Pas:;os, eleitor.- J1:lanoel Beze1·ra 

' o' . 
Be;;e-,..;·a rle .!.lfene:;cs, eleitor.- Victol"iano Rodri.-
{JUes Leite, idem.- Liberal.ino DirtS Mm·tins, capi
tão.- João Bapti.~ta do f1.erfo, agente do coneio.
Fi·a,nci:-:co Xavier rlo Rego, vereador dt1 camara.
Ped,·o de S ottzn Mm·inho, alferes da guarda nacio
nal.-Luü J.11iano de J.rlello, 1ise:tl ct:lS caàei<lS.
Jose r.le :Mello Mm·inho, agricultor. ·· .:1ntonio de 
Mello i11<'trinho, C<1pitilo da, gnard<'t nncional.-
• ·tntonio ele ~1iell<i Filho.- "huonio Soareii de Jlfes
guita, vereador da, camor''·- ~"icto1· rlo Valle 
Be:;en·a, idem.- Sebastii'io de .Mello iWarinll-o.
Justino Jo~Je Uchúa, capitão da guarda nacional e 
eleitor.- José Carlos de Sou:;o. Lima, 3° juiz de 

O Sr. Pedro 13eltrão:- E' sensível, 
• ._:- ~ob que se aeha o com-

mercio do lmperio. Ella se tem manifesta,do Das 
pr_aç:a.:; mais impo~t~nte:; do paiz,de3de que se pu
bhcou o acto do .\lmJ.Stl'O da Fazenda, datado de 6 
de Juni1o~ que faz ter execução no prn.zo ele oito 
dias a nova uwira d<tS alfandega.s. 

O commercio do Rio ele Jadeit·o tem externado 
por todos os modos e meios as Sllas queixas;a im
portante pra~:a da Bahia. fez houtem sentir u.s 
suas, pelo orgão do nobre deptttado pelo 1 o dis
trict<.. daq nella provincia; do commercio do Recife, 
de minha pl'ovincia,recebi hontem mesmo um te
legr·amma, que tenho presente e lerei depois, re
novando estu.s mesmns reclamaÇ()es. 

Con~ta., por noticm tetegraphica, que na. capital 
da. 1n·ovincia da Bahia., assim como na de Per
nambuco, se romovem meetil s no intuit 
clamar de mo o solemne contra o acto arbitraria 
e inopinado cio nobre Ministro da Fazenda. (Apoi
ados c nrio apoiados.) 

Sr. pr~stc ~nte, as pa. a vras o _nobre depu_tado 
pelo 1" thstrJcto da Batua me far1am desanuna.r 
de vir á tl'ibuna, pretendendo obtet' reparação 
desses mtües, si eu não tivesse de attender 4 im
portancia especial do assum\)to, ao caracter do 
nobre Ministro e, sobretuclo, as sn~s proprias pa.-:
lavras e actos, pot· occa.siiio de vir aqui attender 
à reclamação feita pelo nobre deputado pelo 200 
districto de Minl1S G-ertles . 

Pelo que, desejando dar mais amplo desenvol~ 
vimento à discus&to da. materia, mando á mesa a 
seguinte interpellaçiio (lê) : 

Vem a mesa e é lida n seguinte 
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lnterpellflç!lo 

Peço dia e hora para dir-igir ao St·. ::\Iinistl·o ua 
Fazenda a seQ·uinte iuterpel!aç,ilo: 

L" Qne motivo de ordcin publica Llctermin_m~ a 
deroc.·a ,iio da. )ratic~t constante da no:5S'L arlmuu:;-
tração na execução da noYa. tarifa por um inopi
navcl reg-imen de sorpreza? 

2.0 Por~t1ne não reconsidera og-oYcmo a circular 
uo l\linisterio da Fazenda publicada a 22 do col'rente 
eomtlnta dd:Ln.ttendendo nsjusb:~ J•cclamac;üe~ tlo 
Ct)mmet·cio tlns g-t·n ndes prac:as tlo paiz, tJnn sol i
: · ,, s · belet::imen l ,: ·:· Y · · \"' ·· · v' -
mente adaptado:; atê l10jc, até pelo prop1·io 
actual Sr. l\lini~tro ela F<tzenda."1 

Paço da Camn.ra dos Deputado.-;, 28 de Jnn!to 
t;,le lSSi .-l'ed;·o rl't Cunhrt Beltn'io. 

o SR. PRESIDEXTE declara qne opportnnaménic 
marcará dia e hora pm•a a discus;;<lo dess:t inter-

p:üavra, .s~·. presidente, yara dar ::t Camam e no 
nohre l\lmtstr·o tla Jnstrç,a, conltcctt11t!nto elo um 
telec.-r.unma. que acabo de receber, e solJl'c qne 
ten t1'o de tm'Ínclar à mc;;a um reqnerimento, que 
v. Ex. sujeitará il delii.Jeraç-ão da casa. 

0 telegTo~l11111<1 e O seg-uinte (Li;) : . 
,< Presitlente acaba de chamar ;:;·u:tl'lhl nncwnnl 

ela província. prompta p<tra o serviç·o: marcando 
1lia 1 de Julho p:~r~t l'eYista gm•nl. Commandante 
su erior cn )Ítal )l'Otcstou : não Jbi attcntlido: 
neto contra. lei; pedem-se proviclenci:ts. )) 

O requerimento e nestes t~rmo;;. (LG .) , 
o nobre .!\Iinistro dn. JustiÇ<t nos esclm·ecst'n a 

este. respeito, providenciando d:t m<~neira qnc 
entendei' mais conYellientc, pot'fJIH', si essns 
reuniões sii.o aqnellas ele qne trata o art. :)5 da 

.&. 'l .. ) . R-· -;- .~ .. 

hende qne não e o prüsidcntc quem marca o dia, 
mas e elle dc.;ig-uado pelo respectivo commnn
danle snp~rior. 

Peço a Y. Ex. rpte mande receber o reqnet·i
mento. 

E' lirlo, apoiado, c, po,;to em disc:tt;;;;üo, aciiado, 
• .. . .. .... h ... l. :) l •• •• 

se~·ninte 

RCfJUCi'ili/1'!/10 

Reqneil·o (!\lO o ?llinistro d:t .Tmlit;:t int'o_rmc : 
Si o goY~l·no mant!on ~ltn.mar n set'VIt:o n. 

Q'n:wda na.c10na.l do lmpet·to, on de algnnm ou 
;tlg·umas das JH'OYi ncias. 

Si nos l'espccti\·os pt'8Siclente;; tle pt'o\·inctn. in
cumbe mnr~11· o dia par••· t te;; renniüe::;, ou si nos 
commawln.ntes snperiore,; '1 

:-;a!:L r as ses;;üe~, _i) te .Tnn 10 co l88i.- :tlocs 
de .Anwjo. '~ 

l:EPRESEXTA~ÜO DA C,\:IIAH,A )JCXIClPAL lJE S •. 10:\0 
X EPO:.'-ll :CEXO 

O S:~,•, C::n·Io::-.. ~eix~>to;-Sr. ]li'Cs_i-

cipio de S. Joiiu Nepomuceno, da minha. pt'OYincin, 
deu-me a honrosa in cnmbenci:t de fazer valer 
perante e,; h Cnmnra o seu in contesta. Yel direito 
it creaçii.o de um log-ar ue juiz mnnicipnl naqnelle 
município. 

Torno a pahna, __ uni~'lmente pn.;n. cnYiar ú 

o conYeniente ucstino, que me parece ser man
dal-a it commissiio de orçamento, Yisto que se 
trata de angmento ele tlespcza. 

E' uma prctençüo tão .insta, Sr- presidente, q no 
me pm·ece que aeommissii.o abrirú excepção,dando 

: ~ .. c ' ( \· v: .. 
a quantia neces~ari<t. __ 

Em to:lo o caso,me eomprometto a, em occas1ao 
oppot·tnna, manr1ar emenda no projecto de orça
mento na parto l'el:ltiva ús cle.spez·1" do 1\Iinis
tel'io dn .Tnstiç·1,attcndcntlo a est-lnecessitlade c a 
ontras idcnticas, qne dennn set· :;ati;;reitas. (JJuit.o 

Yem h mesa. 6 lida, e vai ú c::>mmis::;ii.o de f'<t
zcnda c orçamci1to a seg-uinte 

Rep ;·eseilta~:iio 

Cam:n·a l\Iunicip~l de S .• Toii.o Nepomuceno em 
l.l. 

lllm. e Exm. Sr-.- A Cam::tt\1. ::\lnnicipal tlesta 
cidade, om sna scssii.o de hoje, t·csol v eu dirigi e-sc 
t •• : •• ._ • I( c . L :::, '-·· -: 

pemntc a Canw.r·n. do;.; St·s. Depntatlos e perante 
o St·. :\liuistro da Jnstiç'a sobre a necessidade da 
creaç,ão elo log-ar ele ,juiz municipal e Jl"cetivo deste 
termo. 

y_ Ex. conhct::c a~ cWl1cnldn.de:> com que luta. n 
administraç,ão ele ,jusiiç:t pnblica com a~ nomen
çücs tle snpplt~nte:; de juiz municipal, nehn.ndo-sc 
sempr-e em interinidade o_ c:w;:;·o de '}ne ~lepencle 
o regular andamento dn. .JUStiça, c recaht!~do, _n<t 

... ":'. "" 

<l];iiclão protis~iona'l ~,e h<Üii~ttn.c;.ões nec:ssarias 
para exerccl-o. 

Confiantl.:> qne v_ Ex. tom:wú :m dovitl:L eonsi
demr~~iio es:::a I'epre3cntnç:t.o da Camn.m l\Innidpal, 
que vis:t unicamente o bem estar tlo mnnic!pio 
(!Ue administra, npro\·eit<t a occasião l!ar:t mani-

sitleJ•açiio. 
IJeusa·mn·clea V.Ex.- Illm.eExm. Sr.Dr.Cal'los 

Peixoto~t.k· l\Icllo. tlig-nissimo cleputndo it As:>em
J,léa GeraL- .Jo.wi n,·a; de JJCi/1{011!".,, presidente. 
-!Jeldâor Jfe,,rl~·s (',,·adro L:co.-J,~,·intho p,,,._ 
t(llo ![,~ 1Ir•llrfOil<'( - · ! 'H.< >u ·1 o~' 

COXTR.\CTO CO)I O R\XC:O TXTERXACIOXAL 

O SR. PRF.:>IflEX1'E : - Tem n. pn.ln. \'!'a. o Sr. 
Lotu·enço de Albuquerque. 

O Sr. Lour~n<·o de .A.lbuquer
que:- Sr. pre,;itlente, nnte::; tle rent:w o fio 
cL1:' obsen·nçiic::; que l!ontem ofl'et•eci ú consi-. ,.-o ' ( 
llnsti:·ndo clepnh1tlo peht ]Jl'OYinch elo Espírito 
Santo. 

S. Ex. disse qne nii.o lt:wi:t t·azii.o para censu
rar-se o Mini,;tr·a da Fn.zend:t pslos omprestimo,:; 
q_1w <:ontr;lltin. 

Respondo a S. Ex. qnc pcn• e~sc motivo nunca 
eensnret ao no n•c mm1s ro. 

O SR. l\IATroso CA)TARA: - Referi-me a on
tl'os, nii.o :t V. Ex. 

0 SR. LOURE:"ÇO DE ALHCQUERC~DE : -Sei p.er
f'eitnm.;\llte que S. Ex. outro remedio nüo tinha, 
siniio contrahit' taes cmprestimos. E isto mesmo, 

· ,, ·: :-.iã1 t izer o :mno pnssar o. 
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-o- nobre deputado disse tambem que o Banco 
Interna.:ional só podia fazer e:>peculações, pro
movendo a baixa do cambio. 

Responder-lhe-ei que especulações se podem 
fazer Lmto promovendo a haix<-•, como a alta do 
-cambio. 

O ARES : - " pota( O. 

O SR. LOURENço DE ALBUQ"ERQUE: - Promo
vendo a baixa quando :;e compram, promovendo 
o.\ alta quando se vendem Cctmbiaes a vrazo. 

E' po;sivel que com a blixa as neg-ociações 
poss··m tonnr prop,•rções m:ü.s a,vultacLts, mas 
• , :- • • , 1 a ·i n. 
não ti\·esse pouiilo realiza,r negocias rmüto van
tajo.,os cow a alti1. do ca.mbio. 

Agor-:t, Sr. presidente, aproveito o ensejo 
pa.:r-a responder a uma insinuação do n.ohre Mi
nistro d,t Fazenda. 

S. Ex. deu a entender que eu me tinha con-
::;' · · :;c ." 0 <·an omaxuxa o 
cambio em detrimento, não só da fazentht pu
blie<1., sinão tambem do commercio. . . -

o 
de defencler esses interesses inconres;a-veis, es-
tranhei com severidade qne ;\ baixa do cambio 
fosse pl·omo•·idtt por um lJilnco, que flCt:lhava de 
fazer um;\. transacçã.o importante com o :\iinistro 
da Fazenda e que vive em estreitas e intimas 
relaç~ões com o governo. E' isto o que e,tá em 
meu discurso. 

Sera halJil, mas nunca serit leal nttribuir ao 
contendor propo;ições que elle nã.o pl'oferiu ou 
intenções c ne não tem. 

Sr. presic ente, eu di,;se que estavamrcserv~vlas 
ao nobre Ministro amarg·;\S decepções, no caso de 
per:>eve1-ar S. Ex. no plano crr·ado que tinh~" pre-
1erido,e accrescentei fJHe ellasja t111hnm comcç~ar.lo, 
porquanto tinha sidoS.E:cobrig-a.:lo ;\cmittir letras 
do The:;ouro -a juro de 5 J /2 "fo. Respondeu S. Ex. 

. cu -;; ·1v·L 1 ··o " -· · ·-
xa;!.o os jums p:u·a iitcilitaz· <l emissiio das nm·a.s 
apoliccs e preparar a conYer:;ilo dns antigas. Es
tranhei essa allirtll"\ ti va, porque fót·:t ctu·io.,o rtne 
o mntunrio pndes::e h :ixm· it Yt>tllade :t ta:.:;~ do.-; 
_jnro::, qtv núo elle o:tt1·o remeclio n:lo tem sini\.o 
~ug-eit;q·-se :"1,; condiçõ.:s do mercado. A taxa . . . . . ... . -
nilo estilo ü mcrce de go\·crno algum; 6 detel·tui
nntla .i<-L pel:t abn:1<bncia ou escas::;cz do clinh?iro, 
já pcl \ nv ior on menor conti tllG t f1UC inspu·a o 
lllLttnal·io, jú, linalmcute, pelo prazo do empres
timo. 

Ora, est<"<s circumstnncias se razcm sentir inde
pendentemente da vontcv le do nmtu:11·io .. Mas, 
senhores. o nolwe Ministro não tem raziio. 

Em 1875, cmltlir<Wl-se letr·as do Tlle:>ouz·o a 
"nros de 4 1 2 5 e 51 2; em 1876 atnxa vnriO!l 
de 5 <t 5 l /2; em l 877, o:; .i nros !omm ele 4 1/2 a 
()o/o; em 1878, ate Junho, a taxa f"oi üe 5 e 
5 l/2 °/o; em.Jull!o, lbi de '1 e 4 1/2; em Ago,to, 
de:~, :~ l/2 e 4 °/o ; em Setembro e Outnbt·o, t!c 
3 c :3 1/2, <lO prazo tle 6 e 12 mems; em 1882, re
g·alou '1 l/2, 5 e 5 1/2 "/o; em 188:3, roi de 4, 5_ ~ 
-~ •)O • 1o• ::l•:) ') ~ •• , 

de 5 e 5 1 ;2~ f 0 , n. pt•azo de 6 a 12 n-íczes; em 1885, 
finalmente, toi de 4 e 5 l/2 o o, a prazo tambem 
<le 6 a 12 mezes. 
· Portat1to, o nobre l\Iin istro da Fazenda _não pôde 
dizer rruo: roi clle quem b:1ixon a ta:m de .JUI'OS das 
letru,s do Thesouro. ?lias qu:Jro aceitar a, propo-

sição de S. Ex. Em todo o caso, é certo que 
nenltum Minii;tro de Fazenda jamais emittiu 
letras do Thesouro ajurossuperiores aos da divida 
interna funaadn.: ~::ntretanto quH ngora, quando 
esses .i uro:> são de' 5 o 1 o, o nobre 1-.Iinistro foi ob~·i
gado u emittit· letr.:ts a ,juro3 superiores. isto é, de 
5 :.. o, a acanu.o es e mor o o cre 1 o r o •s a o 
que se basêa principalmente nos litulos da di
viela publica funuada. 

0 SR. PEDRO LUIZ :-Não apoiado. Essa taxa, 
dependeu das circumstancias do mercado, não ha 
cliuheiro. 

. . .. . ,:) 

me o nobre deputado que não lm dinheiro, é. a 
opinião de S. Ex. ; mas, não a. do nolJr·e Ministro 
dtl. Fazenda que entende que ha dinheiro em 
superabnndnncia, tanto que julg-a nece::;s:u·io re
tirar 5. 000:000~ por anuo. 

O SR. LourtExço DE "\.LBtiQl."EítQUE: -Prefiro 
a opinião do :Ministro á do no1Jl'C deJmtado. 

•• pl:!:'::.ic: n e, con . nes a qnes ao que1·o. e~·l
tar eqm vocos, devo dtzer, voltando ao cretltto 
abe to a 1"avo1· do Thcsvuro, qnc não impugno a, 
utiliLhtde desse credito. 

Como o negociante de que nos fallou o nobtc 
Ministro. entendo qne, cmqnanto não melhorar 
nossot situaçiio financeira., devl!mos ter perma.
nente na Europa uma. cont<\ corrente, flUe ponha. 
o Tltesouro ao abl"ig-o das espectüaç:ões da 
praça. 

p'L' ~-=i .:;ei·:·~l ~h gm:n·t\. e .la pr()r:n:a. >;i ti,·cpmos 
pern!::t:-tentemente em Lomlr·c.> mna C()::ta coe
rente ,Je elevada quantia, como a de que se trata, 
natm-.tlmen te o cambio se manteriL eu1 ni vel mais 
elevado. 

o que contestei foi a ncccssitl;u!e de interme-. . . - -
.. -~vet·ud t~m leito.dirc;t:;mcnte ~T,;·ntie.-; e;H{Jres
timo::>, di::; pensando <t n~ecliaç,iio_ ct.::- qnalqncr _banco. 

E tmll e;:;twia o ct·erhto J•Ubltc:o, St·. rwestdentc, 
:=;i, sem a int·:n·vcnçiio do Bünc, Internacional ou 
tle )tltro qn·t!q uct·, o g·ovet·no nii) tiV<..·:S~o me~os 
de nht·it· na Em·optt Ullta conta COI"t"en~e. g·aran~1da 

; :> ( - l ~ • . !"(. l ' ;) ' o 
e a prazo dt: mn :u:no. 

O nc.•lit·e ?.Ilnistro, nu.o c:ontentc com os :;eus 
serviço,;, naturalmente encarecido,; pelt•=> amig·os, 
queixon-se de qu0 ning-ne1;1 se tive:>~c :~it:c~a lem
ln·;~do de mencio•1nr a pr:~ttca por elle mtcrada t.le 
conit•;:ltie dit·,!cbmente emprestimo na Europa. 

l-tecuso-1 h e ess:t in ida ti v a. 
Essa pratica remonta ao l\Iinbterio üe 3 ll? 

Jullto, loi o respdt:n-el Visconle dt; Paranag-ua 
,• • • • O:) o • ' \o 

prestimo na Enrop<L. O actnJ :.\Iinistro da Fa
zend<t apenas seg·uiu o exemplo. 

o Sr.. Pmw .. o Lurz:- :VL1s o Sr. conselheiro 
B:~l's·•t·io nüo p.•g-ou commi~~iio, cotno pagou o S1•. 
visconde de rJarn.uaguá. 

facto que reti:-o 6 verdadeiro, não põde ~er con
testnda a conse~uenci 1, o é que S. Ex. não 
iniciou essn. pr.:tic:.t, scgniu-:t. (A.pm·tes .) 

Eu tinha dito em men lh·imeiro discurso que 
achava cert:t rebçiio de depenrlencia entre o cre
dito que acaba vn de ser negociado e a iclea de 
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um banco ele emis!"ão, ü1.l qual a expoz em seu 
relatorio o nolll'e l\linistro da Fnenda. 

' ct or;~le vein 

s .. Ex. conlirmou e:;t'l :;uspeita, declarando 
em s·~u discm·so que sú tinhamos conseguido a 
a hertnra d··sse ct·edito, porque o banco, que o 
concedeu de;;ej·:va entl'ar em ne,goociações c0m o 
gul t!I'!IO. E' o me::.uiO banco 
.]ecto de CJUe S. 

o pro-
Ex. tratou no :;eu reh1torio, e 

que se acha em estudo em uma Lias secções do 
Conscllw de! Estado. 

Esta cireum,;tancin, prova tamlJem que o credito 
não foi nlterto graças ú in tcn-cnç-ão do Banco 
InteJ·nncional e qne, pol't:mtot S. Ex. o Sr. l\li-
mstro un. J:•nzewia poi.Tia Tc1· cltspen:;ado o mter 
mediaria, com gTande economia pam o Thesouro, 
sem se ver obrigado a anu nir a uma commissão 
e:wgerada... ~ 

0 SR. PElliW Lnz:-Não apoiado. 
o SR. LOL'Rl·:X(O DE_ ALB'GQUERQt:E: - ... pois 

panicut:u·e:s. tea1 ~;uus~gn)(tu a uri: :o1nas cor-
rentes n<·L l:.lii'OJn mcdLnte c<Ommtssues de 1/4 e 
1(2°/o· (Apoiados.) 

U.U i:lh .. JJ' 'UlAJ!U, -~:.. u::; l<tl au~. 

0 SR. Lonn:xço DE ALBUQT:ERQL'E:·-E;s ahi OS 
Sl'::. 13. rão do tinahy e Soares cnntirmanclo minha 
proposiç~iio; silo homens muito competentes, siio 
negociantes. :\CCl'eSc.J, Sr. presidente, q ne me-
tadc da commissão et·a deY'da peht abertura tlo 
credito. e ontra mebde pelas despezas qne na-
tura !mente se fariam na Em·ol'a. 

or~·. desde que o govemo t>ão se utilisar do 
credito, essas rlespezas não ;;e fhrão. Entretanto, 
o governo OIII't~ou se n. pagar tocl:t a commtss:w, 
ainda q"anclo c o credito não ,;e utilise. 

Sr. presidente, não quero antecip:tr a discussão 
d.o orçamento da F.1zend:t; ahi [ll"eletHio tratar· 
com largueza, em presença do no! re~Ministr-o, rlc 
sua administraç-ão tinanceir:l. ~\.meu \'cr. o unico 
ser\·iç~o real que S. Ex:. tem Pr(•;:;tado e ainda 
a coin-et·são da:> npnlices, oper:1ção de qne r e-
sultou para o The:;onro grande economia. 

O Sr:. PEDRO LHz:-A opiniiio de v. Ex. to i 
contrm·ia. 

o SR. Lnnmxc:o vg ALliL'Qt:EittJCE: -\'.Ex. 
a.ttril•nl'-Jne opinião que não tenlto. Eu nppdlo 
p:wa a Cauwt•a : desde o anno pa:;sadn, que ti\-e 
occasiãn de jnstiticat· e:;s:t opet·a<:ão. \'. Ex. cntiio 
não !'azia p:u~te da Camaru. 

O SR. PEr;no Lnz dú um npartc. 
O SR. Lot:ru-:xço I•E ."l.u:ui,!FEI~~~e~:: -Perdão: 

o que disse f'oi fJUe <, no!Jr·e l\li I! bt1·o, e111ittindo 
letra:; do Thesom·o a jnt·os de 5 l/2 °/0 conlbsaYa 
que:, soh sua administt·;~ção, tinham peic.rndo as 
circum,;tanc:ias finaneeiras do paiz, Olt qne a con-
,. ~:- •.• 1 • • . ~ :1 . - ~ 

"''"v "'""'' , •.<v _ < C.UU< ) lll<l" .'<Ull lli<U ;;,.;; 

pódc conclui!' que a meu vêr fosse inopportuna a 
operação (0it;t por S. Ex., não: entendo que a si-
tuação do paiz tem-se nggravado porque o nobre 
Ministro não tem posto em pratica as merli•las 

Yierem á luz, ser-ão despr·ezadas, pois tenho no
tado que sô qtw1·em economia, os l'<Lt'tidos que 
estão em oppo;;iç~:io ( apoir~dos): m 15, repito, não 
CJnei·o aJhntar a dbc:uss;lo que te1·á seu mo
mento opportuno no ot·ç~tmento da Fazenda; 
direi, porem, pa!'a t·oncluir, que crnando uma na-
,~iiO ::;e acha 11aS Cll'CUlll~fallCI<lS ÜO I~r<tzd, so tem 
para sal.-::tr-s(' um meitJ, sem duvida muito di f-
licil, e que exige gmnde energia. mas úe iadubi-
tavel etli(~lcia: e não gnstar mais do qne pode; 
e, para con.;eguit• i,;sn, é indi,;pe:t.;avol rtue re-
duza as despe.~as e promov.t. o angmento da. re-
ceih nté alc:.1.nç:u· o dei't>.btlo eqnilihrio. Tudo 
qne nao 1Jr 1Sfo, Sel'ãO llleios mais OU meno:'i h a-
heis, mab en menos eng·.mlw,;o,;. rn•ts que nlli-
vinnrlo 11s ditnculd:~de.; (lo womCJÍto, ag·g-,·ayarão 
com toda n cet·tez1 as do i'utnro, impondo-lhe 
no,·o:; e m-tis pe:;a,rlos encargos; tntlo o que n;lo 
rôr i~so, St•. pt·e~i·lentc, set':'io << ?\omes cum •1ue 
,;c o po,-o nescio cr;"'an:t ». ( Jiuito bem · nP<itn 

bem.) 

ORDE::\I DO DIA 

PROVIXCIA DO Riu DE JAXEIRO (4° DISTIUCTO) 

Proc!'lrle-se iL Yntnr;ão e e sem rlrJlxl te a pprovado 
o parer:et· n. 44, tle.,te anno, cuja, conclusão e a 
seguinte: 

<< Que S•'.ia reconhecido e Tn·oclamaclo deputado· 
pelo ,lo distt·icto da pt·ovinei:t elo Rio de Janeiro 
t.XmN:Jllleiro Carlos Frederico Ctl:;t;·ioto. )) 

O SR. PRESIDEXTE p1·oc:lama depntado Sr. o 
conselheü·o Cal'los Fredel'ico Castrioto. 

O Sn. TORRES PoRTC'GAL (pela o;·dclil) di;r; f)ue, 
ach<tndo-se S. Ex. na ante-stda, :;eja admittic.lo a 
a. pr-e:;tar juramento. 

o SH .. Pra:S!DEXTE convida os Srs. 3° e 4° se-
cretar·ios a dar ing·res:;o a S. Ex. 

Int1·oduzido o Sr. C;~stt·:oto, co:n as forma lida-
I uo.' u.v V" L • .- lU, J:'l·ci:,w, J Ul'<tl.lll;;llLU (;; LUJU~. a::;"t;;ULU. 

ORÇA:.IEXTO DO :.rrxrSTimiO DO DIPERIO 
Continúa a 2"- disc:nssão d:t pr·oposta do go>er-

no, con Yertid<> c.n pt·o,jec:to de lei, lixando a des-
peza tlo ~Iinisterio do 1mperio para o exet·cicio 
de l8K8. 

1~ l!cl:l, apotadn. c entl'<1. em dbcnssão 
ctamen te com o prqj ectu, a sc;,:·uin tD 

conj un-

Enlendrt. 

Ao n. 18 (presitlencia de Jll'0Yinci:.1s) : Sub;;ti-
tna-st:· o q ne S•) ló clepoi,; r la;; pal.t \T<tS «S. P.: ulo » 
pelo :;eguinte :-''a ü:OOU$ o do:; pt'é . .;idente::; de 
todas ns outras. > 

Sala das commissões, em 28 tle Jnnl!o de 1887. 
-.J.lla!toso Caiiwm.- RodrifJHC.~ .Alves.- Lourc~nço 
a e .:llOH!fHei'qHe. 
Peixoto. 

Theodoro da :Siloa.-- Oulog 

Sr. Coelho o Rodri;g;ne8 não se 
furta a neeessid:tde de f<tzer algumas o bse1·-

sobre o que o partido conset·ntdor tinha com muito p •- vnções orçamento do l\Ii nisterio do 
triotismo indicado quando estaYa aqui em oppo- Impel'Ío, por maiores rrue sej;.t:n os seus des~jos 
;;;.,.~,.. ue aureYiar a JliSS:tgem das leis annu tS. No 1·c-

Essas medidas eram excellentes p11ra fazer lataria ·lo nolJrc :Ministro do lmperio hn, algnns 
darnno a sitn:wã(l liberal. mas não têm valor agor'l1. a,;smnptcs, sobre os quaes não está de accôrdo 
que o partido consern1dor estit no poder. Per- com S. Ex .. 
gunto: o que e feito da.quell:;s emendas qne a op- O !hn do orador· e n.uxiliar o nobre Ministro, 
po:;iç;.1o(·m 1884, com t:~nto brilho sustentou nesta ~i fôr possível;~ contrariai-o o menos que 
Camara? Ahi ,jazem esquecidas, e si por v~ntnra puder. 
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Antes, porem, rle entr·ar· nn nwte!'ia do or·ça
men!o do _Minbterio do. Imperio, toJ11urá em 
consHler;Jçao alguns toprcos dos discursos dos 
oradon•s que o precedet'<ttn na tdlmn ·•. 

O n'lure <leimt;~do pelo :;o d~:;~1·ic~o do Rio 

meçon o ~en di:;~ur,;o irrog-ando :~o ·; hre ~r'i11Lt1·o 
u:t Fazenda. 1Hll:1 censura inju;:;ta. 0 honr·ado :\li
n~stro, !'esp~Jndeurlo ;10 nolwe deputarlo por A1:L
goas. nao ,.;o est·jVe nn. o•·rlcm reg·imenta.l, cotno 
pl'oeetlen de mo In cotrer:to e lott\·:rrel. 

qn:1~nto à cen .;ura. teit:\ pelo nobre lcmlrn: h 

que S. Ex. f'ez p:1rte. ;\lém di:;,;o, o deCJ·eto não 
polli:L ser executado, pol'qne creant .inrisclicção 
novn e exorhitn va da cump-.,ten<:in do poder exe
cutivo. 

Pensa, porém, o omdor que, na sittr~ção em que 
se acham as corporaçües monasticas no BPazil, 
alg-um"s providencias se elevem tomar <L respeito 
da applic<n,,ão de seas bens. Neste per-iodo de 
tran:>il;<I.O por que passa, o paiz, nenhn:na, npplica
ção s~rú mais con l'orme ao e~ :1irito e ús leis cht 
ig-rej:t do que tt a.pplic:te;ão dc . .;ses bens á libertnç~ão 
Llos c:1ptivos. O governo pri1.le promorcr ne::;se 
sentido um accôrdo com a Sant:t -"e. 

Ness:1. occa,-ião, o orador pr.-,testn tam bem con tr;l 
um l'acto (jUe o nobre rlepnhi.do d ~nnnclon, L; to e. 
que tt m·dem dns ~Iercês, no l\laranhão, pos.;ae 
e- ·rav " ·i n t • · 

tu:da par;l :~ !'cmiss1To dos eapti1·os. 
A re,;peito do eas:m1ento civi!Llin~rge de S. Ex .. 

no ::;e•titlo de não aceitar o casamcato ci,·il olH'i
g-at.•ri.•. 
~ O nol)l'e ,Jeput.<llo pelo 8° rli:".Lricto censnron 
tam'•em o nolwe .\Iini,tJ•o do lmper·io <'ll1 t•el~t<:<io 

·-:. ,., .. · . 
Bahia. e e"lil os pt·otús,;ore.; d1l Cnlll~f!'iO riu Pc
drl• ll. Es ;a,; cens111·as não p·•J·ee •m p1·oeeden tes. 

;\,; di111enldarlc.;, com q a e o g·o,·m·no In ta n:t
fJtlC'! la Li1ctddade, lWocedem l/o :-OCII dir·eetor·, 
como cxtdica o onrlor. cihvtdo ala·nns r,,cto,; iL 
CallPil'·'; 1•ntre o.; rptae,; a oeCill'l'PI;-cin. ltn.\-ill:t a 
l'e::peito do exame cscripto pt·esbdo pot· nm es
tudallte da 5a sel'iü. 

A pr·jrtwim provid:Jneia do go1·crno de,·ia ser 
a nnmen ~ão de outro dircctor l.tra nc nella. ra-
cu Idade 

A Jll'oposito de f:\Cnldades de mecHcin;l, noht o 
orador q ne a ultima ref'ot·ma dell s, r~~ror·ma 
Iuxuo.;a, irr·egular e intempcstint. foi l'dta. po1• 
uma emcndn aplwo•·ad;t pelo S •n:vi.o e rernettrda 
à Cmn:,ra, em dias de prorog:1ç'to da ses:;ão legis-

• i;- o .... , ....... ;-

na Cam::tra, ú q'ual competia hici:l.J' esse au
gmento de despez;t, que signilic.t a,ugmento de 
impostos. . 

E' pt·eciso cortar e c01·tar fundo e o orador ~sbl 
a di::;posiç:i'io do g·oyerno pa.r:L r,tzer cconomta.s, 
mas com a con•lif<iio. de que o governo sustente 

I[UI·stão, conrlemn ;Ta os do;~s g·~,~r)(),.; ,{ vh·ep 
juntos e o parlic!o lilJ~rnl nas cnsta.; Je:-:ta união. 

1-'::tz·ece que o noln·e deput ~tlo tnm!Jem nilo está 
bem inlormndo a respeito da. pulltica do Amazo
nas e dn Para. EstiLo e !las J'CIWesent:lda.s no g-a
lJinett~ 110r don.; miuistr;)s e tem a >tn depnt-Jçilo 
unida. na Camara. Portanto, o governo alli tem 
procedido bem. 

O nobt•e deputado pele Co.m't l'ez taml1em al
a-nm:ts c nei:ms cont ·a o fl'• 1 ·n • 9 1 · . "' -
~fí.O pórfe O orad0r ententll~t· a.~ndleS SAllS CO-re
ligional'iOS do Ce:n·á e pOl' i.;so pa.;s:t atliante. 

No ort<ament& do Mimsterio do lmpe1·zo ,.é 
supprimida a fiotaçiio do Sr. DtVJthl de Saxe, 
,-iuvo de Sua Alteza a St':t. D. Leopuldin·t. 

~nppl'irnid:~, porrtue '?. 
f 1 lo ::) I )1, (J' ... 

ton!le!' a 1~ dos contt•,,ctos, c eoutrnctos •1 pprom
do,; por let. 

A' primelra \·ez, l'jlle onvin discutir e~~te nssum
pto na \.amara, acrecrtou qne o S1·. lln'lllC de 
S lXI~ não tinlta ,[ireito « e;s:t de.·1·;~l:>çiio, em 
,·i.st.-1. do; :u·ts. ll2 e 11:3 da Con;titni~,'ío: mas, 
• ~ ' ·1 •• ~· - • .. "'; ·: ~ ~ 

nnpt·ial. c•1nvenc,·u-:;e de qne Sua, .\ltcza não era. 
o rig ,Lf,. a rC',;idir h:d•itualmente no Bt·;a:.~il, de
!'Ois tl" falleeimento de snn, a.ngnst:t consot'te. 

:\ !'espeito da dnttçiiu, notn qnc Srn .\ltczn, 
casou-se com o t·eg-irnen da sepat·;~ção de hen~ e 
1lut ante n. vida 1la l:ltl'l esposa tinh 1 :1. op<:ã" entre 
1 edit• o rlote, dechu·:•nclü que ia. re,;i lit· em p:Liz 
estra.ng~·iro, on conservat• a dobçii.o de 150:000~ 
.salJintlo do Br JZil com lirençn de Sn:t :\h,!!est:1: 
de o lm 1erador. Sua Altez 1 1 ·:t d · :1 .=-
de 1?;0:000$, muito superior ú renda do dote de 
1. 2i)0:000$000. 

O g-ovet·no retinu a licenç:t que tinha Sua. 
Alteza p:lra r1·sidir n:t Enropa. ma::> Sn·t 1\lteZ't 
já não tinha, o:1ri:;nção de resillir 11•1 Bt·azil o a, 
penn, em fJUe inC'm·ria, por essa !'alta ele licença, 

\o- lo O O ) ...; o 

A !iet:mc,.~a, a.liús. só lhe porli L ser CO!lcetlhla pelo 
Imperador, como eher~~ da Familht Imperial, e não 
pelo Miuistt·o do lmperio. 

Assim, o Sr. Du'lne de Snxe não tem 1lirei•o a 
dota<;~iio, por Le1• lixado residencht fóra do Impe:·io, 
e não tem rlireito ao dote, T).)l'que nii.o o recebetl 

... ..·. l,·. • 
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As:Sim, o orttdor vota. 11elo restabelecimento •ht 
verlx1. de i5:000S, CJ.Ue s:i.o legalmente devidos 
ao Sr. Dtu1ue de Saxe, e não admitte que:se pague 
dote, depoi~ do m:1trimorio di,;:;olvido. 

Pede tmn' em o restabelecimento tla, verba dos 
::. < < , n <t < m:H'<t nao 

podia snpprimi1·, porquanto não· se tr·nb de e!l1-
prego publico mas de Jog-ares especiaes cre:alos 
pelo art. I 10 da Constituiç:lo do lmperio. 
Cahe ao Imperador nomear os professo!'c.; p.ll'<l 
os priucipes c no parhm1ento marcar-llte.,; or!le
n<<do; no enbnto, eom mão Yiolent:t a Camara, 
cor on a ver '" l'I( 1cn a c e : :_ ':-;; para os mcs res 
dn ca:;:;t im pel'i<ll. 

Entenrle fJUe o-. 11rincipes devem ter tl'e:; mes
tr<?s, ao menos, pagos pelo Thesonro, por veri·a 
vott1cht pelo p il'h1 mento, os quaes são: ele direito, 
tle historia c do eeonomia. 

De direito, lOI'f ue a lei é o limite da liberdade 
a. me< te a o pol CJ'. Quem não con hecc a lei não 
peide g'OYCl'IWl' bem, ou llca úqucm ou além de 
;;nas <:ttrihniçõc.s_; em ,fJlHtlquer oh;; h:.-potlic;se~. 
:::· 9 " l • .. ... • . .\. \::' : • ~. ( 

príncipes precisam ele um me:'tre de direito. 
De economia. porqne qnen1 não tem J'~"g'l'<'t JJ<'t 

Yida. acaba tle:::gt·a•.~ado. Sem economi:t não póde 
htn-er i:o;t puliEc:1., <! :;em política não dere lurce 
g•JY<'1'110 ltC'J'll1;t11CI1t0. 

De hbtoria, p:)I'que ~'- ltbtoria fa! l:l sem p~ux<w, 
porque diz aos l'd:>, nas [lú'S'l:ls d•~ seus umio!'C:>, 
ttqnillo que os <llllig'03 intimo:; <b:; monm\.~l!ia:; 
reinantes l'I'OC'.ll'alll occ:n!tar-lhcs todos os •li :s. 

Q ~... 'l -.. ., • ~·' 

S:lg'I'ntla ?tO:; m.:·::Úes da Fan:ili<l In;P,~l'ia L E, <:oi;;n 
Cül1:'Clhcii'O da n::•;.ão, jllú é, na· qnalieLdc 1.k: 
dcpntar.ln, n or;q]oi' ac:onsL~lha quanlo antes a no
IY:.s·a~'iio 1laqn :l!es ti'('S ll1l'Slr.:.s. 

ColtlO o tempo se tem nrliantatlo, nfi,, poelCI'Ú 
tratar, (:OlliO desl'.i:•vn, do Senado e do Consdl11.> 
de: E~t:~flO, lllll.' .:t'lll!JI'C tlil :., f]llt: f) Sul .r 
abu-i:telo rle ,;n;~,.; ;ltlrilnti.;iie,.; e 'lue o Cc•n~c·llto dt.• 
E::>LHlo pi·r·ei,.;a sc1· J'(~re •I'Illacln on Sll!'P•htLlo. 
~~omo ~~rtu : I!In"IItí.• existi.! ê inutil. 0 Jll't•t:i ,,, 'lu :• 
clle ~~'.Í:l ''1'!-!''i" t!XI~ lnsi rn do poth.•I' IIIe.lelc!l·;ulti!• ,_. 
Ct)lll Yutn elc>lill:•l'.l ti n1. 

:\<io l'ildt• t lll;,."lll tl~tl:ll' tia,.; l';wllldad ••.- ele• cli-
• , e, ·,_ I'CI, I[ I' 1'111 

ltn,ie leJ·i!ltaclo 1':•!: ,;na atl,..f!lll'h, t:lllnpi',l a :•l!;t 
n!-.,r:le:"'' ·'· li';•ZeJ:!o o Jil'l•il'~ ~~· dt• r·•· iiJI ::,, .:11 ~.I'. 
:\.n·on,;n t;d ;o. '1'1'' t.··m iwrit • ecllJ,:t <lj•!·oreita
Yül, o que \'ollll li;.:·c:it·a.- tunuilieo~o;ej,·,.; •l•:\'t.: :st•r 
'tl'i'''f~,· · !ll(J -

< .N<l Í·I;Jl·,~~~il•i•ldclC do anal~·,;ai' ;IS di;T.:•p;_,!'JÜ},.; 
verk:::: do Ot\' 'lllF'tÜo e:n diseu::;:;:ie.J, Jnss:l a 
tratar de n,;snnipto::; e;;Lt';1llhC'S a es:;·!S Y.:::·l .:as; 
ll1<l',;. ;~ntc,:, la\'t'<l um pt•ote:<to ·~ontr·a o r: bnl'a
lP'~Uto . :·ellllif;Q 011 ([lltl lll . 
p~-~I·0.ct!l' n. 1:37, de .:\.g-o~tu do : ~nu o pt1Silllo, sol.rc 
os em:n·egatlo.,; da s~-~CI'et.u·ia da. Cam:ll'a. 

Sentr~ niio e.-t:Jr pre:>ente o ltonl'ado :\Iinbtro 
do lmp(~J·iil , po1·que rlóc:,iaria, eitamaJ' a sua. 
<•.tt:::nç-ito para as materi;;s de que Yn.i tt•;tt:•t·. 

A t'l'imeil'<l e rciatiY;'t Ú C<.lni:tl';l. mun!cipal rh 
'I" . • 

• . , l. , u.·~ 

não p::recr: :-;el'tão ruim como dizem; si ella lem 
sido má, o ;..;·o,·ei'JJO não tem sido melhor. Fn~,:a-.;u 
inteira _justj.ç:o: ou sü.o mnusambos on nenluun o e. 
Refere-se ú que,;tão rlo cl<:pos!to das m ,ter·ias in
fl::.mm<wei;,;; ·b1·e a. qu:\l de~~jari<t que o nobre 2\Ii
ni:>tl'O , inro1·mns:>e por qne razão, te:trlo em v ido o 

nã.o quiz depois ouvir o mesmo Conselho de Es
tado: parn restabelecei-a. 

Desejava saber porque S. Ex. disse emnm dia 
sim e em outro não, sobt•c o mesmo asmmpto. 

Desejava tambem, que o nobre .Ministro ex: )li-
c:tsse essa CJ.nes ao e g-eneros a 1menticio; la.lsi
ficados, na qual parece ao omdor que S. Ex não 
te:n procetlido com mnit;t convicção, pelo menos 
na apparencia não tem si•lo muito coher.mte, ora 
demittinclo n. janta rlc hygiene qne levantava-se 
contr;l os falsilie;lc!or•'S, ora olwi!:·:wolo este;; a 
m:•rc;u• com ferro c tiente os seus n':'oducto . 

Qnct·in. tamhem on,·ir de S. Ex. explicações 
a respeito rla dontt·in<t do nol,re .Ministre,, exarada 
em um olficio public;.1.do no Diario O(ficial tlc 24 
de Abril, relativo ú. instrnc~~rr.o publica. Queria 
que S. Ex. di:;sesse qual foi a lei que re,·ogon o 
§ 6'' do art. 14 tlo cotligo ct•iminal, na p,,rte em 

ue ::;c con'' 1 a · - i ' · ' 
dos mestt·es aos disdpnlo:;;. 

Sente-:;e fatigado, mas nito terminar·á a,:; suas 
olJserra(:ões sem tocar em um assnmpto para o 

il ,, 1 a< et çao ·o governo. 
As camal'<l-5 11111Ilici pae~ estiio sendo rel'oi'lll:'ldas, 

mas <t 1·cfornm p1·incipaltb que ellas cat·ecem c 
aindn. uing-nem co!!·iton é :t tla rench. Nib ha 
independerída sem ~li'1hei1·o. Isto do a·ttoi'onüa 
sem rt:c,w:::o5 p~-:cnniarios é uma ntopia .. [·Lt Ya1·ias 
camnrns Inunicipaes, om cn.ia circnubcripr,~ão ex:i:;
tem terrenos tleYolutos do Eslado. Ha. muitas 
pctiçües. tk!tl(~!ldent<:'s •l:t appt'(J\-;tçiio do p:;rla
nwnto, [lútlinrlo que lhe :::ejn. c:onc~dida nnn legun. 

·· · . · ·. 1tc tle t ê•-t:ltht, po1 • rue 
clln~ atut'<llll os tc:I'I'enos c razem de.;:;es li.it'O::> e 
\;!n,lt•llliO:; 11111 111Ct0 de renu.J, C!Ue l'àO têm 
actnal · l'llte. 

IJes ~c·.i:u·ia :;:abe>I' si o nobre ~Iinistl'o aceita. esta, 
p~is o oi~ttlor, em tal ca:;o. el::t!JOI'a:·ia nm pro
!edo :.t _ttl I'l~:::peitll. P.u·cco ,.;cr um pt·ojccto e:::tc 

Q•t:111L11 ú Ca1nara :\funicip:tl rl:t c,·,rte, lc:ui:r;l tt 
ido:• t dé \'C'nde1· o,; ~eu,.; tc·t·t·eno:; l'ot':Jii'o,;, pat·a 
eun \'CI'tt•i' o pi·o:lncto em a policcs, fJUC ;;ii.o 1mlis 
l'c'llllo;n~ qne 0 fú1·o, o a;si:n po·le1· a munieipali
,Jade pa;:at· as s110" t.li,·!c.hti com mais p1·~.tnm. 

Co111'! nit11h, di :r. q 11(.'. ~i :::-;ti n!•sc pre,;c•n te u 
1111 t!'U • IlliS I'th [!() ' 11·- Ie-I::t rpw omas:;e em JO<: 
pat•t, as ••onsidc,·:H:õe,;, qu~ acalu de r<tZ(I:·, a res
['L•it<J 1lots actns d L :'lta a•l!!li!listl\lÇ<-lO e do ,;eu or
•::uuenlo. 

O S:·. :\Ia-nt:~io Ri ~'l~'irn: - S1·. pre
,.;i:lonlo, niio thtigarei por lllnilo totupo a att:.-nç~ão 
de:;t" ,\II!.i'l!St:t C:111l:H'.t. :\i'io d,!::;c,jo J'et ·et·thr n 
atHlarnc:lto d:1. ld rpw sr; dbcnte. ,\Jé:n rli>SO: 
:::into t•~rlo? peso da 1.ninltL insn!lidenci:l. t_endo 

l '.\ ,, I, • • '\ ,'"" - • l':'l •. ' ' 

onde cncol!tra!n-so tr:.lcntos rl1G.i b!·Hh~ntcs, quo 
hoar;tm :: Naç~ii.o Bl'>~Zil•~ir:'t. 

S!'. preside·1tc, nilo f'oi sem moti\·o ponderoso 
que em nm , 1bs :;es.-i:ies pas:;nda,; pedi ni·gencia 
{'<tl'it tmhtl' r!e negoci<JS impot•t:tllt•.:S : nã.o f'oi 
sem motiro ain~la qne m·tiHloi ú mes:t um roque-
. , ·' '· ·, I il l)l'lli<1ÇU:~,; :10 g'O\'Cl'llO . 

l\len l"O'ltterimento roi a. E idO ; niio ve:JhO fazer 
nma censm·:\ ao 1nemit1·o tl:1. mesa que pet1iu a pa
l:t\T:t; S. Ex. exerceu nm tlil·,~ilo: apenas venho 
extel'l1:ora impt·essão que ti\·c; tivü um Yet·Ja.Lleil'O 
pezar. 

:\ defe~a 
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aquelle direito. PrecisrwA. levantar perante 
esta Augusta Camam um protesto solemne em 
nome do dii·elto, J•Ljnstiça, d•L veedaue, em nome 
dos sentimentos mn,is nobres de cid<t.Jãos que per
tencem a uma n:lção culta; precis:wa,sim, levan-

• t ... o • .. ·- ' 

.... -' " o .) . ~ ~ 

Estado, que é o ideal mais bello, que tem pairado 
sobre os destinos ch humanidade ('cpoiados) a re~ 
ligião catholica, e apostolica, romana; preci::>ava 
finalmente levantar um protesto em nome da dis
tincttt classe, á qual tenho a honca de perten••er. 

A imprensa. clest:t c0rtc tor·nara p11blicas accusa-
~- ... * ... 

tem com o clero. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES:- E com tudo que é 

O SR. 2\IAxcro Rmr:mo ; - S. Ex. deve saber 
quo é uma. injnstiç:a, um<"t crueldade desl'eelmr 
golpes sem distingnit• os ÍlEloeentes dos cnl
})ttdos. 

Ontr"ora. as nações mfLis barbaras, qnando er<1m 
venceclor·as, lhzi un pa;sar n tio de espada todos 
o~ cidndão.:: :la. n:H)i.o qne tinha barplCaJ!o; :!S 
victimas se accumnlavam e entre elln.s vinm-se 
as mais inermes, o pobre menino e a inoífen~>iV;t 

7 

Sr. presidente, a. p<l:\vrn. e uma espad<t e a viela 
que esta esp:tdn. pôde arr,mc n· é a. honra. d') 
cidttdii:o, ê ;t sua. propr·i;l dignidade. Foi a clamorosa 
injnstiçn, qne praticou o Sr. :;en dot· Tttnnny, 
porque, accnsamto o clero brazileiro, não clis
tin,znin o innoccnte do cu! patlo . 

.. ,, . ... ..... ~ . . . . 
Scn:Hlt~. !~1;r.endo uma rcctitic:lçá~ e i.;to prova qnc 
não JH~••le t0t'!l1u·-se S•trdo aos brado,; da propt·i:t 
con.;cienci:1, ~"JUC se rcboll:n·:t p~la injnst!c.~a. 
quo tinha. pt·atieatlo n·t vespcra contra. nm 1 cla~se 
cpw mnito lllé't'cce da n:lt;i'i:l. (:tpohdo.<.) 

lnl'·~li:r.m•}nte S. Ex. nii.o r.~~. nma rectitic ·ção . . . 
' • t •• , ' ._ ' ' l 

ainrln "(' m:mtcrn !lOs termos dnhi,ls ele nma moi 1 
all1t'lll:H~ii.o e meia ne~·ar.~:"io. 

O S!~. Co:>'l'.\ ,\Gt;IAl~:- Não puhlieou o tli:;
CU!':;o. 

O Stt. MAxcro RmErR•>:- Er·a este o pr•otosto 
fJUO devi•~ lcva.ntar n0ste recinto em nome d" 
el:"t,;,.;e :1 que tenho n. honl'.t <te perte:1cer. Pela 
nobilíssima missio que exerce, está entrelaç:~da 
com tocht:; as outras, e ):u·~t o exercício de:;sa 
missit.o, q•te eu cnam:n·et meiinrtr·osa, l:l preciso 
que S:3 llw lhça inteir:t .in;tiÇ'l, se lhe renda o 
preito :t que tem direito. (Muito be.n.) 

H:t l 9 :umas, um:t YOZ se et'guen ne3te ang·usto 
recinto. a voz de um brazileico distincto, de um 
estadist 1. fJUe l'nz honra. :t esi<t naçito, Yerd:tr!eit'o 
am:mte de stu a.tr·ia. e h c nal estremece ver-
dadeieo amigo da:s in ;tituicões que lealmente 
sustenta, c essa voz era. voz d:t verdade. 

Dizia. elle: <o{ T:dvez em p~trte nenhuma do 
mundo coube á igt·eja, missii.o mais elevada, ruais 
ci\·ilisarlor:t llo que no Brazil. 

<o{ Ao saccnlote c:ttholieo, ao parocho, sentinella 
... •• • • ;· ... , •.•• . ;:- ... " ... :l. .. 

tocou a ta.refa de htnçar em um molde uniforme, 
com'? a religião, de que er-.1 ministro, as idéas, 
o:; sentimento:;. os co~tumes do seu rebanho. 

Foi elle o centro, o vinculo de um bem igual 
para. todos. ,~ 

foi pol' 

....... .;. ,j. ... • ..... ". ( 

tender que era unn especie d.e ma0:::tro, ar·tista ... 
C)í SR. DEPUTADO:- Sim~ ó me::mo um :tr· 

ti:;t,L! 
o SR. :MA:>:r::ro Rrmmw: -Pergunto: nn 

cl:1s;;e d~:; artistas nií.o 1m muito~ fJ11C tenlr~m 

quo t~m :-;it.lo as~as;inos, Jarlr·ties: outros flUO têm 
e:;peculado com :•. política, dizcntlo-:-:e ellnsernt
dol'cs, llln,; quo a pres~ntam-ss com cst•! rotulo 
sórnente para conse;;uir Cürto,; lins? 

Mas ,;i ue.;ta m·~SIIh clas.;c clns artistas se têm 
c:nnmetti•lo ;:t·.lnrle:>al•nso:-:, porlct·ci, pcw ventura, ·. ., . . . 

.. • •- J ' ' 

p:w :• hu:-:o,; dt) :-:na c\a:-:sc ? 
Si o Hze:>,;o, não co!u:rwt!m·ía uma iujnstic;n, 

não dari:t lo~tll' a nma t'nln:tt:lrla Jc\·ian•lade? 
S. Ex., cfésej 1 n• lo l\e,;-:lat'l'eg-ar bote,; cet·teiros 

soltt•e mln lm noltre cJa.,sf•, vihr·nn sens J:.!·olp~; par
ticula;mente so r•p a Dio.:ese de~- Pitu:o. invo
cando o teüe:unnho de um c~tt·:m:.:·eit·o. S:ünt'Hi-
la're, testemunho qne p<ítle sct• ::;tl:'f~<·ito. _ 

Dr:s:lc a p:ts:; gc:m de Saint'Hilair? pol' S: Pau!o 
• " .. 1 : .;::,.;:,• .;;: A ,;;, • ... &:\ :1' 

nistrad:t nctu 1lntente po1; um bispo, que não só
mente honra, peh• :stus iny,ojavels virtn:les e 
t:1.1ento a I!rrcj<\. m:ts t:mll1em a Na~ão. Tem como 
coopet'<trlot~és distinctos saccr:.lotes, qne pehs suas 
virtudes, pe1o salHl' e:;tií.o prestn.nrlo relen1.ntes 
sel'viç·JS ~o paiz. (A.zwiarlos:) Ne~5:-1. piocese hr~ um 
':\'e :'!lo • ' :1. ~ • o .... (Jo "' .. , -

mente poe sace~dotes, sendo ~m do;; meÍhores do 
Imporia. 

0 SR, CARLOS PEIXOTO: - Apob:do; lllll dos 
mais importantes do lmpet·io. 

O SR. i\Li.:s-cro l~rrmmo: -A qne ficam. pois, .. - .... 
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feita;; em termos tiio ...-ngos? E' a per;,egniçiTo I tação do:; co;tumes publico:; d;cda pelo influxo de 
que m:1i:> uma vez pretentlem concita,·. :-;crvindo uma religiiio nobre, de um:~ religião santa, como 
de pretexto motivos f'utei:-; ·~ :\f.ts uma. cla~:;;e e a. dos nos~os p:lis. 
aco,tumada. e:n torlos os tempos a lutar em Sei. Sr. presi lente, que se dir., e o n;~bre de
d~t'es t d~ no' re:; prin-::ipio~, nada pôde temer. O puta do pelo iüo Gr·ande do Sul •lisse que actta 

, t . ~ 1, , ., ~ • 1 • ··ei ..... , · · · t 

pela ve1·da !e e ter c omo ce!'to o t1·iumpho. Assim, pri ...-adas, mas não póde admittil-o como elemento 
pouco impot'ta qne hoje se.iounos nçoit:Hlo..- pelo! de go...-erno. 
sopro da. injn;tiç~ t; :mnnh<i. a .i~stiç:t nos .lm de. o SR. MACIEL :- Como instrumento de go
ampat"<U' sob sua. poJeros t bande11·a. (Apott:ulos; vcrno. 
muito be;;z.) 0 S 'I R 'd ·u t 

Sr. lll'esidente, permittinrlo a l::trgueza do R. "' Axcro :>.iBEIRO:- ",_ LU! o o :-tpar e 
c e x1 e que possa co1 inu;u· a ra. ar e :cssnmp os 
que s:io da m:1ior imp"ll'Ltncia. e que se pl'endem O S~t. 'IACIEL: -Foi o que eu disse; não é 
aos interesse.;; mtii.i ·dt:tes de) paiz, continturei a. rectilicação. 
occup •l' a attenção da C:una.ra por um pouco ,Je o Sito M.\~CIO RmEmo:- ::\fas, Sr.]wesiuente, 
teml'o, niio me sendo po:>sivel nsa.1· d:t rntln,vra admittindo S. Ex. CJUe o sentimento relig'o;;o é 
fr2qnentemente on eonl f;tcilichlc.le no de;empenho a. fonte de 11111it>'s virtudes p!·iv;,cl•s, e\!:1:; neces-
do m:mtla to qtw me !oi conl'iar!o, si Lem fJHC me "' .·. \' · - · 
a tem os pref tc~1· os prect:,;os para em c c:::em- cos. ora, para desenvolve l-as ua Yida priYarla, 

penlul-o. (Srio rtpoirtdos.) na J'amilit, o meio é a rel;gião, e~,.,a r& sublime 
Sr. pt·e~idente, niío de~~·trei de attender.para dos no..;sos p <is. f~ flUe h tYemos ele cou~et-v:w 

• · · "' · ' nes a \"aS a regtao, f!UC e::. el'rn. c c 111 a, cruz. 
nol.ll'e :\rini . .-tro elo lmperic), como alvo das pre- 0 SR. ~L\cn:r. : _ Todas as religües si:io fontes 
occnpaçües do me.; mo i\linistro o para o qual de virtudes [H'ivadas. 
chamo ta!lllJem :t attenção de S. Ex. 

s. EA. mo-;tron-s·~ on mo:;tt·a-se 'j)reoccnpado O Sn.. MA ';CIO H nmtho:- :\1lmittinrlo mesmo 
com o p:-ovimeuto elfecti\'0 das pa1·ochias. que todas as relig·'Jes s~jnm iontl'S ele vi1·trrrles 

1., . ·- privada:;; e :L virtude pri,·adtt 5Pndo um hem, 
'C::.I SR. nEPt:T,\DO :-Já mol tl1cou essa. opmtao. V. Ex. deve ser o protector claquell;t rdigião 
O SR. ~lAXCIO RmEmo:-S. Ex. ]nrece n.ttt·i- que desenvol\-c melhor es:;as virtudes tiio nolJres. 

1Juir o mal ü falta de concni'S1, m·cs rne parece 1 l 
ue não e esta a verdadeira e<tnsa do m d... C? .SR. ?IIacrr:_r.: - Sou ac:~tr~'-o r r o e~pil'ito 
A verclndeim C<lusa do ma.!, que S. Ex. vê, que 

p1ra S. Ex. tomou-se palpwel e qne lhe tem 
c t u:;;nct.o profunrla impressão, a origem do mal 
vem de mais long-e. 

Sr. pre:5iclente ! Si a religião elo Esta,] o, a re
ligião nacionaL a rdi;::!'iiio do povo braziJeiro, est:'t 

~ .. . . " ,... ...... . . : 

de pwochos, a c:m:::a ;1ão é a falta ele concm·so 
par<c o Jn·m-!mento das pat·ochias, sendo a p;1pu
lnçiln do Br,tzil até o; contin..; do' Eertões uma. 
popula.çã" Yerdaclcit'<tmonte c:hri,;tã, c;ttholica, 
mor i !.!'C\'<1 cht : a. ca tL~a. é :t f d h dn. Cl'Oar;ão rle 
noYo5 bisp "lo,; e n.o\·os seminarios neste inuncnso. 

Qnanrlo cada, n 111 ,Jos IJi,;po~ tem a seu cargo 
dwces ·s t;'io Yastas, como qllalrptel' paiz rla En
ropa ,., al;:nn,; clnas e rnab provinda•, ,·omo é 
P~'"-~in:!l CJll·~ a. erluc tçào c a in,;tt·ncç~:i.o l'Oii;:ins:t 
po.:snm exercei· solwe estt popnl:wão catholic 1 o 
influx 1 benerlco ,}e CJIIü ell:L tanto ['t'eci; 1, p·tt•.t 
CJUe fl~r·e~ç~a, rortiliqne-se o e.;pit·ito religioso e 
com elle as YOC 'ÇOe;; eccle-;ht;;tic t:> nos semi
narios? E' impossi"·el, Sr. presi•lente. 

o· . • ;'.. .. 

mente preoccnpa1·-se nã<~ e de~t't (jnestão acce3-
soria. rio pro"·imento eiTecti\·o da;:; pwochin.;:;, 
ma.,; desta. outr t quest:l.o: si é ou não nocessario 
que se aug·mente nas tl' stes conrli~~Õ'!S, em (]ne 
nos achamos, o numero dos bisp ~rlos no Imperio; 
si ó ou não con...-eniente que ;t mi ;são elo; bL;pos 
.... . . ~ 

( '1,0 ( • 

V. Ex. hem sabe ']Ue, p cl'<t a hoa aiministmçii.o 
e pal'.L a bote direcç~ii.o das CJUCStões politic·cs e 
sociaes, cad;t proYinci:.t tem o :;eu presirlente; 
como. pois, nã 1 h, ..-cria. ign:l.es vn.nt:tgens na dis
tribui~~ii.o da acr;.'io lcenelic;t da religi:"io do E;tado? 
E' um:t qn.estii.o.v~t;tl P21.m o p·tiz, ~is imp?rta 

metrte ~ 'Nesta c:t:;a não t\tço pt~·tlssão d~ f'e indi
vidu:ü. 

O SR. A:XDRADE FIGUEIRA cl:'t um npa.rte. 

O SR. t.L\~ciO Rrmmw:- Sr·. presidente, eu 
p =sso :ulm 'ttir ... 

R. l ACIET.: -
outra religião sinão a que prnre,sa, mas L'U não. 

O Stt. AxnRAnF. FIG'CEmA:- Todo' têm tlbt·i
gn.ção de pr·et'et·it• aquella que lür mai~ 11Ct{eitn,. 

o S1:. :JL\xcw RrmmtJ:- ... a distinC'ç~ii.é! feita. 
pel') no\11'0 dc:put do, porqnl') ê uma. qne::;lüo sub-
s anc•a na Cccns • nrçao c n propr·t;"l nn lll't'z:t. O 
lnmem pwa mim é nm SfW line~ intellig·ente, 
nas t~ taml.!úm nm ser r•'li!.!'ioso. Ora, não lttt 
pa.ir. nenltutll c:nlto, ci\·ilis;;(!n. qne niin 1!o,;<~je 
pr·ote.:;~~r " li bei·darlc! do c;rla• lã o, não h:"l 111:'11 lmm 
!.!'o·:et•ncl cnltn, Ci\·ilis:lclo '1110 nã.o qneit•a. ~et· pr·o
V•ctor d 1 instt·w·c;ão tlo Jlfl\"o: e, si o Esbdo, r·e
conhecen•lc) a natureza do fll'Oprio ser lm!llano, 
assim JH'Ocede,. e :Sendo o ser humn.no tamhom 
religioso~ por qne é 'JUC o E:;tn.·lo, proteg-endo a 

... ~ c • - , •. "'"' • ·o.. ·:., r 
protegerá tamhern o seu espírito religioso, :1 sua 
fé, a3 suas ct·enças ~ 

O Srt. l\1.\CIEL:- U que eu quero rlizer ê que 
não elev::> protegPr lll11'1 religião, com detr·imento 
d·~ ontr;ts; ,-em redunda.r em Yiolencia ú liber
lde'divital. 

O SR. l\L\xcro RIBEIRo:- O Estado deve ])1'0-
teger a religião c:ttholica apo,tolica rotn<tna, 
porrtue é a religião nncion d (apoiat.lo.o;), é a 
reli;:ião da maioria do povo brazileiJ'01 da qnasi 
totnliclarle da naçã.o, si não quizer commetter 
um:t gr;tvissim<c injustiç..'L. Si não o tir.or· por 

J ·,.,,t :5: (e' u.z - <o 1 enos por genero.st ale 
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pam com a maioria dos contribuintes; deve 
st•stentar este culto porque e o culto publico 
da Nação Bra.zileira. ' 

O SR. i\IATTC..SoCAliiARA:-E' dos contribuintes. 
O _sr~- ?IIAxcio Rrmmw:- Neste ponto Sr. 

pres1rlente, eu devo rectidcar ainda. uma·'·-.-
c Lt il?· que S. Ex., m'o permittu,, co1nmett~u 
relat1vn.mente •• est:t questão. S _ Ex., rerer·ín
do-se ao prot:stantismo, disse que e :L relig-ião 
q~w conta mmor numero de h:lbita.dores do no:,;,~o 
solo. 

Eu 

O SR. Tmums PoRTUGAL:-.\ão apoiado nesta 
parte. 

O SR. l\IAxcro R~nErRo :-Diga V.Ex. que en 
tenho hast·111te razao ne.,te ponto. porque vejo 
q_ne pot· amor da distrihuiçiio da justiça s~ 
tem a ngmen tadlJ constantemente ns comarcas, no-
mcan• o-~e .1 U!ZCS c e c iretto ... 

O Slt. l\frLTo:\' :-Hà muito tempo não se faz 
isso_ 

O S1~. :\L\xcro RIBEIRo : - ... e a respeito dv 
clero sempre os nlt'srnos limite:>, as nwsmns 
circnmscriuç:ües, sempre os mesmos bisparlos. 
Outr'ora anota vamo$ melhor, pol'qne em 1846, si 
niio me engano, artui mes1uo ne,te recinto levan
tnr.,-sc es::;a questão itnport:mte, a sa.ber: :;;i cleYiam 

• Y. 

outro ct·eio qne no centro de ~lin:ts e outro llO 
Rio-Gr-anrle do Sul. No anno seg-uinte foi creaclo o 
bispado dó Rio-Grande elo ::;ul e ho.je :1penns se 
falla, e com timidez, da. cre;lção de um bispado no 
Amazonas. 

0 SR AXDRADE FIGUEIRA : - Creoa-se (ltÜrO 
em 1 mas. 

o SR. l\lAXCIO RIBEIRe ; - Assim, Sr. r)resi
clente, parece que estou vendo por toda. paete certa 
hesitnç.ão, Ull1<1 O~cillação, para C'j1le se leve a 
eil"eito est~l grande idén.; ~ V. Ex. bem sate o 
que é o Amazonas; V. Ex. bem sabe o que é a 

tureiro.~, mas tamÍJem vinlw,\m1 ?\obr~~a.tarnhem 
'".~n)t:t um Anchieta, tambem vinha:-' 1.lm t>atlre 
v teu·a, e elles penetmvam no deserto, íaw a . ós 
os l!ll ws e.~[Xlncar as erras (essa vH a e1-ra;Jte, 
em que elies exi ,fiam, porque esta,-am a,.;sen
tados á :somltr:t da ignor.t ncin, para faze l-os 
tomar p:wte no banrtnete da civilisar,~ii.o. 

E ho.ie o f!UC V<.lmo-;, Sr. lwe.,iclente ~ Ab:mtlono 
jJ')r to(h n. p trte, silencio, inditrerchr,'a. do gover
no, .e apenas se apl'c:),.;••tltam c·lmo argumentos em 
~~s[avor de um g·l'ande bem socin I preconce'tos. 
::il um on outro d0pntado, verdadeiro amante do 
Item publico, falla ao governo da neccssirlade que 

. ...; ' { . (. ::, 

vantam-se e dizem : «Sito jesnitas'qne vetH.,. 
E" [lt'cciso, po!'~<tnto, que a este re::;peito o g-o

verno vreste mats a smt attenção. visto como é a 
sua obrigação dilatar os lwr·isontes da civilisação. 

O SR. Cot':LI!O RooRIGuEs:-E estes já estão 
aclimatatlo,;;_ 

O SR. 7\Ltxcro I~mErRo:-Ja são nclimat:Hlos 
e são aproveitaseis. 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs :-E são credores da 
Nação Brazileira. ("lpoiarlos .) 

O SR. l\IAxcro RIBEIRO:- Lã I;o valle do 

ctnezas, mas estou cotwencido de que es::;e::. the
som·os e essas riquezas mió seriio nreanc;t\los da
qnelle grande t!epo:;ito sinão com g-randes esfor
ços da llnmanidarle_ 

E' preciso rcc •nhecer que o cstt•angeiro encon
trará maic.res clitnculdadt•s em povoat· o !!"rande 
v :lle da. Amnzoni L do qne os na turnos daquellas 
regiões- E:;tes só precisam dos elementos t.la vida 
sociai, para flUe não tif)nem sepultados noabn
mo da iuac ·.:-.o os bons servi ·os. de ue São 
capazes. 

V Ex. :;;abe que nos Estados-Unidos ha febres 
palustt·es, no l\lississipi, no l\Iis3o:u·i e por esse 
moti\-o grande nnn1ero de habitantes desapparece 
na luta pela vida. .!\las aqui o que se faz 1 
Cuida-se so do sul d · Brnil; o not'to esquecido, 
a! 1rl nad - A. Joirzdos e wío Joiaclns. 

O grande valle do Amazonas está como que 
pm·rlirlo n'um v;1sto deserto_ (Apoiados e n(ío 
apoiados e apattes.) 

ln~isto eu1 dizel' que o norte do Brazil está 
n banclonado, que o g-overno não cuida bastante 
delle, ClllllO devera cuidar. 
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Si presto ainda attençiio ao gra.nde e impor
teflte a.;sumpto da. instrm:ção, o que é que Yejo 
no ~orte! A raltn, a,lJsolntLL de estabelecimentos 
de ensino superior. . 

Admitto que ontt•'ora, cr uando a população não 
tinha aug-me,Jta.do, quando as riquezas do pa.it: 
se não tinh:!m desenvolvi,lo, se c1·easscm <l.l)enas 
duas academias de direito no lmperio, uma. em 
Pernambuco, par;t 0 norte, e outr;.t em S. P,lUll) 
para. o Sul ; mas de lá. par.t cit a população tem 
augmentn.do, os interesses e a.s riqu·~zas do p:1iz 
se têm desell\·ot vi do, e nas pt'o\·incias extremas 
do n!)rte nem siquer ha uma. escola. de pitar
macia .... 

O SR. CoELHo RoDRIGUEs: -Cortemos nas da 
Corte ue !ut muito 'lltra. as rovincias. 

O SR. l\!Axcro RrnEmo:-... não temos siquer 
nm~"l. cadeim par;t. as s~iencias especi.les. L:l. no 
P;"trá não :e )ó·le estud· <"L cllin i ; · 1 1 ' • • . 
ontras sciencia.s lia. mesnn. importancia., que são 
tão nece:;saria.s para que nm po,·o po~sa. ser in-
dustrial. (.:lpoiado.~.) · 

}.las i\.O p 1sso que isto acontece com o extremo 
norte do Imperio, completamente ab:tndona1ln das 
<tttençõ.:s do goYet•no, Yejo m;ü:; al)ui no ::;ui, nas 
Academia::; de 2\Iedicina. da B thia, do Rio de Ja.
ueir·o uma snpcral.mnJ:tnciã luxuosn. de Citdeir·;ts 
especiaes, hitvendo até lentes em duplicab e c:
ueiras sem alnmnos; polo menos foi o que ouvi 
e foi repetido nesh Ca.rna.t';l.. (.-tpartes.J 

Os tilhos do nor·to lú I!Stào; nem todos sã.o 
ricos, m s to los tem o direito de se illustt·ar, 
~ ~ c. ~ • : ·• " ,.., · rop r-

cion,n' a todos o:; que são membros tla. commualtão 
brazileira. · 
~ 

aos nobres d3put ·nlos c a est t Augusta. Camara si 
com mbha.-; P<"tla.vrn.s desn.linhadas (;1io apoiados) 
tenha desagt'<HlaLlo. Não podia evitar o inco:l
vcnicnte (lo um acanha.mcnto na.ttu·<Ll, por
que V. Ex. bem sabe (]no, lhllanrlo pela primeira 
\·~z pet·ant(~ cst:t ,\ugu;ta Cn.mara, de\-ia pngar o 
trtlmto que p·t~·am todos os oruuores q:tf~ pel:t pri
meh·a \-ct. te·1ham de f.dl;lt' em lllll recinto t·o::;
p:'itaxel c ang·11'to como e~te. (Jlttito bem, mt<ito 
bviil. O orado,· c çQolpr!"t.:ilt,Hlo .) 

O Sr •• :ru."''·en.~io d-e ..:\.~·uia.r ,\iz 
rp1.:, tom:.uvl() n pahnTa, de:>attoJHlc <10S cnnse
llto;,; da cnn,;;<~ienda, rp1e o leYam onlin·,riamo!lto 
a nl'!'cd;tt·-. .;e (h tribuna, deixando-a aos mais 
autori:Sados. 

\'em C~t 111 lrlt' 0" tlewro,;; a r \I c SP. 'n 1 o-;\ ohri-
g·:v o p:u·a co111 o p;1i1:. cujos intet·c:;ses lhe não 
po1lem :it~r indifl'cr·entei:: par·a C•tlll a :;na pro
víncia, qne ~inl·m·amcnte e:;treme~c; p:n·a. c:ol!l os 
.. .. • • • o • • 

~ '· ( c ' '-! - ~ ~ ( • 

mandato qnc m·ds uma vez lhe den nm logn.r na 
Camara; tina! mente para com o gowrno, a quem 
deve dizer a. ver-d::de. 

A sitnaçã.o p;t:-;sada , depois ele feita. a refi.wma 
eleitor·al. aliü:; oin·t dos dou:5 partidos, recallindo 
em desolador:.'. c:".teri\idadc, comrnettert a serie de 
erros que se completaram com aquelles a (jue 
(~eu or-igem a questão servil, a que o p:H·tido 
ilberal, forçado pelo aperto das circumstaneias, 
se apego11 como recnr::;o extremo pura manter
se no poder. 

Depois desse largo período, de todo perdido 
p:tra o progresso e desenvolvimento do puiz, cujos 

grandes clt?stinos se retardam. concentrár,un-se os 
;;nhelos do orador· na situação, qu~ surg·iu em 20 
de Agosto üe 1~85, com o llinisterio que conhva. 
em sen se'o est:tdist•ts exper·iente.~, aptidões ma
nif'esta.5, c5peranç~ns promettedoras, tendo á 
{hmte uma g-lor·ia do partido con.~ervador, o 
velho chefe que pelo chefe 110\"0 havia. sido 
sag-rado o chefi3 dos chefes, o pontifi.ce da. grey. 

l':ntii.o ::mtolha.r~un-se ao orad·1r as ;t·at<L~ per
speeti \-as de brilhantes victorias, de grandes 
conl)uistas. 

Emm dilficeis <ts circumstancia.s, mas por isto 
mesmo propicias ao patriotico empenho ele rege
nerar o p:üz. 

S;tbe qne nã.o é tarde para •1ne o governo metta 
hombros á empr?za ; r~1a s. s·; be tan.1 bem. c1ne ~ 

. ' . :- ( 

a. natnreza (lo tralm.lho do g·overno, llYlS o 
de estimular a :;na activir!adc p.tr;~ qne raç~ 't. 
o que se comprehend•3 na espher·a. tl:t. sna. acç~ã.o. 

:\ re!(H·:nt eleitor;_tl acha-se incon te~t:tvelmen te 
desmoralis,,U.a.. 

E:>tà hoje condemnat!a. a. irlth lh divisão 
das prodilc;as em circulo . .; eleito!'.te..;, e o orador 
a co:nb:tt.e com sineeridtt.de t.1.nto maior quan
to conb no distr-ic.to que o eleg~u a.migo.;, cujo 
auxilio, cuja. dedic :çii.o nã.o lhe :Gdta1·ã.o amanhã.. 

A \lOV<t lei teve crn vista uar inllependencia ao 
eleitor e ao deputado; mas si o eleitor, em o 
novo rcgimen, ó muito mais independente do que 
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no nntig-o,-o rlepÜtãéiofiCou mutto mn.~ -
dente do que era, ficou preso por dous élos
ao eleitor~do e ao governo , por amor deste 
mesmo ele1tor:tdo. Demai;, a eleição por di;tdcto 
e uma hit.1. renhida e ardente de que os conten
dores saem muitas vezes inimigos pessoaes · e 
quando os partirlos não chegam à <tCcôrdo qu~bto 
á ap1·esent; ção C.os candidato;, SuhdiYidem-se em 
facções e chegam muitas '\"ezes, por despeito, a 
sun·raga.r a.;;; candidatur'ilS dos adver.;arios. 

Com o systema actual, a. poucos será dada. a 
reeleição imp0sta. pela Constitu:!,;ão ao deputado 
que entra para o mini.~terio, o que traz embara
ços á. organüação dos gaLinetes, que, não sabe o 
orador si já ficaram alguma. vez-podem ficar 
compostos com os mais provtwelmeute reele"'i-. - . ~ ve1s nao m o~ 

Cumpre, port<tnto, alter~.r este systemn.. ou 
alargantlo os districtos e acabando com o segun.to 
escr~tÍDÍO, OU V~lt:~ntlo U.0 typo CQOStitUCÍOD<Ll da 

Tambem cart;ce de reforma o s.rstema da ~>lei-
<rJ.o de deputados provinciaes. . 

,E' ign:tlmcmte neces;ario acabar com certas in
compa.tíbílidades eleitoraes, exngeradas em paiz, 
como o nosso, em-que não abunda pessoal habi
litado. 

Si estivesse presente o no1Jre Ministro do lm
perío, pedir-lhe-ia. que se entendesse com o seu 
collt>ga ela Fazenda var<\ que este adiante os seus 
pl:tno.:; de regeneração de tinanç ·s ; e o orador· 
assim se exprime porque não póde aet·cditar que 
áquillo que a.té hoje tem feito se , limitem os 
)!anos de S. Ex. 

Urge que o .governo cons~lgre seus cuidarlos ú 
in,strucQiiO pul•hca, que de mcompleta fJUé era, 
tornou-se imprest;l·rel, pelo influxo das reformas 
- • , · · • :;: • erem 

ellas adoptado 3 liberdade de- frequencia, nos 
cur-sos superiores, regimen que prodnziu O-~ tristes 
resul tarl.os que se conolen:l tm no tmba.lho que 
ultunamente publicou o Sr. consell!eiro A.Gonso 
Celso. 

O ora•lor demorn-sc em fau~r sentir ns funestas 
conseqnen'lb\s desse regimen qnanto ú. vida, e:;coiar: 
ás relaçõ·'s cntt·e os me:;tres e os e.,tut!antes: e ú.s 
ue.stes entre si; à instr·ucçüo acaderllica; á seriédarle 
tlo.::; e:~;;:tmes, que s;; coavert.::ram rm vertl:tdeira 
loterh,-o r1n:: tmlo a Fu.culd.Htc do H.cc::ire, em ,·ir
tude da. norm:~ de prtl!etler que tr;•çou ú sna mis
:>iio de executora de i'erormn-npm·ou n•LJII'~ttica 
p:tr<L r!e;uonstrar a imprestatJilidHde do que se 
innov:tm, o assim não são jn.'ita:; :1s :u·gnic;õe;;; no 
corp() docente dessa Faculdatle, que até se pro-

.• 4 .., 

· · , !Mror o interior da~uelle velho ca-
sar['); mas acredita que a província de Per-na.m~-
huco tem o clireito de pedir que se construa. um 
edit'icio apropriado á sua Faculdade. 

Parece q11e realmente o norte, si não cstà aban
donado, como dizia h1. pouco o nobre deputado 
pelo Pará, tern merecido pouco. 

A este proposito lembra-se de perlir noticias 
rla commis'liiu nomearia. o anno passado })ara e:s
tadar o berib~ri naquella. parte do lmperio, e a 
respeito da qual nBnhuma pQ\avra. se encontra no 
rel•·todo do nobre .Minbtro do Imperio. 

Deseja. saber porque a commissão não partiu 
par<\alli. 

Entre os assumptos sobre os quaes pede a at
:enç~o do governo não deixará de parte a que.5tão 

O orndor faz extensas considerações ácerca 
.-le;;ta. quc::;tiio. recorLbndo n. s ta histol'ia. e n pre
r:ianrlo os ncontecim<~ntos ue se secruiram ás leis 
que mo thr.aram o est;,do servil. 

Entende que na. situação a que as consas che
garam e do interesse gel•:tl tra.nquilisa.r a socie
dade hrazileira e prepa.ra.r de modo etllca.z a sub
stituição do tr" balho escravo por meio de provi
dencin. legisla ti .,..a em IJ ne se marque breve pra,zo 
para a extincção da propriedade servil. E conclue 
f zendo voto; para que, dentro desta me..;ma. si
tuação. cai! a :~o partido em que milita. a felicidade 
e a gloria de dar a e~sa magna questão a solução 
definitiva que ella exige. 

A discussão fica adiada peln hora. 
O SR. PRESIDENTE di~ a serruinte ordem do d.ia 

para o corJ:>ente : 1 

c. •nti l•l~n.ç:to da. -zo. cliscuss;to d:\ vropo~ta do go
verno, corn·ertida em pro: ecto de lei fixando a 
espez:) c o • mr:>teriO (o mper1o pata o exerci-

cio de 1888; · 
2• discus;;;ão da proposta. du govel'no, con ''er

tida em pr. jecto de lei, fixando n despeza elo ll!i
nbterio du. Ju::;tiça, para o exercício de 1888. 

LeYanta-se a sessão ás 5 horas. 

ACT.\ DO DIA 30 DF. .rt:~HO DE l 887 

P1·esidcncit.t do S. Gome~ de Castro 

Ao meio-,Jia raz-se a chamada, it qn:1! respon
•lem .?:; Srs. ~assos :\Iirn.udõl, Cla.rinr!o -Cila~·es, 

4 I ,. 4 - • • ' • ·~ '- (. 

:\la in, Dorningnes rln Silva, Gomes dt'l Castro, Dias 
C:n·zlci!'O. Coelho Rotlri!!ncs, T•1rres PoJ·tu!!nl. Ra-
bl 1n • ' · Po 1 J " • :- · · -· • • ·· • • ·. 

~ouzn, 'Elias de :\ lbitr]uer--•Je, Soria.no de Souza, 
Paula Primo. Felippe dG ig-ueirõa. Jnvencio U.e 
Agniar, Peclt·o BeltPão. Luccn:1, :\lcofora.rlo Filho, 
Bento J{:l.mr,s, Bernardn de Men<l••nq:l Sobrinho, 
Lourenço de Albuquerque, Luiz Ft•eire, Oliveira 
Ríiwi~ ·o, OlympioC<Impos. Coelho e C.tmpo5, Freil'e 
de Carvalho, !\fi!tou. José 1\larc:ellino, Americo de 
Souza. Araujo Pinho. B<ll'ão de GeremoaiJo, Pedro 
Carneiro, Pedro L~niz, Alfrerlo Chaves, Lacerda 

O omdor descreve o editkio em que está a. Fa- Werneck, .Andr;~d~ Fig·ueira, Barros Cobra, 
culrlaàe rlo Recife, para, mostrar a sua impropr-ie- l\lo!:ta.ndon, A!Tonso Cel:;;o Junior, Al.meida ~o
dade, e diz que o SI'. l\linistr·~ do Imperio tem gnerrn, Ro, lrl~ucs AIYe3, Euphras10 çorreta, 
l'\'OCurado, nccedendo às solicit<tções do director! Fernando Hackradt, Seve Na varro e l\lac10l. 

V. II.-~1 
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Faltnm, com cansa participada, os Srs. Hen
rique Marques, Rtrão de Araçn,gy, Ribeiro de 
Menezes, FeJitlto Gonzaga, Coelho de Almeida, 
Afl'on.,o Pemm, Pacifico Mascaronlms, J ol'i,o Penido, 
J oiio Caetano, Dturte de Azevedo, Honriqnes 
e Mourão. 

Faltam, sem causa participada, os Srs. Cruz, 
Mac-Dowell, Costa Aguiar, João Henrique, Ri
beiro da CU!Jha, Coelho de Rezende. Jayme Rosa, 
Alenc r Araripe, B··1rão de Canindé, Rodrigues 
Junior, Jag·u<~ribe Filho, Alvaro Caminha, Cn r 
neiro da Cunhn, Sorümo de Soma, Manoel Po· ·' 
te !la, Theodoro Mnchaclo, Ros'1 e Si! VR, Gnnç.a< .,. ;s 
Ferreim, Allredo Correia., Luit, Moreira, Bar:Jc, do 
Guah:v, Peclro Muniz, Anujo \ióes, Junqnilira 
Ayres, Acci. di Fru nco, Fernandes da Cunha r i lho, 
Baruo ela Villa ch Bnra, Mattoso Camara, Costa 
Perrirn, Feueira Vianna, Fernandes de Oliveira, 
Bulhões Carvalho, Castrioto, Bezamn.t, Pereir 1. 
da Silva, Cunha Leitão, Lemos, S. Mascarenhas, 
Henrique S•dles, Barão da Leopoldina, Ce3ario 
Alvim, Christ'ano da Luz, Matt•l Machado, Olympio 
Vallwlão, Soares, Pedro Brnnrlão, C"rlos Peixoto, 
Geraldo de Rezende, Coude do Pinhal, Cochrane, 
Delrlno Cintra, Xavier da Silva, M'1rcondes Fi
gueirn, Barão dn Diamantino, Alves de Araujo, 
Pinto Lim', Pau1ino Chaves, Silva Tavares, Mi
randa Ribeiro e Joaquim Pedro. 

0 SR. PRESIDENTE dec1:ua que hoje não ha 
sessão por falta de numero, e dá a seguinte or-
dem do dia par,• I de Julho: · · 

Continuação da 2a discussão da propostfl, do 
governo, convertida em projecb de lei, fixando a 
despeza do Ministerio do lmperio para o exercício 
de 1888. 

2a discussão da proposta do I!Overno, conver
tida em projecto de lei, fixando a clespez[l, do 
Ministerio da Ju~iiça para o exercício de 1888. 

0 SR. 1° SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. deputado Pedro Carneiro da Silva, desta 
data, pedindo licença para ausentar-se desta 
Córte, atim d,· traütr de su't saude.-A' commissão 
de constituição e legislação. 

Do Senado ( 4), de 27 e 28 do corrente, comnm
nicando ter adaptado, pam serem dirigidas à sanc
ção imperial, as resoluções que concedem ao ba~ 
charel José Jansen Ferreira Junior, juiz de direito 
da comarca. de Guimtrães, na província do Mnra~ 
nhão, e ao desembargador da Reln<;.ão de M1to 
Grosso, bacharel Ser<~ pião Eusebio da Assumpção. 
um anuo ele licença a cada um, como respectivo 
ordenado, para tratarem de sua saude ; e decre
tos que outorga licença a Sua Mnge~tade o Im
perador para sahir temporariamente do lmperio 
e que 1ixa as forças de terra para o 2o semestre 
de 188~.-Inteirada. 

Do Ministr"rio da Guerra, ele 25 do corrente, 
corPmtlllicando, em resposta ao officio de ll do 
mesmo mez, que, não tendo o governo conheci
mento da questão judicial 3ohre domínio dos ter
renos que constituem a Varsea, na cidade de 
Porto Alegre, pediu esclarecimentos, os quaes 
constam elas iPformações que envht.-A quem 
fez a requisição (o Sr. Affonso Penna). 

Do mesmo Ministerio, de 27, restituindo, infor
mndo;;, os papeis relativos ao inspector drc paga
daria elas tropas ela Côrte, Domingos José Alvares 
da Fonsecn, que pede ser aposentado com todos 
os vencimentos.-A 'quem fez a requisição (Com
mis,ão de fu,zend'' e pen.sões e ordena.clo-;). 

Do Ministerio ela' Fazencl'1, de 28, devolvendo, 
informados, os papeis relativos ao caho ele és
quadra de voluntarios da 'p«tria Francisco Ale
xandre Coimbrà de Mn.cedo, que pediu relevação 
de prescripçã.o em qne incorreu lJnra porler re
ceber p8rte ele uma pensão qne lhe foi concedida. 
- \' mesmn commi;; >ão. 

Do mesmo Ministerio, de igual data, transmit
tindo o reqnerimenb em qne a directoria do Im
perial Lyceu de Artes e Otiiciül da Bahi;t pede 
isenção de direitos para differentes objectos que 
tem ele importar.-A' mesma commissão. 

31 a SESSÃO EM: l DE JULHO DE 1887 

Presidencia do Sr. Gomes de Castro 

SUM\IARIO.- Chamada.- Leitura das actae do 2' e 30 do 
Junho. Approvação.- Expediente.- Requol'imê11tO do Sr. 
Acc.ioli. F'·rane·J.-'---Approvaçi'ío,- Requerimentos dns Srs. Af
fonso Celso Junior o Araujo Góes.-- Adia·rnento.- I11die<~ção 
do Sr. (]oolhn R 1drigues.- Pr11j11Cto do mr.smo senhor sobro 
terrts rlevolutas.-'·~a,·ecerlls.-{Jbsorvações dos Srs. Al
,moída Nogueira o Ar·aujo l~óes.-Ji, etirada do J'o.quori.rne11to 
do medmo Sr .. Arauj 1 Góes.-N·ogocíos· do Govaz.~ Dis~ 
eur~o e requerimentos do Sr. Marcondes Figuoira.""'--Adia~ 
menta dos roqucrJmovtos.- Ortlern. do ·dla: Continu-ação d-a 
2a d1sr~ussão do or·çamonto do Ministerio do Impe io.
Emendas.- Encerrarnont,o da dbctusão.~ Votação da pro
pos!.a e d.1s emendas.- Approvaçffq.- Discussão dos artigo3 
addiLivos.- D1scu r·so do· Sr·. A:ffuaso Celso Juniol' .-- Kmon~ 
das.- Discurso elo Sr. Freire de llarvalho.- Emenda.
D:scursos dos Srs. Co~ta Aguiar, Pedro Luiz, Lourenço de 
Al·buqoerqoo e RaLisbona.- ~~~cot'l'am~·nto da d·Lcussfio .. -
Ciiamada.~ A tiamento da votação.- ~a discussão do o•ç.a
mento do Minis todo da Justiça.'- Discurso do Sr. Rodrigues 
Junior.- Adiamento da discussão. 

Ao meio dia faz-se a chAmada, á qual re
spondem os Srs. Passos Miranda, Clarindo Cha
ves, Maneio Ribeiro; Cantão, Cruz. Costa Aguiar, 
M 'c~Dowell, Leitão da C:mha., Silva Main, Do
mingues da Silva, Gomes ele Castro, Joã.o Hen.:.. 
riqnA, Dins Carneird, Ribeiro d' Cunha, Coelho 
Rodrigues. Coelho de Rezende, Jayme Rosa, Tor
res Portugal, Alencar Araripe, Barão ele Canin
dé, Rodrigues Junior, José Pompeu, Rnti:::bona, 
Jaguaribe Filho, Alvaro Caminha, Tarquinio ele 
Souza, João Manoel, Carneiro da Cunha, So
riano de . Souza, Elias de Albuquerque, Paula 
Primo, Theodoro da ·Silva, Felippe de Figuei
rôa, Juvencio de Agniar, Pedro Beitrã0, Lu
cena, Alcoforado Filho, Bento Ramos, Alfredo 
Corrêa., Luiz Moreira, Lourenço de Albuquer
que, Oliveira Ribeiro, Olympio Campos, Co
elho e Campos, Barão do Guahy, Freire ele 
Carvalho, Milt[ln, Pedro Moniz, José Mar
cellinc, Americo de Souza, Araujo Pinho, 
Araujo Góes, Barão de Geremoa.bo, Junqueira 
Ayres, Accioli Franco, Fernandes ela Cunha Fi
lho, Barão da Villa da Barra, Mnttoso Carnara, 
Co3ta Pereira, Fernandes d'l Oliveir·a, Bulhões 
Carvalho, Pedro Luiz, Castrioto, Bezamât, Al
fredo Chaves, Pereira da Silvn, Lacerda Wer
neck, Cunha Leitão, PacificCl Mascarenhas, Ce
sa.rio Alvim, BoJrão ch LeopoldinR, Olym>pio Val
ladão, Soares, Mo11t~ndon, ·Carlos Peixoto, Al
meida Nogueira, Rodrigues Al'ves, Duarte de 
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Azevedo.B:.uilo do Diama.ntino.Eupln·.,:::io Correia. 
Fern;uHh H<túkl':•dt, Pinto Lima, PanlittO Clln-ve.;; 
Sevc Nasa.rro o Silva Tavares. · 

Abre-se <c scs,;ão ao meio-dia c 10 minntos. 

De]_u)js do aber·ta n SP~si'ío compnreeem os Sr·,;. 
~ ·'I ,::,;, . 'n c or· e <~, e!'ll:tl'C" 110 . en-

dr,nç;t Snln·inho, Andr-ade b'ig·n~ir:.t, x_-,yier d:~ 
Silva, :\Iru·condes Figncira, o\ !1\Jn::;o Ccbo J nnior-. 
Alvo; rlc ~\mnjo, ::\I.ICi--1, .J0 :rp1im Pedrr,, Gon.:. 
f{ dve;-; Fo!·r·oir·a,Cocll!·anc, Ro::;t e Silva e ::\!it·anila 
H.ilt3ir·o. 

r·irple :\1 'l'fJilt'S, Ba l'Ü·' ele .\raç:''!-!'Y, i\lon1·ão, [\.i
beiro de Mencz:.s, Fclinto Gon;.ag·a~ P0 in> Cal' .. 
ncim. Ccel!w rle ,\lmcid ,, Afl'on,:o Penna .. João 
Penido, .ToãoCa.ct:tnooS. :\l!SC<\l'Cnh·•s.' 

Frt.lt·•m, sc~m ean:n part'cipad:l, os S1·s. Con,Je 
•b Pinh[d, (;l!l-.tl:lo rle r:.e>zc111h, Luiz Frr·ir·c, Fel'-

_,· a --~.r <, . no,.;, - cnrrqtw ~:t es, 1l'I5-

tJnll•) rlL L1rt., Bal'l'üS Coh1':1, Sla.tb ?ILtChado, 
Pedro fkandii:o c Dclrino Cintr·a. · 

O Stt. l" SECRETAR!O dú conta elo scg-ninte 

E~PEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. rlopnblclo Cl;n·indo A1lo!pho 1lc Oliveie:1 
Chave.;;. dest·t clat 1, pP.rlinrlo que a;;_ f.t!t '" qne d1•n 
às sessõ!~s sejam jn 'ti11cn.clas. - A' comnib~ão de 
c ~ . . '- .lo( • ~ • • -

D~ J\.JintsteriiJ.Jo ÍmÍ1e;·io, ch 28 de Jnnho nl
timo, tl;:ndo <~S infoern ·ções f}ne pedin á Ca.m:tl';t 
sohr·eo r·erpwl'imcntl!c!H .João Cnr·cJ·,so rh Gr1çn, 
direc:t•>r da soci,•dnde anonvmn. Si,le1·ote·.:/mia Nrt
ciowtl. o qu l pede i ~cnçãÓ de dir·e;to JXtl'<l mate
rines rlestinado;; :is sn s CtlJric·1s c mencionar{o;; nn-
re <~çao que acompan JOIUV1 mesmo r·e qnorrmen to. 
-:\ f)nem f'ez a. r·eqnisiç:ão.(Co:nrnissão ele 1'azemb. 
11ensües c ordenados.) 

Do mesmo Ministerio, rlc ig-n·tl rla:b1, ppest:1nrlo 
<1S infi)I'm·:çüe;; que solí..-iton a C;~m:n·a. <:0h!'•} 0J'e
qnel'imcr1toe.n que D. ?lf•nuo!la. (bs Dôr-es Silva 
Charão ,ode ne" :mn-,mentodom~io soldo .ue 
percel1e sej1 cont:t•lo Ll·t1ht-c do f'dlecimento de 
seu p 1e o c:1pitii.o i\l<cnoel :\dolpho Chwão.
A •pwm f'cz n rerpli:;i(,:;i.o. (Comnüssito de l'awnda, 
pensões e 0r·den<~rl•,s.) 

Do mesmo i\linbtt:r·io, de :30 tlo COj'J·ontc, co:n
munic 'ndo, de 01·dem do Sn:l. :\lt~;r,l lmper·ia.la. 
Senhora Pr·incez:t Il. I:-; tl.lel, rpw. tentlo ['<~l'tido 
no me:SHlO rti;t para, Enrop·; Sna ?lhg-esbde o lm
pE:rador colll Snn. i\f;Jg-estade a. lrnpe:·atriz, nssn
mi n a me~ ma :\ ngnsta Princ~zn. :t Rt~gencitt elo Im-
per·10 . - n ou·M a. 

Vêm ú. me.-;·t,são lirln;;; e l'emettid.as ú. commissão 
do constituição e leg:is!ar,~ão as :;;t'guin te:; netas 
eleitornes do 4 • districto de S. Paulo: ltú. Ca
ltreuva, lnrhtyatuha, S. l'to'1ne, Tieté, Jnndi:l)ty, 
Un<l, Tatnhy,Sol'oca.ba (l" e 2" secç:ão) e Pietbcle. 

é a.pprov~1.elo sem debate o 

Requeriti/.C!Uo 

Requeiro que, por intermeuio do lWnisterio da 
.Tustiç·.a, se peç~;L ao governo cnp:a. do processo 
installl'<1do e;.,;-officio contra . .lovino Fag-undcs Co-

tr-im, ]Woso em flag-ra.nte por lnver n:t pr·i1ça tl<1. 
nnlr·iz ela. cid 1do de Cnetite, pro\·ino'•t rln. l3 düa, 
tcmt ulo contr·n n, vida. do dclegad: 1 de policia em 
exer·ck-io, o •]na!, sendo ]ll'!lnunci:tdo no <~l't. i93 
~~ co:lig-r) ~r·imitui pelo juiz municipal ell''etivo, 
,, i ·1 c,.-.. t ) ·n · · · -~ · ·.·.· .- · ·. 

ele dir·oi.to da. Jllnlla eomarl:a, IJ<teha.l'cl Jo:·;.rinim 
:\ntonio de Souza Spinola. Em l üe Julho de 
18::-;7 .-.Ac-~iuli Franco. 

E' btm 1J,m1 I ido, n poiado e, posto em •liscussão, 
adiado pnr ter· pediLlo a p<d:tiT<t o Sr-. C: r lo.;; Pei
xoto, o seguinte 

ReqJJe;·i,;uJnto 

Reqnc\r·o que. pe1o !\Iinistct'lO •ln, .Tusti<;:t, pl'ost~ 
itll'oriii:teües 0 gover-no acerct do por·seg·niç:lo 
exel'cida pBlo juiz municipaL lo supplente de de
lc;.;n,lo do pu! Íl;i;t e co:mnnndantc dü destaca-. , ,. 

~Iina::; Gemes, contl'<t o tenente Ath :n:t->io Silva, 
injnstamede JH'"Ccssn.do c cnjo julg-arnor1to tem 
sit.lu propod<tlme,Jte demor-ado, tr·.•t ndo-)e o 
rn·es 1 com c ()Sim· nano l'rg-or· e neg·;tn, o-.; o- 1e n.s 
r-eg-alias inhet·entc::; á sua patente. 

S tla dns scssüe.;, l de .Julho de 18'37 .-.Affimso 
Ct:!<o Junio1'. 

E' tnmbom lido. a.poinrlo e, posto em discus;ão, 
fic:t adiado pol' ter pe,lirlo n. J~<dn:n-n. o Sr. 1-:.o
,ll'ig-ues Alvl)s, o seguinte 

Re']ueriúwnto 

"'equcn·o qno, por 111 er·mer 10 ·o , l!H=' er·ro ta 
.Tnstiç:<t, inror·me o g'•Wer·no qual o motiY1l poe rrue 
nii.o 111an,lar 'm :c::; <~UtOJ'idade.~ de Campin,,s, 1)1'0-
vincin. ele S. P. ulo, [';lzor auto ele ,..oepn 1le delicto 
no e~cravo r\ l f're•lu, que se lhes a pr·esentou <t 23 de 
J anho p1·oximo p:tssado, rlc Cerro ::o JX~.;t·oço e com 
ve~ti;.dos de bar·ltnr"s se,·icins, r..cto n:Lt'l'ado e 
eommcntado pe :t imprensa loca . 

S:.>b dns se:;.;ües, 1 de .Tnlho de 1t:8i .- .l,ifo•~so 
Celf'o JMior. 

E' igna.lmnntc lirlo, apoiarlo 0, po~to em dis
cus:'ãü, adiado, por ter pedido a JX•l~c>f\1 o Sr-. 
Bezarnnt, o seguinte • 

Rcquetimcnto 

Reqnr.iro qun se Jli'Ç<l no ?IJi ni;;terio <la Ag-ri
cultura, Cnmmercio e Oltr:;s Pn',!icas ei1pin.: 

1.0 !lo otne:o sol1 n. 6 de!() de J·n1 ·il'" de 1883, 
dit•ig-ido pelo dir·ector eng-enh,.,iro-dwle do pro
long-amento d::t estr-ada de ferro 1h Ba.hht ao 
S. Fr·anci~r.o ao me.-m10 Mini.;tcl'io, inrrn'!lVtnr!o o 
I'ef)l:•·r·imqnto em qne o; empt·eiteiJ·o,; do mesmo 
prolo·lB''mento p·,di llll quo lhe~ fo:;S'l coniütcln. a 

• t. ::,: ' ::; 

Vil la Nov;1.tla lb.inha até Jo;lzeiro ou outr-o polltO 
conw:miente no r·io S. F1·ancisco: 

2.o o,, um otficio flirig-ir!D pelo mesmo eng-e
nlreiro em chef;~. em d:tta tle 25 rle .J,lllto de 188~, 
il presidench ch· B dti:t, 0111 re:;;posta. a nm tele
g-rammn, pe !imlo elernent 's o 1\~ctillc lÇües para. 
:-;e ·i ·er 1 { 1;. : :se i .or Cl .n h 1 a i a 1 t a o 
contl·1cto de eonstrncção dn, linha. de Vill:t ~ova. 
da Rainha no Joazeil'o, exigidos pelo .\li.nisterio 
da. Agricultnra; · 

:~. 0 I lo officin n. 112 de Hl •lo Setembr0 •le 1883. 
rlirigido pelo mesmo engenheiro em chefe ao Mi...: 
nisterio da Agt·icultura, em re.sposta a nm tele-
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g·ramma de S. Ex. o Sr. conselheiro Penna, pcr
guntandv IJuanto seria preciso despender mnd 1 

com a conclusão d,1s obra~ contractadas e quan!iO 
contaYaaquelle director poder ino.ngurar :t e . .;ta
ção terminal da linha con tractad:t e em con-

-4° Do ~tlicio sob n. 161 de 5 de Novembro de 
1883, dirigido pelo mPsmo engenheiro em chefe 
ao .Ministel'io da, Agricnltnra, em respo.;ta ao 
a.-iso n. 97 de 23 de Ontubro anterior, no qual se 
determinava que o mesmo engenheiro informasse 
si não dispunha de meios pat•a coi!lpellir os em-
prer e1ros a. cumprirem os respec: r vos con rac os, 
e, no caso :dfil'llutivo, por que não tinll'·\m sido 
empregados, ntim de evitar o p1·oce:lim~>nto a qne 
ailndiu o ena·enheiJ'O em chefe em seu otficio n. !1 9 
de 13 de Set'émbro a.nterior; 

5° Do otfi,·io n. 119 de 13 de Setembro de 1883 
dirio·ido ao ?.Iini,terh d;J Aooricnlturn informando 
um:t l'eclamaç'io de diYersos cirlauãos residentes 
na fre~rnezia de Nossn. Senhor;t da Conceiç:ão ri~) 
Coite contra. a ~lemora c~ a. abertura, da. e::,t:\ção da 
lrt,;L ,...,c '- :"'l ' 

6° Do otllcio n. 197 de lO de Ontnl1ro d(~ 1884, 
dirig-iclo no i\linisterio da :\gJ•icnltnra, in t<wm·mdo 
o re"qnerimento em que os r'3feridos emprcite'ros 
pi?diram JU:Iis um prazo ele 24 mezes pnrn o com
pleto rlesemp3nho do coJltJ•ndo de O de l\l•rço (lo 
1816. e bem assim cópia. de in fo1·mnção d:~tl:t ao 
requc imento rios mesmos empt'' iteir·os dn :~1 tlc 
Ag-osto de 1882 pe~lindo o primcir.~ pro!"•lg":H;iio de 
l)l'UZO. 

~ ~ 

cultura informe qnant-ls prOJ'Og'·lÇões tTe prazo 
obtiveram os empreiteil'os dn. estrada de t'eno ria 
Bahia, no S. Francisco, ele quantos mezes foi c·• da 
uma delhs e qn mdo expira a ultimn. concedida. 
- ..r1NCZQO Góes. · 

E' I ida e vai á com missão de 

Indicação 

Indico qno a com missão do policia interponha 
seu ptlrecet· so'•re a intellig-enci<"l. do art. 178 do 
redmento. afi111 de decirlir si as materias enc,.r
ra(bs no tün ele unn ~ssâo legislativa po,Jem S'll" 
...-o nc a sem v:t · bcu:;stLO ntt sessao :;eg-n•n e 
n inrh que não ten h:tm sido postas n:t oi·d~m do 
primeiro di:t da nwsma ses,.;ão e aincht quando e.-;ta. 
pertençtt a. uma nova leg-islatnrn .. 

S. R.- S:lla das sessões, 1 de Julho de 18Si.
A. C'o~lho Ro·l,·igue.~. 

Tom primeira. leitura e fica sobre a me.~·t p::ra 
opp0rtnnamente fazer-se ~• segunda., na !"ómm do 
regimento, o seg-uinte 

rOJCCtO 

A :\.SS!~mlJlea Geral resolve: 
Ar·t. J.o Em to:lo; oo.; mnnicipios onde houver· 

t(.'rras devolutas, pertencentes ao Estr~do, será 
re.scrvttda. nmn, itre:t de o.G·iô metros em rJtHtdro, 
no lon·ar escolhido- Jeln !'(>;· JCCtiva c· 111:1 ;t ·-

cipal, para seu p:ür·imonio., si ella nind t nã.o t.i
Yer ohti•lo o.tmesm:t concessão, ou a de m11<t legua 
quadrada, em virtnde de lei anterior. 

:\rt. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

S. R.- Snh (!ns se;;sües, 1 ele Julho de 1887.-

Yai a imprimil' o seguinte 

P.'..RJ;;CER Y. 46-1887 

Licença ao SJ•. deputado Ped1·o da Cunlw. Belt1·ão 

A comm1s:;:w e cons itmção e eg1s ação exa
minou n. peti~:ão do Sr. deputado Pedro d.t Cunha 
B-~lti~lo solicitando a conces._..;:lo de um mez de 
licença, visto não pouer seguir de Pemambueo 
para esta. Côrte. por t.loente. 

E pnrque n, commi~são considere que o motivo 
• Ü•• ' ~· • : .. -o. - • "Jo 

viagcJm, e que o peticionaria, logo que pôcte. d'rigiu
se p~ra. esta. Cô1·te, oncle se acha., apresent.mdo-se 
ás sessões dest:t Augn~ta C:tmara, e de pnrecer 
que se julgue justificad:t a ausencia do me.jmo 
peticionario. 

Sala dns sessõe.:; 21 de Junho de 188i.- T. 
.4.lencm· .Arm·ipe, pr·esi ente e relator.- Tt~;·qtti
nio ele Sou:;tt.- Silva Tavar.es.- ..-1lves de .Araujo. 
- L. R~tisuona. 

E H o e, posto em discussão, hca <1úla o por 
tet· pedido tt pahwra o Sr. Andrüde Figueira, o 
~eguinte 

PARECER X. 45 - l88i 

Reo!"f]anisaçcío do trabalho 

A commissão de constituiç:ão e legislação, para 
podt:r esttvlar o projecto n. ;) :sollre reorg·nn!sação 
do tmbalho, pi'eC s·t das seguintes iJ:formações: 

(,!na. o numero te e.:;cravos ma r1cu a os em 
cada uma das pt'OYincias, com desci·i~uinação de 
sun. idade, valor, occnruç:ão oa serviço em que se 
empl'<'g'tllll. 

Assim, pois. e tt 
govet"ll') :;e peçam 

~ . ... .. . . ~ .. · 
commissão de parecer que ao 
be.~ inf, rmações, por inter-

o··· 
- o 

Sa.l:t das commíssões. em 21 de Junho de 1887.
T. de .Alenc't1· .:ll·ar·ipe; presi.lente.- Silva Tava
res, relntor.- Ta,·quinio de Sou:::a.- E. C'o1·reia. 
L. Ratisuona. 

O Sr . ..,~Inu:~id.a ~og;ueica:- Sr. 
.. ,; . ·, ra ec·-

mação, qne \'. Ex .. se rlignará_ l~nu· ao conheci
mento d.t respectr v a comm1ssao, com alguns 
documento:> qne -tenho :t honra de remetter 
ú. mesa. 

A minha recla.mar;ão é a. seguinte: em um dos 
primeiros dias de sessão, tive a honra. de jnstiticar 
e mandar it me:;a nma ;ntlíc;)çii.o da Assembléa. 
Provincial de S. Paulo, pedindo augmento da 
rcpre5ent::u;Iio dar1uell:1. província. 

.... . . .. .. ... . ~ ~:- . . . . :'"" . ""'- ., 

de constituiç,<.to e t:lzGnda; entretanto, est:tmos .iú 
no 3° mez ela. sessão annun.I, e :~s commissões 
ainda nã.o interpnzenun o seu p:ll'ecer sobre 
que~cão tiio momento~a. 

Me p •rece que :1 qnestão nii.o é de nmpht e 
profunda intl.ag:açiio, sen~l~ in~nitiv•t a u~·gencin. 

• ~ "c. • ::::, ê.. 

pt•opor\:ão ela reprc~ent<u,:ii.o da província de 
S. Panlo. 

Opportml<tmente vit·ei à. tt·ihuna e desenvol
verei e~te a.;sumpto, sohre o qmtl acttulmente 
não oecupa.rei a attcnç:;lo da casn, .i<~- por obe
dicncia ao :-e.~·iment1, jit p mt não prej uclicar aos 
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Os documentos que tenho a honra. de enviar á 
mesa. são os seguintes : relutorio do presidente 
da província. de S. Paulo, apresentado à Assem
bléa Provincial ; relataria da Thesourarin. Pro
vincial;?- _lei d_o orçamento da receita e despeza 
do exerCIClO vigente ; um folheto gobre immi-
o (. ' <. ('" ' -

ceiro da. província ; certidão authentica a re-
speito das rendas geraes e municipaes ;finnlmente 
um quudro da. e.;tatistictl eleitora1 da província. 

A respeito dos algarismos desta estatística no 
discurso a que alltt~o, disse que attingia a 13.000 , . . 
minha parte, o numer-o de eleitor·es na .P~ovincia 
é de 18.000. Assim, enviando á mes;t estes docu
mentos, peço ti V. Ex. que lhes dê o destino 
regimental. 

O Sr. Araujo Góes-Sr. presidente, 
, , • • • < 1 ' rp ri 1 , uja 
discu.-;siio foi ndi •dn por ter pedirlo a palavr•, o 
nobrccleputado pela província do Rio de Janeiro. 

• ( l. .... 

adiados, e, por consequencia, rlesejando eu as in for
mações reqnet·idns 1)'1ra acompanhar a discussão 
de as~umptos que muito interessam á minha pro
>incia, peço a V. Ex. que consn1te a casa si 
consente na retirada do meu requerimento. 

Von procurar pa.rtícnlarmente do nobre Minis
tro da Agricultura essas informações. 

Consultada. a ca.:;a., é reti:·ado o requerimento. 

O S t". ~J:arcondes Fi!rueira : -
Ha cerc•~ ele um mez. Sr. presidente, quando me 
coube a paln.vr;t e tratei de negocio; da. pro>inda 
de Goyaz, decl;trei que do governo actnal, que 
tem sucrilic..tdo os mlis vitacs interesse.~ do paiz, 
que tem S<tCt'ilicado os interesses do p<trtido, em 
nome t c CUJaS 1 eas se l.lC w no poL er, a suas con
venientias, aos seus capricho;, eu não esper;wa 
um acto de justiça e de moralidade, qual a demis
são do pre:>idente daqncUa provincia. 

O tempo :;e 1m enc:wregado de demonstrar que 
o governo mais do que em nenhnm outro as-
... ~ .:- ~ -. . ". ~ '. 

mc•strm~-so caprÚ:ho;:;o, s~tcrilicando '~\ssim o::; in
teresses do partido conservador goyano. 

Apt·c::;entei á nprecia.ç~ão da. Camara e do paiz 
t\CtO:> de,;se IJresídente que lllOStl'a V<llll perfeita
ntCnte, patentemente, qmü o sen criterio, a ::;;crie
dado, a mor·tüidade e seu alto tino administrath'o. 

Tudo roi em ba.ldc, eu avezar di:;so, porem, con
tiu,wrei na, taref<t que me impnz. porque creio que 
(~'outro modo nã? podere_í corre:;1~onder ~~ con-

~ A J 0 

do 2o districto da. provincia que rcpreS:.!nto. 
Vou h~je especialmente pet·gunt:tr uo governo 

si tem conhecimeJJto de um attentado que o pre
sitlente r1e Goyaz nca.btt de commetter, adin.ndo a 
as:>emblea 1eg·islativn. daqnella. província, c, no 
caso alfirm<• ti v o, uaes as providenchs ne tomou 
para fazer respeitar as dispo:;ições do Acto Ac
âicional, que forn.m assim 1:ostergadas pot' aqueUe 
presidente. 

Farei a. leitura do acto de adiamento e :lpre
ciarei os mo ti vos com que procurou o presidente 
jwstHi.car esse seu a.cto. 

Diz o presidente (lê): 

.Acto de 10 de Maio de adianMnto da assemblia 
J)l.O'Ilinciat pa1·a o dia 1 de Novemb1·o do cor-
1"ente anno. 

« pres1 en e a provmcw., cons1 eran o que, 
apezar de se acharem p!'esentes nesta capital, ha 
muito; dias, 14 dos Sr.;. deputados, numero mais 
que sutficiente para a installa~.ào da assembléa 
legislativa provincial, cujo acto devia ter Jogar 
no dia 1 do corrente mez, não se tem podido rea
liz<tr o mesmo acto or· fhlta de numero le""al, 
vrsto que proposrta men e tem ía ta o I<U'Ja
mente ás sessões alg·uns daquelles Srs. deputados; 
em um dia, uus, e em outros dias, outro:;, sem 
motivo justiticado; considerando mui:; que a~ha
se rlecretada a lei linunceira, que deve vigorar 
no anno de 1888, e que o adiamento dn, mesma 
as::;embléa é de reconhecido interesse ara a . ro-
vincia, resolve, ns • ndo dtt attribuição que Lhe 
confere o art. 24, § 2° do Acto Addicional, adiar 
<1.~ sessõts ordiuarbs da mesma assembléa para o 

Façam-se as precisas conuuunicações ã assem
b1éa legislativa provincial. 

Palacio da presidencia de Goyaz, 10 de l\Ia.io de 
1887. -Lv.i:; Silverio .Alves Cn1:;. )) 

gerá tambem o 1° semestre de 1887-1888, que é 
o semestl'c de Julho a Dezembro do corrente 
anno. Nlio sei, portanto, como podia o pre;idente 
da. pro';incia dechm.tr que a lei Ot'Ç<l-mon t.wia para 
1888 estava decretad;t. Havia uma. disposi~~i.o pro
vi.~oda, m•1s não lw:da orçamento regularmente . . .... ~· 

não er<{ isso n~otiYo qt~e justiô.c:.tsse o adi:unent~ 
ela nssemhlé<t provinci tl, porque não ci[ra~se uni
camente em votar as leis fü1<u1ceir"s a mi,::;ão das 
as~embléns provinciaas: t[o muitos ontl'os inter
esses têm .~nas de cur,tr. 

O Constitztcion'll, orgão do p::trtiJo conservadoe 
em Goyaz, <1 pr-eciatvlo o acto com que o St·. Sil
verio Cruz ndiou a assemhléa p!'ovincial,f.!Z con
siderações de turht proced·~ncia provando qne o 

• ... : . t . ·~ v :- ., .... ~ 

dente maioria 1u x,;semb!éa. 
Qnorendo o Sr. SLverio Cruz defemler-se das 

acctt:><1Çües que for.tm feitas, quasi qne ~-el':tl
mentc. e arrancar de si a responsabilidalle gra
víssima. do seu acto, atii'ando toda. a. respons,.tbi
Url. •de l<\l':.t os membros do Jartido conserv·n.dor. 
em notavel maiol'ht nn Assem ea, Iria-in ao 
. apitiio Luiz Gonzag<t Confucio de Sit, uni~ carta 
qne por ser curiosa, e por provar o criter'io desse 
presidente de provincia pa:;sa.rei a ler: 

Eis :\ càrta n, qnn <tlludo e que se lê no Con·eio 
0/ficial de 21 de .Maio do corrente anno: 
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Sessüo em 1 ·de .Julho de 1887 

<.< Gabinete da PrcsideJ1C:ia 
l\Iaio de 1887. 

t!m Goyaz, 12 de I mc~nto da. ,\:;sem 11iea, p<lra.1'' d~ l\oYemlwo vin-
dom'tl, •J:l..o ilonve na ca.5:l numero leg-:. l du dr~pu

· 111m. S r·. capitão Lniz 
de Sil. 

Gonz,1g:.t Con l'.lC:ÍO tad•.o:,:, pGl" ter·em re.~po11d ido a c h:: mach sr'mwnte 
li lllem1Jl'0:5, ni'lo ob::::t: ,nte :1char--se na. c:1pita.l, 
i4 membro:;, c.lo:; quaes apenas um não esta.v:t 

.i nramcntarlo,qmLntlo pn~lia raze 1-o, como :wont .. cen 
cum o :Sr. dCJIIÜ :do Ft•and,..co ,\ntütlio Cm·do:;o 
de S. Cruz, que foi jummentado no t!ia 7. 

Qneit·a V. S., na qualicJn,Je ele ! 0 sceret:a·io c1a 
"i.'seml1léa Le!:!'i::::lath·a ProYinci:ll. J"(!SJH>ndc:~l' :-;o!• 
sua patan;.\ üe~caval!wit·o, os seguintes qne:;itos : 

jo 

Si ú '"'~rclacle qne tem c~t·1de \ll'esentcs nesta. 
enpitnl, desde o dia:~ do corTente mez, 12 Sl'.-'· 
deput: elos. elenmdo-se este numero atê 14 do 
dia 6 em dinnte. 

Si ê YeJ:clade que ·OS Srs. <leput;1&los, que f:ll
t:1Y:un ús sé ;,;ües dini·hmente, ora ttns, ora ontJ'OS 
,;i nl!!·um delles di1·idn ):rtci .,a 'ão official a A:'-
semi,Jea, commrmicanrlo a ,;ua 1'nlta e apJ·esen
tando os motivos porque dei.xusam de compa
recer. 

Si é ,_-m·rhck que :ti nela no di<1. 11, em que fui 
lido n offic'o do adbmento, não h11uYe numero 
leg-al na. cas:1, neces,nr-io pal'a lnver sessão. 

Sou com estim:1 e consicler·nçã.o. 
De Y. S.- :\mi!..!·o att. ct·. e obr.- Lui:: Si!

r·e;·io ~tlt;cs Cnt:;. ~ 

Essa. e:wta te•e _lla parte do clig-no secret·1rio c}:~ 

acaba de í"azeJ·-me em sua carta desta data.. You 
responrler, so'' minha, p tl<tvr:t de ca:ntlheirÓ,n.os 
tres quesitos que nella. fot·mulou: 

1.0 

E" ,·erchde fjUe tem estado presentes nesta c:1-
pit-ll, deseJo o dia 3 do coJ•rent~ mez, 12 Srs. de
}mtar.los pr0vinciaes, eleYttndo-se este numero :t 
13 no llia. 4 e a 14 no di.., 7. 

2.0 

E' tamllem verdade qne os St·s. depnt::~do~, 'JllC 
fnltaJ·am a. ses;;ã.o dinria.mente. ora uns ora ou
tro,, niio (] irig-iram participa,ç,ão o!l~cia l á .\sse;rJ
bléa. mns sim ,·erbn.l. pot• in term,.clto f! e um outro 
memb1·o da C:lSa, ne a. tJ';lnsmittia da me.~ma 
rormn. (o Sr. 2° secr·~ta.rio, po•· occa -ião rle se con
feccionar <.1. n~ta da.::; occurrencias elo dia, C'omo 
acon.tc'Cen ~ 9 cl_este mez. ~m qne, p IS:;an•l? en 

(. .. ~ ( • .. :0, ..... 

Jose \ ieirn, e;;te pre\·iniu-me que participa:;se 
á :\ SSPtnbl&a. o ~·~n ni'i.o comparecimento ne::;se dia , 
por acha r·-se cinente. 

Apenas o Sr. deputaclo Jo:HiuimJoséuaSil
va., no dia 8, por um bilhete, declarando tam
bem doentr~; não tendo-me sirio presente par
ticipação official de nenhnm. para ser lida pemnte 
a. Assemblen., sobre as faltas dos que deixassem 
de com parecer. 

3. o 

E' igualmente verdarle fjue ainda. no dir~ 11 do 
corrente, em que foi lido -por mim o acto do c.\di.a-

Com ~L mu.is ele\'<Hht e6timn., alto npreço e 
t:onsicler. ç:ilo, son 

De Y. Ex.-Amig:o rü.~peitarlor e ~ttlento cr·iado. 
- Lui:; Gon:.aga Con{uâo de Sà. 

Goyaz, 12del\laio de 1887.>> 
Sr·. Luiz 

de trc:::> ses::;ves: o p;~r·ticip:il·ü.o ao p1·esidcnte por 
unt n:ca(l{j : . ituando por 111:1 is tempo, o pm·tici
pnrão po1· otlicio no 1" 'Secrdal'io, pt:dindo 11 ue ·o 
leve ao conhecimento da :\S;embléa .. 

\' ej<.tm• •s, prwem a::; re::;posbs ao:; quesito,; rormu
ln.llos pelo 1·r·esidente rle G~:y<tZ, unico doculllento 
qne proem'.•n p:H':t jn;titic:tr o n.di:uuento. Em 
ttKlo:; o:; fjtte:;;ito:; vé-:;;e a C••ndemnação desse <teto; 
é assim que no lo f!th•sito se con fe::;s ·1 a cxbt·~ncia 
de 14 depntados, numero mais que sull}:iente pttt·a. 
a in:;tallac;ão da as,;etubléa ; no :!." CJne:;;ito se c .. n
{e-s;a •1ue f~dbtYam á ses::;U.o Jiariamcntc om ·uns 
ora out;·o.< d•'PUla1los peovinciae:;, fine cn vi:L\·am 

( • • ê ç:- t ~ .: ~~ 1 • • . • l c . 
de um membro d:t cas:l. 

A' vista elo artigo do regimento qne cite.i. clara-
u ~ :::; l (. 

ils se;::::õ..:S: c.le:;de qne o imped1ntento não pas::;:\.:;;Se 
de tres se.;sües, podiam f<lZ01' as comlllunic;:çücs 
ver .. alnrente. e S•~ndo assim a falta de olricio par
ticipa.ndo não é 1n·oceden te. 

A rcspo3ta ao ::lo quesito, alem de não ser Yerda
dei;·n, longe está ele provar qtte1'<tzõos procedentes 
tinha o pl'esidente de Goyaz para adiar-a "\s-.,em
b](i.\. Não pontlo em flnYida n. pahtvr·a h,HH'n.da, 
do c:t pitão con fucio de Sá, tenltv porem moth·os 
rnn·a ncrelli ta r que eng·:: nou-:5e na rcspo::;t:t ao 
:) ' CJnesito. No d ia ll de Maio, segnnclo allirmam
me v;u·los :1mig-o:;;rle Goya-., compa.receJ<Ull a ses -ão 
12 dcpnturlo; proYinc'aes. e fjtwndo tr·ataYalrl de 
olfici:tr ao :;,:·oYcl'll•l commnnicando CJHP. estavam 
promptos p":ra. a inst.lla<,~"to, foram sorprehen
J idos c0m ~L leitum do :i c to datado de I O de l\Iaio . . , 
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que me rcllro, e partt o qual nfto tenho ~_:>lm:tses 
com que explicar· n. minha indigrwc;ão? 

Neldtl'li1 IJem tt·az á ptovincia e:s:se mliamento: 
p_elo c:ontr·n.r·io esse ;:cto ·veiu o 'erar a provin..:. 
Cln, fjne tem de pn.g·nr aos deputado.; )?l'Ovincia.e::; 
ojndtt de cn.to em dua:-; eccasiües. 

A <ISSemblé 1. !'oi cotwocn1.la. p<W<\ l de Novem
. lJ~'o; qncm con hcce u sc:rtà(l pó do com segm·anÇ'<l 
dtzt:r· qne semelhante as::;eml•léa. não ee reLH1irá no 
COJ'l'<~nt:::; anno. 

A;; r.litriculdades d;tS vi·,gens nos rnezes de On
tubt·o e Non~rnbro, tempo o.le c•1piosa,.; chuYa:>, 
forç:n·ú.t> o:; dcpn tn.dos q uc l'c:;i•lem ti)rn, d:t c:~ pit<LI 
a nií.o compnrecer·em ús ses::;üe::>. 

O Sr:.. :\IoxTAXDox:- Para snjeital'cm-se tal
vez a outt·o adi:urwnt9 1 

O St~. l\L\ JtCO~Dl·::; F'IGt:EUtA:...:...Além disso como 
lemht·•~ o 1:obre rl~putado não ::;Q qner·erão sujeitar 
Q Ollll'•.J ttdJ:tllWUtO. 

1 a::; o p1·e:m en c o .1oyaz 'llle 1. ec.ar·on que J;L 
n, Go~·;1z rcg·encr·at' :ts linanç s da pt·ovinci:•, as 
qn:~<'::>, é l.1otn quo ::;e dt~Cl:tr·c, ,.;e ;:chavam·em bo:ts 
eonrlic,:üe:;, Ct'llll c;ssé neto do <Vliannnto YC:in con
corrt:l' pat·a que os col't·es d:t provinda fi.ca;;sem 
OJWl'<Hlos t::1m <.1 dest eza cie ajuda de cu5to p:tg-n. 
de:;t 1 w~z e com :t ctne se ha de (t::g;n· e:n ~o
'\'0111 Íl\'0. 

E::;:;(~ ndü de a,Jin.mento nii.o tem jnstilic;'ç'ã''· 
Enviando <l mr:~n. o rt~qnerimento, eu e:;pr..~ro fJne o 
g-o,·crno seja pr·or11pto em tom··r provitlen~.,ia::; afin1 
de qne ;:;e nm respeitadas <\S disposiçíJe::: do Actn 
Addt .,ional, rp1c te:n sido pu::;te!·g·,lllt\.i:i pelo .(ll'esi-

(; \'itZ 

A pt'o\·eito a orc:tsião prtl'<'t c!Htmt\l' a n ttenção 
do . noliJ'C Ministr·o da .Jnstiçn, par.l. o rcl •torio 
apresentado pelo chel'o rle polici:t, o illu~tre m.n.-
:::!'15 l'<1( o . . \,;\ li' 

ele 14 homens li n~es, que !'oram astncio,;an1et1te 
retluzi:lo;:; it e:o:Ct'aNidão pelo tenente-cot·onel An
tonio .Jo,.:é Caiado. · 

O presidente <.le G ynz, que tem prcsi•liclo ren
niões abolicionistas. onde se :~tncum Yi<.lenb
meute o Peesidcnte (h Conselho e o:; sens eolle
gas c lc rninbtet'io, o ])l'CS'Llente de Go~·az. que 
{em dt~cl:n·atlo ru·ls c município:; liHes, como 
presi.d~ntc d<t .Assodaçiio "\.l:olicionista Goyann, 
prot(·;;:e ')sten~n·;\.ment8 a~tuelles homcn~ qne 
commetkm ct•tme=-, rJllC ma1or· con lcrnnnç;to cle
yem merecer dosabolici.lni::;tas sineet"os, qual seja 
o de redm:it· pe,;soas lh-ros it c.~et·avir.lã:), 

O relatorio tlo chefe tle polici:\. qnD tenho <\qui 
prr•sente, pt·ova. bastante a criminalidalic do te
úente-coronel Antonio .José CaL:dn, e eoncluiu pe-
l in o e :,i:,; ~::. • • ·, • 

juiz de m·pltào'l, nome;llldo-5e aos escr·;cYis 'dos 
um curarlot·. E o rtne faz o presiclente de Cloynz ? 

· · :- · i Je .a 

Não e a. idêa. abolicioni;,ta. que o leva a. presidi'' 
its reuniües, e'" declar<ll' mnnicipios e l'tt<l,::; li
vr·cs. não, é "iim <L t:specnht<,iio p<n-a obtt·r· o;,; ap
plausos de seus <td vcr~<tl'ios, que ~ãoaLulicionistas. 

Pat·;; nmn. outra illegalidnde, de fJUC tlle dá 
noticia unta c:n·t:t c1ne ac<tllo tle receber, chamo a 
a attenção do nohre .l\linistro d<t Guetr·a . 

o presidet1t0 dn. vrovinc:ia. de Goyaz l'PSolveu 
('az<::'r uma. vi:tg·em a V;tl'ios pontos elo snl da rwo
Yinch, e em :sua companhia levou o tenente An
tonio r'a co,t:l Br·andã l, CtliClll'I'Cg"U.dO dtr deposito 
de artigos bcllico:;, qnc não tem subsUuto leg-;11 
n·tqueliu rep:trti<;.ão, e donrle não pntlia :;eJ·distt·a
hido. com0 diz : ! cat·t:<, por ser unico empregado 
c1 ne e !la tem respon:'a. vel pelos e:xtt·avio::;. 

Clli;;UT<"g'iidO e !'C>:ii•OI1S'• \"Si pelos (,!Xtl'aYi•lS. lltn 
antro empreg-ado que alli lla é tl:n :;er\·cwtc~ f[Ue 
tl.:iú pórle ser· re.;pons •Ycl poe qtvtlquer extl·;tvio 
qn,~ a t se lte; en r·,.· ao ll, • ::.:( ··n c só en
contr·'n c.-;se inLli,·iduo p~tl'<\. levar· em sua com-
IJ<ll1hb! . 

Longe it·ia, Sr. pt'csirlentc, si r1uize;;:;e explicar 
nm pur um todo:-; o~ ados de ar·l)itr •Piedades que 
tom ,-ido }Watic:tdus pel ' prr:,,idente ele G' .yaz: 
h•.>.i dl~ porem tt·;tzel-~'" setttpr·e ao conlteeintentó 
dtt C;tnwJ·:.t rnr•• qne o p:•iz tique :;abendo qne o 
1;oYerno im peri:d üonsei'V<'I. esse presi1lente nü 
Qtlmin'sít·aç-ão d tL pr·o\·inci::\. pot·. rnct·o c:~pf'icho, e 
c:.tpl'icho. que não s·~ ]ilclc rl.e:::cntemente qn:tliricar. 

Cm outro <teto pttrt~ o •tna.l p.::ço inl'ora1:1çGes :LO 
GoYeJ·no e SOIII'C (t tJ';l nsl'•·'l'ellt:ia do Dr. Franl'i::;co 
de P.mla. t\lvf·llos. cirm'!:.'iil,o rlo cxet·cito a r ual 
até hoje nüo tem tido e:q.dieução S<~tisl~:ctol'in, . 

Por isso tiwmulei o meu req uel'imeuto nesse 
:;entido : (L8 .) 

A u llll<\ vez que a .et nes a cn5:1. so 1re 
ne.s·ocios d::: Goyaz 1 i nma :v: ri e de ollieio:; tro
c:tclos entre o pre~idente de G1yaz o :vru~lle 
cirurgião do exercito, pelos qu.:es o presid·'nte 
pedia. a e.-;se c•rn!·g-iiio qne com to:l:1, a lealdade e 
f't•;ttFjttC'z·t declarasse si era. o autor de uns <l.J'ti~·ils 
public:1rlos no jorn<cl, or~;-ã.o do 1)artirlo con:;er
v;Hlor, coníorme em outro jornal dech.u·an\. um 
ar·ticulist<l anonymo. 

O Sr~. Pt·:mw Lnz:- Isto mostm llnatlt.:t. e 
inepto e:;te presidente. 

O St~. ~Luwo:\DE~ FIGliEtn.\ : -E o ~n,·er'UO 
tem-o conservado c;1pl'iClto5<t.nwntP. na. Jn:Óvinda. 
V. Ex. deve-m'~ a.i mhLl' ti. d::nn.H· contt·a a couti
nnnç;iio 1le -emclllantc pl'CSiilente e:n Goy<~z. 

Serit pclns respo.-;tas fJllC t'oranl cbths :\Os oiiicios 
... • ... .. ~. .• • p • .•• • 1 - . 

Si !'oi por tal metivo, :-int? clizer:- .o govet·nv impe
rial proc,~dc 1 ele modo mq\w.htie<JY•'l: por nm 
motivo tão rutil tr·;wsleJ·ir a nm di:;tindo medico 
m.ilit r '1 F<1Zúl-o deixar Snt\ ranüli,t e o., seu,;: 
bcn . .; na pl'O\·incüt ck (~ 'Y<'t;: abn ndomvlo ;, uni<:n.
mcntc po1·qne J'esponden como lhe cmnp•·ia aos 
hepto..; olficios do ]IH,sideutc de Goyaz, :;et·ú i-;to 
justo, ser h isto decente? 

Si não to i este o mo ti v o Lh"'. trn.nsl'o1·en\~ia, eu 
ck·sojo qne o g-o,·erno tt':lga ess:t. iafo:·nwçito 
it Cnmn rn, pa.ra S::l tornn.t· con lll~ciclo::; os moti
vo::; qne lenu·am a tr·ansferir esse ui:;tincto otü
ci;d, cirnrgiün do exercito. 

Est<v1do tindt\ <\ lw·a, envio á m:'Sn, OJ meus 
ref]nerimentos e ~g·11ardo outr<-1. occ:1sião p:1r;t dis
cutir esses neg-octos de Goyaz. 
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248 Sessão em 1 de Julho de 1887 

E" li·lo, apoiado e, posto em discussão, adiado 
por ter pedido a. palavra o Sr. Pedro Luiz, o 
seguinte 

Requerimento 

qual a. ra.t:ão de cooveniencia publica qu~ deu 
lon-ar à transf~rencia do Dr. Francisco de Paula 
A;'vellos, ci1·urgião do exercito, dü. província. de 
Goyaz para a do Rio Grande do Norte. 

Sala das sessõe.s, 1 de Julho de 1837.-.Mat
condes F:gu.-3ira. 

o &. , , 

cussão, fica adiado por ter pedido 
Sr. Rodrigues Alves, o seguinte 

Requerime11.to 

:s
pala.na o 

Tem o g-o>·erno conhecimento do attentaclo pra-
• • "-' . • ~· 1 • • • 

Alves Cruz, adiando n. asseniblé L provincia.l ~ 
Si tem conhecimento, quaes as pi"ovidencias que 

tomou . ar' fazer res eit tr as dis osições do Acto 
.i..dd~eional . 

Snla. das se,;sões, 1 de Julho de 1887.-.Mar
condes Figtteira. 

ORDE~1 DO DIA 

ORÇA)IEXTO DO )UNISTERIO DO D:IPERIO 

Couti~ua. a 3" di~cussão dn. proposta. do g~verno, 
convert1da. em pro.)ecto de le1, tixn.ndo a uespeza . " . .· .. 

E' lidf1, apniada e entra. em rliscussão conjun
ctamente com o proj.;cto a seguinte 

E;nenr.la 

.Ao n. 50 do art. 1°, depois da,:; palavras- es-
"• , • • • • • «"r • • -!.. 

pal'a, de;;appi'OJH'i:tção e o~· ts~ de um edificio. pa,r~ 
a Faculdade de DireittJ do B.eci1'e. 

S. R.-P •ço ch Carnara. rl"5 Depnt:tdos, l rle Julho 
de I ::!R7 .-.htvcncio de .:1.guif!r. -Tarquinio de Sou
~a.-So.+r.m d,: SoH:n..-Jf'lnoel Po•·tella.-F'elip
pe rlc Figw:i,·ôn.- G. Fc,.rdn:z-R'>sa e Sil"Da.-
• CO{OI'.U O H1HOr.-" 1·cco 01·1·e~~:.- UCCl1'l.
Th<JodOI'O da Sih;~t.-B(~Jllo R~wws.-Pcclro Bel
t;·tTO •• 

E' igu~drnente lida, apoind;t e entra em discus
são conjunct:unente com o projecto a seguinte 

Emenda 

:\o§ i .o Restabeleça-se :l verhn. 75:000$000. 
S. R. S·tla das sessõf.ls, I de Julho ele ISSi.- A .• 

Sii.o lidas, apoiarias e vão :·L commissão de orça
mento ns seguintes 

E mc111la.1 

§ I O. ::\lestrcs ela. 1hmilia imperial, n. cada um ,, 
· ~\ltêt·e-5e a. nume1·ac:to do5 §§ seguintes. 
S. IL Sala das sessões, l de Julho de 1887.

A. Coelho Rodri[!UÚ. 

O SR. PA·sos MIRANDA (pela o1·dem) requer 
e a Camara consente no encerramento da. dis
cussão. 

Procede-se á votação da proposta e são appro
vados os ns. l a 6, 8 a. 13, 15 e 16, 19 a 22, 24, 
28, 30 a 33, 35 a 45, 47, 49 e 51. 

E' ta.mbem approvado o n. 34 com a seguinte 
emenda do Sr. Cunh<L Leitão: 

Cegos dedu;:am-se 300$ d·•· 2" consignação, 300$ 
da 5• e :.;OO$ da 6"' e applique-se a verba de 900$ 
para melhoramento de materiaes de ensino e das 
olficinas. » 

São rejeita,los os de ns. 7, 14, 17, 18, 23, 26, 
27, 2~, 46 e 48. 

São approvadas as seguintes emendas da. com
missão: 
7. 0 Dotação do Senhor Duque de 

S •xe, viuvo de Sua Altet:a a Se
nhor.L O. Leopoldina (75:000$), 
supprima-s~. 

Deputados, em vez de 197:140$ 
dig.t-se: supprimida a consigna.-
- i 1 r e "'i. e e 1 · d ·-

n ção em avulso dos ann !CS a.Jil
teriores a lR57 (:30.00U$000) .... 

17. o Secreta ria. d~ Estado, em vez 
de 18:3:040$000, como ntt propos
ta, diga-se: reduzida a 10:000$ 
a cons'gnação para publicaç-ão 
de lei;, decretos, relatorios,actos, 
e::qwliente e a 1:000.~ a consi-
gnação para. moveis .......... . 
E' icrnalmente a provada. a 1 .. 

gum e emen a. <.\ commissão : 
I 8." Presidencias de províncias, 

em vez d~ 208:70:3~3:3:3 diga-se : 
elevndos a !0:000$ 03 vencimen
tos dos prt:sitlentes das pl·Gvin
cias d<~ Bah.ia., :Mato-Grosso , 
Pernamhuco S. Pedro Marn.-
nhü.o, Minas Geraes, Para, Rio 
de JanQiro e S. Panlo; a 9:000$, 
os dos das pro,·incias rhts Ah
goas, Ama ~ona.s, Cearà., Goy;tz, 
Pat' • hyba., Piauhy e Par·anit; e 
a 8:000S;, os dos das proYincias 

1 ....... ,· • f"' ..... :lo 

167:140$000 

178:840$000 
arte da, se-

do Norte, S·u1ta C;Jtharina c 
Sergif.Je........... .. . . . . . . . . . . 2G-!:703$333 
I'osta. a votos a seg·uinte sub-emenda da. mesma 

commi;são é igualmente approvuda: 
Ao n. 18 (Pr·esirlencins de Pr·o,·incias): Substi

tua-se o q ne se lê th•pois das p tia vras «S. Paulo>> 
pelo seguinte: a 9:0::l0$ o dos presidentes de 
tod:1s as ou ras. 

S~o ig·túlmente npprovadas as seguintes cmen-
a.s a r e <~I' H a. co rn m lSSltO : 

Hl. 0 Ajndt de cu:;to ao3 presi
denles de provin·~i 1, em vez 
de GG:O'JO$ dka-se: supprimida 
a consig-naçü.o par·a 1lespezas 
de pr·imeir·o e ,tabelecimento ... 
( 40:000$0JO). . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 :OOO.'·OOO 

23. 0 Secret:Ll'ias e l•ibliotheca.s das 
Facnlol:.des fie Direito, em vez de 
44: IG4S:;, como n•t p1·oposb, tliga
se: não attendido o augmento 
de 1::?00$ na consi~nação para 
scr·ventes da. F'acnldwle de Di-

,it 
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100$ para despezas diversas 
extraordinarius inclusive a pu-
blic:.~~.ão na Imprensa Nacional.. 42:864$000 

Indo proceder-se à votação do n. 2.5. o 
Secretaria, Bibliotheca e L::tbo-
ratorio das Faculdades de :1\ledi-

. (. ,, ·~·~- c: 
reduzidas: 

Na, Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, a 4:000$ <t cor~Signa~,ü,o 
para acquisição e enc:tdemaç.ão 
ele livros e assignaturas de jor
naes ; a 2:000$, a para publicação 

< " ·::; n, que ra a o ecre o 
n. 9311, de 25 de Outubro de 
l 884 , a 24:000$. a destinada ás 
despezas de reacti v o::, utensis do; 
12 laboratorio;;, e não 13, como 
diz a, propost:t; a 1 :200!$, a incli
f;rtda p:wa limpeza, de· i nstru-
men us ; a, -= :;;, a 1)e t a para 
papel, pennas, etc.; e tt 2:220$, a 
proposta, -p..'tra eventt:aes, inclu-
..... ... . . - ;::'" ... r, 

cional. 
Na d:t Bahia, a 2:000$, a quantht 

consignada para, a publicação ela, 
Revista, ele que trata o decreto 
n. 9311, de 25 de Outubro de 
1884, e a 14:000:!;, a, con;;ignaçii,o 
para, as despeús com utensis e 
1-eactivos dos labora,torios.-.... 335:920$000 

O Sn.. An.Ar.ro GóEs requer e a Camara con-
::; . 1 que Yo açao seJa por pu. e::;. 

_E" appron'lda, a emenda. da, commissão, menos 
na ultima, parte que diz: «e a 14:000$ a consi
unação para as despczas com utensis c readivos 
dos 1abomtorios; -. !lenda approYad;t a. seguinte 
emend:t do Sr. Araujo Góes : 

l ... t. 

proposta para, os la.boratorios da 
Medicina da, Bahia.. ~ 

São a.ppi'Ovadas tarnhem as seguintes eutendai5 
cln commissão : 
26.0 Escola, Polytochnica, pessoal 

) ... · . . ,, -.- '· 
~ .. - . . .. 

como na. jn·oposta, dig:1.-sc: elo.:. 
Yado a 2:3 o lHunero dos lentes, 

1101' comprJJhcnder-sú entL·Q el
es o da cadeira de IJiolo•,.ia in

dustrial, nos termos do decreto 
n. 5000, de 25 de Abril de 
1874, e supprimida. a consi
gna<}üt• de 12:000$ para, o pro
fessor contmctado l'am a ca
deir<\ de biolo"'ia. in 'trt 1 )01' 
já nüo existir esse con tracto. . . 1 !JS: 500$000 

'27. u Secretaria e gabinete du. 
Escoln. Polyteclmica, em vez de 
02:-112$, como na proposta, 
diga-se : reduzida n. l: SUO$ a 
consignação pam dcspc:t.as ex--· ... ·. . . . 
illuminaçiio, compr:.1 de moveis e 
pulJI icaçõcs .....•.......•...... 

28. o Escohl de Minas de Ouro Preto, 
como 11:.1 proposta .......•...... 

29.0 lnspectoria da, lnstrucç-.ão Pri
maria e Secundaria, do Muni-

91:212$000 

84:800$000 

cipio da Corte, pessoal e material 
da instrucção primaria, em vez 
de 560:1:80$, como na pre
posta, diga-.>e : elevada a: .. 
3: 000$, para papel, r>ennas, tm-
tas, etc_ .•.. _ .... _ . . . • . . . • . • . . 561: 180. 00[) 
n o prece er-se a votação do num:;:ro : 

3L0 Pe;;soal e material do Exter
nato de Pedro li, em vez de 
181:209$ como na proposta, 
diga-se: supprimida a consigna
ção de 30: 000$ p:U\t as des pezas 
com exatnes re 'J:lra~orios fi-
ca,n o os lentes e substitutos 
do mternato e cxtern:~.to de 
Pedro li obrigados, desde jit, a 
examinar, como onus do carg-o, 
a.os alumnos- de preparatorios 
e fixada, a quantia· de 7:500$ 
mra o )a"'amento dos exa, ·-

JH\dores, no exercício de 1886 a 
1887...... ... • • •• . • . . • . . . . • • •• l58:709$QOO 
O Sn..l\L\xoEr. Pon.TELL\ rc er ( "' 

separadamente em Yotação a altima parte da 
parte emenda. 
~tpprovado o req nerimento, procec!e-se it ,-ota

ç,r;o ~c c approvada a. emenua, menos na ultima 
que ê rejeitada_ 

Sã.o igualmente a.pprovadas as seguintes emen
das ela commissão : 
40-0 Laza,retos e llospitacs ma.t•i

timos: em vez de 70:i22.'550U, 
~ ·- .. .. 

d,t llh<t G-rande as consigiutç-ües 
para guardas, set'Ycntes, cozi
nileiro:::, etc. ; a -1:000$ e a 
6:000;?, a, para. alimentos e me
dicamentos, e no hospital mari
timodc Sa,nta, Isabel, n 7:000S; 

.... · . - . . . ~ 

c. ·e ' . ..... '". '" 
na, t1.bella sob a rubric:t-Ma-
tel'ial........... .. . . . . . . . . . . . . 51 :722~'500 

48." Limpe:t.n. d:\ cidade c praias 
tlo Rio de Janeiro, .. ~m vez de 
027 :!J8G$6G4, como na }ll'oposta, 
diga-se : snpprimida, a cot~si~·na-
~,-; t. " ::"' "i ... Ct ÇÜ~ ( :::; i -
spccto1·cs da~ divet>.,as limpe-
:t.as. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • 5<J~): 4SG8G64 
E. izualmcntc approvada a emenda :\llt'e::;en-

tnd:ul:t se~:';ão de lloje pelo St· .. Jnvcncie de Aguiar
c ontl'os, licando prejnclicad:'l n do St". Coelho R•J
dt·igucs. 

Süo rc,icibda."' as emendas do,; St•s. ClHltl Aguiat 
e outt·os dons. 3-1: :35 e 3G, 48, 49 o 5t>. c Petlro 
Luiz ao 11. 50. 

Entram em discussão o.~ artigos atldith-o;;;. 

O Sr. Afl",•nso Celso -Tunio~· :;a.be 
que e re,.;tl'icta, a discnssão<lo:; additiyo;;,uc fOrma 
que não l •c é licito apreciar o resultat.lo th vot<'l-
ç-üo que acaba. de ter log·ar. . . 

... • l(lo l ·, • 

1leute IJUC, ante:; de entrar na materia do LlebMe, 
proceda r~. leitm'<'t de mn tclcgmmma rccebiclo 
pelo tlistincto compt'OYinciano c particalar amig·o 
do orador, o conselheiro M<ttt:t Machado, que não 
cornparecen p0t' enl'et•mo á sessão de hoje, tele
g·rú.nuna 1}ne transmitte noticias graves que 
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convem sejam de prompto conhecidas. Està 
datado de 30 de Junho, vem de Diamantina. acha
assignado pelo digno irmão elo deputado pelo 17° 
districto de l\Iinas, o Dr .. -\.!varo da Matta l\la
chado, e contém o seguinte : «- Commaw.lante 
c 1a1 a ' · ç. ,i 
dcscunparada, soldados neste momento ernbriagat.los 
at(tcam po~;o. Disw,·bio enorme, tiros. Chame at
tençl7o imprensa c gol)e;-;w. >> 

Em obediencin. ao regimento e ao Sr. presi
dente, re!!·imciltO vi v o, a cujas observnções presa
se o oradÕr de ser sempre o mais doc-il possível, 
nao ara o menor commen ario ácerca. as occur
rendas noticiadas. Limita-se a pedir providencias 
ao St·. Ministro da. Justiça, qne, felizmente. está 
no reciuto. (Passa o telegmmnw ao S1· •. Mac-
Do,or:ll.) . 

Entrando em assumpto, observa. que, mú.o gl'ado 
seu, vê-se ohrio·ado a votnt· contra alguns 

os artigos at lttv0s o ·erecic os no pro.]ecto 
de orç~amento d0 1\linisterio do Imperio e a acceitar 
outros com rostric~,u~s, pelos moth·os que succin-

< - • 

Os dons formulados pela illustre commissão de 
orçamento e que se lêm em seg-uida. ao respectivo 
prqjecto, dizem repeito nada mais, nada menos, 
elo que á reorganis:1çã.o ele elnas escolas supertores, 
a de medicina e a polytechoica, supprimindo-se 
da primeim alg-uns cursos e altern.nüo-se da se
gunda os estatutos, emqun.ntotambem não se lhe 
mocli11c:a. o pes:;oal e a distribui~~ão das cadeiras, c 
isto em emendas la(:onicas e pouco e.xpl~c~ta~~ sem 

modo que satisíhça e convenç~n.. 
Com efl'eito. limita-se a commissão a atHrmar 

que o ensino I1as Faculdades de Medicina. e mais 
apparente do que real; que ha snperahundacia 
de cadeiras; pcsso:d cxce:;,;iYo p:n'a ellas; im
llOssiLiliclatle para o ostndantc de hrtLilitar-sc em 

-. "o '"" •t ..... o o -.. "'" I •" o o 

dades qne ao mesmo tempo so ensinam; que os 
loc·ares de adjuntos tôm sido morosamente pro
víCios pela ditliculclnde tle se encontrat· pe:ssoal 
ltabilitad11, sendo exercidos intcrimunente ou 
cumulati,·amente J)elos lentes 1las respcctints 
cadeira~, o que P? cria bLY~r. ,dn.r lng:nr_ n. nm:t 

adjunto~ e ;.,!flnzintlo-o mu~rer·~·' do njutla.nt.es d~ 
prep::u~'dores o intct·r.os 1le clinh~a, o que, entre
tanto, a mesm:L commissiio hosit t em razm·, e:;tu
dando a questão, ntim de npt·e;,;entar emendas n:t 
3a discusstio. E quanto it Escola Poly technica 
assevera ainda. a comm1ssão que os cursos de 
minas. de artes e manuf;,clnt·as e ele sciencia~ 
physic..:.s c mathcmaticas nonhunu utilidade tem 
prestndo e nem frequcncia tem tido, pelo que 
~ l ':' • :: • .... • • :- • •• • • . • ' 

explicar o motiYo porqlll~ não obsel'vn. i:;;·ual pro
cedimento em rela~~ão no segtmdo, o lle <tl'tes c 
mannf':1ctur::L~, que declara achar-se em iclenticas 
condições aos dous outros. 

Antes de ir adiante, ~eja licito estranhar que 
em um_ orç~m:1e11to de _cerca. de noYe mil cont?s, 

simo, fosse o ensino superior, o ensino technico, 
o que deparasse á comrnissão, composta em sua 
~rnnde maioria de estranhos aquellas especin.li
aades, margem pat·a economias. 

No que diz respeito á escola ele medicina ha de 
recordar-se a Cn.mara de que de patriotica pro-

i ' . . 

surgiu um movimento a favor della, graças ao 
qual transformon-se completamente quer soL o 
ponto de vbta mater·i,tl, quer sob o elo ensino. 
Foi grande a opposição em ambas as C<lsas do 
par.hu!1ento, sobretudo no Senado, então em 

' .. :::, , < ., .. , :s · t :-.·.. .... ao 
pé em flUe hqje se acha, o que em gra.::1de parte 
deve á infa.tigavel energia, e ao esclarecido zelo 
do seu directot·, o benemerito conselheiro Barão 
de Sa.boia. Pois o flUe a illustre commissão do 
ot>c;.~amento dese_ja é simplesmente desorg-anisar o 
que cOI:n tama,nha. tli1Ticuldade se conseguiu, apó.; 
as mat;; ren 11 as u as no corpo egts a 1 vo, na 
imprens:l e em conferencias publicas, e i.;so para 
obter nma pequeo:l economia que ella. propria 
uã.o póde pl'ecisar ! 

Depois ae tantos sacrificios feitos, qu::mdo se ia 
colher talvez o resultado que delles se esperava, 
eis que ;;e )l'O )Õe a. reconsideraç--ão de tudo, tor-
nando em plll'a per a. os gr<tn · es ispcnüios e os 
esforços realizados ! As cadeiras que se quer 
eliminar L'ornm et•eadas pelo decPeto de 19 de 

o - • ' • 

~lecreto. Não. ·seri~, r~~is, m~is razo~vel <e 1u'ais 
justo agtwrclnr para quando se tratnr dei'se 
n:::sumpto a p1·ojectada suppressão? Pois n 1. rapida 
discussão de additivos a um ot·ça.mento, c:.ula uma 
das verbas do qual reclama ana.lyse especial, 
póde-se acaso estudar com conhecimento de causa 
e decidir com acerto questões technicas e cliflicei:> 
que demandam aturada applic:1çiio e 1wofundo 
exame? Seria mais aceitn.vel voltar de vez ao 

passadas leis de o~çamento; mas não é logico, 
não e sensato mutilar um programma até agora 
adoptado, fazendo-o subsistir em g-rande p<tr-te 
c eliminando-llte pontns in1portantes. Uma. rel'orma 
deve ser um systema ltomogeneo e concatenado 
em todos o_s s~us diversos elementos. A desl~cação 

. ' ' .. (. 

impensadamente, sem a base necessa.rin.. E' o 
que succede com n. revogação do art. :399 dos 
estatutos da Escola de 11edicina, que a com
missão propõe. Embora tnlento brilhante, de 
t.pte ha dado sob<:>jas provas neste recinto, o 
il!ustrado relator da coi~lmi:::são de orr;::u~1ento não 

l :::; . f.. \. (.I ~ ::,.., c. ::-, 

elabot·aram o plano que hoje vigora e S. Ex. quer 
moditicn.t·. plano que roi modelado pelo de insti
tutos cstrang-eii·os flue os seus antorcs conhecem 
e exn.minat'<•lll antes de propl>l-o. O arg-umento 
invocntlo de que é mister reduzir a despeza tem, 
nã.o lln. negal-o, g-rande Yn.lor, porque s:1o cri ticns 
as nossas eit·cumstancias 11nanceit•as; ma;; cumpre 
adver·tir que não é a J•educr;i'io dos g:t::;tos com as 
escoln.s de eusiqo superior o qne viriL trazer o . . . . .. · ') . . ... 

. ' . 
forme se demonstr-ou por occn.sião da dotação 
11arn. as novas crtdeira5, se a desper.a com a e.;;coln. 
de medici,m tem subido, taml>em tem avultado a 
respcetiv:t receita, augmentnndo de exercício em 
exercício, de fót'ma que é licito prever que, com 
O proB'reSS~VO desenvolvimc!ltO UO ensino, el!as 

• < 

tenç-.ã.o. De resto, se ha. despezas reproductivas 
são as eiTectuadas com a sciencia., as qnnes, n:.t 
phrase de nota.ve_l escriptor, silo capital collo
cado a elevado .i uro, de que se aproveita.m, quando 
menos, as gerações vindouras. A preoccupn.ção 
pt:'if!l?rdiat do corpo legislati_vo não deve ser 
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:;: o ; . 1 ac a mats stmp es rAe se referi o curso, para a qua invoca o ora or a 
conse_g!ltr c!o qu~ isto- ]'lã,o e porem, attenção de seus collegas. 
a poht!Ca tmancetra que reclama um paiz novo Diz assim : 
como o nosso. A actual org-;misação da escola 
de medicina foi elaborada pot· um dos mais Jis
tinctcs protlssiona.es brazileiros, que leccionou 
com hrillw.ntismo dm-.mte lar"'o iem o e c0nhece 
os me tot·cs e.s <t ·e ecunentos congenere!i do es
trangeiro. O seu pla.no foi submettido ao o·overno 
que o adopton, depois de cxnminal-o cuRladosa
mente ; synthetis<L reclamações feita~ ha longos 
annos pelas congregaçõ3s compo .. ;ta.s de sunnni
~ladcs; ó patrocinauo e defendido poe merlicos 
1 "'twlmeute rnerecedoees tle todo o conceito. Nã.v 
e possível snppor r1ne toe os esses homens tivessem 
errado ao ponto de reclama.r <t escola. <t reforma 
proposta peht commis~ão. Confrontando-se o seu 
estrdo actnal com o •los pa.izes em que a sc:icncia 
medic'l estit mn.is adh1ntnüa, vê-se que a. Facul
dade do i{.io de Janeiro tem 2G c.tdeiras, a de 
Romn. conta :3G a de Vicnn·t ? · 

« Illm. l'l Exm. Sr. conselheiro director da 
Escola Polytechnica. 

O abaixo assignado tem a honra de pjdir a 
· - • x.. se r tgoe man ar pa sar por cer 1 ao a 

l'requencia a.nnual media dús a.lumnos nas duas 
ca.dciras do cur·so de 111inas (exploração de minas 
e metnllurgia) cada uma. separadamente, assim 
como de rrequencin, nas repetições de :.unha,; essas 
cadeit•a,;. Outt·osim pede n. v. Ex. se sirva 
mandar incluir na m0sma certidão o numero de 
exame:'5 pre.;; a os nas mesmas em e1ra.s. . cer 1 <tO 
pedida vei'sará sobra todo o tempo iJUe funcciona 
o curso especial de mina.s na E:'Scola. Pelytechinica, 
quer dnmnte a interinidade dessa.s duas cJcleiras 
quer depois que ella.s foram provida;; por con
curso. 

Iim :38. Cunlw- Galvã.o, muito 
Alem de todas as cadeiras que possuimos, con- Polytechnie<t. 

Escola 

têm e,>,<tS escolas cutr·ns, como as ele clínica de 
~ • < ~ ::;; "' 1l! < i, ' 1,\ { (. 101'<1.-

pia, laryng-oscopia, rhinoscopia, clinica ele moles
tias tle ou viclo. etc. 

Si rossem désnecessn.rin.s n.lgumn.s dc;;sas mu.te
rias, não as inclttil'iam em ,;cus pt·ogrammas 
a.qnellcs paize:; adiantados, ütnto mab •[nanto lú 
<'l.bundam :ts policlínicas c os cm·sos livres. 

Esta::; o1Jsern1çü3s f'eitas it Escola de l\Ioüicinn 
a.pplicou-se em parte ú Polytechnica.. Ao que se 
lê no rel<üorio do Sr. Ministro, ach::t-se esht n i 

• • .:- ') -: p 

necessidade ele r~orga.~iz<~r o ensino ele ~tlgt;t~las 
cadeil'iiS o fazer altornçues nos esbtuto:;, tendo 
onc<tn•egado a con~·r·c!:!-aç:ii.o de o[;1 bor:w um plano 
para esse tim. De ~acc'l•rdo com as iuéa.s que pr·e
vulecemm na rlisc:nssão h:n-ida a respeito, propvc 
S. Ex. que alguma;; c:ttleit·n.s dos curso:.; t>speciac,;; 

' l o l , 

scionei 1s physiens e n;lturaes em curso de n.gt•ono
mia, •lando no de cng·enhal'i:t ch·il mnio1· dc.:;en
vol\'imento ao ensino da at·cltitectma e ltyg·iene 
dos edilicios, distr·ibuindo melhor n::; ma terias c 
creando mais uma. cadeit·:t. Qttlllto :w Clu'so ele 
eng-enheir·os ;;eogt·aphos, diz S. Ex. f{llll ha,;b 
:wet·cs ·en .:n·- c a :,:·uu:::. l n ia::; e d 1 :11 :1:--

0111 nutt·os e ampliar'o ensino pmtieo tl:t asli'Ono
m ia n ;.:-cmlc-sia. 

O de-nng-onh:lt'ia in•luslt·ial carece tlc 111:li,; ra
eional distl'ilmif;iio das ltl·llct·ias e rpw se llw 
arltlieionu o estwlo da. motallurgin, Jandn-:>e 
!llaiol' dcsenYoh·:mento aos tr.thalhos tlc lnlJot·a
tot·i·'. l''t•opvc o suppres~ão r lo cm·.~o do mina.-., 
atlomlentlo a que n:ul:t jnstit1c t :t su~ lllannten
ç:ilo, solll'ctndo n:1s condiçOes de pt·ospcridade da 

• • l • ~ • 

llelt•\·a, tVJttÍ con·ig-it• mna. incxactidiio. Di~ o 
rclatorion. pag. 2(' qilo o cm·so de minns nunca. 
te\'e a.lnntnos; cntr·ctanto a png-. 40, quando es
pecificrt a. l't·cquenda. thL Escola Polytl!ecnit:a~ dis
crimin:tndo os alnmnos dos difl\~t·ct1tc~ cursos, 
decl:mt::- Cw·.m de mina<- 1. Logo sempre 

I • " ~ o • ·~ ~ 

• . ·'' • ~ b '·" ' "' c • (. 

tlcssP. cm·so, poróm é f~tlso quejámais tive~,;e ticlo 
:thmmo.;;, como do proprio relatorio se evidencin .. 
P•tl':t comprov:tl-o, detmis, o orador tem em mãos 
um documento itTecnsuvel. E' uma. certidão re
qncrida. pelo profe:-:>ot• de nma. das cndoit·as do 

1887.-Dt·. Ennes de Sou:;a, lente c;ühe:lratico de 
metallnrg,<\. P<csse-sc do que constar. Rio de Ja
neiro, 20 de Junho de 1887 .-I. C. Gal1Jão. )> 

•< Em cumprime1to do despacho 1·etro certidco 
que da. cstntisticn. do i'reqnencin. e exame;; desta. 
c;,cola eonstu, que tendo começ,tdo :.\ funccionar o 
cm·so de m~na~ em .SiG fol'<Ull a. freqnencio. mêdià. 
nnnna.l de alumnos nas nulas das cadeiras de me
tallurg-ia. e exploraçli.o de minn.s e o numero de 

-. ~ ... ,..,... . ... )- . 
. - -

l88G o,; seg-uintes :-Em 1876 '" frequencia media. 
11<\ cadeira de metallnr·gin. foi de um aluamo, 
tendo prest::ulo exame um alnmno; a ft•equencia 
média na. cadeira de exploraão ele minas foi nulla, 
tendo prestado ex;uuc um alumno.-Em 1877 a 
f't'~?rp1Cncia. na ca.cl~ira. média ele metallurg-ia foi de 

a n·~quenci<~ media. na ~;lcleir~· de explo1~aç:ii.o d~ 
m i nn.s l'ni n n 1 la, tendo presta do exame um 
nlnmno.-Em 1878 a frequencia. métlin. na. cadeira. 
rlo mctnllnrg-ia f\)i de um almnno, tendo prestado 
exame um alnnmo; a í't·equencia média na ca
•l<'il'a de explora~iío de minas foi de um alumno, 

I,\ I t) (. • 

1870 não se compnton a i'reqtt3ncia media tle 
ai nulnO.>.lllOti ncb uel:l nct·turlJaçi'io escolar lt<tvida. 
pcl') ·:ontiicto :te:tctemtcq. tenao. r>orém, prestado 
,-xa;ne na caa::n~• ae memtmra:ta nm ai um no c d<L 
.te cxplor<lÇ<io dt:: mmas um :iinmno.- Em ISSO 
a t"1·erJuenci 1. móllitt na c.tclcit·:t de metallm·;..:'ia foi 
de dou,; alnmnos. não se re<tlizando exame <tlgum: 
tt l'r•eqncnci:lmedia na catlcim tlc explot-.H::l') ele 
min 1s f'.; i de dou:; alumnos. ni'io ~e realizando 

• fl" .;"' • •• • •• 

cadeir·a â~ metallurgia foi de um nlnmno, nii.o se 
t•cn.liza.ndo exame algnm; a. Li:eqtwnci<\ médht. na 
carleira ele exploraç:<~o de minas foi nnlla, não se 
realizando e:'iame al.gnm.- Em 1882 a fr-equen
cia. medht na cn-dcira. de met:tllur·gia foi de tres 
alnmuoi>, não se rcn,Jiznnclo exa.me algum: u fre-

• ( ' • ~ ·~ ( ..... • 'c. • .. ,f . 
nas !bi de um alnmno, tenrlo prestado exame 
um alnmno.-Em 1883 n. f'requencia média na 
c:deit·a rle meta.llnrgin, foi de dous alumnos, 
não se J•ealizaudo exame algum ; a frequencia 
métlia na c:.t•.lcira de e:cploração de minas foi 
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ae· tlll1 a1umno. não se realizando exame al
gum. -Em l8S4 (l frcquencia media na ca
rfei1·a de metallurgía foi ele sete alwnnos, tendo 
p;·cstado exmnc u;n alumno; a frequcnci.:t média 
na cadeira de exploração de minas foi de um 

dig-no profissional, o Dr. Ennes ele Souza, que h:t 
muito tempo dedica a sua. esclarecida, e privile
g-iada intelligencia. ú, investigaçilo e: ú promoç-.ão 
lte tudo -quanto póde concorrer para. o progresso 
scientifi.co c social do Brazil. -Urge na, Escola 

· un o nti.o e rea.liza d x· r. - •' 

1885 a frequencia média, 1n cadeira de n'ietallnrgin. 
foi de um a.lumno, não se rea.lizanllo exame al
gum; a. freqnencin. méclia, na cadeim de cxplora
çti.o de minas J'oi de um aluamo, tendo prestado 
exame um alumno.- Em 1880 a fref1nencia. na 
cadeira. de mettllurgin. foi de um alumno, tendo 

,~.... . ... . . -. 
n::t cadeira (le explornç~ão de minas roi nulb, não 
se realizanclo exame alg-um. Secretaria da Escola, 
Polytechnica~ 30 de Julho de 1887. Em comple
•mento dechn·o que em 1881 11ouve u:n exame na 
cadeira. de metallurg-ia. Secretaria da Escola Po
lytec~mica, l ~lo Jullt? de.~887.-Sobreuma es-

ré~ .. -0 secretario, Augusto~ Scatm;ino ela· Silw 
Dmt:;. » 

\'ê-se, Jois. r nc baseado sem duvida em falsas 
informações, commette o relntorio nm;t inexacti
dão quanto á l'requencia do curso de minas. Pe
quena embora, elle sempre a tem titlo, desde a 
sun, installaçiio, sendo que em 1884 n frequencia 
média· lla cadeira de metallurgia foi de 7 alam
no;;. 

Em seguida a i~to descreve o rõlatorio com car
regadas córes o estado da Escola Polythcclmica. 
A falta ele espaço e a exignidadc ele verba votaua 
para o custeio elos gabinetes e labora.torio:s conti-
nu, • )~ • o c esen vo Ytmon o o ensmo pra
tico, chegando esses g-abinetes c hboratorio:s á 
mais 1lreca.ria situaçao. Anefecen a tenclencia 
que conseg-uira atin~1l imprimir no animo dos 
alumnos vara os trabn lhos teclmicos, isto ê, a 
Escol:1 Polythechnicn, não preenche a, sua mis~ão. 

E ara obviar a estes incom·enientes o c uc foz 
a 1 ustrac a conumssão t. e orçamento , Propõe 
a SLlppressão do curso de scicncias physicas e ma
themnticas e o •le minas, sem pre,jnizo elos lentes 
catheclrnticos e substituto;; provitlos por concurso. 
os quaes potlerü.o ser pelo gowrno nomea~los parn 
eadeiras v~1g-as c qne Ya.zarem na mesma escola. 
hem COlllO na. de I ÜtH -. t l Yt- ' !"t • • ·,' 

regencia. estiverem ltabilitntlos, podendo ontrosi'm 
ser ~•1wov_eitndos em ontr:1~ commissvcs para que 
•3St~Jalll Ig-ualmente habtl1tados. u nohro tlcpn
t."l.•lo pelo lUo de .Taneit•,). ultimamente eleito vn i 
além, propondo tamlicm a tJ·an:;f\)tllltH~ãr; do 
curso de scienda~ physic:~s e n:ünrn.e;; cn1 cnrso 
de agronomia, e a suppt•o;;são do de artes e ma
nufacturas. O orador intereoga, a consciencin da 
Cn.mara sobre se ella se acha, habilitada a legis
lar ll<"tlei de or~.amcnto sobre materirt es wcinl 
como esta, som outras in ormaçves senão as iol'
necidas pelos honra :os deputados anto1'es elos atl
ditiYos, um dos qLmes apenas é profissional ? 

Não podendo e não devendo fiar-se unic..'\mente 
em si no exame de tão importante assumpto, que 
requer comvetencia particular, recorreu o orador 

um distincto en o·en iro , 1' m · ' 
idoneidade e reconhecida iÜustração, bebida, no 
p~iz e no estrangeiro, ~ntle frequentou as mais 
a1amadas escolas da Smssa e da Allemanha, se 
junta nma, independencia e uma energh\ vercla
Qeirame_nte not;:weis, e pediu-lhe o seu modo de 
pensar uc~rca da.? a.ctnaes necessidade~ ~2" Escola 

1 - c l . 

1.0 Extincção do curso de minas. 
E' certo que este :mno ntio ha. um só a.lumno 

matriculado, nti.o 11::wendo, portanto, com isso 
pre.i uizo de exa.mes ; 

2.0 Passagem da, cadeim de metallurgia, jun
tando-se-lhe o ensino de resiiitencia, de materiaes, . -.:"' 

o de engenharia ciril e o de engenharia ele arte 
e manuí~1cturas. 

A cadeira de metallm'gia, alem do imlbpen
savel, por fundamental, nos clous cur::;os indica
dos, alliviarin, a de constrncçõoii, cnjo progt·amma 
excessivamente vasto não 11óde ser cumprido; 

ó") • .. .:-

lllÍl~as r~ar; ~ C-Ul'S? de engenharirt, civil transfor
mando-a em cadetra. de estudos de terreno;;, pe
tr·on·ra 1hia. desmontes córtes de terrenos ex-
ploração de perlreira-;, etc, Dessa fOrma. 1te<U'inJn 
alliYiadas as tres cadeims de constrLlcções civis c 
architectnra, de estradas de iúrro e de pontes e 
hydra.nlica, hoje tambem por demais sobrecar
reg-adns. 

Sendo até hQje estas duas cadeiras, a, de mota.l
lnr!!·ia, e a da exploraç,lio de mina;;. as rp1e consti
tuem exclusivamente o curso de· minas, a pas
sa!!·em indicada, e a. unica. reforma que nesse 
sentido COnVêm. 0 lugar de Substituto ÜeYe Ser 
ex me o, t e:si.!:!'I • n -:,e o a · u< < • 

primida, em um traço e penna, pro uzmc o a 
economia de 12:000::) annuaes, pois ni11guem, tem 
direito a. ella por concurso, sendo uma elas que o 
goYerno preenche por meio de cont.ractos com 
professores em'opens. O lu.Q·ar de prepnradol' 
desta cadeira deYe ser taml.lém eliminado, g-as-
. n , 2 O:'; ue com elle se c:es )endcm. 

com a remuncrac:ão de ontt·os prep:u·a•lores mai;; 
uteis. como o de nm p:u·a a, cadeira do metallurght 
c rcsistcncia dos materiae:;, transreridn. como 
ficou dito, para o~ cursos geraes; 

5.0 Extinc-ção do curso de engenheiros geo
g-raphos, por ser simplesmente nm de1wntivo do 
de c ng·enha.ria civil. sem utilidade alguma ; 

G.° Consct:vaç.ão de outros cursos, impt·escimli
,-elmente necessarios. 

A demonstração dn, .reforma sob estas bases 
seria longa e en a on 1a vara a camara. 

Com a. actual org;mizaçã.o das commissõe5, em 
r1ue todos as esclarecimentos podem ::,er solici t:."t
dos e até admittidos os interessados directos a 
discutirem o seu direito. não se compreheude 
como, sem lançar mão de todos estes meios de 

In i a ~ã de motu- Jro wio a rle orçamento foi 
propondo reformas de serviços que, por compe
tente f]ue fosse, não podia deYichunente apreciar. 
O orador tem em mãos os prog-rammn:s de alg-u
mas das cadeiras lht Escola Polytechmca, e póde 
fornecel-os aos dignos membros da mencionada 
commissão, se elles o quizerem, pt'.:lvalecenclo-sc 

-.+"o- oo" 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11:09- PÃigina 12 de 30 

Sessüo em 1. de Julho de 1887 253 

Do cot~jO des3es pregra.mmas evidenciar-se-ha, 
mesmo_p:.'traos profano:;: 1° a vantagem da tran
srerencia d<l. cadeira de metallurgia par~J. os cur
sos technicos (o de engenharia civil e o de artes 
e ma.nufi:tctur_1s) e de que se lhe addicione o 
ensino de r·esistencia de materias, com o que 

· o uc < rá < regu urre ac e o es u o n 
}a cadeira do 1° anno de engenharia, civil, 
demasiadamente sobrecarregada, de fórma que 
ha impossibilidade material, a despeito da pro
ficiencia do respectiYo lente e de sua sua boa von
tade em tr<' tar de toda, a ma teria que ella 
abmn o· e ; 2", l} ue a l" cadeira do 3° anuo do curso 
t e mmns, passan( o para o curso t e artes e ma
nuGlctnra.s, a.llivi:.wá considern;vetmente a 1"- c."'.
tleíra do 3° anno do curso do engenharia civil 
e a 1 .. do 2° anno do mesmo cnrso, poi.;; n,s res
pectin1s ma terias o!rerecem pontos de analogia; 
:3o, qne as cadeiras elo 2' anno do curso de scien
cias 1l 'Sicas e muthematicas as aula~ de tr\-
balhos g-raphicos do zu anno e do :3°, devem tor
nar-se extensiva3 ao curso de eng-enharht civil; 
4°, que cnmpre dar nont co !locaç-ão a l" cadeira " . . 
- • (.·!::) (. <.-

turaes, chímiea amüytíct"L, que veni depois da. tle 
chimica. industr·ial; 5~, que a suppl'imirem-se 
cn.deims, de>em ser estas as de tl-<1.balhos gra,
pl!icos tlo 2° anuo do curso ele minas, cujo con
curso foi n.nnullado, sendo reprovados am1)os os 
concnrrentes qne se :\presentaram, as aulas de 
tl'abn.lhos gra-phicos do 3° anno do mesmo curso, 
t:unbem. interinn.mentc preenchidas, e <1 de tra
lJ~lho:;;. ~raphico~ do :~o armo do Clll'S? ele_ art<:s e 

mente e de todo deslocada em um curso de artes 
e manuracturas; 6°, que a cadeira de biologín. 
inclustrial, em iclenticas condições, lleve ser tam
bem supprimida, por inntil e injustificada, sendo 
o ol1iecto informe e cmbrrona.rio de cinco CUl'SOS, 
a ~'1bcr : 1 o de physie<~. agric<?la. ; 2.0 de cllimi~"t 
c. o l ; • (. ~ c.·;:, l , . \.?:I 

cultura, comprehendenr1o at•boricultnm. c s.rlvi
cultura: 5° tle zootechnia. 

Só coÍ11 estes elementos cuidadosamente pon
derüdos, poderá t\ commissão de ory<1mento pro
Itôr uma. reformtl. aceitavel. No mais thrá ape
m\s mn.i.s nm.n. desst1S innov~1Çi3es p.-1.m o papel 

~ ~ :-,. ~ • c. c . . , - • 
Ouve o oraüor dizer em ap~trte rpw o actual 

professor de cltimica, inclnstr·inl da Escola Polr
technic:\ monton á sn:t custa nm lalloratorío mo
delo com o qual despcnclen do seu bolso cerca de 
8:000.":;. Nilo pôde deixar de manilcstar applanso::: 
e admirtlçito pelo desinteress:do zelo desse prr
fcssor, no qual folga de reconhecer um dos mais 
illnstrados em sun. especin.lidncle. Cumpre, porem, 
no o·overno depois de syndicar (l, origem dess:t 

... o ~ . ... ,. ·:::.. . ; . -

rerir-lh~ uma distincção honorilicn. qualquer. Niio 
lhe fie..-. hem aceitn.r silenci0st\mente presentes de 
tamanho v:tlot· e ele tal natureza, por precarias 
que sejam as suas condiçües tino.nceiras. Está 
certo de que o Sr. Ministro ,,cloptará um dos al
Yitres ~.p_ontados. 

elo Rio de Janeiro, n.lém dos cursos de sciencias 
ph:rsicas e ma.t!1ematicas e do d~ minas,, supprime 
o de artes e nmnu!actm·as, cu.)o fim e pre:p<•rnr 
engenheiros para. os diYersos mmo~ de industria. 
o orador vota contra. essa suppressu.o que reputa. 
injustitica.Yel, no fltlC está de accôrdo com o Sr. 

Ministro o qual manifesta, no relator i o a intenção 
de, longe de supprimi.r esse curso, addicionm·
lhes novas cadeiras, distribuindo melhor as 
outras e dando maior desenvolvimento aos tra
balhos do laboratorio. E' certo que nelle tem-se 
dado erros e nbuso3 ue um distincto en "'enheiro 

e artes e manufacturas que cursou a escola Po
litechnica federal da Suissa, o Dr. Antonio .José 
de Sn,mpaio, em artigos que pnblicon e não foram 
devidttmentQ contestados, attribuio a falta de 
cadeiras necessaria.s, má disposição de outras, 
incompetencia, o indi!ferentismo de grande parte 
do essoal docente falta de l::tborator· se e re-
cursos, frequencia livre de laboratorios, falta de 
auxiliares habilitados, nli tlírecçü.o economica, 
má c:scolha do profes>ores estrangeiros coiltra.ta
llos . .:.\. conlptwa.ç.ão rlesse C\Wso com os seme1l1;:mtes 
ele outras escolas da Europa, mostra a sua inferio
ridade e a.tra.zo. Isso, porem, nã.o e razão para 
su ) 1rimi - 11 , 1 I . · - · ' · · · -. 
va.ntagem ds semelhante ensino em um paiz 
como o Brazil, em que quasi tudo está por se 
íh.zer no terreno industrial, mas onde jú se en-

' < • ~ r·< < •• , a ~t-snctu·en·a. e onc -
existem recm·:;os mineraes ele grande applicaç.:io. 
« A influencia dn. chimicn, -pma nas invenções in
dnstriu.es é podel'ossisima. Se por infelicidade o 
culto da sciencia enfra.fJuecesse um <:lia ou desap
parecesse, e se extinguisse totalmente, as artes 
praticas sel'iam conctemnn.das a nm:.1 dr:ctvlencit\ 
Papida. 

(( Os ga.stos qtte mn IJ:\i·r. ft\.Z cmn a sciencia. e 
com o ensino superior são reprocluctivos. A Alle-

._, 

colhendo-lhe os fructos. >> Estas pa.lavras do sdbio 
\Vurtz foram um dia citadas no pn.rla.mento fran
cez para. despertar a França, da indift·erença em 
que jazia, quanto it peri~ost• concurrencia que 
sottrit1. a sua industria dos paizes vizinhos e vota
ram-se grandes nrb·1s pnm n.s escolas profissio-

,.. - -· .. 
( . " ( 

chnico dá-se nos grandes.p:tizes industriaes, o que 
não se dh·it no Br;1zit que carece crear novas m
dustrias e de aperfeiçoar ;1S existentes ? •.• Uma 
dt\S refot·mas que, com 1hcilidad~, se pMe eftec
tnar no curso do artes e ma.nulhctnras é a clivisüo 
da. cu.dcira. de clümi.ca íncltistriu.l enl (\\\ô\'i> : u. de 

(. o'- • I. ~ (. • • ~ in oi i t ·~ on-
forme propoz um lente do curso e se 1wa.t1ca. em 
todas as escolas dn, Em'opa. Sobre est<\ divisüo 
pt·omu1ciamm-se, consultados 1)elo referido pro
le5SOI\ grande numero de notabil.idade5 scientiti
C..'\S enropón.s, especialistns nv as.sumpto, cujos 
pn.l'ecores 0 orado1· leria se não temesse cn.nçar a 
pncicncia da. Camara.. Entre esses salienta-se o 
do Dr. Hngo Ritter von Perger, eminente profes
sor de c:limicn c tec1wologia, em Reichemberg, 

,•. :'lo 1 . ..,. . "l T• • o -

são accordes na. necessidaclc da divisão da ~tdeir<'l 
m.encion;\da, se se quizer tormrr o curso de a.rtes 
e mannfactuuras uma coasa serir~ e apt<l. para 
prestar o:; grandes serYiços que d~Ue se es
porão. 

Eis aln·umas alavras do Dr. Ritter v-on Pe -
gel': 

« 2n pergunta.-Tant~ quanto sei, a chimica 
technica. ê ensinada por dous professores em toda 
~t l_)arte onde se póde dispol' de bastantes docentes ; 
um dos pt•oressores ensimt. n. parte technica. inor
ganica e OJ:ttro a parte techniro organica. Nas es-
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colas superiores, como a de Brum, onde existe 
creado apenas um logar de professor p:1ra esta 
ma teria, o ensino desta. é feito em dous annos, não 
sendo taml~em nestas e:>cobs o numero das lições 
inferior a. 200 por anno. Os senhores poderão 
facilmente ver isto nos programmas destas esco-
as su perwres . 

« l\ão conheço Ha Elll·opa uma escola technica 
onde niio se proceda à separação da. tecltnologia 
ehimica. em Ol'g<wica c inorg-ct.nica, ontle apenas se 
destine um tempo de 200 lições para. tratar do as
snmpto. Em P1·aga, onde apenas existe uma C.."l
deira Ja.ru. a chimica t~cimic.."l o flnmero mínimo 
de lições é ele 200 por a. uno. 

« A. sua pergunta quinta. só posso rcspondct· 
com a repetição do que acabo de dizer. 

« Justtunente o Brazil, segundo minha opinião, 
deve exigir. nnis do que n. Europa, do.;··alumno:; 
um:1 instrucç~ão mn is profunda, porque o facto r 

· · r n 1" n L' ·~ '" od l' s:1 inrln ria 
deseuYolvida dut·ante os lO ultimas annos, que 
concorre pltr<l a in~trucção pratica do joYen chi
mico, falta, pela mór parte no Brni!. 

" ou e opmia.o que, en m p. tz o c e < it · 
existe pouca . .industria, o chimico deve ter maiores 
conhecimentos theoricos por ser obrigado a li
mitar-se aos proprios recur;;os scientiticos, do que 
em nm paiz como o nosso, onde o desenvolvi
mento consideravel que tem tido a indnstria 
nestes ultimas 10 annos figura. como factor im
portante para a instrucção dos joyens chimicos, 
que começ:am nas fabricas pelos lugares de YO

luntar~os e aJ?~endizes auxiliares s~1balternos, 

nhecimcn tos theoricos e pra ticos. 
<~. o conhecimento profundo da nnalyse, a com

prehensão completa da chimica geral dão ao 
joven chimico possibilidade tlc resolver sobre os 
assumptos scientificos. O alumno só põde, pot·ém, 
empregar pratica. e utilmente e3ta habilitação 

1 ·1ci m • c · i , , ::. :::: < • ·:::: • ~ :s · 
industria, rrnando se acha senhor da g-r~mde pro
-visão ~·er;ll qne quer <1. indnstria motlerna. 

(( so'lnentc rruem tr-abalhou por muitos annos 
na nratica sabe os momentos precisos em que se 
pas~a de certas c determinadas combinações a 
outras novas. 

« "\. 1:tse c o ensmo mo.- crnu no c ommw c <1. 
technolo::;ia cl1imica é ele ar.tstar o chimico te
chnieo olí1a.is pos~ivcl do c:npyrismo e segundo 
minha "llÍllii'i·l ~·,j e technico O chimico qHe é 
inst1·nic.lo com to1lo o ri::;or :>cientifico. 

«O m·~io :;abcr prot!"itz mais erros do que a 
i::;not·anci:t e o g"l'andc progTcsso cl:1. indnstria 
:lllcmã, :-:;ol.~rctndo no domiúio das ma terias co
rantes <)t•::;anicas, só c 1levido ú circumst:tncias tle 
~e ac:l:tl·eln as in\·cstigaçiJes theot·icas dil'ect:l-
1 .. j_:. ~:., ( .":) c. :. • :":) t .::, 

0

1 .J • 0
t. • 

« A escola nnne<l. pórle 1br mai . .; tiO que nm 
meio par·n. facilitar o conhecimento das mnltiplas 
indnstrias chimie<ts. Qtnnto mais vasto rôt· o cil'
culo de estudos tlo alumno, qmnto mnis occa.sii'i.o 
tiver de panett\11' o mais pro!"lmdn.mente mesmo 
em um só ramo, tn.nto ma.is facilmente se poderú 
orH~n ar na pra 1crt. m ensmo gera 111111 o ex
tenso lig-:tdo :"t especialidade em um ramo é o que 
melhor sn.tisf;tz o problem:t. Isto ó .i ustamente o 
ctne os nossos result;tdos tem mostl·ado. 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... 

Se quizerem crear no R.io nma. no\·a escola 
superior, procurem da.r-lhe nmu. organizaç~"Lo con-

forme às experiencias da actt:àlidade e a.conse
lhem aos alumnos que se instruam do modo mais 
completo possível. Ao all,imno superior se podem 
fazer as ma.iores exigeucias porque elle é sempre 
grato por isso. 

O titulo de chimico technico t~m mais valor 
q:1e o e engen 1e1ro e artes e ma.nu a.c oras. >) 

Opinam da mesma fôrmu. o Dr. Knapp, professor 
em Brusnick ; Dr. Rundolf' \Veber, professor da. 
Escola Technie<t superior de Berlim ; Dr. Lieber
mttn, da mesma escoltL em Berlim : Dt·. Juliu:; 
Tost. ela de Hannover ; Dr. St:thlschnid, do ele 
Aix-la-Cha elle ! Dr. Tlliel da de Dat·mstarlt;etc. 

Tudo isto demanda serio estudo e não póde ser 
votado de afogadilho. Sobre os pontos ligeira
mente apontados c soLre o.s 111ais additiYo.> ofre
recido.s pelo;; honrado;; deput:.tdos pelo 5° e 12° 
districtos do Rio de .Janeiro e pelos honrados 
deputados membros do clero ü~z-se mi::;ter a opi-

-:- I ,. V • 

Em sun1m:t: o orador 1·eputa urgente e im
prescindi\-el a reforma do ensino superior do im
pcrio, principalmente o das faculdades de direito 
e c a esco < I o y cc 11 ica. ranc I! , :sos - Jl 

nelhs praticado que se não forem o1Jviados ele 
prompto, sacrificarão completamente a orien
ta.ção ::;cientitica e moral da mocidade que as vai 
frequentando c que será cham:v!a um dia are
get' o;; destinos da patria. Cumpre, porém, 
para que e:>sa ref.,rma. não sej:1. negativa c 
produza os desejados frnctos, que seja meditada. 
e o resultado das locubraç:ões do:: competentes. 
!]ue devem ser sempre ouvidos e consultados. O . ~~~ 

cu~·so de t~i~HtS, mas ~o'm ;{s condi,ções que deixotl 
apontadas: contma do curso de scicenc;as phy
sicas e mathematicas, contra a do de artes e m<t
nufacturas, CJ.Ue julg-<l um dos mais neccssarios ao 
paiz, devemto, ao contrario, ser conveniente
ment':l constituido, par<t o que nrge a clivi-
:sã <. ( i < lÍ i ._ t .. I·.. , 
rf.\forma. rlos estatutos cl:t escola de medicina, e 
contra a convcrsiie do curso de scicncias natu
l'<les em curso de a.gronomht. :\Iantlará de ac
côrdo com as suas idó:ts algumas emendas. Com
quanto não scj.tm approvaclas, scrviri:i.o para 
attestar que a o )posiç~ão não se limita n. attacar o 
governo. porem, pr·ocura co a JOJ•ar com e c, 
quando não ha. incompatibilidade de principies po
liticos, n:t obra da reor;.:-anis·t(;ão do seeviço pu
blico. São muitas as decepções que tem tido o 
orador e os seus amigos nessa ma teria. A sua 
ing·ennidade, pürém, 6 tão grn.nde que ainda não 
pct'lleu completamente :1. cspcranç~:1. ,Je Yel' pre
valecerem as bons idéas no seio da ma.iorin., pro
movida,s em1Jõr:1. p~h opposição. .-\contecerá isto 
fac i) mente se. n..; a.Jentar o s?r~r? otn:i:~~' c~ mo no 

tns r·ucc.~a.ü pu ' tcn, c:as:unen o ct v t c an as 
outras pt·••mettirlas c fH'o)juctarla-., lhr.nnrlo, em 
t•csnnw, al;;nma cous:1 dü util f' rio positivo nesta. 
sessão, qncj;"t vai ''lll moh o:,tnl" ul•stanto as prn
t·ogaçõcs incvitnYnis q:w jh sn Jndrun JII'.:V•'I\ pa
T'ece conuemnndn .;'t mnis tt·ist•J ,_.stt~ri I irlmlr~. 
(Muito bem: ;;wito be111. J 
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São lidos, apoiados c entram em discussão os 
seguintes 

.•1ddttioos 

Fica dividida em duas a cadeira 
- . (. (.::::; (: 

Escol:1 Polytec_hn_ica,_ compr~hendendo a primeira 
o ensmo ele chnnJCa, mdustnll or~anica e a se
gunda o de chimica industrial inorganic..'1.. 

Sala das sessões, I de Jnlho de 1887.- A.tfonso 
Celso Junior. 

Sala. das sessões, 1 de .Julho de 1887.- 1l(fonso 
Câ.;o Jímio1·. 

O Sr. Freire de Carvalho pro
nuncia. um discurso. 

E' liclo 
seguinte: 

Artigo additivo. Ficam appt•ovados os arts. 27 
50~ 51, 52, 54, 57 e 538 do regulamento qu~ 
l)(uxou com o decreto n. 9311 de 25 de Ontubro 
de 1884.-S. R.-Frei1·e ele Cm·valho. 

er<.1 possivel que 
· daquelln. ordem. 

O SR. MIRANDA RIBEmo:-InCelizmente a não 
publicação do seu discurso prova em contrario. 

0 SR. COSTA AGUIAR:- E; isto mesmo. a não 
publicação no seu discurso ft\Z supuôr ao orador 

que S. Ex. não commetten uma grosseria da
quclla natureza. 

Parece lhe tudo aquilo apocripho; porque 
S. Ex:. !az protis:>iio de fé conservadora, procla
ma-se por toda a p~1.rte conservador,:- e 1~0 en-

liberal, ma~ rrv1ical, exag-erado até o extremo. 
Essas idéas, portaotG>, que circulam com c, seu 

nome não são dei: e;· o orador• o defende; tudo quan
to se encontra na.quelle3 resumos quer em ma
teria política, quer em mn,teria relig·iosa, não 
pôde pertencer-lhe. ~ 

R. .ESlDEX IS-
CUSSâO são os additivos. 

O Sr.. CosTA AGUIAR diz que esta apenas 
fazendo uma. introclucção á ma teria. 

Quando o anuo P<1.ssado o nobre deputado pelo 
2° dist1·icto da província. do Piauhy disse aqui al-

.......... , .... -.:.-.· .. .·. 
cito, logo se reclamou e discustiu-se bnstantQ por 
não ter o nobre ex-~h1istro da Guer a se levan
tado e protestado C)ntra. o que se disse:: em refe-
renc1a. a aqne e or ICJa • 

Conseguintemente, o orador suppüe que aquelle 
ataque foi apocripho, porque o nobre 1Iinistt•o do 
lmperio não levantou-:se tambem com toda n. so
lemnida.de para protestc1.r contt\l injur-ias lança
das :.~ uma das mais respeita:veis classes do nosso 
paiz. 

Feito este pre::unbulo, que sente não poder eles
eu \:olver, ~~ht restricção gue lhe faz~? -=-egimento, 

dor vai justificar a, emenda que mandou a mesa. 
relati.-a ao ensino ecclesiastico. · 

Quando se discutiu no Senado uma. proposição 
desta Camara sobre o pngrtment0 de congruas a 
ptn·ochos estmngeiros, apl'esentar·am-se alli mui
tas razões pam que não fossem collados os p:lro-
c 1os ; mas, no en en er o OI o , · ü :')e 
tratou daquillo de que se devia. tratar, que er<1. o 
ensino nos semioarios. 

Não póde comprehender como é possiv·el que 
com um collegio de meninos orphãos o Estado 
despenda. 116:000:!;, com o elos Meninos Desvali-

• . •• -. -:-. Aa 

se ga.ste ;lpem~s 9 e 10:000$, com cad 1 mn 'dos 
nosso.; semm<wtos. 

O SR. :MAX CIO RmEmo : - E se gastem 
2.000:0008 com um palacete. 

O Sr:.. CosTA AGUIAR não comprehende qne 
se g-astem apenas 1 10:000.~ com o ensino dos semi
narios, e possa o governo vir reclamar e obrigar 
com braço forte, como se disse no Senado, os 
bispos a collarem padres que não seja.m sulllcien-
omen e i l1:'3 r 
o SR. LErTlo DA CuNHA:- Não se disse isto. 
O SR .• CosTA AGUIAR responde que refere-se 

ao que leu ... 
O SR. LErTÃO DA CUNHA:- 0 concurso é o 

e a urar est<t illustra ão. 
0 SR. COSTA AGUIAR:- 0 que O govern0 não 

quer é que o clero se illustre. O que quer o go
verno é apenn~ perseguir o clero e não dar-lhe a 
instrucção que õeve dar-lbe. 

o SR .. LErTlo DA CuNHA:- A conclusão é muito 
forçada. 
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o St~. CO:STA AGnAR sente achar-se incom- l\ão se llócte contestar que essa. lillerdade de 
mod<ldo... ensino, dccl'etad<t pelo Sr. Leoncio de C<ll'Valho 

roi feita á instruc~ito. o SR. Pa.Esrm;;xTE:- Peç<o ao nobre Deputado 
que se restrinja. i discu~sã.o. O nobre deputado pelo Pará, o Sr. pttdl'e l\lan-

0 SR Co~T, _.\Q;:t;·ti.Ml.--i~-4M--tWb---à-MW-+~ci!ÇO'=-::~d~ej,jfc~'ll~d~>~d~o~~a.~·~-~~-~-~,~-~-~-~',~~-~e--------
e pugnando pelos adiantamento de sua. provin-

tindo tt materia. üa,, peuin a creaçã.o de uma faculdade scientificu. 
O SR. PnEsiDEXTE:-Perdõe o nourc Dcputa.do, zw.quell<t reg-iã:o; o orador, p_ore1~1.: pensa que jit 

não desejo interrompt"l-o, mas dcYo declarar que temo.:; bastantes escolas scient1t1cas e de que 
o additi,·o <l que se l'efere aind<t não Ycio da com- mais carecemos são de escolas de :u·tes e indus-
missão. trias. 

serv:tção do nobre Presidente ate porque achn-se torizar o governo a estabeLecer em todas :1s pro
muito incommodado, e, portanto, aguardar-se-à viucias cursos de n.rtc;; e otllcios, com o fim de 
paea. occasião opportuua. instruir sufficientementc as classes pobre~ parJ. 

o exercido das profissões m:tnufhctnreil'<1S, c1uc o S1.·. Ped~·o-Lu.iz_ coJneça, dizendo que é do que m:~i; 
111

.ecisamo3 • 
as suas primeiras palavr:1s llo recinto rl<t Camara 
não )QUClll deiX<\l' d s l' l an·.. . . . - Está informado ue foi fi' r . 
ami!!"•lS, dignos elei\.ores tto 5v distl'icto d<t l'ro,·ín- l\Iini:>tro do lmperio um plano u<:: reforiHa. 1)ela. 
ch\ êlo Rio de Janeiro, que lhe abriram as portas cong-I'eg;t(:ão da Escola Polyteclmica, sem <.lU
Jo parlamento. gmeuto de despeza., e entretanto ainda não foi 

,cda .t effeito essx reíbrma, sem cluvi(b llOl' 
l\iio tomarhl tempo :l Cam.-tra, cmbaraçan(tq a fa.lta. uG autorizaç,.l.o. 

discussão do orçamento do Mini::.terio ch Justiç.:~o, Si ainda hoje se invoca. a lei de 1854 e foi em 
:5i, ponentura, o nobre cleput:ldo pelJ 20o clis- Ybt<L dclla que o Sr. Franco de Sú, quando 
tticto de l\Iinns o não cluunasse, quasi que non-ü- 1-llinistro do lmperio, creou ns taes propinas Ms 
nalmente, i esht cliscnssii.o, p0r ter o orador apre- lentes, niio vê o or<"l.dor, baseado no mesmo prin
sent:.tdo um:t emenda substitutiva ao additiYo em cipio, inconveniente u.lgnm em que 0 Sr .. Ministro 
discussão. do Imperio renlise aquella. rei'ol'ma. Gm decreto 

O noore deputado 110r ~1iu,ts nilo túi justo reYoga. outro, con~o bem tliz ern <.~.pn.rte o nobre 
quando apreciou os motivos que lentram a com- deputado pel;t Bn.Ina. 
missão a formular o ndd' · • · ·" · ; :· :s e pt o-
mas cadeiras da Escola Polvtecb.nica. Ta.mfíem cessas empregados no ensino l)l'imario sejam uni
nii.o foi jus~o quando pretendeu combtlter <t orga- i'ormisatlos e julga. de toda :t conYeniencia que o 
nização daquella es•~ola, con;;iderando-:1. insum- governo seja a utorisaJo a. crear em cacl:t proviu
ciente e deliciente, servindo-sG elo parecel' de cia. um<t escoht norm;tl; pois, só obedecendo cllas 
dous Jeutes d<lquelle estabeleciment0, que abri- a um pl<.tno unico se obterá n.quelle resultado. 
rmn luta. com n. maioria. de seus collega.s. Qnanto á economias lembrn. a commissão de 

O uoln·e clgput·'tlG pret@llfi~,eEMJa:-ffi'a,!'-ft\li~Ol'Cftmellto que .ointi,c .rlguut.L couS\ ha a; lazer. 
se devia passar JX1J'<L o curso de engenharia ci>il No Internato de Pedro II, 110r e:l:emplo, onde 
nml\ serie de c:.1.deiras que estão enl cnrso:s es- sã.o admittidos gr•~t~ütamente filhos de pessoas 
pecines; mas S. Ex:. não loi feliz, u.>ançauclo se- abastachs com preJ mzo dos necossit<1dos, ha nm:t 
metlt"-nte 11roposição, e o seu informante n\io >erba. dfl roupa. e c:.üçauo pa-rà. alumnos do 3° 
lhe mini:;trou o;; esclarecimentos necessarios para anuo em diante qne deYe ser supprimida. 
jttStiflcn.r ~:>sas mudtt~1ças. Dech1.ra que votou contra. o <\tt~meuto d:t verba. 

• • , ::. . :s l ·es1t en es e provmctt, porque é contrario 
Jn.do em apoio do nobre deput:Hlo 11eht ~allia, o á reformas jncompletns : e :t tratar-se tle au
Sr. Ara.ujo Goes, em discordancia com a conunis- ~mento de vencimentos aos presiuentes n~o vê 
são, npczar de :>n:;tcntar c eom todas as :;nas rnão par·:t que não se a.u.gmeate t:unbem os do:; 
tbrç~ns o actun.l G'<\hinete. O motivo qne o levou ministt·os. 
a dar esse Yoto é entender que deYem ser col- J.lnuirest<l-sc n.bertamente contra as nccumu
locadas no me::;mo pê de igualdade <1S duas íilcul- Jnçües de empre~os, cita factos, entre outros o 
•.htdes ele medic:na, pondo a. cht Bahia no nivel da de um clit-ector o e secretaria aposentado exer
da. <.,ôt•te. cendo o logar de director de uma Faculdade, um 

Não foi tamlJem por cet•to mais feliz o noiJl'e de- lente jubilado por não poder leccioual' !~i to 
pntndo pelo ')o dislri _ · · " .::, , · 11 que c 
tratando dn. Escola de i\ledü:intl.- d:t Côrte, trouxe jubilado. 
em abono ch\ sua. luxuos<t organizaçi1o ex.cmptos Chama. n. at tenç.ão da Cmnam ll:.ll'ü. a des1l:.lr
dn.s dt\ Europ<l. Estn. argnmcnta~ão já foi comba- monia que reina entre as org-anisn~:ües das secrc
tidn. pelo nobre 1·ehüor dtl comm.issüo de orç.\t- tarias de Estaclo e os respectivos Yencimento~, 
menta, que demonstrou tnm!Jem com exemplos, uns dir·ectores percebem 9:000$, outros 7:000$, 
•1liC ha escolas de mcdicin ·1, aliús de paizes de uns oillciae.;; 5:000$, outros -1:000.SOOO. 

- - - - - - - -+J'll'l'ilitll:lli{JQilirt'<<'t-. - QQ;ll'í'lokl eHIHH,-, -ee:ttu:i1jorlltl\l:ttftnttl~~t·eortd:hcn:c:a,,ddtrciirn. 5:o,·m· Tfu,_~--r---r1 mu-ta z e:s ta :o o IBerva c;vcs pm",l contrariar os 
dor no . .; das no,;;sas li.Lculd:Hies. ll(•IJre:,; ministtw, mas porque entende que são de 

Não luwia pois nec:c~:;idauc d:t cre:H.~io tio •luas ncccssidaclc esta::; reformas ~ e neste intuito e 
caudi'•ts de partos e oul1·as em duplicata; c tanto que lemk:t a necésshln1le de ser nomemht mna: 
mai;,; impl·oceden!tJ é e.;s:t cl·en~·;'io rpmnto com o comwis&"io COlll/JiiSt:t de nwmiJros d:1s tluns casas 
ensino lt nc os c;;tudatJtes podem frequentar os do parlamento I•:tra, uo intoz· .. ·~tlJ(I desta à outra 
hospitaes iL vontnde, comparecendo unicamente sessilo, or"·:uüzn.r um trabalho r uc nnii' r ·s 
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Quanto a emenda que apresentou mudando a 
verba ~e obras r.lo_lllinisterio do lmperio para. o 
da Ag-~-H~ultura, chz o 01:ndor que existinrlo uma 
repart.tç:w de obr-as publ~cas, que pouco ou qu,tsi 

ella. se restringiu às indicJçõe.; do clirector, Sr. 
con~ellt~iro Gnlvão, runccionario muito capaz e 
mmto 1llguo, procedeu com todlt a seo-urança, 
sem o receio de perturbar o ensino da esgola . 

. ·. . u · •. ' r ao e, razao para que os 
mrmsterws U.o lmperw, da, Fazenda e da Marinh:t 
tenham engenheiros especiaes para obras· na 
Côrte. 

Não pôde deixar de passn.r despercebido os re
paros do nobre deputn.do peht Bahia, em relação 
ao Ly-~eu de Artes e o meios da Côrte; é um esta-
e ecunen o mo e o ; e nao po en o nes e mo

mento dizer mais a. esse respeito, limita-se a 
convidar o nobee uepnta.do n. visitar aquelle esta-
belecimento. • 

Antes de terminar as suas obset'Yaçües, o 
orador declara. ter modificado a sua opinião a res
Jeito dn. cadeira de artes e manufucturas da 
Esco a Po ytec tmca, por qnan o aca.Ja e set· 
informado nu e o respectivo lente tem tomado 
t<~l int_et·es~e pela :;ua aula que ate _tem despen-

, ' o 

8:000$, e que a ft:equencia' começa alti a. d~sen~ 
volver-se. Retira, pois, a emenda que apre
sentou· 

Conc~ue pedindo desculpa de haver tomadó 
tanto tempo ú casa. 

O Sr. Lourenço de Albuquer
que diz que, na. qu:did:lue de membro da com
missão üe orç:nnento, preci:;<t dar ala-umas expli-
. ,- ' . ' '· ' 1 o· ~ e e ·e-

deram. 
ss. EExs. fizeram varias accusações á com

mis:::·1o de orçamento, dizendo que ell<t dizia ter 
iniciado certas reformas do ensino publico. 

A conunissito entendeu que no orçameilto do 
Imperio não de\"ia. iniciar reforma tão complexa 

• " ~ , ... • (J" • 

ensino publico. E admira. que a tivessem ar
guido de não iniciar essas reformas alguns mem
l)ros do partido conserntdor. 

Está per1eit<tmente lemhrado de fJ.Ue as refor
mas de ensino publico, feitas pelos ministerios li
beraes, foram atacadas peht opposição, por não 
e r m :si o a p :s 1 <H : . o· , ·, :s, 

por terem pa::;sado de al"og-adilllo, por não terem 
sido convenientemente discutidas. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA : -Apoiltdo. 
O SR. LouREi'iÇO DE ALBUQUERQUEjnlg·ou sem

]lre que eram acertadas essas ce''Slll'<IS e, por
tanto, n:to po•lia. convir em que a. commissiio 
iniciasse no orçamento das despezas do ll:línisterio 
do Impe:'io rel'or'!1lns tiio impor·ta.ntes, tão diffi-

•• - · )O[ v echni a e d·1s f<l.-
culdades de medicina, a relorma, emfim, do en
sino superior. (Apoiados.) 

Em relnç;.""io á escola, polytechnica, a commissão 
procedeu de accórdo com as indicaço.ües do respe
ctivo director, e, portanto, o illnstrndo collega. 
do orador, deputado pelo 20° distl'icto d<t pro-

. . . l . o ~ ,, • ('f' • 

a commissão de ter feito uma relorm:L menos 
conveniente e que não se harmonisa com ns ne
cessidades do serviç~o da. escola, a jnlg·nr pel:u; 
in(ormnr;.ões que teve de um engenheiro muito 
competente. 

O 1im d;1. commisstio não foi reformar o ensino 

O Sa. :M:ATToso C.UIARA : - Apoia.do. Nem .;;e 
perturba. o que não existe. 

0 SR. LOUREi'iÇO DE ALBUQUERQUE:-Accresce 
queapenas dous aduiti vos 1oram apresentados pela 
commíssão do or·çamen to. -

Um delles supprirne as propinas, e sobre este 
- (, . o .,·<. ., ;: ~ • 

em que a suppressão ee:t necessa.ria e ur·o·ente, 
penswdo apemls ;tlguns que não ha.via n~cessi
dade de que o poder leg-islativo interviesse nesse 
neg~ocio, bastando ap_enas Ut? acto do poder exe
cutrvo. O ~rad_o~' t.ao prectsa, portanto, dêmo
rar-se_ e~1 JUSttncar nesta pm'te o trabalho da 

::::,, . 
O segundo addíti;-o l'eí'erP.-se ú. supprcss:Io de 

um curso, q~~ n::to er:L f~equenta.do, ou porque 
....... _, ·~ -.., .:- :"' 

lloüve~:se quem quizesse e:;tudar as m:üerias desse 
cur;;o. 

Não havia, pois,rnotivo para o Estado continuar 
a despender dinheiros com a. manutenção das ca
rleir<lS. do curso. O director propoz que elle f"oss~ 
supprll11ido, e <t connnissão, si o nito fizesse, não 
porli<Ljustifie:.<r o seu procedimento. 

Das observações, que o or~vlor tem fdto, resulta 
que a brilltt~.nte discussão, que te\'e loa-ar, foi cles
locad;1.; seri<1. muito proficua, si se~ tratasse de 
re orma.r o ensmo superwr. m c a comnussao 
roi, porêm, outro; elht não tratou sinão de fazer 
econor~lÍ<)S, de :·eduzir as despeza.s, sem prejudicar 
o serVIçQ pubhco. 

E o orador crê que ella. conseguiu isto tanto 
quanto lhe foi possível. (.Muito bem ; muito 
bem. 

O Sr. Ratisbona faz algumas obser
vações. 

Nfio havendo mais quem peça n. pahw-ra, dá-sa 
a discussão por encerrada. 

Reconhecendo-se _niio hav-er nu.mero par<~ vo-
-"" _.. . . ., . •. . ... 

1.le re>;i)ontler os Srs. Passo3 .Miranda., Clarindo 
Chaves, Cantão, :Maneio Ribeiro, Cr·uz, Cesta 
Aguiar, :\Iac-Dowell, Silv:.1. Maia., João Henrique, 
Dias Cameiro, Ribeiro d;t Cunlta, Coelho Rodri
gues, Coelho de Rezende, Ju.yme Rosa, Torres Por
tugal, Alencar Araripe, Rodrigues Junior, Ratis
honn, Jng-unribe Filho, Alvaro Caminha, Tarqui
nio de Souza, Joiio Mttnnel, Carneiro dit Cunha, 
Henriques, Elias cte Albuquerque, Juvencio de 
:V>·uinr Hem• i ue .Mar ues, Barão ele Araça ..,.v. 
Bento Ramos, All'redo Corrêa, Bernar o e Men
donç<t Sobrin l10, Luiz Moreir<"l., Ribeiro de Mene
zes, Felinto Gonzaga, Luiz Freire, Olympio Cam
]lOS, Pedro Muniz, Americo de Souz<>., Barão de 
Geremoabo, Accioli Franco, Fernandes da Cunha. 
Filho, Pedro Carneit·o, Barão d;:~. Villa da Ba.rra, 

ereit'<.l. Ferreira 1iannn l<'ernandes de 
Olb·eir.t, Bulhões Car\'alho, Castrioto, Coelho de 
A.lmei(b, Be7.:unat, Alrr·edo Chaves, Pereir;l. da 
Silvn, Lacer(h \Verneck, Cunha. Leitão, Lemos, 
S. Mascarenhas, lllourito, Henrique Salles, Barão 
rlo Lel)polüitm, Joiio Peni.io, Barros Cobra., Chris~ 
tinno ela Luz, :M:1tta. 1\Iachado, Olympio Valladão, . ' :'" ' :"' 

j.. (. ~ ~ ' '-

possi v eis, 'sem perturbar o eusiuo ; e, desde quo Carlos Peixoto, AJl'onso Celso Junior, Almeida 
V. II.- 33 
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Noc·ueim. Geraldo de Rezende, Conde do Pinhal, 
Duar'te de Azevedo, CockJ'<We, Delphino Cintra, 
Xavier da S!lYn., Marcondes Figueira, Enphrasio 
Correia. Al n~s de Ar:.wjo, Femando Hackra.dt, 
Pinto Lima, Pnulino Cl.la,•e,;, Maciel, Silva Tava-
res, ~ n·an •1 ltl )eiro e oaquun 

A vota';.ão fic<t adi~ula. por falta de numero. 

ORÇA:IIE:\TO DO :\IINISTERlO DA .JUSTIÇA 

O Sr. Rodri;!."ues Junior, recor
dando o severo conceito, que infélizmente não 
deix:a de ser justo, annuriciado pelo Sr. Presiclente 
do Conselho relativamente à nosstt maQ:istratura, 
que S. Ex. disse estar perdida ou quasí perçlid~t, 
on::. 1 v: q , · :. r o )X ::.::.a( nao era razoa.ve 
exi.Q·ir do ac:tuaJ ministerio 1ue proccm'<ISSe reme
diar o mal, hoje, que o mesmo ministerio conta . . ... ·' . . . . . 
correr· na. pecha de impertinente, indagar o que 
pretende elle f;,zer em t;ll sentido, tanto mais 
qua.nto não e lidto manifestar juizo tão gmve 
sobre nnn da;; cla~ses que representam o,; gr;m
des podere,; do E;;tn.Llo ;;em ter o pensamento re
soluto de torn~w effectivo o melhoramento cuja 
necessidade foi reconhecida. 

No ;en ti r do or<1dor, isto se conseguirá indepen
dentemente de reforma na legislação, observando 
~ ... ·~ . . . . (. (. ~- .- ... (. (. 

cargos da judicatura, de modo que elln.::; rec lissem 
nos mais aptos e dignos, e da.ndo accesso aos 
juizAs que mais se itou l'e5sem distinguido; otttt·o· 
sim, promvvbndo com a mesnn imparci<tlidade e 
com indefectivel ener·g·ia a responsabiliLlü.de dos 
madstr•1dos que infrindrem a;; leis. 

....... . . '-' . 
.. , e ~ 

est.1s norm 1S. e, portanto, não tem seguido sys
tema difTt:'rente do que condemnou, e attribuin 
a os n d ,-eJ·s 1rios. 

Quanto á impunidade dos juizes que não cum
prem os seus deveres, e m:tl que cad:~. vez mais 
se ag·g-ra va: o;; :dmsos t•epetem-se todos os dias, 

, r. nc como se ornam urgen es as· proYI
denci<.IS repressiYas, 

Para conrü·nl:t~· o jnizo generlco que acaba de 
emittir, cit~t factos occorrido·s na provincia que 
repi·e.;ent<t, deixando de commental-os por•1ne é 
evidente que o~ nbn;,:os que nelles se envolvem 
attin!!·em n.o escmdalo. Limiüt-se a esse,; factos 
mais~ nobweis, pois seria interminavel enumer:.w 
os nttentados, aliits clamorosos, por cuj~t per·pc
tra.ção são respons::n·eis nnquella província auto-. ... ... • . . . . 

Pnss:ti1do ú 'p;1;·te 0rç,am~nt~.rin. i! o projecto em 
discu,;são, o or.1dor sustent<t que o credito pedido 
é insutnciente para lhzor 1hce ás despezas do 
exercício vindoaro, comparadas e.stas com a do 
exer·cwio anter·ior·. Nisto vê o inconveniente de 
faltar-se á Yel'dade do orçamen:o; a conse11uente 

tares. 
Tinha necessidade de occupar-se de outros a.s

sumptos, de procurar saber o que pensa o nobre 
Ministro dt~ Justiç:a sobre a reforma judicia.rht, 
vinda tlo Senado, tão impugnada por S. Ex., em 
n.nnos anteriores; mas, est11ndo ti.nda a horn. é 

faz pedindo ao nobre l\Iin:stro que se desprenda. 
de toda a. preoccup tçãu partidaria na alta aJ.mí
nbtraçlão da. justi<;-~t. Procure S. Ex:. dar ao seu 
talento a expansão natural; procure eleva.r o 
mais )O.>sivel o nível da m:t"'istl·;ttur<t com o ue 
pre.s ara g-ra.n e serviço ao p:tiz e a si proprio, 
pela. estima <J acatamento que ha. de conquistar 
dos seus concidadii.os. 

A discussão fica. adiadtt pela hora. 
O SR. PRESIDEXTE dá a seguinte ordem do 

dia, par:t 2 de J ulllo : 
N~t La hom: apresentação de projectos, indi

caç~ões e requerimentos; 
Depoi,; de l hora : díscussiio de requeri

mentos adiados. 
Levanta-se a sessão ás 5 horas. 

ACTA DO DIA 2 DE JULHO DE 1887 

P1·esidencict do S1·. Gomes ele Castro 

Ao meio-clia faz-se a cha.macb, á qmtl respon
dem os Sr::;. Passos :11ir·auda, Cantão, Maneio 
Ribeiro, Leitão da. Cunha, Silva i\laia, Domin
n·tws ch Silva, Gomes ue C<1::>t1·o, Dias C:•meiro, 
fuueiro cht Cunha, Coelho Rodr·ignes, Alen.c<tr 
Amripe, Barão de Caninde, l-t.otlrig1tcs J~mor, 
Jaguaribe Fitl!o, -Tarqninio de S<>nza, Hem·1rlues, 
, e rppe c e , Ignetrua, e< ro e r-ao, : c Ol\ c o 

Junior, Rosa e Silva, Bento Ramos, Gonçalves 
Ferreü•;t, Luiz l\Ior-eira, Lour.'nç~o de All!ulluer
que, Olympio Camp~,;, Bar·ã.o do Gnahy, Fteire 
de Carvalho, Araujo Pinho, J uurpteira. Ayrcs, 
Barão dtt Villa da Barra, Costa Pereim, 'Ferreira 
Vianna Lacerda \Verneck, Andrade Fi..,.ueira, 
Cun 1:.1. Leitão, I acilico l\Í:ISC•n·cn ws, Ce::>ar1o 
Alvim, Bari'io da Leopoldina, B m·os Cobm, Bariio 
do Diamantino, Alves de Araujo, Fernando H~•
cl;.radt, Pn.ulino Chaves, Seve Navr1.1·ro e :1\lirandt\ 
Ribeiro. 

F<\ltam. com causa participada, os Srs. Hen-
• . ~ .• - .• • .,. • 'I 

l\len~z~s', Felit;to·G~nznga, • Co~l~o' de Almeida, 
A1l'onso Penna, João Penido, :1\lourão, João Caeta
no e Pedro Carneiro. 

Fnltam, sem causa participada, os Srs. Clarin
do Chaves, Cruz, Co,;ta :\guiar, .l\Iac-Dowcll, 
João Henrique, Coell10 de Rezende, Jayme Rosa, 
Torres Portugal, Jose Pompeu, Ratisbonn., Al
Y<tro Caminlm Joiio .Manoel, Carneiro da Cunha, 
Theodoro da 'síh:a, :So~·i<UlO de Souza, Elias ele 
1 . ' ~ , .l ;_ v ' 
vencio de Aguiar, Lucena, Alfredo Corrêa, Ber
nardo ele Mendonça Sobriaho, Luiz Freire, Oli
veira Ribeiro, Coelho e Campos, l\lilton, Pe
dro Muniz, José l\ln.rcellino, Americo de Souza,, 
Araujo Góes,Barão tle Gererno:tlJo, "\.ccioli Franco, 
Fernanclcs 'da Cun h:t Filho, Mattoso Camn.ra, 

rve1ra, u 1ões arva o, as
trioto, Pedro Luiz, Bezamat, Alfredo Chaves, 
Pereira. da Silva, Lemos, S. Mascarenhas, 
Henrique Snlles, ChristLtno d<t Luz, Olympio 
Valladão, Soares, Montandon, Pedro Bl"J.nclão, 
'!'I'Iatta Machado, Carlos Peixoto, AJTonso Celso 
Junior Almeida Noo-ueira H.odri"'ues Alve 
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d~ Azevedo, Cochrane, Delfino Cintra, Xavier da 
SJ_lva, l\~a.rconde~ Figueira, Euphrasio Correia, 
Pmto Luna, Maclel, Silva Tavares e Joaquim 
Pedro. 

O SR. PRESIDENTE declara, que não ha sessão 
JlOr falta de numero, e da a sen-uinte orde~ 
do dia para 4 do corrente : "' 

Eleição da mesa ; 
Votação dos additivos ao orçamento do Minis

teria do Im erio cu·a ·discussão ficou encer-
rada; 

Continuação da 2" discussão da preJJOsta. do go
verno, convertida em projecto de lei fixando 
<\ despeza do Ministerio da Justiça, no' exercicio 
de 1888. · 

o 

EXPEDIENTE 

omcios : 

Do Senado, de 23 de Junho ultimo communi
cmHlo que foi adaptada e vai see dirio·Ida á sanc
ção ~mperí~l a. resol:tção, cle!ermina'Udo que os 
oillcws de JU~tlç~ se,J:_m1 providos _nas províncias 
pelos re;IJeCtlvos pre:;1clentes, mecllante concurso. 
-Inteirada. 

Do mesmo S'enaclo, de igttal data, remettenclo 
a proposição que concede auxilio pecuuiario ·· aos 

. ., . .. .. ,..... i ',.,. -

Pracl~ Leite Pereira, J?~ra cursarem estudos supe
riores fora g.a provinc1a elo Pará, á qual não pó(le 

·dar o seu consentimento.-ldem. 
Do Ministerio do Imperio, ele 28 do mesmo mez, 

devolvendo, competentemente informado. o I'e
querimento em· que Possidonio de ·Mattos, . . . . 

( t.. ,, o t. 

l\~eninos Cégos, pede á Assemblea Geral Leg-isla
tr·m angmcnto ele vencimentos.-A quem fez a, 
re()nisição (commissiio de fazenda,, pensões e orde
nados.) 

Do ?IIinisterio da Justiç:t, de 28 do mesmo mez, 
transmittindo cópi_a ~ltt circ~tla.r remettich1. pelo 
'))l'eSH en t. ' ' , ". 
cio de 18 do referido mez, e declarando não 
existirem Olltl't\S peças otnciaes relativas ao mes
mo assnmpto.-A quem rez a, reqnisiçã:o (o Sr. 
Carlos Peixoto.) 

_ Do mesmo Ministerio, de igual data, restituindo, 
mÇormad?,. ~ requerimento. em que o cirurgião
mor de divlSao graduado, reformado do exercito 
Dr. Cesario Eugenio Gomes de AraJ_jo, pede sej~ 
compu a o pe o a ono o emEo em que serVlli 
na província do Rio Grande do Sul durante a 
g~erEa civil.-:- A quem fez a requisição (com
mlssao de marmha e guerra). 

Vêm á mesa, são lidas e remettidas á com
missão de..con~tít~üção e legislação, as seguintes 

o • • • o-

de Sorocaba, Araçauguama, Monte-Mór, Gua
rulhos, 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

Pro'l)incia de S. Paulo (4o districto) 

presentes as actas da eleição, a que se procedeu 
no 4° districto da província de S. Paulo, para 
preenchimento d..'L vag-a que deixou nn. Carnara o 
conselheiro J;{.odrigo Xugusto da Silva, nomeado 
Ministro e Secretn,río de Estado dos Ne,ocios da 
Agricultura,, Commercio e Obras Publicas. 

Tenclo verific.'tdo a commi:::;são, pelo ex~me 
feito nas referidas acto.s, que o processo elei
~ora,l correu com toda a regularidade e sem 
contesta ·ão al n-uma, tendo o lJtido o conselheiro 
Rodrigo Silva mmorra a so utn, e votos, e e 
parecer: 

Que s~ja reconhecido e proclamado deput.'tclo 
pelo 4° districto da província de s. Paulo o 
conselheiro Rodrigo Augusto da Silnt. 

Sala das commissões em 2 de Julho ele 1887-
- . e .f 1 w· .1: rartj'J , :::, · i· 
Co1'1·eia, relator.-Tarquino ele So11~a.-Alves ele 
.~:b·aujo.-:Jlanocl Pm·tella.-Silva Tauo:;·es.-Jayme 
Rosa.-L. Ratisboila. 

N. 4i-l88i 

Do ?llinísteJ•io rla. Fazenda, de 30 do mesmo mez, 
tlcYolvendo, informado, o requerimento de D. Je
xnina Alves Bra,nco de OliYeira Cavn.lca.nti, pe
dindo reversilo em seu ravor dn.s qnotas das pen
sões que per·tenciam n seus irmiios .ià ütlle~idos. · .. · :"' · ... ,..:-

A commissiTo de constituiçãoe legisfação, tendo 
examinado as actas da eleição proe:édicla no 1 o ilis
tricto dn, província de S. Pa,ulo. paca preenchi
mento da vaga, que deixou na éamam elos Srs. 
Deputn.dos o conselheiro Antonio J.a Sil>a. Prauo, 
escolhido sena.dol' elo lmpet'io, e verificado que o 
processo eleitoral correu re!!'Ulal'mente, hn. vendo 
obtido maioria. absolnta ele ,:--otos o Dr. Elias .An
tonio Pacheco Cllaves, é de parecer: 

})ensõc;; e ordeí1nclos). 
Do l\linisterio da Guerra, de 30 do refeeido mez, 

remettendo cópi tS dos pareceres dos officiaes do 
exercito sobre o projecto d~ reorganização d<1S 
forças arregimentadas do mesmo exercito, con
for~1le exigiu a CaJn::tra. em o~c:io de 25 de .~aio 

ne s~1:1 recon 1ec1c o e proc amac c 
pelo 1 o districto da. peovincl<.\ de S. Paulo o Dr. 
Elias Antonio Pacheco Clla ves. 

Sala das commissões em 2 de Julho de 1887.
T. de A.Zencar Araripe, presidente.- Euphrasio 
Cot1·cia, relatoe.- Tm·quinio de SoH::a.-.Al'l)es de 

• I • 

Jayme Rosa.- L. Ratisbona. 

FIM DO SEGUNDO VOLUME 
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