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'Sesi>ão e1n 1. ·d .e •lunbo~ 

PRESIDENCIA DO SR. CONDE .DE .-BAEPENDY. 

Sulllíii.UUo.- 'EXJ.l<diente. - Matricula de estudantes. -
Pensões a dive'I'JJOs.-Reforma do regimento ,.....:.Pretenção 
elo 1° tenente J[. A. de O. 13rito. - Creação de otficios 
de tabellião de notas.,--Matricula de estudantes. Appro
vação.-Drdem do dia. -Sessões nocturnas. Approva
ção.-Designa'Ção de collegi·os eleito1·aes. Approvação.
Desctnnexctçiio de colle!Jiàs eleitoraes. Approvação. -
Privilegio a J, J, F. de R. e Silva. Votação.-Jubila
ção do conselheiro J; C. Soa1·es. - Resposta á falla do 
throno. Approvaçilo. - Re(o1·ma do regimento. Ence1'
,·amento. 

Ao meio-di,a feita a chamada, e achando ·se presen
tes os Srs. conde de Baependy, Portella, Paranhos, Pinto · 
Pessoa, :Guimárães, Angelo do Amaral, Cardos., de 
Menezes, João Mendes, Gama Cerqueira, Luiz Carlos, · 
Pinheiro, Heraclito Graça, Mello Re_&'o, Ferreira 'Vianna, 
Coelho Rodrigues, . ~erreira ~a v eiga, Carneiro. dl!. 
Cunha, Gomes da Silva, Barao da Laguna, Alencar 
A!aripe, Pinto de CaJ:?:ros, Taques, BandeiJ;.á ~e Mello, 
Blttencou.rt, Evangelista Lo bato, Leandro JYiac1el, Jun
queira, .-Araujo Lima, Pinto Moreira, Camillo Figuei
redo, Fleriano de -Godoy, Simões Lopes, Moreira da 
Rocha; Barão de Anajatuba, Joaquim de Mendonça, 

· Sobral Pint~, Jeronymo Penido, Affonso de Carvalho, 
Casado, Menezes Prado, Canedo, Diogo de Vasconcel
los, Souza Réis, Jóse Calmoi1,Augusto Chaves, Diony
sio Martins, Capanema, ~zam buja, Corrêa de Oliveira, 
Fontes, Jansen do Paço, Barão ·de Anadia, Fiel de Car
valho, Cícero ·Dantas, Corrêa, Pereira Franco, Pereira 
d3: Silva, Gonçalves ~a Silva, Candido da Rocha, Ca
=llo Barrét0, .Monterro de Castro; Duarte de Azevedo, 
Perdigão Malheiro, Benjamim, Ferreira Lage, Cruz Ma
chado, Raposo da Camara, Joaquim Pedro, Bahia ·e 
AntonioPrado, abre-se a sessão . 

Comparecem depois de a;berta a sessão osSrs. Aure
liano de Oarvalho, Domingues1 Duque Estrada Teiocei
ra, Candido l'v1nrta, Ferreira de Aguiar, Siqueira l\<1:-eri
d~s, Rodrigo Silva, Paulino ._de Souza, F. Belisario, 
Srlva Nunes, Theodoro da Sllva, Araujo Góes, Costa 
Pinto, Mello Moraes, Andrade Figueira, Le.onel de Alen
car, Manoel Clementino, Teixeira Junior, Lima e Silva 
Pinto Braga, Henriques, B.ar1io da 'Vil!a da Barra' 
Diogo Velho, 'Paula •Toledo, 'Dias da Rocha, 'l'~a1'ão d~ 
Araçagy2 Fausto de Agniar, Mello Mattos e Augusto 
de Oliveua. 

Fâltão ~om 'partic!pà:Çã0 :os Srs. A~sis Rocha, Bor
~s llfonterroi Caudrdo Torres, Nebtas, .Pede1·neiras 
Rosa, ,S:illes, ternandes Vieira .e J. de Alencar; e seU: 
ella os Srs> Almeüra P~reira, Batros Cohr,a, é.'alvão, 
G9llies de _Gastro, Le~l de l\Iene~e s , '1Yforaes·Silv.?;1 Pinto 
Llma e ·V10eilte de F1gueiredo. 

Lê-se ·e .approva-se a. a.eta· da .. antecredente. 
·O 'SR. 1• SEci\Enmo· dá conta do seguinte 

E;x!PEDIEN!I'E. 

Um· offi.cio doministerio da guerra, enviandooreque- · 
rimento e informações ,a respeito do :a.ugmento de ven- · 
cimento que pedem os chefes de seeÇão da pagadoria 
da~ tropas dest<l.,côrte, João Lucio .de Souza. 'Vale.nte e 
LUJz Francisco Leal.~A' comrnissão rde ·pensões e or- · 
denados. . , 

Outro do m~smo ministerio, transmit~i:ndo o i<eque
rimento documentado em que José I,uiz Caminada 
Junior pede ser admittido no 1 • ·anuo <la, escola cen
tral, sob a condição de niio fazer os exames finaes sem 
mostrar-se habilitado nos p1:eparatorios .que lhe :faltão. 
-A' commis~ão de instruc~ão , publica. · , ' 

Outro do Sr. deputado Cícero Dantas M·artins, soli
citando licença para pal'ti.r para a sua provihcia c por 
incommodos de pessoas·de sua familia .~A' commissão 
de eonstituição e pOderes. 

Um regueriJnento da me·sa administrativa ,da confra
ria ~e S. Gonçalo Garcia e s .. Jorge, ·pedindo quatro 
lotenas para; a conclusão das obras.~ A' co,mmissão de 
fazeilda. 

Outro do Dr. Luiz Francisco Otto de Weidemanu, 
pedindo auxilio de 10;000$ para fundar um estab'ele
cimento orthopedico e hospital de snrdos-mudos.-A' 
mesma commissão. 

Outro de Joaquim Leal ,da Gama, pediuclo para que 
s'ejão válidos para o 1 o anno medico da côrte os pre'para
tories feitos na escola de marinha.-.Á.' commissão de 
instrullção publica. 

'outro de Leandro de Almeida Ribeiro·, pedinda para 
serem aceitos em qualquer das facul:dades do lJíi.perio 
os ·jlreparat~rios feitos no Ly.ceu Paraense, da provincia 
d:ó Pará.- A' mesma commissão. 

Outro de Manoel da Silva Queiroz, pedindo s~r ma
triculado no 1° anuo 'medico, não fazendo acto :d:esse 
anno senão depois de approvadb no exame ·de géogra-
phia.-A' mesma commissão. · 

Outro de João Augusto Delphim. J;'ereira, pedindo 
'fazer· os exames do 3° .anno da e$cola de marin·ha, ·de
pois de approvado no exame de physica. ~A' mesma 
·comn'l~csão. 

Ql,itro de Pedro .. Regalado Epiphan\o Baptista, .pe
çl.indo 'pam lazer acto do qo anno de direito ·do Recife, 
cujas aulas .frequenta como ouvinte. - A' mesma 
commissão. 
· Lêm-se, j1,1lgã;o-se ·o.l:ijecto ele d~liherlfção, . e Vão a · 

imprimir p~ra entràpí:à,ordem ·dos tral:ialhos, os ,pro
jec\os com :que concluem os seguintes pareceres.: · · 



. 
4 SESSAO EM 1 DE JUNHO DE 1871. · 

1\!ATRICULA DE ESTUDANTES. 

«·Carlos Fernandes Eiras pede para fazer exame do 
1 o annq medico. da côrte, depois de approvado no pre-
paratorlo que lhe falta. - · 

« ,A commissão de instrucção publica, _attendendo á 
justiça que preside á petição do supplicante, offerece a 
esta augusta camara o. seguinte projecto : 

«A assembléa geral resolve: 
« Art. 1. o E' o governo autorisado para _ mandar 

admittir a exame. do · 1° anuo medico da :faculdade da 
côrte o estudante ouvinte Carlos Fernandes Eiras, de~ 
pois de exhibir attestado de approvação em geometria, 
uqico preparatorio que lhe falta. 

« Art._ 2. 0 Revogão-se as disposições em contrario. 
« Sala das comm.issões, em 31 de Maio de 1871.-

Feo·reira de Aguiar.-B. da Villa ela Ba1·ra. '' · 
«José Antonio .de Almeida . pede para s'er admittido 

a exame das· materias do 1 o anuo med_ico na faculdade 
da c~rte', depois de approvado em philosophia, prepa-
ratono qúe lhe falta. . . 

« A cominissão de instrucção publica, attendendo a 
_que o · supplicante -deixou de fazer o-exame ·que lhe 
falta por força maior, e frequenta com assiduidade as 
aulas d'o 1° anuo medico, como ouvinte, é de parecer 
que seja deferida sua . preten9ã0; para o que b:fferece o· 
seguinte projecto: 

« A · assembléa geral resolve: . 
u Art. Lo. E' o governo autorisado a mandar admittir 

a exame das materias do 1° anuo medico da faculdade 
da côrte o alumno ouvinte José Antonio de Almeida, 
depois de exhibi,r a ttestado de approvaçii.o de philoso
phia, i:mico preparatorio qne lhe falta. _ 
· « -Art. 2. 0 Re vagão-se as disposições em contrarie. 

«Sala das commisEões,em31de Maio ele 187l.-Fe•·--
1'eim de Aguim·. ~ B. da Villa dç, Bar-ra." 

. ,, 
PENSÕES A DIVERSOS. 

· " A commissão ·de pensões e ordenados examinou a 
cópia do dem·eto de 18 de Jlfat·Ç·a de 1871 , que concedeu 
uma pensão ao tenente graduado f>-ugusto Julio LacasseJ 
e é de parecer g_ue seja adaptado o seguinte proj ecto: 

« A assembléa geral resolve: 
« Árt. L • Fica approvada a pensão de 18S mensae~, 

sem prejuízo do que por lei lhe competir, concedida por 
decreto de 18 de Março de 187 l , ao tenente graduado do 
20° batalhão de infantaria Augusto Julio Lacásse, in-
validado em. combate. . 

_,, Art. 2.• Esta pensão será paga da data, do mesmo 
ilecreto. 

«.Art. 3. 0 Revogão-se as disposições em contrario. 
« Sala cl\ts commissões, em 1 Junho de de- 1871.--,-

1[. G>·açct .--'--Carneiro da Cunha.~o. Rocha. " 

" A commissão de pensões e ordenados examinou a 
cópia· do decreto de 7 de Dezembro de 1870, que con
cedeu uma pensão ao sol(l><da Firmino José dos Santos 
e é ck parecer que seja ·adaptado o seg uinte projecto: 

« A assembléa geral resolve: 
(( AJ;t. 1. o Fica approvada a. penBã<J de ~00 rs. dia rios, 

concedida por decreto do 7 de Dezembro de 1870 ao 
soldado do 1° batalhão de infantar ia Firmino José' dos 
Santos, invalidado em combate · . 

· « Art. 2. 0 Esta pensão será paga da data do mesmo 
decreto. --

" Art. 3.• Revogão--se as disposi~ões em - contrario. 
« Sal:J. ·das commissões, em 1 de Junho de 1871.-

J-[, Cmça.-Ca•·>wiro !la f}unha.-0. Rocha. " · 
" A commissão de pemões e ordenados examinou as 

cópias dos decretos de 1 '2 de Outubro de 1870 conce
de~.do ·pensões a João Belchior da Silva· e outros e é 
de pare,cer que se adapte o 'eguinte projecto: ' 

« A · assembléa geral resolve : 
« Art. Lo Ficão approvadas as seguintes pensões 

concechdas por decretos de 12 de Outubro de 1870: de 
400 ro. diarios ao soldado do 2° regimento de cavallaria 
ligeira João Belchior da Silva, e de 500 rs. diarios ao 

'an.speçada do, 24° corpo de · vôluntarios da patria Manoel 
Antomo doa t:lautos, ambos impoasibílitados de procu
rar meios de subaistencia em consequencia de ferimen-
tos recebidos em combate. · · · 

'" Art. 2.0 Estas pens'ões serão pagas da data .dos 
mesmos decretos. 

« Art. 3. 0 Revogão-se as disposições em contrario. 
«Sala das commissõe_s, em 1 de Jtmho de 1871.

. H. - Graça.~Carrzeiro da Gwnha.-0. Rocha. " 

· « A commissao de pensões e ordenados examinou a 
cópia do decreto de 25 de Fevereiro do corrente anuo, 
que concedeu. uma pensão ao soldado reformado do 2° 
corpo de voluntarios da patria Francisco de Paula do . 
Sacramento, e é de parecer que seja adaptado o seguin.
te projecto : · 

« A assembléa geral ;r e sol v e : 
« Art. Lo Fica approvada a pensão de !!00. ra, dia

rio~, concedida por decreto de 25 de Fevereiro· de 1871 
ao soldado reformado . de 2° corpo de voluntarios da . 
patria Francisco de Paula do Sacramento, por se achar 
impossibilitado de procurar meios de subsistencia, em 
coueequencia de :ferimentos recebidos em combate. 

« Art. 2.0 Esta pensão será paga da data elo res-
pectivo dedeto. · · . 

~'_Art. 3.• -Ficão revogadas as disposições em con-
trano. · -

-., Sela das commissões, em 1 de Junho d'e 1871.-_ 
H. Graça,- Carneiro da Cunha.- C. l!ocha.-" 

REFORJIIA DO REGilliENTO. ' 

Lê-se, e é approvado sem debate, o seguinte parecer: 
« A' commissão de policia foi presente a seguinte 

indicação, offerecida pelo Sr. deputado Corrêa em ses- . 
são de 30 de Agosto do anuo passado : · 

"Indi.co que se ineluão no regimento as seguintes 
ir disposições ; 

« 1. a Todos os projectos de lei ou resoluçãoi aiúdá 
u os que vierem da camara doo senadores, serão envia
« dos á commissão ou commissões competentes, que 
« darão parecer dentro de . trinta dias, procedendo do 
« mesmo modo ácerca ele qualquer assumpto sujeito a 
cc seu exame .. 

« 2.• Se forem necessarias informações do governo, 
« ;a commissão apresentará., dentro de cinco dias, reque
" 'r imento neste sentido, o qual, havendo quem peça a 
«palavra para impugna-lo, _será de preferencia discu-
cr tido na sessão seguinte.'' -· 

' (( 3.~ Quando a commissi'ío julgar conveniente fazer 
« emendas, nos termos do art. 127, as apresentará con
« juntamente com o parecer. · 

" 4.• Os projectos de que trata a se~unda parte do 
« art. '139 são >Ómentc os que versão sobre pMsões, 
« autorisão a naturalisação ele estrangeiros, approvi'ío 
« aposcqtadorias, ou ~e referem a dispensas para ma
« tricu!'ri. e exames nos çutsos superiores. - M. F. Cor-
(( t•éa. >> . 

« Concordando a commi•são com as referidas dispo-· 
sições, é de parecer que sejão discutidas conjuntamente 
com as de que trata o parecer u . tto·do anuo passado, 
dado para a ordem do dia da sessão de hoje. · 

«Sala das commi•sões, em 1 de Junho de 1871.
Conde de Baependy, presidente.-Joi:tquim Pú·es Dfa-chado 
Po1·tella, 1• secretario.- Josd M. da _ Silva Paranh.-os, 
2• secretario .- - Francisco Pinto Pessoa, 3° seeretario.
.ilf. P. Guimarães, 4o secretario. " 

PitETENÇÃo D0 -1° TENENTE DI. A. DE O. JlitlTO. 

Lê-se, e tambem .é approvado sem debate, o seguinte 
_parecer: · 

« A commissão de marinha e guerra requer que pelos 
canaes competentes se peção 'ini'ormações ao governo 
ácerca da pretenção do 1 o · tenente da armada Magno 
Alexandrino de Oliveira Brito, o qual pede a esta ca- . 
nutra licença para estudar o curso de engenha.ria civil 
na escola central. 

" Sala elas commissões, em 1 de Junho ele 1871.-'-
Lamego.-Jflello Rego, " 



SÉSSAO EM i DE JUNHO DE 18'71. . 

AUGJIIENT() ))E NUnlEI\0 DE TABELLIAES DE NOTAS· 

'Lê-se, e vai a imprin'iir para entrar na orclem dos 
trabalh~s, · a seguinte redacção : 

" A assembléa geral resolve : 
(, Art. 1. o Fi cão creados no município da côrte mrrís 

quatro officíos de tabellião .de notas e dons de esyri vão 
de orphãos. . . · · . 

" Art. 2. • A distribnição das escripturM e de antros 
actos que a têm, sern. conservada unícamentfi .como 
medida da ordem, poden!lo as partes eRcolher o ta
bellião de sua confiança. 

" Art . . 3.• Os tabelliães enviaráõ diariamente ao 
distríbuídor uma lista das escripturas que ],wrarem 
no dia anterior, acompanhada dos ~molt!mentos que 
a este pert~ncerem, e que cobrariíõ oonjnntamente 
com os que lhes tociw. 

« Art. 4.0 .São· rev·ogadas as.: disposições em con
trario, 
· '' Srua das commissõe•, em 1 de Junho de 1871. -

.A. Coelho · Rod1·igue•. -José Calmon. " 

~IATRI Ct;L ,\. DE ESTUDk..,TES. 

F.ntra em discussão, e é appro'vacla sem debate, are 
dacção que foi a imprimir na sessão antecedente sobre 
a matricula, elo alumn o Guilherme Frederico Victorio 
da Costa . . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEi\1 DO DIA. 

SESSÕES NOCTURNAS, 

Çontinúa a discussão elo parecer da c'omrnis;11.o de 
policia rPlativo ás sessões nocturnas ás sextas-feiras e 
sabbados. •· 

O Sn. DuQuEcEsTn.\.DA ''TErxEm.~ faz algumas . obser
yaç•ões, e m.snda :í. mes<t um requeriniento,· que não é 
aceito pelo :ilr. presidente, ppr julgar ser contra o ven- · 

. cido na votação do l'equerímento de .a2,iam.ento do 
Sr. Andrade Figueira, offerecido . em 31 de :Maio. 

O Sn. ANDRADE FlGu~m.l. ~az algumas observações, 
a que responde ·9 Sr. · presideilte. 

0 SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA requer então urgên
. cia para tratar-se immediatamente do parece,· que se 

ach r< nu segunda parte da ordem do dra. ' 

· Consultada a can~ara, resolve pela negativa. 

Continúa a discmsao interrompida. 

O Sn. DuQL'E-ESTR,\DA T.~.:IXEJ.RA faz algumas obser
va~:ü es. 

O Sn. S:QUEJR,\ MENDEs , depois ele alguma§' obser
vações, requer o encerramento da discussão. r' 

.Consultada a camara, resolve pela afihmativa. 
Pí·ocedendo-se á vo'tação do parecer, é approv,ülo 

com a em'enda do Sr. Capauema, apohtda na sessão 
anterior. 

.DESIGNAÇÃO DE COLLEGIOS 'ELEITOTUES. 

Entra em 3• iliscússl\o, e é approvado sem debate, e 
remettido á commis•ão de .redacção, o projecto determi
nando que os eleitores da nova parochia de ·Nossa Se
;lllOm elo Bom-Conselho, da Serra-Preta, na província 
da Bahia, votaráõ no collegio de Camis:ió, a Que ficl'io 
pertencendo. ' -

DESANNEXAÇÃO DE COLLEGIOS ELEI'fORAES. 

Entra em 3• discussão, e é approvado e rémettido á 
c?mrnissão de reJ.Jtc('iío .o projecto desligando do colle
gw de Ubatuba e .do 2° districto eleito,·al de S . . Paulo , 
a po.rochia de Caragn<ltatnba, devendo o.s respec.tiv<Js 
ele<tore.s votar d'ora em diante no collef'io ele S. Seb:l.S
fii . .:·, cb 1• districto, a que ficão perte~cendo . 

• 

PRIVJLEGIO A J, J, p, DE R. E SILVA .. 

Entra em 1 a discussão, ·e pa~~a á 2• sem debate, o 
projecto que antorisa o governo a concede1· a João 
José Fngundcs .de Rezende e Silva privilegio exclusivo 
para lavmr. os rios Cayapó, Maranhão e seus aflh;entes. 

JUBJLAÇÃ~ DO coNSELli~IR. O J. Q. SOARES. 

Entra em t• discnssão, que a pedido do Sr. Pereira 
da Silva se comídera unica, o proje.cto que autorisa o 
govemo a jubilar o conselheiro João Crispiniano Soa
res, lente cutbedrat.ico do 'l.• cetdeira do t.o am]o da 
:faculdade de direito de S. Paulo, com todos os seus 
venCin1entos. -

Pedindo a p!!lavra ·o Sr. Coelho Rodrigues, fica a 
discussão adiada pela hora. , 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

RESPOSTA Á F.ILLA DO THRONO. ' 

Indo proced.e1·-se á votação elo piojecto de resposta 
á falia do throtlo , cuja discussão ficou encerrada n~t 
sessão antece.deote, nqucr o Sr. Pe1·eira da Sil·1a, e a 
carpara npprova, que seja nominal a votaçiho da e1penda 
ao d;to projccto. . . . . 

O projecto , salva a emenda, é approvado por vota-
ção sy~nboliaa. · . , 

Procedendo-se á votàç·iho nominaJ a respeito da emen
da, é esHL rejeitada por 63 votos contra 35. 

Votárã.o contra a .eme~da os Srs. : Angelo .do Amaral, 
Pilxheiro, Fau~to de Aguiar, Siqueira Mendes, .Jansen 
do P~ço , Barão de .Anajatriba, Hern.clito Grar;a, Çoelho . 
Roilr1gnes, Aureliano de Carvalho 1 · l3andemt de 
Mello, Pinto Brag-a, llforeira da Roc.ha, '- Doming11es1 
Araujo Lima, Alencar Araripe, llaposo da Camara, 
Gomes ela Silva, Carneiro da Cunha, Pinto Pessoa, 
Diogó Ve:ho, Henri,ques, Correa cl~ Oliveira, TbeocloN 
da ::iilv;t, Fel'reira de Aguiar, Bar~o de Ar~çJg.I•, . Por
t ella ,, Angnsto de Oliveira, l\Ie.!lo Rego, Pinto de Cam
pos, i\Ianoel Clementino, Bar1io de Anadia, Casado, 
Mello Moraes, . Sobral Pinto, Menezes Prado, Fiel de 
Carvalho, Guim:viies, Affonso ' de Carvalho, Augnsto 
Chaves, Bahia, Dionysío J,Ja'rtini;, Cicero Danta" ,· Gon
çalves da ;oi!va, Pereira Franco, Ba:·ão da Villa ela· 
BilrrR, Araujo Góes, ,Jnnqneira, Teixeira Jun'·or.,Ben
jan1Ü11> Cnnha Figueiredo, Ferreira Lnge, Candido da 
Rocha, .João Mendes, Paula Toledb,·Floriano de (1odoy, 
Dna.rtc de Azeve1lo, Cardoso de Menezes, Cami)lo Bar- . 
Teto, Pa.;·anhos, Corrêa, Barão da Laguna,1 Ev'a.n~clista 
Lobab e Bittencourt. . · · ' 

Vot:i1 ão a :favor ola, emenda os SY~. : Leonel de Alen~ 
car, Souzf1 lieis, Leand.ro Maciel, Ta.ques,· Fontes, Silva 
Nunes, Ferreira Vianna, · Dnqne-Estrada . Teixeira, 
Francisco Beiisario, Pan1ino de Souza., Pereira da Silva, 
Andrade Figueir:1, Limae Silva, Diog<J de Vasconcellos, 
P,erdigão :Malb~iro, Canedo, Pinto MoreiTa, Mcnteiro 
ele Castro , Jo;é Calmon, GamaCerqueira, Penido, Ca
panema, Fe;Teii·a da Veiga, Crnz Machado, Car,.dido 
Murta, ,Joaquim Pedro, Luiz' Carlos ,. Rodrig ''· ''ílva, 
Costa p;"to, Antoni-o Prado, 1\Iello Mattos, Diati d3. Ro
cha, Az:ur.buja, J o~q'uim ele Mendonça e Sin1[)es Lopes. 

UEFOIOIA. DO ll~GI~E~TO. 

En trn. em discnssfLO o P"-recer da com missão de po
licia n. 110 do anno passado, reformando di verso .~ artigos 
do/regime:Ito;. c~m as emend:s apo~arlas ~nteriormen~.e. 

/São mats apotadas, e entrao COllJtmctamente em dts
m'tssão, as emendas .oJfereciclas pelos Srs. Andrarle Fi
gueim .e Corrêa, contidas nos pa~:eceres lidos hontem 
e hoje, e mais a segninte : . · 

« Substitutivo dos arts. 3• e 5° 
« As sessões dnraráõ quatro homs, e cinco quando 

discnt:r-Fe a i'esposta :í falia do throno, o orçamento 
da r-eceita e dcspeza (lo Imperio e fix,,çüo elas fo rças de 
1nar e t'!rra. -Paranhos. J> 
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Nino-nem pedindo a pahvi·a, e indo proceder-se á. vo
tação 0reconhece-se não haver numero legal;. pelo que 
o Sr,' presidente declara a discussão encerrada e manda 
::'azer a chamad&, e por clla se .verifica terem-se au
sentado. o& Srs . . Angelo do Amaral, João Mendes; Pi
nheiro, Heraclito Graça, Ferreira Vianna, Coelho l~o
drjgues, Ferreira .da Veia'a,- Carneiro da Cunha, G01nes 
da cSilva, Pinto de Camp~s, Taques, Bandeira de Mello, 
Bittencourt, Leandro Ma'êiel, J unqueira, Antnjo ,Lima, 
Pinto Moreira, Camillo Figueiredo, Simões Lopes, Mo
reira .da Rocha, Barão de Anajatub.a, Joaquim de Men
donça, Sobral Pinto, Casa.do, Diogo de vasponcellos, 
Dionysio Martins, Fontes, Cicéro Dantas, Gonçalves da 
Silva, Pereira da. Silva, Camillo Barreto, Benjamim, 
Joaquim Pedro, Bahia,· Antonio Prado, Aurelíano de 
Carvalho, Domingues, Siqueira Mendes, Roclrigo Silva, 
Silva Nunes, Mello Moraes, Leonel ele Alencar; Tei
xeira Junior, Lima. e Silva, Pinto Braga, Barão da 
V1lla ela Barra, Díogo Velho, Paula, Toledo, Barão·cle 
Araçagy e .Augusto de Oliveira. 

Auslmtárão-se com participação os Srs. Crmdido Ro
cha, Aranjo Góes, Manoel Clementino e Pinto Pessoa. 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão ás quatro 
horas da tarde. 

PRESIDENCIA. DO SR. CONDE DE BA EPEIUJY. 

Ao meio-dia, :feita a chamada, achiio-se presentes os 
Srs. coride· de Baependy, Portella., Paranhos, Guima
rães, Gama Cerqueira., l\ittencõllrt, Joaquim Pedro, Ca
:panema, An.gelo do Amaral, Luiz Carlos, Ferreira.da 
Veiga, Costa Pinto, Casado, Azambnja, Taques, Hera
elite Graça, Joaquim ele' Mendonça, .Alenc:1r Araripe, 
C:::nclido da ~tocha, Affonso de Carvalho, Jansen do 
Paço, Monteiro de Castro, Mello Rego, CarneiJ;o da 
Cunha, 'Menezes Prado, José Calmon, F. Be1isario, 
Antonio Prado, Bahia, Camillo Fig11eiredo, Cícero 
Dantas, Dionysio Martins, Barão da Villa da Barr.a, 
:Floriano de Godoy, Coelho Hodrigues, Jeronymo Pe
nido, Junqueira, .Pereira da Silva, Rodrigo Silva, 
Corrêa, Perdigão :Malheiro, Peréira Franco, Pinto de 
Can1pos, Sobral Pinto, SOuza Reis, Au.gusto Chaves 
1lello Moraes, Theodoro da Silva, Pinheiro, Arauj~ 
Lima, Leandro :Maciel, Aureliano de Carvalho, Fiel de 
Carvalho, Evangelista Lo bato e Barão de Anajatuba. 

Faltão com participação os Srs: Assis Rocha, Borges 
Monteiro, Candido Torres, Corrêa de O;iveira, Dwute 
de Azevedo, Feruandes Vieira, J. de Alencar, N ehias 
Pederneiras, Pinto Pessoa, Rosa, Salles, Diogo Velho' 
:Pinto. Moreira, i\Ioreira ela l~ocha, c,:nz Machado ~ 
Pàulino de Souza,; e sem ella os Srs. Andrade Figueira, 
Almeida. Pereira, Araujo Góes, Augusto de Oliveira' 
Barão de Araçagy, Barão de Anaclia, Barros Cob•a' 
Benjamim, Bandeira de Mello, Barão da Lanl}Da Can~ 
dido Murta, Camillo Barreto, Gane elo, Cn.r~Óso de Me
nezes, Domingues, Duque-Estrada Teixeira, Dias da 
!iacb~.t, Dlogo ·eLe y asconcell?s, Faus_t-o de ~~guiar, Fontes, 
.±1erre1ra de Agtuar, Ferreua Lage, FeneiTa 'ç~ianna, 
Galvão, Gonyalves da Silva, Gomes de Castro Gomes 
da Silva, Henriques, João Mendes, Leal ele i1enezes 
Lima e Silva, Leonel de Ale-ncar, Mello Mattos Manoel 
Clemeutino, Moraes 5ilva, Paula Toledo, Pinto BtaO"a 
Pinto Lima, Ra.psso da Cama1•a, Siqueira' Mendes Silv~ 
Nunes, S1mões Lopes, Teixeira ,Junior e Vice~te de 
Figueiredo. 

O Sn. PRESIDENTE declara não haver sessão por :l'alta 
àe numero legaL 

Nii.o obstante, 0 Sr. 1° secretario dá cc•nta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Umoliicio do ministerio do imperio, transmittinclo ~um 
outro. com que a pn:siclencia da Pl"ovineia do Paraná 
rerr:ette cópia .authenticà da acta ela installação do pol-
legw ele GuarapualJ2,.-A' archivar. . 

Outro clo:,mcsmo n1inÜ'terio, conin1unicanclo que·se ex-

pedira aviso ao ministerio da fazenda para ser entregue 
ao actua:l porteiro · da ·seCJJetf>ria ,desta · eamara, Jooé 
Francisco Xavier de Castro, a quantia de 2.0$ .para, con:
servaç)ío e asseio do paço .da mesma camara.-Iateirada. 

Outro do ministerio da fazenda, enviando o. requerí~ 
mento em que o chefe da secção• da .al:fandega da Bahia 
Manoel Odorico Mendes de Am?rim, ped.e um .anuo d~ 
licença com os respectivos vencimel).tos.-A' commis-
são de pensões.e ordenados. · 

Outro do ministerio da jnstlya, remette:ado .o reg>ue
rimento em que o ajudante. do ·porteiro e continu"'séda 
secretaria do. trilmnal do eommercio delita.(!ôrte pedem 
angmento de seus vencimentos.--,.A' mesma comnüssão. 

, Outro elo ministerio da marinha, prestando· esclâre
mmentos sobre as dragas e carregadores de Io·do·vin._ 
dos da Europa, e, já. recebidas .no arsenal de máiinha 
d_a _província de Pernambuco. - A quem ':fez a requi
SlÇ!lO. 

U:m requerimento de Antonio Antunes de Caiílp.o~, 
pedmdo para :fazer exame de anatomia, prestando antes 
do acto os dos preparatorios _que lhe.fatt;io.-A' coiíl-
missão d(\ instrucção publica. . 
. Outro de Joaquim deAJmeidaVidal Junior, pedindo 
para :fazer exame do 2• anuo medico, depois ele appro
vado no 1° em que está. matriculado.-A' mesma com
missão. 

Outro ele Cesario de Almeida Nobre de Gusmãq 
1° tenente de artilharia, pedindo ser matriculado . n~ 
4° anuo da escola central que :frequenta como ouvinte 
afim de obter· o gráo de bachareL- A' mesma com~ 
missão. · 

Outro de João Rufino Brandão, pedindo para se 
matricular· no . 1 o anuo ela :faculdade medica da côrte 
aooitando-se-lhe o exame de geographia :feito na es~ 
cola militar.-A' mesm(l, commissão. 

Outro de· Laudelino Gomes de Aranj o, pedindo ser 
reacln1ittído no quadro da armada.-A' commis8ãO de 
marinha e :guerra. ' 

Outro dos moradorés da freguezia de S. Gon~alo 
do mnuicipio da Campm1l1a1 na província de l\IIinae' 
peclindo clnas loterias para conclusã.o das obras d~ 
mesma·freguezia.-A' commissão de fazenda. 

Ol)otro dos eleitores_ e_ supplentes da i'reguezia do Rio
Vermelho, no mummpwdo Serro, em Minas, rechman
do c?ntra a m~ta que lhe.s foi imposta pell!- mesa pa
rochla! da re:fenda :fregncZ1a.- .A' commissão de cons
tituição e poderes. 

RESPOSTA Á FALLA no THRONO. 

Lê-se, e vai a imprimir para entra.r na ordem cl<Js 
trabalhos, a seguinte redacção : . 

" Senhor.-As congratnlaç0es do throno:pela·rertttião 
da assembléa gerªl' cujas luzes ·e patriotismo inspírli'J 
sempre a V. M. Imperial a mais fundada confiança, 
Ío>ão recebidas pelaeamara dos deputados com prof=cla 
e rcspeitcma gratidão . 

" A mirara elos deputados sente immenso jubilo. quan
do considera qne nenhum acontecimento perturbou a 
tranquillidacle publica no Imperio, e que o estado sa
nit:;rio na ccôrte e ·nas•.provin:cias é1 elrt geral, satisfac.
tono. 

" São :favores estes que. a Di vina.Pmvidencia nos tem 
prodigalisaclo. _ 

" A boa indole dos Brazileiros, seu amor ás insti
tu~ções );lOliticas, e o desenyolvimento·clainstrucçíio,p11-
b~wa nos .garantem a.con~m_w.<ção dos grandes benei
mos, que trazem a tranqUJlhdade e o trabalho, .a ·Cll,ja 
larga sombra se desenvolvem e J'ortificão a ordem . e "· 
liberdade · ' 

" A camara dos deptttados, seJi:hor, avàlía a clôr pun
gente que traspassou o coração paternal de V. M. Im
peti!il, pelo 'prematuro f~Ueoimertto da•s&e1ti:ssima pri~:~ 
ceza. a Sra . .JD. L~poldii1a1 . duqueza 'de •Saxe, mnit!o 
amada e prezada Jfi!hA. de V. ·:M:. Impe•iáJ. 

« .Elste infausto acontecimento, q-ue teve lugar em 
Vienua cl'.<l!uatáa- a 7 de l"evereiro ·dei! te alino, encl•e:t 
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tam1em de eonstcrn~<;ão a todos os Bra~ileiro~, que 
\"ião !la preclara princeza um resumo de <lotes J:lrimc
rosos c ele peregrinas virtudes. 

"A resignaç·ão de V. ::1!. Imperial aos decretos do 
Altissimo é mais um:~. eloquente prom das \"Írtudcs rc:li
giosa.s de Y. M. Imperial, que certament~ encontrou 
1l-'S esp.>ntaneas mnnifesta(:Ões de pezar do povo bra

·zileiro tlm lenitivo par.1 a immensa dõr, que magoou 
. tão profundamente o cora.ção de V. M. Imperial e · de 
toda a sua a~ bmilia. 

« A camara dos deputados tem no mnis ele~:1do 
apreço a communica9ão, que se dignou \". )f. Impc
ri.lll. fazer-lhe, de que .as relações entre o Imper!o e as 
demais potencias são de perfeita smlz:~.de, tendo mere
cido sempre ao governo a. 1naior solicitude. 

«.E est;í. igualmente ccru de se haver cdebrndo o 
accordo prévio dos go~crl:!OS alliados para os ajustes 
definitivos com a republica do Parag=y ; c que ee 
re:iliza.r:í. a esperança de V. M. Im peria! de breYemente 
proseguir a negociaç-ão, ·e ser lcmd:l. ao desejado termo, 
como o exigem os direitos e os interesses dos alliados, 
e da n:~.çiio pua.guaya. 

" O decrescimento da.s remlas p:1blicas no presente 
exercício, sendo Tesultado de causas tr:msitoriaa, é mui 
provavel que nií.o <:ontinue, e que dentro de pouco tem
po reasstu1W.o aquel.las o seu .movi:·~leuto .asc;endente. 

« lii uito agra.dn.vel !oi :í. cam:asa úos c!eputados ~ cer
tc.r:a de que, não obstante os grandes encargos que 
pesiio n.ctualmcntc sobre o thesouro nacional, nos~os 
recuraos .na.turaes sobriio ·para· continuar a satirlaz.;-los 
pontualmente, sem que de~em de ter impulso os mê
lhon.mentos ;que.o pai:z: recle.ma. 

"Arcam:1ra.dos.deputados reconhece que;para. obter
moa este duplo e feli2: ·!1"esultado, ser:í. necesario, .a par 
de·= bem entendida economia, desenvol.-er .a lavoura 
~o commercio;por meio d& !ntroduc'j:iio de .brAços livres, 
maior facilida.de. dos·,tra.nsportes, e au~:nento de.s linh.us 
.telwa.phicns. 

" l:Tllir os centros productores aos merca.doa é, .em 
nos5:111 circnmst:mcins ax:tuaes, a.mais importa11te ques
.aão economica. P.:u-a isso convém me!JJ.o:·ar e deseu.,:ol
ver as estrada.~ communs, os caminhos de ícrro, a. =
T.~iio . .fiuvial .:\ Vll.p()r, e as linhas t.ekgraphicas, que 

,auppri.ole01 as di.staucias. A uberdade e riq.uezu. do 
.llOSSO· solo .:retribuir:iü .amplamente .os sncrifiCI.os ieit.os 
para. ':fim tÃO U til. 

cc.A .calllara.,dos deputados pensa ta.mbem com Y. )!. 
Imperial, s,ue a efficn.cia . .das garantias. que. a consti
tuição do Estado Jlfi.ança.~o .. cid.a.diio bra.zilciro, outor
t;gando~ll!c ampla.lib.erdade civil c politic:1, depende das 
pro..-identi:J.S com que . :ss leis .ordinarias as co=grãc, 
attendendo :ís lições da. experiencia e ao progresso da 
noss:t civiiis:~.ção. 

<<::Por iliSo ,tem-se reconhecido a necessidade de 
mfJotma.r a. l.egisla.çiio ju.diciaria, de qne já. Wl. ultima 

,•l!csaio:,se ·oceupou est:l oamara, de modo que ·,a. a.dmi
nistraJ;Ão .da. justiça. ·sejn. recta e independente, asse
gu=do os direitos inwviduaes contra. quaesqner 
exoeasos ou ,abusos. 

« &.n® c:onstituida em · melhores eondiçõcs de C:lpa
cidadc a autoridade julglldora ; ~ndo anua.s. attribni

. <;<>er. .melhor definidas · e ~tremai:u; .. a-jleli~, sendo 
restrictas ,aos ~os de ind.eclinavcl necessida-de _as pri

, sões; ·tacilita.ndo-se a.s ·futnças e ·os recursos, especial
mente o de habea.s-corp~<&, tcr-se-ha. caminhado bastante 
.<~a-~llda. do >v~eiro,yrogresso. neste .ll!sumpto; . q~e 
.consiSte .em lill.i.ar os .mteresse& :permanentes . e xespe.t

.,U.\'6ÍS da .sociedade com . .~J~garanuaa iudi.viduaes. · 
1c .. E ·. iudis~nsavel, e .de . pulllie:~., conveniencia, . res

guardar o· Yoto de fórma que sejão .scmpu as elciÇ'ües 
a expresSií.o . genuin:J. .da. vontade nacionaL. ·Por essa 
ruão,:jlli,ga, a. cam=~. li.os dcputadus que.a sabedoria. 

.de/V:!M. Imperial -maia .~ vez se Te~elon quando, 
.riferiDdo.se a esta ~portGlte q~, .ü.:z: · sobresa.hir 
;2t .a.ecesúda.de de nma reforma, que possa. . coe.rcta.ros 
ahusoa,, poá que a verdade e a .p~ das .nrnaa de-r c 
liC o,inabalavel ped.esthl .em qli.e r.epo.use a nosso t~ys-
te::xu. politico. · 

« .A = dos deputa.tlos se de.va.neec em reco
!lheeer que a. gnard& Daci=I, iD.stituiçõío- di:;na. de 
po~ lineo;, tem ·prestado valiosos e .patriDtil::os .eer
vi\'o~; m!ls sua. legislaçíio precls!l ~em duvida de re-

formas enl ordC!:t a ex!irp:trc!l~-sf.! t•:J.t·íús inCfJ!lV<:nicn~s 
~ ab~sos. 

te Outro .syste:Yla de rccrnt:1mento qnc :mLstitu:l o 
:.ctual_ é ~;nb~m alt:unente dc>~jado por <!st:l. camara, 
que ahás Ja tem prestldo sua att\ln•;iio :1 este impor
t:l.?te as~umpto. R~:~.lme!lto o sys~em:. nctnal di lttgar 
a 1llegahdades e \'exames, c :J.fa·t:l da nob1·e carreira 
das arn1a,s os cid!ldi'io.s IU!lis idonl!os . 

(( A c:nn:>.Ta. dos dcpt~taC.os, senhor, r.~t:i. conY"t:ndd:r 
d~ que a refor.ma cl3 ~~~islar!o sobr., o cotado sen-il 
n:1o p<ldc conttnu ar a ser umu :tsr,ir:ção nacio!!al in-
definida e incerta. ' 

""Eso;e .estado de incertezn ,; qllc póde tornar i'Cri
clit:tntes mtcresscs da maior Yal!u. 

" Os sentimentos ~cnerosos e christ:L.-,s de Y. l\L Im
. peri:ll encontr.,.r:iu séguramcute a mais ;nnpatl,ica cor
re;;pondencia no unimo juüo e esclareci<lo dos Br:J.Zi
lclro:, que, procuramlo conservar a :tctnal propriedade 
servil como elemento Íu'li:;pensa,·e! de tr:J.Lalbo, que
rem, comtudo, '\Ue para ::_s gera.ç;"ies \'iudouras desponte 
uma aurora. de regeneraçuo. 

" A emnncipaç:5o l<onta e gr:~.du:.lmente dfectuada 
8Cr:i uma medida ele alta. pmJ.<:ncia c lnu=ni<lade, qne 
esmaltando :únda m:1is o glorio:;o l"cinado de V. 211: 
Imperial, testemunh:J.r:i tambem o civismo e a pre\'i
dencia dos legisladores br:~zilciros. 

" A camarn dos de putados :~.g:ua,·d:l. :l.S O\\tras propos
tas do goveruo, conforme V . .M. Imperial EC di!!IIou 
annunciar-lhe, c as tomará 11:1. maior consid.eraç~. 

" Senhor! A ca:nam dos dep11tado•, adherindo ao 
·nobre elllpenho do go ... erno de V. M. Imperial, se es-
1or~ VlYaloo:üe · para que dos projectos 'lue lhe !o
rem .apresentados, se obtenha n maior -som ma de bene
ficios par:l. 'n nossa -patri:~., reali:..:audo-se dl!stc m.cdc os 
'VOtos nacionae, , t:.1o . profnndílmente barrnonicos com 
os sentimentos m.:tgnanimos de Y. !li. Imperial, que 
reune n uma longa ·e provad:<. experiencia os elevados 
dotes de um espirito illu&traclo. 

" Sala das commisslies, em 2 de .lnnl10 de 1871.
João José de Olivei1·a Junqueíra.- Tri.slüo de Alencar 
.Araripe. " 

llies!ôiio .. eJn 3 de J.u.nlao. 

PaESIDESCIA.DO~R. COXDE DF. llAI~I•!::-;nY. 

Su.V.'liAIUO. -Expediente.- Jfatricula d1· r..vwdnntr.t. -
Jlml~.,. a.dit·~rsos.- .Lottria..., .-DL-:p~nsa dru leis de 
umortizaçilo. ·-Fia:açilo <Ws (orro.sd·· tn-ra.-Naturali
oaçiíes. -DeiM'It!XOÇilo de colteyiot elrilorn.,.-Df8Í!J ·· 
noçdo de collegioa eleitoraes.-Ordem de ilia..- El•i
r•lo da rnw.t. - Pedido de in(orm<~çõe,. Obse~•aç?l~s 
dos Srs. Rodriao Silt•a., A.-aujo Góes, Coelho Rodriguc.• 
e Alencar Araripc •. J:.'ncerramento • . 

Ao meio-dia, feita acbamada,e achando-!;e presentes os 
Srs. ~onde deBaepeody, Portelb, P:u-:mb~·Gu!~:u-_iioel;_,__. 
Flonano de Qqdo.r, .Angelo -do Ama.r:<t;·:Montcll"o de 
Castro, G:1m:1 Cerq_ueir:l.1 Sil~a Nunes, .lo:~.quim Ped.ro, 
Cociho Rodrigues, ·Luiz Carlos, ·Mello Rego, Leonel de 
Alcnear,Pinbeiro, "Barão d& Vill:~. d::t Barr:t, Joaquim .de 
'l\fendonç:1, Junqucira, Jansea do Paço, .. Diogo deYas
coneellos, Cnrneiro da Cunh:l, Candido· :\Iutta, Manoel 
Clcmentino, Simües Lopes, Jlforeir:t da. 'Rocha, c~pa
nema, Pinto Moreirn, José Calmon, Pinto Brag3., 
Evnu.,r.eli6ta Lob:úo, :M.enezes·Prado, Ferreira da Yel~a., 
·Pinto de ·cn.mpos, Jo•é.de .Alenc:u-, C!lSado, Fe~u-a 
Lage, Camíllo Figueiredo, Bandeira de Mdlo, ""Ferreira 
de.Aguiar, Leandro lllaciel, IIeraclito Gn,a, Perdigão 
MAJ.heiro, Jeronymo Penido, .Azambujn., Sobra.l'Pinto, 
Rap1n0 1la Camara, Crn:z: "J\f~cha.do , ··Pereirn.'Fmnt:o, 
·Ba:riio de ·AnaD.ia, Dion.}"llio:Jitvtins, &llia.,· Henrique>, 
F.auat.o de Aguiar, Fiel de Cal"\':Uho, Corrêa, Dn:>rte 
de ·Az8Vedo , Aognsto ·Cluves, ·Affonso ·de .Carvlllho, 
.Bitteucourt, Ca.rdoso .de ··:\Ienezes, Corr.:a·de ·Oiivei ... , 
lÂriUjjO G6e.a e .Rodrigv Silva, 'abre--IH! a · u~o. 

Comparecem depois de.-a.berta a-Ee~o os 5rs. :rrello 
·Moraes. Cioero .Dãntas, Lima e·Sih"'ll, ·@onçalvel' da 
Silva, Souza r.eis, Domingnes, Costa Pinto, Paulino 
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de Souza, Andrade Figueira, Dias da ·Roch.a, Caudldo 
da Rocha, Antonio Prado, João Mendes, Canedo, Mel
la Mattos, Barão de Anajatuba, Theodoro da Silva, 
Fontes, Gomes da Silva e .c'erreira Vianna. 

Falt.ão com ·participação os Srs. Pinto Pessoa, Assis, 
Rocha, Borges Monteiro, Barão da Laguna, Caudi
do Torres, Diogo Velho; fernandes Vieira, J. de 
Alencl).r, Nebias, Pederneiras, P.o~a e Salles; e ·seln . 
ella os Srs. Almeida Pereira, Auguóto de Oliveira, 
1\:.urelia:no de Carvalho; Araujo Lima, Bari'ío de Ara
çagy, Barros Cobra, Benjamim, Camillo Barreto, Du-

. que-Ettrada Teixeir.1, F. Belisario; Ga:lvi:o, Gome~ de 
Castro, Leal . de. Menezes, Moraes Silva, Paula Toledo, 
Peceira da Silva, Pinto Lima, Siqueira Mendes, . Ta

. ques, Teixeira Junior e Vicente de .Figueiredo. 
Lêm-se e approvi'íci-se as actas das antecedentes. 
O Sn. 1 o SEcnETAnro dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio ·do- ministe1·io da agricultura, commer
cio e obras public!Ls, transmittindo a peticão que .Hugh 
Wil,on e outros dirigem a esta camar~' sobre o pro
longamento da estrada de . ferro da Bahia , de Ala
goinhas ao J oazeiro 1 e bem assim a informação 
em original prestada pela junta directora da associa
ção commercial, com a qual está de accordo a vice
presidencia daquella proviucía. - A' commissão de 
obras publicas. · ' 

Outro do " 1° secretario do senado, participando que 
o mesmo senado adaptou, e vai dirigir á sancyão im
perial,, a resoluçã? que autorisa o governo para con
. ceder a companh1a R10-Grandense de estrada de fer
. ro de Porto Alegre a Hambmg-Berg os mesmos .fa-
vores concedidos á companhia ingleza de -estrada de 
:f~n·o de. Santos a J~diahy, com excepção de garan-
tia ·de Juros. - · Intem~da. . 

Um requedmehto de Antonio Fernandes dos San
te>s, · secretario da escola de marinha, pedindo que seus 
vencimentos sejão igualados a:o do dn escola militar. 
-A' commissão de pensões _e ordenados. 

Lê;n-:se, julgão-s~ objecto de deliberação, e vão a 
impnmtr para entrar na ordem ~os trabalhos, os pro
je_ctos com que concluem os segumtes pareceres : -

MATRICULA DE ESTUDANTES. 

« ~n.tonio Francisco Pereira ~e Carvalho pede para ser 
:;.dmtttldo a exame das mater1as do 1• anno da facul
dade de direito do Recife, depois de approva(io em phi
losophia, unico preparatorio que lhe falta. 

.« A commissão de instrucção publica, attendendo· a 
que o supplicante· já tem estudado o preparatorio que 
lhe falta, no qual, como prova com documento já 
obteve approvação na prova escripta, sendo apenas' re
provado na oral, é de parecer que seja deferida sua 
pretenção, para o que offerece á camara dos Srs. clepu-
tados o seguinte projecto : · 

"A assembléa geral resolve: 
" Artigo 1. 0 E' o governo autorisado a n;andar aclmit

tir' a axame das materias do 1 o anuo da faculdade de 
direito do Recife o alumno ottvinte Antonio Francisco 
Pereira de Carvalho, depois de exhibir attestado de 
approvação de philosophia, unico preparatorio que lhe 
:falta. · 

«Art. 2° Revogão-se as disposiçÕes em contrario. 
"Sala das commissões, em 3 de' Junho de 1871. -

Re1-rei,.a de Aguiar.-B. da Villa da Barm. , . 
r< Al:Eredo Augusto da Costa Machado pede para ma

tricular-se no 1• anuo medico da :faculdade da côrte 
não d~vendo ~e r adnúttido ~.exame das respectiva~ 
matenas sem mostrar-se habültado no prepacatoi'io d.e 
latim que lhe falta. 

«O supplicante allega e prov-a Gom um attestado· que . 
~stá habilitado para· fazer exame do prep:~,ratono que . 
lhe falta; e com outro attestado prova que frequenta 
» 1• anuo medico como ouvinte. -

" A commissão de instrucção publica, attendenào a que 

J 

o_ supplicante já cursou ·a aula do prepa1·atol'io q-ae lhe 
falta, e. não tem necessidade de · distrahir eon> · elle o . 
témpo· ·n~ces&ario para o estudo das materias ólo anne . 
Jectivo, offerece á eamara dos Srs. deputados o seguinte 
pr~~o: . . . 

« A assembléa geral resolve : 
"Art.·l.• Fica o governo.autorisado para mandar desde · 

já matricular · no 1 o anuo meéjico da côrte o alumno 
Alfredo Augusto da . Costa Machado, o qual não poderá 
ser admittido a exame das ·"materias do anno lectivo 
sem mostrar~se hablitado no preparatorio, que lhe falta . 

« Art . . 2. 0 Revogão-se as disposições em contrario. 
" Sala d;ts commissões, em 3 de Junho de 187-1..-

B. da Villa da Barra.-ller1·eira de Ag,.iar., " 
" Francisco 1\{artins Mendes pede pára que sejão acei

tos em qualquer academia do I,-,pe,-io os preparatorios 
feitos na :faculdade medica da Bahia, inclusive 
de Írancez feito em 1867. 

"Parece justo que os exames feitos perante uma com
missãu autorisada ~or lei sejão validos em qualquer 
academia do Impeno, salva a presumpção de que -ha 
mais imparcialidade no julgamento âe uma do que 
n~ da outra commissão, o que importaria-um desar ' 
perante a lei que as autorisou. . . . 

« A commissão da intrucção publica, attendendo á 
jastiÇa que preside á petição do supplicatite,offerece á 
camara: qos Srs. deputados o seguinte projecto: . · 

" A assembléa geral resolve: 
«Art. 1.• Fica o governo autorisado para mandar con- ·· 

siderar viótlidos em qualquer academia do Imperio os 
·exames preparatorios -feitos na faculdade medica · -da 
Bahia, inclusive o de fraricez :feito em 1867, pelo 
alumno Francisco Martins Mendes. -

« Art. 2.• Revogão-se as disposições em contrario . 
-'' Sala das commissões, em 3 de Junho de 1871. -

B. ·da ViUa da Barra.-Fe1·reira de Aguiar. " 
" Joãe Rufino Brandãe, alumno ouvmte. do 1° anno · 

medico · da faculdade da, côrte, pede para que seja ma
triculado no mesmo anno_, aceitando-se-lhe· o prepara- · 
toriQ de geográphia, em que foi approvada na escola · 
militar. ··' 

Parece justo que o exame ·prestado perante uma 
commissão autorisada por lei seja valido em qualquer · 
academia do Imperio , salva a presumpção de que ha 
mais imparcialidade no julgamento de urna do qtle na 
de outra commissão ; o que importaria um desru: pe-· 
rante a lei que as autorisol!. · 

A commiseão de instrucção publica,, attendendo á jus~ 
tiça que preside á petição do snp:plicante , offerece á 
camara dos-Brs. deputados o segumte proj .ecto : 

A assembléa geral resolve: 
, Art. L • ·Fica o governo · autorisado · pa>·a mandar 

desde já matricular no 1° annomedico da côrte o alum- · 
110 . ouvinte ·João Rufino Brandão, aceitando-se-lhe o 
preparatorio de geographia, em -que foi approvado na 
escola militar. 

Art. 2. 0 Revoglío-se us disposições em contrario. 
" Sala das commissões , em 3 de Junho de 1871. -

B. da P:illa d~ Barra:-Fe1-reira de Aguiar. -'' 
(, Joaquim de Almeida Vidal Junior pede pam fazer 

eX!tl\le do 2° anno, que frequentt\ c.omo ouvinte, depois 
de approvado no 1 o anno medico da côrte; no qual 
acha-se matriculado. · 

" O supplicante allega que foi reprovado no 1 o anuo,_ 
e a commissão :foi informada de que o supplicante; ' 
apezar de applicado e assíduo, é por natm·ezá mtúto 
acanhado, de modo que o resultado desfavo1'avelno 
exame foi autes deyido a esse natural acanl1amento do 
que á falta ·de applicação e ap1·oveitamento . . 

" A commissão de instrucyão publica, attendendo a 
·que· o supplicante já frequentou com assiduidade e 
aproveitaü1ento o 1° anno medico da faculdade da côrte, 
e que não tem de distrahir com o estüil.o das respectivas 
ma terias o tempo necessario para o estudo . das ma- · 
tarias do 2• anuo medico, offerece á camara dos Sra. 
deputados o seguinte projecto: ' _., 

" A assembléll. geral resolve: 
" Art. 1.• Fica o governo autoris;~,do para mandar 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 14:30- Página 3 de 14 

SESSAO EM 3.DE JUNHO DE 18i1. 9 

fazer exame do 2o anuo medico da faculdade dn côrte 
o alumno ouvinte Joaquim de Almeida Vida! Junior, 
depois de fazer exame das materias do 1• e.nno, no 
qual acha-se matricubdo. 

« Art. 2. 0 Rc>ogiio-se as dispo,;iç.ües em contrario. 
" Sala das commis!iüe•, em 3 de Junho de 1871.-

B. da Vi!la da Barta.--Ferre<ra de Aguiar. » 

" João José de s,~nt'Anna Junior pede para matri
cular-se no 1° anno medico dafaculd:tde da cõrte, não 
devendo ser ndmittido a exame das respectivas mate
rias sem mostrar-se habilitado nos prcparatorios de 
algebra e philosophi::t que lhe faltão. • 

« O supplie::tote allega e prova com um :~.tte;;udo que 
está habilitado pnra fazer exame dos preparatorios que 
lhe faltiio, e com outro attestado pro>a. que íreque:J.ta 
o 1° anuo nledico como ouvinte. 

« A commissão de instrucção public,\, ::..ttendendo a 
que o supplicante já. cursou ::tB aubs <los preparatorios 
que lhe faltã!), e não tem necessidade de distrahir com 
e1les o tempo neceêsario para o estudo das matcri,ls do 
:tnno lectivo, offerece iL camara. dos Srs. deputados o 
seguinte 11rojccto: 

« A aEsembléa geral resolve : 
a Art. 1.° Fica o governo autorisado para m~ndar 

desde já matricular no 1° :mno medic• da côrte o 
alumno João José de Sant'Anna Junior, o qual n:io 
poderá 8Cr utimittido a exame das materias do anno 
lectivo sem :r.o;trar-,;e habilitado nos prepnratorios que 
lhe bltão. 

" Art. 2. 0 Revog:io-se as disposições em contrario. 
• Sala das commissües, 3 de Junho de 1871. - B. 

da 'Vi/la da Barra.-Ferreíra de .Aguiar. » 

« lllanoel da Sih·a Queiroz pede par-.:t matricular-se 
no 1 o anno da faculdade medica da côrte, não devendo 
ser admittido a exame das respectivas materias sem 
mostrar-se habilitado no exame de geographia que lhe 
falta. 

« O ~upplicante allega. e pro..,·a. com um :.ttestado 
que deixou de fazer exame do prepar:J.torio que lhe 
falta por se achar enfermo; e em outro attestado pror.t 
que est:í. :frequentando como ouvinte as materias do 1° 
anno medico. 

" A commissão de instrucção publica, attendendo a 
que o supplicante, por fort;13- maior, deixou de fazer 
exame do preparntorio que lhe .falta, e não por que 
tenha neces8idade de cursar a nula. respectiva, e dis
trahindo assim o tempo necessnrio para o e;tudo das 
materias do :mno lccti\·o , offerece ú. cs.mara dos Srs. 
deputados o seguinte projccto : 

" A assemblé.l geral rcsohe: 
" ,\rt. 1.• Fica o go,·erno :tutorisado para mandnr, 

desde ji, matricular no 1• anno medicG da fu.culdade 
da côrtc, o alumno ~f,tnüel da Silva Queiroz, o qual 
niio poder:í. ser admittido a exame das ma.terias do anno 
Jectiv" >em mostrar-8e habilitado no preparatorio que 
lhe íalta. 

({ _.\rt. 2..(' R~vof!i':.O -~c !l.S ~lsposi\Ves em co!::rario. 
" Sala d:;s commissr•es. 3 de Junho de l~il. - B. 

da Fi lia da 1Ja1·ra .-Ferreira de Aguia>·. » 
" Pedro Re;;al:ldo Epiph:mio Baptista pede r~~"' ser 

matriculado !lO 4° ::cnno d:t facttldade do I:ecife, o:1dc 
acha-se inscripto como ouvinte. 

« O supplie:mte allega qne tendo de transportar-se 
da faculdade de S. Paulo par:~. a :faculdade do Recife 
por força maior, quando chegou ao Recife já estava 
encerrada a matricula, mas ainda não tinha dado faltas 
que o fizesse perder o anno. 

« A comm1ssão de i!lstrucção publica, attendendo a 
que o supplicante por fo, ça maior chegou ao Recife 
quando já. esta v::t encerrada a matricula, mas niio tinha 
dado um numero de faltas que o fizef~e perder o anuo, 
offerecc :í. camara dos Srs. deputados o seguinte pro
jecto: 

" A assembléa geral resoh·e : 
« Art. 1.• Fica o governo autorisado para mandar 

desde já matricular no 4o anuo da faculdade do Recife 
o alumno. Pedro Regalado Epiphanio B_aptista, que por . 
força mawr chegou ao Recife quando Já. estava. encer
rada a matricula, e acha-se inscripto como ou>inte. 

ToMou 

« Art. 2.• Iievog-4o-se as disposi<;ões era co~atrario. 
« Sala das commissües, 3 de Junho de 1871. - B. 

da Vil/a. da Bar' o..-FM"Ttira de Aguiar. » 

« Saturnino Ferreira de Carv-alho pede para ser ad
mittido a exame d11-~ mnterias do 1• anuo medico n 
faculdade da Bahia, depois Je examinado e apFrovado 
em geometria, unico preparatorio que lhe falta.. 

« A commisEão de instrucção publica, attcndendo a que 
o supplicante deixou de fa~er o exame que lhe falta. 
por grav., incommodo de saude, como prov<t com do
cumento, é de parecer que Eeja. deferidn a sua. preten
ção, para o que offerece :í. cam:1ra dos Srs. deputados o 
seguinte projccto: 

" A assembléa. geral resolve: 
«Art. 1.• E' o governoa.utorisado a mandar admittir 

a exame da.s materius do 1• anuo medic(} da faculdade 
da Bahia o :.lumno ouvinte Saturnino Ferreira de Car
valho, d~pois ~e exhibir atu;stado de approwÇão de 
gcometna., umco prepnratono que lhe fruta. 

. « Art. '2.0 Re\'ogão-se as disposi~ões em contra
l"lO. » 

« Sala il.a.s commissões, 3 de Junho de 1871. -
Ferretra de Aguiar.-B. da Vil/a da Ba•·ra. » 

PE"SSÜES A DIVERSOS. 

" A commissiio de pemües e ordenados, tendo exami
nado as cópias dos decretos de 18 de Fevereiro de 
187!, que concedêriio pensões a. D. Luíza da Costa Fer
reira da. Luz e outra, é de parecer que seja adoptado o 
seguinte projecto : 

" A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.• Ficão a.pprovadas a.s se!lllintes pemões 

mensaes, concedidas por delll:ttos de fs de Fevereiro 
de 1871, de 30S mensaes, sem prejuízo do meio soldo 

· que por lei lhe competir, a D. Luiza. da Costa Ferreira 
da Luz, víum do 1 o cirur~ão capitão do corpo de 
saude do exercito Dr. Antomo Antunes da Luz, f.t!le
cido na campanha do Paraguay; e de 36$, i!!'Ual ao 
soldo da patente de 2• tenente de artilharia, a D. Flo
rinda Campos Lopes de Souza, irmã do 2• tenente do 
4• batalhão de artilharia. a pé, Antonio Luiz Teixeira 
Campos, bllccido na campanha. do Parnguay. 

« Art. 2. 0 Estas pensões serão pagas da. data dos 
mesmos decretos. 

« Art. 3.• Revogão-se as disposi1·ües em contrario. 
" Sala das commiEsões, em 3 de Junho de 1871.-Car

rwiro da- Cunlia.-H. Graça. • 

(( .A commissüo de pensões e orden!l.dos, t~ndo e:xa.
mi~udo as cópins dos decretos de 30 de Novembro de 
18i0, que conced•~rão rensões a Agostinho Angelo àa 
Sih·a e outNs, é de parecer que seja. :tdoptatlo o ~c
p:ninte projecto : 

" A assembléa geral rcsoh·c: 
n Art. 1.° Ficüo ap1)rova.das as seguintes pens<:iet< 

diJ.rinl', conceolidas por decretos de 30 de No\·cmbro c\,. 
18i0: de 400 :·s. aos soldatlos, do 4\J• corpo de \'Olun
brios da patri" .AgootinLo Angelo d,, Silva, do 3" ba
talhão <ie inf:mtaria. Jo,ê )Ltría Ferreira de Aguiar, 
do 6·• :Mnnoúl Pereira de Oli\'eira, do !Jo Francisco Fer
reira da Si! v !I., e do batalhão de eugenheiros Balbino 
.José Rodrigues da França, todos ·in\'!l.lidados em co:n
bate. 

"Art. 2. o Estas pensões seriio p!l.gas dn Uat:'l. dos mes
mos decretos. 

« Art. 3.• Revogüo-~;e as disposiçües em contrario. 
" Sala da.s commis>ües, 2 de Junho de 187L-Car

neiro da Cunha.-H. Graça.-C. Rocha. • 
" A commíssiio de pensões e ordenados, tendo exami

'"'--:l~ a cópia. do decreto de 3 de Novembro de 18i0, 
._.-,;.} concedeu uma. pensão a.o alferes rP..forma.do do 
.:::."reito, Olympi<> Aunlio de Lima Ca.mara, é de pa.
:recer; que seja adaptado o seguinte projecto : 

" A assembléa geral reso1\'e : 
~ A1·t 1.• Fica approvads. a pensão de 1.811 men~s, 

sem prejuízo do meio soldo que lhe competir, concedida 
por decreto de 3 de Novembro de 1870, ao alferes refox-

2 
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mado \ioe:Jlllreito,·,Oly;I~Jpio Al!relio. de;Lillla ~ara, 
in~dado; em ~'Qate. 

cr Art. 2.• Esta pena.ão.seJ:ã.. ~u <la.ta .. ~o.mcsmo 
decJ~Çto. 

".~.Art. ;3.• .Rev~gi.·o. -so. as disp. • .c ~çõ;s. em. oo. ntrmo. 
u .S,ala.. da.a ~o.nunissões, 2.de:J.unho de li8'11.-Car

•nciro àa Cunhll..-:H •. Grfl!a.,.-.C. Rocha. » 

« .A,.co=iBsi\o do.pelUiSea e ~en&~>dos,.t~do ,exa
mirwio a cópia,.do. decreto .P,e 14 ~e De21embro de.1870, 
que ~ncedcu :,UJ,llll .pensão a.os filhos meu.ares legiti
mados· do.: :Uferes do. cot'l'O policial à" provinda do Rio 
de Janeiro, José Moreira de M:lttos, é de p11~ccr que se 
adopte o seguinte projecto: · -

« A SSBembléa geral reaoh·e: 
«::.Ut. ·1.• ·Fica app!!ova.da a,pensão de·36S concedida 

repartidamente, .por dooteto de 14 de Dezembro de 
18W, .ao~ JDJtl)nor~ Setalina, J'lllia, Clara e Jo~uim. 
filhos l~lim:tdos do alferes . do corpo policial da. pro
'\"incia do Rio. de Janeiro, José l\Ioreira.de }futtos, morto 
em..camba.te, devendo, porém, omenor.Joaqlúm perceber 
a referida pemã.o sómente até a sua maiorid:tdé. 

"Art. 2.0 Est:l. pensão.set·á. paga da. data Jo mesmo 
decreto. 

« .Art. 3. • Revogão-se as disposições em contrario. 
" Sala das commissües, 2 de Junho de 1871. - Car

ntira da Cunha.-H. Graça.-C. Racha. » 

« . A commissão de pensões c ordenados, tendo exa
minl'do as c6pio.s dos. dec,etos de 6 de Setembro e 5 de 
Outubro de 1870, que concedo:r:io Reru;i)cs a Melchiadcs 
!lta.rinP,o de·Queiroz e a D. Maria Çlarn, daAssumpção. 
é de parecer que seja adoptado o seguinte projecto : ' 

«A nssembléa geral resolve: 
« Art. 1. ° Fi cão apprOY!ldM as eeguintcs pensões: 

de 18S me):lsaes, con:cspondei\te ao mei'J soldo de sua 
paten,te c .sem p.rejui~o do da reforma, no alferes :refor
mado do ,ç.xercito 1\Idc.hiades Marinho dc·Queiroz, in
valifla.do em combate, con.cedida p.or d2creto de G de 
Setembro de 1870; e. de 21$ .mendaes, ~em prcjui;;;:o do 
meio soldo que possa competir-lhe, a D. )Iaria Clara 
da· Assu'!lp~o, mãi do ·tenente do exercito Francisco 
X:J.vier de Araujo, morto em co:-nbute. concodid:J. por 
decre.to de 5·de Outubro de 18i0. ' 

« Art. 2. • Estas pen!;liies serão P'-g:ts da data do< re
feridos decretos. 

« Art. 3.• P.eYogiio-sc as dispoóições em contrario. 
« Sala das co=issões, em 2 de Junho de 1871.

Carnciro àa Cunlta.-Ii. Grara.-C. Rocha. " 

" A commissão ãe pensões c ordcnnàos, tendo <;xami
nado as cópias dos decretos de :l àeSo,·ezubro de 1870, 
que ,conc,edêr-:io pensões :1 l\bmede Antonio de Amorim 
e outros, é d~ parecer que seja adop.tado o s~guinte 
J>rojecto: 

« A ussembléa geral resoln: 
« Art. 1.• Fic:.1o approYadus as se~uintes pensões 

ol.iarius, concedidas por decretos de 3 de NoYemhro de 
18i0, de 4\)lj rs. aos soldados, do :!i• corpo de Yolun
t:trios da patria, )l:un<:de Antonio .de Amorim, tio 
1• re~imento de artilharia :: cavallo. Antonio Ferrcim 
dos 1-:cis e do 14•corpo pro,·isorio' de camll'iria d:t 
guarda nacional, Jo:<o ·Pedro Qnintnnn: de 500 ;·s. a0 
c:ÜJO de e~quadro do 4• bat:llhiío de infantaria )!aaoel 
Domingos Jos~ Yicira, c de liOO r.;. ao 2• ca-:lete ~o sar
gento do 1• bat:l.lh:io de inf::mtari.u.lo& Yieir:1. da Co:.ta. 
tolos invalidades em combate. 

(( Art ~.o E.~tu.:; ren~lu.!s. ser;.i.o I'ago.s d~ data do':
mesmos decretos. 

<c A~t. 3.'-' H.evogão-s.e ;ts ôi~posi<;õcs t•tn contr·ario. 
(,·Sala. d!t..,.::. commissV~s. em~ J.c Junho u~ 1~-;1.

Carn!"i,.o da Canha. -H. Grara. )J 

« ... ~ co1n1nissão de }'en~üeso .._. urL!en:tdus~ te:1do t.•X:t ... 
mil:lado a cópia do decrete> de 23 d.; l\I:tio ultinw. 'l"e 
concedeu Ullla. pen-ào "- D. Cb.ra Angdic:t Xa,-ier F:<.
gu:tdes, é de r!\.recer qu,~ 5-(•Jn. adortaU.·J o s~..)gul:lte prc
jecto: 

(( _-\.. assctnbié:t ge!"!.!l rl.!sot."~e: 

".:Art. 1.• Fie:~. appro\';lcta a p~ns;tn <Ít' !80S me::
saes:- :Sem preiuizo do .n:cio solde' cue lhe co:mnetir. co:l
Ce\l.ida por decrete· ,:~ '!3 ,_:~ :,:x.;:. ,>u, l871, :i D. Cl:J.r:l 

.Allf)&liea ·.Xavier .Fngtmdes, vi~ .·llo lJlueehal &~ 
caJPPO·-Gu.iliberme :Xavier de Sclw;a, ·em:·atten<;tio:·:ao;. 
relel!ll~tes. ser:viços .q.ue ao .&tado ~u aen faillecido 
marido. 

« . .&rt. 2.0 Uta pensão, eerá. p:tga..cJA .data. do Ille'SillO 

de~eto. 
« Art. 3.•,Revogão-se as disp<~>siç:õe~ ·-em 'Contrario. 
cc Sala.. d.as commiasões,. em 2 <k Junho .de 18iL

Carneiro da Cunha.-H •.. Gri!fa.-c. Bocha. ·" 
« .LOÕUl.-se, julgão-se.objecto d.e.deliberação, 4!. vão 

a ~primir_.para entrar na ordem dos trabalhos, os se
gumtes proJectos: 

l.02"Eil1A.S. 

« A asscmbléa. geral re~~olve : 
u.Artigo unico. E' o.govern.o autorisado . .a. ·fazer C.."i:· 

trahir, segundo o plano act'Q.almente"seguido,. uma lote
ria em beneficio das obras da. c.apeliá de.Nossa.Senhora 
da Sall.de. desta curte; revogando-se p~ este.fun as 
disposições em contrario. 

« Sala das sesEües. em 3 de Junho de 1871.- Dia& 
da Rocha. » ' 

D!SPEliiSA DAS LEIS DE A."!!ORTIZAÇÃO. 

« A assembléa. geral resolve : 
« Artigo unico. A Santa Casa da l\lisericordia da 

cidade de Passos, em Minas-Gera.es, poder-.i,possuir 
bens de raiz até a quantia de SO:ooon, dispensadas para 
este efl'eito as leis de .amortização. 

" Sala dns sessões, em 3 de Junho de 1871.- Fer
reira da Veí9a. -I.,.i:; .ca.,.los. » 

FIXA.ÇÃO DAS FORÇAS DE TEIUlA. 

Acho.-se .~obre a melll., e ,vai a imprimir para entrar 
n:J. ordem dos trabalhos, a seguinte proposta. do gover
no, conYerti.da em projecto de leir pela respectiva com
missiio, fixando as forças de terra par:J. o axp1o finan
ceiro de 1872 a 1873. 

« .·Lcommissão de marin~1a c guerra, tendo exami
nado .::1. proposta do governo q11e fixa :o força de t~rra 
p~ o anno financeiro de 1872 a 1873, é de parecer que 
seja con...,·ertid.a no .seguinte projecto de lei : 

« Accrescente-se no lugar compotente : 
« A as8em blé:J. geral decreta : 
" O mais como na proposta. 
« Sala da.s co~miss<•es, em 1 de Junho de 18i1 -

Barilo da Lagul!a.-.1/cllo &go. » 

Proposta. 

c .Art. 1.• .As forc;M de terra para o anuo financeiro 
de 1872 a 1873 const:uáü : 

• !} 1.• Dos oificiaes d:l.s dit'lerente.s CL.'IS&<:!S do quadro 
do exercito. 

,; i} 2.• Em circumstancias ordinaria.~ de 16,000 pra
ças de prct c de 32,000 em circurnstancias extraordi
narias. Ka. insufficicncia dos outro~ meios, as força, 
cxtr:tordinari!l.s pod~riio ser preenchidas por corpos de~
tacados d>t guard!l. nnciona!. 

«!} 3.• Das compnnbbsde dcposit~s e de ap1"e:.Jizes 
artilheiro>, :1:io excedendo de 1,000 pra~as. 

« Art. 2.° Fica desde j:í. o g0ycrno autorisado a trans
ferir de umas para outras armas, comptehendido.5 os 
corpos especiaes, os ofilcines do c..xercito que em serviç-o 
de paz e guerra tcnhãv mostrado aptidií.o pura :J.rm:J. 
dift"erente .da su:t, um:J. vez que .possuão as habilitaçües 
exigidas pehs leis vigentc!s. . 

" Art. 3.° Continúa. em vigor a disposição do artJg•: 
'J• J.a lei n. 1,101 de'!Ode Setembro de 1860, na parte 
relath·a aos arsenaes de guerra, suas dependencia•. 
conselhos de forDecimento e dep'>sitos de artigos belli
cos. 

"Art.. 4.° Ficão revogadas as disposiçve~ em con
trario .. 

"J.>alacio do r..io de Janeiro. em 6 de Maio de 187 l. 
- ~·iscDnde do l!io-Bral'lCo. » ' 



LGm-'Íle1,e :v;ão':a ,.irp.pnimir, ·p,arp.. ;entJ:an aa orMm 4.911 
trabaHios; ,a,~qe&'llililtesocediu!~õe.IK: · 

N'A/r'UiÍ'A:Li~AÇÕflS. ' 

" A assemblea . geral resol'l-e : . 
" A~·t; 1·.• Fica o govctno nutorj~atlo a paspar e11rta 

de naturalisação de cidadãos 'btazileiroa•: 
-~ L '. Aos;s.ubdiros.p.ol;tqg,\le.z.~a:Jtif"ll>.lV~E\Fia,Passoa; 4';~ 

tonio Jos.é ,dos- - .S~nt~>s, ~n~1s<>,o -Per.eu:a-.Co!:lho,. Jo;w 
P-aulo Co;cd.eiro; eoJoi!IÍ da-:Si1v'a ;Gag.eiro:e ,,Jo~é G;a~r;; 
·Caldeim, marit.i·m~s. ; .. J.o.ã.e ·de Smna.\Re>:tnra;Iurco.e M~.,. 
!!llel Rodrigues Morgado, residen~~ .ua,c$>te,; .. A+J..t.O!)),O 
da ,Sil'la MMg-ô•1:a·~ F~;anQ\Jl!lO J o~é ~~rreira·Ma~iejire
,siden~s na P~PV~UClAdm ~ .. de· , JaJl~ro; Antoruo ~err 
Jlllrdir:o· V:cl~o·:de .~lm!liii-a1 .(iiiton\9 :~anoelMa.JldUP., 
Joaqmm J?se,~e~té,v.es dwst;lf,;,J~q:uuul?fl!lh.!Jco Me.P.r 
donça. Jose J..e1te :Ma.t:haik>, Joee ,L.oBes ae Fwta~, José 
Simõe~ ·:Marques, J"ústJ.nih.i,J-o ~eitéMa~haUo, Iv~artoel AJt~ 
tonio .. Tazzio e Manoel R~be1ro d(l. Sllva, res1dentes na 
província; tleoS'. iP.!itilo'; Atntô~io; Jt>s~: de · O~ivei,ra;. Bo:;.
nariio Jnsé ·da '-8Il'v'a; ·Fían.msco·· .lR1res 1Vuuma, Joao 
·Manoel da Motta, Luiz. Antonio da Si~vll.'"l Ma.n?el 
Caetano dos P.:ulsG~1 .,restdeJite<r : .n.a '.provmt1a .do·Ru?
GraJlde P.o ;Su~; ;~,1J.dre ·$i1Ijá9 .. ,M~eh:a d.a,R<;>ch,ll, rc~sl
den~ .na p.ro.vroéta -d:e . Mato-~?SS?· i :'llic.a.rdq.na .S!lY:a. 
Guimar~, ~esid,eli.t~ .nl}: pro~3nd1a· · da B~b%; . _J<1sé. 
:A:nto.nio :da Silva . .R~béiJ;b,. . reax9.ente na p,rovmtlla,d,e 
S,ergipe .; . Ale~ani&e· !rapciS~o ;d,e ~ag;~;Ihães .Basto!! i e 
Joaquim GPm~s ;Sara~va. ~1_w'Wr, reJ>~de~te~ Ba, ,pnrv.m
cia de Pernambuco; .e Do!Dmgo.s J.o•e da Srlva Pereua, 
residente na provtrui'ia do··Marli'nhão. 

., .§ · 2~ •·,Aos snbUit08' mnTroqll_inos: .lll!liM S.esphuty, 
AbrabMll!Ei'el!flhaty e Htibew.!Nam•a~, • .-~~ldentell'"ll!a .p~o-
:vmci , d!o :Pal{á;,. .· . 

·" ~ : S.:• .Aes:s?b~iJios : ÜJ~l'liap.os pa~~e. Joi\o ,~;r~W-1 ·~- , 
~idente·.na :provmma ; d~ :Mat@·•Grosso; e •:Luw B.elb, 
reside11té<>nanp1·omncia:rdó Mararrh.ão.. . . . 

. .« '.§ .-•ft;P !À:O sub~~ aille~iit> ,.âdo)pbo :Jooo)fanlfúS,~, 
.:residente •na pro.wn<Ha do·•F8Jrá. · 

'« A<rt. !l:O.:~ ' llfl.turaliSaçiro ::êonoedidlll ;a;.A:n;t<»jio .. Ro'
driO'ues•.!LoH1!o •pel;lf:!lein, .• t,900 de . 1r7 - ~ .. Dutu'tiro .àe 
1870 referei-.Sei<&. Jóão :M'a'rqtte!l ,1ouri:l.. . 

·te Ji1!t .. ·s·.•· Süo , ·revogM:aSr. as ,Jiisposiç~es .-eni çon-
.. trBitio\·. · · · 

·" Sàl.·"' d·as ~«ommissili'e-si , e~ a .de Junho. de JBU:-- · 
A . .. CQo.llw ltoilr.•!fJ'cS, _:líisé •.Qàbnan.- " 

"A as~mb!.éa g.~rriJ. resolV:e: 
cc :Art: :f,_. Ft<llL. aeslr!fa.da, i!o' ctlllegio de pPatul,la e 

do 2• · thstv~cto ele1.~or~Hill S . . PI).ti.lo ~ pa;1'qch1a de Ca
.r.asu~tatuhil, ilevJln\lO os cr.espe~ti'vo~leitQt;és :V?ta: d'ora 
em_ -dlli.,?te U.Q ooll<l~_. ' iP :de S. Sé.bast1ao, di! .1 •·alStnctl), a 
guediuao ~er!;errceuQ.o·. _ -
· cr Att .. z,o Sã&:llevQg~aas as,d,isppsi<,\ijes .e~ contrario. 

" Saltt das commissões, em '3' 'de Junbp .ae !87.1. .
.A. Coell!p . /lQdrfgues.-José Calmon .. :, 

''A .. ~.enib~a g~r:J.l r.&l!<il v.e : 
« .A~t: i,,o '0.5 -~eit.orew :di\ [ll.01i4 pru;o<1hia . d'e: , N o.ssa 

Senhora do Bom-Conselho <ia·.Se~l'a.~Jir~~, na:prov,;irl_qia 
da• J3ahillt, .VI>ta.l•á-p :,!l.O•JlOl).egio !lo :O~·Í;.Si'\o,. ·a; .q u,eji.cão 
pertenceB.do. . . · 

(( Art. ,_2. o wão , reV;~d~ll :I),Siilillnosi~s~~m .. contm~io. 
"·Sala.. :IJ..g,&,eomml~~Q~;;-f;m , ,.3 · de J11llllo . il#! :187.L . .

.d. , q~elfL,.. dl.oftr.~gJ.t~s-. ,_,.ro,.,é., OalmP.n-. " 
·En:trão-em•di.s-lmsilií>;-·:e sãd app:<o:va,da~· sem -.d«<bate, 

as reda,cções que forão a imprimir · n~· sess·õe;s 'auterio
::res•sol:lrl)'a :res:po:sta, ... áf.fulla :dd tb.tono ·.e Cl'eB,l(ão. •lllJ•ll1U
nicipio icl.MI~te ,d1l·ima1so:.§:Uo.llro•i!>.ífi<iiias ·d-e :til>lfellião•de 
·notia.8 e•.t&ans ,~ e<S~WirJãliJ de, W~pjlãoJ;~o 

O Sa. PREsmE'N'rE ·tl.ettiira -que ·vai 'Se'' irlll.omr ·ao' go
verno afiro: de sab.er~•,o'. dia,~h<>rll. eJugar-:em.que·S. A. 
lmp-.rml .~ ·,s~a. D. Iza·bel, , rngente doJmp!!rio, se .digna 

·I 

I 

11 

· <Le .. ~ecal1.er rA .d,eputa:9oo. ;dest~ ca.mara·, , qui\, tem .de a;pre
:S!\I\tl!r. á, .mas;m~ . augn.sta .senhora: ,a ~esp2st~ á .d'àlltl ;.do 
tl)l;op!)0, · 0!111P;U;l.e~ p11ra ;a·~~m'ill depüta:çao,os:Sr~ , J'Jjin~ 
.q·lleira\i .1\le:nca.r Ar!l;ripe, {)a:ndiíio 'da .Roeha1 Aur~liano 
.. ç(e G:IIJ;;vaJl:iO; C!!sadp, . Fderiat;1<i , de Godoy, J)iog.& .de 
Vasconcellos, Moreira da Rocha, Fene-~ra de Agniltr, 
Cardwio d:.e M·en!ll'l<!s, •GónÇàives 'dí' ·Silva , Bittencóurt, 

-MeDIIi!:.~i; l?md;e, l\iauoel •Cleme1ilino, . Gomes . da· SiL'\'a, 
Car-neuo: Pa;·Cttnha-, J.eronyme - P:enido1 ·Pinto Brag!\, 
Can\lido· -llf\wta, ·.Cl1millo · Barreto,. Joaquim de l\'ten
.iio..M.a, , l?'au.ltt · Toledó_, ,F._:BelisaniQ .e·. -üamiUG.-. Fi
.g~teiFeç(o:. 

o• Sr. ~crt-cl•:a tEa;é:~Sr . . presitlente_, pr,et~nqo 
·ml\n~r á ·rhe§a u·p1 'l;egué~it:nento, nias antes ·Ue· r,i ·fa
·2Jer ·pernii,tta·:V. Elx: .. 11ue ,eu o ' fuqdlu~ente ·em niiiiio 
•breves .. plrl&'Vra;&:. · 

O requerim~~o é o .1\llgll'il!te: .. (U,J . 
cc. R~wieiro que; a. ·óiTl:~~~· tPW•~enc}e .. e~.Qrrlew. ~ ,que 

os espectadores . . (las. :g!ll!iJ;las.1iao .dePJ, . s1gnaes .. d\l, ap
proya:ção •ou de~a'[lproV'aç'\'io · 'a a.ot~~ · pa;ssádo,s ri~stlt ca-
·m'a:ra·. '' ·, · · · 

Foi pnblicauo Wll·:~t<rtigp anpny,nPi ll:O!D.i!M'i.o -~ llio 
de hon.t~m, sol) 1\ ássignàtura de Civis,, no qual, stm 
auto-r ·asse""ei:a· que hbme uma .long.q; as~oalfa 'dizs . pa(e
rias por largo espa.90 de tempo, por occasfão .de ex-ptizirir 
c :meu.vóto l!ll •v.otaçiía' -da;·fall-n.-do •thrpnQ'; · · 

·~ão .~ei-, c~ó;.o •tal facto · lludgsse· . ooOOFrar·s~m q~e 
N. !E;x;. :o ·verceb,e•s;l, '.e ·.-ma-qif~~tasse. ~mlJ]edü!tfimlill'te 
rsua :nprovâç'ào; •. ()mmo .'l!enr UtiJVid~· .. o tem .\feito sempre, 
e não o deixaria de :fazer nessa•occasião. · 

O Sn. PnESIDENTE.-: .-+· 00~tament~: 
{) . Sa;, FElli\ElJU. l ;.A:qE, : .,..1J.:cFecllt:ô .que··s;!• tal .demo:ils

:tlia\lfio . ti...,..es~~ . ha.:Vidó~N. ;iEJoc. a 't·el'Íà. re19rimido, :pbis 
soti o primeiro a. reconh!(eer ·a ·.1'UStiça.e imparcialid:a
de com. que V. Ex. dirige · _ as · ses~ões cl8sta." ca.JPara. 
(apoiados)., n'ão· J:OtiS~>n'tindo pop· ml'lào :.alg\un qpe ·cop
't·rn'qtllálquer· de·. seus ·ll!·em bros · dii'ijilo~se mes., de!Don~-
tra.Ç,Iíes. · 

'CbmoV. ·E'N. n:ã.o re_clamoú,. _pode11a · ilei~ar !lO~(er 
pot' conro · de &ett .aut<ir c(;sem · llnxidà:.m~n d~affectq), . 
:0 ·a~~igo · anoHyme a g_ne me .re~éti1 o qmil; i:l:iíjgin\l.o 
uma .censum injüsh•.á ·v. 'Ex . _ e!pctici~!llepte·1 ·~e. ~r 
fim sómente ferir" me, fazeud:o ,. éihinlltr ·essa· · tlotic~a 
fóra desta casa- • paF.\L . sati_~façiin •.dé odioso e •<le :mesqUl-
nbas xing~n.ç~.. _ ' 
N~ oólih~ço, rS:.· ~J?1•e$idente, -~~~,~\cem JJe,s~a - CJl~& ~Eil;l~a 

e's:eré1do· .Q.s .seü· o;hte1tos:c.om ,nta~s.-. co,n,s_clellwa e ln.d.jl
pendencia. Tenho sempre respeitado, como dev<\, . .. as 
pessoas .e prerog!J.tiV!IS de Ci•daum .dos .dignqs mell1bros· 
desta a!u!rilsta êam.ara; ·considérfHne •ll!lnibem · <~0111 · di
reito a s~r tl·atado pelo menos com justiça e eqtli./lacle, 
.ainda_,Jnesmo ;peles .1neus ·ª'~is;.rancQr.Ollosdniruig<í$ que 
.aqui 'te""h!W.QSiientq. _ . · 

:ilr: ,pre$idente; e&~e Í>!Qto · :po'il.eriru . um. 1passac1o :des
.aper~elljc)o, se o <3l!tJ.gp.,a: , q~Jê _j:;í. me,Jl:ef..e-ti .niio. t~v~sse 

::p,qr· a'Utor um -cellegª' ;, -o l)tni.co ;qpe ·nlJsta , <l~.a ~e~
nh!l,Ço ,com@ ,ini.mi.gQ, pelllS ];tl'OVa_~ , c~n'lta.ntes c,q.\lll tflm 

. !l,aJio. ·~"" . .,_arios !fJI.(Wte.s,), ,awov~ttatldci~ee <;J,e. ,tod~!hOS 
m.otiv.:Qs e o:ceasi.(ies >Pll<t.a. .[trovJ~·i:~!De. ,o ,seu· ,ocbg, .e 

· .,<J.estp · el!lsejo ll\lorllo. f~l·i·r"m~: d:.e. ;~mbps(lll.da_, no .,qqe,!IllllS 
.,deva .p;11w;ar. ... ·a :nuAha À'!g·Ii~dail<e, •. 

VozE$·: ~•Qüà,l •e · o ;-nol;lle'~' 

O 5n . F11nn'lÚ:"A . LAGII:-;-"'t:<'ão · qu,~'l'o,o®qpal' . p(}r ~is 
tempo a· att:ençi'io da -camarp._, ,e .Jl;eclaro •!J,Ue o,n _ut:?r 
do. artigo o. ,que ITW ref~tí é o.S.r. depul;l!~o ;A:nto1110 
Aljgtl&tP d:a· Silva Qa:Ue~g. 

YoiES,:=E' p<ecioo ,p_rO.}Htr.,! 
0 SR>. >FEii!RBtn~· 'GâGil :c"'Ret'i~.O: .. ql!le o:;o.ütor-dpa,rti:go 

<é;1o Sr. lik.o.A:tttcliio ll.~ d!a ·$i,i\VWGa).1'e~io· ; oseS.@x: . 
negar ·dar<\Í> ~·pr.~vas ! · . . 
[ Miriha. id~Jie1 :m.iJ;l~:J. . ;1Jil~ição .. )1!)$ ;Ç!l.sa ·~ ~ra: jle~a 
não me permittem·tomar outro .desfeTço :·o palZ··1!,Pl:~<lle 
.o procedimento, de JJ.m. memb<..9 desta _;au_gp,sta-.caJparn 

, ffio" ,desleal', pà'<a :Cofi\ ·o 'seú -p~g11o ,pws\d;ente, .. <::omn, o:f
-tensLvo,' a ~J;Il' , .sel;l , <Jbllkg,.a, 

' · O 'Sn: :P~ESlDllNTE:..::_"Ci-lmpre.me d:p- a!gum:~S <ex~li-
cayões. . . 

Qunndo Jla · vota<;i'io ,<;la. emen<l.a ao proJeç~o ·de. r~spoil-
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ta á falla do throno se pronunciou o nome do nobre 
deputado pelo 3° districto de lliinns-Geraes, eu ouvi 
algum rumor do la.do da. galeria. de tel"l$, o qual ces
sou immediatamente, lendo em seguida o Sr. 1° secre
tario o nome do Sr. Cnpanema, que era. o immediato a 
dar o seu voto. 

Por consequencia, acreditei que não h:wia proposito 
alguc em o!fender o honrado membro desta casa, que 
tinha o direito de dar o seu voto com toda a liberdade. 

Se o facto se tivesse dado conforme a)?p:lreceu pu
lllicado no Diario do Rio. de Janeiro, eu teria immediata.
mente usado do direito que me concede o regimento; e 
uma prova de que não teve elle lugar como :illi se re
fere é que não appar~eu nesta. casa uma unica voz aue 
reclamasse promlencia. (Apoiados.) Não houve, pôis, 
assua.U.a ou :Ua.rido quando o nobre deputndo votou, e 
::1em attribui o rumor, de que j:J. fallei, a proposito de 
desappro,·aça:o ao voto do nobre dermtado .... 

O S~t. FERREIRA. LA.GE:-Fa~ justiça a Y. Ex. 
O Sn. PnESmESTE:-Eu j:i. teria feito esta declara

ção, se não entendesse qne negociosdest.o. ordemnãose 
devcn1 tratar na camara (apoiado•), e pri>:cipu.lmente 
qtt:t:ldo não havia rcclamal'iío ~lguma. 

\-em :í. mcsu, é lido, apoiado, e entr::t. em discussão. 
:) secuintc requerhnento : . ' 

" Requeiro <lUC a mcm providencie. em ordem a r1ue 
o~ espectadore:; das galeri:Js niío <1êm signaes de llppro
.-a~·~o ou dcsapprovação a actos pa.s!'::tdos nesta. camara. 

" 5ala das sessões, 3 de Junho de 1871.-Fcrteím 
Lrae. l> 

O Sa. CA.:<EDO pede a pahnn. 
O Sll. PnESJDESTE:-Tem a pnlavm o nobre deputa

do: mr.s peço-lhe que discuta com toda amoderaçiio que 
.! de CS1l"rar de sua illustraçiio. 

o ;tr. Canedo : -Sr. presidente, causou-me cx
traordiouria estranheza que o nobre deputado, que o.cn.
b.t de fallar, escolhesse de preferencia este lugar para 
resp.:mder a um artigo :monymo publicado no Diario 
do Rio de Janeiro. Entendo que ns respostas a escrip
tos :monymos, que apparecem na imprensa, devem 
'er dadas na mesma imprensa, embora se refiriio o. 
me:nbros desta camara.. 

O Sa. FERREIR.,~ L.~GE dá. um aparte. 
O Sn. CA.:o<EDO: -Parece-me, Sr. pre»idente, que <! 

f:J.cto no\·o, t..'tlvezvirgcm nos annacsdo pa.rlnmento,tra
zer-se pa~a este recinto a discussão de escriptos dessa 
orJem. 

O Sn. FERREIRA L,\G~:-Y. Ex. é o responsavel do 
artigo. 

O Sa. CA.:.Et•o:-0 artigo nüo est:J. assignado, entre
Unto diz o nobre deput<1do que Hm eu o responsavcl! 

Como ~oube dissot Por,·entura na typographia do 
n:·grio confiárão ao nobre deputado o nutograpbo para 
examina-lo~ Não entrarei nesôa indr.t:nção. Comquanto 
" :>rti;;o :fosse publicado sem minbà af,ignatura, de
dar<:~ que fui seu autor e que me respomabilísei por 
~<ua publica.r;ão: tenho a necessaria coragem para car
regar eom a responsabilidade dos meus actos. Entre
ta:lto, a discmsão q_ue nprou\'e ~o nobre deputado tra
zer para aqui cst:J. mteir' .. monte deslocada; se S. Ex. 
;; c r~ dita que nesta pu~licnç:io hn de~ar ti sua pessoa, 
de\'la aventar a quest.~o perante os tr1bunaes chaman
do-me á responsabilidade. 

Se o nobre deputado quizer estab~leeer o precedente 
de li'luidar aqui questões pessoaes e discutir nrtiooos 
de imprema, eu me pre•·alecerei dclle pnra diEc~tir 
di,·ersos artigo•, pub1icadQs co:~tra mim com :L res
ponsabilidnde de testas de ferro, que :forão efcriptos 
pelo nobre deputado ou sob suas inspíra<;'ões. 

O Sa. FERREIRA L.u>E:-!i:'io é aqui que se deve tra
tar disao. 

O ~a. CA.~EDO: - Xes!las publicações eu tenho sido 
aggredido, iu~uriado e calumniado. Algumas npparecê
rão por occasl.ào das candidaturM do nobre deputado, 
nas quaes repetia f&.ctos ineuctos, já muitas vezes re
futados. 

Entre outroe c1tarei o facto que se refcr~< a uma 'lues-

tio, em que nenhtllnll parte tive, quAndo fui 1° secre
tario da. assembléa provi~cial de Minas, como bem sa
be o nobre d~putado pelo q• districto do Rio de Janei
ro, ex-p~•idente daquella provincia, o Sr. Dr. Andra
de Figueira. Quando vejo repetidos esses aleives e ca
lumnias sei a que fonte devo attribui-!os. 

O SR. FERREIRA. LA.GE :-0 nobre deputado é qu10 tem 
provocado esses artigos. 

O SR. CA,;Eno :-Y. EJ<:. é ').ne me tem sempre aggre
dido ; e se (•U reputas."e propr10 este recinto para tratar 
dessas questões, pediria a palavra para provar quanto 
slio calt•mniosos os artigos que Y. Ex. tem mandado 
publicar contra miw. 

Pas,ando a tratar a,~ questão que motiYou o reque
rimento do 11obre deputado, devo dizer que é exacto 
ter hn...-ido susurro e hihrid:l.de nas galerias quando o 
nobre deput.'ldo declarmt o seu ,·oto. · 

O SR. FERRE!l\A L"-GE :-Se houve, foi preparado l'or 
Y. Ex. 

o Sn. c,\:-<EDO :-Foi um facto lJUblico, que nós pre
senci:imos, e eu appello para a cCin~cicnc!a de todos o, 
meus collegns. 

O Sn. FERREIRA. LAG~ dá um aparte. 
O SR. CA:<&DO :-Como V. Ex. não tem sido c:>.v:J.

lhciro para comigo, e niio tem respeitado a minlla re
put:~Ç..a, por minha pa~te julgo-me com o direito de 
proceder como me aprouver. Quo.ndo für }Jrovocado, 
lut Je encontrar-me sempre 110 terreno a que Y. Ex. 
me chamar ; não o temo em cousn alguma. 

O Sn. FEunEJM LAGE: -Nem cu. 
O Sn. CA,;Eno:-Com as pala\'l':ls do proprio Sr. pre

sidente da camo.ra eu comprovo o que asseverei, poi> 
S.Ex. declarou queou;-io algum rumor qu:\ndo o nobre 
deputndo proferio o seu voto. O honrado pres1dente 
deu a. qualifica<;ão de al!Jum rumor :i hilaridade e su
surro que aqui •e ou\·io. Entretanto, o nobre depu
tado queria que eu guardasse silencio ou segredo n 
respeito de um facto publico, que todos presenciárão. 
quando o nobre deput:tdo tem sido o primeiro a afnstar
me dessa senda d~ genero~idade, publicando artigos 
calumnio~os contra. mim e meus parente,! 

Se o nobrn deputado não houvesse faltado, em rela
('uo a mim, no respeito que deve existir eatre Cllva
lheiros, eu me teria abstido de tocar nesse facto, ali:í.s 
,.e,·dadeiro, qne aqui se deu. Eu niio o inTentei; todos 
os nossos collega> sabem se hom·e ou niio bilaridad~ 
11ns galeri~t e f6ra dellas, quanJo o nobre C.eputado 
pl'onunciou o seu ...-oto. 

O Sn. FEnnEIII.~ LA GE: -Provocada por Y. Ex. 
O Sn. CA:->EDO:-Appcllo para todos, que julgnem se eJ;. 

•eria C•lp:lz de provocar manifestações das go.lerias 
contra o nobre Jeput:>do. A i;.to nem devo responder. 
O meu caracter é muito canheciclo, est:i. superior a 
essas imputnçües (az>oiruU.s), que nem de leve me tocão. 
Deste quilate são todas a~ argui<;'•'ies que o nobre depu
tado costuma fazer-me; por est:L póde a camara ava
liar as outras. 

U:ll'.\ Yoz: -.É melhor termir.:lr este incidente. 

O Sn. CA:-<Eno:- Em rela~:ão a :trtigos de imprensa 
ncha-se o nobre Jcputado em grande debito para co
migo : não devia pois estranhar que eu fizesse nppnre
cer a publicação a que se referio, principalmente quan
do não escrevi uma hlsidade, c apen:ts mencionei un: 
facto occorrido nesta. ca~a. 

Eu Eei prezar a Ycrdadc, c niio seria capaz de axan
çar na imprensa ou na tribuna um:t inex:>.ctid~o. 

E perguntarei ao nobr~ dermtado: que necessidade 
havi:1 de encarar o meu artigo pelo bdo odioso :i sua 
pessoa~ HaYia simplesmente uma allusüo ao facto que 
se pa5sou aq~ü, com o fim de solicitar o cumprimento 
do nosso reg1mento. 

Se quizes8e comment.'r o sn,.urro que aqui houve, 
não me julgaria inhibido de fnzê-lo, só porque tinha 
isso referencia com a pcs•oa do nobre deputado; eu não 
o temo nem aql!i nem a:t imprensa. 

O Sn. FEnntmA LAGE :-:X em eu a Y. Ex. 
O SR. CA.~EilO: -Em 185G, na. as;;embl<!a. provincia.l 
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de :Minas, dei provas de que sei enunciar francamente 
as minhas opiniões c di<cutir os netos do nobre depu
tado. 

Como ia dizendo, o nobre deputado não devia ter en
xergado Eegundas intcn<;ões ne•se artigo, e muito me
:J.O' que tive.·se elle por fim desaira-lo. 

D~\·i:~. entendê-lo em seu sentido litteral, que era 
chamar a attenção do honrado pre•idente d>t camara ..•. 

O Sn. FEnREtn.,\ LAcE:-Agradeço o interesse y_ue o 
nobre deputado toma por mim. (Ri•adas.) 

O SR.. CANEDO:-...• parao abuso que houve, e wli
citar providencias para que não se reproduza.. 

O SR. FERREIIlA LAGE:-Foi a unica vo;~; que se lc
Y:lntou a meu fa,·or. 

O Sn. CA!'<EPO:-Este fim ~~ti bem claro; o nobN 
d~putado foi <1ucm entrevia no artigo um p~ns:tmento 
maliciow. · 

O Sn. FERREIR,\ LAGE:-Eilc é tão innocentc ! ... 
O Sn. CA!'<EP0:-0 nobre <leputl.do é que quiz msci

tar uma questão odiosa. 
O :-n. FEanEmA LAcE:-Não, senhor. 
O SR. PnESIDE~TE:-!II:.ts o nobre dcputa<lo }'O<!cria 

ter feito nqui :1 l'51.1a reclama\·ão, e :1ssim ~e e\·itaL"ia estu. 
uesagr:tda vel discussão. 

O !:n.. C.>:-<Eno :-Entendi que tinl1:t n Jihe:daue uc 
'C•n-i,·-me de qnal'luer dos meios de publicidaue: bneci 
mão da imprensa., assumindo n respomabi!idaue do nr
tigo e niio 1:!c servindo de testas de ferro. 

O Sa. FERREIRA LAGE :-E' porque Y. Ex. 8Uppunha 
que elle em innocente. 

:'Jia t·arios apartes.) 
O Sr... CANEDO :-Os meus collcgas acnbüo de adver

tir-me que a minha explicayilo est:í. completa; portanto 
!1ada mais uirei. 

O Sn.. FEnr..EIIlA LAGE (pel:t ordern):-Sr. presiden
te. depois das explic:~.ções que Y. Ex. ac~b:t de dar, 
e~to~ satisfeito; V. Ex. icz o protesto mais H>lemnc; 
de qu~ tal facto se não deu no recinto desta c:;8a. 
( Ai'oiados.) Por conscqnenci:t apresentanrlo o meu reque
rimento só tive por fim a explicação que V Ex. acaba 
de da,· c :t opportunidade par•• declarar deste lugar que 
mn dos membros dest:t ::mgusta camnr:J. fõm. o autor 
do a:-tigo anonymo :t que me referi: a cam.ua c o paiz 
·P~ julguem de s~u. procedimento. Pc~o licença para 
rett:::J.r o meu requcnmento. 

C<mmltuda:t cum:tra soln·c a retirada do rcf]llerimcnto 
,b Sr. Fe1·reira. Lugc, resolve pela uffinnativu. 

ORDE:II DO DLL 

/'residente (75 cedulu~). 

Co::.l" ele Baepcnuy, 71 votos. 

1• •·icr-J>nsidenle (70 ccU.ulas). 

.\::~o::io Canuido ua Cruz Machado, ~!) votos. 

2• vice-Jlresidentc (G3 ccdulas). 

:::::•ccõncio )Tarques de Araujo Góes, 52 \·otoo. 

3° "ice-presidente (G2 cedn!as). 

.'. cltJ,:io ,)o~é Hcnríques, 55 votos. 

1° oecretario (G2 cduJag). 

' '~l.uim Pires )!achado Portella, 59 ,·oto>. 

2• secretario (62 cedulas). 

,José )laría da Silva Paranl1os, 5G \"Oto~. 

3• •ecretan·o (G5 cedul:ls). 

FrJ.::cisco Pinto Pessoa, 52 votos. 

~· secretario (65 cedu]a,). 

l\Ianocl Pereira Guimarães, 52 voto~. 

Supplenles. 

Anisio Salathiel Carneiro d::. Cunha e Díonysio Gon
çalves Martins. 

O Sn. !• ?~<cnETAmo, ol>tenuo a pn!:tn-a pela ordem, 
procede :i lc1tnr:t de um officio do ministerio uo imperio. 
communicandot CIJ! resposta, que S. A. Irnperinl a re
gente do Impeno dtgna-se de receber no paço da citla<le 
c1:_n o dia. 5 do corr~nte, :í. 1 hora <la tarde, a deputa
çao desta camnra que tem de apresentar :í. mesma nn
gusta senhor'' a re,posú\ :í. íulla <lo throuo .-Inteirada, 

t•LnJDO DE I~FOlD!Af;ÕES. 

Entra em discussão o rerluertmento do Sr. Coelhc 
Rodrigues, adiado na ses•:ío de 2~ do rnez pa'sado, po: 
terem pcditlo a palavra o,; S:·>. P.orlrígo Sih·:t e Aruu}: 
Góes, wlicitamlo a cé•pi:t dos cscl:trecimentos d~dos :te 
Eu premo tribn~al <lt..> justit;':t n rc!==peito J,')· fJrocesso ir.8-
taumdo contra nlp;uas membros da mesa directora tl:1 
Santa Casa da )Iisericordb da ciuo.de ue Santo,, n& 
rrovincia de S. P:m)r.J, pel·.l juiz tml'âcipal rc>p~ctivo 
Dr. Frunci~co Rodrigues. Scures. 

O St·. &o•lri;,o Slha :-Sr. presidente, pedi~ 
pnlavrtL qHaado '.!ntrou e!n J.i8cur-~ii.o este Teqnerim:en
to p,u·a dar ~l;:tms e>cb.recimcntos ao nobre depntu
do pdo l'iauby :J. rcspdto uo a.;oump~o a que elle E~ 
ref,~re. 

~stou tCFOlvicJ~, rol'éln~ 3. C~pcr:tr }>ú!:l.S i:1forma~ücs 
peutd:ts, para d1zer aJgu:nas p;ila\T:13 Clll defcm UO.· 
quclles lllllgiõtrado,, ti"<O injus::unente accu•arlos vc 
senado. 

Entrct~nto, Sr preside-ate, d.~sde jéc pos•o dar um 
puhlico te~tcmunho em favor do juiz mn11iciJ>al d,, 
cidade de Santos, trio bri!hant.,me:Jte defendi o pele 
nobre rleputado P'lo I'i~uhy. Xiio conl!eç' mogi;tradc 
mais i::telli~~nte c m:<is honesto. (.-ipo·aaos.J 

Quaesqucr crnc pos~ão ser o.;; juizes dos intercs~ado~ 
DQ~t:t quQstii.o, e por maior valor que possa ter n dc
cis,io do supremo tribm:al de jn,tir;o., eonecc\~ndo 
lw!Jras-co•pt'-'" an~ r1!o.: pru:~t-::H'!i~H.!os, esse digno j13:.~: 
não dec:.t1lir~i. certJ.tn..:::1:e Uo lio:n co:1ccito c1n c..ptí.l 
é tiuo. I ,!poiados.) 

Os Sns. Co>TJ. P1xTo 1: l'n.\11o:- ~ruito np•;,i:vlo. 
O Sn. TionniGo ~!LY.\: - (!ll:tnto :!s accnsa,,·,Je~ 

futeis ao juiz de direito. o Sr. Dr .• \ndr;~.dc Pinto .. 
0,; ~n". Sn.VA :::\u:n:s 1: FElml:In.\ D.\ VElG.\ :- E 

um magistrado muito d>•!i:1cto. (:!J!Oiado.,·) 

O !"lt. RonnlGO E:LV.\: - ••. a;>cna~ direi qne rrqucl!c> 
que o conhccc::t o co:1 ... idcrãrJ nm elo~ or:~am~~:~tn~ d:: 
su:t chsse.(Az>oiadus.) E' um mng-istr;Hl•J que faz lwnr:. 
ao 1en p~iz. (Apoiados.) A p:~.ixiio do momento ::h,c 
púdc prejudicar o <<!U pa~s:t<lo e to:uito mco;o~ com
prometei· o seu futuro. !A)'otados.f 

Os docum~ntos hüo de ,.,er apre>c::Jtndos em tem
po nc~ta c::ts3 .. A' '·i;:;t& dclle:c:, es~ou certo qnc et:>
ses dons juizes convenccr:í.ü a tctlos <Jile c:;t:io sendc 
victimu> de i:1juri~s e c~lc.:n::i,•s ;'arque cmnprirã<l 
sens <l~vere~. Do trihun:J.l ~t1.perlf)r apllel13.T:'tl't para. !:. 

opini:io publica, e obt<!ráV j;.~sti<;>::t. 

\"on:s :- ~!uito Lem. 
O Sn. F~:nnmR,\ D,\ Y1:11a: -0 D:. Andrade Pint•' 

é um m:tg1str:vio que honr:J. a suu clasõe. I Apoiodo;;.:, 
O Sr . .t.rnuj~ Góe~:- Sr. r-r~sidentc, não en

caro a ('Uestüo de1•nixo do poato d,, vi>t3. inuividua\ 
nem qua'uto ao juiz mu::il'i;Ja!c juiz <.lc:_ direito ~a -.;c
marca de Santos, nem tamhem e:n r~la1;ao ao pnme1rc 
tribun:~l de justi1·a 'lo Impn.r:o. F a·;~ e!e.-aJo cor.ccito de 
juiz municipal e juiz de oircito rde: ido~, e acato, co
mo devo, os ]'ro•·cctos m:1~istrados do primeiro tribunal 
de justic;-a d<> Imperlo. 

0 honrada dej'Uta<lo au.tot: J.o req~lC~imeuto rede C 

seguinte. (Lê o requeriml'71to.) 
Sr. presidente, a primeira reflexão que trc occorreu. 

om·indo a leitura do requerimento foi: qual o fim quE 
S. Ex. tc\·c em vlstn ~ 
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Se p:tssar o seu requerimento c ,-ierem as informa
çües exigidas, pro~ -o nobl.'e del.'utado a re•·ogação 
uoacto tlo supremo tubWl:ll'l 

O Sa. CoELRo Rol>arGUF:s :-Eu responderei em tempo. 
Peço a pal:l,·ra. 

O Sa . .laA&.Jo GóEs :·-De certo que não,, porque o 
~upremo tribunal ole jn~tíçu obrou deno-o ·d&esphel:;), de 
,;uas attribui~'ües, e o pnder h:gisluti >o u.üo. póde fisca
li.!'.lr :~s decisões, dizt:r se elle errou. C!!da. um destes 
pod~res é independente, dotoldo de acçüo v.ropria., que n:io 
póde ser ento~pccida. 2\üo vejo p~s utilidade alguma 
em virem :i cnsa. c~sas. iuforru:wões; no contrario qua
lificar<:i c>tn cxigencia como excctltric:>. das rcgr..s e 
estylos ilos• paizes bem.J::-oYcnudos. 

O Sn. Hoomao ::;,L,'A:-:-\otc o nobre deput:tdo que 
eS~;es m:~gibtn\doa !otão aeeu:;a.dos no :;cn:ulo. 

O SR. .t\RA.t:Jo> GúEs:-Se o nobre deputado quer 
exércer o direito de ce;u.ur"' on f~zer de!e~n~, }Jabili
te-w por outt·a. ma.ueir:u, e !ormulc :1 censum de uns e 
:1 d<!fe>Oa de outro1. 

O Sa. CoE:Lno· Room•;t!f:s:-Yer.í. qua a. cntl!a de 
Y. Ex. niiD é muito bo:~.. 

O ::ill.. AnA.wo Gó&S:-Dir-me· h:t t.'l.mbem o nobre 
deputado que o podm· lc~i;l:J.~iYo é. em u.ti= inste.n
cia, o prí:nciro lio;C:l.! du con>tituiçiío e da& leis, o que 
:!Uto:-h~L t~es exigencia~~- · · 

O Sn. S!L\"A Nt:~Es:-1,-·orã.o cenf;urndos no sen:uio, 
podem ser defendidos :!')ui. 

O SR .• -\nA.t:~o GóEs:- Podem se:- defendidos, mrts 
:1uo exigi;tdo-se do go·:er~:o a rerncss:1 destes doou
mentes. 

O SR. Coi'!LHO Ronn•Gu!:s: - P:>m b:J.~e da. defes:l : 
Y. Ex. sobe que sou rc~peit:>.dor d .. co~stituiÇ'lio. ' 

o ~R "':.nA.t:JO GúES:- o nobre ucpnt::do. pGde fazer 
a d.::tc:;a pdl:l :fúrm:t por queJlou,·e accu~:l\'Eo no Eomac.lo, 
~•per:mdo a pu1>lica<;;;o dos documentos pelos meios 
competente~, e niio pretendendo que ::. C!lmara exerça 
<un:t· ingercncis indebim sobre os :1ctos do poder jndt
ci:~.rio, e inqu:m do l'rirneiro tribun,ü de.justiça do Jm
perio os funU:l!nentos de s~us Jechõcs. 

O 5n. A:>DIL~DE FIGL >:l!u:- P.:.le i!ltercE~:~.r I'J.'l':l. coT
rigir :1. lei-

O ~n . • 1\!l.,\t:JO GúES : - o t:obre ucput:tdo qualificou 
'1. deci,-üo do prime!ro t~ibunal üe ju,ti<;n do Impcrio de 
incohcrentc, injuH:J c Ill~gal; de incohcrente, disl!e cllc, 
por<;_uc, h:!. pouco tempo, nca.l.Jou de nc~r ordem de 
habea,·-co•plls :L pe~snas <)U<-' c;;t:tY;io nas mcstnas cir
cuul~ta.nci:l ::;. ; injus-ta, por n:io ~ti ~nr l!O C.:l80 ,·crtcntc 
:t nn!lid:~.dc ém que "~ íundou ; illq,"al, porque ... 

O Sn. Cocr.U(> r:on:uGt:x:s: -A quem tem recur~;o 
1egü ordir~ario 11lo H! ~nced.c ft,~ben :s ... corzms. 

() 5n. , \ 1\HJ<> GúE~ :-Bem. E:: procur:~.r~i J.Lo;!azcr 
a. p:raxl.Ja...le <l~~Sl"LS a.ccus~t~:u~s t."i_l~C o 1:o1r~ l!.e.put:.do 
~il"i~io ao ~uprl!:no tdlJUUJ.~ d\! jtt~tiÇ!\. 

!1ritnrira: i ncohcrenc~~ ~•Or<in' .. ha vouco '!.c!npo !lC
gon-~c ie;t ·~ •.ll <.lt.:cis~o cn1 m;:.tc :·i:l. i -.~cntic.'l .. 

:5r. p:-e ~id~=•te: o nob:-u t.le;-mt:tdo hcr.l ~:.1bc <;_uc :::Lju
ris:pruJ.c:lcia dos õ:U"estvs é \·aci l i ~! ltc e .M!':-:lpre Juvidoc:::1, 
porque, >.•;::-nndo dizem os jnri~C')nm!to~, f:l.lta a prc
cí,;~ i,!cntid..,dc guia mil/wn si miJe idem. Oo :factos e as 
circum~ta.ncia.s que o~ cercii.'J YariUo .... 

O 5n .• '>~tmADE :r·,cum,\ :-Yarin a doutrina. 
O 5n. AltAt:~o · Gúc:s :-.... de sorte que u:io podc:n 

appEcar-•~ :1. todo> o,. c::.sos que p:!:c~·:'w idea~icos o> 
art!stos rc-pectivos ~ 

O 5n. CoELUO Ilom~JG'I.:Es: -- () c:i::1e t:r:l ic'.en;ico, 
t:::l : :.u;:IJ.:!ll cst<!lliona::o 

O Sl\ .... \r:.Ar.:so GlrcS':-0 crim~ de c~ :: c11iona~o ten1 (.E-

}~}>~~!~a~~f,:~~~rí ~oi~r.~~c~r~;~a~~~"~~~~ ~~~~= 
~=-- p:'-·~idcntc, o ;1obrc dL>;n.:t.tdo ~ para. 110<.!-zr 

!~"'·oca• ~:n SA!U auxil:o o pn.!~CU.:!~~c clluclil!o, devia 
"~o,·::.r a p cr!ciUI. Lit>:lt:d:lde do [ac:o e ~n:>.s circum
:~::~cia~, que P.odem -.-:u-i:lr in!b.it:l.7!l'!ntc, tempo, lug•r, 
~~~so-:-~s, m:.t.!en:t dos !lr<!~':"O(õ., c~c. 

Os jurisconsultos que tratiio da. j~prudeDcia. dos 
ãrestos recommendlõ um •seno c cuid&doso e=1e .de 
tndc isso, porque a menor ~:uida.de póae i't.fullr 
po~erosame!lte na applicaçilo do dintito {appiadoi};·.elles 
assun exprimem-se . em ~cas. palavr:~.~~.: Jlorl.ica. faJ:ti 
ditftf'entia '1714grntm imlucit jt~.-ü di.:ersitat<'111,, 

Porventur:~.- o nobre <' · 'lutado confrontou os- f:lctos e 
circuznstancias do :~.resta 3. qu~ aJ.lud.i(\'? .\. identi.dllde 
é ml que possa ter applieaçií.o :1.0 caso ...-ertent.e'f Por 
con..,""t1inre a pechã. ·de. incoherencia· l~t'DÇ3da ao· pri
meiro tribun~dejnstir:~. do Imperío é sem·fundaunmto 
ro.z<Hlvel, e eu a. contl.!sto,. ael%escentando que;nüo.acho 
prude11te-que· da.. tribun2. pa.r.tã()o nggresões e desaesto 
ás decisves proferidas por um poder i:lldcpendente em 
sua acção, quando n:io h:~ja. motivos-muito ...-aliosos e 
inr.onwsta'\·~is. As censuras infundad:J.S uos jnl~s dos 
tribunaes c juizes tiriic-lhes a forçg moral indispensa
vel, e provociio· um· certo desrespeito :tos mesmos 
julgados. 

O Sn. A:>DIUDE F1GttiRA: - Desac::tar, não; mas 
cens11rar ~· \'e.zes é; bom. 

O SR. ARA.t:.o GóEs: -Disse tambem o· nobre depu
t.'ldo que a decisão era: altamente injnsta, porque não 
se dera a nullidnde em que se__fuudou. o julgnmento. 

Sr. presidente, pelo codigo do processo, como perfei
t::unente eo.be o nobre deputado, póde· conceder-l!e ha
/.lt'as-corpus, em dh·crsos. casos. m::~.rca.d.os , no nrt. 353, 
<jU:mdo n;;io. haja c:~.usa. justo. para prL<io, qn:mdo o 
paciente csth·cr prceo nlém do pr320 mMcado p:u-a for
mação da culpa,. qu:mdo o processo é evidentemente 
nullo,qu:mdo tenh:~. deropp:trecido o moti\'o dlL prisão, 
c quando faltn i .autorid:~de · o direito para ordena-la. 
Para a especic em debate, rccorre~ee a dua.s das hYJ>o
thcses pre.-istas: 1•, falta de motivo justo. pnt:L pnsiio 
e nul1Idade e"identc do processo. O jugrul.o de tribu
nal a>sent:J., com precis:io, nas disposiçú~s c.x:postsa. 

Qual foi :l razão de ser, a cau•a just:l parnpris>io dos 
mcsarios da Sauta Casa da 1\lisericordia de Santos 'r 
Disr-e o juiz : elles rccusár:io-se :1 apresentar os linos 
par:~ prcstaç:.io de contus; 2a, porque niio :fizerüo 
a insctir<;>ão da ~rpothcc11 le_gal a que siio <Jbrigados 
em ,·irmde d!Llet h\'pothcc:ma de 1'86~. 

!lf:tS, Sr. presidente, o· nobre deputlldo argumentou 
deste modo. csquecen~sc , ~em du•·id:l, d" que a lei 
citad:t, crigindo a !alto. d:1 n1io imcri~·ão a :tltura de 
prc~umpç:io tleshYora't'el, que,·, no mesmo tcrr:po, a 
"eri{icctç<io d<r {rau<k . No :\l't· ()• ~ 2'!, alei diz expres
~am<!Otc que os admiui~trndures das corpOr-'-'i'Ões. ile 
mão-n:ort& li cão >llj~itos {t:; pcn:1s cc e>tcllionato· pel:t. 
omissüo da in:>cripriio-v,• rificada a fraude. D<l >arte 
,1m·, Sr. pre>iúentc, a omi:<•Úo dainFcn~"io e a Íro.ude 
, ;<O in~ennr:l\·cis: devem coexi.·tir. Por onde rcconh~
een-sc f;· pron,u-s~ a .fr:iw!c p:1r:a d~r-$C o C~$0 C e estcl
liou:\tl), c come;p.üntemenlc o m oti"t"o ju>to de que í!!ll:t 
o co<lig:o Jo l'roc.::sso no cita.d.o artigo~ 

O 5n. Co~J..uo l!ovnJGt:ts:-Pl!rdZio, não h!t cri=::és 
se1n '!r!lude. 

O ~R . .Att\t:JO Gút:s: -0 nobre Jeputa<lo e -;t:i. cngl!
nado. S. Ex. ~abe muito Le:u •JUe ha crimes em que ~e 
aumitte a ju~~ific,.bilici .. dc,. por exemplo: os. cri:nes em 
uefcta prut>ria, quem os commette é !e,·::do por U'rll<t 
for~:l. maior e não por· fraude. 

O Sn. GA:~t.\ C~,;nQCE~:- E tambetn: 06 de erro de 
ollicio, que !lcm 11emprc indicão fraude. 

O Sn. o\RAI:JO GóES: -Qual é a pro'\':1 de fraude 
co=ettid:t pelet.> m.:~arios da Sa.nta C3.68. de. ~lisl\ri
cordia d., ~:::-:tos p~ra que o juiz os considerasse logo 
1·csponsn·ci~ pdo C>'inw de e:>tdlio=to c. os pro:::Inciaese 
como cstc!liouat:\rios "! 

O Sn. CoELno F:onniGt:ES :-0 nobre Jeput:tdo, ;~:.iz n:l. 
quest:,0 , t~ ri:J. pronu.uciml.o <lo mesnro modo. 

0 :;:,.. AnACUJ G.lEs :- Xi".o posso <liz~r se pron:::~
ciari:l. ou !liio : o qu•: ou~o :tfilrmar :10 ttobre deput:ldo 
é qu~ procuraria camprir ct~m o meu àe\'er ... 

O SR. CoELIIO· l~oomGc::; :-E' o que g:w...nto qu<) o 
Dr. So:1rcs ftz. 

O ~n. -~R .u:~o GóEs : - .... complln!ud.o o !acto eom 
:1. lei, !1o.vi!l. t.le j"t:1g3!" .2~.;-t:.::do ~:lte~efs•.: -=~ itllltiça. 
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SESSAO EM 3 DE JUNHO DE IS1l. 15 

"E _poà, 'Sr. }lNsid.ente, estou convencido ·de que no. 
C380 ~m · questiio não deu-se o crime de esteUi.onato, 
pltf'eCelido-me -que o, juiz dev.i.a obrar mais prudente
~-

'Se M::,"llm •criJne-foi prátie:Ldo.pclos mesarios da Santa 
Casa:'diMieericorO.ia 'de 'Santos, seria o de desobedien
cia, e por consegninte os resultados erão dift'erentcs, 
conclwndo-se de tudo que o supremo -tribunnl de jus
tifa. . prooedeu. com acert:o, .e .não , ~e ser atacada. a. 
su:<. .decisão. 'Não lla :come .sem q_tle uma !<!i nnterior 
o mnha qualificado: nullum crimm 1ine l~ge .... 

r/) Sa. · Cou.uo R01m~s :-Isto ·é do :~.rt. 1° do co
digo- criminal. •• 

Q-S... 'A.lLU:lO · ~s :-E' até onde eu chego : o nobre 
de_putado itá ao tiitim'O, e muito. mais ndia.nte. 

·o 'Sa •. Com.uo. RomuGlli:S :-Comprehen.deu-me mal. 
O Sn .. Â!RAUJO ~zs-:-Se:niio ho.crime ·no<faeto des

aJIIP3Zeccrá a jnsta causa :que .le.,.itima ·a pri.si'io. O :oo
brc:deputado .liambem ta..-rou ;a; âeeisão de illegnl, ·por· 
que •08. arts. 39.21 352 c ~3 do codigo do processo 1'e
pe1lem. :a •:eQncessiio de btJJJeas-corpus ne~te caso, e o 
aviso do governo de Agosto de •1855 •exclue o recurso 
de· :habeaa-corpur qU811d.o ha proinmeia. 

{).oSa. CoELHo' RoJ1ntC:t!ES: -:Não citei o aviso muito 
de proposito,,porqne -é'bastante ·a preponderancin que 
o poder executivo j:í: tem· sobre o judrciario. 

O Sn. An"A.trJo GóEs :-"Pois ·bem, ·eito-o·eu, visto que 
elle eonsagra · os ps:incipios expostos 'Pelo 'Dobre depu
ta.Qo, !que no pronunciado não se de'·e conceder ha
beas-corpus, que é um r'l!lureo cxtro:rdinario. 

·Á.té a-gora, · m~ra.des -e ·advogados- muito respeita
,·eis 'têm.di.\""erg:ià:O':nesta q_ne~~tão. O codi~o, pela 1ór
ma:.-por que elCprime-se, admitte a.- concessão de habeas
o&rpua Wio:só cm.•relação aos•prommciados, como tambem 
qllltlrto· ·nos <que tiver-em eid.O .condemnados em um pro
cesso ·evidentcmeate nullo. 

,O 'llobre deputndo ...ão ha- de -ognorar· oa debates q_ue 
têm.~a:vido âcerca deste· ponto, e, •desde que .se mani
:festMausencia de·= .·crime. definido nn l-ei, e j>Ortnnto 
de, C:lllSS jastn parn ·a prisão, nos. termos do cOdigo do 
prooesso, ha. de confessar não· sóoa·illegalidade da pri
;;ão, (~ ·1• art. 353 do oodigo .. clo processo), como tmnbem 
a n:t~lli-dmde do processo (§:3•·do•citado artigo)_pod:rlta 
de'l base pa.rn o mesmo, e quer em um quer em outro 
caso .a pronuncia·n:Ko deve Obstar o recurso·extraordi
nario de habeas-corpus, remedio unieo e· ·effic.:l.Z para 
nullificar ·ou -qnebrar s arma. de perseguição de qne 
tnntas vezes lançii.o mão os juizes ahi por fóra. 

O':Sa. CoEUIO RonnrGt:ES :-E os das cidades"! 
fJ Sa .. Aru.:cJo GóEs: -Tambem; mas não tanto. 
Dizia.. eu, Sr. presidente, que .as opiniües estão di-

\-ididas,.e p:~.ra preva. eu·vou ler.a. ulti= propostn da 
refol"lllll. judiciaria., ·onde se 1ê <> seguinte:. (Lê.) 

De uma. tal disposi<(H.o conhece-se que não erríio 
aq.uelles.que, a.pe:t:•lr de pronun.eia.ou eondemna<;'iío, tem 
co~edido ·soltur:l. pot ·ftab~as-corpv.s.Apropostn }l\'ocura 
fixar o direitv daqui por' dia.ntc, para evitar as â.uvidas 
sobre materia tão grave, c que tão de .perto affectn a 
liberdade individual. 

O direito 'rigenre, já citado, não prh·:~. os pronun
ciados, ou condemnados do recnrgo e."\:.traorrl.i.n:l.rio do 
hab~as-corpus. ·Quantas perseguições nito têm h_~stdo 
mediante o emprego de processos sem baee, e rep1ectos 
de· nullidades !1 Os recursos ordinarios, dnrl:ts cert:1.s 
ci:rcun15ta.ncia.s, são insufficientes, e só rest:l. o habeas
corpus, sendo a concessão pelas relações ou pelo supremo 
tribuncl de justiça, autoridades eollocadas em unu e<;
pbera. 6t<perior na ordem judicia.ria., ·acima das lutas e 
pa:rtid.os ],pcaes, que tudo a.lter-;io e vieião, até mesmo a 
propria. verdade. (Apo;ados.) Por ultimo, Sr. presidente, 
em defesa da decisão do supremo ~ribnnal d~ justi_ça: 
composto·de antigos e provectos m_agts~o>, a1nda dir~1 
que ·o julgado de qne se trnt& fo1· profendo por una:n
midade, Q que deve merecer· muito pe5o no animo. de 
ouem enearer o assnmpto sem prevenções,- e -concluirei 
Ôue, te.ndo o nobre deputndo preenchido, tal>ez, a.qui!lo 
êue teve 1!m -vista, ·a censura de uns e a. defesa de outros, 
pooeria,sem ~eonveniecia al,"1lma, retir:~.r o requ~
mentu·p= :'l'ãoem~lecer-l!e o precedente de taes e:n-

geneias ácercn dos actos C:.o poder, jwlici:u-io .• A. tlio alto 
não chega. a. omnipoteneill parlamentar. 

Posto .isto, Sr. _presi.a.entc, dcclllro que com senti
mento voto oomra a requerimento do nobre dcputa.do. 
se o não retirar. · 

<Of~ ... .::oelbo laoclrl;;ue~ :-Sr. presidente, co
meçarel por.onde -noa.bou o nobr-e deputado pela pro
vinc}a. da Bahia, meu illustr.lólo c?IIega. 

Dtsse S_. Ex. e_:;pernr q-.:e cu retirasse o :cquerimcn
to offerectdo aqm na sessao de segunda-feira, por lhe 
parecer q.e eu s6·tive -em visl.a. censnrn.r os mtmbros 
do supremo tribunal de jasti\a. 

V. Ex. sabe, Sr. }'lTesidente, <JUe é uma mn.xima de 
todos os parlamentos, e especialmente do inglez, nunca 
se·attribaoir m.<os motivos•a alguem 

1 
o nunca suppor

se que os eollegas .foriio levad11s i tnbuns. por .:l.l!,'llmn 
rn.zão inconfessavel. 

O·iSu. AnA1.110 GóEs: - 'Xão disse isto. 
O Sn. CoELHO llooll.IGtl'E.S : -Oh! dizer que só tive 

em vistn censurnr os membros do sul."remo tribunal de 
justiça, q-tllllldo eu declarei o contrano, não é uma m
zão inconfessawl 'f ! 

{)'Sn !AnAu:o GóEs: -Não.; inconfess:l.vel Íl;to. 
O Sn. CoELno RounrGcEs: -:Isto 6 horroroso! Pois 

a falt.'!. de frau'lueza a.lgUIU dia foi boa qnalidrule~ e pó
de ell:a. ter desCulpa em nó;; que fhllamvs aqui debaixo 
da. protecção absoluto. do nrt. 2G da con~tituiçiio ~ 

Lembro, pois, .ae nobre deputado, com o respeito 
devido ao -seu to.lento:e illnstr~L<;"'i.o .... 

O Sn. AnA.UJO Góes: -Obrigado. 
o_ s!t. COELUO ~ODRIGUES : - ... ,que não me pód.e 

attnbmr esse mottvo, mns deve crer que. se quando 
:f.illo ÍÓ:ta desta. casa, costurou sempre faier com que 
ns minhas palavras correspontlão do.mcdo mais com~ 
pleto ao meu. pensamento, C•Jut razão =ior o :faço 
aqui, quando :l':lllo exercendo uma das mais legitimas 
funcçGes, um direito nc:~essario do legislador, dizer o 
que ~nsn· e sente. 

E' consequentc, pois, que·niio -concorde con: o nobre 
deputado no conSi!lho que . d:i-me para retirar o meu 
requerimento. Não ti'l'c 'l:m '\"isto. ~ómentc censurar o 
supremo tribll:lll.l... 

o Sa. RonRIGO StLH: - Quiz uciender os magis
trado;; .accusa.dos. 

O <Sn. Col':Lno Ronnrcn::;:- Sem duvida, mas ouiz 
fazer uma defesa conscicncios~, c par:t este fim e:lre
~o dos documentos que pe~o nn meu requerimento. 

-Entendo que ei!Se pedido, · cnjn. legitimidade o nobr<: 
deputado contestou-me, é :l'eit<) no cxercicio de uma 
da.5 ~is importantes attribu.ições do poder leg;is.lnti,·o, 
fiscs.hsar os actos dos outros poderes constitnidos. 

Sa.be'V. Ex.,&. presidente, que segnndo o art. 173 da 
constituição, . deve o corpo legislath·o, no principio de 
cada. um:t das s~o.s sessões, CX:l.minar n.s infrnc~üe~ que 
ella. tenha Eoffrtd_o, .e que o ~ Uo do nrt. 15 inclue 
entre as suas attrth1lli(Ões-,·e):J.r na g-uurda. da consti
tui9i!-<> e P"o:nover o bem geral ~'t nn.çüo7 , o qu:1l não é 
posswel se::n a :fiel obser~ancr.~ d:ts lets. Ora, quem 
quer o :fim co11cede os meios; desde que nos incumbe 
vel:a.rnagua.rdn da constituiç:i<> e promo\'C' o bem o-eral. 
tambe:n devemos ter o direito de fi~calis~r os acto~ a ué 
interess?..o a uma. c a outro. " 

O Sn. :P.ooatGo SrL\".\ :-.Apoiado. 

O Sa. CoEtno Roonrcus :-::\,1o Yem r.a conetituir;;o;o 
estabelecido o proclisso pura fa.zenuos .e,sa. fiECalbt~&o ; 
ma.s n praxe tem ndmittido que el!a se faça. mediante 
reqneri:nentos. A -est~. prn.xc aecrcsce que, no case> 
a.crnal, ·se fi:z: :na! em trazer_ 3. 'l'lest;.í.o ao pa:rhmeuto, 
deve-se levar em conta n mtm, tah·ez o mús m~o de~ 
membros do corpo legül:1th·o, o ter seguido o exemp!t' 
de um dos homens mais consider:J.do-; nns e::ninenc!o.~ 
da outra easa, qae primeiro suscitou-a !:i. 

P.u-ece-me, portanto , oue é imDossivel Yel.:l.r :1::1. 
guarda da. eonstittüção, e por. co:J<Sequencia na obser
,-anci.'l. da.s l<!is, sem obtermos os ::li!ias narn chegnt:r.ü• 
ao conhecimento da. vert!lde, e fazerrn0~ :1q•ü c~::.s;:;:-:1' 
ou defesas baseada!! em documento•. 

0 Sa. Aa.\CJO GóEs'di :·.::1 ~r~:-:~. 
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16 SESSAO m1 3 DE mNHO DE 1811. 

O SI\. CoeLHO P.onmct:ES :-Qaer então o nobre de
}ttt:tdo que o poder l~:;i~lativo esteja aqui de mãos 
.;lt:l.<las para chegar ao co!11Jecimento d;~. verdade, a .,s-· 
:~em que a parte intcre•~a-1.:> publique o que bem Jbe 
":-areccr '! Tudo quanto quizer,. ma~ querer negar ao po· 
der legisl:lti,·o uma attribuição como esta, e que ne.>t:l 
c:l.!'a t<lrn sido constantemente exercida até pelo nobre 
!lepu:"do, como no n~o<:io d'Js Len<;óes, d.a :u-recada
,.:;o dos .:~polios dos otiiciaes mortos . .. 

O SR •• \RAt:JO GóEs :-E' causa. differcnt~. 
0 ~a. Co&Ll!.O l{ODl\IGI:ES :-l{egulo-me pelo ?tUld p~

•umqu~ fit na falt:• de u:n p.-ocesso e~pecial: se não fuço 
:..em,·niio <: o nobre deputall:> o mais compete<lte para 
:u~cusar-1ne. 

Dis,;c mais o nobre deput:t<lo que n:io consentia 
!ru;sem nqui desacatadas •ls decisücs do primeiro· tribu
::lal dv lm perio. 

Sr. pres!dcll~e, o primeiro poder que A constituição 
=econbece é o poder legi>l:tti\'o; o proprio poder mode
::dcr vem mencion:ulo em ~cgundo lugar. 

O Sn. _-\n.•t:Jo GóEs : - Xii.o contc;;tci n:ul:l disto. 
O Sn. CoELHO l!onnJGt:ES : - E' por conscquencia o 

!'e>der l~gislatiYo o competente pam censurar os actos, 
~romoYcr c fixar os meios de rcspon,;abilisar-se o pri
~iro tribunal do Imperio. 

O Sn. ARAt:Jo GóEs : -0 poder lcgíshtivv não póde 
::o.ssar. 

O Sn. CoELHO Ronmcns·:- Não póde ca~sa.r, nem 
:!:lzer leis individu:tcs, nem retroactivas, etc.; mas póde 
est:tbolccer penas " e;;se trib11ua.l re recoõlllecer que .as 
su~s decisões são sempre contrarias .:i. lei. 

O Sn. An"tJO Gõ&s : - Es:a. não foi. 
O Sn. Co&t.HO RonmGcES : - Não quero dar como 

pro;ado aquillo cujas provas procuro .... 
O Sn. Ronn1co S1LH. : - EEsa é que ê a ver

dade. 
O Sn. Coli:LIJO Ronmcn:s : - DeclArei aqui oi. ca

::narn. com :1 lealdade com que co:tumo íállar-lhe que 
::~iio tinha dados sufficientes para formar um juizo se
gnro sobre umn matcri:~. tiio import:mte. 

O Sa. Ronmco SILYA : - PArA isso pede os docu
::nentoo. 

O Sn. CoELno RoDl\IGt:~s: - Exactamentc. Se o Sl:1-

premo tribunal de justiça obrou tão regul::trrnente, como 
:?Cnsa o nobre <leputaJ.o, porqne negar-se os documen
:os que pe(·o ~ 

Sr. prê>idente, cu j i <liss~, c repito-o, ~ú o crime pro
!)UrA as tu\·As; a verdade lliio teme a luz. Se achar 
:J_ne dc;>cs docn:nc :: to> po<lc:n vir provas, pel:ls quaes 
::1e co:l\'e:Jça de '\UC o :nagi~trauo em qu~stlLO andou 
!':lEno~ con\·cnlen'tc!l1Cl1~C na Uccisrio daque11t! !le;;ocio, 
acreditem V. Ex .• a C:L!'a I! o l10bre t.!eptttado, que 
:a.l\'eZ não me limite ao >ilcncio. 

Er:. w.~~~ ou~ foi iac·)hen:nte :1. decisTto do Hlnremo 

~~~~:~:J:~~e;}~~~;;~ ~::<l~::;,~2;~-c~~l~~:~~ed~J: :.~~~J~,~e;~ 
'o me•mo de qu" 'e t:-:tt") o Dr. José Alwo Pereirn de 
Can·alho P seu irm:t•> Ecnri<p:e Ah·c,; de C:u valho, rê
querérão clle!;, c.n ::lgt:cm por r:!k•. ordem de lwbea.,·
-::orpus ao Fuprc:nQ t~ihun:1 l Ue jnstiç·a, qne negou-a, e 
:> rnoti,·o dcst:L nega.;:ív Í<Ji-cstar<mJ pronunciado;; por 
::1m juiz compcte::t~. 

O Sn. ÀIIA.t:JO GL:cs:-Os ca,os E~o Jilf~rentes. 
O Sn. CoELHO l!ounrGI:ES:-Dias depois aprcscnt.\o-se 

3Utros individuo•, indic1a.dos no mesmo crime, tambem 
pronunciados P''~ u m j11iz co:npetente, e o supremo tri
bunal concede-llJe.-, ap.:zar dis<o, uma ordem de habeas
corpus! 

_I\. differcno;-a. ~ntrc os dous casos é pequena; 'lunsi 
:nulla: menos do que isso só a identidade. 

Tambem disse eu c;ne a ultima decíslío, além de 
incobP.rente, havia sido inju;;ta, porque da exposi<-.'io 
de moth·os otferecida pelo Advogado peticionaria cÓn
clui que a pronuncia tinba. ba.lltAnte fundamento. 
Chamado pnra <lSsi;;tir á. prestat;>il:O de conti.s da m~ 
transacta á actnalme:~te enCllrreg-ad:r. da gestiio dos 
::3egocios da Santa Ca>::. da ~Ii~en~ordia de Santos, o 

juiz municipal, niio podendo exnmina-Ias bem, assíg
nou o respectivo termo com :r. devida resAlva. Algum 

• tempo depois procurou rever essas eont:ls para. saber ao 
certo o tstsdo dellis, ''criticar o alcance que pudesse 
hn,·er, e promover a arrecadação e cobrança. que lhe 
cumpria, nos termos do ~ 4• <io alvará. de lS de Outu
bro de 180G. 

O l.'n. ARAtJo GóEs dá. um npme. 
O Sa. CoELIJO RontuGm:s : - Não tendo podido obter 

os linos das contas pelos meios normaes, e crescendo 
por is>o mesmo as suns suspeitas contra a me•a admi
nistradora, expedi:> um mandado de busca, ei:l tudo 
co.:~fo":r.e no ~ 5• do art. 189 do codigo do proceSõo e 
Art. 10 da lei de 3 de Dezembro. Executa-se o mandA
do, v:Ji-sc ao archivo; m:1.s não se encontrão l:í. os li
nos, ue proposito occultos por suppor-se que o juiz · 
f::.rh o possiYel para examina-los. Esta eonstante reluc
tnncia na. exhibi1'ilo dos lh-ros ao juiz, que era compe
tente para saber o est:tdo das ~ontas d,t Santa Cas:1. da 
!ltisericordia de Santos, reunida. :1. previdencia, com que 
for:io tirados do archivo, nEio é muito d~ponente em fa
..-or daquelle~ <!ue pedirio c obtive-ri\o a ordem de ha.-
1Jtas-corpu8 a que me referi. 

Além disso, os :~.rtigos da novíssimA lei hypotbecaria 
por mim citados na. seSElio dt: segunda-fcha. são ex!l.:res
sos : elles dizem que a f..:.lta. de ínscripçiio da. hypo~éca 
faz o thesoureiro 1ncorrer nas penas de estellionato •.. 

O Sn. AnAcJO GóEs:- ·verificada a fraude. 
O Sa C-oELao RonmGllES : - O nobre deputado des

tacou estas düas palavras e quer dar-lhes uma eladi
cidade. que cllas niio comportão . 

.Atténd& V. 'Ex., Sr. presidente, pan est:t serie de 
consider:~.çõcs. A lei, prescindindo mesmo do art. 114 
dA de 3 de Dezembro, n1anda o juiz assistir :i. prestação 
das contas em mesa, ma.s obri~:t.-o tn.mbem a fiscalisnr 
o estado da admiuU.tração, promover a. cobt'8Jl~.a. dos 
alcances, arreca.dar os bens extraviados, etc. As contas 
são de tal. modo complica.das, que requerem maduro 
exa.me ; e& te exame não póde ser feito em mesa; o juiz 
assigaa o termo da prestação, resah'llndo a su& respoll
sabilidAde; procum dej>'>is examinar os livros, e estes 
lhe são negados; expede um mand:~.~o de busca, mas 
não os encontrA no archh·o; recorre AO registro das 
hypotbeCAS, e não acha inscripta. a que devia. estar pelo 
respon;avel. Ora, o que result:t de tuio isro~ Qual é 
o juiz escrupuloEo que em t:r.es circumstancias não 
suspeita a exístcncia de um crime '1 

Mas, diz o nobre deputAdo, t·erificada a fraudf •. . . 
Quem o ne:;a '! Em these não h:~. crime sem má. íé; 
esta é um elemento de todos ellcs. Em me.tcria penal 
- :fraud•; c lll:l. fé - podem tom:n-se como expressões 
~yr.(l:1ymns ; e, pois, a~ p!lavras a que se soccorre o 
nobre cleputado c:·r,o a te dispeu~:~.vcis. Ora, eu não 
direi qa c; J~ou,·esse prova plen:1. <la exi8tencia de fraude, 
m:>s i:1dicios vehemcntes vejo em tudo i~so, e o l:obre 
deput:tdo , juiz provcoto, sabe melhor do que cu q.ue 

. não é p:·e~i;o !llais parA funrlamcntn.r umA pronu::.cl<t : 
crei ') ~!h~ sn1o fplc S. Ex., no C!l.~o do juiz mu!.".ici!1nl de 
Santo~ , teria procedido como elle . 

O ~11. An.,no GúEs <l:í um llilarte. 
O Su. C.:J~Lno Ronnu:t:Es:- Então para que ::e~;i 

rüo o"' ]i\·ro~? Por qne n:lo cous(mtirão que clles fvs$~:~1 
e~miuad.os "! P:~.ra que, em summ:1., os subtrahirão .:o 
nrchh·o, onle déviiio estAr guardados 'l Se os mesarios 
da SantA. Casa de :::~.ntos tiYessem sã conl'Ciencia. oios 
seus actos, os liYros terião sido mostrados, ou pelo 
menos não teri:í:> sido retirAdos do arcl1h·o, onde de..-ião 
esta:·. 

Eu di~se finalme::Jte que :1. conccs~ão Jo liuuca.s-cM"T-"" 
foi illegal, e o nobre deputado defende a sua lec;a
lidade, fundando-se no ~ 1• do art. 353 do codigo do 
pro.-:e:;so criminal. 

Ora, ê certo que, depois de declarar CASO de ha.ha•· 
corpu.s a illegalidade da prisão, o codigo ne$se pnra
!!rapho considera. illegal a. que n5o th·er justa. ca.us,, : 
~s isto não quiz. dizer o que o nobre deputado r·re
tende. 

Justa ca.vsa. é uma expressão eminentemente juricEca 
e equi v:lleote :i. causa legal, isto é, fundada ou n:en
cionada em lei. O soberano princip1o da legisla.ção ro-
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mana. nulla pa!t~a "''" lege, transeripto por outras pa
lavras no art. 1• do noS>Io codigo criminal, tem come 
conseq?encia necesearia a disposi~ do~ 1• do art. 353 
do codtgodo processo: porque, se a prisão é um meio de 
punir o crime, e se não h& crime sem uma lei anterior 
que o qua.lifique, tan1bem não póde haver prisão legal 
senão baEeada em uma. causa definida por lci. 

E' esse· o sentido da expressüo-justa causa- que 
tantas vezes se encontra na. me.ma legi,Jação roma.na, 
como v. g. nas disposições relativas :í. transferencia da 
propriedade, onde dominava o principio da). 20 cod. 
de pact : « Trad•tionibu• et usucapionibus dnminia rerum, 
non nudis pactis trans{trulllur. A lei 31 D. de adquir. 
r?r· do_m. J. 41 1 t. 2 explica o pensamento da lei 20 
c1t. assun: "Nun~uam nwla ttadie;o transferi dominium, 
sed• ita, si t•euditlo, aut aliqua, justa causa, pr<I!cesserit, 
propter quam traditio seq~retur. " Ahi como em outras 
passagens, que a cada passo encontramos no corpo do 
direito romano a. expressã.•-just3 causa-tem o mes
mo valor que causa. legal, o que tambem ee verifica em 
muitas disposições patrias e especialmente nas ordena
~es do remo. 

Entendido, pois, como de,·e ser o ~ to do art. 35ll 
do eodigo d<> processo, a prisão tinha jw;ta causa. 

O Sa. ARA.UJO GóEs di um apart~• 
O Sa. CoELHO RoDnrGt'ES: -Existe ott não existe 

um fncto qnalificado crime? 
O Su. AnA.t;JO GóEs dá outro aparte. 
O Sa. CoELHO RoDIUGt;ES; -E' a falta. da inscripção 

da. hypotbeca; maa diz o nobre deputado que faltou ave
rificação da fraude: nii.o penso assim. A's vezes dous ou 
tres factos, in~ignificantes em si mesmos, quando ligadós 
pelas circumsta~>cias e conferidos trazem evidencia a 
uma questão duvidosa. Seja·me licite trazer ainda. aqui 
um exemplo dos Romanos, que \'em, salvo o erro, na 
1. 26 D. judicat. sol.:. , (") fragmento de Papinie.no. En
trAra. em duvida se certa mulher devedora de um fidei
coDUillSso J. u.m seu irmão, que havia. !nllecido, deveria 
reet1tu1-1o :LOs .uerdeir?~ do morto, e, ou-;ido.l'apinia
no, C1ectdto este que se de.., ia presumir remett.ido o lid.ei
comiillSSo, attentaa as circumst&ncia.a j:l. do p&rentesco 
prox.~mo, ~á de ter vivido muito temJ;>O o credor sem 
ped1-lo, j:i, finalmente, de haverem t1do contas entre 
si_, sem que em alguma se fizesse menção de tal di
Vlda. 

No caso vertente, ee attendennos á recusa. da. exhi
bição dos livros e á retirada delles do archi,·o, a. falta. 
c:h inscripc;ão da hypotheca. induz a existeDcia da. fraude, 
porque ... 

O Sa. ARAt;JO GóEs dá um aparte. 

O Sa. CoELHO RoontGt;E~:- Se nós fossem os exami
nar as contas e viss~mo~ o estado em <me se acbào os 
hens da Santa Ca>:J. c.la ::'lri•eriCQrdi:~ de ·::;antos, defco
hririamos talvez o X dest:l. questí1.0. 

O Sn. AnAt;Jo GóEs :-A incognit:l. 

O Sn. CoELHO RoontGL"ES: -A incognita, diz bem ; 
mas na. arithmetica e algebra tambem ma-se da ex
pressão X. 

O nobre ~cputa.do trouxe ::.inrl::t <;;~ pc;:t:'l .-::=:--~~'!i';io Q 

:wiso de G de .-\.gosto de I85G, creiu yu., "" P'""'l" pelo 
:5~. conselheiro Na.buco. Sei que essa ltunino,;a. e juri
~ca. decisão do g:overno .;-me fa.Yoravel, mas deixei de 
Clta-la de propostto .... 

O Sa. Aa.A.uJo GóEs di um aparte. 
O Sn. CoeLHo RonaJGt"ES :-.... porque tenho muito 

medo de, invocando aqui em meu apoio um :~viso do 
governo, concorrer para qna augmente-se a preponde
rancia inconstitucional e abusíYa1 que a omnipotencia 
do 'POder execnti•o e a dependencia. do judici.ario tem 
dac'ío a. essea piolhos da. nossa. legislac;ão, que muitas 
vazes constrangem os no,.;oa magistrado~, e <especial
mente os novos, que são em regra mais timido&. 

Voltando agora :i questão, lembro 2.0 :1obre depu~do 
que nem o eodigo do processo nem a lei de 3 de De
zembro mencionão o habM•-corpu• e::::re os reCurt!OS 
ordinarios; e, comidera.do elle como recur!!o extraordi-

(") E' a. 1. 2G D. de prollli$. 
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nario1 é claro que não'póde ser concedido a quem pu
der amda. usar do ordinario. O habeas-corpus é1 se me 
permittem a comparação, uma especie de restituição 
in integrum em materi&.criminal, e, assim como no civel 
não é possível o uso desta a quem póde l:z.nçar mão de 
outra acc:ão em fuce do § 2• da Ord. do L. 3 T. U 
(qu~ resol\'eu uma grnnde quest.ii.o do direito romano), 
ass1m tambem, no crime, não se deve concederáquelfe 
a quem pó de exercer os recursos ordinarios. 

Ouvi, Sr. presidente, na. conferencia do snp:remo tri
bunal de 27 de :Maio proximo passado, dizer um juiz., 
que vot:n-a pel:z. conces•iio do habeas-corpus, apeur da 
pronuncia, como votaria se fosse requerido por um 
coudemnado, que, tendo cumprido a sentença, fosse 
conservado em custodia por arbítrio do juiz; mas não 
me occuparei com a refutação do pnrallelo. 

E jú que fallei de condemnado detido em custodia, 
apez:u: de cumprida a sua sentença, lembrarei um fact'l 
occorrido (não importa por ora saber onde, porque hei 
de pedir es~larecimentos a. respeito) de que fui infor-
mado. . 

Um indh·iduo nessas condi<;üe~ requereu alvará. de 
soltura, que lhe foi negado por haver o juiz executor 
computa.úo n<' pena. de prislio a reparação ci\'il do de
licto. 

'Cm seu compa.nl1eiro de cadêa, que havia lido o co
digo, requereu em !'eu favor ordem de habtas-corpu.s á. 
rtla.ção ao di>tricto, que negou-lh'a, porque o reque
rente não estava no go~o dos seus direitos polí
ticos. 

E' pena que nno esteja aqui o nobre deputado pelo 
Cear:í. (o Sr. Alencar Araripe), pois t:unbem inforin.á
rão-me que S. Ex., posto que &lheio :1. esse fa.cto,n-:io o 
ignorava. . 

Nüo quero crer 1emelha.nte monstruosidade sem do
cumentos serias: ma.s fique dito de passagem que em 
tal caso a. Ol'dem de hÍ>bea-corpw devia ser expedida. 
até mesmo ex-o1ficio, e por consequeneia pouco de'l"e
ria imp~rt:J.r a esse e>crupuloso tribunal que o reque
rente estiYessc ou não no gozo de sell.& direitos poli
ticos. 

Em conclusão, eu disse que a. decisão do supremo 
tribunal de justiça. foi iocohercnte, porque em círcum
sta.ncias identicas elle concedeu a uns o que negira a. 
outros; disse mais que ell:t fôra injusta, porque da 
propria. oração feita. pelo advogado do~> pacientes eolli
gia-se que a pronuncia tinha bastante funanmento; disse 
finalmente que fôra. illega.l, porque o habeas-corpus é 
um meio extraordinario, quP. niío se deve conceder a 
quem póde usar dos ordinarios. 

O Sa. ARA.t:Jo GóEs d:í. um a. parte. 

O Sa. CoELHO RoonrG~Es:- Mas en nãQ 8igo a theo
rb que justifica os meios pelos fins; se á lei é m.i1 e~ 
temos meios para reforma-la, por que não o faremlls ~ 

Em toào o c:J.~o o expediente de que me birvo é legal 
e conveniente. Vamos chegar i verdade e verificar os 
pontos d:.widosos. Se eu não tiver.: razão, ~que~·. :r:x. e 
a ca•a certos de que, ~e fõr rrecrso, seret o pnmetro a 
confessa-lo e a retractar o meu erro, sem que disso me 
fique algum peso n~ comciencia. 

Ko principio da minha vida. publica., quando jorna
lista, uunc~ receei ret.ractar e>s meus erros; hoje, repre
sentante da nação, fazendo parte desta. augusta camara, 
estejão certos de que sou I) mesmo homem, e quando 
fõr necessario co!lfesea-los eu direi, como já tenho dito 
muitas vezes-errare humanum est. 

o Sr • .-Uencnr .t.rarlpc:-Sr. presidente, tomando 
parte ne8t:t di~cussão, presinto a obsery:~<;ão, que fe:rão 
:.~.lguns :r.nimos escrupuloso•, qu:mJo vtrem pronunciar
me em ürsor do requerimento do nobre deputado ~11l 
Piauby. Sendo eu magistrado, julgaráõ talvez qac 
fa.lto io melindre de corpor:r~, e que só ·me cabia 
oppõr-me a um acto qu_e enca.rào c.omo offensi"''o e 
desrer.peitorlo w prerogatí-ns da. magtstratura. -

Considero, porém, Sr. presidente, _que nesta. c:at<a o 
meu primeiro dever é attender á. quahdade _de re:pres~
~te da nação (apoiados), e correspon'!er ~ obngaçoes 
mherentes a este honroso encargo: asslUl n:~o deve de
ter-me a consideração daquellea que Jlensão que, JJU
gnando eu pela aceitação do requenmento all~dide, 

3 
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~ueono p~a;a .a iccrepa<,lã.o .e desp"stigio -de um }>oder 
lie ~ue .faço .p:trte. 

N.ão. é este o me11 modo d& eaca.rar a. questão: _penso 
beia liivcrsamecte, 

Parte do Córpo d.a -m.agistyatu~, devo zela.r ()& fóros e 
relt&lias de>:tn.,· .afim de .que não ui:~- despojada. de ~eua 
noÕ'toes attri~utos ; qua.ndo, porêm, . tra~-~e de &ctos, 
que reputo injustos, illegaea.ou erroneos, praticad~s por 
juWs6 ou . tl:ibunaes, nem -por ser magistrado de'\"? de
fend~los.e a.pplaudi-los. 

Trata-se agora de que~ De obter os neceasarios es
cl:>.recimentos·pura. podermos a.juiz:l.r de um neto tmlti
ead.o pelo supremo tribunal de justiça, !em que pQr ora 
o cellSuremos ·ou appls.udamos ; trata.-se em summa de 
pedir cópia de documentos que esclareção um facto 
gl'9.V-e que .nos incumbe verificar; niio Jlorqne possamos 
revoga-lo, corrigi-lo ou modifica-lo, 1mpdindo a. sua 
e::~:ecução, ma porque, se reconhecermos ·abuso, cabe
nQS- pro~tr-sobre o fnturo com s.lguma .no-.:a. d-is]Y'~ifáo 
leg'..slath·a. e sobre o presente com a censura aos autores 
do eQu.so, 'denunciando-o ao iuizonn.cionalpormciod3 
diecusaii.o, garanti& podero~ de todos os dire1tos. 

Sondo importante o exercicio da b.culd:tde de e:xame 
c.>nferido :is ca.maras legislati..-~s, sobretudo quanto in· 
terw;3.1' possa. :á. boa adminiatr,,ção da ju&tiça e á •egu
r.:tnça., dos dir&itos do cid.a.dão, niio cooperarei p:u-a q,ua 
e~ .:faeuldade ae não e:x:er~a quando as cirou:n&ta:J.clas 
11. tol"llão ~:.til. 

Niió llle era. licito preterir o dever de enunciar-ma na. 
qlleHiio,- como representante da naçii.o, .tií.o rom<?.nte pa.t:a. 
resgua.ràar-me .ao·receio de ferir escrupulos, que r·~uto 
,-ãoa.·.e ill.funda.dos. · 

Pedir a exhibiçiio de docttmentos nunca. !oi firmar 
uiD& cansnra .•. Se,.ptatieado o acto, aobrevem a rcch.ma
fio1 114. ha.,dou.a. caminhas; ou desi»rezar :. queixa, ou 
exigir a.pron.. O -pri.U!eiro po:oceiimento é iniq_uo, o 
s~do é :razoavcl . 

.Se, .. pOis. ante nÓB.Appar.ece .reclama~ contra um 
acto proclámado injll&to, cumpre-r:~os abraç.ar o cami
llho ir:~dicado pela razlio- Dc,·emos, pois, informar-nos 
lAJ'A reroh-er. 

s..o..supremo triblUlal de justiça. houve;· praticado 
um. a.eto justo, os documentos pedidos Yir:íl> dar te~ 
temUDho da sua oostumada. rectidio e prudcncin; e neste 
ea.110, coueorrendo eu pnn que toes documento' appa
r69io, . terei cot1trib.nido para. m:rior :realce da corpo
raf'áo a que pextenço, ma.nifes:sndo-se ao publico mais 
um·actu de juotiça do venerando trib!Ulal1 cabe•;a da. 
magistratura br:uileira. 

E' pela pra.tica da. jus~ que os tribunaes fo ~ta
ecem o seu coDceito, ill8pirão contia.nça &os· cidadãos. 

E-como assim suctedel:áse, arguidos oe actos dos juizes, 
1icarem CS8eS actos Das tre\·:l81 como rcceiosos do exame 
i luz da. r:uão e á i.ace da le1 'l 

Não: j"-ruais opin.a:rci para que os actos da mil.gis
t:ratura deixem de ser patentes e examjnados- I:1 quero 
que a . glori•-della ostente-fie por. seu,. actos justos, no
torianlellle coxiliecidos e -pasliãdos pelo crisol- da critica 
aind& nmais.severa, e não qu8l'o que ella se o'Wõcnrcça. 
negando-se á discnssilo ; o magistrado, o~p;iio da. lei, é 
for:te OOZll() esta, Dão ree11111.. o el:a.m.e e analyse da, su.as 
decisi:ies.· 

. Se a.~, "e:~; hou'Vet um er-ro, que .a discus..r.o e o 
e:x:&me revelem e demoDõtrem, nem por isso o magis
trado .bnzileiro ficará deliComider-.do; !eri um e8ti
mulo p:s.ra o ~<l'll ma.ior estudo, po.ra mais intensa. ap
plic"9iio das suas bculdades a. bem dirigir-se no difficil 
étlcargo de admíoistra.r justi~-

Venhão, pois, á pttblicid.&de ~s decisões dos jniz<>s e 
trib'!lna.es! ne.da. ha. a perder; tudo ha n g.1nhar. O ma
gisttado loC es.forçará. com·· m3is empenho por accrt:u': 
e ~ seus CO:lei<l~Kãos adquiriníõ todos os dias ·provas 
de q\le elle é just.o. Só aa~>im a justiça se r~peitll e for
tifica. j &(,' 8.~ O 11lagTsrtadO •Se W~ifiCD. por eeu no
bre aaee!d.oc1o. 

Na <>piniio pnblics erguen-se subita ·pre'<'en(":io con
tra. a soltur~ concedida. J>?r via de ltabetu"i:orptu a. réo~ 
pr~>nunoiadoJ; no munic1pio de Sa:1tos, por um crime 
que pareceu escàndalo!? pe!a ret:alcit~cia. d~Js selll!S 
~~, · os quaes com.· 1ttao!ita :trroganc111 m~no:>spr~za
\-io o: ':l13.!l.dado'io do juizo . 

Erio o"·memb:rq' ·da· junta cubainistrad~ da Sant&. 
Casada !>Iiserieordia-da cidaàe-do,Santos-fiue tl~~viio.,. 
se -s· prestar ·contas ·an ·j'lliZ -co~te-1 e 4>'CAlt:a.rio·os · 
li n-o& d.a· e&eripturo;çiio ~-sua admíuistn~Go;· como !'e 
no pa.iz nã.o ·houvease leis nem- magistndQSt pan·~Xe• 
cuta.-J.a.s. 

Parecia, Sr~ presidente, que 111 rioa • e iUastzooa. .ei
da.de• de S:~.nt~ esta.~ reduzida 8 um<\ <la& mais longi.n
qUIIJIII atrazadas das nossas·aldêaa,. o.ilde vemos essas 
tergiversac;ões'pratic:J.d:ot& por seu• .pequ'!nos potecta.dos, 
para eximir-se da acçúo das leis e •acoberli&T vergo::~ho
zns- ·e illicitss· g:mnneia.s. 

Convem elucidar a questãG, ou.pan· arredar do pri
meiro tribunal da· nossa judioa.tura toda a suspeita de 
erro e capricho, ou para inil.i.ngir-lhe s.«nsura. devid11 
pel:~. inobs&r'Vaneia. da lei. ' 

O meio prof<lsto ·pek 11-utor doonque~nto 1lm -dis
cussão .é regu.ar, e admittido pelas pnticaa parla.men
ta.':etl; portanto, é aoeitavel.. 

Eu não só voto pelo requerimento, como tambem 
pretendo fazer-lhe um additamcnto relativo a um jul
~nto ultim:unente proferido pelo supremo tri&unal 
de ju~tiça, em c:1.so mui grave e :(>Ocderoso. 

Sei que, em rel:tçãe ao :requenmento do meu nobre 
collega., deputado pelo P.iauby, p6de-dizer-se, como j:í. 
se d.isr.8, !iUe o sup-remo -tri.'bUlllll d.e justiça obrou na 
esphera de sua estricta jurisdicçi>o (apoÍ<I.d4l<); estou 
certo disso. PenEo ta.mbem que o supremo tribunal à.e 
justiça ex.erceu incontcstavel attribuiçii.o sua, conce
dendo a soltura, por julgar nullo o processo criminal, 
em virtude do qual' havião sido p:roesos os ·pacientes. 

Não basta. obrar com leg:Uidade para obrar bem; é 
preciso ta.xnbem obrar com jnstiç:~.· : e é ·por eu entender 
que o supremo tribunal de justiça, procedendo· na or
bita das suas a.ttribuiçoe~~, podia comtudo prati= um 
a.cto injusto, que desejo ~ntHa.r o :facto, que !Ó póde 
ser convenientemente ap~ndo quando :tôr conside
rado pelo lado <U. l~il.a.de e pelo .lado da justiça. 

Emqnanto :1. legalidnde; não duvido della.·; hesito, 
porém, em crer Da justiça. do acto. 

Se o acto não é justo, cumpre reprova-lo. E nem se 
diga que é inefficaz essll. reprovaçEo , porqUl1nto não 
po~e~os reparar 8 i11justiç~ nem puuir os autores da 
lDJUBtiÇR. 

Sei que nem :1. nossa. I e. i fundamental, nem lei algu
ma regulamenta.r estabeleceu j.uizespa~nj~"'lll' os mem
bros do supremo tribunal de justiça. por seus erros de 
ofiicio, ou outros crimes. E tanto importa. ser decla
rado impccca\'cl como carecer de juizes para ser julga
do : de mancir;,. que o supremo tribunal de justiça é 
uma potencia irres:Ponsa...-el, equiparado neste ponto á. 
mais •1lta prerogatlva da corôa, ao poder. moderador. 

Se isto con'Vem permanecer, não discuti~:ei, nem é 
opportuno tratar. CõnYem, todavia, estabelecer que os 
membros desse tribunal n.ão e&tão nem -podem esta.r 
isentos da. censura pela. p:llavra., quer na. imprensa, 
quer n9. tribuna legislativa. 

Seria por cert~ injnstitiea\-el privilegio firmar nisen
ção dessa cen~ura, quando os demais membros da ma
gistratura e os demais agentes dos outros poderes con
stituciona.es est:iio sujeitos a ella. 

Se os ministres -do-supremo tribunal. de jasti~ esti
verem livres ·d& <:enenra., .nem ao meaGs um desafogo 
h::tverá ·contra decisõl!& que- ·são irreconiveis! Não ha
..-er recurso contra as s~ sentenças, nem resrnnsabi
lidade contrn os se~ mi.nis~ros, . é horrh-.d. despotismo. 

A censura {'ela imprens:t e peh tribuna é o unico 
correcti v o poSSI\-el contr:L as deci~ões de um tribunal 
invostido de poder tão elev~o e absoluto. 

Este correctivo é uecesll3<fio; p<>Eqt1A!1 comquanto 
alli predominem· a. aabedoria e a prudencia., .como íolg<> 
de •reconhecer ne.st:l.. sole111ne ocça.si.i>Q, toda.vi.a. .podem 
dll'-se desvios .que {leejudiquem preceitos: ca.pitae~ do 
nOiSO direito, QU nr.âo mtel'e68e5 valiosos <los particu
la1'es. 

Não é :razoavel, poiE, deixar os actoc do e11pre100 tri
bunal.de justiça, já. ree~rdados da rtieponsabilid&de 
leg:rl, ~ar ~em a respo11sabilidade mo~&: isto -~ria 
incompatn·el com as nol':IIU5 de um regunen pohtlco, 
onde todos, excepto o mon::trcha, respondem por su11~ 
a~ões. 



Os· d0cum.entes" pr.dii!J;>.s. p~loú~lu&P.le )'.epr~~!íltan~e 
doe Piátdnyi ·IU>s. devo;m. ~e1· .conq~Oii cow ,tantq m;us 
justo motiv:G:)•J·.q>+an.tq e·~•oo . d\l:Y:er:mos,p.ijtpnc;l~•, que _ 
elles .. nãasã~ · nec«Ssar!Pii-,pó,mentEj .con;w,,~uu,da~.n,Jiq.';de 

- cen8~9 , quec. rml!'neça. o,•,S<>Brelllfol , tribunal .. de. j'!lá.tiÇa, 
mas tambem como base de d~fesa d~quel!es 'l,~e,' so,~ o 
peso; dandecisii;o.'de·~ãohcou&p.lll:U@ tn"tm;r~t>l,_ cPOd~m ser 
considémdo$•)COD1<i);sutoli~S - de _nma.,xwlen.c>Q. coutr;a a 
libérdade·_, do, cidlidii<>i co>po,.jtiiies le~iahps, .:, __ 

E' o.J()as<D[ ern1.quq'se;,aqhãoro -iuiz. -muniqip11~1 :e.o juiz 
de:d1rei.OO•fde. •.Siii1)tciS) . Ps•-qtp>es.-no.meu,JJll.oc;lo .• de. P'fllSar 
procedê~ã<lQCom j)latiça• ,e ,louV.a:vel. .fi,rm.eza, . susten t_and o 
o irríperüudal tei ptq:vecta, .. . 

o Sn, .CoELIIO _RoDRiGuEs :-AroiaflEl•><· 

- O Sn.,,.\ -llEtYCMtiAno\n~E.;~Sérll. ,j~to . que. dení:e~os 
estes . dous-magfRtr~dos,- entregl':~s,.ao ,,diui:J;;t:Vor da :9pi-
1lião? Nrui·.o, se~;á. pflli certQ. . . · . . _ 

E': na.tttli:l(l!.q,y,e',,appp.t~l!!lllld4. a,deeis1\i> .. de u~ trtp~~al 
auperior composto de jtilzés vet~r!"pos, a.b~tsa~O~? JU
riscousultot\-,; , ~om_?-.. d~vel'll; ,sex llllClfl:Ot . enc,;>neCidOs no 
estudo ·e,•:app)-iça.ç~,das l~~ - ~$J.,dects.ao, s~J~ l~&~ ,c~m
sid.erada., cl)m.o- -ml!l~-'ap!lçtiJ.d.ÍLdo· q11e <R dO JUll\ mfer1or, 
que-. nem· t~m·pO:>: ,s~ o~ CJ?.e<litçi.~r d.à ~:>q~erian_cia, _ neJ;n ci 
prestigio .. d!i<,idad~ .. , . ' · . ... . . . . 

Entid.ade nSUtgu],ar, J r~pt:M,~se -,O Jlll!'- lUfli~Or }nSIS 
sujei?o. :a0(er11o e, á. P!LI;I!:Iloo,do .• q\tllo o, tnbu!1al,. e11t1dade 
collecti'lla< .. eJ.ni.fa,vor .de,, q\',e),llr,se .e$.Lilel.ece. a _ p,re-
sumpçã&..do..~e.lito.; ~ .· -· ' , 

Ora, Sr,~ p;resi~llnte, :.;\'JJ\a~O.~ . 'taLstt).laçao.is~ !\0_1! ~we
sep.ta, e- este,mosr.na.,dmu~a;~e !U)C>lt~u- o J_q:t: . .si.hgtil~.r 
ou _se e-m;on ,.o . :tribJ,>_nal.suP.~~or0 : e.xt~~.-~a..·r~~o,qu~ .nao 
de-samp~wemoil- · é-, eonde.mnejll?!_. ~ogp , o. rn!)>ts, ~~a c?, e 
s1m quii't1FOf<\Ul'.t;>J:IOS r~c.91;hec~r ~ió3!,J:~ J'!"dP as te, J';~~tl,lla. 

Nà.El . conll.t\ÇÇ\'we~o .J;\l'-" · ~O.:c~p').~, .• n.e-;:r: : o_ Jffi~ de 
direitp · .de>flii\ittos~ .que, .• mte~.v1e~;>0. nll, •ll<PFErol!LÇa,o CJUI- 1 

ge,me,Jto:,.(le,.J'~>.eto,ç.Ím(i+o~o l'• qlte me .. hei .• refé~;idP, de- J 

oretaud,o •·~~<•._1\l<ifi'G ,d.o~ ,_ paAiin~es, '- gue __ p~~ó; sur>.wmo 
tritrull.a.l,',de,j'P!~Iiça.r.fo1'ÍÍQ., sol~()~ eQ.l rec0r~~ de. halle~- ~· 
corpus,; .. ppr;h!~q,nã!J.:;~QU .lll-.?J.;l,O:O, pq_r_. m~t1~.? . d~ ,a:\iet-
<tão ;- só. ,a, (lOIISJ.deraç~o.- . dw~1ra1to autma .. e d!!Jg,e ·o-meu 
procedime.~i;p. ,nestat ,o<Jilas;au. _ - - - 1 

· E':meu,·pa-r<lce>:-.qJ:le,:ve•>.l~ãp , os Çlocp,_roel)tps,:gye.potlem 1 
iBstruix-na&,. ;para.ti-u)i!;ll-f .. do,. ,e-qp_ o:u. ac~r-to ,.dQ acto do 
su-pner:n-o ,tr-i.b:~mal;.-~' j~ti'\'1 he-.assu:1;1. v>tupel'p.r ou;_ap-
planiluea !>U!Iil decls.ll\0. (ApoHtd?.~-) ,. . __ __ . __ . 

o. nobre. depllJta<W .pj;la "Bali).a,., m.ag1st1-ado egr~g10 
e resp.aitaliel,:; bo!U'a ,-.iía. .. to_g•>,. de, 9-ue;_se reveste_r .lm
p;ngnou __ ,a,.,col;l-.Ve.GJ.OOC~a -, dó.;. _req,uenm_e.nto ,~u~ pede os · 
doc11méntos1 a:. •CJ:\\e; ·me:. •retiro. ; , __ . mM p~r,m.J.jrt;!f-me-ha 
elle--que,. m~;.uã.on e,oof<l>rme,. cofn o se:u, mo\10 de pe11sar 
nesfe.fa$su.mpto . . 

Entendo,qi,té o ,s.up,l\e!JI.ü tr:ibún,al de .jt;~.sti'ça es~ava • 
em ·seu, dm:eito,. d,ee~,f!tando.:a. _ soltura ppr v1a de habeas
corpus, sob ó lÚndamet;>t9od_~e'1dentec.auUiB.iid~,db pr?- • 
ce~so;. :p.!>17fJ;Uipl.ÍiO-.e$BE\<nlt-tiVo ,e e;x,n\·esso. e .. mu1:term1-
naute. •n[t.leL{. 

Gom·· eff~itQ, i a n.ullicfu®;. do... proO.?SI\0 póde teSI~-ltar ; 
da· auscnciâ , de for.ma.lidadi~, ,ou. a~sil,ntar' llf\ falta de · 
crhnina1icfa~k do. i:facto ;arg;t~\<l.O .. ;.co~tra · .o .P.aciê'n,te . 

Neub.uma =!t~dade .. _pódé ,ser· ma).'ll dems!Va e capital • 
do que aquella que respeita á inculpabilidlt.de _ do :f.ac~o 
que _or.i.giP.Jl:•O ; pro.o~~ôQ•. I::'! a, ':,erda~e,. se• ~!;'- f~(lt<Ynao. 
é crun1n~so, -oeg:undo a·, quah.fi~açao da· lei';. debalde o 
jni:< o.r~rumr4-,um.,pr.ocesso regular ·em"su~s .fói:mtllas · 
exterwH1;s, . porg;t;te.-Jalt!Whe ,a .f0rmtüa _ essencw.l; ou :.tn- ·
tes, !li ha:sé. da. tudo; .o • cr-~me., 

Sein "ltime.p.,.r-a brus.e-do_.procedimei}to jndiç:ial; have,·á ' 
J.ocument.os;reunidOS!.EQh.urrm. aW;oaç,ão·, haverá .termos : 
~despacbos1i m~s,,uKQ.., hay.erá .: p~oc~~•? ;hayerá uma, 

<~ualificaçií.o,,v.ã,r ma.s<nãQ U!Jil., fa<;J;o. itlrrtd.!c'o. - . 
- Sem causa não lta o:ffe'ito :. e. se o. crinie é a: ca-hsa do 
processo-1 .,s~q~~.slõ- 'q1-W sem, c>:im<(ltii.li. J?Ode e;-r.istíitp~o-' 
.cesf\01 •-pois; -nãe;- é . o.:·.p~pc.esso ql(·eu>-fãz,; o , ctn1re, , stm ; 
este•,q!le!nda,.-, .aq ueUe .. 

Portant!'ij q~f!ndw o,,suP,rem!l'tril'ttma,l;,,de j\~stjç-a t~
:mou por fundimento,._ d~ s.o~tl,l~!). ,.dos,, p:!-'m!'lnWs•·.a.· nulh
dade<,d~ .'fil10.cee;~on pp,: 'filt .... ~~ srÍli!~ ,,q>~%-d,~-S!Je:".~ltl.itl.ade 
ao•ma$nJp, wwç~s~~r !!~owd~p,. CR.Ilid9went\f-~J.tr•d1Co, 
e obrop cqtu·,to,d,o, •o' ac.~rto, : .d\\nliô .. rea.líd;í'd:e' a· :uma 
imper~nt~~~a.g:i';nttJ.tia .. <i?.ft . n0~ai>~Jeis erimillaes em 
1a.voúdo :cic1adi:<o., .· · · · 
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Mas está nii:o ~ a qu~stão, A que,stão con~iste em 
verific$t"_se' · o· fa\lto'' que' b'a:seou• _o stlni-malio_, no:·-qual 

.o i>ili fil~tnroipal· · ~roléril:l :a súa -sentériça • Mp~iri'n~-
cia, é por--lei' qualú1\\ad.o' ctim~uosO': · · · •· 

s~ '? fa~tó. COI)l'O pre,s':lmo,:e colligi.d'!\i · proprià~lle
gaçap . do· aàvogado .deis Pl\e~tes1; hoJe :pubhéadia.-< no 
Jor-nal· do Oommercib'; é' à fl\,lta; de.'-i:nscripçãn;da)bypo
theça legít~ em giJ.r!)ntia. dos bens . cla • irm:ütd~!odelGde 
qu,e erãó :i<).l)Üllisti'!idoFes, a respeitãvel déeisão. 9-e ye
nerando,tdlh'mal riiio se mantem ~nté·ajustiça 1 po'rque 
esse fa:,ctq Ccinstitue··cri,tn.e;' pois :coino tal é·cá;piti;1'1il)do 
em: UOS&O dlr,eittJ; . ' -• 

Ora; ess~ :facto é .expressamente qua:tijica:dó como cri
minoso p~l'á.' 'lei :by_potllecaria, e cr;naird:add 'pt~niJ: ~dil'l as 
penas •dlfi'estellim,uito; Já!sa vê,' pois, que;·se:l'iarià•)lm 
facto ,clâssifidàd:ó. como crithe -petãs'nàssà!l,leiti,; e-íí~ os 

· pt>ciehte~·erão at:gu\.dos de havê'4ó' pra~cád,o, a·questão 
é simple.sm.e'nlíe:de·ptovw·da p.~l"pet~aÇãb .dÇd'iietci<- ' 

. E-_ 'como. o pr()çé'sso .- et'a · r.egúld.:(p~t'.s~as-;ii:ll:n:~Ias 
externa!!'! .e assentava ' n'ufna :-- haS'e • JUrii:l,íÇJa,, l&t@ · e)1 na 
ihlppta\ii'ii:Í de, um d:el~e~o·aos ~éosj ém.arh~estO: -peli!is-ire-
gr>l:s :der. dir.~it'.o ·que o .. sapr.·e·m.o·. tiib1);nal·.' il~. jlist(ça. "-P. or 
metq de_ ha_be(I,S~corp'í'& nãb p~dia ·ord~~ar, a• snl:tur~ ~es-
ses il).es),llO$ :téos; porque,· embora; -pttdessxr hà:Vel' .'J.IlJUB
t~çll< ria . :::p1:e?iaçã'o; ila ,J?;ó:va· P.or _ 'par~ . é!: ir ' jtii73 , p~ores
sante, na o_ tm'lia o _ -me~mQ ·trtbümil 'éompetencut · para 
cpnhe~er dessa. prova; . · . . . · 

Se Jl~v;ià a #njlu,taçãó-de um deltcto:·e· a ·ex1:stêri.cia 
de ul)'l; pro~e~so l·egrrlar;cnão)}li.bhi:·ao--ttib'ttnal :é.o)lh~ce
dqr -do hi.tb'eas-6oip~~- eptra;r nó nieritó , da: • j\tstig!!i ou 
injustiça da: pronúitcia·, ·e: declarar · isen~os de· critíje a 
réos p~!JJ:mncia,do~ ; nãQ,Jhe competia ver ·se ·a ·ptónun
cia_et;a,o!À .não,er:i . .justa, ,mas seo<proce~so. era,evid,en-
temente nullo. {Apoi~:~doi.) · -

Send,q as&im, )louyeeJÇorbitan,cia dê· i'fl~sdic~ão ;}touve 
It)al:>.\fe'stà.; iüfr!Le<;ã9 d{1e'i:, .e .com ltPJl~rencia~·de· r,ecta 
appli;ca.çã~ de um pr~,.cipiii salutar · àpàt~ocin:eu~ee-11m 
erró prei?di'dial á-~ausa dá 'j11stiÇa publica. (Ae'oitu.&~~) 

R .aqu·L,. Sr-; pt•esidente;,.· calte .• •Uillll?: .ol:ts~rvaç_a<l_ .. Na.o 
déi;<Qa, a'ê.- C'll'l,l<Sar: deaagrada--sce1_,imp~iío .. O • acto,,.,d~H.SU
prero<(i). trib>tmal i de jn~tiÇl_R- opJ;, pro,t1cado,-qul}ndll:_i.Cflm
parado com .outra,· •. qt~e •. :poue.o -antes ha..vlp..-._p,;a~JÇado, 
re~;t..J,t:tndo .des~a ,COilJJ?.!1raç_ii.o ,ce.rta fUCOI;g~nene<ia,--1e con-
traillc~;ão.. · · . 

Htwer!)nun me~, p_suco. ·mais, ou, _m~_no~, q]l~ - p~ta.nte 
o sup~f>ll).O. tribui;l.a,\'.de::i~stiça flOI)\lpfíre(Jeu b b'açjjarel · 
José ;Al.ves .. P~r~irt~, de Car;ya~bçi, Mic~tágdq or,,W!n de 
ka}J.ea,s,c(Yrp_'6-·!;, éxa))>ina<l.il. e dr;li.ati:l~ :, a .. 'Cal,lB!i< pelo 
meBIIil,\1. trilin{]~tl,; d~<)idio~ ~sté q~é não Mnéedia,.' a<> .. pa
ciellte ordeW.-de .. 3@~ttira,.po~·'1,ue. o rn;~snw pa,ciente é~pava 
pronuuciadó, e, desde que h!\"1Íà , p~·0nunQi!t, ;LOtt_i9:~ual 
não .co.r<Lpe~i~t,e~a,minAJ.,i: .mais .co1l'a alg:!'pua, -4-,saim esta
be;!e.oia ,elle .. qtw, •eJ;nli:erQ, por. p.ll((.te,.de ;nm reo s~ itlle
g;a~~e: f;*ª d~ Í\l!\1:0 motivO.E\)->:ll,,o p~~ce~s.o, P?~' À~!> ser 
er-iminpsd, o :fttcto . it;nputarl(}, não :P,(>.di;t a_ antorii!~de 
coll<liec,€d\!Íra, : do lwJIÇas-éorpl!S descorthM~. os, e:ff~ttos 
da pr\),l;lUnei.a. · _ -
· Â nrot;tnnçi-lJ., e!!" pro()ess~ _re~~r ou: irr~~plai' e_:a 
par~ o ,sttprem<> .tnbun;M d~ JUst>Ç;t, um Vl!'Cnl\l '.iJ.;t.~, n'!o 
p,odi~-sel' !1\J.ehrttdq. :senã~ pelo, recurso da,·. in~SliU!i pro
nupci~ p;t~a, .o, juiz .. /l.uperi9.r. ou pélP'Íl'lgà.m~ntp , p~rante 
o tr~b.1l[l~l d.o jury. 

A doutl'iua. do stipt,eml!;tribt'lrral'd\ljustiça P.ess,a::occa
siii.o . f@~: "Está$_.~rimJtnciadçl'; ergo,_não .te pod~'S ·valer 
do hq,b.~C!$cCOrpU$ . _u • _ 

J::'[ Q entret!!,n_tQ det~tr.o de tão pq\tC(\s dtas. c~:rp:o· tao 
pr.ofuud~>mG!lte .. va,l,")!m,,a, Ít;\risp,nú~~oc\a ,!. ·_ 

Estes . co\<itr~tes, .em~ tnbiuiaes •. que_. de:ve'*·· na9. só 
ju,lgàr,com• jtisti,çf\, m.!\~?:.tatll,he1TI eli~~béleçer . I).orma:par:.t 
os juizes subnltérnos, são dc~aqproçqadpre~; e ~ÍÍ.odJl!es 
os que<podem- aba~a,F. a. ,cq~fi!l.nçttl na JuS.tiçaJ_to;trodu
zfni!p .a. i.ncert!lZ?. dó.s_ d~)l;~q.q,s,,e a, ,vac,i!l'aç;(~· <\() 'diwito. 

I N:lp p.r,êt~pdo co1TI istq l>~lilt;lll;l' .ce)lsu,ra sobre. ósl,lpr~-

/ 
n:. o , .h,ib. una,~. de. i·Jlªtiça;•.m .. l-1. ~;-c,a;. ·~,~ign:J,~a .. r. -:nm:f;tc.t9. jun
dt!lo; . qll,ll n:oq, p,éd~ Pl-\f.~\':1' : . md~fl'e~e.!_lte, pa>~a , aqJ1ell~s 
que têm a missão de vigiar n~,fW~tdji. dl\~. lets e d:o_~ dl-
r.,.itos .dp cid«il~<\, ,. · · 

Q sR(,IARAUÓOt<G<!Es>,....li:J:IlJ!!:i[-. E;-;:d-;í.oc,onf.llS~QU,qne o 
trilb11Jnai:1ti~~lia,.a)lradt:>J:d.$i,tw : ~ e~).!ijl~r~ : d(l.sU_.AA!JI,ttri~ 
buiçoo~. · 

Ol Sii.fkt~NCAR' AMnn'Ei.---Nfio· h:~ dtividrrj conf-essei 
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e con!esso; Distingo, porém, entr.e obrar 1~galmente 
e obrar justamente. Penso que o Sl1premo .. tnbunal de 
justiça obrou com legalidade; mas isto não me basta, . 
não me satisJ'az ; desejo sa,ber ou convencer me. se elle 
obrou com justiça, porque neste caso serei o primeiro a 
applaudir a sua decisão (àpoiados); mas para isso pre-
ciso ver as peças do processo. · 

Disse-nos mais o nobre deputado desembargador da 
Bahia· que não adaptava·. o requerimento de que 1~os 
OCCupamos, por não convir estar a pedir toclos OS d1aS 
informações a respeito do julgamento dos tribuuaes. 

Concorde estou com o meu .i)lustrado collega; mas 
cumpre ponderar que pedir· informações por factos 
ordina.rios e communs seria na verdade reprehensivel 
irllpertinencia;. mas exigi-las ·quando os casos iêm ver
dadeira importaucia, ou porque :ferem grai1des inte
resses in di viduaes, ou porque derogiío preceitos capitaes 
de no9sas leis, é imperioso dever; preterir essas info~
inações, e abandonar o exame das questões, é cah1r 
em descuido e negligencia, e incorrer na censura de 
não cumprirmos o nosso D)audato nesta casa. (Apoiados,) 

Como já declarei .em principio, tenho de apresentar 
um additamento ao requerimento em discussão ; e esse 
additamento refere-se a .uma gravíssima violação de 
lei e:x:pressa. O supremo tribunal de justiça praticou 
um acto que me causa verdadeira sorpreza e espanto ; 
sorpreza e espanto que se despertaráêi em todos quan
tos lerem o acórdão por esse tribunal pro:l'erido em 25 
de Fevereiro do co,-rente anno, condemnando o vice-

' presidente da província do Piaul1y7 o Dr. Simpliéio de 
Souza Mendes. · 

Essa condenínação é manifestamente illegal, e atten
tatoria de uma attribuiçlio ii;1po :·tantissima das assem-
bléas provinciaes, - 1 

Qnando tratamos de especie tão.ponderosa, não nos 
deve. guiar outra consideração que não sejà. a do cum
primento doE nossos deveres de representantes do povo. 

O Sa. CoELHO RonmGUES: -Apoiado. Eu não tratei 
deste facto, porque, sendo especial amigo. do Dr. Sim

' plicio de S,onza Mendes,. 'Pé to~naria· suspeito defen
dendo aqm a causa do v1ce-pres1dente. 

O Sa. ALENCAR AliARIPE: -Não eston em circum
, stancia .·especial em relação ao :facto nem á pessoa ; 
vejo um facto grave, vejo a lei desprezadà, e por ahi 
guio o meu procedimento. Passo a er1ôr o caso. 

o·supremo tribunal de justiça, tendo em vista uma 
representação ou denuncia dadiit pela assembléa pro
vincial d'o Piauhy contra o vice-presidente acima· no
Jne:i.do, _procedeu nos termos da formação da culpa e 
pronuncwu o a,ccusado. 

Até ac1ui não tenho uma palavra que' dizer contra o 
procedimento do supremo tribunal de justiça; pois nfio 
quero nem devo agora ventilar se o vice-pc·esiclente :foi 
ou não pronunciado com justiça: a questão é outra, e 
nasce do modo ela. condemnação, pois o vice-presi
dente depois de pronunci,;do roi logo condemnado. 

Com effúto, não contestarei a competencia do tri
bunal para condemnar o. vice-presidente por erro' de 
officio em face da denuncia ou representacão da as
sembléa provincial, que argúa o mesmo 'vice-presi
dente de haver commettido crime, suspendendo a exe
cução de varias leis prl\'vincines; ·Contesto, porém, que 
o supremo tribunal de justiç~, ·decretando a sue,· sen
tença condemnatoria, houvesse procedido legalmente. 
C~nven o-me que :ne exorbito~, _commetteu ini'racção 

mamfesta de uma le1 clara e pos!t1va, e, em vez de dar 
o salntar exemplo de punição de um criminoso, offere
ceu mais um exemplo· da desconsideração em que são 
tidas as leis do paiz. 

. O s~1~remo tribunal de justiça no julgamento do Dr. 
Su11phcw de Souza Mendes. a berrou de toda a j.urispru
dencia, e arrogou poder indevido, usurpando ou me
nosprezando attribuições da assembléa provincial do 
Piauhy. O supremo tribunal de justiça delinquio em 
ponto grave. Vejamos. 

De.termina o acto addicional, ou a lei de 12 de Agosto 
de 1834, 9.ue ás. assembléas_provinciaes. compete decidir, 
quando tlVer srdo pronunmado o presrdente da provín
cia, se o processo deve contimtar, e elle ser suspenso do 
exercicio de suas :luncções nos casos em que pelas leis 
tem legar a snspensão. -

Ora, . em :l'aéê de tão ciato, expresso e terminante 
texto de lei, o· supremo tribunal de dustiça, logo que 
pronunci_ou o vice-presidente, deviá fazer .o competente 
processo chegar ao csmhecimento da .asse!Dbléa provin
cial, afim de que ella exercesse tão importante attri-

, bnição. 
Mas o supremo tribunal de jmtiça . assim não J'ez; 

decretou a pronuncia, e sem ·prévia decisão d~. assem
bléa 'provincial lavrou a sentença de conderrinação. 

Podia o supremo tribunal de justiça julgar definiti
vamente o vice,presidente, accusado, independentemente 
de audiencia e resolução da assembléa provincial sol!lre 
o processo depois, da pronuncia? Ning)lem dirá que 
sim. ,(Apoiados.) • · 

·Quellf lê '! disposição da lei, e vê a.maneira de pro• 
ceder do supremo trib>l'nal de justiça, é levado a crer 
em um passageiro olvido da mesma lei; porque, Sr. 
presidente, repugna~me admittir que com esse julga
mento pretérídessem os julgadores mostrar deliberado 
deoprezo do direito. · · · 

J\1as fico perplexo quand<,J observo que um digno 
membro dessa corporação de judicatura impugnou o 
procedimento della, apontando a lei para ser observada 
e cumpriclà. Sim, o honrado barão de Pirapama snsten
tou a. magestade ela lei, e requerel1 a. sua observ.;l.ncia: 
mas não sei por que fundamento. o tribimal clesattendeu 
ao voto desse distincto magistrado, e prosegúio nos 
termos da causa, decidindo-a afinal; sem que ·a pro
nuncia estivesse completa e perfeita pela interlerencia 
do júizo da assembléa provincial do l:'iauhy. 

O vice-presidente do Piauby não podia ser julgado 
afinal sóínente em virtude da pronuncia decretada pelo 
supremo tribunal de justiça, porque para ella ·produzir 
effeitos legaes dependia ela decisão da assembléa pro:
vincial : portanto, a condenmação baseada sobre essa 
pronuncia é illegitima, é mula,· não póde ser exequivel. 

Estamos no caso da prohuncia em casos communs. 
Quando a autoridade processante'pronuncia, é es$a pro
nuncia depende de confirmação de outra autoridade, o 
julgamento final só mente se opera depois da confirma
ção da pronuncia; antes disso falta :l'nndameato ps.ra a 
decisão, falta materia para o julgamento, 

O vice-presidente do Piauby tem direito· ao juizo ou 
decretação da assembléa provincial sobre o exito final 
do processo,pois podia ellamandar que o mesmo processo 
não continuasse, assim como acontece com os membros 
do senado e da camara dos deputados, quando envo1-

. vidos em crimes; e o supremo tribunal de jnstiça ·não 
poiLia priva-lo desse direito, nem despojar a assembléa 
provincial do uso e exercício de uma prerogativa. 

Supponhamos que a autoridade pohcial, em crime de 
sua alçada, processa e condemna a nm senador· ou a 
um deputado, sem que o processo tenha vindo ao co
nhecimento da . respectiva camara : pó de a sentença 
condemnatoria surtir Bil'eito? 

Certamente, dado esse caso, nem o senador. nem o 
deputado estarião sujeitos aos effeitos da condemnacão. 
E' o caso do vice-presidente do Piauby': emquanto a 
assembléa provincial nã.o resolvesse se o pr·JcesFo devia 
continuar, o supremo tribunal de justiça não tinhà base 
para o julgamento, nem autoridade para decidir. 
(Apoútdos,) · 

Nflo questioúà de insignificante e impertinente ma
teria: não, o :facto é grave. Se hoje o supremo tri
bunal de juetiça condemna a um vice-presidente ·sem 
attencler ao seu direito e sem respeitar a uma attri
buição das assembléas provinciaes, amanhã praticàrá 
outra violação de lei, e assim constituir-se-ha um 
poder medonho, que disporá da administração política 
do Imperio. Attendamos bem para a importancia das 
attribuições do. tribunal e para as momentosas conse
quencias dos seus actos. 

E' iacil. comprehender o que póde fazer o supremo 
tribunal de justiça, se entrar' na via tortuosa da 
inobservancia da lei. Decide sem recurso e decide sem 
responsabilidade. VMe, senhores, que immenso poder, 
e que perigo3 em caso de abuso ! 

Foi consÍI!ierando a possibilidade do abusg, e a gravi
dade de suas consequencias, que o acto addicional sa
biamente crcou um remedio. Elle vio que, competindo 
ao s"premo tribunal de justiça pronunciar os presiden
tes de província com alçacla absoluta, tinha em suaE, 
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·mãos toda a administração do Estado: por· via. do pro
cesso -contra e~ses 'importantes !tinccionarjos, podia esse 
tribunal arredar . do governo das provincias aquelles 
que bem lhe parecesse, desde que a eiv& . do espírito 
político penetrasse nesse santuario de justiça; o que 
não é impossível admittir, porque o tribunal -é compos-
to de homens, sujeitos ás paixões. · 

Mas o supremo· tribunal de justiça acaba de nrrllific,_r 
a garantia e precaução do sabia legislador do acto 
adtlicional por acto 'proprio, deixando de .observar a 
lei2 commettendo uma usurpação e· constituindo-se em 
fqrmal opposição com o direito constituído. . 

Todos conhecemo.? de qüanta 'importancia é- a limi
tação da autoridade. por meio da distribuição das attri
bÓições. O pocle1· absolúto tende ao abuso; e foi para 
coarctar o abuso que· a sabedo1·ia dos homens estabele
ceu o systema ·representativo; fundac\o na divisão e sub-
diYisão dos poderes· pnblicos. (Apoiado-~.) · · 

O poder dividido enfraquec~-se, e garante mais effi
cazmente os direitos elo cidadão ; porque todo o poder 
illilnitado e absoluto tende ao abuso. 

O supren:w tribunal de justiça, empossado da facul
dade de proces5ar, pronnrícia~ e condemnar os presi
dentes de província, podia abusar, collocandO'O governo 
geral. em difficeis . circumstanscias; e só a prudencia e 
criterio dos ':nossos supremos magistrados, que não ces
sarei de louvar, nos hão até aq,ui poupado gravüsimas 
contingencias. . · 

Se _censuro um acto illegal, não me· recuso a dar ao 
egregio tribunal, que está na cupola da magistratura 
brazilt:ira, os devidos elogios pela serie de muitos actos 
de pJ;Udencia praticado" em relação ao ·e;xercicio do 
seu amplíssimo poder. . 

Quando parecia letra morta a attribuição ite jHlgar 
os presidentes de proviucia, cansou sorpreza a con
demnação do Dr. Simplicio de Souza Mendes. Parecia 
que o tribunal ia encetar novo caminho, reprimindo os 
abusos e prevaricações desses ftm,ccionarios, sempre im-
munes, embora ,algumas vezes delinqnentes. . 
· Mas, Sr. presidente, força é dizer que o primeiro 
acto, com que ~ tribun:ü começaya ó novo regimen, 
era desvirtuado, pçrqne não constit•1Ía a repressão de 
um crime, mas uma nova infracção ·da lei, e iniracção 
.tanto mais perniciosa, ql,anto ella partia do mais ele-
-vaçlo grá<J da gerarchia jttclicia1·ia. . 

Tornou-se digno de observnyito qne. 1oese condem
na~o -o -vice·presidente do_ Pianby, quando em longa 
séne (,e annos nunca forao condemnados alguns de 
tantos ·presidentes denunciados perante o illustrado e 
conspícuo tribunaL A singularidade do c11.so despertou 
a ·attenção. · 

O Sn. CoELHO RoDRIGUES:- E' que não tinha aqui 
. quem movesse o ·cledo ! 

O · Sn. ALENCAR AnARIPE: - Niío :farei essn, injustiça 
aos nobres julgadores do viee-pr.esideDte elo Piauhy i 
creio que houve um erro ; . mas lamei!to que se désse 
erro , violando· se uma disposição expressa de lei, -pre
judicandG o direito de um ccdaclão re.speitavel e ser
"<'Í(lul· s:nccro ilo paíz, cemo é o Dr. Simp1icio de Souza 
Mendes. . . 

Niio entro na apreciação da justiç.n. on .injustiça do 
julgamento: __ a minha questão é da illegalidade da con
clemilqçfto, sem que a assembléa provincial competente 
decretasse, ou declarasse, que o .proce_sso devia conti-
nuar. · , · 

O Sn. CoELHO RonmGUEs:-E, depois do protesto do 
Sr. Barão de Pirapama, o ·nobre deputaclo julga que 
a condemnação não foi decidida com conhecimento ele 
cau~a.'! 

O :3a·. -ALENCAR AaARIPE:-Não presumo que os jul
gadaras decidissem- sem conhecimento de causa; peaso, 
porém, que errárão, e errárão fatalissimamente. 
· Cumpre-mé conCluir. · 

Trazendo este negocio ao conhecimento da camara e 
dó paiz,. intento pedir ao governo imperial in:formações 
sobre caso tão grAve, por meio de um additarnento t..o 
req~er.irnento do npbre deputado pe~o Piauhy. 

D1r-me-hãe : o que poderá· o ""Overno f·a.zer r.est'a 
questfioc! 

0 

O Sr. ARAUJO Góes:-Nada. 

O Sn . . A!-ENCAR _AnARIPE :-Entendo 'que póde fazer 
mmto, ou prcve~mdo o preseúte, se éonsiderar que 
uma ordem mamfestamente illegal não se cumpre, Oll. 
procurando firmar regras para casos futuros. O que 
p_o~ n~nhum modo convem é que tão notavel facto ju
nctieo passe como regular e !tdmi'ssivel na orden1 de 
pro?esso criminal,_ attinente por suas consequcncias ri, 
ma1s e!t:wada admmi&tração politica de paiz. ' 

Apresento o meu additameulo ao requerimento qu~ 
discutimos : ei-lo (Lê.) 

Submette?do á consideração desta ntigust.<t càm!_tra o 
me':': requenmento, estou certo que ella decidirá eomo 
ma1s acertado fõr; e eu ficarei satisfeito de haver cum-
prido um dever . .(Muito .bem.) 

Vem ~ mes~, é lido, .~poiado, e entra conjuntamen
te em d1s~aesao, o segumte add.itamento : 

" Peça-se tambein i~:l'ormação ao governo im•perial " 
1°, se_ teve execuçiío a sentença proferida pelo supre- . 
mo tribunal de justiça em 25 de Fevereiro -ultimo con
tra o vice-presideq.te do Piauby, Dr. Simplicio de Sou
za Mendes; 2", se por pm·te' do mesmo supr~mo tribu
nal deu-se alguma providencia para ser observada z. 
disposição d? art: 11 § 6• do ·actó addici0Ml no julga

. mento do d1to Vlce-p·esidente.-.T. Alencar Arar1jJe . . , 
Ningaem mais- pedindo . a palavra, fl.ca a cÜscnssiie· 

encel'ra.da, não se Yotando por te•· dado a hora.· 
Dada a ordem do dia, · levan~a-se a ses~ão ás quaf;ro 

horas da tarde. . 

Sessão 4~m 5 de Jnnbo. 

P-l\ESIDENCJA DO SR. CONDE DE . llAEPENDY.· 

Sunm Anio.-ExjJediente.-Licença ao chefe de secção j)'f: 
O. :u. de Amori1n.-Pmsões a divM·sos.-Licenç!t aos 
Srs. deputados C. D. JJiart-ins e J . A. Chaves.-Order..:. 
elo dia.-Pedidó 'de informações, ApprovaÇão. -Jubi
lação do conselheiro J. C. Socwes, Approvação.
Ajudas de custo aos J"·csidentcs de pro.vincia. Appro
vaçao .-C,·edito pcwa a obm Icorwgraphia das orchi-
deas do Brazil. Votação. - fifatricula de estudantes. 
VO.taçilo.-lJicença aos em)J·regado-• publicas. VolctçãQ. 
-,-Isenção de direitos. App!·ovaçüo.-Pensilo 'a· B. j)[, 
A,·_àuca. Az'P''ovaçuo.- Reforma elo regimento.~Jifa" 
triculcl' de estuda7ltes. Encerrc<mento, - Readnnissilo n s. 
quad-ro elo exercito ao te-nente-coronçl E .. ill .. T. dê 
Sampaio . Observações dos S1·s .. Coelho Rodrigues ~ 
Rod·rigo Silva. Encerramento.- Licença · ao Dr. A. J' ._ 
da S. GuimMi1es Ence1Tamento. -Dc.apropriaçãod6 

· terrenbs. Obsen·arões dos S1·s Andrade Figueira · ~ 
Alcnca.,.-An<ripe. Éncermménto. 

Ao meio-din, feita a chamada, e achapdo- se presen
tes os Sra. Conde de Baependy, Portella, Paranbos; Gui
marães; Beiljamim, Luiz Carlos, Joaquim Pedro, Angelo 
do Am~ral, Carneiro ela Cunha, Souza Reis, Sobral 
Pinto, Menezes Prado, Flori!i.llo de Godoy, Capanemn., 
Pinto Moreira, Monteiro de Castro, Camillo Barreto, 
Pinto de Cam~os, Alencar Araripe, Camillo Figueire" 
do, Araujo Lnna, Taques, Simões Lope~, Heraclito 
Graç· :~, Leandro Mac.iel, Augnsto Chaves, Salles,' Cor --

. Têa ele Olivmra, Gahiio, B~riio da Lag\tna, .Anton"' 
Prado. Cruz 1\Iachado, Raposo da Camara, Gicero Dantas, 
Joaqttim de J\'Iendonça, Azambuja, Perdi~iío i'ihlheir·o, 
Dion vsio Martins, Coelho Rodrigues, Fcrreu·ade Agmnr,. 
I\IanÕel Clementino, Junqueira, Mello Moraes, Ferrtlir ~. 
La o-e, Duque-Estrada Teixeh·a, Lima e Silva, Perei rr. 
da;''s iiv:c, Bandeira ele Mello, Corrêa, ·Ja~sen .do p~ço, 
J osé C>lmon, Fiel ele Carvalbo,- Ferreua da "Vetg--<, 
B~rúo él~ Anadia, Teixeira Junior, Cost.a Pinto, Fausjo 
cl~ Agtoiar, Candido M:nrta, Canedo, Domingues1 C:~tl' .. 
doso de Menezes, Barão de Anajatuba, Evangehstc., 
Lobnto, Moreira da. Rocha e João Mendes, f.bre:~e ?.. 

sessi:.o . 

('o rr~;-mrecen1 depOis de aberta a seseão Os Srs. !erÜ~1T
mo Pen~do, Ferreira Vianna., Fontes,,An?rade ~1gueu·~- í 
Bittenc:>urt, Mello Mattos, F. Behsano, Affonso o.•, 
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Ca~alho;: Rodrigo· Silva, . Pinto. Bragai.caudido .da 'Ro
cha, Aran~·O' Góes, Silva:.• Nunes;: Paulino de S'd~a1 
Theodono• :.dn <Silvaí BaY.ã0r da.:V.illil.· !l:ac;Barray.·.Gonça!}u. 
ves d:ro Silva,J)'ias .da·Rocha, ·Paula Toled&, D.iogo!V'as+ 
·c.oncellos, .Mcll.o ; Rego~ • ~a•hiw,.: LeuJ?.el.· de: A~woutFi A'll<
gusto de Ol!veua,.Hennques ;.e·•Gomes:·da .Silva\. 

Faltão ·com participa·ção os :Sr.s .. P.ihto PêsS.oa;;. .Assis 
Rocha, BorgeS'·Monteiro, C,,;mlido Tórres,. Duar.te •. de 
Azevedo! .Diogo Velho! Ferntu!des: . .Viei•·~, .J. derAl~~~ 
car,. Nelnas; Pedemenas, . Pmherro, ,.Rooa . e I'ererra 

· Fi·onco· ;. e· sem ella os Sis·. ·Alih.eida Péreira; A n:reliano 
de Carvallio; ~al.'ãó de· A'raça·g~, Bíl.rros.:CO.bra,. Casado, 
Gama Cerqnetra, Gomes ·.·dé·t;astro; .Leal. de M'enezes, 
Moraes Si,lva, Pmto Lima, Siqueii'a·iMendes e Vicente 
de Figueiredo. 

Lê-se e approva-.se. a .. acta da antecedente. 

O Sn\ . 1 <> 51lGRET>~:tum chb:coata; d®,seguinteJ '· 

E:mEDIENTE. 

Trcs .. o.fiici.os .. de) . 1°:-s.ecr.etal'i'tl''· do ·senado, .enviando., 
por. não .• ter-.o mesma. s.enadoL·podido,.d.al7 o seu.. conseru
tiinento1 as proposições· autorisando. o gqveri10 . para 
abrir, na termo mais brevepossivel;au comtnercio.•e.nave
gação dasnaçõesamigas com.quem celelmu··préviamente 
tratadbs ou· con;ven~õeo, o · Rio Amazonas-em toda a ·· ex. 
tensão 'do territorio bràzileiro; revogando· o di'sposto··nu 
art. 6° do decreto n. 1,3H de 24 de Agosto de 186~; e 
autorisando o governo para conceder aposentador1a a 
Llliz .José de. Gar.valho, in.spector de alnmnos do exter
nato do Imperial' Collegio de 'Pedro H, com o ordenado 
·que lhe competir.- Inteirada·. · 

. O.utro do mesmo secretàxio, enviando, com as• emen
das. feitas e amn:ovadas pelo seuado, .. a proposição que 
autorha., o müiistr.ô d>'o · imperió: e· os. presidentes·:: de 
província"& a. conceder titulos. •.de n.atntal'isayiio a to.dos 
os ·estra.rigl)iros . m:úores.cde 2't''a.nnos·; que 'O' req112re~em, 
uma· vez ql,le se iÍ!os.trem . liv·res de .. cul•p,a ·e terrliãu·,·nm 
anuo; de· r.e~dencia, no I~r~rio; e ~eela!.e~" que ·n'·elle 
pretendem fixar seu. domm:tlro.-A 1mpl'lmrr. · 

O~ti:o' d11,mesmo• secretariO)· envinndo;.aom a e~enda 
féita·. e• apprevaà.a.• pelo; senado; ·a pr-op.osiçii.o:,q'tJ.a auto
risa,. O' gavernO" Far.a"·C'anceder .. is·en<yãe ·.:de ;.d.ir.ertos de 
importação·,·aos ma~riaes,neces=ioa ·.par-a a&·dnaswias 
ferreas• cent.ratadas,·.pa1a,··pl'esideneim .. da..· .... pwv.incia:. das 
Alagõas, 'Um!li ·com dÍPeeçiiG·.:.ao< norte;, e ·.outlllll a.o, inte
rio~.- .da···mesma. pr@vincia.~A impni·mÉr.i. · 

Out~o.- do Sn; deputado, .Antonio Francisco 'P.lnheiro, 
commuuica:nd:o: n.tio· pode<"·,comp,arecer.: ás'· sess.õés: por 
achar-se denojopelofallecimentt'Fde. uma· sua< iimã.
:Mauda-se desanojar. 

Outru< do Sr:. depRtado. J .!ilsé .:Augusto - Chaves;. pe
dindo· lictn:o.'la .. para .voltar: lÍ: sua> provinaÍ:lli; por achar
se . com•, gr ... ve•.•lllCGmmodo. de B&Rde · pesooA.:de. sua..fa~ 
mili:l..- A' ' commissão .de·, constitui~iio· e poderes·. 

Ui:n< re'lu-eriin.ento d·e, Adolp.bo ·José- ~liaulfus&i' pe- , 
dindo ser natu~:a<lisa:doc cidadãíi · IJraziieiro·: -A" com mis
são d:e: consti!;u1Çii:o,. 

Üútr.liY. ·dos lentes da fa.culdad.B: de medicina .da Bahia, 
pedindo .a·ugmecnto· de . venci.mentos"-N commissãói·de 
pensões·e. ordenados' . 

Outra da: administra~ão: · do; :Hospício' de E'edr .. o: II, 
pedindo• quatro· lo.te1-ias. :para. augmen.to dO:J mesm;e;:es
tabelecime'nto,- A' ' commissão. de. :fazenda·. 

Ontr.o de Antonio Viéente de Andrade·; pedin-d:i'nrae 
sejãG. considera:dos valiaos .. os ·exames· de. prep.aratori:os 
:feitos em t865 e 18@7 na instrucçãbi·pRbi'i:ca dà có'rte e 
na escola .de marinha, .afim, de• poder· nmtricular•se uo 
cursO:. medlco: ~.A.?' c1lm!'l'i3sãu.de·.instrucçãa. pu:bJica; 

Outr.o .d•e, José de. Azevede .. e. Soil:wt, . pedindo , fazer 
exame do 1 o anuo ~e direito na. escola do Recife;, que 
:fr.equen.ta>·camff ouvmte,, çl.epois de. app1:o.vado nos..pre
paratnl'Íos"qneJ!ie· fullãó .. - .Al':mesma. Cllmn:üssã'ó. 

íilutno1 de<· ·J oiio. Bapllista.· .del .•Üt$0'' Rehello·. J'nniflr, 
peclindo fazer ex 11m e <to 1° anuo meclico, prestando 

ante~ do; act'oi o ·da; p,reparàtorio:·qne:.lhe>· fa1ta:. ~:A.' 
mesma•·oommissãd.• · · · . . 

O#ro .. d.e Fl0riá.no, Viei~a . Péfro.to,. ·:P,~dÜl<h,p~ral: ::JIO 
fim :deste. :.vnno1, pJ:es~ar, o.exame.de..Jmné;ralog\\1-)j•)J.DtCO \ 
q11e.. lhe fhlt.-r, .. pa~e •. ol;iter.. a cm:.ta.:de ba<:hau.l;em ,ma-
thernaticas.-A' mesma.cotnmissão. · · 

0\:ttr.o •. de!A!ugusto< Teh:eiitrá. .d;e- .A!ievedttj ·peàin.cM ser 
matriculadcr, ri~d • .. annu • da daauldade· <de; .. Üi:ueito' do 
Reci!.-eo/ depoist• dll· .. most~a~~· , appl'ova·dn: · noB· e»ames 
que.-l·he>d'ilfrtãtr:-Al· me.silllar catn:rní.S!iiii'l •. · · · 

Outr.o d~' !ie-déi:~i> .Augusto· Bo:g~sí . Ji~dliuid :fii.'Zer 
exame<d~ ·;It~t!asopltur .e· põder mat:-r~ar-se·na; Uéul-
dade· dll· dtileltb~-.&' mesma• SlliDliDissazJ'. _ , :· 

Lêm.se, . ju!gã,o-se, obj~q,.to . de.,del(beliaç.ão, .e•·.v5<r,a 
impri.niUl El\'ra. .. emr.ar .. na, oJJdem. do$ .tmilialhos~ os ·P,l:o 
jectoa com. que .... ccncluem.,os ; seg~;ún.tesr.pllire.cere.<r. . " 

cc· A' M'n1missãtr.de·pen5i'les ' e'ondenad'os. foi( present~ o 
requeúmento;-: dévi<làmente1-•hil·t));-mado;> ® :,. clief.!!'.' ·de 
secçíi;o cl:a· al:fahdegjl·dai Baliia(M."1inoet '<D'&orico'<Nflln:d:es 
de· :Ai·morim1 p·edlndi>;'Se, J!Te ... côll.'Cena•:mais ·nm.• alm<'ll.'<ie 
licen9a~ canl'os<:· seus•' vendmentlls" paxa> • tt-&tar· de• .\lua 
saude na Europa. 

cr {>!' sn:ppliearrte aMega;; e•· prova, .. com "attes.tàdo'J me
dii::~· tque·· continufu>.·os seus •:pmclei!imentollj' .e i qu~lllêi é 
n:~cesea'rio •prôléngarqror · in ais: tempo . a sua!· est!td6.1na 
Eúropa . .A oommiSsâó) portantd( tom·arid<o! em::oonsid-e
ração não só o allegado pelo supplica;nt<w ·Comnttílinb-em 
as .. informa~õila.-'officiaes" ·remettidas· pelo:· miniate:ri,o da 
fazendaii' é . de• pareeer-' IJ'Uo€' seja• ' addptado ·o ~gnilite 
proj.eeto~ · · 

" .A., as~emb.Téit~ g~ral .resol.ve· : 
cc Art .. 19.t Fli<i!a :ro gow;;rnm Mtt~lsacln: : :par.a eoom.ed'er 

mlriinunnauno; dtdic:ença;1 com.os; : sen!<l'V~nciinen.ttis, ,ao 
chefe:, de ·secçiixnda . a~I!Jlue'gn.:.dlt : B~hia: Míinoel, :0d.o
rieo: Mendes.: de.: .Am011im;·.parn•tratar de:·sua:·sand-e:;na 
ElurJ:)jJa.c . . . 

«· .A:.r.tl. 2.R-Re"VPgão..se . as: : disposiç~es, .. em! <COnti1Mjo. 
" Sala das conimissões;. em :5'·d.e Jun:ho : •de ~: t8!7ib-

H. Gr.11ça: ·-Ca1n~ú:oo.da·: .Cun.h111"" · 

~EN·SÕ.ES. A. DIYB1.1SOS . .. 

" A commissão ·de pensões e ordenados,- tendcr ' ell1a
minado aS'·: cópias d:os -de.creOOf't<•dli 4-::det,.Ee:w-.xeÍllo do 
corrente anuo, que concedêrão . p~nsõ~S: -IJi ·.N orhm~r·de 
·Gaa::vrull1D .. e ·Andrade· e outJ:os, . . é. de. patecer, que. seja 
adoJlt!J.do, o .. seguin:te Jlrojectu:. · · 

" ·A,•assemblé.acger8M• r.ewlve: 
" Art . . L o ·Ficãó. approvadas. · as. seguintes·· pt\}lsões 

mensaes· concedidas., por· iteoretoli'de 4·'-de. Feve-refrl'l•de 
1871 :. de· 188' ao alfiires d'o'· 3° batalhão de ii:t~ia 
No~be:r.to• de Carvalho e A.ndt;ade, invalida.do·'eJ:ll!!.eom
bate ; de:. t8S, .. sem ·P.rej)ljio< db: meio" soldo; que: p-~r Jei 
lhe competir;- a D: Joser:hina• da Silvar PompeU, ·:viüva 
do. alferes d:o 4° ha.tal:llão dê infan~a;ria; Gi.J.il.lliú:we• Epi
plianio de Lima, fa.llecido em·cousequencia· dii<f~timen
tos recebidos em combate;. de 48S a D. Ana.cleta.Gorrêa 
de• Olivo>ira·, e ·de. i:gom"qttaRtia:.l'epar.tid'Mnente:aos me
nores Ma:noel• José';'' 01iveria,,. Mái'la), Josephn,e.M.o_ysés, 
viu=e·fithos.do .. tencn:te'-coronel'iiargna:rd~ naci.iinal!Ain
t ?r:io Pereira de Çlliveira, :fallecido. em conseq1!1eticiiJ;: de 
ferlmento~·,rec;b~do":'em.. c~m.bater,..tend0>!P-orém; os .m~
nol'es: Ya.J;01)S< ditelto;r~; pens.ao, s.ómenJnl, ate :á, :sn;~r:Jl!aton· 
dade; . e~ fi.na.furente de:, 60:6·, c i@~~ ·:ao::soldt>t•dai.pat&llte 
de cap1tão,a D. Valentma Gerrnmana B211'ho~,;• . mãi do 
capit-ão • ·d:e '' vol'Ul!ltari0so d11i; patri!JI aRôeeudm cB:Droes de 
.Ab~e1.1; . fal.!.lícidb: .· em;con~e.quencia. ·d~ · :ferimenfutt.· re.ce-
bidos .. em.(!.Pmlmte.r· . . ·. . 

a Art1.: 2'!.~ <' EsiiaE! .. p.llllSões. •S.eJJi@npa.ga&•: d:l:l :da~> dos 
mesmo81decneto's'' ·; . , . 

cc Art. 3. 0 Rcvogão-se as disposições em contnllil'io. 
« Sala das commissõcs,.. 5- .de ... Junha .. dé. f 81J':.,-Car

::wi1·o da Cunha-fi. Graça." 



SESSAO Emi IVDE \JUNHO UE J:SiJl. 

LICENÇA AOS SR~. · · DEI!U'P!'DOS C . ' DdiiARTI'N'~r'E Ú .A. 

.JllfATES •. 

. r '·:L,~a~r·e.- é•.rappl•&vadoo_sem debate, o·•segninte1pareem:: 

,: .ct• ·~ :comin,issão 'de ·constitliiÇão e poé!eres, ,a çprem 
1orão ··presentes us :bffiéios 'dos Srs. · deputildos Cícero 
Dantas .Martins e. José -Augusto .Chaves, .solicitarido 
licen·ça · desta augusta ·:camara· p'!u•a se retirarem para 
a sua .província por metiw·;de inuommodo•dn·.~aude<-em 

·;peSSOll'S: dersuas:fíamilias,>inada;rtem ·.•.a') oppÕ'r : á --licença 
:p~ç!ida, '•!J>n.~j,~ga ,!justHia~t<!l;a npelo,:mo.tiiVO •:áJlegado; e 
p.~,r ; i,eso , é- .•a::comr:nissjío .-.derparoo.ell q.tte.,sej.a conoeclida 
.li.~uçá,para-,senreti>rarem ,ç!Ciiita 0ô11te: a.0s rSrs. :.deputa
.Qos rOicero ·Dam:t!liS .Mailtins.JeiJosé ,.klJg.usto:,ChaNes. 

-'< Sala . das comini~sões, em 5 de Junho 1de. 18.71.,--
J . .J. ,,T,eia;s iraJnnior;~L .. A .. do,-Silvá;;Nune~.--;Paulino 
J. S. de Souza. » -

• O Sa .. .PaE.S1DEN'+iJ c~~vida a.(\0puta.ção que tem de ir 
,ao . pa,~~ · a,pre~en.ta~: a:S. A~· 1mp~rial, a .Re~e1;te, a ,r.es
_posJ:a.a_faUa.-ilo . .throno. a_ ,cm;npnr .. a.•s1fa .m1ss:>o. · 

.. ~Eu!l1.\io ,em·.,di~.cllilsi\o •. suaQesSi:vamente, ·,,e -sã~ ·apj!lm
.:v~dASi seiUl deb,ate,:•as·a•ed~c.1ões .r que; d!o~ã.o .Jaómprjmir 
i!lar<Hissãor.antecedente,,:~l'ltor.iJlando Ojgov.erno a .pa.ssar 
carta de naturalisação a. vario~ . .estr,angeilro~.,.desligando 
do ' coUegio d-e Ubatuba . e do ·zo districtq ~leitoral de 
J3, 'Paulo • a·,paroch!a, ·d-e ·'O:araguatâtliba, .. devendo :os res
pecti-vos.· eleitoresc-'V'Qtar d·:ora em .diante no collegro de 
8~·· HMbastião;· ao;•,ll O•·cn'Stricto;':a qu<)',fhião ·pertencenao ; 
e ' deterniürando ·que ·os 'líle'itores da. uov~·. ,paro chia de 
Nos~a Senhora do .-Bom".Oonselho :da '·S.erra~'Preta, ·na 
próvi:ncia ~da' 'B'ah:iaf-vótaraõ· no· ·coUegio 'do · Camisãoj a 
que ·ficão pertenc(mdo . · 

i:o•.€hSR.i'fEI'XE!IR.A ·J .mnoa, • á'btendo· a·•p'alavra pela •or
·dmo:J;t,_' manda'.á; :~el?a, • •depois· • de• •~ot.lgunl'!t~ '' Obiservações, 
iduas .repn:esenta9oes; •a l•, : :<<iliun'<enerav~s •ordens 'tel'
t®.iroo ,,ffie,S.' •Fvamcisco·•.dai ,P ·eniDtel'leia, tde! iN ~ssa .Senhora 
:do Mon1le ::.do·:OnFmo· e·•de ·S.>Franqiseo•.de 'P-"ula1• .e · a 
sociedade PG>!Ítl!gneza•(!e !BanMi<:~encia,·.•pellindo •p2Jra· ·os 
tpre:àies rde'JSErn.' pa:tr.imE>JliO isem;iãe:o d-e ' d'eCima ·ti<tbana; 
é !J. 2"-, da directo1·ia do, m.onte-pio ,:geral, 1ped:iudo l![Ue 
,ll<i.r um:a lei' . se declarem as .suas pensões ~sentas . de 
;pe11hora,im arresto. · 

.. :V,iio~11w.-h11s ás.,o~misslí.es de jl!lllt~a,c,Lvih e •de· fa-
cl'<enda. . . 

·:vo-ltando ·a<deputação, o "Sr. Jun:queira, · como ora-· 
dor délla, obtendo fi palavra pela ·ordem, 'clectara gne 
·a iieputa>çãa ·nomeaaa; para •apresentar -a S. ·'A. fmpe
rill.l, a Regente, do Impeúo.; :a.•respus:ba::ii·fa'.lla•dtl'thron0, 

.;ffu'II..,J:eceb.ida.com ,as :follmali..dades .. do est}llo, e ·que a 
.. m~~~í\ a;q.gusta· ,,senhora ... se ~ignára ... resp.onder o. -se
_gw,n1;e: 

:· ,cc•Agrade~o em 1,n0me·•do Imperador· es··sentimentos 
que. mani:festais ·po:_ parte·-•da'· camaTa dos fus. -·depu
<tadGs e. •a·•eeope~açao · q'\le esta·praJ;tl'ette ·ao ·geverno. " 

O SR. PRESIDENTE declara que --a - resposta de-- S. · A. 
-lil!l}pjjri;U,, :.a ,J{eg;e!lte, ',é !l'oo.ebida com .muito espeeial 
.lO\f;raçlo. 

'ORDEM DO DIA. 

Procede-se á votação .do . reqq~dme)).-!0 · do. Sr. Go~lho . 
R $1drigues, cuj!J. ~íscussão ficou ence.rrad~ na .sessão . i, 

á,ntee~iJ.ente,' ped:ü).'do informa~ões ~bb-re ·o processo ins
-tàpràilo ·contra·· algunª membros da m~sa · ~.hoectora ·da 
'S4ll'.ta ''B?-sa 'da 'Misericorllia 'ila ·cidade 'de ' ·s!lntos, :em 
'-8'. 1Faülo;- pelo ,juiz :rpuniçjpal· Tespectivó 'Dr .• Fraucisc,o 
'Rciiii:igues'Soares, e e àppravado, bem ÇOif!O a ewenda 
do Sr~ Alencar Araúpe. 

:UB!LAÇÃO DO CONSEUJ:lliRO cr . • ,c, ' SOli:BES, 

·' CoJ:Itin,ig, ·a di<acussiío iunioa 'do ?rcjecto. au,torisando 
·Q·;gQve!'no ··31·•jub'il& co • •eonselhewo JQãOJ0bríspiniano 
,:il<l!ares, le-.nte,cathedratico -da ·2••~deim · do • lo anuo-da 
J'acu~dade de direito de S. 'Pa;ulo, ·com •todos os 8et1s 
•vencunel!tQs. 

(N'il:xguennnais -, peüindo a · 111ilavr:1,. é •npp1·ovado . e 
remettido :ó.wommisáiio •de ·l'edacçiío. · 

Entra em 3• •discussão, ·e ·éiapprovado-e· remeetido ·iÍ. 
.aommissão .. de . rada,eçl o, . o prqjecto•reglliando . a 'ajuda 
.de •. custo .a que .. ~m . .dixeit" os .,cidaodãos .• nomeados pre-
.sidentes .d~,<p1:e\incia. · 

CREDITO PARA A. OBRA !CONOGRAPBU••D'A.S IOJrilHiDEAS 

,DO-BUAZ!L . 

- ~ Enwa·rem• Ja; diseussão, •e <passa' á :2~, :o· project~ lau
torisando o governo para abrir desde já úm oredjto de 
!iO;O.OOS .pa:ra . coa.djnvar .&obraolconographia :das orchi
di"s .. . dO Bra_zil, · com pasta .por , ,Toõo ,BaFbosa Rodrigues . 

. MA:!IJutrnULA,oDEJ:ES'IltiDANll:ES. 

-En.traoem ·1à 1disonssão, .e .palisa á-~·, o •J.projecte 
declarando, qne o a titulas de approvação plena·!fios;exa
mes comprehendidos nos c.ursos· . pr.~pavaboriós .annexos 
ás.faculdades de. direito e de med:icina .e·escolas .central, 
militar e"de•maiinha, ':feitos em·:_qualquer della.s seilã<;~ 
va.Iidos em ·trualquer .outra. · · · 

LIG:ElfiÇA i' AOS. ElliPREGAJJO.S .PUBL!OOS., 

Entra em 1• discussão, ;e,.,pasm .. á,2•, -.e,projecto .au
torisando o gover-no a conceder 'licença . .com .ordenado e 
gratificaçlio ·•. por •e-spaço . üe . :um.· anuo ,aos emp1·~adqs 
piib'licos·que··o l't!qu:ererem · aJ.l~g:mdo ·mole~tia p:t;ovada 
eom· áttes.tados medwos. 

Entra em 2• ài sc~ssão, e é :tP.PI'ovado para pássar 'á 
'3•, ·o cprojeuto '!\ppToviuüo ·o art.' 7o a _que se1·efe~:e. o de
:cr,!!to··n. 3;'568 de ·20 ·de 1Dezembr o de · t865 na parte ·~m 
·que nece~sita de ·approvaÇão .. do ·poder legislativo. 

O . Sn. CARNIHRO DA· CUNHA. r.equer .. _di~pe,}ilsa de irrters
tiéió para que · o projecto entre imnleqiatamente .. em 3• 
discussão ; ila qual entrando, ·cum consentimento' da 
·.camara, é<Rrr.proMado .:e;remettido.,lá ·-eomnrissãci de -: red>ac-
~~ ~ . . . 

PENSÃO. A :!!'. :IlE ,ft!, >AiWUC'A. • 

Entra em· :1• cliscussi'ío, · que a ·. reqRen:imento do Sr. 
1 o secretario se considerá unica,. e é appr.ov.ado e .r..emet
tido á::commi.ssão de reil'acção, O''projecto, aJlprovando .. a. 
pensão ··conceilitb. -a· Belmira de "Ma scarenhas :'Aroll.ca, 
irmii :l'lo·;[o tenente de artilharia Pedro :de Mascarenhas 
Aro11ca. · 

rProcedenu04se <á · ;votaÇão do · parecer:. itíl~ ·comm1ssa:o 
rl'le-<policia n;TI.Wi.de 1870,:encer~ai];o•'lm ~msaão .do 'i•o do 
corrente, .é app~ovttdo o art. 69 i os .-atlts: 't•,,2o.-.e '4°-. são 
rejeitados,:;e.,Gs .Bo e :5° ~ão :snbstituidos ·pela.<emenda·do 
·Sr . i Raa:a.nhos. ~O ·ar:t: 7° da emel'ld;Fw ' S:r. 'Coriêa·· é<·ap
provado, ficando prejudieados ,os ,,.outros-. artigCYS. ,, As 
emendas de que trata o . parecer da !llesmn, COlllJ:l\Íe.são, 
'é!atado do :1 o 'de Jr:mho, tamhem são approvadas, A 
-emenüa.'do 'Sr. :'Andrade Figueira · __ fica comp1·ehendi.dtt 
·em :parte, e n'out~:a.parte prejudicada pela.do Sr: P!tra
.Ílhos, e -as-sim·tamhem a .do-·Sr . . Alencar Araripe. 

I . 

J lliATRICULA 1lE ES'I:UDANTES. 

iEJ11-tra ·em ·1• discussão, · ·qu~ ·· a· l~qnerimento da· Sr. 
cGruz 'Machado··;se ·eonsiderà uni.ca, o·projecto o:litori
'lfando· o <governo· ca m-andar ·admittir a:exame das ·ma
•t-erias·do :(to -anno··da ·escola · central ·o ·a!umno ·ou.vi.nt3 
Aristicles Arminio ·Guarani, afi m · de obter o g-elo J;~ 
•bacharel em ·mat hemgticas. 



SESSAO EM 5 DE JUNHO DE ,1811. 

Vêm á mesa, são lidas, · apoiadas, e entrí•o conjun
tamente em discussão, as seguintes emendas : 
. " Que sejii.o adníittidos para a matricula em qualquer 
das raculelades de medicina do Imperio os exames de 
portuguez e histeria feitos na escola de marinha pelo 
estudante Henrique Graça.-G<uima1·ães. · '·' · 

« Ielém para poder fazer acto elo .1 • anuo da facul
oods de, direito, de que é ouvinte,' · rl.epois de fazer o 
exame que lhe :falta, o eõtuelante Antonio Francisco . 
:Pereira de C!l.rvalbo, sobre que ha parecer d"- camara. 
- Menezes Prado. " · . . 

" Esténda-se -ao c"pitão gradn~do Juliauo José -de 
Amo rim 'Gomes o favor requerido pelo capitão Gua

.nmá·, · por se achar em condições identicas. - FI, 
Graça. '' · · . 

« Igual favor ao estudante da· escol~ de medicina 
·lia Bt<hia, Pedro Augusto Pereira da Cunha, para fa
:;:er exame do 5° anuo, ele que . é ouvinte, depois de se 
mostrar approvado nas materias do 4o anno da mesma 
escola.- Hittencourt . . ,, 

" Offereço como amenda os seguintes 'projectos. 
Guimarães. >l 

· " A asseinbléa geral resolve : 
« -Art. 1.0 E' o governo auto;·isado para . mandar 

adm ittir a exame das mate rias ·do to anuo medico da 
faculdade da côrte o alumno ouvinte José Nicoláe Ti
noco de Almeida, depois de exhibir attestado de appro- · 
Yação de algebra, pl'eparatorio que lhe falta. 

" Art. 2. 0 Revogão-se as disposições .em contrario. " 
· ;, A assembléa geral resolve: 
· " ~rt. 1.° Fica o go.ye!'U6 antorisado para mandar 

:matncular no 1° anuo medlCo o alumno pharmaceutico 
Osca;r .Lamagne~e Leal Galvã?, o qual não po~erá ser 
admrttré!'o a exame das matenas do anno ' lectrvo sem 
mostrar-se habilitado nos preparatorios que lhe faltão. 

" Art. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario. , 
« A assembléa geral resolve : 
<<' !'--rt. ·1.° F~ca o governo autorisado para mandar 

eonsrderar vq.lrdos na faculdade medica ela .córte os 
exames feitos ~a escola de marinha pelo aluuino Illidio 
Leopoldo da Stlva. · 
· « Art. 2. 0 Revogão-se as disposições em contrario. , 

« A assembléa geral resolve : · 

" Ar~~ 1. o ~i cá o governo aut~:isado para mandar 
que seJao validos na faculdade do Recife os exames 
:l'.eitos na fac;üdacle. _medica da Bahia pelo a.lnmno J e
:l'onymo Momz Ferr~w de Aragão. 

« Art. 2, 0 Revogao-se as disposições em contrario. , 
« A assembléa geral resolve: 

" Ar:t: 1 . 6 ~ica o governo autorisado para mandar 
9ue S~Jao va!Jdos em qualquer faculdade medic-a elo 
f~perw os exames prestados pelo alumno Illanoel dos 
~antas M~r~ucs na~ escól"s ele mar~oha e eentral. .. 

«. Art. -· Revogao-se as d tspo<:çoes em contnno. , 
« A assem bléa geral resolve : 

• .' « Art. 1.0 E' o gove:no autorisado a mandar · aàmit
"Ir a exame das matenas do lo anno medico cla :facul
dade da côrte. o alumno ouvinte Pedro :Moniz Barreto 
de A~agã?, dep_ois de exhibir. attestado de appro-vaçã.o 
em h!stona, um.co preparatono que lhe faita. 

« Art. 2.o Revogão-;e as disposiçues em contrario., 
" A assembléa geral teso] ve : 

.cc ~rt. f.o E' o governo ... autorlsn.do a. n1aDdar ad
mrtt!r a exame . das materias· elo 3o anno da escola de 
man?ba o al;ti?no ouvinte João Yellow ele Oliveira, 
depms de exh1b~r appr3vação de physica, materia do 2o 
ann?, de que amda nao prestou exame. 

«· Art 2.• Revogão-se as clieposições em contrario. , 
« ,A assembléa geral resolve: 
« Art. i, o E' o governo 'autorisaclo a ·mandar admittir 

Bc exam; ~as ma terias do 1° anuo medico na facnldade 
de medwma ·da; côrte ? _alumno ouvinte Olympio de. 
Barcello~, dep~Is de exh1bn attestados de approvação· de 
,geometna, umco preparatorio que lhe fal ta. 

« Art. 2. • Revogão-se as dispo.siç:ões em c.ontra.-io. , 

« ,A nssembléa . gwü resolve: 
·.«Art. t.o E' o govemo .auto'risado a mandar. ad

. mittir a. exame das materi!ts elo 1• anuo medico da 
faculdade .da côrte o alilmuo ouvinte João Carlos Tei
xeira Brandão, depois de exh,ibir atte$ta.dos de appro~
vação de philosophia e historia, preparatorios , que lhe· 
falt~o. 

" Art. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario. » 
"A.· assemblép,.geral resolve: 
«Art. 1. 0 E' ·o go vern;o autorisado a mándar admittir 

a exame das ma terias do 1 o anno da· faculdade de nie
dicina ela cqr te, qne frequenta como ouvinte, o·a]umn,o 
José Moreira ela Silva Junior, depois de exhibirattes-:: 
tádo de approvação de philosophia, unico preparatori o 
que lhe faltá , . . · · · 

·" Arõ. 2, • Revogão~se as disposições , em contrario: ·, 
" A ~ssembléa geral resolve : 
" .Art. 1. 0 E' o governo autoris:J.do a mandar admittir 

a exame das ma terias elo 1° annd da :l'àculdade de direito 
do Recife o alumqo ouvinte José Manoel Cavalcanti de 
Almeida, depois de exhibir attestados de approvação 
de portuguez e histeria, preparatorios qt1e lhe faltão, 

" Art~ 2. 0 Revogão-se as disposições em contrario. ;, · 
" A a!sembléa géralresólve: ' 
« Art. L o· E ! ·o governo autorisado a man!iar q\le se. 

aceite como valido o exame de portuguez; .feito na acJ;
demia de marinha pelo alumno Rodrigo Lopes de Brito, 
para o fim .ele poder o .mesmo matricular-se· no cm.so 
. pharmat~eutico na fucnl~ade da côrte. · . · · 

«Art. 2. 0 Revogão-se as disposições em ·contrario;_" 
« .A assembléa ·geral resolve : . 
« .Art. 1. 0 E' o governo autorisaclo a .mandar : desde 

já admittir á matncula do 1° anuo medico· da facul
·dade "de medicina da Bahia o alumn.o Manoel Carlos 
Devoto, o qual só poderá prestar exame .das materias 
~o mesmo annó depois ele. examinado e: approvado ern 
portuguez uni co preparatorio ·que lhe falta. · . 

" ·Art. i.• Revogão-se·as disposições· em· contrario. ·)) 
" A assembléa geral resolve: 
« Art. Lo E' o governo auto~isado a mandar' adinittlt 

desde já á matricula do 1• anno medicó na faculdade 
da côrte o estudante Francisco Duarte Cruz Netto;. ó 
qual só depois ele approvado em historia,. prepara~ôriii 
que lhe falta:, poderá_ s~r .admittido . a exame das ma
terias do mesmo anno. · · · 

« Art. 2.• Revogão-se ·as disposições em contrario " 
« A assembléa geral.resolve : 
« Art. 1.0 E' o governo autorisado a mandar aceitar 

como validos nas faculdades de medicina os exames 
de latim, francez, inglez, geogra]'lhia, ·historia,, rheto-· 
rica e. poetic11, feitos por Al])erto Ulysses Ribeiro Lopes 
na faculdade de direito do Recife. ... 

" :Al't. 2. 0 Revogão-se as disposições em contrq.rio. " 
u,A assembléa geral resolve: 
· ": Ait. 1.0 E ' o governo autorisaclo a mandar admittir 

a exame das materias elo 1 o anuo da faculdade de di
rei to de S. Paulo, que freq,tenta como ouvinte, o ahimno 
Frai:Jcisco Enlalio do Nascimeuto Silva, depois d.e 
exhrbn· a~teetado de npp rovação de geometria, nnico 
preparatono que.lhe. falta. , .. · 

'' Art. 2.0 l{evogão-se as disposiÇões em contrario. 
" A assembléa geral resolve: · · 
« .A~·t . 1.° Fica e governo. autorisado para mandar 

admrttn· a exame das mate nas do 1 o anuo medico da 
:faculdade da côrte o alumno do -1° inno pharmaceutieo 
Hilario da Silva Figueira Junior, depois de exbibir 
attestado de approvação de historia, uuico preparatorio 
que lhe falta. 

" .Art. 2.• Revogão-se as disposições em contrario. " 
" A assembléa geral resolve : 
<i Art . 1. 0 E ' o governo autorisado para mandar ad

>nittir a ·exame do 1 o anuo medico· da faculdade da 
côrte o estudante ouvinte Carlos Fernandes Eiras, cle
·pois de exhibir attestado de approvação em geometria, 
unico preparatorio. que lhe falt.'\. . 

« Att. 2. 0 Revogiio-se as disposições em contrario. " 
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- 41; -A assembléa geral resolve : . · · . . 
~ Art. 1.• E' o governo autorisado a mandar admit

iir a exame das má terias do 1 • anuo medico da facul
<dade, da côrte o alnmno ouvinte José Antonio de Al-· 
:meida ,. depois de ex.hibir attestado de approvação de 
philosophia, unico preparatorio que lhe falta. · 

a .!.rt. 2.• Revo«ão-se as disposições em contrariq." 
O 'Sn. PRESIDENTE : - Ha sobre ·a mesa algu~as 

·ll:ffiendas concedendo dispensa· a -estudantes sem que te
:nha sido ou vida a commissão de instrucção publica. O ' 
:llll.n.o passado a .éam~ deéidio que emendas nestas 

' eircumstancias fossem enviadas á mencionada commis
sãÓ antes·. de ·serem siibniettidas á votação da casa . 
. A:Iieiar. des~a deci~ão, não me ,julgo ~lttorisado a dar 
tal destmo as refendas emendas sem que a camara o . 
delibere,,.a requerimen:t'o de algum dos . seus membros, 
-visto não haver disposição regimental que exija prévio 
parecer. da commissiío. · · · · · .. · 

o Sr. Ditteueourt faz algumas obs~rvações. 
O Sn. PRESIDENTE :,-Entendo que cumpri urri dever 

}embrando á camara.o precedente, não o. considerando, 
po'~nh no. ca,so de ser ob.se1~vado como disposi9ão regi
:me'ntal, porque. se assim fosse, . eu por mim resolveria 
:a. questão. · 

.A camara a este respeito decidirá como julgar melhor. 
O Sr. Coelho Rodrigues fàz. algumas observa-

~~- . . ·' 

Ninguem I)lais pedindo a palavra, e indo proceder-se 
á votação; reconhece-se não haver numero legal; pelo 
.que . o Sr. presidente . declara ·a discussãQ encerr;td-a, e 
l!llllnda fazer a chamada; e por ella se verifica terem-se 
llns'entado com particjpaçii.o os Srs, Luiz Ciulos, Car.
riloso de Menezes e Barão de .Anajatuba; e sem ella os · 
Srs. Benjamim, Joaquim Pedro; Angelo do Amaral, 
Souza Reis, Capanema, Pinto Moreira, Monteiro de 
Castro, Oamillo Barreto, Pit~to de Campos, Camillo de 
·Figúeiredo, Taques, Leandro Maciel, Augusto Chaves, 
Earão da Laguna, Antonio Prado, Cicer6 Dantas, Dio
nysio ·Martius, Manoel Clemet~tino, Junqueira, Mello Mo
raes, Lima e Silva, Pereira d4 Silva, Jauseudo Paço, Fiel 
9e Caryalho, Ferreira ·da Veiga, Barão de Anadia, 

· Teixei!a J=ior, Costa Pinto, Fausto de Ag11iar, Canedo, 
Doiningues, Evarigelist~ "Lob11.to, . Moreh·a da Rocha, 
João Mende•, Jeronymo Pe'riido, .. Affónsii de Carvalho, 
Goúçalves ·da Silvá, Dia~ da Rocha, . Paula Tole.do, 
Diogo de Vasconcellos, :tl{ello Rego, Bahia e· Gomês da 
S:ilva. · ' ., 

inJA..DMISSÃO NO QUADRO DO EXERCITO AO TENENTE-CORONEL 
E. l\1. T ." DE SAMPAIO. 

Entra· em 3• .discussão o . pro)ecto ~tutorisando o go
-verno a r~admittir no quadro do e:e:ercito no posto de 
:ieneute-coronel da arma de c;tvallaria ao tenente- coronel 
Egas Moniz Tello de S•mpaio. " 

~ Sr . . C@elho Rodrigues pronuncia um dis'curso 
qu2 se acha no Appendice, · · . 

Yein á. mesa, é -lido", apoiado-e entra em discussão, o 
:regninte requermíento: , · · 

" Req,ueiro_ que ·a ,3• discussãp do projecto Ii." i3G ?-e 
1869 sep adiada ate que o governo mforme a .respeito 
da pretenção do· tenente-coronel Egas Moniz Tello de 
Sampaio, .a que elle se refere.-,A. Coelho Rodrig·ues. " 

_, l!!ill'. Rodd!'o Silva pronuncia um discurso que 
.se, acha no .A ppendice. · 

o· SR. CoELHO RoDRIGUES (pE}la ordem) : -Depois da 
informação qu~ appareceu, peço para retirar o meu 
:requerimento , ficando consignado tudo quanto. 'se 
passou, . 

O S:a. PRESIDENTE·:- Não ha c.asa para se coneu).t:l. r 
a esse respeito. · 

O SR. CoELHo ·RODRIGUES :-Neste càso V. Ex. decide 
.:onforme o regime:nto. . . · 

() sn'·. PREsÚ>ENTE diz .que em vista da reforma 
do . regimento não pÓde 'ficar éncetT!lda a discussão 
~obre este projecto sem que primeiro se vo:e o re
-qut.rimento, e que assim fica adiada aquella discustão. 

TO!IlO 11 

L!CENÇA.. _AO DR. A. l. DA. . SILVA. GUI!LlRAES. 
• ~ . .i ' . 

Entr:a em 1• discussão o projeeto autorisaudo o go
verno a conceder um anuo de. licença 'éom ·tod:os, os 
ve~:~cimentos ao Dr. Aprigio Jus.tiq.iano da. Silva Gn~.,
marães, lente da 2• cadeita do 5• .anuo da faculdade de 
direito (\o Recife, para tratar de sua saude onde lhe 
convier. 

Ninguem pedind:o a palavra, fica a, mesmà dis.cnsa~o 
encerrada, não se votando pelo mesmo motivo, 

·,J>ESAPROl'RIAÇÃO DE TEnRENOS. 

· · Entra em 3• discussão .' o projecto . ~utoris~Ó.do .à 
desapropriação de terrenos necessarios para a pa~~a-; 
gei)I de encanamentos d'agua. pará o uso. das ~abncas 
que empregarem mais de, 200 ei)Iprég~dos. 

O Sr . .l.ndrade Figuelra:-Vou mandar á. mesa. 
'um requerimento par11e que a comu).i~são . de justiça seja 
ouvid!>. . sobre . o :pr?jecto el? d~scussii:o'. Este pr~je:-t\l" 
contém um prmmp10. que Já vigorou no no~so ~1relto 
e que ainda hoje vigora em termus um pouco rna1.s.r~s~ 
trictos que d'antes, e por outro fundamento e: a tltulo 
de servidão ex ui legi.s, · 

A propriedade constitue UIÍl direito que não pódi 
ser eacrificado por considerações de utilidade privada, 
mas sómente de utilidade publica directa, 11em mes1p.o 
resultando , utilidade publica . da utilidade partic~ar .. 

O que a ~ei constituci?nal teve .en;t 'vista .foi,. ~aran~ 
tindo em tOda• a sua plemtude o ·duelto de propriedade, : 
restririgi~lo sómente ou .por necessida.de ou utilidade · 
dá .causa publica, e não a beneficio de uma ou outra 
industria em particular, · . . . . 

Ora, o projecto, nos t.::rm_os -em que está, C?u~eb1do, 
va~ .muito além da.restncçao. que a constlt\lWP.O pe,r
mitte; e, portanto, mané!.areiá mesa req.uerim~nt\) p~a 
que seja.enviado á commissão de.j)lstlÇa, a~m .de m-
te'rpôr o seu parecer. · 

Vem á mesa, é lido, apoiado, e entra em discüssão, 
o seguinte requeriniento : · 

« .Re~úeiro qt1e seja remettido á cop1missã~ é!.e jus
tiça civil, para interpôr . seu parecer. -A. ·F~guetra. » 

O Sr . .t.lcriear llrarlpe :-0 nobre dep~tado p~la 
provinci\1 do Rio de Janeiro acaba de ped1r o adJa-
mento do projecto em discussão, . ~ ' . ,. 
E~te · l?rojectci a:utorisa a desaproprtaça,o de . te~re~os 

necessanos para a passagem . de encauamentos: lndi~.
pensaveis para conduoção d'agua prec1sa )ara. o. u.s~ 
de fabricas de qualquer e;eneró, 9-ue occup·arein m~1s de 
200 operários; e determma mais '·o ·mesmo pr?Je~to. 
que esta desapropriação se fa9a: nos termos da let que 
re~a a desapropria9ão por utilidade .geral. · : ' 

. Pedindo-se o adiamento da questão, afi~ de .CJ.Ue uma 
commissão a examine e iuterpõnha o seu parecer; naib 
se aproveitará; porque a questão consiste ·e~ .uma apre
ciação de direito, em ma teria já assás de~~tJ.da .e conhe
cida ; não é assumpto novo, em que haJ!J;O hypotheses 
não previstas, que venhamo~ agora. elucidarl.. nem ha 
factos ~u documentos de CUJO exam:e. se passao .dedu
zir esClarecimentos, e expôr consíderações. q~e não e.s
tejão ao alcance de todos aquelles que refhctao sobre· a 
materia do projecto, 

O SR. ANDRADE FrGDEI~A. dá um aparte. 
O SR. ALENCAR ARARIPE : - E~tende Q nobre depu

tado que o projectÕ contém offensa do direito de, p~o
priedade, e sob esse fundamento parece oppôr·~e a diS
posição que o projecto intenta estabelecer. Nao é oc
casião opportuna de discutir a opinião d~ illust!e·ll'e
presentante da província do Rio de ;Jt~neJro, po1s. por 

· ora o que contesto é o adiamento, que julgo mut!l. 
jrodavia ·semp:re observarei que o projecto. encerr~, 
~wrdadc, uma limitação .de prop~iedade: m~s uma li

. mitaçlio que está nos .termos da le\ . const1tumonal. 
o Sn .. ÂIIDP!ADE FIGUEIRA: -:- Ha um attentado contra 

ç direito de propriedade. · · 
O Sa. ALENGAII. ARA.RIPE : - O projecto não att•nj;j> 

contra o direito de propriedade, desde qne se manté·.m 
nas raias constituciouaes. 
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.A. constituição politic:L do lmperio reconhece a pro
priedade e :1utorÜ!a o ecu uso mediante a índemnisação 
do proprietario, quando a utilidade publica reclama. E' 
quanto pretende o projecto. 

.A. questiio reduz-se a ventilar, se na concessão que o 
projecto est:1Lelece h utilidade publica.. Essa utilidade 
se evidencia, quando refl.ectimos sobre o estado da nossa 
industria, que apenas come<;-a, e que necessim de :mi
maç·ão. 

O cup>·ieho de propriet:lrios dessrra;&oados em muitos 
casos set'\'c de estOr\'o ao estabelecimento .:>u ao desen
-..·oh-imento de uma fabrica ; e o .:st:lbe1ecimento ou des
en\'olvimento de um:1. fabrica é por certo de grande 
...-antage•n para o paiz; e con\'ém arredar esse e~torvo, 
por um modo que, facilitando o progreSEo da indu,;tria, 
não prejudique n propriedade. 

A disposi<;üo .do projccto tende a este fi:n, que u5.o 
póde ser com ju,tit;>a impugnado. 

Não é de hoje reconhecida a ncce&sidade da provi
dencia consagrad:J. no projecto : um al>ará. de ~i de 
No>embro de 180~ j:i. pcrmitte o uso de terrenos alheios 
p&t'a tran~ito d'agua pura beneficio d:lS flibric:~s ; mas 
esse uso hoje e6 por meio de custo:a demand:l póde 
obter-se; no entanto que, admittido o proj~cto, o pro
cesso da desapropria~'iio ~implifica-se, e o bel!eficio d:J. 
lei ...-em a ter uma realid:J.de pratica. 

·.A.ssim, :J. ianou.ção da providencia que se pretende 
firmar com a aceita9ão do · p~ojccto -reduz-se a. :facilitar 
um direito que as leis actu:J.es j:i concedem : e daqui 
vê esta augusta camara que não ...-amos tocar na arca 
santa da. :propriedade, inYa.dindo-a com a dccret:tçiW 
de -uma '\"IOlencia contra os proprietarios, como parece 
ao nobre deputado, autor do requerimento de :~dia
menta. 

. Que a nossa industria fabril precisa de auxilio é in
questionavel. .A. indrutri.a apenas despont:l no Br:J.Zil. 
Paiz novo, a sua industria ex.ige :f.'1.'\'0res ; e os poderes 
publicos não lhe de'<'em negar nqnellcs que ~ão razoa
Yel$ e juttos. O fa'\'or de que se tr:l.t:l \\ um delles. 

Em. poucas pro">incias agor:> se .inicilio ens:~.ios indus
triaes; c conYem dar-lhe& facilidade e pro·ecção par:~. 
que elles medrem, vindo d:thi innmne%'3.:! vant:!gcns ao 
pa.iz, jaí. pelo accreacirno de nossas rendas , já pelo 
augmento d:J. ·rique~ particular. e já. princip:llmente 
pela conserração de grandes capit.aes no pa.iz, os quaes 
hoje eahem das noss:J.s mãos par:~. no e.•trangeiro com
prannos productos, que poderiamos encontrar na nossa 
propria terra.. 

Com o_ estabelecimento das fabricas em todos os ge
neros ter1amos .uma. C:l.D83. de emprego de brn~os e um 
manancial de rir. uez:tS. · 

Se.em todos os paizes ha esforços para apro'l"eitar os 
agentes naturae•, para 11pro\'eitar as forças '\'Ívas da 
natureza, muito maior empenho deTemos ter em npro
>eitar- esses 11gentes e essa.; forças, quando é sabido que 
escnssos são os b~os humanos jc que d1spomos para 
toda. a. -especie de tr:~.b».lho. 

O projecto ·quer facilitar o rtpro\'eitamento de um 
motor natur.U, qur.l é a ngua, que t:lnto teT\'e nns fa
bricas. 

Se -podemos !uer is>o com cviuente '\'aDta!!em pu
blica; ~rque o de•enYolvimento das fabriCHs "'é indi.•
pensa>el par:t 3. nossa commum pro-peridade, nüo de
vemos recusar-nos a approvar o pr<>jecto, nem devemos 
retardlLr a sua adopçào. 

O retardamento seri01. o unicn fim do re<1uerim~nto 
de·adil!lllento, ~mo -qual; por certo nada adiantaríamos 
em relação á que6tiio de propriedaJe. 

Se-a constituição reconhece que n.:"io ha offensa da 
prepriedade, qu .. ndo porutil.id:idc pnbliea. fa.z-~e n des
aprppriação, dew:mos concluir que, .em todos os c:u.os 
em. •que ~ ve1'ificar -n•ili·lade publica, e 5.'! der indem
nisnção, niio haYerli.· of"t!DSa da propriedade. 

O SB.. A:q,aA.DE . Ft&J;Ein.L:-A · inde~sação por uti
lidllàe geral.· ruí-o atnca n propriedade, e a . constitniçiio 
con.idera tal, t:tnto que faz excepçiio ao gozo de proprie
dAde. 

O Sa; ALE!ic,u!.A~lPE:.,...Ora, ~()o cidadiio brazilciro 
q:u.a.ndo Urma. n .. propried:lde por seu trab!J!ho s:J.bc 
!(le el!l'. con~f~ ~:ta r'!:tricl'ão, n5o pód'! jamais diler 

~ue se lhe faz uo: .-oubo, q_ll:lndo, reconhecida essa uti
lidade, ha indem.ni~ação. 

O Sa. A><nJUDE FJ&rEIM. : -Roubo seria se não 
houvesse iudemnisll~ • 

~ Sa . .A~~c"~ ÂB.Aall'E: -.se D;ão _hu·ou?o, a pro
pnedade n<IO e >Iolnda; o propr<etarío mdemlll.'ado nüo 
tem moth·o de just:ls queixas. 

O Sa. -<\.""l>n..u>E FJGUEnu. : - 1...!1 ! é ·uma rcstric~ão 
que se faz. ' 

O Su . .AL~!IC.ut Aa ~all'E : -Sim, é uma >-estríc<"õío, 
e restri;c~ão que est:i. r.:t lei fun~oment:ll. Se a prop~e
dade e empreg:J.da com fim uttl á communhão soc1al, 
e di-se indemnisa~iio !o proprietario, Ill!lntemos as 
eousas em condição legul e ordin!lria. Do coutrarío se
guir-se-hin que nunca se deveria desapropriar .... 

O Sn. _<\.:-.na.~DE FIGCEmA:- Nunca, nii.o; ·nos cuos 
da coustitui9ão, por causn. de uti!ida.de publica. 

O Sa. ALE:.-cA.R ÂIU.RIPE : -Se o nobre deputado me 
demonstrar que a pro>idencia contida no projecto não 
redunda em beneficio geral, então yotarei contra. o mes
mo projecto; mas, como estou con>encído do contrario, 
voto por ellil.. 

Tanto mais justa. s~ mostrn esu concessiio, Sr. pre
si_?.ent~, qWlnto U:o ,·a~os estabelecer precedente a1nda 
nao VISto. 

A nossa ~llec~.ão de lcis abunda em con~ões para 
casos particulares, qu:mdo se entende que dahi reaulta 
utilidaiic publica, em consequencia. do desenvolvimento 
de uma industria qualquer. 

Temas concessões p;J.ra desa.propri•1ção.na. confomü
cilLde das lei!:., atê p:Lra industrhs de mui limitado al
cance, como .uccedcu com a companhia . galliuocul
tura . 

Ora, se o corpo 1egislntiYo . reconheceu digna de fa
~or industria. .tii.o limitada, tão pouco importante. como 
a. criação de a>es dome-tic:ls por .um metbodo . sper
feiçoa.do, com muito mais r.u.oo .deve. reconhecer a 
utilidade publica nos fa\'ores concedidos. para desen
volvimento d:J.s noss:ls :f:lbrica.s industriaes. 

N:io demonstrou-se ainda que não havia utilid~tde 
publica na concessão que queremos fazer ; e como tr:L
t~-se de uma aprcci11.<;~ de direito, e a. nobre ~om
missão não póde trnzer :J.O nosso conhecimento tuai.• 
que apreciações juridicas,.quetodos e~tamos habilita
dos a fazer ..•. 

O Sn. A:.nuDE FIGt:Em.\:-Todos, não. 
O Sn. ALENC.\R AIU •UPE : -Não considero ningncm 

aqui no co.so de não poder fazer aprecinções jnridicas 
e de a~iar os factos econornicos do nosSQ pa.iz; não 
faço essa i11juría a membro nenhum desta casa. 

O Sa. A:~oaAD!! FIGt:ElUA. :-Nilo ha injuria. Eu não 
estou h · bilitado a dcc idir SE:m. o pr.recer da commissiio, 
e sou formado em direito. · 

O Sa. ALE:~tu . .A.nAUIPE :-Pois declaro -ao nobre 
deputado, sem querer :ililrdear sciencia, que acho-me 
habilitndo par-J. Yotar n:~. materia submettida !J. nossa 
consid~raçã., ; c tenh<> por norma não procr:u;tin.-.r a 
decisão. do~ negocios, quando imperiosa neCCl!sidade o 
não exige. 

Yoto, portanto, contra o adiamento que pedeonobrf! 
deputado, porqae não póde .esse :~.dia1nento trazer van
tagem á. di.S()ussüo, do projecto. 

-e Sr. &1u1rade ••J:;aelra•- Sr. presidente, .as 
commissões du -casa. silo j ,,cnmbidas. de . dar parecer 
não ~õmente sobre qu~:;tões de facto, lJl,$8 tambem so
bre as quest\;e~ .de direito. E Eirva Í6to de re•posta :í. 
impugnnçT!o com que o Jlohl-e-depntado ·pelo' Ceará com
bateu o adiamento em di~nssão. 

O direito de propried:lde c~mtém, COIIlO um nos seu< 
naturnes consect:anos, a lh-re dispnsiçií.o: n. ·desapro
prinção decretada. em JJirtude de lei é w:nn exclusão ou 
uma ne:;:;a.ção de•s~ effe1to, e por con&etluencia. uma res
tricç.iio do ciJT.,ito ·de ·propriedade. LOgo, sempre que 
po~ lei ~ dl'crete uma desaprop~ por e&DS:I. de uti
lidade publica, ha um.1. restricção nesse direito. E..sir...-a 
isto de resposta a uma 01ltr:t · con!idera~.ão da impugn:J.
ção dD nobre deetad?. 

.. tccre':.-~'Jt~:: ~ . :E·:.. '!'tlt :\ índemni;~çiio s:J.h·:n-:1. • 
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principio, ao- que -respondi qüe sem d:rdd:uJguma ella 
evita\'"& ~ue a desapropriação se tnnsfonna...ose em rouilo 
ou-espoli&<;'ão ; -mas <!ue nem por isso a iitdemnisa.ção, 
no· caso da desapropnação, de1xaria. de signifi=·uma. 
restricç:io do direito de- propriedade. 

E' ponto e>..--presso na constituiç<;o quando, gn.rantindo 
a. plenitude do direito de propriedade, declarou que 
p6de ter limita.d:l. en1 seu cl'Cl'Cicio por causas declara
das na lei de utilidade· ou necessidade publica. 

Disse o nob:r- deputado: «Trata-se demn C.'lSO de uti
licbdc publica»; e nisto Collle~ :to nossa dive:rgencia. 

Se se tr.ltas!e· de utilidade publica., eu diria que o 
projecto em iuuti.l, porque este a.ssumpto acha-se com 
maior - desenvol•imento previstCI na antiga Jegielação 
pol'tt!!!Ueza.. . 

Dcll'l poderill. citar · monum~ntos di !!pondo a &e

melh3.11te respeito; mas, tanto se nã.o considerou de 
utilidade publica. a desapropria-;ão eiJl semelha.ntes 
ca.sos, que a jurisprudencia geral - dos tribunaes · con
siderou caduca, revogada-pela constituição do Imperio, 
a anti~ legislnç:io, que o nobre deputado quer hoje 
renova-la, nem foi ·incluida nas leis modernas que de
finimo os ·casos de desapropria1:ão por utilid:lde pu
bliCa. 

O Sa. ÂLt:XCAB. .An~RU'E d:i. um aparte, a que o 
orador respon. de. 

O Sa. ÂJSDR.u>E Fu;u&Iu:-)l:i.S, . Sr. presidente, os 
tribunnes entendêriio que -a.legiElação portugue2a ha
via-caduead.o com .os principio~· d&- coru;tituiç:io; e etn 
meu coneeito entendêrão bem. Quando a constituição 
antorisou-a reatricç:!o do direito· de . propriedade, por 
utilidade publiCa, evidentemente cogitou, não da. uti
lidade particular .de uma. ou outra. i:ldustri:J., de um ou 
outro r:uno ele profissão, mas sim a utilida.de publica 
ola. _ CGmmunhão, a . utilidade do& in~esses· eollectivos 
do ·Estado,-da-provi:ncia.; do - mnnicipio.-

0 Sn. FEnllErRA VJAs:>A :-Apoiado. 
O. Sa. A!>'DB..YIE Ftlll!E~U.:-56 uma..considera.ção de 

utili<lade geral direet:l. póde -ear.riilcar ~ direito de pro
prieda.de,ma.s não-eonsidemçõesde uma.ououtra. indus
tria. . plll'ti<:nlar,- embora mteressante •li(\' Estado. 

Se o nobre à.eplrtado a.rgome~~ta.: <:Oill a utilidade daa 
fahncasr eu direi que toda . .e qna.l!J_uer industria é util 
ao Estado; e se se.- con.~agrn o ·d1reito de · desapro
pria~ pa.ra.as fabricas, cumpre iuê-lo t:unbem psra 
a nAvegação, agricultura. e co=ercio, porque todos 
sii~ - ramo• de -i.ndustria, todos- l!ão uteia, todos coucor
rem.•para. a,utilidluie geral ••• 

o ' Sa. ·Fnu:nu.. VIA~ A~- s~ ::l:ÍO seria o monopolío. 
O S11.. A':>'DI\ADE FtGI!EUU : - ...• seniio seria destruido 

pela. base o direito de praprieda-!e, e ficari:L estabelecido 
o re~men do monopolio, col:l.-l diz o nobre <lepo.t:tdo 
em• ~;eu aparte. 

Eu, porém, contesto, Sr. preside'!lte, que seja este um 
meio efficaz e necessario de animar . a nossa industria. 

Nenhum ~z tem· tido o mo,·imento industrial dos 
Estados-Untdos; nenhuma lei ê mais parca do que a 
ola.quelles Estados no toc:tllte á desapropri&fii.o. 

Alli' só se concede a. desapropriação por utilidade 
publica elll ca.sog -muito raros ; para abertura. de vias, 
estradas, na.\·egac:b. Tal é o r..-speito-ao direito de pro
priedade. 

A lei .actual que possuilllos a. res:peito da. desa.pre
priação é já. em si muito mais :tmpl.:L do que a dos Es
tad~Unicios; e o nobre deputt.do. pretende amplia--la. 
ainda-mais. 

Nos Est&d.os-Unilios N1lrte-:~.meritanos. é dogma. que 
o direito individual de propriedade· de-ve ter uma: força. 
tal que não ced.a.~ wri.nte de qualquer eonsiG.eraçãó, mes
mo de utilidade. publiea1 por~e ·a utiliàde não deve 
preva!lecer contra o dire1to: C ·assim: que aquelle povo 
tem fUndado a sua. ind'11striA.· 

O Sa. Âl.EIIC.ut- AII.QJP& :-Está em condições muito 
düferentes. 

O ·sa. ANDRADE FJÇUEIJU.· :-0 nobre· deputado pro
cura. ao contrario f1111dar a inà.ustria na restricção -da. 
propriedade, no sacrificio do direito indi-vidual, em bem 
de um interessenãoj:í. collcctivo, mas-particular. 

Ora, que vantagens póde a. noSilll industria auferir 

do favor que ·lhe faz _ o projecto 'r <t•antos estabeleci
mentos terii.11 necessidAde de- dea:~.propriar terrenos 
para. conduzir. a.s agna.s de que precisarem'? 

Estes ·etttabelecimentos estarão no ca.eo de carecer 
deste favor ps.ra que·se decrete por lei 'f 'ParaiJue·obri
gar a proprietarios, que podem tambem precisar · de 
seus terrenos, a vendê" los'! QU:J.J a necessidade final
mente de forçar :í. ven<l,_ dos terrenos quando trata-se· 
apenas de dar pa>sagem a aguas, que podem ser de
rlva.d:.ls por cnca.n:~.mentos, por aqueducto!1 bastando a 
servidão que constituirião '! 

Sr. preEidente, ha uma consideração cconomic:t. que 
me decidirá. a vota.r não só pel~ adiamento, m:J.S até 
contra o projecto1 e é que o paiz ainda não está. nas 
condições nece~ari:IS p&.-a ter industrw, m11l póde 
manter a sua. agricultura, que neste mome~~to e amea.
çada. de um grande cataclysma. 

Nio podemos ter- industria sem população exube
rnnte, sem· capitaes, serA i.nstrucç-:ío,· sem facilidade de 
communicações, SeUl navegação, . atlll telegntphos; e 
será. em :meu coneeito em pura perda proDlOVer indus
tria por meio$· artüieiaes em um·paiz CIJl·eondi9(ics taee. 
As fllcilid.ades · das commnnica.çõe& internacionaes têm 
hoje est:lbel.ecido.c!m todo o mundo um vastxl -mercado, 
que os productos industriaes das nações, mais . .adian
tada.& . invadem fatalmente. 

Os generos estrangeiros chegã.rão ao Brazil por um 
preço muito inferior no preço minimo por que a nossa 
10dustria os poderia. produzir. Assim é que têm sido em 
pura ·perda. todos 'qua.ntos sacrificios temos feito, e ' já. 
antes da independencin, nos tempos coloniaes, no i:ntuito 
de anim,tr a indust-rio.. 

Assim pois, temos que o fs.vor que o illüstre .depu
tado procura conceder, sobre ser illWlorio, é inefficaz: 
po.T'I\ o fim que tem em·vista.. 

Não será. <lom-o meu \'"Oto que< a-titulo de um favor 
purame:lte nomin.:ll, vio1e-se o sàgra.d.o direito da ~ro
prie<hde. Tenho respondido ao illu•tre deputado e J118-
tüicad.o a nec:essid.&de de ser ouvida a. commissií.o de 
justiça civil. · 

Ninguem mais pedindo a. pala\'"r:J. , fica a discUssão 
encen:::uh, não se Yot:mdo por fnlu de nwnero legal. 

Dad!l n ordem do dia, levanta-se· a sestii.o lÍ.s quatro 
horas da t,mJ.c. 

,t.cta em G ·de Junho. 

Ao meio-dia, feita. a..chamada, achão-se presentes os 
Srs . . Conde ~--Baepen<ly, Portella, Pa.ranhos, Pinto 
Pessoa., Guimarii.,g, Angelf) do Amaral, Joaquim Pedro, 
Pinheiro, Sobral Pinto, Floriano de Godoy, Monteiro 
de Castro! C~neiro da Cun!_J.&, Lui% Carlos, Salles, 
Gal,·iio, St'l_Uelra. Mendea, B&rMoO ds Laguna, Casado, 
Men~es P"rado, Benjamim Di&s da Rocha, Ferreira 
d;- ~ Veiga. Pinto Moreira, Dionysio MartJ;~s, B~ ~ 
Villa ds.J>arra., Cardoso de -1\rcneges, Perell'll. da; Silva, 
Pillto de Campos, F:wsto-de Aguiar, _Joaquimde 1\ten~ 
donça., Fiel . de Can·alho, CIU]lillo Barreto, Corrêa de 
Olh·eim, Jeronymo Pcnido, Coelh~.Rodriguea, BalJia.,. 
Azambuja, Corrêa., Pa.nl111 Toledo, -B:r.ndeira.- de ·Mello, 
Bar-~ -dc .A.najatuba., Mello R.. AleDOar Araripe, 
Barão-de-Anadia Pereira. Franco; Candido Mu~- J.eo;. 
nel de .A.leoar1 .. J>into Braga, -Joeé-Calmea, 1\lorell'& da· 
Rocha., Cicero uantu e Ferreim·Lage. 

F.altão . com pa:rticipnç.io o_s Srs. , A!'eis R9eh3, · A:-z
gu~to -Chave~; &rges:·l>1ont.eil'!>1 ,Cán~illo Torres, ~ 
Velho, DW.arte•· d!l' Azc\'etro;- EvW~gelillta. • Lobaeo;· Fer
nandes Vieira, Nebias, Pedemcir~, RQBH'i:rheodorodll: · 
Sih·n Cruz Machado, J. de A.lec<::ll', Paúltno de Souza 
e Co~ta Pinto; e· 118m ella•oe•·SRI . .Mf~;de C~o, 
Aureliano de Ca.rvalho, Andrade Ftgueu-a, Ahnetcb. 
Pereaa; Auf.ollio• Pra.do, Arailjo . ·i.ima.:,.:Ara.ujo -Gies, 
Aut!USto de ~ Baríio 4e Araçugy, B:=os Cobra, 
Bi~oourt; Camilli> Figueire41o, Canedo. Capaue~ 
C:mdido da Rocha... Dotningue«, Duq~E~ .T~~ 
xeil'at Diogo de. 'V&1100~~ F~ F. Bél~o; 
FerreU'&de Ãgt:Ua.T, Ferretra '\r.a.u111o,·GamaCmj_uemL; 
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Gonçalves da Sil~a,, Gomes" de Castro, Gomes da Si(va, 
Henriques, Heraclito Graça, J ansen do Paço, J~nque~r~t, 
Joiio Mendes, Leal de Menezes, 'Leandro Mamei, Luna 
e Silva, Mello Mattos, Mello Móraes, Manoel Cle
mentino, Moraes Silva, Perdigão Malheir_o,; Pinto Lima, 
Raposo da Camara, Rodrigo Silva, Silva ,Nunes, Sirriqes 
Lopes, Souza Reis, Taques, Teixeira Junior e Vicente 
de Figueiredo. 

O , Sa. PRESIDENTE deClara não h~ver sessão por falta 
de numero -legal. 

' Não obstante, o Sr. 1° secret;strio dá conta. do se
guinte 

;EXPEDIENTE. 
; 

Um oflicio do ministerio da :fazenda, enviando o re
querimento, devidam~ntein:form3;do, em que o sena~or 
Thomaz Pompeu de Souza, Brazll e outros concessJO
Mrios, do J?rivilegio para a_, construcção de uma via 
:ferrea entre a cidade da Fortaleza e, a do Baturité, na 
proviucia do Ceará, pedem não só a isenção dos direi
tos de importação para todo o, material necessario á 
construcçfío da dita estrada e para os artigos indispen
saveis ao ,seu custeio, mas tambem qnaesquer outros 
favores que tenbão sido conéedidos a emprezas seme
lhantes.-A' commissão de :fazeada. 

Um • requerimento de Franciwo José de 'Faria Reis, 
pedindo ser naturalisado, cidadão brazileiro.-A' com
missão de constituição.' 

Outro de,, Manoel Gomes Coelho, alteres honorario 
do exercito, pedindo, ser inóluido no quadro do exer· 
cito como . oflicial de linha -A' comniissão de ma
riuh& e guerra. 

Outro de Francisco Marques Camacho, pedindo fazer 
exame, do 1o anno de , direito do Recife, prestando 

, antes os dos preparatorios que lhe faltiio.-A' commissão' 
, de instrucção publica. 

Outro de Joaquim Alvares de Magalhães Sobrinho, 
Jledindo fllzer exame do :[ 0 anno medico da côrte, pres
tando antes o do preparatorio que lhe :falta.-A' mesma 
commissão. ' 

Vão aimprimir, pára entrar na ordem dos trabalhos, 
os eegnil)-tcs pareceres: 

~LEIÇÃO DO PARÁ. 

« A' commis'são de constituição e poderes forão pre
, ~entes as authenticas da eleição a que em 4 de' De
zembro ultimo se' procedeu na r>arochia de N assa Se
nhora do Rosario da cidade de Bragança, província do 
Pará, em consequencia de ter sido annnllada a primeira, 
que tivera .lugar em 31 ·de Janeiro de 1869. 

" Das aetas consta que, tendo votado 886 eleitores, 
forão tomadas e:n separado 20 cedulas de votantes, cuja 
identidade :l'ôra desconhecida pela mesa. O ultimo elei
tor obteve 437 votos, aleançan,do 409 o 1° .supplente; 
donde se vê qug os 20 votos não contados em nada 
alterão o resultado 'da elei~ão. Das mesmas actas cons
tão protestos contra o procedimente, do juiz municipal 
e delegado de policia, como 'tendo empregado a força 
para .violentar o voto. Além de se não terem provado 
taes asser9ões, accresce que as desmente o Dr. juiz , 
de direito c[a comarca, que assevera ter corrido livre 
e tranqnillamente o processo eleitoral. 

« Do exposto conclue a com missão e é de parecer,, 
" .Qne se .approve .a eleição a que se ,procedeu em 4 

de Dezembro ultimo na parochia de Nossa Senhora do 
Rosari~, da ci~ade de Bragança, sendo approvad9,s os 
respectt vos eleltores: , 

« Sala das cómmissões, em 31 de Maio de 1871. -
L. A, da Silva Nunes.-J. J. Teixeira Junior.- Paulino 
'José S. de Sou:;;a. " 

ELEIÇÃO DE SANTA-QATHA!tiNA. 

"A' commiss.iío de constit~içãos e poderes·forão pre
sentes as jn:formações pedidas ao governo em 1869, 
:ícerca da eleição primaria que em 18 de Julho, do 
mesmo se procedeu na parochia de Nossa Se1íhora da 
Graç:t do Rio de S. Francisco Xavier do Sul, JJroviucia 
de So,cJ~.-Catharina, em consequencia de ter sido annul-

lada por esta ca~àr~ a pritll~ira, que tiveràlugai em 'Br 
de Jai;~eiro, A eleiçãpde que se trata foifeita em \l.u~ 
plicatà: a da igreja matriz ás 9 horas. da rn,anhã; a da 
camara municipal á 1 hora da tarte;_ Eeta, não póde . 
por :fórma alguma prevalecer: 1°, porque os factos que 
lhe derãojorigem, quando mesmo tivessem sido pro,. 
vados, não justificariãó a duplicata, começando ho1-as 
depois de estar funccionapdo a assembléa ,pQrocbial.'n6 
lugar designado pela lei ; 2°, porque a 2a: e a. 3• cha
madas fizerão~se no ines mo dia, contra a clara e permi-
nante disposição da lei.. . . ~ 

<c Contra a eleição da matriz allegão-se :.1', abusos n~ 
maneira de. proceder da, mesa, recusando votantes da 
parcialidade adversa; 2°, ter-se organisado irregular
mente a mesma mesa, funccionando nella em vez do 
esérivão de paz competente, o escrivão do juizo muni
c}J?al. Nenhuma prova adduzem os que fizerão ,a. du
plicata, dos abusos e tropelias de que accusãq a mesa ~a 
, assembléa pa~ocbial. E, quanto ao escrivão, que func
cionou, prova-se com documentos presentes .ácommissão 
que esse escrivão era o ,mesmo que s,ervia no juizo de 
paz até ao dia da eleição; em que constando ter sido 
proposto outro cidadão para o lugar de escrivão da .. 
subdelegacia, não con~Jitt.va. ainda. no dia !9 de Julho 
que semelhante nomeação,se.tivesse feito. Accresce, fi
nalmente, que está provado que o arcbivo e cartorio's r~s
pectivos achárão-se em poder do referido· escrivão, , que 
lunccionou nos trabalhos eleitoraes. Em vista· GtQl 
que, é a 'COmmissão de parecer: · 

«Que, annullaudo-se a diplicata a que se procede11 
em 18 de Julho, na casa da camara, se approve a 
eleição legitima, que teve lugar na igreja mat,fiz ~e 
Nossa Senhora da Graça do Rio de S. Francisco Xavier 
do Sul, sendo igualmente approvados e reconhecid'l& 
os respectivos eleitores. , , 

«Sala das COD;lmissões, em 31 de Maio de 1871.- L. 
A. da Silva Nunes.- J. J. Tei[f}eira Junior.- PauliM 
José S. de Souza. " 

« A' commissão de constituição e poderes :l'orão pre
sentes as, in:l'ormações solicitadas por esta camara so
bre aeleição a que, em duplicata, se 'procedeu no dia 
18 de. Julho de 1869, na parochia do Santíssimo Sa
cramento de Itajahy, da provincià de Santa-Catharinm, 
em consequencia de ter sido aunullada a que tivera. 
lugar a 3l ele Janen·o do mesmo, anno. 

«Farão essas h!:l'ormações prestadas pelo proprio juiz 
, de paz, que adiou a eleição e que cLcu cama á dupli
cata: nellas allega o mesmo juiz que o tempo estav.& 
máo,. os caminhos pessimos, pelo que não cómpacecê
rão na villa 50 votantes. Contra taes allegações pro
testa qualquer das eleições, a que ness'e mesmo dia se; 
procedeu, vendo-s~ das respectivas act;J.s que n'uma 
dellas comparecêrão 160 votantes, pretenden~o-se qu'e 
na outra comparecêrão 170. Das actas, informaçõe3, 
representação e mais documentos, consta: 

" Que no dia designado para a eleição fez o 1° j'utz 
de paz da parocbia, Fortunato José Mendes, aflixarum 
edital adiando a eleição para o dia 15 de Agosto. s~ 
guinte; 

"Que, porém, os votantes preBentes, não ,se confor.
mando com semelhante alvitre, tratárão de chamll.r o 
2• j1;1iz de P'" z da paro chia para presidir á eleição, ao 
que este se recusou por não se achar impedido o pri~ 
ineiro: 

" Qúe, achando-se ausentes o 3° e o 4° juizes de paz, 
procm árão os juizes de paz da parocbia de Cambrifr 
a mais proxima, senclo sómente encontrado o 4°' juiz 
em exercício, que Re prestou e presidia. 

" Que, installando-se assim a mesa da assemblé!t 
parochial ás 2 horas da tarde, proseguirão regular
mente os trabalhos na igreja matriz, apezar de procu
rar impedir a sua marcha regular ,o 1° juiz de paz 
Fortunato, que aliás não quiz assumir a presidencis., 
apezar de convidado para isso; 

« Que, em seguida, pelas. tres horas. da tarde, foi z 
parcialidade adversa :fazer a sua eleição na casa d11 
cainara, chamando para presidi-la, não nm dos jnize.~ 
de paz da paróchia, nem da de Cambriú, mais proxi-· 
ma, mas de S. Pedro Apostolo . 

rr Não 'pó ele prevalecer a eleição :feita na casa da li:C

mar~.: 
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"1o,, ·porque teve começo ·q1:andq já ~~tava trab.a
lhando. no .lugar' competente a assemblea paroch1al 
presidida pel~ juiz de paz da paro chia mais' p1·oxima, 
no impediinento e.r.ecusa dos da de Itajahy ; 

· «2•,' porque, lilém de ter lugar a dita duplicata• na 
casa dá camara, . f9i presidida pelo juiz de paz da fre- . 
gnezi!t. de S. Pedr9, Apostolo, manifestamente incom-
petente; . . . 

"3o, porque. fez parte da mesa o cidadão ·Antonio 
Gonça~yes da Silva, que não .é qualificado vot~u;te da 
referida parochia de Itajahy; . 
: · "4•; porque, começando os tr{Lbalhos ás 3 horas da 
tarde,· não é c rive! que até ao pôr do sol , . no mez de 
Juihir, ~e fizessem à 1• e a 2a .chamadas ; . . 

· " 5o, finalmente, porque dos documentos apresenta
dos se conl)ece que nessa duplicata fig'nrão ausentes. e 
morto31 como tendo votado na referida. eleição. 

·" Em 'vista do exposto, conclue a comrnissão, e é tle 
parecer: . . .. .c 1 ·. 

<c Que se annulle a duplicata a que se procedeu em 
18 de Julho de 1869 na casa da camara da villa de 
Itaiahy· . · ' . - · 

,: Qu~ se àpprove a eleição da matriz, presidida pelo 
1! juiz de paz da .Parochia de Cambriú, e approvados 
o• respectivos eleltores . · . 

"Sala das cornmissões, em 3 de Junho ·de 1871.-
L. A. da. Silva Nunes. -]. J. Teii!Ceú·a Junior.-Paulirw 
Jod S. de Souza.,,"" 

Sessão eJU ':' de Junllno . 

l'RES!DENCIA DO SR. CONDE DE B.U~PENDY. 

SU:\BUmo.-Expediente.- Matricula de estudantes.-Lo
terias.-Naturalisações. - Pret•nçflo de F. G. de Araujo. 
-Eleiéão do Pará;-EleiçiZó i.• Santa-Catharina.-Or
dem ·do dia.::__Li:cençà ao ·Dr. A. J. da s: Guimari"1es. 

· 'Vota{'ãO. _:. Matricula de estudantes. Approvação. -
Rea.d?'nissào no qitaW>"O do exercito ao t.enentc-coronel 
E. M. T. de Sampaio. App•·ovaçào.-Desaprop•·iàção · · 

· "iJe te1-renos. Approvação.- P~sõM a dive,rsos. ~ppro
vação.~Pri-vileg io a J. J. F. de R. e Silva. Votação.-

·. Ficr:a.Ção das forças de terra. Disc·ctrsos dos Srs. J oa-
9"i"i de·· Mt•ndonça., Eva••gelista Loba to e Fontes.~· Re
fonna de reghnento.-Mat•·icula de estüdantes.-Pens.ões 
a divB!·:os. 

· .. Ao meio-dia, :feita a. chamada, e achando-se presen
tes os Srs. Conde de Ba~pendy , P6rtella , Paranhos, 
Pinto .Pessoa, Guimarães, Angelo do Amaral, Casado, 
Monteiro de Castro, Joáquim Pedro, Galvão, Leandro 
Maciel, Teixeira Junior, Sobral' Pinto,. Fontes, Araujo 
GóeB, fo1;ello Rego, Salles, Evangelista Lobato, J erony
mo Penido, Alencar Araripe, Barão ela Villa da Barra, 
Pinheiro , · Azambuja , Dias da . Rocha , Araujo Lima, 
HeracEto· Gr,,ça,.J oaquim de Mendonça, Menezes Pra

.d G, Piutode Campos, Manoel Clementino, -Feneira 
da Veiga . . José Calmon, Capanema, Pereira Franco, 
Band~ir~ de Mello , :Bittencourt., Pinto Moreira, Luiz 
Ü>Hlos , Flo1·iano de Gpdoy, Barão da Laguna, Corrê,,., 
Fiel <le Carvalho, João Mendes, Cardos.o de Menezes, 
Leo:wl de Alenca):, · Gama Ccrqneira, CarneiTo da Cu
nha , Candido Mnrta, Ferreira . de Aguiar , Corrêa de 
Oliveira , Siqueira Mendes; Affomo de C»rvalho, Dio
ny~io Martins, L.irna e Silva, Cami.llo Barr.eto, Benja
mim, Famsto de Aguiar 1 B,wãq de .Anajatuba, Moreirp. 
da Rocha , Souza Reis , Silva Nunes, Henrigues, Do
rningi.ies, Pereira . da Silva, Gonçalves da Silva e Pan
lino d.e S~·nza, abre_:se a sessão. · 

Compare~em d~pois de abert~ ' a sessão os Srs. Costa 
Pintei, Perdigão Malheiro, Candido da . Rocha, Aure
li:mo de Carvalho, Taques; Barão ·de .Araçagy, Bahia, 
Jansen do Paço, Augusto de ·Olive_ira, J unqueira, Ca
nedo, Pinto Braga, Rodrigo Silva, Theodoro da Silva , 
.~r.dl·~·dE- f'lgneiJ;a, Simões Lopes, F - Belisario, Duarte 
o.e A::eveo:o, D10go de Vasconcellos, Antonio Prado, 
Du'r•e-I>trada Teixeira e Mello Mattos. 

F~!tão com ·participação os Sra. ·Assis Roch a, Au
gusto Chaves, Borges.Montei;o, Candido To,rres,. Cícero 
Dantas, Coelho Rodrigues, Cmz Machado, . Dio~JO Ve
lho ,. Fernandes Vieira, Ferreira Lage, Ferreira Vianna, 
J. de .Alencar, Nebias, Pederneiras e Rosa; e sem ells, 
os Srs·. Alrneida 1Pereira, Barros Cobra, Barão de Ana~ 
d!a, Cctmillo Figueiredo, Gomes de Caotró, Gomes da. 
Sllva, Leal de ~1eneze~, Mello Moraes, Moraes .Silva, 
Paula Toledo, Pmto L1ma, J{aposo da Camara e V&-· 
cente· de Figueiredo. · ' 

Lêm-se e approvão-se aa actas das· antecedentes. 
.O ·sn. fo .SEcRETAIIIO dá. conta do seguinte 

' . . 
EXPEDIENTE. 

Um officio do mitüsterio doirnperio, transmittiud<l, 
em additamento, o officio da presid~ncia da: província 
de Pernambtwo, ao qual acompanha a authentica da, · 
elei<;ão do collegio d~ Goyana, do 2° d1strícto. da mes
ma· pro"\,incia. -A ai·chivnr. 

Outro do 1 °secretario do senado, participando. que 
o n;esmo .senado ~pprovon, . e v,ni dirigir á sancção im
penal! a ,resoJuçao desta ca1nara que dcclat·a deve.r 
entender .se tambern com. os menores Gabriel!", D~Jc:.: 
nua, Adelaide, Joiio e ,Tosé a pensão concedida aos . 
filhos do córonel J oiTo Niede1·auer Sobrinho e col)tém 
outras declarações -Inteirada. 

Outro do mesmo . 'ecretario, partícipando que ~ ;e-"' 
nado appro\·ou, c vai dirigir á sanc~ão imperial, a re- ·· 
solução desta camara ' que approva a• pen.ões co'n- . 
cedidas a D. Leopoldiha Mathildes· da Costa Doria • . 
viuva do capitão Antonio da Vera-Cnui ·Doria.-;; 
Inteirada. · 

qm· requerimento de Joaquim Diniz Con1eiro, pe
dindo permissão para ÍHzer os exames do 3o anuo d:~. 
escola d~ marinha, logo que seja · approvado nas ma
t eriás ela" 1 a cadeirrr à o 2• anno, unicas que llJe :l'a.ltão 
de todas q ne. constih1em o curso do 1 eferido 2o anuo. 
- A' commissão de.instrucyiío publica. 

Outro de Francisco Rodrigues de Camargo, pedind@ 
pa\·a fnzer · exame ào 2° a rmo _med ico ela côrte, pres
t >;tndo antes do acto o de anatomta. - A' mesma com
missão. 

Outró de Joaquim Fm ncisco Leal Junior, pedind0 
ser considerado Ya1id0 para a matricula na escola de 
medicina da côrte ·o exame de histeria ·feito na escolt1. 
de mnrbha._:_A' mesma commissão. 

Outro de Edga1·d Luiz de Gouvêa, pedindo para s~r 
matriculado e admittido a exame do 1° anno medicGl 
da côrte_, depoi~ de exhibiratt\stado de . npprovação a~ 
geo~netrm, umco preparatorw que lhe falta.-A' 
1nesmn cornmissão. 

ÜL1tro de Ped1·o Augusto Pereira da Cunha, pedins(} 
para faz~r exame do 5° anno medico da Bahia, que 
frequenta como ouvinte, depoiR de approvado no 4P, em· 
.que está I!ltttriculudo.-A' mesma commissão. · 

Outro do· commissario geral dos Capuchinhos, pe
dindo se marque uma quota para auxilio <la construc
ção da igreja da Penha;. em Peroainbuco.-;-A' com-
missão de orçamento. · 

Outro do Dr. Franciséo Felix Pereira da Costa, pe.., 
diudo a :qnautia de 12:000$ para pagat" as despezas fei
tas com '' ~ua obra Histori:;L da guerm <lo Brazil contra 
as repnblicas do Urugnay e Pamguay.-A' commissão 
de fazenda. 

Oíl.tro' do Dr. Satnrnino Soares de Meirelles, lente da 
,. escol:!. de marinha, pedindo que se lhe conte como tempo 

de serviço no magisterio o tempo que servio no exer
citr .-~· commissão de marinha e guerra. 

)Lêrn-se, julgão-se objecto de deliberação, e vão·& 
imprimir para ent rar \Ja · ordem dos traba.Jhos, os. pm 
j.ectos com que concluem os seguintes pareceres: 

niATlliÍ:UL.\ DE ESTliDANTES . 

" AntJ:;io Ylcente de Andrade, alumno do . 3• ann\1 
phar:nac~:;'\ico da faculdade da Bahia, pede passag~m 
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p2:r~ v (;:;.reo lllC.lico, cousider.:inlo-se ,·aHdos a'!é De
;~.embro de 18i2 os e::>::"Unes de latim e ;;eo~apbia. :feitos 
~m 1865, assi1:1 comu os de iuglez e lll>toria. :!'.:i tos 
em lSG7 !lS. escola. de mari!lh!l.. 

"?arece justo que os exame;; prestn.<los peraute uma. 
ccmmi>>:.O n.utori;.au!l. por lei sejão ...-:Ui dos em qualquer 
aca ,l•!rnia. cio l:uperio, ~ah·a. !1. presumpçiio de s.ue ha. 
mn.i~ imnarcialid!l.de no jnlt,':lme::to de umn. do que no 
d~ ou~· commi»ão, o que import~ri:;. um desar perante 
~ lei out.! a.s autorisou. 

" .:..· commisõüo de in~truc \·:io pub:ic:J., :lttl!ndendo 
:l •;ue :l petiçã.o do suppli.:.ante se li•uita a. solicitar que 
.-:e;!io Y.:tlido:) os exa.mes prepar~torios íeitas na. escola. 
ue marinha, e <!Ue se c"pace o pruzo de Yalidnde, tanto 
ncs:e como no~ (!XUnles feito~ n:.\ in strucç!io publica da 
~Jr~\!~ otf\:rcCi: ú. ca1!1ar:1 elos Srs. dcpur..o;<.los Q seguinte 
p::-ojec:o: 

" .A assembléa geral resohe : 
« _.;rt. 1.° Fl~ - o go'l"crno autorisado para m:J.ndar 

n 'J.I! ~eiii.o validos os exames preparntorios feito$ n:t ins
Uuc•;ão publica da côrte e ua ~;,cola. de marinha pelo 
alumno do 3• anuo phllt'maceutic~ da faculdade da. 
Bahia Antonio Vicente de Andrade, afim de que o 
::1esn:o pos•a l"tSsar parJ. o curso medico. 

(I .. -l·rt. 2.o J{e\•t.>gtlo-s.e as disposíç:ics, c:n contrari•. 
' " Sala d:ts commb>õe~, em 6 de Junh$ de 1871.
;:_ da l"illa da JJarra.-Fcr ,.eira. de .Jguiar. » 

« Cos:trio de Almeida N'obre de Gmmão pede pa.ra. 
ser admittido >t eXlUlle das materi:lS du 4• anno da. es
cob centra.l, que frequenta como ouvinte. 
. u A comnu!'>!io de instr'llC):ÍO pub\ic:~., attendcndo a 

- "que o supplic:mte de\'ia ter sido propo.to pela. e;;cohl. 
militar, d"poi~ de findo o curso da. arma de a.rtilha.IÜ, 
par-.1. o 4• anno da t!col:. central, visto como, tendo-se 
fundado a recu~a. da referida e~cola militar no decreto 
n. 3,083 de 1803, que exige par:1 isso tod:ts n.s :~pprov:t
<;õ''' plcn:l51 níio uttcndeu :1. que o mesmo decreto no 
a.rt. 305 põe fóra.. do alcance de sua.s disposiçü~s, neste 
sentido, os alumnos anteriormente mntricul:l.dos, C:lSO 
~m que se -uch:1. o supplicante, attcnde::~do t.'l:I.bem a 
que , prevalecendo a intelligcncia d:J.d:l. iqudle decreto 
pela referida. · e;. cola , d:~r-sc-bis. "' e,se decreto effcito 
I"etr;,activo ; é de parecer que se defira. a prctenção do 
supplicante, para o que off~recc :í. camam dos Srs. depu
tados o seguiute projecto : 

«A assemblé:~.ger:ll resoh·e: . 

" Art. 1. • E' o go,·erno :mtoris:tdo n m:~.nil:lr lldmit
tir n exa.m'! d:lS ma.terias do qo anno d:~. escola cet:trnl 
o alumno ouvi:>te Ccs:~.ri:t de Almeida. Nobre d" Gus
m~o, :~fim de obter o gr:í.o de bacharel em mat.hema.
ticas. 

" Art. 2.• Re,·ogiio-se aR dispos:'(ves em co::.trario. 
" S:ll:t das commig•Ões, 7 de Junho de 187!.- Fcr

'rt•:ra de Aguiar.-0. da Vil/a da /Jarra. » 

"EJg':lrd Luiz de Gou,·êa, alumno ouvinte do !• anuo 
medi eu da cürte, pdc par:l. :natriculu-~c no dito 1• anuo, 
não podendo ser admittido. ~ exame das respec:i vas ma
terias sem mo.tr:..r-sc hablht!l.do no prepara.tono de geo
metria. que lhe f:llta. 

• O supplic.'lnte npreF<Cnt:L um :lttestado, com o qual 
pr0\'3, que freguent:l cou1 n~:itlu~dadc o 1 o nu no me
dico da ~llCUlda.de da côrte ; alenl d1••o, npreseatn. ou,tro 
attP•tado muito bouroeo, tanto ·11. respeito do apro'\'eit&
mento e hnbilit:lr~o no prepar.ttorio que lhe fruta, como 
a respeito· de !.'na. conducta cxempl:u. 

" .A commiSI;iio de instrucção publica, attenuendo a 
que o enpplic mte acha.-se muito lia.bilit:Mo pam prestar 
exnme .do · prepara.torio que·lhe -falta, e nio·teudo, por
tanto, necessidade de· distrahir com elle•o tempo necea
s&rio plli'IJ, o estu 1.o das ma terias do.anno lectivo, offilrece
á cama.ra. doi Srs. deputadoa o e~"'Uinte projecto; 

" .!. naembléa geral re60lvc : 
" Art. 1.• Fie& o goveTno autorisa.do p=. m:uuhr 

de;;de j:i. matricuhr no I• a.nno medico d:daculdade da. 
c0rte o alumno ou~inte Edgard Luiz de·Gouv"a., o qu:ü 
não podllfi ser a.dmittido a exame dna respectivas ma
teria .. !em . molltrar-N~ · Mbilitado no prepa.ratorio de• 
~eometria. que Ih• falt~~.. 

«Art. 2.• Re'\'ogão-se as disposições em .coutr:uio. 
" Sala .das commiesõcs; em 6 de Junho de 1871.

JJ. da Vil/a da JJarra. .-Ferreira de.· Aguiar. " 
« Frederico .!.ugu~to Borges pede p:tTa ser admittido 

8. o!X:UUC das nuteritl.s· do 1• :LDllO da f;lCU}<bde de di
reito do Recife, depois de nppro'\':J.do em philo&ophia, 
prcparatorio que lhe falt:J.. 

«A commissão de instrucç.ii.o publi~, a.ttendeudo a 
que o supplicante j:i tem estudado o prcj':trato:rio que 
lhe fruta, no qwü, tendo sido approvado no cume ee- · 
cripto, foi npenas reprovado no oral, e tendo em '\'ist:l. a 
circumst.-.nciA de se achar o mesmo supplieante· matri
culado como ou\·inte· no 1• anno, cujas aulas freq11enta 
com assià.uidade e bom comportamento, como provão 
os documentos juntos :i.. su:J. petiçii.o , é de pa.reccr qne 
seja deferida sua.· pretenção, p:lra. o que offerece :i. CJ.
roara dos Srs. deputados o seguinte projeeto: 

a A assembl~a ;;erul resol\'e: 
« Art. 1.• E' o governo autoris:tdo .a..mandn admit

tir a exame da.s materias do : 1• mno da. .. faculda.de·de 
direito do Recife o alumno ou\'intc Frederico Angw;to 
Borges, de~ de exhibir attestad.O de: appro'\'ar,io de 
philosopbia, unico prepa.t-atorio .que lhe f:1.lu •. 

u Art. 2. 0 Uevogão-se as disposiçüe& em' contr3rio. 
« Sala das c:ozxunis<ôes, 7'de Junbo de·1871.-Ferretra 

de Aguiar;-B.· da VõUa· da·. Ba:rr~t. " 
« Henrique Carlos Feldha.sen, alumn'> do 1• anno 

medico e do 2• pbnrmaceutico da faculdade da cõrte, 
pede para prestar exame de anatomia descriptiva. e 
pbysiologia, depois de a.pprova.do nllS matcrili.S dos cursos 
em que esm matriculado. · 

« O supplicante jll. foi appro'\'ado no 1 • a. uno phar
maceutico, e achando-se ma.tricuh.do no 1 o a.nno me
dico proYa. que ni<o lhe falta preparatorio algum J?ar& 
seguir o curso medico; a.cbantl.o-l'C tambem ma.tricu
lado no .2• a.n.no pharmacc1:.tico, falta~lhe o exame de 
anatomia. e phy5iolosi& p:.ra. completar o 2•• a."Ulo me
dico. 

cc A commissiio · de instrucçüo· publica,. atteudendo 
a que ao suppli.cante niio fa.ltJl prepamtorio algum para. 
seguir o curso medico, e, .além tl.isto, ji foi approvado 
no 1• a.nno pharma.ceutico, de modo que, p:l.l'& completar 
o 1• anuo medico, e6 llíe falta. o exame de anatomia; 
attendendo tambem ·a que o .supplica.nte ncha.-se m:~.
triculado no 2• anno póarm:.eentico,. e faltã.o-lhe ana
tomia. e physiologia. p.:t.ra completar o . :!• a.uno · medico, 
offerece.:i. camars. dos Sra. deputados o seguinte pro 
jecto: • 

« A as~embléa. ;;erul resolve: 
« Art. 1.• Fica O· go'\'erno autoris3do para. m:mdár 

a.dmittir 11. ox~<me de &IIJltomia. e physiok.giado!!• anDO 
medico dll. fa.enld.ade da côrte.o alwnno Hemiq~o:Carlos 
Feldhagen, depois de.approvndo no 1• :mno:medico e 
nc 2• pharmacentico, em·qua se acha matriculado •. 

« Art. 2.• Ueorogão-ee- a.s .diE<posi<(ües em. contrar1o. 
u Sala da.!; e.mm.i>lsões, em: 5 de•Junho de ' 1871.-

B. J.a Villa h•Barra.-Ferr<ira. d.6 Aguiar.' " 
« José de .Azevedo e Sih·a, alumno ouvinte . do 1• 

nnno de direito da faculdade do Recite, pede para ma
tricular-Re no dito 1• a.nno, não podendo· ser admittido a 
exnme das · referidas- m:1terias. sem RlOS'c:rar-se ha.blli
t:l.do nos ex:u:nes. àe philosopbia · e geometria, .que lhe 
b.ltiio; 

" O supplieante apresenta um .a.tt~stado com que 
prov& que é ollvinte ® 1• anuo; :tpresent& o. utro, ,muito . 
honroso, a resp.eito das .habilitaç_iies- nos prepara:Orioa 
que lhe · f.!.ltiio, e um terceiro útetitado, com o qlj.al 
prova· que pt:~r, doecte não . I?.ôd& faur exame .desee! 
preparato:z:ioa que lha fa.ltãa. 

" A commi:!siio de i~U~tmcç:io publica, . :t~ndendo a 
que o supplic:mte P?T força. maior_ deixo'! de fazer 
exame dos prepuatortoe ·qae•lhe· fattão;•-<~~ ~no · p_GI'q'DII• · 
tenha- maceaeidaàlderofrequerrllu u ~tvaalftlae, 
distralliDGo auim.~- tempo llMt56a."!io"·pa:r~ O' elltudotdu 
ma terias do u.no leetlvo, oilere;',e ·i camara· doa Sre. 
deputado& o 6egUinte' projeeto: 

" A liSI!embléa. geral rewl'\'e: 
" Art. 1.• Fica o go'\'emo auto:·i!ado· para mlEildar 
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d~sde ·já matric~la,r no 1•· an)lo ,da. :fac)lldade do Re
cife ·o alurnno ouv'inte José de 4zeveqg, e Silva, o qual 
não. poderá ·ser ad.rnittido a ·exame dali respectivas ma
teri!l!l s.em mq~trar:-se hal;lilitaqo · ngs prep!}ratprios· de 
philosophia. ·e geometria, que lh.e faltão. -

'« Art. ·z.• Revogii.o.~se aw dispos.ições em contrario. 
1!.7 "S~l!l .. d.a~.c.q.:çx:q~li!l~õ.es, . om ,6.t}e J,ulho, de 187l.-
B. da Villa da Barra.-Ferreira de Aguiar . . » 

cc José Augusto Monteiro de Godoy pede para que 
sejão validos na ·faàuldade de medicina. da côrt!) os 
ex;arnes j?reparatorios feitos na faculdade de S. P~ulo. 

·I< J?at'ice JJ'IS~o gue os exq,:rnes prestados perante uma 
comínis'!iio autó!jsai\11. por lei sejã,o validos em qualquer 
aca.d:einia do Impe~iój salva li- presumpção de que ha 
mais i:mparcia+idade rio j-ulgamento de . uma do que no 
de outra commissão, o que llllportaria um desar perante 
a lei que as. autorisou. · 

" A commissão qe . instrucção publica, atteudendo á. 
jjlSti~a que preside á pêtição do sn_Pplicant_e, offerece 
§, çain!'ra. dos Srs. vleputados o segum"e proJecto : 

" ]>,_ a~sem:hléa ger(\1 resolve : 
" .Art. Lo Fica o,.go;rerno .autorisado_ para mandar 

que sejão validos na faculdade medica da côrte os_ exa
mes preparlJ.to;rios feitos pelo alitmno . José Augusto 
Monteiro de Godov na faculdade -de S. Paulo. 

(( Art. z.o· RevÕgão-se as diSJ).OSi9ões em contrario. 
'' Sala das co:rnmissões, em 5 de Junho de 1871.

B'. da Villa da Barra.- Ferreira de Aguiar. " 
, <\ J9.s~ Fernan\l,es Dias pede para que sej~o vali,los na· 

f.~!lul,~~de l):W.dica,. da. côrte os exarnes prepq,ratq!iios 
~~itqs: na escola. de ni.arinha. . 
· cc -Pareqe j)l,stq que o~ e:;tames prestados pera)lte uma 

commissão autorisada por lei sejao validos el1l·lll;la]quer 
academia dp .!Jl)pe_r.io., s;Uva a, pre~u{DpÇãP . d:e. que h a. 
mais·imparcialidade no j,l!.lgame!ltO. de .Jlm!L d.Q que no 
de outra: commissão , o -que impPrtaria um desar pe
rante' a lei que as a}ttorisou. 

cc A commissão de instrncção publica, attendendo á 
justiça que preside a petiÇão do ~upplica~te, offerece á. 
camara ·dos Srs.deputad1ls o ·segmnte proJecto: 

(( A assel)lbléa ge~al J,"esol:ve : 
cc .Art. t'.• Fica .~ governo all:tQrisado para l)l!l-.lldar 

que sejão validos na facUldàde medica da côrte às exa
mes preparatorips Ieitoll. pelo .:~.lup:mo,. Jpsé Fernandes 
Dias na escola de marinha: 

cc Art._ 2,.• Re:vogão~se a(> dispo~ções e:rn contrario. 
<l S,ala çlo.s com@ss5es,, em 5 de Jun)lo !l,e 1871.

. B.; da. Vi!lli. da Barra.~F~rreira de AguirLr. '' 
. cr Jos.~ , ];.uiz Caminadllo Junior, ou,v:int@ do 1.•-anuo da 

escola central, pede para mat.ricular- se no dito 1• anuo,· 
J,li\o p0,deudq .ser ad~ittido' a ex~1)le da~ respectivas ma
t!lvi~s ,.liQm lllOstrp,r~se ha~i}ita!i.o nos; prepamtorios de 
~it]l~etiqa e. geographia,. que lhe raltão. . . 

« 9 : supplicante a.presentp, u,n, !jttes,taclo, corq o qual 
pr<rv.a (]:M inJ~creveu.-se,p~a. o e<Lame dn arithmetica e 
!I~I)graphia; al~m disto apr.esentp, !)utro atte.stado,. Qom 
<i ... qu:.l ptova que po.r enfermo não pô.de prestar os ·re
f!l;ddos exames, para que se achava,iu;cTipto . 

· ic A commissão de instru,cção publica, attendenP,o a 
, 'l;~e · !!· GU.Jl.J1~ic;!l,llti' por f.Ofç:i.. maior deixou d,e prestar os 
e.~.aiues. d!)!l prepara.torl<;>B que lhe ~altão, e não p.orque 
t~p;li).a necessidade de .distrahir c.om elles o t.empo ne
Ç.~.~a,.ri_o para. o estl!,do das materias do !!.Duo l,ectivo, 
?fféFec~ 4 .. c!lm~ra do.s Srs. deputados o segqin;te pro
Ject@: 

'' .A ll,S.Sempléa. gera-l, xesol,ve: 
,« A~~t, 1.P Fi.CIL. O· go'le;~o autorisado par!L mand-ar 

.dCII!le já matüoular no to, a.nno da escola central o 
:~l1() . ouvinte José Luiz·. Caminada Junior·, o qual 
nict· fi!.O.d~r~ &er,a_dmitlido a exame .<ias respectiv-as ma..
terias sem mostrar -se habilitado nos prepara.t~rios de 
~llit~metioa e. geogr~phia, qi:te lhe Jaltã.o.. · 

(( .A:rt. 2.• Revog~o:se as disposições em 0@lltFariO'. 
c~ .S:~!L. d:!L~ Cotnm!ssoes, em. 6 de Ju1.1ho :.deJ.871.

J!., ~:xu~a ,d,a. B.arra-.~Fer.reirq, de A!]uiar." 

~ Joot}. Zeferino Ferreira V~lloso P' de para que sejão 
..-alidos na faculdade de medwina d!L Bahia os· exo,mes 
prepar~.torios feito~ Iit. fac~Üdade do Rerife. · 

· ic Parece justo que os exa,mes. prestados perante um:. 
·Commissli• auto1'isada por leisejfio validos em. qualquer 
academia do ImJ>erio, salva a pJ;esumpção de · que .ha 
mais imparcialidade no julgamento de uma do que :no 
de ·outra commissão, o que importaria um desar pe
.rante a lei que. as autorisou. 

cc A c.omrnissão de instrncçfio publica, attende:\do' i 
justiça· que preside á petição do si:Ipplicante, offerece á 
camara ·dos Srs. deputados o seguinte projecto : 

cc A assemblêa geral resolve: ' · 
. cc Art. 1. o Fiéa o governo autorisndo para mandar 
quu lejào 'Validos. na faculdade _de medicina da Bahia 
o_s exal)les_preparatorios :feitos pelo alumno José Zefe
rmo Ferreua Vel.loso na :faculdade do Recife, 

cc Art. 2. • Rev.ogão-se as disposições em con-
trario. · -

" Sala das commissõe87 em 5 de Jupho .de 1871.~ 
B. du Villa da Barra.~Ferreira de Aguiar. » 

"Joiio. Baptista de Castrô Rebello Junior,-ulumno 
ouvinte do 1• anuo da faculdade do Rec\fe, pede para 
matricular-se. no dito 1• anno, não. podendo ser admit
tido a exame das respectivas materi~a sem mostrar-se 
habilitado no preparatorio de philosophia, que ·lhe 
fa~ta. · . 

" O au,ppli()3.nte apresepta um· ~J,ttestado, com o qn:al 
prova qu,e frequenta como ouvinte· o 1• anno .de dir.eito 
.UIL faculdade do Reci:fe , e a ~ol)lmis~ão é info~ada 
d.e que O· sqpplicante !J,cha-ae habilitado pll-ra .pr.e~tar 
exame do pniparatorio que lhe ~alta .. 

cc A co~ruissão . de ipstrupçjio pul)li.ca, . attende.ndo a 
que ~ snppliç~.p.te está .hab. ilit~do ~para p~estar. E<Xí\llle 
do preparat01;1o q:ne lhe .fal,ta,, e n11o . tem, porta-nto,, d.e 
distrahir com elle o tf.mpo necessarío para o estudo dns . 
rnll.terias do anuo lecti vo, ofierece á munara· dos St"s .. 
deputados o seguinte projecto: ' 

cc A assembléa gerai resol.ve : 
" Art. 1. o fica· o, g~nrerno l!-Utorisaào .para )'na,udar 

cl..esde já matricular. no 1• .,nno da facoidade .d,o ,Recife 
o !O,umno ouvinte João Baptista de Qastro ,Rebe.llo, o 
qua,t não poderá ser admittido a exallle das resp~ctivas . 
materias sem mostrar"se babi).it~do no preparatorio lj_e · 
philosophia, que lhe falta. · 

cc Art. 2.• Revog":o-~e as di•1~osições em contr11_:i,o. , 
cc S:>,la das (lOmlDlssoes, em 6 de Junho de · 1811:. -

B. da Vill.a da Ba1-ra.-Fm·eim cip Aguiar. "· 

cc Juveutino Ignacio Selva r ele· para. que sejão'i:'alidos 
na faculdade medica da.Bo.bia os exames ~repawtorio.s 
feitos na faculdade do Recife. . 

" Parece justo que os exames prestados perante uma 
commissão autorieada por ·lei · sejão valido~ em cjul!-1-
quer academia do 'Imperio , sr.lva a presumpçilo ~e que 
ha mais imparoialidacJe no julgomeuto. de uma do que 
no de outra commissão, o que importaria um (\Qsar 
perante a lei que as autoriwu. · 

cc A commissão de ins.trncç1to publica, attendendo á ·" 
ju!ltiça que preside á petiçã() do StJp-pliQante, offerece. á 
camara dos. Srs. deputados o segniiüe proje&to : 

.. cc A assemb}éa ·geral resolve :· . 
cc ,Art. 1.• Fi(Ía. o governo autorisado pnr~ mandar que 

sejão valiçlos na facullia.de, medica >L!\ Bahia. os ·exaine,s 
preparatoriPs feitos pelo alup:mo Juv,entino Ignacip .. 
Selva na faculdade do Recire. · 

cc Art. 2.• Revogão,,se as di.sposições. em contrario. 
" Sala das COIJ;!missões, em 5 de Jt,p:ho de 1871.-

B. da. Villa da Barm.-FB!·rein~> de Aguiar." 

" Leandro de Ahneid.a Ribeiro pede para que sejão 
validos em quulqucr academü> ao Imperio os exame• 
preparatorios Íeitos no Lyceu Paraense. 
. 1 Parece justo que os exames prestados perante· uma 

commissão autorisada p0r lei sejão validos em qual,quer 
academia do Imperio, salva a premmpç_Jo de que h u 
mais ·imparcialidade no julg:i.mento. de U:ma do. que m• 
de outra commissã.o, o que importúia um desar _pe-
rante a lei que aa autorison. · · 

cc A commissii.o de instrucyão nnblic::t. uttec.der,do á 
justiça que pt·eside á petição dó >~tpplie,{ate, c.<f,.,. ,< ,, á 
camara dos Srs. deputaç1os o seguinte }FO;?ct): 
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« A asEemblé:o geral resolve : 
· « .Art. 1.° Fica o-· governo autoi'isado para mandar 
que sejão validos em qualquer academia do Imperio os 

· .exam.es pr.ep~ratorios · feitos pelo alumno Leandre de . 
.AlinCJda. Rtbetro no Lyceu Paraense. · 
·-" Art. 2.0 Hevogão-se as disposiçõ'es em contrario. 

" Sala das commissões, em 5 de Junho de 1871.
.1/. da Villa da Ba•-ra.- Fet·t·ei m de A guia,. . • . 

«Luiz Rodolfo Duque.Estrad.aSayão, alumno ouvin-' 
te do lo anno medico da faculdade da· eõrte, pede: para 
matricüla.r-se no dito l 0 anno, não podendo ser adn1i~ 
tido a exame das respectivas ma terias .sem mostrar-se 
llit.bilitado no exame de algebra, que lhe falta . . 

" O supplicante apresenta um attestado dos lentes 
do 1° anno, para provar que o frequenta como ouvin
te, e a commissão é informada de que o supplicante 
acha-se habilitado para fazer exame do preparatorio 
que lhe talta. _ · 

«A com missão de imtntcçã~ publi'ca, attendendo a 
que o, supplicante já. se acha habilit:1dó para iazerexa
:me do ·preparatorio que lhe falta, e não tem n.ecessidade 
·de .distrair com elle o tempo nece~s:>.rio para o estudo 
das materias do aunq lectivo, offerece á camara dos 
Sts. deputados o oegumte projecto: 

" A assembléa geral resolve: · 

·" Art. 1.• Fica o governo autorisado para mandar 
desde já matricular no 1• anno medico da faculdade da 
c6rte o alumno ouvinte Luiz · Rodolfo Duque-Estrada 
Sayão, o qual nfio poderá ser admittido a . exame das 

· :respec~vas materias ~em mostrar-se habilitado n0 pre
paratono de algebra, que lne falta . · 

« Art. 2 o Revogão-se as disposições em contrario. 
" Sala das commissões; el)l 5 de Junho ·.de 1871.

]8, da Villa da Ba1-ra.-Ferreim de Aguia1: . .,, 

LOTERIAS. 

.n Foi presente á coinmissiio de fazenda uma repre
'i!entação da administração <),o Ho.spicio de Pedro II, 
allegando que, sendo já o estabelecimento pequeno para 
o numero de .alienados ' que alli se envião para. tra
t:lr-se, contando apen·as 300 .leitos, e ca1:ec~do de , 
angmenta-lo com espaço suffimente para mats 150, .ne
cessitava que o poder legislativo o auxiliasse com a 
eo-n9essão de 20 loterias especiaes para · co:idj uvação 
destas obras, correndo quatro annualmente, conforme o 
plano e condições das concedidas á, Santa Casa de 
:Misericordia da côrte. 

" A commissão, convencida dos grandes serviços 
p1·estados por este estabelecimento, não só á côrte, 
eomo a tocto o Imperio, e comprehendendo a neces
sid.ade indispensavel de favot·ecê-ló :vara _maiores poder 
e:f:!'ectua:·, como pretende sua admimstração illustrada, 
nao hesita um só momento em attender-lhe ao pedido . 
e por isso propõe o seguinte p1·ojecto de resolução : ' 
. ·" A assembléa geral resolve : · 

«. ~~igo · unico. São concedid.as á administração do 
JiósJ?lClO _de P,ed.ro II 20 lotena.:s , para coadjuvar a 
eontínuaçao das obras de accrescentamento do seu edi
:ficio, afim de poder accommodar e tratar de maior 
numero de doentes; deveuclo ser extrahidas quatro por 
anuo, de modo a terminar-se o favor em o p1·azo de 
cinc~ annos, na c~nformidad.e das clausulas, plano e 
<eoudtções das lotenas conced1das á Santa Casa de Mi
sericordia da côrte. 

·« Sala das commissõés, em 6 de Junho de 1871.
l'ereira da 8-ilva.-Cardoso de l!fenezcs. , 

NATUI\ALIS.\ [lÕES. 

' ]..ê;se, julga-se objecto de deliberação, ·e <ai a iru
pr~ll' para entrar·na ordem dos trabalhos, o P.wninte 
proJec~o : 0 

" A assembléa .geral resolve: 
" A'~;t. ,; Lo Filiá· o governo autoris~do a mandar 

passar c.artas ·de naturalisação de cidadãbs b;:azi)eiros 
•lOS .subditos portuguezcs José Joaquim Rodrip1es, An-

tonio· Lopes de .4-gu:lar, e ao subdito francez Jean 
Fabien ~aysomare, todos residentes na cidade ~o · Rio~ 
Grande, J?rOVincis, de S. Pedro.do Sul. · ': , , · 

<c Art. 2.• Ficão revogadas ;as disposições em coi,i.• 
trario: , · · .. 

« Sala das sessões, 3 de Junho de 1 811.~Cardoso ,de 
.ilfene:;cs.-JJ.[enezes Pradó. " · · 
. Lem-se1 e são. approvados sem debate, . os. seguiD.t~l:l 
pareceres: 

Pl\ETENÇÃO DE L. J. PREciOSO. . 
cc A' commissão d~ pensões e. ordenados foi presen.~ 

o requerimento ein que Laurindo .José Precioso .'pe~e · 
uma pensão · equivalente ao soldo de imperial marj,.. 

.nbeiro, ou que,se . cónsi:lere a sua refonna como co;n
cedida com so.ldo da praça que tiriha nó corpo · de 
imperiaes marinheiros. · . · ... 

i< At~udeudo a que ao govern~ compete niio. só .a 
concessao de pensõés como a reforma das praças da 
armada é de parecer, que o mesmo requerimento seja 
remettido ao· governo para deferir como :fõr de justiça;. 
· cc Sala das commiswes,· ein 7 de Junho de .1871'.7" 

Carneiro da · Ounha:-H. Graça. " 

" Francisço Gonçal~es de Arauj~, esc~ivão ap~a·~~·
tado da alfandega de Paranaguá., pede a esta augn~:ta 
camara melhoramento de aposentadoria. 

" A commissão de pensões e 'ordenados,· .tendo · exa
minado a · petição do supplicante e os documentos .q'lle 
a aoompanhão, é de parecer qlle, para bem resolver 
essa pretenção, se peção ao .. governo as necessarias in-
formações. ' 

« Sala das commissões, em 6 de Junho de 1871.
Camwiro dá. Cunha.-H. Graça. " 

ELEIÇÃO DO PARÁ . 

Procede-se i votação do pareéer da commissão · de 
con&!ituição e poderes sobre a eleição primaria da. pa
rochta de ·Nossa Senhora do Rosa1'io da cidade de Bra
gança, no Pará., e é approvado. 

:SLEIÇÃO DE SANTA-C.~THARINA. 

Procede-Ee i votação do parécer da· commissão ile 
constituição e poderes sobre a .eleição a que se proce
deu na parochia de Nossa Senhora da Graça. do Rio de 
S. Francisco Xavier do Sul, província de Santa-Catha
rina. · · · , 

O Sn.. G.uvÃo: -Sr .. presiclente, desejava fazer ·a:
gumas obsen·ações relativas ao parecer que· acaba. ·de 
ser lido, e por isso dirigi-me á mesa para pedir a pll
lavra, que me pão foi concedida por. V. Ex. dizer ·que 
a isso se oppunha o regimente. No entretanto, cons
ta-me terem havido precedentes q~1e autorisavão a dis
cussão, e o nosso collega pela Parahyba acaba de mo , 
informar que esse precedente ainda se deu o anuo 
passado. · . · 

Assim pois, tmdo V. Ex. uma opinião inteiramente · 
contraria á, nossa, · vou manda.r um :t:equerimeuto para 
·que se a<lie a · votação . desta materia até que a com
mis~lío ~e pol.icia inte1:ponha o s~u· parecer. a respeito 
da llitelhgenma do art1go respecttvo ·do reglment\) . 

o S.rt. PnBSÍi>IENTE dá as razões por que entende que 
não póde haver discussão do parecer, e diz que, anc
gando o nobre deputado precedentes ·em contrario, não 
duvida !Lc~itar o reg.~eri~ento. de adiamento, para <J,UC 
a comm1ssao de. poheta de parece1· sobre a· verdade1rt 
inteUigencia do regimento, e se firme regra sobre a 
questão. \ · 

Neste sentido é submettido a apoiamento. o '~egninte 
requerimento ; 

« Requeiro o adiameRtO da Yotação sobre o parecer 
até que a ~oínmt~são ~e pol!cia, interponha o se~1 ~ere
cer a respeLto da mtelligenma no art1go do regtmento. 
- Gakã:o . " 
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?oato a votos o requerimento, é approvado, fican~o 
adiado este parecer, bem como o que se refere ó. elei
ção & que se procedeu :n& paroohia do S:mtisai.mo Sa
~~e Itaja.hy, na referid& provinci& de Santa-

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

UCENÇ-l AO DR. A· J . DE S. Gl:l><AWS. 

!.'Procede-se á votação do projecto em ta discussii.o, 
&utorisa"Odo o governo a ·coneed.er um anno de licença 
com todos os vencimentos ao Dr. A:prigio Justiniano 
d& Sil'Va. Guimar.~.es, lente da 2• eadella do 5o anJlo da. 
:faculdade de direito do Recife, para tra.tar de sUl!. 
s~ude c:nde lhe convier, e é approvado e passa á 2• 
discussao. 

O Sa. MEuo Rzco requer dispensa de interstício 
para q_ue este projecto entre immedia.tamente em 2• 
discussao. 

Consultada. a camarn, resolve pela a.ffirmativa. 

Entra., portanto, o projecto em. 2• 4iscuasão. 
Vem á mesa, é lid&, apoiad.l, e entra conjuntamente 

em discu86áo1 a seguinte emenda: 
« lgual favor se .conceda ao desembargador Francisco 

·aa. Serra Carneiro, que está gravemente enfenno.
A. F. de Sallu.-Aravjo G6e1.-Pereira Franco. " 

Ninguem pedindo a. pala.vn, e procedendo··se :í. vo
tação, é approva.do o projecto, bem como a. emenda., e 
Yai á. retpeetiva. co:m:miaaão para. redigi-lo na. fórms. 
emendadA. 

ll.lTRICiiLA DE ESTiiDA..'ITE5. 

Procede-se á. votaçio do projecto em uma. unica. dia
cuuiio, autorisando o governo a. mandar a.dmittir s. 
exame das materias do ~o anno da. escola. central o 
alumno ouvinte .Aristides Arminio Guaraná., afim de 
obter o gráo de bacharel em mathematicaa, c é appro
vado com tod:r.a as ernendu. 

11E.I.D.ISSÃO !'10 Qt:ADII.O DO EXEII.CITO .1.0 TESENTJ:·CORONEL 
E. Jl. T. l!E SAMP.UO. 

Procede-se á. votaçio do requerimellto de adiamento 
of!erecido pelo Sr. Coelho ROdrigues ao projecto q_ue 
a.utorisa. o governo a readmittir no quadro do exercito 
no poato de tenente-corOllel da. a.rm:~o de cavallaria ao 
-tellente-coronel Egaa :!llouiz Tello de Sampaio, e é re
jeitado. 

ContinuAndo a. discusoiio do projeeto, e ninguem pe
dindo & pala\'ra., é posto a. voto&, approvado, e remet
~ido á. commiasão de rednCI',.ão. 

Pro~e-se :í. 'I;'Ot:l.çii.o <lo res_uerimento de a.dia.mento 
oíierecido pelo Sr . .Andrade F1gueira ao projccto de
-terminando que os donos de fabricas que empregarem 
mais de 200 operarios poderlõo desapropriar os terrenos 
::JCceau.rios pnra. a. passagem de encanamentos indis
-pensa.veis para. & condue<;iío da. agua precisa pa.rn. o ueo 
~a~ ditas fabrica~ , P. é :!ppro,·~do. 

PE:o;SÔtS A DIVER>OS. 

Entrii:o succeesivamente e:cl 1• d.iscusazto, que a. re
querimento do Sr. Pinto Pe8soa se con&idera unioa., 
vB seguintes projectos, o~ qaaes sio a.pprovados ~~em 
d41ba.~ e l'em~ttldos á C')Jil:ni!!~ de red:ic~ii.o : 

« A :JMemblt& gera~ :esO)\·e: 
« Art. 1. • Fica appro-;ad:l a. p~::si>o C-e 1 SS men&&ta, 

~c:m prejuizo do que por lei lhe co:npetir, concedida por 
decreto de 18 de ~~ar~o C.e 1871 a.o tene::~te graduado 

To!llo 11 · 

do 20o batalhio de ilda.nt:uia. Augusto Julio ~> 
in-niliu.do em combate. 

a: A.rt. 2. o Esta. penaão &erá. paga da. dJ.ta do :mt.smo 
d.ecnto. 

" A.rt. 3.0 Revogio-se aa disposiçõu em c:ontra.rio. :. 
" A assembléa geral resolve: 
« Art. 1. ° Ficão approvadaa &s seguintes pensô'ec 

diaria.s, concedidas por decretai de 12 de Outu'\ro ·de 
18i0: de ~ ra. M solda.do do 2• regimento de e&va.J.la
ri& ligeira João Belchior da. Sih-a.; e de 500 ra. t.o 
ai1$ptÇad."t do 2(• cor,o de voluntarios da patria 3!a
noel .Antonio dos Santos , ambos impollllibilita.dos de 
procurar ~neios de subsistencia em consequencia de !e
rimentos recebidos em comba.te. 

" A11:. '!. • Estas pensões serão pagas da. data. C. os 
mesmos d~ere.tos . 

" Art. 3.0 Revogão-se as disposições em contrari<J. » 
" A a.ssembléa. geral resolve: 
" Art. 1. o Fie& ~pprova.da a pensão de ~O rs. diariiu;, 

concedida por decreto de 25 de Fevereiro de 1871, ao 
soldado reformado do 2• corpo de volunta.rios da pat:ia 
Franci.oco de Pauln do Sacramento , por se a.char im
p~tssibilitado de :procurar meios de suosistencia, em con 
sequencia de fenmeutos recebidos e:m eomba.te. 

cr Art. 2. • Esta. pensão será p:tga da data do respecti
TO decreto. 

« Art. 3. o Fic:iio revog:tda.a as disposições em. con
trario. • 

«A aseembl~a geral resolve : 
« Art. 1. • Fica a.pprova.da. a pensão de 400 rs. ll.ia

rios, concedida. por decreto de 7 de Dezembro de 1810 
ao soldado do 1• batalhão de infantaria. Firmino Joeé 
dos Sa.nto~, inva.lida.do em combate. 

• Art. 2.• Esta penaio será. paga da. data do mesmo 
decreto. 

" Art: 3.• Revogi'io-se 1111 disposições em contrario., 
«A assembléa geral resolve: 
,, Art. 1. • Fic:1 approvada. a. pensão de 1808 men

saes, sem prejuizo do meio soldo que lhe co!llpetir, 
concedi.da. 'Por decreto de 23 de Ma.io de 157!, a. 
D. ClRra ADgelie& Xavier Fagundes, viuva do lll3re
chal de c~mpo Guilherme Xa\·1er de SotWL, em at!en
-;ii.o aos rele,·antes serviços que ao Estado preatou sea 
ialleeido :marido. 

"Art.~-· EetlL pensiío será pag::~. da data do mesmo · 
decreto. 

"Art. 3. 0 Revogiio-se ae disposições em c•ntrn.ril),q 

Pli.IVILI:GJO AI. 1. F . Dll ll. E SILVA. 

Entra em 2• discu583o1 e passa. i 3•, o projecto ·~lle 
autorisa o go,·erno a conceder a João Jo&é Fn.gun ... t.s 
de Rezende e Silva privilegio exclusivo por 90 
annos para. lavrar oa rios Ca.yap6, Maranhão •! ~~s 
a.tnuentes. 

O S11. CA.RDO>o DE Mzm:u:s requer dispenaa de in:e~-
8ticio p:u-a. ser d•t<lo para a ordetn do di:~. da a11ssiio •e
"'uinte o mesmll proJeCto; c ~cndo consultada a CA l.l'l:l.~a 
~solve pel ... a.ffirmativa.. 

SEGUNDA. PARTE DA. ORDEM DO DIA. 

J' lll1.ÇÃ.O DAS FORÇA~ DF. TERRA • 

Entra em 2• diecuss:io o art. 1• da propo!<ta t.lo t;o· 
verno oue fixa as forÇ&t de terra p:Lrll o anno fi:t::r.n
neiro dê 1872 a 1873. 

o llr • .loa.alm de llfeadaaça (Sip>U!U de a:t.cn
ção):- Subo a. esta tribuna., Sr. prcmdente, 10b a. 
Jlre&s»o de "·iva.a c dolorosas emoçüea ! Su.udosu. rccor
da.çlo me p=~ a. e.lma. ne•te momento ! ,E ac .~ta ·~
gnsta. camnr:a.1 em sua alta bene,·o)enc~a, a.llldA ::;o.o 
riscou da. memoria o nome do Dr. Joüo Jacintho ~c 
Mendonç&, qae por ama fa~idade_, <l.!le ':. tam.ilÍ!I ~iio 
cesu de l&mentar, tem hoJe por nali1t:l9ao '11m J.IZlgo 
em um dot cemi.terios desta e4rte, p6d.e Dem aqu•lata
lu e compreheuder a angustia que actu1o aobre o :u-

5 
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mil~ e obiearo orador (taliO optJioclol) que tem a honra. 
de fallar--lhe ne.;te momento. 

Se a ·isto jantardes, seohot"ea, s eircumsta.ncia de que 
me é impos.sivel, á. blta de babilitaç.ões (muitos IU!o 
apoia~), guardar eomo devêra .e tanto ambicion:n·n 
essa trad.i~o, continuando-a dignamente; se vos não es
quecerdes que é esta a primeira. vez que tenho a honra. 
de cx:cnpar a tribuna; se &ttenderdes ! solemnidadc e 
importancia. dn <llicussã.o, eomp- ehcnderei& todas as 
diffieuldades da posição em que me acho. 

Entretanto, pu~oquei-a., é certo; mas ti'\'ê de obe
decer á.8 instancins do dever, nobksse obli9e, contando 
eom 'VOSsa; itldulgencia. Faço um .a.ppello para ella, c 
tenho fé que vós, -tiio aff'eitos :L benignidade, me niío 
recusareis o favor de alguns momentos de vossa at
~n~ão. 

Sr. p~idente, nilo sou dos que mais confi.~o e1n pro
testações politicns; mais de uma vez se as têm visto 
quebraotadas; ás pala,-ra.s, prefiro os factos: Re. 110" 

t~erba; <19ere non loqui. 
Por i•so, prefit-o, por agrndar-me mais, o pensar d~

quelles que procurü.o em ~ua.s :>eções dar a •na defini
ção-; a. escola. daquelles que em li..u procedimento e'
pelhio ns id.éas politicas que têm. 

Entretanto, homem novo, profun<lamente obscuro 
(muitos n4o apoiadoa), apresentando-me pela primeira 
,.ez nesta tribuna, em homenagem a velhos estylos par
l&menta.res, eu devo, senhores, dizer nl~;Dm:lS palavr:~os, 
muito poucas, a re•peito de minb<t individualidade. 

Rect~nheço na constituição do Imperio o meu pro
grnmma . poli ti co; amo, senhore~. estremecida mente :J. 
ordem, porque uella vejo, na. phrnse de u1n distincto 
brazileiro, ~\ obu prim:J. de todà a. ventura, de todo o 
progreaso ; eomo elle, con~idero-n, senbore., o s~·mbe>I·J 
da paz, da tranquillidade, do. segurança, d11. discipli";a; 
da &ubordmação, em resultado, acho nella o perfe1>o 
estado das sociedade&; penso que é uma al:~o,·anca po
deroS& da liberd~dc, essencial á. sua. cxistenci11. Am·} 
igualmc'-lte a liberdade, m:l6 a liberdade pacifica., so
cegada, segura, nquella, &euhores, que detesta o des
potismo do sabre, e q_ue não pódc cxi•tir com os capri
chos ~angrentos ou ndi~ulos d:1. republtca. 

A liberJ:ide é indubitavelmcute,como dizia r.o5Feaux, 
um alimento de muito bom sueco, mas de ditficil cligt~
tão ; é, du um illustrado e,;criptor, como· um rio, tl'<l;<; 

a nbundaocia e não a deva>tação ; se no seu curst> 
regular e mag ·stoso clla fica nos seus limit~s natur:lCF, 
os paize~ que atravessa aben\·oii•• 11 ~uu. pas~agem; ruas 
se vem com uma torrente que transbord.tt.. olhão·n comv 
o mai~ terrivcl ftagello e a. repellem porque de.trúc·, 
como ~e se de,·csse desterrar o fogo porque queima cu 
agua porque· inunda. 

Aprecio-a., portanto, meus senhores, dcvidamenle 
defioida e convenientemente cxereirla. 

Estas poucas ps.l~vrnij vos fariio eomprehender •1n:•l 
.:, senhores, o meu pensamento pol itico, qual n b:m
deira :r. cujo serviço me tenho ~-.mprc ocha<lo. 

E se me é dado, na obscuridadtl que occupo (nil:> 
npouwo~)1 bu8c:lr um refen, clJaular uma :;llruntia, ahi 
est& u. mtnhu curt:L vida. publica.: ell:l tmduz as idé3' 
que •·os aca.bo de m.:pôr. 

Yoza:s :-:\[uito bem. 

O Sa. JoAQt:l!ll J>f. Jlh:soo:ooçA:-V cjo-mc em po,içi.o 
bh•eze~pecialne•ta <::lmara.Apresento-mc pela primei a 
wz diante do galliucte que e•tá dirigindo os de•tin• ·" 
do p:üz, e, senhores, ÍSI.Ç.O·O ch~io de desgosto c de pe
zar, porque con~i ,Jero no honraJo J>resiJ~nte tlo consc
lho um vulto eminell!c dc~tc pll.i:t, resp~ito-o c \'Cncro-·) 
comv u:n:1. d~ suru; !nel!Jores glorins. c ligão-mc n cll·! 
profundo• la1•u; da mais dccidJda sym p:!.tbia.. 

A reopeito do illustrc e honl'ado ~r. miui.trodn:tgri
cultura, de\·o nma •incera eonfi~•i>o a. e~:a c:~marn. 
~ou deeic!ido:unigo de S. Ex, c a fort11na tem queri
~.o ~ue no~Ea ami:r:ade fc haja e~<trcit:!.do no seio da iro
t:rnubde. 

Qua'flto aos Sra. miniRtro8 do imp•rio, e~~tro.n):<:Ír<r~ c 
ma.rlttht., II'OU pto i llíf11bilida•ie·com que me de~tin
gu~m ~· -~~ me li:;• aoe ~r~. ministros da g;1~rr:>. ~ <lJ. 
jllSti~a· rela.;üo alguma de· ami:l~ndc, niio obstante, seu 
=-~·n:rmeu soou mAl no' mene ouvido~, aprecio-c·~ 
<:<:1"1"-'~~~ -~1"\-id'lre< <lo ra:r.. 

Nestas ·condi~ é preciSo, senhores, que o coração 
se confranja., para ~ue prevaleça. o dictame da,razão, 
para que surja a ·força da convicção. Senhores, !lã.o 
posso otrere.ler 11 SS. EEx. .tl:l&iB ·do qne o meu ''l"es
peito , recueo-lbes por emquanto minb:J. a.dbt!:l!io- ··Ela
quelle a ests. ha a difi"erença que a eonsciencia estabe
lece. 

Não posso deixar de reconhecer qt''l o gabinete a meu 
respeito tem ji motivos para justa suspeita. Inscre>i
me contra, -quando ee tratou da discu.:.ão da.' re•post:~o 
á fallR do throno e, na vots.çio que aqui se procedeu, 
o meu voto foi hostil ao ministerio. !11115 esse voto nüo 
explica t.ods. a la.titutle de m"u pensamento a · respeito 
do gabinete. 

Um:1. reforma. extraordinaria, uma questão gra.>iosi
ma, que aff~ctu. a sorte deste paiz, foi atirada. á tela.- da 
discus..ão. Quando em 18ô7 o discuno · da corôa, em 
muito pouc:1s pala.o:ra.s, lembrou aos rcpresenta.nt~ da 
napio a convcnicnci<L ·de pr~parar-se uma solução para 
o lmporta.nte problema do elemento servil, -çoze• não 
falt:í.rào que vissem ne•te facto, talvez o resultado de 
incon!ideração, uma dcsobediencia á pru·lencizL, um 
grande mal pam o paiz. · . 

Surgio, senbor~s, a situação couserva.riora, inaugurada 
em 1868 : o primeiro di,curso da. corôa ao parlamento 
nio disse uma unic:.. palavra a eemelha1lte re•peito. 

Este •ilencio traduzia para muitos, e orei<> que uB:o 
erro, dizendo que p•ra a na.çiio inteira (apoiad~), aidéa 
de que o peuso.ment.o inconveniente e pouco prudente 
tinha sido eondemnuda. 

O espirito publico tranquillisou-se, a p~pula.ção ficou 
q_uieta, a lavoura descansou, porque aliment4Ya fé na 
s1tu11ç.~o que se t:nha inaugurado. (JpoiCid~s.) . 

Estav~o 34 cousas neste pé, · quando, senhores, um 
zelt> qne eu não censurarei, t:1l11ez um cscrupulo que p6de 
nii.o ~cr condemnavel, creio mesmo q,ue a melhor inten
ção, levou um dos membros desta augusta camara a 
fazer uma inte rpellação ao governo ..•. 

Reappue<l<!u o reoeio, surgirio diffiouldade~; e ·o no
bre e honrado presidente do conselho do mtnisterio-.de. 
16 de Julho, em resposta a esse deput~rlo, declarou 
que o gabinete ·nada. poJia fazer a respeito de seme
lbante questiio, que nada. faria em qu;~nto niio esti~ 
convencido de que esse era. o voto da nação, queese-&~ra 
a expressão dn sna vonta•le; c emqunnto niio se fizea
~cm trab:.lhos essenci~c•, indi~pcns:n·eis para. a solução 
conveniente, que o ministerio níio podia tomar a. res
ponp~biliJadc de um semelhante facto. 

Tran 1uillitiuda a. populu•;Üo brnzileirs pelo. pala,·ra. 
autorisa·la. do honrado e venerando Sr. visconde de 
ltabora.t•y, mardul.rii.o •u co usas em seu cur>o ordinn
rio; a soluçiio almejada i:~. caminhando de vagar, como 
é conveui.,nte; u. phila.ntropia e gencro~idadc publicas 
ião íazcntlo o seu dever. ( lpoitodos.) 

Se muito~, por ostenmt;ito, quem •abc, appnr~cião 
ttnnunciando a sua obra de hnmanida.de pelas_ga:r:eta.•, 
havia n.uita~ almas pi:~.S que na modestia de seu retiro, 
na concentração de .ua consciencia, caminhavüo pro
grcs~ivamente p:trn a solu1:iio do problema. 

Vou:s: -E' cxacto. 

O SI\. JoAQVI:II m: 1\[t:snosçA: - Mns, benhorcs. 
aprcsellta-sc o gahínetc de 7 de lii:<rço. A f!ill~ 
do tbr011o, contendo um extenso rol de reformas 
de que di••c nece&>"it&r o p •iz, occup:1-se miuucio
sumcllte tla .. o!uçiío tio problema do demcnto servil. 
O modo por que foi retli~i>la a resposta ~u•c1tou duvi
da~, porque. di:;:- •mo~ em homenagem á ,·erdade, a sua 
rednc<::io prestava-•c a cKsas duvidru;: a cspecific'\çiio 
Ja. nctual prnpri,M.tk importa '""-• ao menos no conceito 
de muitM, a ide:~- <!c que a commis·iio eotcndia. que niio 
podi:~o Jcixnr •te nbru•;:l.r a. propost:l do go,·crno, tanto 
m~i· quando esta foi nprcscntadn_ na ~cs.siio de ~2 c a 
resposta ao di•cmr~Q da. corôa. fot aq•u ltdr• no d1a Hi, 
rortanto depoÍK de ter a C()mmiesio eciencill. ~ C0:1flCÍ~"l
CÍ:t d .. me~ma propo~ta. · 

Se, poi~, e•a paru•est>eitll.r a. fli:!Ut1l propried:t.dc, e~st.'l 
como elemento int1i~pen•:~ovel de trabulbo, a COlltiCquen
cia que ~c dcvio. tir:u <·que as idéas principae~, o >en
tre livre, a Cll• cleal da proposta, c&ta.\·a sanccion:.da, 
:ado.l'ta.da pela. me•ma commhsiio. 

hc&r:io inqu!etoe c~ e•p!rlt<>'. E' ~x~,ct~ a_uc t~·.lo ;. 
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dese~o&; qll.e ~~ sra•e pro:bl.enla. .t.e:lha.. uma. sqlu<:ão 
(aJ!Il.iádos) ;. :m.a.:'" .s~~oz:es,f'o q~.ao,llÍ:~t+9-o <tu~emós é 
que essa soluçao &eJ.~. UID.Oe.lll real. para. ~te p&IZ e.niio 
seCI)IlY~ em uma .. d.e~g~;Ra.r!LW<iodl~. {.4poi~.) 
Queremos reflexão e. prudençia, queremos trabalhos 
preparatorio$, porque se~ esses trabalhos que estão íui
cia.dos não podemos s.a.ber o quilate do& sacrlficios que 
este pa.iz tem d:e f>l.Zer, nem .. as <iifficultla.des do caminho 
que temos de-trilhar, e não. queremos caminhar ~obre 
cinza ardente. 

Pata salvar escrupulos, aliás m11ito naturaes, foi que 
um hon~do meU~,bro desta. casa. apresentou uma. emenda. 
qu!l satisfazia. a. todas as. con•ciencias, procur.1noo um 
campo neutro, um campo de amigos, porque todos 
SOrJlO<~ amigos. Nin:;:uem ficava. preso, e salva..-ão-se os 
escrupulos da conscieucin, porque se de.:Jarou que a. 
respeito dos a.ssumptos l'oliticos não se fa.ria.questão,e 
todos desejavão acompanhar o gabinete, mas que se 
diverl!-ia:nes~ pontlo caroeal. 

Esta cmel'lda apl'elienta.da na. melh<:lr intençi<>, satis
fazendo uma. ne<lilSSidade que era. urgente, não pôde 
ter o. li.Sielltimento da camara, porqae, senhores, <:l l:ÇO
verno, que deelarou, e continúa a declarar que prec1sa 
da adllesiio e.concurso de todos p:ua. o desfecho. desta. 
magna quest.:W, fez delkl. c.omo que uma questão de 
gabinete, e entilo operou-se a. divisão q_ue aqui se apre
sentou. 

Quer-se a dedicação de . todos, quer-se a. cooperação 
de cada um; e no entretanto, o gabinete se isola com
pletamente desta cama.ra, que j& tinha. em seu seio 
nm tra baJho preparado, fructo de muito profundo es
tudo, e apresenta um trabs.lho nov.o e co~o proposta 
do peder executivo ! 

~ü.o era este o caminho que de..-eria. seguir quem 
deto~tjava a. cooperação de todos. Se o trabalho da eom
miss.ão especial nomeada por esta cam&r:l. e composta. 
de amigos , não servia., emendasse-o o g<:lverno, 
apresentasse a.s. suas idéa.s, ouvisse a. discussão, porque 
della nasce a verdade. Mas f:llta.va direito para o 
go_v.erno condemnar um tr .. bnlho que ta.nt<:l custou e 
que foi feito com n. maior lPald.o.de e sinceridade. Com 
rebsmo a este ponto farei al~rUma• observações ('Ois 
que ~•· redacção da. respo•ta á. fdla do throno obriga.va 
toóCÍI· a.q,udlt>a que votassem por ella a sanccionarem 
com. o seu v.oto a. proposta do poder executivo. 

U:11 S11. l>m>llTADo :-Com pena. de incoherencia. 
O Stt. JUNQt!EIRA dá um aparte. 
O Sa. · Jo.~otrut D'E MENDONÇA :-0 aparte do honrado 

relator da commissão ohriga-me a fazer n seguinte 
observação: A redacção niio e r' clara e precis:t como 
exigi~< o assumpto, ·e tanto não o era, que o proprio re
latur dechr<:lu qu-. n. interpretação dnda pelo Sr p•·esi
•lentc d<l conselho punha fórn de duvida. os e8crupulos 
Jo~ memlJrosdissidentes. Se t'ra. preciso uma interpretn
<:ii.o porque, senhores, se htwia. de recttsu:r uma. em<!nda. 
•1ue nÜ.• tinha. outro fim senão pôr a claro o pensa
uumto que to los mauifesta.vii.o. 

(Ha t•arios apartes.) 
Isto ern a lealdade e a ír:t:1quezu. 
{Ha um 0/)arle.) 
Eu niio ~nso como o nobre deputado ; eu tendo que 

era. de mUlta convenienei:t p:~ra o gabinete solic:tur o 
:~.poio dest:L augusta cam .. ra, porque não compr~hendo 
<JUC po~su .er util a um gov•·ruo d<J qu:tlquer paiz niio 
s:th•·l' preci~a.mentc qu •I o ~:.í.o de coufinnça. que pos•a 
in•pirar· n.o corpo legi>lati· o; por.1ue, •enho•c•, muit,s 
•l<Js honrudosmembro~ que votilr!io pelo. rc.-p<:l•tn L f1tlla 
Jo throno tlll qt1al fot redigida pela oommiseii.o, não 
combiniio com as idéo.• da proposta do. governo, e creio 
']U•• nté em Meus ponto~ cardeaes. 

;Nii.o era, poi•1 da ma.is altA conveniencia p:tra. o go\·cr
no •aher o a.poto com que pódc contar nesta ca.mu.rn.'? 
De que lhe servir! um.npóio epbemcro'? 

)las, ::ir. presidente, e•ttl ruão capital que me levou 
a. votar cont.m . a ~~poata á. :b.l.l:t do tbr<:lno, nií.o <! a. 
unicn '1ue m.e impelle u. nü.a ~eT agra.d11.vel a.o gabinete. 
Xcste ponto aparto-me até de meus companheiros, c 
<JUcm !'A.be !!.e ea~»ei em unida..Je. 

Eu, ~enhol'l!~, não pos8o por emqua.nto, ainda. que se 
nW> do!Po;e uma. que'tii" rn:tgoa como a de que fa.llei, na 
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q~ ~o opiJúã,a:~~-~Y~ da..W,gov.e:rno, 
nii<> posJl<>, digo~ ·dar-!.®. a. mÚllill a.~hesio, .J?p~-qe' Jl!í,o 
'\'ejo, 11,0 ga.bine~.a.ctu.a.l o ~J: ~,i!l~e.nlw,, 
~:o~ sy.mpathlso,e. p~ quaes sélnpr.e .. : .pJl8• 

Quan!3,o , senhores , a. palavra. autorisada do...i~gu
r:J.dor da situação conser'lll!.ll.om de 16 de Ju1ho:de.1~6S 
declarou que o maior mal do. pa.iz não eata.va. nasleis, 
mas na sua má execu.ç~ (apo'a.dos).; qua.ndD ~ q;ne 
era. necessario dar decente e h<>nesta. execuçilo á.a leis, 
não se póde duvid:u: que .ptonllnciou Ullla gtnnd.e. ver~ 
dade. (Apoiados.) 

O qu.e nos falta, sellhores, é a decente e fiel e::.;ecução 
J:1S leils. 

r Ha 'Varios apartt8.) 

No conceito do gabinete'uctual par~e que de;ve ser 
rcfwulida. ou refornla.da. tod:L a legislação deste· pa.iz ; 
p:l.re.ce incri\"el que homens como o honrado presiden~e 
do con!elho ass_im pensem. 

(Ha 'I:O.rios apa~tes.) 
Quando me recordo que o honrado presidente do con

selho do gabinete actual fazia. parte do de 16 de Julho, 
• que entend.ia que a execução d~s leia era. mais- p:recisa 

do que a reforma. dss mesmas ; quando me lembro que 
esta camara apoiou esse gabinete; qna.ndo vejo fazend.o 
parte do ministerio a.ctual, que apregôa ta.nta.s re
formas, o ::lr. conselheiro Sayão Lobato, que na lei de 
3 de lkzembro vio. sempre a meniaa de seus olhos, o 
seu noli me tanger~, querer boje reforma-la completa
mente ; qua.ndo vejo um tribunal ma.ndar soltar pro
nuaciados em crime ina.fiauçavel; quando vejo o 
hoo.rado Sr. minist1·o da justiça. coud.emnar como u:n 
attentado á lei a. concessão d&da por um presidente de 
provincia pam sahirem da prisão, sempre qne fosse 
preciso, pt·esos prouunci.sd!ls em c>:~e inwDÇ&yel, . e 
no entretanto no mesmo nv1so perllllttll' que continue. o 
attentado, sahindo os pres<:ls acoropa.nba.dos no me
nos por um agente da autoridade; qua.udo vejo o 
mesmo ministro declarnr em seu rela.torio que ae não 
.leve conceder hab~as corpus quando a. prisão fôr deter
minada. por despacho de pronuncia. ou sentenya. da 
autoridade com.,etente, e dar-se <:l facto que já asaig
no.lci ... 

O 811.. EvANGELISTA LonATO : - Não é exncto; n:io 
l!:l. tal. 

O Sn. l\1INlSTRO DA MA.RI:SRA: -A a.preciação .; 
incxacta. 

O Sa. JoA.QilJ:U: DE 1\fEsooNc.~: -A apreciação é mui:o 
exacta, o aviso do honrado· ministro foi pu'>licado no 
jorn .1 ollicial; o que o honrado ministro d.is,e apen&tl 
!oi: «Que váacomt:~anbado por agentes da. autoridade. 

Um voz:- Logo, n:io mandou soltar. 
O :\n. JoAQUJ:u: DE llb:snosçA: - Sunccionav:J., por

t:>.nto, o principio de que nm criminoso nesta.s condições 
pó le •ahir da prisão. 

Quando observo estes factos, qn:~.ndo vejo estas ecu
sas, meuR senhures, occorre-me a lembrM.nça de me
lhores dias, tenho de~go•to mortificante pelo p_resente 
c um r~ceio inquieto pelo futtll'o. (Apoiados.) Não são 
gra.ves, tio graves uo menos como se atigurii.o ao gs.
bi11cte actua.l as falu.s da. nossa. legislação; outras h;.
..,·er:í. talv.ez que devessem •er acautelada.~, para reco
nhecer-se urna. verdade que neste paiz niio é real, ~ 
entrct:lnto um' palavra nii.v se diz a respeito. Autori
F:l.-se a. constrncçi'1.0 de leis que siio vivas porque ws
tcm, mo.s que são completamente mortas porque :não 
tê.rn execul'.iio a!gwna, por exemplo,· a. lei de 10 de 
,!unho de 1835. 

Senhorea, convenç~mo-nos de q~e é e.a.1utar·e indis
renaa.vel re•peitllr a. lci. O>mo quereis vóa, Srs. minis
tros, que tendes de .dar exemplo ,a toda. esta. nação, q11e 
o~ ci,tadios sejão respeitadores da lei, aejão servos 
ddla, 116 aquella. lei que está. em pé, que está. em todo 
o seu viaor, porque não foi ainda re\'ogada, não tem 
cumprimento neste paiz por \'0>1'& pme't Se e má., por 
'JUe não exigis a sua re..-ogaç:1o '? 

Porque concorreis poderot<:UU"nte pa.ra que seja elJa 
dcsrC6pei~ niio ae impnndo a {'CI14 que mar~ per 
'JliC entendeu que niio ~ c0:1\·cn1entc ~ .A re~pett<:l da. 
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SESSAO EM 7 DE JUNHO DE lS'il. 

administração da justiçaoutru neeeBaidadea talvez mais 
urgentes houvesse. .A justiça nem ~. senhores1 é 
muito cara, não está ao alcance de todos, e é preCISO 
àizer-se tambemt é muitíssimo demorada. (Apoia.d411.) 

. Seria preciso <1ar prazoa fataes aos jnlgadores, para 
oue não andem u partes mezes e mezea & espera. das 
cfecisões de suas eausas. (ApouUio$.) Seria preciso acau
telar o escandalo que muit&s vezes se di da tortura. de 
um J?Obre condemnado que appella para a relação do 
di.etrieto, ver aua appellação morrer em um eartorio 
por esp11ço de s~ mezea, e elle gemendo na eadéa. 
(ApoiadO$.) 

Porque, senhores, não se aeautelão estaa :f.Utas, que 
aio :gavea, e que tanto off'endem os direitos dos cida
dãos • Me parece que esta força de reformas que se tem 
a.prl!eentado devia antea ter em vista as l~~.euna.s que 
acabo a. notar • .Além disto, eu penso que não posso 
apoiar um gabinete, que de provincias do lmperio, pelo 
menos de algumas, fu capitanias , para sagrar nellas 
C.onaurios que não têm raziio de ser. (Apoiados.) 

O S11. \" ASCO!iCELLOS : - Haja vista a província de 
Minas. 

O Sa.. JoAQ'Illlll DE ME!'I"DOliÇA : - Os factos que tenho 
obsef'.-:J.do me impoem a rigorosa obrigação de não 
poder prestar a minha adhesão ao governo; é preciso 
que elle saiba que mais desejaria louvar-lhe os aetos do 
qt:.e ceD.I'urar-llie os erros: maa emquanto a sua senda. 
fôr a que tem trilb:tdo, não o poseo acompanhar. 
(.4poíado• e di.:er•o. apa.>1e•.J 

Ainda, senhores, lamento a ircoherencia. do gabinete 
~1" m"flo por que os factoa ae dão; me pnrccia que no 
di .. c-,n·•o da corôa devião as nec<!ssidades mais urgec
teb occupar os primeiros lu:::ares ; no entretllllto o ga
binete, que dá. o peito pela qneawo do elemento servil, 
a collocou em ultimo lugar, e no facto o que observa.
mos ~ foi a primeira proposta. que apr~entou nesta 
casa! 

.A reepeito dA propo&ta do honrado ministro da guer
ra, parece-me ainda que nella se póde descobrir as pro
va, e\·iue.r.teK dessa incoberencia q_ue eu a.ssigna-lo nos 
f4c~os. E' o nobre Sr. ministro da JW!tiça quem declara 
em seu relatorio que nada tem de wiongeiro o estado da 
aegur:m?& publica; é elle quem diz que é diminutis.simo 
o :mmero da força policial, e que as provincias não 
a podem augmentar em eonsequencia de seu estado eco
nomico ; é o honrado ministro da gaerra. quem reco
nhece que a. força decretada o anno passado é insuffi
cie:;.te para o serviço ; e entretanto na sua proposta 
pede o mesmo numero de praças, força ainda menor do 
oue a decretada para o exercício de 1869 a. 1Si0! 
• Núo me parece, !enhores, que deva ser preterido um 
&ernço que é da maior importancia , pois trata-se da 
se;urança do cidadão, e diante desta grande necessi
cade ninguem deve recuar, porque aquelles que entriio 
para. os cofres do Estado com o resultado do seu tra
balho, aquelles que pa~riio impostos têm, pelo menos, 
direito a que seja. garantida. a sua segurança. 

A derrama doe impostos é, como diz o illustrado 
:111tor C:ls memorias napoleonica~, comparavel á. acçiio 
dG solq_ue absorve os vapores da terra para os repar
ti:- rlepoll!, em estado de chuva, pelos lugares que pre
c~~"-o de agua, para Perem fecundados e. pr.,duzirem. 
Qu:u;do eeta restituição se opera r<>gularmente, segu&
t-e a fertilidade; quando é irre,.ulur, em trombas, e 
et::. tempe•t:Ides, res•.lta n e&teriiidade (apoiados), por
que lano;-a em umas partes de mai!', e n'outras a seccurn. 

-·-~~in: slio o~ imposto~; :;c o seu producto é consu
::::i:ic e::n obras de interesse immed1ato, em curar os 
ms.l.es H>cia~e, p6de-ee dizer, senho> cs, na phra.e de um 
ill~tnr!o ministro francez.. é o melhor emprrgo do$ ca
b~d:us; ma~ quando o seu resultado é applicado a obras 
<l'l.o€ r.ads têm de rrooluctiva~ para o paiz. não p6de 
~ considerado l'enão como um fardo muito peeado, 
porque tira e uiio restitue . (Apoiado • . ) 

Quar.ct:- está ameaçada a segumnç:r. publica, quando, 
tm -.·osso pensamento, at:i. um commettimento extra?r
•iina:io, qual é o da solução do problema. do elemento 
F~r<i!, não vos acautelais no menos~ 11iiio quereis fnrt;a 
suf.':c:er:te para g:tr:r.ntir a ordem e segurança~ Ch<:'
/CC"C., ha dons ou tree dias , um >&por do norte; quae;; 
ir. c !~ no:icin' que nos trouxe n respeito da ~egnrnnç-J. 

illdividual' Os jornaea publieirão factos muito dea
agradaveie a este respeito. E o que se gasta eom a se
gurança. publica é deapeza prodlietiva. 

E' esta, senhores, occasião opportuna para apreaen
tar ao honrado Sr. minimo da guerra uma considera
ção que julgo de algum peso, e que me parece que não 
~e deixar de àer devidamente apreciada por S. Ex. 

Talvez o governo ignora que não é pequeno o numero 
dos queixosos, por se não lhes ter conc'liido, como a 
outros, remunerações pecuni:l.rias. Têm-se visto con
cessão de muita& pensões ; maa G que eu creio que não 
tem sido dado a ninguem é conhecer qual a re,."'Ta que 
o ~overno adopta, qual a qualidade de .serviços que 
eXIge para as conceder. Penso que serv1doree ha no 
caso de alguns dos agraciados e uo entretanto não se 
lhes deu remuneração. 

Não contesto o merito de todas ss pensões concedi
das, sou incapaz de o fazer; mas desejára, e me parece 
que é o que quer a constituição do imperio, ~uando no 
seu art. 102 ~ 11 declara. que na parte ~n1aria. are
muneração fica dependente da apptoVllçao da assembléa, 
quando já não esteja t:l.xada e arbitrada por lei, que 
existisse uma disposição assignalando regras pnra taes 
concessões. Isto, senhores, diminuiria muito os quei
xumes, e quem snbe se o arbítrio. 

.A. respeito do reerut'l.mento em minha infeliz pro
vincia, pouco direi ao honrado Sr. ministro da guerra, 
porque no seu rebtorio nos d:i. consoladora esperança. 

S. Ex. diz que o sacrifício que fez a populaçoo brn
zileira, na guerra do Paragnay, aconselha toda a pm
dencia no emJ.lrego do recrutamento a. respeito do;; 
indivíduos a elle 8ujeitos. 

Não obstante a promessa, que considero solemne, 
devn ponderar ao honrado Sr. ministro que me parece 
ter em vista a e~pccialidade em que se acha a província 
do Rio-Grande do Sul, que parn l:í. forão mandados 
dous regiillentos, creio que o i• e 5° de caçadores a 
cavallo, com um dimiuutis•imo :oumero de praças para 
alli serem preench~dos, o que reclama um numero nun
ca menor de iOO homens. Recahir isto excln&ivamente 
~obre a província do Rio-Grande, não me parece de 
rigorosa justiça. · 

O Sa. BJTTE.'iCOtll\T E onno Sa. DEPUTADO:-A.poiado. 
O Sa. JoAQ"Ilni DE ~1E:o.no~c.\ :-A tendencia. de slW. 

popub.ç:io presta-se: é c~rto, pá:aess.l especie de aerviço, 
pa.ra o .de cavallaru~; mas é 1nncgavcl q~e em outras 
provinczas do Imf>!;rzo hn tnmbem pessoal1doneo, capaz 
para o mesmo $ernço. · 

E deve ser rigorosa a igualdade, e a respeito do Rio
Grll.nde do Sul por m:~.h- uma razão, porque V. Ex. não 
igno a que está exhausto de san!!lle, porque o tem der
ramado em defeso. da pntrin. (Apoiados; muito bem.) 

O Sa.. Att .'l.t:Jo Lt~ : -O Br:uil inteiro está neste 
caso. 

O Sa. Jo.\Qt:IM DE MExoo,..ç .~ :-Chego, senhores, :t 
uma parte import:l!"•te do m~u discu!'llo1 pelo objecto 
de que ,·ou tratar. 

Prcci>o formul:1r :1e:U:I camara uma defesa a um 
illustre Br:~zileiro one ::~e~~ recinto foi ~ériamente ac
cusado, bo. quasi um anno, e não te\·c uma oç-oz que se 
erguesse em se::. fuso r : ma> hoje e:1contra., fraca é ver
dade, mns uma ..-oz . . . 

O Sn. A.:o~nnADE FzGntRA :-~<io apoiado. 
O Sa. JoAQt:l!!r ot.: ME:.ooxc;.~ :-... que ~be fazer 

justiça ao& devido& mertcimentoE. 
'Ienho de apreôentar nesta camara a. defem do bra...-o 

e honmdo general Jo~é Gome• Portinbo, o.eremente 
aecusado o an::~o ps.@>ado aqui por um honrado depu
tado da minha provi:ocza. 

Foi dura de maiA, eenhoreP, a. aceus:IÇ~o, e rele..-e
me esse honrado:. dep-utado d\zer-lhe - não te.ve por si 
o menor fundam~:-.to ce juHi~. (Apo iado•.) · 

O Sn. E'-"'"';ELtSTA Loz.1To :-:-Na ~ua opinião. 
O S11. Jo.\Qtl:-1 DE !\]:r:,..oo:'ICA : - Até cobarde 1· 

ass:m:ino se ch=ou :~o Sr. general Portinho! 

O Sn. BITn:xcon.T : - A voz publica o denuncis. 
como tal no tempo d9 re,·olu~o da pronncill. 

O Sn. Eu"GILloT.\ LoB.\TO. -0 nobre deputado não 
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est~ autorisadopití:a traduzir. por est!i f6rma o que eu·· 
disse; o meu dia~urso está. nos Annaes. . · 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: 'C'- Isto que está dizendo 
também irá. para· os· Annaes. (Risada$.') 

O SR. EvANGELisTA LoBA To;~ Sustento tudo quanto 
disse. 

O SR. JoAQUIM DE MENDONÇA: -Tenhoaq~iosAnnaes, 
a camara terá paciencia de ouvir, a leitura é muito 
curta. Foi accusado de cobarde, disse eu; ouça a cama
ra para·ver se isto não importa uma verdadeira accu
saç~o; 

" .... até o anuo de 1850, em que pela lei da guardá 
nacional, sendo extinctos os postos de chefes de legião, 
e areados os commandos superiores, o Sr., Visconde de 
S. Vicente, então president~ do Rio. Grande-do Sul, 
que presentia a. proxima luta em que depois entrámos 
na guerra.' de Morom, e que por tal mo.tivo entendia 
dever collocar nos"commandos da guarda .• nacional .as 
mais vale11tes espadas, nas melhores. intenções que lhe 
reconheço, mas sem. d)lvida induzido por inemaét';s in
formações, tratou ,de collocar no. commando snpenor da 
guarda nacioncol da Cachoeira o hoje brigadeiro honorario 
José GomesPortínho, homem que não serecomíneni(ava 
nem por-fortuna, nem por :família e. nem pelo·seu. pas
sado. Era um obscuro ourives, que havia apparecido e fi
gurado nas forças do partido da extincta revolução, não. 
como general de primeira plana, que pudesse h ombrear 
com Canavarro,Netto1.João Antonio de Silveira, etc., mas 
como simples guerriilleiro, companheiro de outro que 
tanto se assignalou nas atrocidades praticadas Ha de
gollação de velhos e cl"ianças, e cujo nome não re:ferír~i' 
por já pertencer á regiãó dos mortos. " · 

Em outro lugar ... " a :família do coronel Hilario reco
nheceu nesse assassino um afamado pardo de nome Ze
ierino, muito desordeiro, e conhecido ca,~an9a do com~ 
mandante superior Portinho., 

Parece-me que isto é terminante, e decididamente 
uma accusação. (Apoiados.) 

O Sn. EVANGELISTA 'LoBA TO :-Leia para 'baixo. 

O SR. JoAQUIM DE 1\-IENDONÇA:-Não tem que ler. 
O Sn. EvANGELISTA LoBA TO:- Tem tudo, eu hei de 

responder. 
O Sn. BrTTENCOURT :,-Isto é fóra de duvida, é causa 

muitissimo sabida na provincia. 
O SRL EVANG;ELISTA LonA TO :-E' a verdade ·anica. 
O Sa. BITTENCOURT :-Não ha questão. 
O SJ&. ANDRADE FIGUEIRA :-0 que, a voz pu-blica ou 

o facto 'I 
O SJ&. BrTTENCOUTT :-0 facto que todos conl1ecem. 

. O SR. JoAQUIM DE MENDONÇA :-(Continuando .a ler.) 
Procedi a esta ligeira leit111"a, Sr. presidente, pam 
provar o meu enunciado, isto é, que o honrado depu
taJ.o acusou o gengraJ Por_tinho de cobarde e assassino. 

Um .o'utro honrado deputado por minha província 
acaba de dizer que é voz publica ..• 

O Sn. B~TTENCOURT :-Não ha ·duvida. 
0 .Sr,. ,JoAQUiili DE MENDONÇA:- .. ; que O general 

Portinho é ·urri' col;>arde e assassino! 

O SR. BrrTJ::NCOURT :-Não; que foi na revolução da 
.província. E' o que disse. . 

O Sn. JoAQUIM DE MENDONÇA: -Parece incrivel que 
um representante da heroica província do Rio-Grande 
dOJ Sul assaque uma offensa desta ordem a um dos 
bons se1·vidores. do Estado ! 

O SJR.. EvANGELISTA LoBA To : -A verdade dlz-ae núa 
e crú.a. 

O Sm·. JoAQUIM DE MENDONÇA : - NãG 
dade ... 

o SIR.. EHNGELISTÀ LOBATO: _:E'. 

' um~ -ver-

O SJR.. JoAQUIM .DE MENDONÇA : .:__ ... porque <O nobre 
dep~ta.do não asaignala um .:factq na vid!l' do ~r. general 
Por~nh() que possa trazer-lhe a quahficayao de as-
~:o,asml!. · 

o Sll' .. ANDRADE FIGUE!!U, : - E nzo. ne .-.presentão 
f>.,çto.íl desses sem prova. 

I 

O Sa. SILVA ~UNES: -Ninguem hoje.póde contestar 
que elle é um homem val<;nte. 

O Sa. JoAQUIM DE MENDONCA:- b nobre deputado 
.deve conhecer quanto ~.,fem<Ís pr~zar Q-. reput!!-ção de 
qualqu,er, para não se vir aventarn'~m · recinto tão au
gust& como este accusações de assassmo e cobarde con
tra um benemerito da patria. 

O SR. ANDRADE FrGUEIRA:-Apoiado. 
o Sa. JoAQum DE MENDONÇA:- E' preciso que . sai

bamos, senhores, respeitar a rep,utação de todos, p_orque 
é respeitando a dos outros que_ a nossa será respeitada. 
Não' se 'chama assassino, não se denomina tal a um 
homem contra quem não se arresenta. um facto. 
(Apoiados.) 

Sabeis, meus senhores, quem é o cobarde solda~o q.ue 
foi accusado pelo honrado deputado da minha pro':mc~a ~ 
Eu vos vo~t dizer em poucas palavras, mas .autorJsadas, 
porque é muito gloriosa a sua historia militar (apmad.os); 
porque tem em sua fé de oflicio a sna carta gene!!'logwa. 

Em. 1850, sendo nomeado commandante supenor pelo 
Sr. Pimenta Bueno, então presidente da próvincia, hoje 
Visconile de S. Vicente, em 1851 com tres corp9s ~o 
sel.i commando, que rennio, passou para o Estado~.On-
ental, e fez toda a campánha. ' · 
. ·Em 1854 com dous corpos ainda do seu çommando 
:fez parte da divisão anxiliadora ao mando do. finado 
general Francisco Felix. Em 1857 e 1858 serv10 com 
dous corpos de· seu commando, na divisão de observa-
ção, até qne foi dissolvida. . . ' . 

. Em 1864, com um corpo ainda do sen command_o, · 
fez parte do_excrcito, ao mando ào finad? generalB~rao 
do S. Gabriel: passou para o Estado-Onental, e :fm um 
des heróes do ataque do Paysandú ... 

O Sa. SrLVA NuNES;- Apoiado. 
O Sn. JoAQUm DE MENDONçA:-.,. perdeu o cavallo 

'em que eatava montado, e obrou prodígios de .va~or. 
(Apoiados.) Ahi está a ordem do dia·"que o elogia lm
mensamente. 

Fez a cam pa.nha, e· alli se conservou até o convenio 
de 20 de Fevereiro. 

Em 1865 a patria chamou outra vez. a sua valente 
esJ?ada para o seu serviço, e o general Portinha, de-· 
]lOIB de ter reunido dous corpos de seu commando, por or
dem d0·governo imperial (fallo diante delle), marchou 
para: cima da serra, e reunio uma divisão de cavallaria 
de mais de 3,000 homens; com ella foi formando a 
vanguarda do. 2• corpo do exercito, ao mando do ge
neral Conde de Porto-Alegre, paswu o Uruguay ... 

O Sn. BIT1'ENCOURT :-Não reunio, porque lá nãc 
tinha importancia ; recebeu a :força reunida. 

O SR. Jo_~Qmnr DE MENDONÇA:- Está enganr.do o 
nobre deputado; passou o Uruguay. e foi acampar na 
margem do Para11á, velando uma exténsa linha de 
mais de 20 . leguas, para qne o inimig~ não, pndeBs~ 
receber nem · de Corri entes nem dé Entre- Rios 1 e cursos 
de qualidade algmna, mantendo sempre irànc'as as 
comn\unicações com .o exercito, e guardando inverna
das do mesmo exercito em numero mperior a ·20,000 
animaes, e remettendo-os· para o Passo da Patria" 
Rumaytá. . · 

A 24 de 1\Iaio de 1869; por ordem de S. A. o Sr, 
Conde d'Eu, transpôz o ·Paraná, passou o~ rios Taqua,ry, 
Pirapó e "o Tebiquary por duas vezes, que esta vão enor- · 
memente cheios , tendo diante é\e si uma. J'orça muito 
superior, pois elle passou com·mil e tantos homens, e a 
for9a inimiga era superior a 2,500 homen.s e com cinco 
canhões. Que pensais qne fez o coba•·de soldado? Topou-· 
se com o inimigo e bateu-se galhai:demente, .derrotan
do-o em Baré-Cué. A ordem do dia n. 30 de 2 de 
Agosto desse anuo :faz o seu elogio, 

• 1 O Sa; Sn.VA NuNEs: -.Chama-se de .cobarde um mi-
litar destes ! 
l O S~~t. JoAQUIM DE MENDONÇA:~Um soldado dests. or
dem é a~uelle que é declarado cobarde ! 

Quereil; saber quem é o general coba1·de e assassino? 
Vou ler documentos insuspeitos.... · 

o SR. E'I"ANGEL!STA LoBATo:-0 nobre deputado con
testa a e:r..istencia dos attentadJ's de que tratei no mel: 
discurso'! Este é que é o ponto d~ questão. 
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O Sr.. JoA.Q'Cl:.s r.E )l~o:soosç,.:-Li ~ou; estoufazeDdo 
a def- de um homem i.nju._<tamente accn~do. . 

Onça a cam:ll'a o que <liz o Sr. duque de Caxias ao 
Sr. general Portinha: 

" <Ãlmma.nd? em chefe de tod» as forças brazi
lei.ras e interino dos e:1<:ercitvs nl.lia.dos em opera<,'ÕCS 
contra o ;ro•erno do Paraguay. -Quartel general em 
Tuyuty\ 25 de Dezembro de 1867. - lllm. e Exm. 
Sr. -1endo o tenente genenl &r~o do Herva.l . me 
:feito saber a maneira digna por <:.tte V. Ex. se portou 
com elle e cumprio toda.; as ordt"ns que esse general 
lbe transmittio q.uando por ahi v~oou com o 3• corpo 
de exerClto ; a~sun como o bom arranjo e cuidado 
::om ~JUC V. Ex. tem de~empenbado a importante 
comm15süo de que ~e acha encarregado, me é agrada
'·el ter de elogia-lo por tudo i~S<' , e certificar-lhe que 
tran•mittirei ao go~erno imperial a communicação que 
:ne foi fciu pelo mencionado bari\o : - esperando que 
Y. Ex. continue a assi!ll proceder nesee comm:mdo ...• 

• ,; D;os ~n~de a V. Ex.-Marque=· àe ·C~i~ . ...:.. Illin: 
Sr. brigadeiro Jose Gomes Portinha, comma.ndante da 4~ 
divisão do 2• corpo do exercito br:u.ilciro em opera
ções. » 

Ouça. a camara ainda um outro documento autbenti
co; é uma carta official do Sr. Co!ldc d'Eu, declarando 
ao Sr. general Portinha que, em consequeucia do des
enlace da g~rra 1 era po~sivel dar-lhe a dispensa. 
que elle necessitava pan rec.,lher-se á. província : 
« Commando em chefe de tõdas as iorÇ38 brazileiras 
em operações na Republica. do Pri1'aguay, q\lartel
gener:ll em Yi!la do Rosario, 1~) de Março de 1870.
Exm. Sr. brigaueiro Portinho. 

« Tornando-se-me em consequcnci.A dispensaveis por 
aqui oa serviços do brigs.deiro José Luiz, resolvi man
da-lo ~ubstituir 3 Y. Ex. , c. quem me resta agradecer 
o dedicado concurso que me pres!ou em encargos bem 
melindro.os. . • . . • . . . • . • 

. • . . . . Ga.stiio de Orleans. » 

Senhore!, para um general que tem sen·ii'Os desta 
ordem qual !oi a recompenaa. 'f Eu conllC9o 'uma: a 
accuea.çOO de coba.rlh t de -(U3ino ! 

Mas o i!lustre deputado me chamou p:uu os bctos 
desa,"l'ad•vei• que se derão na Cachoeira. O que pre
t enderi ouvir de mim o honrado membro~ Porventura 
ignorar~ o illustre deputado que cFtes factos fcrão syn
dicados por uutoridades competad;••s e in-u>peitas 'f 

O illustre deputado não fabe que o chefe de policia 
d~ pro\·inci~ foi ao lu~ar proceder co tr!l· quem quer 
que fosse o criminoso't ~ão •abe o illu•tre dep!Atado 
que ~~•e m:tgistrado era inm~paito e é muit > conheci
do no p3iz, e que é notJrio e i' rov<'rb i ai o •eu espírito 
de rcc:i.lão e de justiça 'I O que fez: <'li e 'I Querer;i o il
lum·e deput:l.do dizer que o •·s~assin<>, ou qnrm man
dou f•zer o attentado íoi o general Portiaho 'f O illus
tre d~putarlo i;tnorar:í qne no proct!:o~o inst:•urado exit-te 
Ullla d~cl.a. açiio do proprio Sr. coronel Hilnrio, hoje 
pelo- ultimos despachos Baril.o de Yi,.mõio . dizendo que 
não t inha .a. menor suspeita a re•neito do general Por
tinho ~ !\iio sahe mais o illustre d.eputado que. o ge:>e
ral Portinha não se achava na C:\Cbocira nessa. occa
sião'f 

Poí• o illn~tre deputado nno sal>e que o lug:~r de juiz 
municip:-.1 era <Ontão exer~ido por um mo~o distincto, 
honesto e integro, que fez todo o c~forc;o para desco
brir a verdade, e que nada r~snltou que pudesee com
prometter o cancter do general Portinha~ 

llfai· infeliz. foi o coronel Hilario, porque dando-ee 
a atrocidade do ~sinato do tenell'e-coronel Fontoura., 
proeed .. ndo- á >yudiev.ncin, um juiz insuspeito como 
era o chefe de IM>Iicia de quem i'~z aqui o mais liaon
geiroelogio o honrado deputado pela DúnhoL província, 
foi pronunciado comoms.ndante. 

O 5?.. Alg)IUDE FtGU:nA:-Ieso é llla.ia certo do que 
ll YOZ publica. 
~!O SR. JoAQllJ)( nE :ll&.~~ç.t:- E' certo que recor
rei:do pa~a a relação foi de~~pronuuciado, eu 1Wo quero 

descer a particularidades, nem quero ázer ~~cnsações 
ao Sr. ba.rão, quero apenas apresenw os :factos, pois 
elles se~em de defesa. ao general Portinha. -{Apoiàdoa.) 

Para o general Portinho o chefe de policia Dão achou 
razão por que pudesse implica-lo ; e!W'eWlto .o mesmo 
não succedeu a respeito do coronel Hila.rio l 

Pois um chefe de policia insuspeito, integro e recto, 
que não tinha.filia.ções de qualidade ~gpma na locali
dade, 6e não fosse unicamente animado pelo es_pirito de 
justiça havia sem algum fundamento pronU:!Cllll" o Sr. 
coronel Hilario '? 

Eis o que po!SO dizer ao illustre deputado que ha um 
anno exclamava nesta casa 9..ue este illll.udito attentado 
até hoje estavll impuul'. E' verdade; mss tambem 
estão impunes os lt.l'sasfinos do desditoso Fon1oura, e 
quem tabe (altos my..terios de Deos J) se o~ succellSOII 
desagradavelS que depois se derào não farão dictados 
por qua.lquer que, s.;m sciencia. de Portinho, vendo que 
já que a justiça publica não tinha. sido boa para o 
~ssino de :Fontoura, quizesse toma-la por stl&ll 
m:1.0s'r! 

u. Sa.. DEPtlTADO: -Isso é com todos os senhores 
que erão amigos do chefe de policia.. 

_O Sa J_oA<!UDl DE 1.1:n'1>0Nç.t.: - O illus~e. deputa.do 
nu.o póde mdicar <? meu ·nome, porque niio de1 UIWio pa
l:nT:I. a es.se reEpe1to. 

Declaro n.o illus~ deputado que o general Portinha 
é m:m adver•nrio ,politico, .e não tenho a ventura de o 
conhec•r. Sou um orgão insuspeito, s6 desejo que se 
faça justi<;a a. este benemerito. (.~poiados.) 

O Sn. PEru:nu DA SILVA;- De-çe-se fazer justiça a 
todos. 

U~~: .Sa. DEPtlTA.DO:- Isso é muito nobre estar de
fendendo um seu a.dveraa.r:io politioo. 

O _Sa: Al-o'DllAI>E FI&tlEllt.A :-E wna reputação de sua 
prOVlnCI&. 

O SR. JoAQllllll: Dt l\fEMDONÇol. : -Ainda uma pala.vn 
a respeito desses successos. Porque ficárão impunes 
esses factos, pois depois delles não este~e u:1. policiA da 
pro'Vincia do Rio· Grande do Sul o illustre deputado du
rante a administração do Sr. Assis Rocha~ Porque não 
instaurou processo contra. os criminoaoe? 

O SR. ANnR.ADE FtGUEU!.A :-Isto é irre~pondiv(!l. 

O Sa.. JoA.QiltM DE MENOONÇA :-Porque não instaurou 
o proce~so ; •e o ~enl'ral Portinha tinha sido o assas
sino, ou quem twha mandado commetter esse atten
ta.do, porque o nüo processou~ 

O S11.. EVA."'G&LtSTA LoaATo:-Nãoencbefe de poli
cia, esti'·" al.li uuli\ dilUI. Se esss. é a. ~erdade que está 
dizendo, vai mal. 

O Sn. JoAQClll DI: Z..I&."'DD:oiÇol. :-E6tou !atigado, e te
nho conscieocill de 9-ue estou futigando a casa (não 
apoiad.>a); .,·ou terml!la.Y declarando uma vez mais 
ao governo. qtte não lhe posso dar mais do que 0 
meu re>pt-IW, porque estou fii'IIle n:lB convicções 
que tc~ho; e. colloc~do-me ao l~do de meus amigos 
no tocante :.. que.tao prtmord1al que nos dividio 
ainda lhe direi que nós o que queremos é just 1men~ 
o que exige a conveniencia de~te pJiz. (Apoiados.) 
Niio somos refractarios, niio somos escrnvocr .tas, dese
jamos uma soluçãot mas. ~·ma solução que, em lugar 
de ser um bem, nao feJa uma desgraç·a. (Apoiados.) 
Se chegarmos a um accordo, se as medid;l.S forem pru
dentes c refiectidas, se tiverem< além do cunho da hu
manid:l.de, o da prudeucia,.o aa rellexã.o e COI'.Ivenien
cia do pai~ estou bem persuadido que a naçiio, o cspi
rito put>lico, como wua .i~ orc.b.estl'a afinad.a e 
prompta1 responderá. com um bymno de enthusiasmo 
á.s medi<1a.s que sa.hirem desse cadi;l.ho. (A_pNtdo8.) 

Se. porém, a fatalidade não permittir que marc!iemos 
de accordo, Ee· noSSOoi e.forç.o. perecerem, l!erâo pan 
ellCJ< bellas exeqlliAII -. patria. lagrimCS~L e a gloria ves
tida de luto irem acompanha-los á sua ultima. morada
Tenho concluído. (Muito bem ;:muito bem.) 

(0 orador i comprimentado por muitos Srs. C:-p:.<~cu!O&.) 
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• Sr . .Et·a.ao5el._ta J.oiJato•-Não trago um dis
curso estudado ; seci o que der a inspira.yão do mo
mento. 

Sou obrigado a acei~ 3.5 que~;tões no terreno em que 
forio colloe&das. O illUIItre depv.ta.d.o que me precedeu 
tratou de tudo; aeu discurso, pelA va.ried.!lde dos a.s- . 
sumptos, fez-me dispertar a lembrança de um livrinho 
que li em •nenino, intitulado - O tratado de todlu las 
cosas e de algunas cositas mas. (Risadas.) 

Na v~rda.de, de tudo ee occupQu o illu:;tTe deputado; 
m_as, ?ccup:tndo-se de tudo, ex::.c~'>-me•1te sobre o que 
n:to ~1sse ?-ma só p:Uavra foi a r,,,...,._o do assumpto 
em disCUSS:lO. 

O Sa. JoA.Qt:'DI DE ME\'IDO!'IÇA::-Disse ;~nüo me ouvio. 

O Sa. EvANGELISTA loll.\TO :-Obrigado a aceitaras 
questões no terreno em que forã.o collocadas, antes de 
~do tenho necessidade de acudir a uma provoca.yiio 
directa. 

Senhores, ua discussão do voto de graças;- por mais 
de uma ,-ez, com a maior insistencia, a minha humilde 
individualidade foi trazida para o debate. Fui nr=ido 
de incohereute e contradictorio no meu procedime~to do 
presente com o procedimento que tive no anno passado, 
quando aqui se 3gitou a questão da reforma re!a.tivaa.o 
estado servil. 

Os que _com tanta insi~tencin me arguiriio e (para 
melhor dizer) CCJto verdadeiro sarca..,mo procurárão 
expôr-me á irrieão publica.. b~m depressa .. e esquecerão 
de um passv.do muito recente, e que felizmente não 
póde ser posto em duvida, porque desse passado existe 
a ~rova escripta nos Annaes desta camar&. 

:Senhores, quando no nnno p:I.SSadoselcvantou a ques
tão do elemento servil, eu não tomei pa•teu:~. discus:<ão, 
não pl oferi discurso algum, não enunciei minhas idéa~ 
a re~peito de semelhante refórma, apenas me limitei 
daquelle lugar (apontando para um dos banco: dC> lado 
do mar) a protestar em n'lme dos grandes i:..teresses 
do paiz contra a convers&o d:1. gravtSsima. questão so
cial em questão politica., como arma de derribada do 
miuisterio. Os protestos, que então fiz, eu continúo a 
is.zer no presente: onde. pois, está a incoherencia? 

Iucoherentes, Sr. presidente, são aqucllfs que então 
tanto me applaudiriio, e que hoj", contradictoriamcnte 
com os applausoa com que acolhêrõ.o a. minha. mani
festação, •e aproveitão do consdho dado pelo nobre se
nador o Sr. conselheiro Zacarias, convertendo a mes
m.issima questão social em questão politica, como arma 
de ~erra para a. de~ribada da situação. (Apoiados.) 

_Nem se diga, senbo,·es, que &s circum•tanci•s são 
diversZ$, <JUe o con~elho do nobre senado1· o Sr. Zacarins 
era. em reb;ão a um gabinete que se oppunha :1. eman
CÍp4ção do elcm~nto servil: não, meus senhores, esm 
tremenda quebtão sucial, como arn1a de guerra, é ver
dadeir!l-mente uma espada de dous gumes, aproprinda 
para ferir a qualquer gabinete, qu<>r este sustente o pró 
quer sustente o con~ra, na gr:J:ri.simn questão da liber
tação do elemento ser\il. 

Senhores. não proseguirei sem as.ignal:J.r urna. cir
cumstancia, que confidero impotta11te, e qu(: em meu 
entender muito aggrava o procedimento dos impugna
dores da. proposta do governo, quanoo convertem em 
questão política a questão social a que é relatlva a 
mesma proposta. Na occasiii.o em qne o honrado mi
nistro da marinb:L, então simples deputado, trouxe 
a ·terreiro a necessid.a.de de pro..-idencias em rela
ção ao estado servil, a camara ~ recordará. que 
profandos desgostos actuavão contra o gabinete de 
16 de Jnlbo, ao qn•l esse honrado deputado se 
declar::xa em franca oppooiçào, marcb,mdo de accordo 
com suas con,·icçüP~, por entender que não era conve
niente ao p:~.iz a contin~>a.ção de nm mi r. isterio que tão 
mal ~eha'<"ta na gerenciados negocios publicas. (Apoia
dos.) Os nobres deputados, po ·em, que hoje •e preva
lecem d:t :::csma arma de derrib"d.a, muito ao contrario 
do procedimento franco e sincero que teve o nobre mi
nistro da marinha na época ·a que aliado, são os pri
meiros a. declarar que pelo Ia.do da confiaDÇ.I. politica 
na.da têm t1. dizer contn. o gabinete, de quem se apre
goão a.migos e sustenta.liores. · 

A.tsig:uala.ndo tiio notavel dilfereuça, vou neste mo
mento d.i~!f.:--::ne :1. ca.da um doe membros desta. cas:1: 

dizei-me, senhores, pon-entura o gai>ir.ete ê.e 16 de 
Julho correspoodeu :~ expectati\'"a do r:tiz? Porvell%1lra 
es.oe gabinete fez verdadeiros serviços ao pM"tido àe 
cujo seio eahira e cuj~s idéas devia. repreSt!nt:l.r no 
}XIder~ 

O Sa. Pll\"TO DE C,U~J>os:-Fez :UgtUS serviços. 
O Sa. En .. "iGELIST.A LoBATo:-Recordarei os factos: 

quaz:do em 16 de Julho de 1868 •e inaugurou a si
tua~:<o con~r:ndora, em nenhuma ~>ntr.> épocn. con:o 
ent;to, ns 1d'as d_~~te gr_ande part~do estiverii.o com 
m:uo; forç .t r.o p:t1z ( opr;•ado. )_: ~ l?augurs.<;uo <ia si
~a(·ao ~onse,.,·a.dor::J. f01 l,jlOrJo~~·lm:' ( apoóaJos) : 
mnda n:;o ho:uve no B;,,z!l mtm~teno que ~ubisse 
no poder deba1xo de m:uor CilthuH:l!'DlO ( apo ·a dos) : 
o partido lib~ral achava-se litteralmente morto, com~ 
pleta~ente aby:mado, ~endo a. opini:io do paiz quasi 
unanuue no _e~nttdo _das tdéas CO)tservador-.ls (apoiado.•) .: 
nunca: ~namstrn~ao al~ma. tc\'"e por si =ior apoio 
da or,tnlao. Est., e n v"rdadc. (Apo:ados.) 

PolS bem, met;S S•:nlwres, eu pergunto ::.gorn: Em 
que estatlo o ~ablllete de 1_6 de Julho deixou o partido 
eouscrv~dor qu:>c-do '" rc~Jrou do poder senrlo ~ubs
tituido pelo gabinete S. Vic~nte '1 Senhor~s a este res
J?CÍto e~ li~itar-me-ltei a fa.z~r o ma.is soi~~M app!)llo 
a cou-cwucta de cad:! um dos memb:·os de~t:. ca.nu•ra, 
e a c"nsciencia nos dir-.i a todos que a situa~·io foi com.:. 
pleta.mente estr:~g:tda : o partido conservador ficou en
f~quecids, dividido e qut,si morto em nlgumns provin
C!as; e tudo porqu~, ~enhores 't Pela má dírec<;"iio do ga
bm:te de 16 de Julb.o, que niio comprehendeu que o 
regllllen representatiro é o regimen da. <:piuiii.o. 

O Sn. JoAQUill DE MENnol'lçA.:- E -porque V. Ex. 
sempre o apotou 't 

_O Sn. E_VA,.CELlST A Lon":TO :. - Eu expEcMei ·tudo: 
nao me hao de apa:thnr em tncohereucJa; :felizment~ 
fallo perante uma c:un::tra composl.:l de deeumdos com 
muitos dos qu:;es por muit,os vezes me :.brt. 

O Sn. B1TTENcoun1· :-Apoiado. 
O Sn. EvA!'IGELJSrA LonA.To:-Senhorcs. a verda.de é 

esta: A situação ina11gurada em 16 de .Julho de 18G8 
foi saud:Jda pelo pai::. com o maior entl:usiasmo. 

(Ha um aparte.) 

O Sn .. En,.GELJST.\ Louuo :-Eu tenho a Iiberãade 
de acomp:tnhar ns que1<tões no ter, eno em que f o ri! c 
collocud"s- (Muitos aJ•o:ados.) Concluo, portanto. que, 
cbamaHdo a qu"st3o social p:>.r:~. o ter;-eno das cu•:·s
~es. polit~cas, o honmdo mini~tro <l>: n1:1rinu:l. •·ricôntr:: 

. JUSúfica~.uo pura nqudlc seu p•ocedtmcnto 1:a <.pnClsi
ção franca e:n que se declarou para com o gahi;Jetc. 
que não gnyerna\-:t com a opiniiio, e'queceudo-se c!é 
que, no ~y~tema representativo, o npoio tl:1 oninii:o {: 
~o ne:ce?s~ario aos _go,·~rnos quanto é preciso l r~r!l. u. 
v1da o ar que rc,:puumos. 

q Sn. PAllLl:ID Dl: ~Dt7..\:- Porque lhe prc~t:l\'3 
apOlO· 

O Sn. BJTTENCOtnT :-I:' que os :!actos s6 for:~ o cc.a!JC'-
cidcs ma.i. tarde. 

o Sll.- PAVLI:SO DI! Soo::L.\ u:i. um aparte. 
(Trocuo-ae out.-os ll<lli/r.s apartes.) 
O Sn. En:sGtLJ>T.\ Lon.\TO:- Deckro que n:i.o r.:e 

falta todo o valur ncces>ario p3ra de>empenhar o m~u 
dever. (.&fuilo bem.) A' 1:alentona não me 1"""'"· ( lpoia. 
dos ; ri1ada:.) O meu di.cur•o. tiliaem o• n.,bres ~~pu
tados certos.ba de t~r ..-erd:>deiro merito; não primar~. 
por certo pdo L<c!o da rhetorica, mo.• se rccom
mendar:l muito peh procedenc1a da :<r!.:umc"t:;~'"-c 
posith·a, baseada tm iactas que :.:in;;ttet!~ ou>"r:í. 
CO:!ltebtar .... 

O SR. BITTENCon-r:-hpoiado. 
O Sa. EVA!'IGEL15TA,LODATO:-... e Ct:Oj•~ (·v:::cs!':.c;·ii : 

antes me colloe>tti em melhor posição, rorque J.:::Ü 
avisados andaráõ aquelles que c.u.a..-err. CCLtre<;t:.r :: 
,-erd;. de conhecida. por tal. 

O S11.. Brr-rv;co-oaT :-Apoiatk. 
O !:11.. EvA.JSGELI!ITA l..oüTo:-0 -r:oh~ à.el)u~.cio au~ 

me precedeu :f&llou muitas vezes e::n. le:<ld:uie e frâ,.
'!_Ueza. Aceitando a q1!~s:tRt:> : r:-~ t~ ~t:r:'?:l r: . !!;:'.!per!=:~: · ! ' . 
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~nhores: De que lsdo t~m estado a lealdade e a fr~
ç:neA' Do Jado do gabinete de 7 d~ Março e d\lS ami
gos qUAl o apoião, ou do lado daquelles que lhe fluem 
opposição, dee!.a':'l~do->e •e:npre arn.igos e que pelo _la.do 
da confianç-a. politica. ::aJa tem a dizer contra. o mnus
terio~ 

O Sa.. GAX"- CEnQa::mA:-A lealdade nr1.0 se contesta. 
O Sa. EvA.,..GEL1ST.\ Los~To:-Mns ella !oi contestada; 

o nobre deput:tdo,que me honra <'Qm o ~eu aparte,o niio 
:>óde negar. 
• Senhores, collocada. a que•tuo·no terreno da. Jenldade 
e fra.nqueza, pergunto: A emenda. offerecida ao voto de 
graças encer~va ou não um principio de mallifesu des
confiança, uma aberta hostilidade ao ga~it~ete~ (Jp?i'!
do$ e nà4 apo ·ados.) Podenn este continuar. a ex1st1r 
simultaneamente com a camo.ra. ~ a emcud:r. fosse 
ap[!rovada 'f 

:::>enhores,essa emenda foi dictad:l. pelo mesmo espil·ito 
que le\·ou seu nobre autor a empregar todo;; os esfor
•;os e a. mais febril acti·ddode para reunir amigos que 
ionnv.ssem o grupo que devia colloca.r-se nesta casa 
em opposição ao ministerio. 

O Sa. Fo~'TES E otrnos:- Não apoiado. 
O Sa. EVANGELISTA Loa.lTO:- Os factos falliio bem 

3lt.:l, e é com essa lin~gcm positiva que eu respoDdo 
:l.s denegações que .me são dirigidas. . . 

E86a emenda fo1 proposta no me~mo espmto que 
dictou o plllno da verdadeira. cilada em que se preten
deu matar o gabinete, qu:mdo se procedeu ao escruti
llio psra. a eleição da commissão especial que de\·ia 
ex:uninar o projecto da. refonn:~. do elemento serru. 
{Apoiados; nll.o o.poiados; rrclo.mo.çiíu.} 

Nn a.cto de proceder-se a essa eleição a camara. foi 
test~munha da actividade febril com que o nobre e:-o:.
ministro do imperio do gabinete de 16 de Julho per
corria pressuroso as dn·ersa.s bancadas, Jlrocurudo 
convencer a todos ; parecia mesmo que S. Ex. ainda 
se achava nos a.ureos dias do seu famoso predommio; 
e até achei-o .•• {ruu.das} ainda com m~ior an!maç5.o 
(ri.!o.da..), empregando com todn a efficaClll. o Inalor em
pen!:o e cuidado em convencer aos llmigos. 

Se estes factos sã.o notorios, ~e são perfeitamente 
consoantes com a emenda que depois foi offerecida. ao 
voto de !!t'SÇtts, como ee póde sustentar que csEa emen
da. fosse ~presentada. no et!p~rito da maior !~Idade~ que 
fosse innocentemente off'ercc1da P?r verdnderros am1goa, 
sem ll. me11or inte11ção de bo$tlhdade ao governo~ 

O Sa. JoAQtT.If DE MENDO~ÇA : - O peior ceg.J é ü 

que não quer ver. 
O Sa. EvA~GELISTA LoiiATO:- O peior cego é o ~ue 

:~ão quer ver, e é por isso que ?s no~1·es deputa<7os 
:~ão querem enxergar a .luz que esti alunuando. (:1po<a
dos: nüo apo ,ado•; risa-tos.) 

Senhores, com reo;pelto á. 'llllli;Ua. 'lu~.stiio que ".2.?'W 
prcoccupa o e•pirito publico, eu devo dizer que o :1oo::e 
deputado pelo 3• districto da proviD<::ia do .Rio àe .;a
neiro era o lllenos compctent'! p:na tomar a pvsi.;!io ":7.1 
que ><! cullocou. 

o Sn. A"DBADE Frct:EJRA :-Como :nembro c~ ~.:::~:
nete dol 16 de Julho era o mais compe:~nte . 

(H c. outro• u.partes.) 
O Sn EvA~GELISTA LonA TO :-0 nobre d~,n~<.C.·o ;j,·,:::~ 

feito parte d" um gabinete que, mos:ra~do-se ;;:._pri:::
cipio inteiramente in~e':so a quaes9ue•· mf:dld:-s te~Qer:-:s 
á abolição da escra vrdao, posterrormeDte, Je,·:u.o pe~.: 
corrente da opinião, chegára. ao accordo de recon!J<::~~: 
a nece•sidade de eer eleita por esta. augusta. cal!'.a.ra = 
commis&ão especial para indicar as med.icU>.s Q,Ue C.'.!">''kQ 
ser tomad>~s sobre tii:o graYe a.ssumpto. 

A corre:1tc da. opinião proseguio em s~u curso, e, ;e
,·ado por ella., o gabinete de 16 de Julho perz.:Jtc ·J 

&ellAdo e,.;plicita.meute co;npromet+..eu-se a. ~P=~~=:.a= 
em Maio derte nnno o proJecto da niorma re!a~J..-::._ <:o 
estado se~il, afiinnando um de seus membr_o~ :~:- 8lC ·J 
a<luella resoluçà<l to1Il3.d:r. em con!lcl.ho de tnmlo':=':lt: . 

O Sa . .A.so&ADr: FlGt:EIM : - liedid.as iudir·~ -::;a~. 

O Sa. E•u.:s•EUSTA LoBATO: - ~b~, senhor~•, :'c~. :J 
t só i~o. O Sr. ,·iscoudc de Itaborahy, eho;.fe r:: ;;•-

lli:~ete de W de J!flho, explici~ente ~itou_no ~e
nado a.~ idéa.s contidas em um artigo a.dditivo offerecHlo 
pela oppoAiçio libt:ral da.qu~ ~-na. discussão da. 
lei do orçamellto, 1deas mmto m&ls adiantada~ em. ma
teria de em:~.ncipação do que al~as das dispoSições 
constant<:e da. proposta do a.ctual ~binete, taes eo::& 
ficar o govetno autorisado, do sala.o. resultante <!3. :-e
ceiu., n. a.pplicar I,OOO:OOOS á. alfon;1a. de e~crn""• ·,o 
direito do.s mesmos ereravos a pecuJr.,, quer ~e""",,., •. > 
por ellcs , que!:' por terceiras pesso:.s , e a manumi.esão 
forçada por meio de tacs peeulios: • . _ . . _ 

Pois, ~;enhores, homens que assun a.ce1táno 1dea.s t:l.:l 
avanç:<.dM e.m mat11n~ de .,ma.ncipaç-ão, como hoje. re 
apreseutio tão hostis á. proposta. do gabinete aemlll, 
que se. basêa. em ~a idéa cbristii, _g8llerosa. e ciYil~sa
dôra, 1déa que nao r.óde ser repe\hda pelo pa.r~·une:::to 
de um p:tiz catholico (apoiatk~),. idéa que .l!ao pó~ 
dei....a.r de ter aceitação em um pa1z 9-ue amb1c1one ser 
contado entre as naçües do mundo eivilisado ~ ! F!illo, 
senhores da. libertar.ii<> da..s geraçõeS :futuras ; e com
promett;ndo-me na 'discussão da proposta do goYe~o 
a. tr.ltar, e<>m todo o desen,·olvimeuto, d~te assump:~, 
desde ji·decla.ro qne hei de ser o -çerdadmo.advog:l.QO 
dos interoo.ses da lii.V'ltlr:l.. da lavoura., que está. se::C:o 
muito mal. a.eousel.JJAda. pélos que ali:ls tantos es!o:rços 
empre!!ào pun. se inculclll'em os zelosoa procurado;es 
dessa. classe Ú() importante d:l. sociedade. 

O &. Ar.'llll.\DE FJ&OEII\A. :-Ella. é quem ha de esco
lher os seus procuradores, e não o nobre deputado. 

(Ha outros apu.rte3.) 

O Sa. E1'1 •• "!GEI.ISTA LoB.\TO :-Senhores, por ora n:~Ca. 
tenho ouvido que me convença. de que a. razü.o estej& 
da parte dos impugn:!.dore~ da Pt:O.f?Ost& do go,·erno. 
Dizem elles: A propost:~. t< precrpttad.a, porque na. 
França., em ln..,.lat~rra e na Bollanda., essas reformas 
se reallzá.rão c~m muito vagar, e só se consummátão 
depoia de uma. longa. série de annos. 
M~, senhores, que valor tem este nr~ento ~m 

relaç>'io ao Bruil 'f Basta assigna.lar u. diver&dade · C.o;; 
tempos e das eircumstanci3S do _presente, para reconhe
cer-se a. . sua improeedencia. ll,ua.ndo se fizerão esM;; 
tentativas emaucipadoras nos paize~ a q~e se reíerio _o 
illustre deput:.do que encetou a discusssa? do vo:o ee 
graças a eecra .. -:idão era um ücto qua.s ·. geralmen:e 
aceito 'e'ntre todos os po"os ; mas hoje que o Br-..;:il 
constitue a. uuica. e odiosissim:J. excepçüo, sendo de todos 
os raizes civilisados aqueile •tUe ainda conse~a t:'Zo 
viciosa. instituição, póde-se dizer que haja :tna.logia de 
circumstanciaa'f Estas por certo protest:io contra o a~
gumento de nobre deputado. 

Dizem ainda. osimpugnadores da proposta;:::.. A.r•!for::=& 
~ pTetipítada. porque não é aceita pela opmuw do pa:z, 
que contra. ella. ener~icamentc 11e pronuncia . ., ::e:lh'
res, e~tudemos aopin1ào do paiz pelos iactoA '!ll'' n!:l:e 
se têm pa.<.&ado. . . _ 

Duas fontes; tem alimentado no Brazrl a ""cravrd;o,,J ; 
o,; seh·ngena importados d:r. Co, ta d' AtJ:ica,. e os ~U:;;:i
::nentos escl:'&"OS. A primeira l'onte extmgw.o-~e ; res::. 
::. se!!Unda que é a ma.is fecull'la; mas quem 1gno:r::. c.s 
cont~ried~ 1es que se derão para a extiucção do ~õl.lic.o 
C.e Africano~~ Tambem pornc;_nellcs temP?s havlJI. o~t
niiio que vh·azm~nte su,tet~ta,::J. a nccess1~ade de :<-:o 
deohumano tzatico como md1"pensavel a,; fontes .<:e 
vida do pa.iz, P"rque di~ia.-se que a lavoul'll nii.o }lOQo~ 
'Ol'escindir do braço escravo para i~strumento de se:-~• 
:rabalhos. Emfim, er., tal o preconceJto firmado no Pa:z> 
Quanto :1. imporUncia. do trabalho ee.cr&•o, que um <OQ<; 

:lossos maiores estadistas dizia nos tempos P'l"sa.doe: .t 
Co;ta. d'A(rica. cit•ili3ou o Bra=il. 

:Ha. di"Cm!$ apnW..) 
:Estou recordando o passado, para ?l?!trar as tr::::;

iormações por que t,.m pa~5ado :\ opnu:~o e1n rela·;~·) 
i gra-víssima. '1uestã.o social. . 

Em tempos mais recentes, um deputado do Cear-", ;, 
Sr. PedTo Pereira da. Silva "Gtümar!ies, r.or c!_uas >~:.t:s 
a"O:-e!'entou nesta casa projec!o~ de cm:mclpaçao do e.~
mento servil, e em dous annog ~UCCe~~iV<?S 3!- cama~, 
nor una.nime rejeição, ne:n ao menos :~dm1ttro qu; :.;;.;s 
~::(\j~ctos fossem diseutidoE. l: note-s\' •1ue n<\ • : :.:-. 
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!5'1le.as~ignalo •· ão .assento nesta casa os.~he:l'es mais O SR. EvAl'!GEL{sTA LoBA~o: _:Prezo muito a minha 
Jlotaveis do p o hberal, os Srs. conselherros Zacha- dignidade, Sr. presidente, e .por isso respeito a toçl<is, 
ms, Nabuco ,ernardo de Souza Franco, e todos elles para tambem ser respeitado; não tenho em vista diri-
!léorhpanháiião unanime votação da Mmara: gir injurias ou insh1uações.a quem quer que 'seja; estou 

Mas, senfuo ; poucos annos- havião decorrido, e o tratando das.qu@stões no terreno em que forão.collocadas 
Jwnrt~.do sena • o S1·. cpnselheiró Zacarias apresea- pelo illustre deputado· que me. precedeu, e que me cha-· 
reva em um ·umento da importancia da J'alla do mau a este debate, quasi .que nQminalmente, como a 
ili:rono a idé a emancipação do e-lemento servil. camara foi testemunha. , · 
'Vêd.e que. ext'rdinaria mudança na opinião! O SR. JoAQmru:.nE MENDONÇA:-Está enganado; 0 Sr. 

UntA Voz: : o paiz official sómente. . deputado é que se está collocando 1wsse terreno. 
O SR. E~ELISTA LoBA TO: -0 nobre deputado O SR. EvANGELISTA Lon.I.To:--"-Reatando o fio do Ijleu 

·!jl)e me inter ·. pe por certo que no seu a~arte não ex- discurso ao ponto emg_ue fui. interrompi!i,o pel0 .Sr:. p~e-
pri·m.· e a opini .do paiz .. No. Brazil, a necess1cla. de c\.aabo.- sidente, opservarei qne com toda a prudencia .e p~iterio 
1i~o .da escridão é opinião assentada e gerahnente procedeu o Sr. ex-ministro do' imperio, escolliel)do,o 
-~~eit&. A u. a differença· está na escolha dos meios terreno neutro em que· se c0llocou, porque o nobre de-
pelos quaes deva chegar ao resultado que todos putado, n() gabinete de que fez parte, commetten· erros. 
2lmejão. :· , muito graves; S. Ex. só depois çle longa e:)>'piaçã0 po-· 

En já m: rei como o proprio gabinete 'de·16_ de dia rehabilitar-se para tornar a ser o homem da •con-
Jnlho,cede corrente da opinião, não podendo re- fiança do partido conservador ..... 
2istir ao s .impulso; .. e agora. dou o testemunho dos O SR. BITTENCOURT E ouTRO SR. DEPUTADO:~A,poiado . 
.P' opriõs n es deputados que tanto me ilupugnão; 0 S E L · · S E 
são elles primeiros a confessar a indeclinavel e R: 1 VANGELISTA onATo:-' ... ·e portanto · x., 
mrgente., n ssidade da reforma relativa ao estado que presentra tremer-lhe 'o solo debaixo dos pés, mui-

d 1 d to avisado andou encarregando-se da defesa de uma 
s~±vil; ap~!is, co :no consta!ltemente. es~ão e c ~ran °> classe tão imrlortante, como a lavoura. 
ihvexgem ·!fs me10s, prefermdo . os mdirectos lLs me- d · , d · · 

. Jida.s.ind· ih.:s na proposta do governo. E, se,ndo este o Antes e n· avante, evo auida, em relação á questão 

t . h do elemento servil, acudir ao argumento ad terrorem 
:nnico P de dissidencia em que se ·a c ão com 0 com que hoje tanto se exagerão os risco_s e. perigos ~ 
gabinet, 7 de Março, não posso cowprehencler tanta que acarretaráõ as medidas indicadas, na p,roposta· do 
~xçitaç ,, •tanto calor, tamanha anima,ção nos' debates. 

Sen '. esJ esta qhestão devia ser tratada no terreno governo. . . · · . 
neu\ro .:fóra do bulício das paixões, políticas. Não é, Senqores, esses perigos, iuherentes·á viciosa Íl)sti-
nãqp e ser questão de partiào uma reforma que :i'ua- tuiç.ão qne a proposta trata de aboltr, sempre .existirão 
.Jaf.e. talmente respeita á existencia da sociedade, e em no passado,. existem n.o presente e existiráõ no futuro 

· b 
1 

· d · · · emg,uanto a escravidão não :l'ôr abolida e extirpada. E, 
~u,~. oa so nção todos os parti os siio lguahnente mte- pois, argumentar·S~ com os perigos inherentes áescrà-
:re>ados. · · · · ·a- d h' l · l · · · d infelizmente, senhores, , debaixo da apparencia do vi· ao, para a l cone mr·.se pe .a mconvemenCia o 
~r esse social, só se tem discutido 0 mteressse, poli ti- projecto, que trata de extirpa-la, é, sem duvida alguiDa, 

j
':terreno para 0 qual levou a queRtão da pro_~ectada flagrante attentado contra todas as regras ·da logica.-

b d "" . , d (Muito bem.) ': 
•
1
ormaouore autor aen·.enlnOlitr6Cl•Jaaovoto e S li 't d l' ád' 1 ld 

l
acas. . . en ··ores, e. empo e acue. Ir m3cta e ca cu a a 
E aqui,, senhores, devo admirar a perspicaci'a, atila-· provocação que me forçou a to1nar parte no presente 
ento e tino criterio do nobre ex-ministi·o do imperio, debate. Na e;r.:posiçiio dos. motivos em que o nobre de-' 

~
e, medmdo todas. as circnmst,mcias,. escolheu o 1ini7 putado que. me precedeu se fundou· .para declararcse 

. terreno em que podia ter por companheiros distinctos franco opposicioniota ao gabinete de 7 de Março, ouvi 
· 11 - · · · · palavras qúe me parecêrão involver a insinuação ·de 

· ·a.cteres que para e e erao lmposslve~s 11~ terreno P;0 - qne ,0 bO'abinete trata de ei·igir donatario_ s de províncias, 
hteo ; refiro-me aos Srs. Andrade Frgue1ra, Ferrell'a 
Y~núa, ao meu especial amigo 0 . Sr. Simües .~opes, e e de converter as províncias eni cfit:·itanias. O nobre 
:oc.ti:eecento que no mesmo caso se acha a malOr paTte deputado não .se explicou; apenaslimitóu-se a. proferir 
do!: dignos.deputados que compoem 0 gTupo que .o no- as palavras à'que me•tenho referido. · 
br~ex~ministro está capitaneando. , . . Senhores, esta coarctada s~m :facto algum em que se 

·estribe, ·em relação ao gabinete actnal, não passá' de 
• SR. PRESIDENTE dirige algumas palavras ao orador. uma mera .. declamação. 
I Sa. EvANf,ELISTA LonA TO.·- Perdôe-mc V. .Ex., O Sa. -JoAQUEM DJE MENDONÇA dá um aparte. 

:líi~cla não declinei nomes; e lamento qne V. Ex. se 
:m6stre tão rigm:oso para comigo... O·· Sa EvANGEÚST.I. LoBA~O: -Se b nobre. deputado 
(li . , teve a intenção de referir-se ao gabin:ete de 16 de Julho, 

Ác O SR. PRESIDE~ TE :-Não fiz mais do que lembrar elo eu 0 louvo, e 0 acompaul:Jo nesse juizo. ,, · · ' 
I ob~e deputado a disposição do regimento.· o SR. JoAQl:I>Il1E 1\JENDONÇA:.i..Isto é qne é uma 

O SR. EVANGELISTA LonA TO :~ ..... quando em· otitr::ts "coarctada i' eu não podia referir-me ao gabinete de 16 
~ccssiões· muito mais solemnes tem havido a maior de Julho quando !aliava do gabinete de 7 de :Março. 
impacsibilidade da parte da mesa. 

Com profundo pezar assisti àtirarem-se ,15 mais (T-rocuo-se muitos apartes.), 
ftmargas censuras a uma entidade sagrada e inviob.vel, O .. Sa. EvANGELISTA LonA TO:- Senhores, a leaidacle 
gue deve merecer tolo o respeito e venen<ç:io lo.s Bra- com que eu e meus companheiros (os Srs. Bittencourt 
zileiros, e qne pela comtituição está collocada em re- e Simões Lopes) na Se>são do anno passado prestámos 
.g-~ão in_accessivel ás censuras, e entr~tanto . esse o..:ador o voto da maio completa aàhesão e apoio ao gabinete 
nao fOI chamado á ordem. de 16 de Julho fui eorrespondida pelo mo>! o que a 

O Sa. PaESIDEl'iTE: _Não me ácbava e:ct:io "este camara coubece! O nobre ex-ministro do imperio nos 
.ll!gar, como já declarei n'a"'utra occasião. fazia inteira ·justiç:t no reconhecimento da fir!neza, 

0 S E · L P d V. l".x. Q,-·_,,·_·i-.-- lealdade e dedicaçi'Lo com que apoiava.mos o ·gabinete 
· R.· 'VANGELJSTA OEATO :- er ão; - - ··~ de que S. Ex. fazia p<lrte. Em suas conversações com· 

tio 'a essa di.Ecu;-·eão em que se fizerão an1argas censur 0 nleu particula.r e venerando amigo 0 Sr. conselheiro 
:r_as á ~corôa; refiro-1ne á discussão en1 que,se, '!;ratoL:. da ~~ebiaJs,_ entã.o e1n ~·.onvale~cen\~~ em uma chacar_a na 
~:;~ça pa;a S. l'II. o Imperador subir· para a Eu· Hêguez1a da L~goa, S. Ex. nao ceEsava de elog1ar o. 

O C\ p nor!so procedimento,· e de se mostrar reconhecido á 
. ' ~R. R;"'SIDEN1'E :-·Nessa occa;ião n3o Gtn;r phrR• llO~sa dedic- 1-ã'.J,f Que distinctos amigos são os seus f dizia 

ses d~srespeltosas á corôa que me autorisassem a cba~ elle ao Sr. Nebias; nós nmito e muito lhes devemos. · 
:mar. a o_rdem o orador; se o nobre deputado entendeu o Pois bem, meus senbores, quando·assim o Sr. ex-
~ontrano, devia .então reclam"ar a 1ninha atte1>:~0, -e :c~.o tilinistro do impeiio se expardia com· o seu ex- collega 
.agora. I. ' d da justiça, já nós ás occultas eram os. por. todo o mo o 

O Sn. LEO:NEL DE A;.ENCAR :-E o onu.lor '·.c,: ;•c-o>e bosti]i;ados pelo governo de gue S. Ex, fazia parte, 
:ntiio com to ela a conveniencia. enviando-se para a província áo Rio-Grande elo Sul,· 

To:uo u ô 
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eJ&L~ ~-gabinete, 1JOII't~ ca CODJ1DAIIdantes ! 
su~ da guatda llacioll&l,-esoolbidoa a ·dedo;11eodo 
aa~àOblhas'feitanão já:d'etitre lidversarios, -pón..\m 'dos -
!DA\tl'·encamiçadaa iDimigoa ca humilde indívidv.ali- I 
d.ttle que"-ee · •dirige neste momentíO á.~. · (I'Atw
~-)'E note-lle ~· o Dio.rio .OtficW.l.i que ·di im• 
meciial&·'pnblicndaàe a todos ;os 'Sétoa & :governo, &6 
publicou :u nomeaçõe- a que alludo·dona mezes e 'meio 
depOis, e ,quaudo :j:í'·~pablioaa· n&s:g:.zetBII: de Porto
A!Pgre e ãabióaa-nesta•eôrte.de to:nJa·viagem. 

0 SR. 'Bri"rDCORT:~Apaiado. 
o·~. ' l:n!'ll;Ei.Jn'A. LoiiATO :-'E flill:t-ee· em: lealdade 

e '!ran<tueza! ' Que Dlotivos tinhamos nóa dado · para 
sermoa tio cruelmente~bostilisados pelo nobre ex·mi
ni4tro <io imperio, que tudo:fez de aecordo com o no
brl!'t!X"miniatro·d&·guerrr.e interinO' da. jut;tic;a, o Sr.barão 
ae-Muriaib~&'PBa O.JJtJI'fU~} Não direi p:1.1a. que fim · por
que: é t:Scusado dizer o que é.gen.lmente S>tbido, o que 
et>tá n& con.ciencia de todus. 'Portanto, o nobre dPputado, 
bll.a:ndo .em-do>nal4rio8 e em 11rovi cias ·oonvel'ttdall em 
uapjU»aiiJ.8, ou · disse uma ·-baulidade, ·ee quiz dirigir 
e&a. -insinua9io contra·o ga.binet.. de 7 .de Murço, não 
articu.la.ndo faC(o algum, -ou qlliz mu1to.mali:gnamente 
talhar uma carapuça · em ·rela~ -ao -ga.bin~te de l6 de 
Jalbo. . 

(84Wllgtlt1Hlpt1Ha . .J 

'Serihores, eu ·seria. o -lllais infiel interprete'do· &enti
meuto ii;timo· desta cam:J.m se porventura. ·deixasse de 
manife..ta&r ~ue o g..bmete.de 16Ae ~ulb<>1 be~ ~~age 
de ·.h~er s1d9 ''o governo da <opinta.o . pela op1n1ao ... 
{Jrm,.t'tlf?ões.) ·lJ. vou: se os nobres d .. put~dos . qot!l'l!m 
deavi:u'~rue .do 'meu· proP.Oiiit.o, en,gáilão-se; ·á. ' 11aientM!a 
llittguelll:me ·leva.. ~Risaâas' ) llei de CiiZer tOda a. vc·:r'ddde 
ao:.11m: ·esse~bmàe oo'nverteu a .quettão políttca em 
qdt!;tão 'de''fatnilia ;. o que .~go está. na. consciencia _de 
Cada . 'inn doá ·melilbroa <detta. &llgusta cama.ra. 'Erio 
t:res ao 'famíli:\s · ·domina'!1tes, ·e 'tUdo· se fHzia ·no in te
~ politico de .sena mem~ro· eadbe~nte>o: a'faD;!i~ia. 
Munnna· (que fo1 a <JUe maJ.S peson nA b8lrulça.polit1ca 
em·retaÇi.<,> !Lprovinciada Rio·:Gra.nde do SW) nfa.mi
li& ·ztaborâ.hye a -fam"lli:s. Alencar. 

(Diceraaa reçlamaçõea inlernmpem o or!Uior.) 
i) -pa.:Rido consel'\-ador foi • sacrificado •ás convenien

ciasd~M~ ··membros, c ·adhérentes daa la.milias que men
ciO'nei; as provincias forio da.das em apan:agio; foi 
COIDJ,lléto o estm.go da 'lna.is ~u ... ·e 'glon~ .itu~ii.o 
polibca, póde-se verd.,deiramente .dizer do ·partido· con
sel'9lldor, · de~se ~de partido nacional, · que o cruc,fi
cSrií.o e · lhe 'di\'Idhão .as vestes: ·Sup~!r .,atl!1n -m 
mi6ervnt 1ortem. 

(ContinuiW Qs interrupÇõa.) 
Desde•o começo <da ·SCS!io:.do:mmo de !f869, . os · de~~

gostos enio profUDGlos.; ' & .opinião e~nscienciosa Ida · ~
mara estava abertamente . pronane1&da.· oontra· o • gabl
ll<te; , quasi ·wdoa -os nobret- depntados .comigo en
tendlio.qae o .g&binete . ia muit.o mal, ·pol'que .qne .ia. 
govemar fóra·.das condiçQes do. lioystema represen~tivo. 

O Sa. S•u.~ Nmo~:s:-Nii.o ba tal..; se .·assün enten
de&Sem• teriãt> a coragem de odecl:uar. 

o s .. ; E'I"A-"'GI!LlSTA'·LoBA.TO :-Todos. abunda.'\>ão Deste 
pelllllltneDto, <!Ue 'foi tr.a41lzido em um"f&eto muito s~g
nw:,.ti.,.o e :importante. 

O ·:hunnuio deputado ·do 6c0 districto da provincia. do 
Rio •de Janeiro, não acei:ando a idéa de clUD3nriA
mente procurarmos o· .honrado ex-pre..i-leate do coase
Jho f.pàra. .lhe declararmos ·q_ue Dão tinbamos ooa!iaoça 
no •nOI>t-e~x-minisllro da justiça, o Sr. consellieiro Alen
car,ílembrou·se de·formuhu um ·requerimento no een
tiio d& ·desconfiança ... 

·os ... A:.-,ullE Fu:'CEttlA: -·~ão apoiado. 

O.Sa.' Ev.A..WEUSTA. ·IAATO:- O nobre dJputado não 
me póde conte>-tar ; &ou bnmem muito fralloo e sincero, 
i.r.c&paz: de mentir; estou dizendo toda a verdade, como 
o •pÀ precisa saber. 

'Ó 'S1.. A:miiAilE FsG"CEU\.1. : - ·E eu t:anbetn. 
O . S& • .E·u .. "'GELJsTA. 'LOIIA.TO :-0 oebre deputado 

:a.~re~ntou-ee em roinba ca>!a., serião talnz 9 boras da 

noite, com um requerimento que·contmha 61 aasigna
turas, ae ~m · 211e;lembro; Clllll -a·minha-perf~'~> 
nll!m!r'O 'Cie-'62,cque- depois elevou"R a 63, porqtte-.inda 
houve . a aJI!'ignatUl'a de ·JI!Sis um:~eput&do po.terior
mente ·á · mmba: o · nqoenment«>-~· mallifes.. 
tação:d,:descoxiiiaul(& ao Sr. ex-111iniatro da. justiça'doll
selbeiro Alencar. 

O Sa. ~ 'FJwlJI:IUo...!.Não.apoiàdo. 
O Sa. En ..... GELJS'!1.L.Lo .... To: -Continuando a.~nsten

ta.l' o que estou .dizendo, :Wlo oo~n a tnão na eooscien
cia ao meu paiz: ·a verdade é'que·o'reqllerimelitoe..tam 
asaignaiio pela. · maioria a\J!!.Oluta. dos membros da··ea
mara 'E o que aconteceu''t Oa 0\ltroa ·ex~ministroa in
tervierão ·em·íavor·<!o' Sr. conselheiro :&tene«r com :os 
aena ·amigos si'goatarios do req_ue:rimeato, e c11da; ·um 
foi nnrando a sua. usigrratora/de sol'te que o numero 
destaa ficou reduzido a 2q ou a 'l2; :i. viata. do que, che
gando junto ao nobre ·deputado, \be ponderei que me 
parecia inconveni~nte a. spresents.çãodo -requeriment?j e 
:). Ex. re•pondPu-m .. :-ap;ora. nÕ.<1', po-su r>'<"~~" r-. Não 
é verdade 'f ( S !JMl af!irm./l.titJo 'do Sr.!J.rldrade Flgr~tiro.) 
Maa·V. Ex., á. 'Vista da. retirada das as~<ignatun;s,·.mo
difir.ou o requerimento;'tanto-na fónoa ·oomo no fundo; 
porém a. i'déa 'de hostilidade:JM:rBistta, ·e neste ·aerrti'do 
se pt'OnD'II<:iou o ."nobre ex-"llllnletro da. 'jastiça, tc.zrdo 
questão de gilbinete. O'faeto que ·.aeabo ·de'Te'latar~m 
a lD&ior exactidão ·pl§'e a'toda -aitiZ'~e na conseieneia 
d.l. camsra ·o · gw.binete 'de '16 ·de !JUlho) ·~e o · seu 
comeco, não ia bem. 

Ora, eu que 'fui do numero · dos que não· retirirão a 
afieign~tura, e·dos pouco• -que---votãrlio : ~la Adopçio:~o 
requenmt~~to, . na ·õcca.mio· 'de urformlilw ·a· queüiio 
de :gabinete; ·eu, :que estou · explicando eom·:a ·maior 
franqueza o •fim ·que· tínhamos ·>em vista, ·c•mo ·se "Póde 
dizer, como {>Or t~~ntaa vezes se tem affirmado em 11,~
~'- que ·aparei "'Fempre o. ·ttjinisterio· de '1'6 1de JUIM"t 

l.'lio 'é só isto. · Quando na seaeio é:lo 'lll1no· passado 
apoiei · o >gabinete :de't6 de ,J1Hbo1 yo aque"' .fia 'f A:Jioiei 
esse g:t.binete" por •um doa'jlrincipiOs de minha rel1~ 
politiea.. Entendo que um dO&. sentimentos mones :que 
mai& ·nobllitão o homem politioo1 i a· fid~iiàa.de<e dedi
caÇão a ~eus amigos. ' Como~11eu, pois,'lazeroppo
sição ·ao ministerio de ·que f.t~ -parte um caracter vene
rando, um ·amigo de! 4<J·ann'o•, com 1p1cm· nunca tive a 
menor divergencia, ·amigo·'de illfanc1a, eomo podia' eu 
negar apoio· ao gabinete enr-que ·era: ministro 'da juatiça 
o honr.ldo oonselheiro Joaquit110!!ta\llio' Nebiss'f 

Mas, apoiando o gabinete; 11nnca 1111.c:.ifiquei os 'deveres 
inhereoteo -á miahá po-iÇão. · E-Ee di!ICUno ·.de ·qu-e o 
illtJStre deputa ao pelo ·Rio Graode ·lf!ll algun~ ·trechos 
uesucadns1 oontém a pro :a:maiscathegorie& de -'qUe nio 
fui 1Uhservsente a el08e gabiuete, não. ebecaate·.a. mrçmn
sta.ucia de ·nelle figtU&J'·.O 'meu v~o amilto • . F.ai .o .de
putado que ne~ta e .man~.:~em mais ene1gi& .cen1urou0 
procedimento do Sr. Ba.rio de Muritiba.l-lna.nto ao modo 
por qne elle e o.. seus ·coUegae Cio Jt&biuete e<tavio sa
crilicaodo os fó o• e Ofl dire1toa ·da lieroica provincia.ao 
Rio-Grande do Sul. 

'Aqui fiz ver; ctJmo ·A' camaya··presenoiou, a<deslgaal
dade que se dava em relaçiio 'á · provineia que ·havia 
aido o escudo do 'lmperio na gn .. mnio· Pal'lllglll1y,"e 
que, como nenhum& 'das ·outras; na 'hora 'da ;pro
vação e · do perigr• · '~ ·-o impoi<to de f>I.U
gue, em relação >a·-esM.··bt<roio& provtneia, ltlljafd!l'a
vlll! legiões tão ttko le-vantár!O' O e>'ta'!ldarte ~ál, 
firmando p•ra ~empre a gloria · do Bl"àzrl :Nt'I!SB occa
sião· tornei- bem patente -a. inja&tiça:do .governo, não 66 
no ba baro recrutame11to ·a kli ordenado! como na falta 
de nmuneraçio doa . ~~~rvi.ço~ prestados; _e foi então 
senhl'res, que, entre as .injustiças que aponter, trouxe 
á disCUSI'ão os relev .. .ntiMsimos · ~~er,·iços , pr&tzs.dos ·112. 
guerra do Par .. gaay peloooroBeTHil .. r•<~ Pereira Fortes, 
hoje Barão de \ iamão, serviços que o illnstre depatk.do, 
apez.•r de to~& sua má . vontade ao me•mo bariio, em 
todas as tirada.< do .. eu di-curso não ousou co·.t..s)ar. 
M~h eu. nã.o citei, COIDCt U"'Wa victima da in jUs' iça do 

governo., aquelle illu&tre coro.nd;. pelo contnLrio. all!.nnei 
que muatos ontro6 filhos do Rto-Gran :e do Sul tmha.o fi
cado rem a me••or remnueraçio, apezar da imp<.rtaocia. 
dos relevantis•imos serviços :que prestáriio ; e então fiz 
, .er que o g:~binete de 16 'de 'Jnlho, além de procede 
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cou:a.. injpst4Ja. e . CJ)m quebra da preceito constitneional, 
que. .. ~ qu~·a..lei"sejà ~ ~todo•, .e_ .que~ 
lUIL ' &aJil- ' remuneraldo na.~ • cfó. eeu mereei.Dlento~_ o 
Sr. Ba.t"ào- de. Mi:uitiha, que remURerára. com as m&lo
res . .distin.eções.os .b"omeus:maia. ardentes .do partido li
beral.. no ·qllll' o não. aenswei; nem. censu··o, por uma. 
fa.talld.Ld.e não. tivel!Se tido i61J•l procedimento. para. 
com•distincto& c.hefes ~ psrtidó c.onset"<'ador, que, ten
do pres :!do. .igll:les .serviços,. ha.viào sido atirados. :í. 

mE~~eito esta. oceasi.ão pua. declarar que não foi 
o Bar~o . de. Vi3Jll.ão a. uniea. victima das· injn•tiça.s 
daquelle gabinete. Tambem,como elle . foi p<lSto á mar
gem o muito di•tiucto coronel A•trogildo Pereira da. 
Costa., cujos relevu.n\i:simos een·ir;~>s, tanto na guerra 
do Para.;zua.y, corno na importante fronteira. . do Ja~
rlio, e•tão até hoje sem nenhuma recompensa. (aparador 
do bput4çllo do- Rio-G-rantk) ; e em igaal caso se acha. 
fl dLtincto coronel Antonio Fem&nde8,Lima. ... 

O Sa. SDlül:ll LoPEs: -E tambem:o muito.distincto 
coronel Manoel Luoas·de Lima.. 

O Sa, EnNGELlSTA·LosATO:- .... e omuitodittineto 
coronel Manoel l:..ucas·de LO:na, e .muil:os-outros. 

Se eu me enunciei por· e11ta. . fónna., Fe censurei as 
injustiças do ga.hinete de \6:'d6 Julho com . todas a.s 
UlUlhas lorca.s. como. me .dizeis :~gom .- CJ.De eu sempre 
:l{loici e>;se gabinete. 'l-Eso.eo apoio, que. nunca se des
VIOU d& aenda dos mellSl deveres, jámais poderá aer 
traduzido. em servilisJno, cot:DO agora pareceiS incnlc:ar 
em vo•sos apartas. 

Senhores, o :gabinc~ de 16 de .Tulho, até o pcnulti
mo ·me:z: cb.. ses•:i.o. do a.n.oo passado, nos tinba. por . eeas 
dedi~oll amigos, e . n06 acolhia. .com-todas a.s demons
traçõ~s da mais. perfeita..conliança. E11. me recordo do 
nobre ex-minietr~· do im~o por. vezes me ~~~r 
q'WI n,ii.o noz:n.ean.a. , J?res&den1le para 3. proVlDCia do 
:Wo-Grend.e. do Sul .sém.que eu fol!l'e ouvido. 

Mas, aenhorea, ,qu;lodo. S. Ex.. me dizia. estaR e ou
tr&S. ama.bilidades, ji :í.s oC<llllta.s hsviã.o segu.ido para 
o Rii>-Gr:llldc ss nom~ões de commanda.nt.s supe
rio· ea dll. ~rda. nacional na.s pessoas Cios meus mais 
encarniça.dos inimi~os. 

O S11. Su.v.A. Nciii!S:-Nio a.poia.do. 
O SR. EPANG!!US'I'A LoBA TO·:- O illustre depnt3do 

niio conhoee a·proVÍ'IIci.a. do·-Rio-Gra.ndedo.Snl; apenas 
fói alli ba· pouoo--de pa..seio. 

O Sa. SILvA NuNEs.: - Tambcm represento o Rio
Gr.ul.de do Sul. 

O Slill.. EVA!'i~I:.ISTA LouTo :-Senhores, eu não quero 
contin= ne~. terreno; tenho· talvez <iito de mais; 
mas di.-me a coru;ciencia. que tenho fallarto con•o tieve 
fallar. um bom<'~ll •le bt>m, com l~alda.de e fr!LOqueza. 
Se~ei um .estouvodo1:tudo. o que qu~n-m, mas a _quali
dade de. homem de. b· m nunca mnguem ousara con
testar-me. (.~/uito• apoiado•.) 

Pas~a.ndll agora .á.~ outras razões q11C em sua. expo.,:
çiio de · motit'o• deu o nobre deputa.'? para <'ollocar-se 
nllo opposiçioo, \"ejo · que to·l~ .• xclustv~~;t~~e~te se refe
rem· á pesso11- do actual -ma outro da Ju•ttç:o, contra. 
quem o nobre d·putado formulou diversos ca.pitnlns de 
accuFa•·ão. Tã.o fut.ei• e inexactas forão es.-:ts cenbnrns, 
que eu' bem poài&dispensa.r-~ de-as tom:tr em consi
deração; mas. assim o nã.G bre~., até pur um de,·cr de 
corteziã para. com o nobre deputado. 

Pr1meõ-ro cnp;tJAI,o. de a.ccusoçào.-0 actnal ministro da. 
justi,_a é. coutr,.di\Qrio .com todo o >eu pasrod.o, promo
vendo a. r~ forma da. lei .de l de Dezembro de 18U, da 
qu:sl foi sempre. 0t et.Prno . •n~telltador. 

Senhores, s lei -de · 3~e_D.r;;o;embr?~ tc<"eporu~co 
a{l"lOjljsta o.. aetual • o:unistro· da. J ustlça. V a<hdeu:o 
monumento da sabedoria. dos legi•ladores que. bem 
con•ult·.ndo ao~ cil'cwnst.a.Deiu da época, com tama
nho c · iterio e pre~ lençia. a; el:)..borárão, a. lei de 3 de 
DezP.n,bro, como todas s.s instituições humanas, não 
contendo o cunho . .Ja perf•içào absolut::., pôde e de'<'e 
ser melhorada. tazendo-se-lbe os retoques ~conselha
dos pela experienci:a. a~uirida ~a. pratica de su.us. ~
posiçws. Taes .forJo rempre a.s 1de .• s do actna.l mml&
u-o da jn.stiça; e o nobre deputado, o ac:cusando de 
co:Jtradictorio, esquece-se de que no relatono, apresen-
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ta.do pelo ~~mo min,istro quando occup~u igpal P.osi
ç;o-·DO<gabJnete ,de 21de M'&rço de--1860,- se acha- •xa
eta:mente tra'(lidO o. planq das·· mesmissimas·refonnas 
ora apresentadas. ~de,, :uo~; .-.incoh'etencia · ~a 'COn
trm!icçãP.'l· . 

&gundq capitulo de accusarao.:,....O' avil!o. expedidcl.~ 
rel01ç-:<o aos d<?Ut! rêos pronunciados. pelos fenmenwa. e 
mortes occ:orndas n:t c>tra<l:l. de ferro de S Paulo, 

Ora., se11hores, realmente o nobre deputado foi m'l!-ito 
infeliz em todos os aens .achados quanto aos 1actóa com 
que pretende justiJica.r a .sun opposiçiw! · 

O Sa.. JoAQUIM: DE ME:ineNç.t·d.á. um aparte. 
O S11. EVANGELIS'l"A LoaA-ro·:-5tnhores, O' ministro 

da. justiça. não mandolt soltar crimioofO'I pi-onuncia®s 
por crimes inafiançaveifo~ comO'<Üt<Se-i~ nobr&depntlldo • 
ha inteira inexactidlio nesta. a.ceusaçe.o; O' a. vi-o-· e!<íJ. 
publicado, e ha poucos dias foi lido no senado: Tendo 
sido dons empreiteiros da.«~trada.de. · ferr.o de :S. P.anlo 
pronunciados por holl\icidio. e fel'imentos, occorcidos 
no desastre que a.lli se· de~t, farão . elle$, em conaequen
cia. da. pronuncia, po~tos em detenç?.o~ e intenom
pendo-se o serviço. da linha. fet"rea, o vice.presi
dente da provincia tomou sobre si a. responubilidade 
de ordenar que fos•em· relaxados da deten\lã.o, sem
pre que ti ves.em nece•sidade de dar providencias a. bem 
do serviço da. linha. ferrea, e dando conta dos motivos 
por que :u;sim procedera, o ministro. d:a: justiça.-no.aviso 
a. que :illudio o noi»oe deputado, longe ·d.c approvar o 
proce.limentn- do vice"pres~te, .ener~nte libe fe:z: 
sentir tJUe a. •1elibera.ção; tomada. era. a inHl'ii.o da.s 
regrliS do processo crimioal e a. manifesta. post.er~çio 
da,: lei (apo ado.>); e ent..'io, COW!iderando a; necessidade 
de. providencias para. niio into!rromper-s~ o ser:vi9.0 da 
linliaferre.11 o ministro accrescentou :-e quando urgen
temente se torn!l necessaria a. ...abid(!.. desses presus, de
vcráü ser a.com)?llnhados ao menos por um a~en~ da. 
autoridade publica, i•ro é, qunodo-·nõ.o ·sejã.o acompa
nba.<los por umo. escolta., ao men<ls-ose3oorornm agente 
da autorid.de publica. 

O Sn Jo.tQUll!l DE }l:fE:O.'DC>~~ : -hso é co::tn a lei. 
O -Sa., E''A .. t'i4õ&usTA .LonA.To :-Seci cont.l;a-a. Slltl.lei, 

mas não contrn a. lei que regula o pi'OCUSO crimiJ!al 
no Bmzil. Segundo esta., .ninguem'CO:lotestará q~ exista 
detenção sempre que o d~tcDJXl se OOill!eTVe -60b a.-Oils
todia. de um ~ente da anto ·1da.de pnbltca. (Apo•a~.) 

Terceiro capitulo tk accusaça.o :..;..0 desrCApeito · da. lei 
de lOdeJunhod.e-1835.-A lei ~ -lOdeJanbode 1835 
tem se tom!ldo letra murta., porque. constalltemente ê 
commu~W.. a pena imposta. nos termos dessa lei,.diz o 
nobre deputado •. Mas elle, a.aeim ugumcnta.ndo; não< se 
lembra .que é principio aCCJto pelo partido conaervacior 
li. que d ola.rou p~rteocer ... 

O Sn. Jo,\QtliJI DE ME:>.'DO:'iÇ .. ~: -A que fempre tenho 
per•.encido. assim como toda. a minha familia 

O Sa.. EvANGELISTA LouTo:- Ex:~eta.mcnte; e é. por 
isso que eu oppouho ás obser..-nçües do nobre depu.tado 
o principio aceito pelo partido couserva.:ior-de não 
serem sujeitos á. censura. os :tetos do poder moderador. 

O SR. Jo&QDI!'<l n& MEXDONÇA.: - Es.;a nã.o é a~inba. 
ques~o. 

O Sa.. EvA.:..GEr.ISTA LoBA To: -E'Dtão p!lra que tJ'Oij..'\:e 
esse facto pnro a di..cu•são '! 

E porventur&, reuborcs, a lei de 10 de Junho de 
1835 irnpondo a pena de morte, esta.beleccn. alguma 
restrlcç:io. ás :lltas p,r. roga.ti vas do poder moderador 'f 

O · Sa.. C.,n»>so 111: 1\I&:..EU:s.: -Apoiado ; apeou 
véd.a o recw·so. 

O · Sa.; r:v.o..~4õELISTA. LOIUTO c-A peuas '\"ed:LorecWJSo, ' 
e nada. .mais. 

Quarto e ultimo Cll'J',itulo à<: · accu~ .. ·- A falta. .de 
providencias pa1:1 a r~prC6;io do a.b'!1fo da demora do• 
tribunaes no julpmento das causas 

Senhores, nunca hou~:e maior infelieidsde do que a 
que acompanhou o nobre deputado na. descobe'rtaüesse 
seu achado pa•a capitulo de c.-nsnras_a;o ?>in~ -da. 
jwti.ç:a, que no proj"c:t'> ~ reforma JUdJCW?. eonsagna. 
as mais efficazes provrdeuculs para· a rep~ do abaso 
que o nobre deputado ·tanto l:'lme:rta. L vem o 'Dobre 
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deputado accwsar o ministro da justiça em um assumpto 
em que, no propri;) conceito do nobre deputado, elle 
não era credor senão de elogio! ! , 

Senhores, á vista do quilate d1ls forDluladns accus:L
ções, está. claro que não siio os fa.ctos ar!!Uido~, porém 
outros, e muito diversos, os motivos que Yevlio o nobre 
deputado a declarar-se em aberta. hostilidade ~ gover
n_o, só porque delle faz parte o actuo.l lllinistro da. jas
tl\:a. • 

Aqu1 ps.ro •..•. e passo a occupar-me da últir.~a. parte 
do discurso do nobre deputado, o principal motivo, 6C
gundo sua propria declarnçiio, que o chamou á tribuna. 

Entendeu o nobre deputa.do dever di•cutir oa factos 
de que dei conhecimento :í. camara na discussão elo orça
mento da guerra do anuo pll88ado, tomando eose pre
texto para fazer a apologia do brigadeiro honorario José 
Gomes Portinho. 

O Sa. JoAQ"CDl DE :>.lENOONÇA:- O que :fiz foi de
fendê-lo, porque foi accnsado aqui por V. Ex., que o 
ch:~mou de cobarde e assassino. 

O S&. EuNGELISTA LouTo : - Est:i ~!l g:J.nad.:J ; o· que 
eu disse está escripto em meu discuno. 

Senhores, se o nobre deputado r:rgumenta;;se com 
eald:lde... · 
You:~:-Oh! 

O Sa. PIIESJDENTE:- Niio é permit:ido supn5r des-
ealdade em um membro da ·camara. • 

O Sa. E\-ANGEJ.IST.~ LoBA TO: -Ha. de~len1da.de quando 
:;e affi~:J. que e~ qu:J.Iifi<Jnei !lquelle offi;ial de .::obarde 
~ assnssu1o: porem ••• rettra"ret n expressao ... 

Si! o nobre deputado não fo•se leYaC.o pelo calor das 
p::.ixü~s politicas, não me faria a gra-.·e injustiça que 
me faz. 

O Sa. JoA.QI7DI DE M&sDO:<ÇA di um «parte. 
O Sa. EnNIOELISTA LoBATO:-Sustento quan:o <iil;se 

naquelle meu discurso: ha. a mais completa exactidão 
.:1::. exposição dos fllctos relativos á Cachoe.ita,ainda nas 
mínimas circum&tancias que assigna.lei; maa em pa.rte 
:.lgum:. desse diliClll'SO encontra-se a qualificaçüo de co
õarde e asronino dad& at- brigadeiro honor:uic Jo!é 
Gomes Portinho. 
. O nobre deputado leu um trecho, e eu pedi-lhe que 

tivesse a bondade de ler pam baixo, e elle a isso não 
~~e prestou. 

Senhores, eu disse, e sustento, que o brigadeiro ho
:::wr:u-io Portinho nunca devia te•· sido lembrada pam o 
c.c=ando superior da guarda nacional da. Cachoeira, 
po~~~e não se recommendava ne~ por :fortuna, nem por 
fa;:mh:o, nem pelo seu pas•ado ; tlnha figurado nas for
(·as do extincto J>artido da revolução, niío como gene
nu de primeir:l pbn&, quo pudesse hombrear com Ca
::J.:.xarro, Netto, Joiio Antonio da Silveira, etc., mas 
c.omo simples guerrilheiro, companheiro de o;,.trJ qr;e 
ta~to se assignalou nas atrocidades pr-.:!tica.d~ ~;a. de
~ollação de velhos e crianç!lS, e cujo ::ome eu deix;.\"a 
de referir por já pertencer :1. região eos mortos. 

O l3a. BrTTENconT:- E' verdade, :!oi isso o oue 
tlisse. • -

(Ha outro• apartes.) 
O Sa. EvANGELISTA Loano:- P~C.e •) nobre depu~ 

~do negar a verdade de qnalquer das circumsta.ncias 
que ~abo de.apont:JI ~ Pó~e negar que o commandante 
supenor Portmho tivesse s1do homem da re·;olu•(ão. e 
que ti,·esse tido por companheiro de armas esse outro 
a <;.t~e me referi quando 1allei na d·golla,lio de ,·el~os 
c cna.nç.:u~ Póde ne>;ar qne a chroníca da provincia. do 
R:o-G=de do Sul in,·ariavelme •te :em conservado a 
tradi>iio de taes atrocidades, conux:e:!.idas por esse 
outro a que me referi, e cujo nome ::5o declinei por ;á 
per!encer á re~ do& mortos '1 Ma,;, as5im enunciandÕ
I:Je, nunca de1 a qualificação de cobarde e a&II8Ssino ac 
br~:.deiro. Portinho; tal qualifieaç.ão n=<o se encontra 
~" meu di!ieurso. 

Note .'\. Ex. l Sr. presidente, 'l,Ue eu nas occurrencias 
relati>""..s i Cacnoei.ra mencione1 do::s gmvissimos at
t.<:nta.dos commettidos contra a pessoa do coronel Hila~io 
Pereira Fortes, atte:1tados cuja e%istencia o nobre de
nutado por nenhum modo pôde pôr em duvida ; e r c:
fermd(' o primei~o ..:.~@!Cs attenU.do~, eu dís~e qt:~ ::. 

l 
multidão dos assassinos, {'tnetrando dentro da casa ~o 
coronel Hilario,na eatanc1a. da Capellinha, a varejára; 
e estando todos elles mascaredoa, nessa occaaião cahira a. 
mascaro a um, e~_ ficando-lhe o rosto deseoberto, a fs.
milia. do coronel Hilario reconheceu neue assassino um 
afamado pardo de nome Zeferino, muito desordeiro e 
conhecido capanga do commandante superior Portinho; 
eu o disse, e Slll;tento a inteir.l e.''th~dão de cada uma 
das circumstancías qae ficão relatadas; mas dahi não 
segue a consequencia de que eu atirasse ao comman
dante superior Portinbo r. ~ualificaçào de cobarde e as
sassino, como com a maior mjust1ça me attribue o nobre 
deputado. 

Senhores, o nobre deputado, a pretexto de defender 
o commandante superior Portinha, tratou de accUEar o 
coronel Rilario. . 

O Sa. J OAQt;J:II DE ME~DO:o<ÇA : -Não o accusei. 
O Sa. BITTA..~cot:aT : -Insinuou. 
O Sa. EvA'SGELtsTA LouTo: -0 nobre deputaao 

tratou de accusar o coronel pelas acenas de sangue ca 
. eleiçlio municipal da Cachoeu-a, e para. provar a accu· 
saç;<o citou a pronunck contra o me.amo coronel pr"
ferid:l. po:lo clief.: de polici:l. 

(lia direr.sos apa•·res ) 
Senhores, quetn sustenta a verdade e a jnstiça não 

tem receio do combate da palavra : o que eu peço é 
que e~se combate seja. :fr.lnco, e que me pcrmittão 
enunciar todo o meu pensamento. (Jfu:to bem.) 

Disse o nobre deputado : « O chefe de policia, auto
ridade muito competente, indo averiguar os fa.ctos, 
:~cho:.t m!lteria para a pronuncia, e o coronel Hilario 
foi pronunciado como mandante destes aconte.cimentos ... 

Senhores, se o nobre deputado estivesse de animo 
desprevenido, e cntr:tsse na aprecia'l.üo de&l'es lamen • 
taveis successos debaixo de um pnsma differente do 
das paixi!e~ politica.!' que actuirio •obre 6CU espirito 
qunndo !lssim se enunciou, seguramente, em vez de 
insinll:lr !l. aecusação de assassino contra o coronel Hi
lario, seria o J>rimeiro a fazer justiça ao mesmo co
ronel, enwo victima de horrivel perseguição; porque 
se a prvnuncia. do chefe de policia, naquella época de tu
multos, de ngitação, de verdadeira eliolição das paixões 
politicas e lGcaes, tem a força que lhe empresta o nobre 
deputado. que va.!or nii.o deverá. ter o julga.mento, em 
condições mui diversas, unanimemente ~roferido pelo 
tribunal da rela<;-ão uo processo de recurso 1ntentado pelo 
coronel Hilario e seus companheiros de infortunio? Á 
rela('iio por un:mimidade de votos condemnou a injusUl. 
e iniqu:~ pronuncia do cbefe de policia, reconhecendo 
que contra o coronel Bilario nem oa mais remotos in
dicias occorrião que oudessem autorisar o seu indicia
mento no crime lJOr que fõra pronunciado pelo chefe de 
polici~. Este julg:~mento. proferido emépocadifferente, 
Iong-: do tneatro das lut:Í5, c por magistrados ,;uperio-
res .... 

O ~n. SJLT,\ ~C!'o"l:;: : - Apoiado. 
O Sa. En .... G"&L!STA LoBA TO :- ••. aalvaguard:l. • coro

nel Hilario de tod:t a suspeita de haver tido parte no 
crinoe por que fôra tiío illjustamente pronunctado pelo 
chefe ó.t "olicia. 

O S11. BJTTE:..con-r :-Magistrado que atropellou a 
justiça q:>~mào foi syndicar dos f,.ctos. 

O ~n. En.'SGELtST.~ LoBATo : - Senhores, não me 
recc,:-C.o de antros pontos sobre que o nobre deputado 
dÍ!ievrres><:; ::nao;. a~ discussões têm de continuar nesta 
cas:1; e j:i que o nobre deputado, logo no seu primeiro 
disct:r~o t~o de~bmnanamente tratou-me, aggredindo
me. e ::lO:ninal.:ne::;te chamando-me para o debate. 
declaro-lhe que hei de responder-lhe sempre ao pé dá 
I em. 

o Sa. ·:ÍO.\(I'CJ:W DE !IIEtmOl'IÇA.:-~iio o tratei ces
buma:::s.me:::te: tenho sido uma victima muito infeliz do 
nobre cie~:1tado. 

O Sa. ÊT.~'SGl:l.lST.~ LoBA. TO: -Eu emprazo ao nobre 
de~ut.<da r:u-::: di>'Ct::ir co:cigo não só no tem.ao pus. 
o:~ae sgo::-a :::e cb:L:ns, como em qualquer outro; a. 
c::.::::;.;::: f::_;::e CO:l"Ut de que este humilde deputado que 
eet;;. ccc:::p:.:::do a tribuna a não desdourará. por modo 
!l!~.:.~. ()f,;ito~ npoiad(l8.) 
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O SR. SiMÕES LoPEs .. :~ V. Ex. é· muito digno re
presentante do paiz. (Apoiados.) 

O SR; EvANGELISTA LonATo :-:Estou . prompto para 
discutir com·o nobre deputado em todo e qualquer ter
reno em que queira collocar as suas questões para co
migo .: o que desejo, sim, é que quando tiver de aggre~ 
dir-me exponhà os:factqs em toda a sua nudez, e não 
me ·Janc'e. insinuações. Quero discut~r no terreno posi
tivo,_ e no assumpto para o qual o nobre deputado acaba · 
de chamar-me com o. seu aparte, .tenbo·muito que di
zer . .. Agora, porém, a occasião não é opportuna, e ·não 
faltaráõ outras em que possamos entrar em completo 
ajuste de contas . 

Senhores, voltando no grave assnmptci com que ence
t ei o presente discurso, lamento que no terreno neutl·o 
só se tenha di>cutido o interesse político. Dahi á grande 
êxcitação, o ·verdadeiro desvario com . qúe infelizmente 
têlll corrido as discussões. · . · · . 
. . Quando .vejo: os. mais brilhantes talentos, os verda
deiros luzeiros do partido conservador chegarem ao 
excesso de ,ataco.r a entidade que .. a constituiçáo do Im
perio collocou nas regiões· inaccessi v eis ás· censuras, eu 
tremo pelas consequencias que podem seguir-se de tão 
profundo abalo de nossas instituições, que s~o libeni
mas, por isso mesmo que núntém .o principio da auto
ridade, como condiÇ'ãO essehcial p.ara. a ordem, unica 
base estavel em q_\le se póde firmar a verdadeir-a liber
dade, que consiste só ~ tmicaro.ente no gozo pacifico e 
seguro de todos os direitos. • 

· ' De todo o coraçãO' lamento as observações. a que no 
calor da discussão têm sido levados membros tão nota- . 

·. v~is· do partido conservador, o0111o o nobre . deputaclo . 
pelo ·4° districto da província do Rio de Janeiro, a 
quem dedico a mais sincera affeição, ·e tributo a home
nagem do maior respeito por sua eminente illust;;açiio, 
e pela indepeudencia de seu caracter franco e leal. 

Mas infelizmente não foi esse nobre deputado o unico 
em que as paixões políticas actuárão ·pelo modo que 
deplor0 . Tambem no discurso proferido pelo illustre 
deputado . que encetol't a disc:rssão d_o vot~ de· graças, 
com pro:funda magoa observel ter Sldo commettido o 
mesmo excesso, f•zendo-se á corôa manifesta offe~uia 
na i.n.!;inuação .muito clara que ·se encqnt:t·a no mesmo 
discurso . · . . 

Quero, reproduzir fi elmente o pensamento do nobre 
deputttdo a q)lem. me refiro .. 
· Trataa·do elle · da necesüdade da l'eforma elei.toral, 
proferia o seguinte trecho, . que textualmente. passo a 
ler do se)l discurso: " .E' necess:;rio que . os,. represen
tao tes. da naç" o tenhão atrás de si um c,orpo eleitoral 

,permanente e independente em que' se apoiem, ·mesmo 
para .que as reformas sociaes, como essa do elemento 
servil que' .o actnal gabinete acaba de propô r, não · 
venhão- por -insp-iração de cima-, mas sejão con
quistas da opinião devidamente :formulada. " 

Ó SR. PAuLINO DE Sorri.~ : -Leia para diante. 
O .SR. EvANGELISTA LoúTo : - Sim, senhor. ler<:i 

~~. . . · .. 
Accrescentou o nobre deputado:" Quanào digo inspi

ração de cima, .não me refiro por certo á região inac.cês
sivel em que se achn o poder irresponsavel. " 

Mas, ,ienh?res, quem não vê que esta explicação n<: o 
pó de ser aceita? Se o nobre deputado não se re:f'el'i2. :i 
regiiio inaccessivel , ou ao general da idéa, como outros 
aqui têm dito, ao que vinhão as expressões -inspiraçiLo 
de cima -_? Sem duvida que se converterião em verdn-
deira banalidade. . 

(H a diversos aparte•.) 
_Sr . presidente, tanto o nobre d~pnt·ulo na su:J, a.Ec;

sao í:efere-se directamente á corõ~, que logo após, ceh
surando a fórma por que o gov~rno havia apresentado 
a ma proposta, diz explicitilmente o sel!'ninte « e vem 
a proposta em nome do Imperador, como quem lançarufo a 
e.spada de Bren':" _na balanç!l. " Este pensamento, por-

. tanto, está chnsslmo no discurso · e de outro modo não 
~n;t signjficaç~o alguma as expr~ssões que .involvem a 
mHnuaça9 mmto clara e. directamente feita. Eis o une. 
eu _l~mento, tamanha aberração do nosso evangelh~ 
roht\COz q_n~ tem por .do~~as fundamentaes o respd-· 
a COl.stitmçao e ao pnnmp1o da autoridade fundam~~.-

talmei:J.te encarnado no, Imperador como chefe supremo 
da nação, e seu primeiro representante . •· 

O SR. ANDfui,DE FIGUEIRA: ~O nosso evano-elho deve 
ser a verdade sobretudo. · 

0 
. · 

0 SR. EvANGELISTA LonA To: ~·Mas senhores a in
sinuação feita pelo nobre deput:~..do ex'-minish·o do im
perio .. . 

O SR PAULJNO DE Souz,l.: -Ins\nmção, n1ío senhor. 
Tenho a coragem necessaria para dizer francamente o 
que entendo. . 
. Q Sn. EvANGELISTA LonAro: - O paiz dirá· se nas 
palavras do nobre ex-mini;_tro do imperio .existe ou 
não vérdadeira insipuação, quando elle affi1·ma . que o 
governo obedece á, inspirações de cima. · 

O SR. PAUL.JNO DE SouzA:- Não disse isso. · 
O Sn. EVANGELrsrA Lo DATO:- Mas disse o seu com

panheiro, o Sr. Aud~ade' Figueira, ~ommenta:ndo, clj. 
aparte dado em segmda, as ·expressões de V. Ex .-

0 Su. PAULlNO nE ·SouzA dá um apart.e. . . 
O Sn. EvANGE.LISTA LonA TO:- T~nto é c·erto que 

estoa no vcrdadetro terreno, que V. Ex: está se inconi-
moclatldo. · ' 

E ' tempo_ de c<:_ncluir tão long~ discurso, e. P"r isso 
r eservo a d1scnssao d~! te assum pto para occasião mais 
opportnnn. . . . . , 
Ago~a2 di1:ig!1:do-me aos dist!n~tos caracterE's que se 

d~clararao dJsaJdentes, eu.lhes due1: Senhores, nas ma~ · 
mfestaçoes que tendes feito contra o gabinete de 7 de 
Março, no iutuito de tornar odiosa a .p oposta a.preseR
tacla para a reforma do estado servll, não enxero-ais 
nesse acto do govemo senão o par·to do mais baixo ~er
vilismo, ~raduziclo em ince1;so ppdre queimado ao poder 
ma&esttthco , e com a maJor das contradicções cónti
nuaJs a sustentar que no te,-reuo .da confiacça polit1cn. 
o_ ministeri~ ten: o vosso ~poio! Quem niio ve que, em 
tao' contradJCtorw procedtmento, vós vos arredais da 
ve_rdac~e. e do conceit~ ·que na vo~sa propr~a cen., 
smenma ntcrecem os d1gnos caracteres que comroem 
o gabinet e? (Apoiado s.) Homens que em todo ·O oeu 
passado nunca se esquecêrão dos princípios ela ver
d:.deira cligniclade, que conúste principalmente na re
si stencit~ ás •eclucções dos interesses, distinctos cida
dãps que óempre· fr.rão de· uma · probidacle· severa·. 
inexoraveis para todo o sentimento menos nobre ; com~ 
era pc"sivel que homenR tão altamente collocados na 
opiniiío oenmta do P?iz Ee deixassem fascinar por 
sugge!-tões que a .cegneU't' da.s paixüas politi.cas >.6 pôcle 
enxergar no mmor auge ·de sua c buliçào ? ! 1 Apoia-
clos.) · , 

E neste momento eolemne a cam&~ra me permitta fa
zer cspecwl re:fere:Icia a meu ir1niio,. e melhor amio-o a elle guc é o ~lvo a que se. dirige toda a guerra movid~ 
pelo nob1·e ·dõpntado ex-ministro do imperio. (Muitos não 

·apoiados.) 
::ienh res., o homem que em todo o seu longo 1'~ssado 

. foi Eempre o con;tante e vivo exemplo da mais rara e 
in ftexivel abnegação, não era, por certo, na idad"e ma
dt';l·a e;n que se ack., e n~ po>ição .que occupa, qll:e se 
denmna ~erv1lmente fascmar, ace1tando a ··lmposJção . 
ele fazc·r a. desgraça do seu paiz. (Apoia dos.) 
. ·o Sr,. AR.HiJo L mA: - Todo o p.aiz· faz justiça ao 
caract.er do Sr. conselheiro Sa.yão Lobato. (Apoíl!dos.y 

o s~ .. EvAJSGELtSTA LoDATQ ~-Eu deploro, senhores. 
de torlo o cGraçiio a scisão que se pretende :lazer no par~ 
tido conservador, no grande partido nacional a pretex
to de nu: io.tere~~~ que não. pó de ser questão ele nenhum 
dos partidos pohtwos,p~rque per~e:;ce a todos (apoiados); 
deploro que os que. assim se retuno .. . · 

O SR. AnAUJO LmA : -Não se ret.irão : é uma dissi
deücia por excesso de opçêio. 
/C H a. out·ros: apMtes.) . . 

O Sn; EY~NGELISTA L~DATO :-Mas · ~s nobres depli
t<tflos Wrn dito: O estandarte do part1do cons~rvador· 
vai comnosco, porque este partido fnnda-se na pro-· 
pried:e.dc e na riqueza, e esm opinião é a que está com
nosco ; ao passo que a opinião do governo, querend0 
libertal' as gerações fntm-as e emancip~.r a escravidão, 
conduz ú communa.~ 
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Senhores, a libP.l-t:lÇ•1o .;~ ger:J.Ç5es futur.ls é um 
pensamento christii.o, generosG e civwador: s~.r:í. um 
verdadeiro mom~mento que erigiremos na. lo·gish~-ií.o do 
paiz; eom elle, iremos ~r o nosso luz,tar de honra 
entro! as na.1~s do mundo ch·i!i~::do (apoiado8). nós que 
infelizmente em terras d:1. ei11ilm';'io. :únda- constituímos 
uma-excepçiio odio•~sima. 

Seahores, o que leva :i. commu~~~ não é o sentimen
to chri>tào, ~eneroso c civili•::dor em que se bru.êa. a 
propoot& do governo; o que leva i communa é o prin
cipio do d"~re>peito da :mtorid!lde; do as doutrinas dos 
lin-t• pm>adOI'eS. c;~.ue infelizmente, C<)ffi talll:>.nho cscan
dalo " 1:,'Tave detnmento da ordem pubJic,., ,-iio-se propa
gando no ps.iz. A c•s: · ~ perigosas propaKf!ndas, tod..>s t16s, 
dis>idcntes e não dissidentes, por~m m"mbros da· me•ma 
l'arnilia conservadora, de..-en:o, :>gora c semp· e combater 
defend.:ndo o principio diL ::utorid .. de, par:~. que haja 
ordo!m, unica base st:gura. em qu~ ~e p6d~ firm:.r a 
..,·erdadeir:~.Jiberdade; c qt:.audo os homens da revolução 
e do r.~.dicalismo no:; ex .u..erem á co~tumKd:!. irri.Füo 
com a invectiva de scctarios do d~rcito divi11o. nós lhes 
opporemos- que o direito di.-iuo tornou a Pru>sia a 
maior pot<:nci,. do mundc•, no p:tl!SO qne as d.utrinas 
dos li.,n• pm.,ado r·ts conduzir:io a Ft:~.uc;a. :i. communa e 
á perdição. (Muito bem! muito bem.!) 

O Sr. Fonte~t pronuno:ia um discurst-. 
A di;cmsão fica adiada pela lJOra. 
O Sn. 1• SEcnL"TAmo, ohtenrio n pnh.vra pela ordem, 

procede á l~itura d:~.• s••;,.'1lilltes rcd:te<:-ües, que vão a 
imprimir pura cntrnr un ordem dos trabalhl);; : . 

BEFOIUI.• 1>0 I<EGI!U::STO. 

«Art. 1.• As Ees>l:l~~ :1::s scxtas-fcii"2S e s::.bbados 
serão cclcbmdas de di,~. Poderá haver sessã.o uoctnrna 
quando a cam:~ra, a requerimento de algum dos stus 
membros, a•sim <!clib~l-:l.r. 

"Art. 2 • As se~süc• dur:1~áv qu:1.t:ro horus, excepto 
quando discutir-se a r~>po•ta i fnlh rio throno, o or
çamento d,. receita c dc•peza do Imperio e a fbc21çio 
das fHç:t~ de mar e terra. porque então dur:u:lõ cinco 
horas, salvo se as sessões forem nocturnas ou houver 
duas no mc•mo dia. 

" Art. 3.8 Os r<>que•imento~ de :1diamento, de que 
truta. o 9rt. i~ do ngimento, estão comprebendidos na. 
db!Jü~k1i.o do ::rt. 8li, s:d\·o •c tmtar-se da ultima. di•
cu-s.'io de qualqut·r :v>Hompto, ~ue niio @e C<ln•iderar.i 
ence ·rada sem qne •cJa dccid1da a qtH''t:io do adia.
mentn, log-o que h~j:< r•a ca..a metade e mois um dos 
seus membro~. 

" Art. 4..• Torlos o• projPdos de lei ou rcsoluc:ão, 
ainc!\ o• que ,·icrem d:J. cnm~ra dos senadores, fcrão 
envirtdo• á. commito:--ii.o c'u t'Cm.missüc~ con ,pt-tcntcs, que 
d.rrão p:1TCCC1'" dentro de 30 ~lus, prOCCf~Cnc),, dr) metóD10 

modo ác~rca. do! qualquer :J."umpto sujeito a seu 
exame. 
~A ~t. 5.0 Scfor~m necc~s:Jrbs infonn~ç .... -,0~ i!o go~emo, 

a con:noifruO :1pre•e:1t!lrá, rlentro de cinco dic..•, reque
rimento ne5tc .eooti•lo, o qu:.l, bn'tr>n1o qu•·m r-e<;a a 
paJa,ra para impngn::.-lo, ~crá de prcferencia discutido 
n:1 s ... ~l"io ~c;rninte 

" A t. 6 o Qu:1.ndo a cornrr.i>sáo jul~:lr co:l\·eniente 
fazer emenda.•, no• tennos <lo art. l~i rio regimento, 
as apre:~r·t:lr-.j. c~~njunct;Ln1<:Utc com o p~rcccr. 

" Art. 7.• Os projectos de que tr-.1ta a ~<'gunda. parte 
Jo a•·t. 13() do r<'giwcnto •ã.o Eóm•nte o• qne ,·er•ão 
s'lbrc ~mõ"~' oJS que autori-i<o a. natur!lli"-"\·ií.o de ei
trange•ros, :tp;;rovão nposenta.dorias, ou ~c referem a 
dispe : s:us para matricu :ns e exames nos cursos fU pc-
rioreJJ. . · 

" Art. 8.• Ficiio reyogado•, não FÓ o art. 105 Jo 
rejZimento. na parte em que permitte a àeci•ão das 
qu<'•t<jes incide• 'C' p•·! ·J~ membro~ prc~entes. embora 
não haja n~ ~3: a o numero exi~ido uo a.rt ãã, como 
taml~m quae•qn~r outra~ <lisposições regimentaes em 
cont:r11rio :í. Jrre•ente TCfvrma. 

" Paço da c::mara dos ~eputados, 6 <le Junho de 
187L-Conde de &epm•l!t, presid~ote. -Joaquim Pires 
.ff<KMM Portella, 1• r,ec:rct:lrio.- José Maria d4 Silva 
Po-ranhc8 , ~· seo yjl), - Francr~co Pinto Pmoa , 

3• _SCC~"etario. - 3/anoel Pereira, Guimuiiu, ~ seere
tano. » 

liL\ TBICULA. Dg ESTm>.U.'TES. 

« A assembl~ geral resolve.~ 
" Art. L• E' o governo· autoria 'lo- a mancla.r admit

tir a exame da~ ma terias do 4• anuo d& escola .central 
o alumno ouvinte Ari11tides Arminio Gunranã, nfim de 
obter o gráo de bacharel em tnll.tbematlcas. 

<< .-\.rt. 2.• Revog:io-se as diE~o~ições em contrario. 
« Sal:!. das comrnissões, em 1 de Jn,;l!o 1e 1871.

José Colmon.-Btnjamim. » 

PENSÕES A nn-zasos. 

« A assembléa,geral. resolve: 

" Art L• E' approva.da a pensão ·de 18$ mensaet~, 
sem prejuizo do que pot·l~i ·lhe competir, conceeida por 
decreto d., 18 dQ. Março de·1871; .ao tenente Jl:l'&(i"Gido 
do · 20• bata.lhiio de ·infant&ria., Jl.uguato Julio 1.ae&~~ee, 
invalidado em combate.· 

" Art. 2.0 Esta· Jlensào será-paga. d& data• do. meemo 
decreto. 

«_Art. 3.• · Ficiio ~ogadas·ss disp01>ições em con:. 
trar10. . . 

« Sala das com missões, em. 7 de · Junho· de 1871.
José Calm<m.-B•njan•am. » 

a A a.sscmbl~ . gera.Lreaolve :: . 

« Art. L•· S5o approv:uias as seguintelq)(lnSÕes· dia
rias, concedida.s pol' decretos de· 12 de·Oatubro de 
1870; de 400 rs. ao soldadoo do 2• r..gimento · de · caval
Jaria ligeira,· João Belchior da Silva ; e de 500 •rs. ao 
aJlll !IC\:ada do 24• corpo de voluntarioa. da-patria, :Mo.
:noel .A11to:nio dos fantos, :unbo&- impossib1litadoa de 
procurar meios· de c suh~i.- teneia em couaequencia de fe
rime:Jtos recebidos-em comhteo 

« Art. 2.• Estas pensões serii.o pagas· da. data .doa 
me=o~ decretos 

«.Art. 3.0
" Ficão revogadas as disposições em con

trariO; 

« Sala n&s commissües, em i de Junho de 1871.
J<~sti c~ lmon.-Be1•jamim. » 

a .'l.. assembléa geral resolve: 

" Art. t.• E' appro..-a<la a pensão de · 400 ra. dia
rios, cone· di<ia por decreto de 25 de Fevereiro de 187.1, 
ao Folda•io reformado do 2• curpo de · voluntarioe·da 
patria. Fr:~ncisco de Paula. do Sacramento, por ee,acha.r 
lmpos,ibilitado de procurar meios de subsl•teneia, em 
con~eqnenci!l de ferimentos recebidos em combate. 

cr A•t. 2.• Esta pen~i<o eerá paga da data. dores
pectivo decreto. 

<< ..:\rt. 3.• Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

cr Sa.I:L d:1.s commi~süe~, em 7 de Junho de 18il.
Jo,é Cnlmon.-JJrnjamim. » 

"A :u-semblé:;. geral ruolve: 

« Art t.• E' approvada a penfióo de 400 rs. di:1rios, 
conc.·dida por decr-t'l de 7 de Dezembro de 1870; ao 
soldado do 1• b:~talbão de infantaria. Firmino Jo~é d06 
Santos, invali!larlo em combate. 

" Art. 2.0 E>ta pensão scr:L paga. <U d&ta do mesmo 
decreto. 

" Art. 3.° Ficão re\·ogad:t~ as disposições em eon
tr:lTio. 

" Sala das comrni~I'Ões, em 7 de Junho· d-e· l8Vl.
J~sé Cttlmun.-Brnj""'i"'• » · 

" .A. nsscmblé._ geral resol..-e: 
" Art. t.o E' approvada a penEióo de 180S men64611, 

sem prejuizo do meio to<>ldo que. lhe COD!j>Ctir, conce
dida por dooreto de 23,.de !'IJ.üo,de 18i..t1 a D. Clua. 
Ar.gelica. X~vier F~fZUbd.es, viu.va do marechal . de 
campo Guilherme Xavier de Souza, em attenção .. aos 
relevantes &er\·iç.os que so Estádo preBtou seu t'alle
cido maririo. 

a Art. 2.• Esta pem;ã') eer;i. paga. d& ~ do Ill2!mo 
decreto. 
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cr :J~.rt. 3~ • Ficio revog~ u dispoei9i)ea em con
trario. 

~' Sal& das co=íssões, em 7 de Junho de 1871.
ieíé ~.-'&njemim. " 

· Dád.& a .,:rdem do dia, levan~se a sesbão ás q'Witro 
horns ·da. t:u:de. 

.l.cta .em 9 ele .ila.nho. 

Ao meio-dia, feita a ch&mad!l., Bchio-se .presente& ·os 
Srai Conde·:ue Bsependy, Po•tella, Paranhoa Guimaries, 
Casado, Sobral Pinto, Carneiro da Cunha, Ferreira da 
Yeiga, Gama . Cerqneira, ·Salles, Angelo do Amaral, 
Caniiido ·da Rocha, "l'inh.-iro, Lu1z Carlns, Souz-.· Rois, 
lbalnbuja, . Dias ·-do Rocha, ·!.\tello 'RP.go, Dionysio 
Yartina, :"Báhia, Monteiro de Ca•tro, Joaqnim·deMen
don~ ·Bal'ãodà Villa <ia Ba'l'l'a, Cruz 'Machado, Raposo 
d&--C1311ara,"Benjamim, Leonel de Alenear, Dingo Ve
lho, -1Ai81le&r · ArariJ>e, Pinto de Campos, Affonso de 
Can:a!h~ <J.mlqueü:a; Fiel de Carvalho,· Pereira Franco, 
:Bafio, da. L'\stma, : Ferreira de Aguiar, Corrêa ··de Oli
veira Pereira.: da· Sitva, ' Card<~so de 1\Ienezes, Galvão, 
Oorr&., Floriano .de' Godoy, Ba>tdeira. de . Mello, B.ruo 
àe.· Araç&.~ry". BenclUo Graça, .Jeronymo PeDido, Pinto 
Moreira, C11panema, Menezes: Pr-t~do, Jo~é C..lmon~ Ma
noel.Clemenr.W!o, :Fau~to de..Agui&r, Eva .. gelista: Leba-
to, · ,l\_raajo·. Góea, :-Mello . ll!or .. es, .:Moreira d& .Rocha, 
Cótlho. ~ea e. João Mendes. 

'Fa:ltãe·oom-pa'l'tii:ipa~o ·oo Sr3. ·Pinto "P.eESC&, '.hsis 
Rocha, '~sto' Chaves, · Bor..;es "Monteiro, ' Candido 
TorresfCitero Dantas,· Daaràl 'de ·A~emo; Bif.teneourt, 
Fema:niles 'Vieira, 'Ferreits"Lage, ·FII!Teira. Viana1, ·J. 
de· :Alencar, Nebins, ·PaUlino de Sr.uzs., ·Pederneiras, 
ROl& ·e Theodoro ~ Sil-va; ·e eem·ella os Srs Aureliano 
de1 Carvillho, Atdrll.cie'Figuerra. Almei la Pereira. An
tonio' Pr~do, ··An.ujo Lima, !:ugnsto·de Oliveira, Barão 
de Ana.jatuba, B .. rio de .A.nedia., B9.1TO• Cobra, t:andido 
Mnr•a, Camillo Barreto, c :ammo de Fi.J(ueiredo, Canedo, 
Costa. Pinto, Domingues 1 Duque-Estrada Teixeira, 
Di:>go de Vasconcellos, Fontes, F. Belisarío, Gonçalves 
da."SUva., Gome~ de Castro, Gomes da. :-iilva, Henriques, 
Jansen do Paço, .Joaquim :P .. dro, Leal de l\Ieneus, 
Leatidro ··:M .• ciel, "Lima e Silva, Mello Mattos, Mor~ 
Silva, ·Paula" Toledo,. P<!rdlgSo · MalLeiro, Pinto. B~, 
Pinto .Lima, Rod•:igo Síl~, .Siqoeir:. ~fendes, Silvo. 
Nunes, Simiies Lopes, Taques, Teixeira J uai.or .e Vi
cente de Figueiredo. 

, O -Sa. PnESlDEl'in: declara. não ha,;er sessão por· falta 
de numero· ~glll. 
.oNão ' <Obstante, o .Sr. 1• ·secretario d:í. ·conta do se

gnin1e 

: Um· mnciodo t•secrebu'iodOJnnado, eommunicando 
ter-·coKEtàdo'ao lllestno· sen.OO que S. l\I. o Imperador 
oomente·na .orvolaçlio ·da 8.88eoH1léa .geral · que declara 
que~·isenção ooneedi<ia ás•empc~zas de qae trata o 
d..-eto •n .' 1,728 de 'l9 de Setembro de t869, compre
lleàdeo•não· só..,. material destinll.do á ·oonstrueção, como 
todas -as m&cbinu e material rodante·q,ue fôr necessari<l 
para. o"tr3:Mp<>rte de ca:rgu e pa.ss&gelros· e estabeleci· 
me"to'd<><6fficina•.-.A. <1.~&"1'-

. Doas .ào mesmo secretario, partiCip 1.nào que o senado 
adop>t~u. c •·ai dirigir .á s:mc•;áo ~mp~ria1, as •eguintcs 
resoluçõe~,.- .de que llca. a c::Lma.Ta mteu-ada: 

La Apf·!~vando o decr.eto n · 4..~1 de~~ tle A·gosto 
à.e lSiO, que concedeu privilegio a Fr~<nci~co Windbau
een. pan. introducção 110 paiz de machinas d~ sua in
'\"ee'lçio .. den.i.nadas a refrigerar o ·ar atmo"Phenco e re
baixlu 11. tempe~tnra nas e&•as, fab • iC3S e na vi os. 

2.a ..A.ppro\"ando a pensão de 36S .mensaes, concedida. 
; Joio. Jo<é PereirJ. de Azu.rar1 alferes do e-s.tincto 
2i' corpo de ,;ohmt~os da :patna. 

.Um requerimento .io te=te-c;;rouel João de Macedv 
Pimentel, pedindo re:mis8ão da divida. em que incorreu 
para com afazenda nacion:U.-A' commis&ão de mari

. nh:~. ·e, guerra. 

OutrodeJosé Antonio-de Barros, alferes do ·corpo 
do eatado-maiur de 2L cla5r~, :pedindo ser eontempls
do no oqu~dro t.fredi.\'o -do txercito.-A' ·mesma com
missão. 

Outro ·le João Anton1o de Barros Henriques, pedindo 
fazer e:o.:ame do 1• :rnno ph3-rm•ccutico, prt:t~taodo ante:
do acto o do· prepnra.torio que lhe blta.-A.' commis8ão 
de instrucçiio ·publica.. 

Outro de Benedicto Gal\"ÜO · Pcrcirn Baptista, pedindo 
f:lzer exame do 1• anno medico da côrte, depoi• d., 
approvado no preparatorio que lhe !alta.-A' mesma 
commissão. 

Outro deJustino José de Souz:~. ·c·ampos, pedindo para 
que se considerem ,;a.ii<ios os exatnes feitos no COlle
gio das Artes, em Pern10mbuco1 parn poder matricular
se em qual'luer das f:.culdades de medicin:tdo lmperio. 
-A' mesma commis8iio. 

Foi a imprimir a ~eguinte red:~cção : 
« A assemblé" geral resoh·c: 
« Ârt. 1.•"Fica o governo autrorisndo para mand:u· 

matricular no t• anno medieo o alumno ;ph:l.rmaoeutico 
Ooca.r L&magnére Leal Gnlvão. o qual n.io pnderá. ~r 
ad.mittido a e.....:amc das · m .. tc~' do n.nnt> .. Jcctivo -sem 
mostrnr-se habilitado ·nos preparatorios que lhe' fhl&. 

« Art. 2,• São revogadas as disposições em contrario. 
« Sala <lns commissües, em· 9 de Júnho de 1871. -

1Jmjam•711 .-Jo.>é Calmou.-A. Coelho Rt>dri[J«t·•·· u 

'Ses!i:'io em. "IO de .;Junho. 

Pl\ESIDr..CI.\. DO Sl\. 1:0!\"DE DIZ BAEPE:-õn)', 

Smrx.uuo.-Etrpediente.-;1/v.tricula de estuda~tc:.-!\'a
tural-sa(iles.-Estraclas ·de . .{erro de -S. Paulo e Mirnu
Gera••.-Loteria•.-P•ct""l"iJ.o do o.l{eru 1/, G . . C~lho . 
-PrctC71ção de L. r. · ·de ;,.aojo.-i'rt!enf.ilo d~ ·J • . J. 
Daria e outroo.-l'retm~·1o de X. F. Ttix•ira .-l•ençao 
tk d ot ito• á comp1Ht1Lra Locnma:ortr.-llcadmi.~&iÚJ '"' 
quadro do · •xC1'cito an ·tcnen :e-cm·oue! E . AI. T ·de · am
paio ~Mctricula. de esttJdallle$ -Ordem do dia. _:Ele
mento sc"'il. Di&cursos do:: Sr•. Perdigão • a/hei"ro. 
mini>tro da agricullura c .tndrnde Figuctra.-Fia:at;lJ.o 
dtu forç44 de terra. Di.,cu ·•os dos Sr•. mi,.r'<ltro rcs
pccti.,o e . Rodrigo · Silm. 

'Ao· meio-dia, feita 11. chau;a•ia,c ach:mdo-Fe prc~entl'> 
os Sra. "C<lnde de Baependy, Porte!ln, ParanllM, Pint<• 
l'esso:J., Guimariie~, Angel<• do Am:tral; G:-h:,o, .J oa.
·qllim Pedro, CarndoêCarn<·iro da Cunha, Pi .. to ·Mo
reira., Monteiro de astro, ~ouza Rei•, Pinheiro, '!'a
que~, Aureli~mo de C:~.r,·all&o, Leandro . l\Jacicl. Luiz 
Carlo•, Junqaeira, Simões Lopes, Camillo Barreto: T.ima 
e Silva, ~alie•, Bittencourt, .lo•éCalmou, Rodrigo Silva. 
Henriqnes, · Drmi11gues, Je:onymo Peniolo, Pinto· dé 
Campos. Alencar Ar,ripe, Hcrnclito Graça, · ~lencze$ 
Pmdo, ' Bar:io da Villa d" lln.rra, Aurabu}a, .1ouquim 
de Mendonça, Coelho Hodril!lle•, J>~n · en de Paço,"Ba
rão d:~. Laguna., Cruz r.Ia~hadl). Rap<h\o rla <.::amara. 
Gama Cerqueira. Araujo (ióe~. Cor.ên, Gorç~lws da 
Silva, Diony•io Martin>, M ;-\1 .. R•go, ·Mnn..c1 Clcmen
tino, Moreira da Rocna , F. Beli..ano. Teix eira .Junior, 
Ara~jo Lima.l.. Pereira Fra!"'o, B>hia. _C."!nrlido :\furta. 
Flonano de üodoy, Ferre1: a La~e. Ftel de Ca ,-alho. 
Siqueira Mendes, A.ffonfo d~ Car.·.dho, l~ri,o de ·Ana
dia, Mello Moraes, F erreira d:t Veigs, C .r ré>t de Oli
veita e Duarte de ·.Azevedo, abre-fe a sess:io. 

Comparecem depoÍR de aberta 1\ seSI!ão os Sn. ·Barâ<• 
de Anaj •t11b&1 Silva Nunes , P~ulino de &•nu, Percira·d :.c 
Silva., Barão de Arn~.sgy, l'er-di~ií.o Malhciro, Theodorl' 
da Siln, Duqne-Estra<la :' fcixeira,- Qomet: àa Silva. 
Benjamim Cardoso de :11-neo;es, · CC1Jnnems, Canedo. 
Diogo de ~<'8.8concell (ls, F <•.tHO QE' Agu=~~: co,:a Pi!ltO. 
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Pinto Braga, Andrade .Figueira, Antonio. Prado, Au
·o-usto de Oliveira, J . . de · Alencar, Leo.nel de Alencar, 
Font·es e Ferreira Vianna. . . 

Fultiío éom participiição os Srs. Augusto Chaves1 Assis 
Rocha, Borges Monteiro, Candido Torres, Çicero Da;n!as,. 
Candido da Rocha, Diogo Velho, Fernandes V1e1ra1 
Ferreira âe A~t1iar, Ncbh1s, Peclerneiras e Rosa; e s~m 
ella os Srs. Almeida Pereira, Barros Cobra, Bandetra 
de Mello, Camilld Figueiredo, Dias r~a Rocha, Evan
aelista Lob• to, Gomes de Castro, Joao Mendes, Leal 
de Menezes, Mello M><ttos, Moraes Silva, Paula Toledo, 
Finto Lima, Sobral Piuto e Vicente de Ftgueiredo. 

Lêm-se e approviio-se_ as actas das antecedentes. 
O Sa. 1 o SEC!\ETAaro .dá conta do s~guinte 

EXPEDIENTE ;· 

Um offi:cio d>l mini;terio ·da guena, devolv~ndo, in
:l'ormado, o r.equerimento em que ? ~apitiio Feliciano 
Antonio Pimentel pede ser readmttttdo no quadro do 
exercito.-A quem :fez a 1·equisição. · · 

Outro' do m'inisterio elos negocias estrangeiros, en
viando a cópia da. consulta da secção dos negocias -es
tran"eiros do conselho de esta.do, relativa ao estabele
eime~Jto, em postnras mtmicipaes, de taxas annuae~ 
sobre os caixeiros estning~iros.-A' commissão de as
sembléas provinciaes. 

Dàus do 1 o secretario do senado, participando que o 
ineHno senado <.tdoptou, e vai· dirigir á sancção impe- . 
riá.l, as·resoluções da assembléa. gera,l appr_ovand? .a 
pensão de 30 ~ mensaes conced1da a D. Julta Emtlta 
de Moraes, c rleclarando que a pensão concedida ao 
cabo de esquadra do· i o corpo· provisorio de cavallaria 
da guarda nacional do Rio-Grande do Sul, José Lou
renço de Va,concellos, entende-se com o cabo . do mesmo 
corpo João Lourenço de Vascoucellos.-Intetrada. 

Um requerimento,da directoria do monte-pio geral 
dos servidores do Estado, pedindo isenção de imposto 
de loteria para as que são extrahidas em favor do 
mesmo estabelecimento-A' commissão de fazenda. 

Outro de José Joaquim-de Oliveira Teixeim, perlindo 
:l'azel,' acto das ma terias do 1° anuo medico; e depois 
do 2o, cujas aulas frequcnta.-'-A~ com missão de iilstmc
ção publica. 

Lê:n.·se, ju1e_ã -~c objecto de .~ eliberação, e vão a !m
primir para entrar na ordem dos trabalhos, os proj eC
tos com que concluem os seguintes parece1·es : 

1\!ATlU CULA. DE ESTUDANTES.· 

" Ãuo·usto Cesar das Chagas, alumno ouvinte do 1° 
anno m~dico da fttculdade da cõrte, pede para matri
cnlar-se no dito 1 o anao, nüo devendo ser admitttdo a 
exame das respectivas materias sem mostrar-se babi:i 
tado no prcparatorio de philosophia que lhe falta. 

" O supplicante prova· coü1 um ·attestado que está 
habilitado para prestar o exame do prep!tratotto que 
lhe falta; e p'rova com outro alt<'staclo que por achar-
se enfermo não pôde prestar o refcndo exame. ' 

" A commissãô _de instrücç-ão publica, atteo_dendo. a· 
que o supplicante por força maior deixou de prestar o 
éxame do preparntol-io que lhe falta, e n&o porque tenha 
necessidade de di<trahir càm elle o ternpo necessario 
para o estudo das UJaterias do anno lecti,·o offercce á 
camara dos Srs. deputados o segtünte projecto : . 

" A assembléa geral resolve: . 
" Art. 1. o Fica o governo autorisa.do para mau dar 

desde já matricular -no 1° an(lo medico da faculdade da 
côrte o alumno ou vinte Augusto ;,Cesar das Chagas, o 
qual não poderá ser adrnittido a exame das respectivas 
materias sem mostrar-se habilitado no preparatorio que 
lhe falta . . . 

" Art. 2.0 Revogiio-se · as disposições em contrario. 
" Saht dtts commiesões, em 9 ele Junho .de 1871.-B. · 

da Villa da Bana.-Fe1-reim, de Aguiar. " 

'' Au"usto Teixeira de Azevedo, al.nmno ouvinte do 
to ann~ da fac:uldade dfl Rec;ife, l'edc p~ra matricu-
1ar-•e 1io dito l 0 mmo, não devendo ser admittido a 

exame das respectivas materias sem mostrar-se líabi
litado nos preparatori:os de ·philosophia e historia· que 
lhe faltão. 

" O supplicante prova· c~m um· l!ttestadq que fre
quenta corno ouvinte o 1° anno da fact;~l~ade . de.direito 
do Recife, e allega que, estando prompto ·em todos .·.as 
preparatorios, e prmcipiando a prestar exame delles 
desde Novembro do armo passado até . Fevereiro do 
corrente anuo, não teve tempo de concluir os exame• 
de todos : prestou ·exame de oito .e. faltárão-lhe ·dous. 

" A · commisPão de instrucção publica, attendendo a 
que o supplicante por força maior deixou de prestar os 
exames dos dons .preparatorios que lhe .faltão; e não 
porque tenha necessidade de distrahir com elles o tempo 
necessario para () est.udo das materias çlo ann~ lec.tivo, 
offerece á camara dos Sra. deputados o seg1,nnte ·pro-, 
~~: . . . . 

" A asaemb!ea geral resolve : 
" Art .. ·L° Fica o governo autorisado para inatidar 

desde já matricular no 1° anno da faculdade d,e direito · 
do. Recife o alumno. ouvinte Augusto. ·TeiX:eira; i,de 
Azevedo, o qual nãó poderá ser adm.ittido a exame das . 
respectivas materias sem mostrar-se habHitado 'nos · 

' prepa~atorios. de· his.toria e philosophia que lhe faltão. 
" Art. : 2.? Revogão~se as disposições ·em contrario_. . 
" Sala das commis•ões, em 9 de ,Jnl)ho de 1871.~,8. 

da Villrt rla Barra.-Ferre·ira de Aguiar. , : 
"Benedicto Galvão Pereira Baptista,alumno ouvin,te 

do 1° anno medico da :faculdade da côrte , pede p.al'a 
matricular-sé no dito 1° anno, não de,'endo ser ádmitti
clo a ·exame das respectivas matric~las' sein mostrar-se 
habilitado no preparatorio de hi~toria , que lhe falta. 

" O supplicante allega que, -por motivos de molestias, 
deixou de prestar o exame do preparatorio que lhe 
:!'alta; e prova, com um attestado, que .. :frequenta, como 
ouvinte, ·o 1 o .anuo medico da :l'acnldade da côrte. 

" A comlnissão . de instrucção publica attendendo a 
que o sup,plicante deixou por força maior de prestar o 
exame de historia, e não po,. que tenha' ele distrahir com 
e~se preparatprio o tempo necessario para o estudo das 
matencls do anuo lectiyo, offerece ·á camar ::t ·dos Srs. 
deputados o seguinte projecto : 

" A àssembléa geral resoh'e : 
" Art. Lo Fica o governo autori~a,do par'J. mandar, 

desde já, matricular no 1° atlno medico ela íacuJdade 
da cõrte, o ·alumdo 0;1vinte Benedicto Galvão Pe,.eira 
Baptista, 6 qual não poderá ser admittido a exatÍ1e das 
ma terias do auno lecti v o sern mostmr-se habilitado no 
prepaJ.'>ltorio de historia, que lhe falta. , . . 

" Art. 2. 0 Revogiio-se as disposiç,ões· em contrario. 
" Saladas commissões, 11 de Junho de 1871.- B. da 

Vill11 da Barr·a . -Ferreira de A.guia?'. " 
" Carlos Edurtrdo Saulmier de Sierrelevé~, capitão de 

artilharia e bacharel em scieticias pela faculdade de 
Pariz, pede para que se considerem validos os prepm'a
torios por elle feitos alli; aíim de poder obter o gráo de 
bacharel em sciencias phy~icas e mathematicas. 

" A commissão de i;:str'ucç·ão publica, attendendo <1 
que é de equidade conceder ao supplicante o mesmo 
favor de cwe gozão aquelles ·que silo examinados pe
ro.nte o conselbo. de instrucç,ií.o .sem te:r~m carta de. bil
charel em letra,s pelo imp<-rial collegio de D. Pedro II; 
tanto mais quanto é Síibido que ,ba rigor e severa j\\s
tiça :lOS exmnes feitos per;tnt9 o ministerio de instruc
çã0 publica de Pariz, .e qne·não é sem mui ta. applica
ção e aproveitamento que s,, obtem, como o s.upplica.nte, _ 
o gráo de bacharel em sciencias pela :faculdade daque!Ja 
cidade; attendendo tam bem à que piektou o: supplicante 
bons € longos serviços ua campanha do Paraguay, em 
consequencia dos quaes, reta.rdou sens estudos, · é de 
pare~er. que se defira sua pretenção, para o qne offerece 
:i ca:nara dos Srs. deputados o seguinte projecto: 

" A assernb léa ger .; 1 .resolve : 
." Ar: Lo E' o govei-uo autorisatlo ·a mandar que 

,,eji:o aceitos como validos os exames feitos ·pelo c>cpitão 
Carlos Eduardo Saulmier de Sietrel.evée perant~ o mi
niste:,·io de instruc~ão publica de Pariz, . para o fi!ll de 
jé úC~r o· mesmo capitão conclu:r o curso e obteT o grão 
·:ce ·'c:'.charel em scienciaspbysicas e mnt:1ematicas. 
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u. Art. 2.• Revogão-se as disposições em contrario
« !:ala dss commissões, 9 de ;Junho de 1811.-Ftr

reira. de .A.guio.r.-B. da. YiUa. da Ba.rra.. " 
« Francisco Marqn:es Carv~lho pede para. ser admit

tido a. exame das mate rias do 1• anuo da faculdade de 
direito do Recife, dttpois dea.pprovado em pbilosophia e 
portuguez, eXllllles que lhe fu.ltio, e validando-se o 
exame de fra.ncez, que se aclla prescripto, por já. ter 
decorrido depois delle o lapao de quatro auuos. 

« A commissão de instrucçãe publica, attendendo a 
CJ.Ue o supplicaute prova com documentos achar-se já. 
liabilitado nos yreparatorios que lhe faltão, não tendo, 
portanto, de distrahir com seu estudo o tempo preciso 
pa.ra u materias do curso ; atte~;~dendo tambem a que, 
embora seja justificavel a exigenci& dA lei em virtude 
da qual fica prescripto o exame, depois dequa.troa.nnos, 
póde ell&, em alguna casos, ser dispensada, muito prin
cipalmente quando, como no ca,o vertente, mal tem 
expirado esee pr:w>; é de parecer que seja deferida a. 
pretenção do supplicante, para. o ·que offerece á. ca
ma.ra. dos Sl!l- deputados o ~oeguinte projecto: 

a A assembléa geral resolve : 
« Art- 1 • E' o governo autorisa.do a mandar admit

tir & exame das materias do 1 o anno da faculdade de 
d.ireito do Recife o alumno ouvinte Francisco Marques 
Camacho, deJ?ois de exhibir attestados de approvaçio 
dos preparatonos de philosophia e portnguez, e sendo 
considerado válido o exame de francez, embora. pres
tado ha. mais de quatro annos. 

« Art- 2-• Revo~-se as disposições em contrario. 
"Saladaacommlssões1em7deJunho de 1871.-Ftr

reirtS Ih .A.9uiar.-B. da Yilla clt& Barra. » 
« Joaquim Francisco Le11l Junior pede para que sejão 

válidoa na faculdade medica da côrte os exames pre
pa.ratorios feitos na escola de mari:>ha-

« Parece justo que os exames prepa.ra.torios _presta
dos perante um11. commissão autorisada por le1, aejão 
"''Alidos em qualquer acade111ia do lmperio, salva a pre

.euml>Ção de mais imparcilllidade no jUlgs.meuto de uma. 
do que no de outooa commissão; o que importaria um 
desar perante e. lei que a.s autoriaou. 

u A collltllisaão de iustrncçiio ·publica, attendendo :t 
justiça que preside á peti~ do aupplicaute, offerece á. 
ca= dos Sra. deputados o seguinte projeeto: 

« A a&emblé&.geral resolve: 
" Art. 1.• Fica" o governo autorisado para mandar 

que eejão validos na faculdade medica da côrte 
os exames preparatorios feitos pelo alumno Joaquim 
Francisco Leal Juuior na escola ne marinha. 

« Art. 2.• Revogiio-seas diaposi~ em contrario. 
u Sala das commissões, em 10 ·de Junho de 1871. -

B- da Yilla da. Ba.rro..-Fen·eira. de .Aguiar. » 
" Joaquim Diniz Cordeiro, al=o externo do 2• au

no da escola de marinha, pede para fazer os exam~s 
do J• anuo depois de a.ppro .. ·ado naa materias da 1 ~ ca
deira do 2• a.nno, lllÜCIUI que lhe faltão. 

« O aupplicante a.Uega que interrompeu os seua estu
dos para ir prest&r serviços na esquatira imperial em 
operações contra o Paragua.y; e servindo sempre a 
contento de seus chefes, e sendo elogiado pelo ministe
rio da marinha., parece de equidade q_ue lhe concediio 
rehaver o tempo perdido, afini de não ficar prejudicado 
retardando o seu cnrao. 

« A commiesão de iustrucção publica, a.ttendendo á 
justiça. que preside á. petição do aupplicante, offerece á. 
camara dos Sra. deputados o seguinte projecto : 

« A assemblé& geral resolve: 
" Art. t-• Fica o governo autorisado para mandara 

alumno Joaquim D~ Cordeiro fazer os exames do 3• 
anno da escola de marinha. depois de aJ;?pro'l"'ado . nas 
ma.teriaa da 1& cadeira do 2• anno, umcos que lhe 
faltão. 

« Art. 2-• Revogão-se as disposiç()es em contrario. 
ll!w . «Sala. das commissões, 9 de Junho de 1871.-B. 

da Villa. da Barra..-&rreira. tU Â9uúzr. " 
«João Augusto Delfim Pereir:l. pede para ser admit

tido a exame das materiaa do 3• anno d:l escola de 
ma.rinha., depois de approvado em phyaica, msteria do 
2• a.nno em que foi o BUpplicaute reprovado. 

TOMO D 

« Â con:uniaaiodeiustrucção .PUblica, attandendo a. qu 
em nada. aoffre o ensino publico com o que pretende o 
aupplicante1 sendo que sua. pretenção a.penae traz como 
collSequeuel& ficar sobrecarregado de estudo e de a.ppli
csção, ficando salvO aos examinadores o direito de 
apreciarem e julgarem desse estudo e applicação, é de 
parecer que seja deferida sua pretenção, para o qll$ 
~fferece á. camara dos Sra. deputados o seguinte pro
Jecto: 

« A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.• E' o governo autorisado a mandar ad

mittir a exame daS materias do 3• &uno da escola de 
marinha o alumno João Augusto Delfim Pereira, depois 
de approvado em physica, materia do 2• a.nno da mesma 
escola. 

" Art. 2.• Revogiio-se as dispo~ições em contrario-
" Sala das commissões, 9 de Junho de 1871.-Fer

reira .U ..tguúzr.-B. da. Villa dG. Ba.rt'a.- » · 

« Mathens Vaz de Oliveira pede para que se aceitem 
como validos em qualquer das faculdades de medicill$ 
do Imperio os exames de latim, francez, arithmetica. 
e geometria, feitos pelo supplicante na fa.culdade de 
direito do Recife. 

« A coJ:Illilissão de instrucção publica não vê incon
veniente algum em serem aceitos n'uma faculdade os 
exames .feitos de outra, de preparatorios em amba& 
exigidos, porque são prestados perante commissões a.u
torisada.s por lei, e em tal caso a. approvação simplifica. 
a presumpçio de habilitação e aproveitamento da J?&rte 
do alumuo approvado. Assim, é a mesma collliill88ão 
de parecer que seja. deferida e. pretenção do supplicaute, 
para o que offereee á. eamara. dos Sra. deputados o se
guinte projecto : 

cr A aasembléa. geral resolve: 
« Art. 1. • E' o g?verno autorisado a mandaJJ~: se 

aceitem como validos em qualquer das fa.cul de 
medicina . do Imperio os exames de latim, francez:, 
arithmetica e geometria, feitos pelo alumno Matheus 
Vaz de Oliveira na.:fa.culdll.de de direito do Recife. 

« Art. 2. • Revogão-se as disposições em contrario. 
« Sala das commissões, em 9 de Jllllho de 1871.

Ferreira de .Aguiar. - BarliiJ da. Villa d4 Barra. » 

« Philr.delpho Manoel Gouvêa, J;>harma~ntico pela. 
faculdade da Bahia., pede para matric:nlar-se no 2• a.nno 
medico, depois de approv&do nos prepara.torios que lhe 
faltiio. 

« O supplicante allega que é pharmaceutico1 e tem 
sido praxe conceder-se aos pharinac:euticoa passagem. 
para o 2• anno medico, depois de completarem oa_pre
paratorios que são necessa.rios para o curso medico e 
de prestarem o exame de a.na.tomia do 1 • a.nno medico. 

u A commiasão de iustrucçio publica, attendendo á. 
justiÇ& que preside a. . petição do su_Pplican~, offerece 
á. camara. doe Sra. deputados o segumte prolecto : 

« A assemblé& geral resolve: 
« Art. 1.• Fica o governo autoriaado para mandar 

matricular no 2• a.nno medico da facaldacfe da Bahia CJ 
phsrmaceutico Plilladelpbo Manoel Gouvêa, o qual nãCJ 
poderá. ser admittido a exame das respectivas zp.aterias 
sem mostrar-se habilitado n?S preparatorios q_ue lhe 
faltão e no exame de anato!Dl& do 1• anno medico. 

"Art. 2.• Revogão-ee as disposições em contrario. 
" Sala das commissões, 9 de Junho de 1871.-&lrão 

d4 Villa da. Ba.rra.- Fffnira de .A9uúzr. » 

« Samuel Madeira Shaw-1 almnno do 1• auno phar
maceutico da faculdade da Bahia pede ~ para. 
o 1• a.nno medico da D:le8m& faculdade, não devendo 
ser admittido a. exame das respectivas materiaa sem 
mostrar-se habilitado no prepa.ra.torio de inglez, que 
lhe falta. 

" O su;.>plicaute );lrooçoa com um .e.ttestado que ~~n-;
t& o t• :~.uno medico como ounnte; e a. ~m!ll111&0 e 
informada de que o eupplicante acha.-« habilitado para. 
prest&r o exame do preparatorio 9.ue lhe falta. 

« A commissão de bstrucçãopubhca, attendenio a que 
o supplicante aeha.-se habilitado para. prest&ro exame do 
prepara.torio que lhe falta., e nio tem, portan~, neces
sidade de distiahir com elle o tempo necea:mo para • 

7 
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~do das ma.:erias do &llllO leetivo, offereee á camara. 
doa Srs. deputa.doa o seguinte projecto: 

., A asaemblea. geral reso_lve: · 
".árt. t.o Fica. o goveruo a.utormdo para. m:mdar 

ma~icula.r no 1° anno medico d& faeulda.de da Bahia. 
() alumno do 1° &llDO pha.rmaceutico Sa.111nel }I:Ideira 
Shal\'1 o qual não poder:í. ser :a.dmittido :L exame da.s 

. respectiva.. ma.terias sem mostrar-se habilitado no 
preparatorio de inglez, que lhe últa. 

".Art. 2. • - Revogã.o-se as disposi~ões em con
trario. 

cc Sala das commiseões, 9 de Junho de 1871.
Barão da Villa da. Barra. -Ferreira de Aguiar. » 

~ATURALIUÇÕES. 

" .á' commissão de constituiçii.o e {K>deres foi preeente 
() requerimento que ao corpo legislatJ.vo dirige o subdito 
portuguez Jose !\lanoel do Nascimento, que pretende 
ser natura.lisado cida.dii.o bra:z.ileiro, alle~do epro-.·ando 
com documentos que reside no Bra.iil ha 2~ annos, 
que e c:u&do com Bruileira., da qual tem filhos, e que 
se oecupa. no serviço da. n:~.vega.ção de ca.bota.gem entre 
o porto desn. cidade e o de S. João da Barra. 

« Nada. tendo a commissão quP. oppõr á. pretenção, 
é de parecer que se adopte o seguinte projecto : 

« A assemblé:1 geral resolve: 
" Art. 1.• F·ica o go.-erno autorieado a. co:~ceder cart& 

de na.tural.isação &O subdito portuguez José !l!anoel do 
Nascimento. 

a: Art. 2.• Ficiio revogadas-as d.ispo~iç<:ies em con
trario. 

" Sala das eo111missõea, em 9 de Junho de 1871.
L . .A. da Sil"a Num• .-Pa.ulino Joaé Soares .U. Sou:a.-
J. J, Tei:r:ei·ra Junior. " 

Lém-se, julgão-ae objeeto de delibersção, e viio i 
commiaaão de fazendA, cs seguintes projectos : 

• A assemblea geral resolve : 
" _<\rt. 1. • Fica. o governo autorisado a conceder áa 

emprezas que se organis:u-em para con~truir as estr:~.da.s 
de :ferro da. cidade de S. Paulo á. Cachoeira. e do Porto
Novo do Cunha i "!1-leis.-Pataca, a primem na provin
da. de S. Paulo e a segunda na de ~fin3.8-Geraes, os 
:mesmos favor.ee concedidos á. companhia i:rgleza de 
.Jundiahy a S&:~tos, com excepç~o da. garantia de 
juros. 

«Art. 2.• Ficão revog&das as disposições em con
trario. 

« S:1l:ldas sessões, em 7 de Jnnho de 1871.-Benjamim. 
- Joré Calmon.-.1/onttiro de Cartro.-L. Ca.rlo •. -J. Jl. 
.N. Penido.-c(J>Udo.-Ferreira da Vriga.-J. Capannrw.. 
C. do. Roda -Gama Çtrquúro..-Perdigiio lla.lluiro.
F~.-Joaquim Pedro.-Ca.ndido Murta.-P. To/trto .
Jollo Mendu. » 

LIITEIUAS. 

" A aesemblé3. geral reeoh-e: 
" _-\rt. 1. • Ficão cencedidas m:1is dez loterias para 

as obras da nova matriz da Íreguezia de Sa:1t' Anna 
desta c< -·e, segundo o plano e com a meema isenção 

de direitos dai <ia Saot:L Casa da. 1\fuericordi.:.., na. fór
ma. do decreto legiahtivo n. 1,693 de 1.5 de Setembro 
de 1869. 

" Art. 2. • Ficão revog&das as di&posiç<:ies em con
trario. 

" Sala das se&Wes, em 10 de Junho de l8i1.-Jimri
<JU' s. " 

.Lêin-se, e são approvados ~rem debate; oe eeguintes 
_parecer~~. 

PRJ:TE:<ÇÃO DO .ALFE&ES li. 11:. COELHO. 

• .A eommi~eiio de marinha e guerra req-cer que pelos 
c:IJl&.eS compo:tenle• ee o~ça o go..-erno ~cerca d& prc
un~i:o <:o 2lftree h · norano )Iaz:.oel GoD:es Coelho, <::ue 

pede ser incluído no quadro do exercito como of.i~!;.l 
de 1• linha. 

" Sala das commi~sões, em 9 de Junho de 1871.
/J, da Loguna.-!l{elf.Q Rego. » 

PRETE!'IÇÃO DE L. G. DE ARAI:JO. 

• A commiss:io de marinha e gue,.-a requer que pelo 
cana.es competentes se solicite a opiniiio do go\·emo 
áccrca ào pedido que a.o corpo legislativo fu La.udellno 
Gomes de Ar:~.ujo pua. eer admittido Do quadro da u-
mada. , 

" Sala das commis!õe~, em 9 de Junho de 1871.
B. da Laguna. - Mello lltgo. » 

PRETENÇÃO DE J , J, DOBI.A E O~'TROS. 

« A commissiio de m:u-inh:~. e guerra requer que pelos 
cana.es competentes se peção informações ao governo 
ácerca da pretenção dos pharmaceuticos do ccrpo de 
so.ude do exercito João José Dori&., ·Leovigildo GQn
çalvea SennaeFra.ncisco HermelinoRibeiro, que pedem 
lhes seja concedida a gratificação addicional de 408, a 
6emp!o do qua.percebem os medicos e alíeres-capellães 
do exercito. · 

" Sala das eommissões, em 9 de Junho de 1871.-
B. da. Laauna.-.Ytlklllego. » 

PRETENÇÃO DA IIÃI DO SOtD.u>O A. J, DE .\~IDA. 

«A commissão de lnllrinha e guerra, tendo exami
lllldo a petiçiio a.ssign>lda por· Xavier Fortes Teixeira a. 
rogo da mãi do soldado Antonio Joaquim de Almeida, 
que aolicita. desta camara. a baixa. de seu filho, praça. 
do batalhão de engenheiros que, tendo concluído o seu 
tempo de serviço, ainda nüo foi isento deste, é de pa
recer qne seja enviada. ao governo a. mesllla. petição 
para ser deferida como fõr de jllEtiça. 

« Ss.l:L das commiasües, em 9 de Junho de 1871.-
B. da LagUfla.-Jlello Rego. » 

L.;m-se, e vão a imprimir para entrar na ordem 
dos trabalhos, as segumtes redacções : 

ISENÇÃO DE DIREITOS Á COilPASBI.A LOCO~OTORA. 

« A a.ssembléa. geral reaolve: 
" Art. 1.• Fica appro-vado o m. 7• a que SI! refere 

o decreto n. 3,568 de 20 de Dezembro de 1865, na 
pa~ em que necessita da approvaçü.o do poder legis
la.ttvo. 

" .árt. 2.• São revopda.s as disposiç(;es em contrario. 
" Sala das conun.i&ões, em 10cfe Junho de 1871. -

Joaê Calmon.-.4. Coelho Rodriguu.-Btnj!lmim. " 

READ!IUS&lo !'iO QUA.DilO DO EXERCITO AO TENEli'TE-CORONEt 

E. • · T. DE SAKP.\10. .. 
" A asiSembléa geral resol\-e : 
• Art. 1.0 E' o governo autorisado a readmitttr no 

quadro do exercito e na arma. de cavalla.ria ao tenentt:
coronel graduado Egas Moniz Tello de Sampaio, refor
mado por decrtto de 8 de Junho de 1866. 

" Art. 2.• São re'·og:ld:LS as dieposições em Cúntrario. 
c Sala das Cl>mlXÜu<:ies, em 10 de Junho ue J8i1.

Jo.;. Calmon.-A. Coerho l1odrigw1.-Ber•jamim. " 

liATaiCCLA 111!: ESTCDANTES. 

"A &86Cmbléa geral resolve: 
" Art. 1.• Fica o governo nutorisado pa~ mandar 

fazer exame do 5• auno da faeuld:l.de de medicina da 
Bahia., a que assil;te como ouvinte, ao alumno Pedro 
Augusto Pereira da. Cunha, depois de mostrar-se bbi
litaiio Das materiae do 4• a:nno, em que se acha matri-
culado. d ' . . 

« Art. 2.• Revogão-se as I!pOBIÇVeS em contrano • 
u Sala das commilll!úes, em 10 de Junho de 1871.

]O$é Calman.-Bmjamim. » 
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Entrio successivamente em discuaaão, e são appro
vada.s sem debate, as redac<;'ões que foriio a imprimir 
na.s sessões de 7 e 9 do corrente, sobre a reforma do re
gimento, pe;sõcs a diversos e matricula de estudantes. 

ORDEM DO DIA. 

ELEME:-iTO SERVIL. 

o Sr. Perdla;iào Halbelro:-Sr. presidente, pedi 
a palavra para offerecer um requerimento relativo á 
magoa questão de que a. camara. em breve teri. de 
occupar-se, ''isto haver já. ftido a.pre!cntada a proposta 
do go'\"eroo, e remettida. á. commissio especial, que 
muito provawlmente em poucos dias dará. o seu 
p~recer. 

A questio é por si, pela sua importancia, pela.s su:ts 
consequencias, de tal magnitude, que eu entendo não 
devermos proceder le'\"ianamente na discussão de seme
lhante assumpto. (Apo iados.) 

Na perfunctoria discussão que aqui houve por occa
si;io do voto de graças, a camara aew estar lembrada. 
(I?ois que é facto recente) de que as opiniões desde logo 
dt\·ergirão profunda.mente a respeito dP. pontos capitaes 
quer mesmo em rel<lçiio á opportunidalk, quer em rela
ção :l.s frU!dido.• propostas. 

O governo, apusenta.n<lo o ~eu projccto, estou certo 
de que o niio fez sem estudo; embora o ministerio 
actual, organis:1do apena.s em 7 de ::\larço me parecesse 
que logo no ciia !2de Maicnão {IOderia, pela. natureza das 
co usas e diffi.culdade da materta, ter aprofundado, como 
de\'êra, tão gra.ve queati\ct. Mas, Sr. presidente, desde 
que o go,·emo apresentou a.quelle projecto sob a fórma 
de umn. proposta do poder executivo, é porque julgou
se assaz ha.bilit::do, com plano formado, idéas aesenta.
das, de que nüo J'Oderia facilmente desprender-se. 

Eu supponho tnlio passa. de conjectura) que o gover
no. para chegar áquelle resultado, ou fez estudos pro
prios ou achou estudos feitos, trabalho preparado, ou, 
emfun, materiaes, t>Orque sem elles eu não comprehendo 
como se possa fazer obra. em semelhante assumpto. 
(Apllia.dos.) 

Alguns trabalhos são conhecidos, porque correm im
pressos ; outros, porém, ha que eu ignoro ; e todavia, 
!egundo aqui se referio, parece que os foril.o descobrir 
ou achar no conselho de estado. Ora, os trabalhos do 
couselbo de estado em relação a. este objecto não forão 
publicados ; embora alguns estejão impressos, porque 
aqui forão lidos trechos pelos nobres presidente ~o eon
relho e ministro da justiça, o ford.o como negoeto todo 
camarario, particular e reservado ; outros trabalho~ ha., 
segundo me consta, que nem impressos foriio . 

• o\lém disto, fallou·se, e creio que foi o nobre presi
dente do conselho no senado, em que h&via. informa
"ões e pareceres dos presidentes de provincia. 
· Parece-me, por outro lado,. qué o governo não pode
ria ou pelo menos não devena apresentar aquella. J>rO
po~ta se:n ter colhid!J dados, infonnaçõe: e ~Pil!lões, 
sem ter ouvido os 1nteressados, quaes s:.o pnnclpal-
me::tte os lavradores. ; 

Demais é sabido que os nossos mmistros e consules 
no estrangeiro têm obrigação de remetter ao nosso go
verno noticia, informação de tudo quanto se pass:~. no 
estran"eiro que possa interessar ao lmperio. Ora., um3. 
d.3.s qu~tões que mais interessa. ao Imperio ~ a. ema.n
cipação. Na Ingl&terra, França, Hollanda, D1namarca, 
Portug:U, Hespa.nha etc., agitou-se esta questão, bem 
como nos Estados-Unidos e nos ma.is estados da. Ame
rica· eu não sei se os nossos agentes diplomaticos e 
cons~lares cumprirão aquall~ s~u de'\"er. Sec~mprir:io, 
de\'em essas informações eXlstU' na secreta.na dos es-
trangeiros. . . . 

Em todo o caso, parece-me que _devera exlSttr uma. 
grande massa. de informações prec1osas a. colher P.:tra. o 
melhor e m.ais consciencioso estudo, qual a. .ma.tena re
clama e não um estudo de momento que de em resul
tado 'aquillo que nos devemos muito cuidadosamente 
evitar, a offensa á proprieda.d~, a falta. _de . segurança 
detida, sobretudo na. cwse a.,_"Tlco!a., a. pnme_tra. expost& 
uest& campanha, a. nossa. va.ngua.rda, q1;1e n..o denutos 
deixar a descoberto; a aua derrota sena a. derrota de 
todo~. · 

Aqui a.rgumentá.riio os ~rs. ministros com trechos 
destacados de opiniões dos nossos primeir"Js est&distas, 
como o Sr. Yisconde de Itaborahy e o fin~o conse
lheiro Euzebio. Mas esses trechos destacados parece 
que não são o pensamento integral •hquelle1 estadis
ta. ; pelo menos levantár:io sérias du\'idas ou recla.ma
ç<ies , e ainda pela imp1oe11sa aC3.b:l de fazê-lo o nobre 
Visconde de Itaboraby. 

Não vejo razão para que, em uma discussão que 
deve ~r a. mais franC3. e leal, assim se proceda, e seja. 
truncado o ~nsamento alheio, afim de se aproveitar 
sómente a.qutllo que convém a uma das partes ; nem· 
me parece que isto @eja louvavel. (Apoiados). Eu pel() 
menos desejo conhecer o pensamento inteiro de g,ualquer 
desses estadistas e ta.mbem de outros, pois só asstm pode
remos aquilatar A sua opinião e a que se lhes attribue. 

Por certo que o conselho de estado, composto de 
nossas summida.des politicas e administrativas, devia. ter 
preparado trabalhos proveitosos, e por isso convém sa
ber quaes são esses trabalhos, qual é a opinião dos con
selheiros, se houve divergencia. entre ellea, e sobre 
que pontos ,·ersa a. divergencia, etc. ; assim tambem a. 
respeito das infol'll13ções dos nos>os o;:l.elega.dos naa. pro
vinci9.s -e estrangeiro, etc. 

Sem que, portanto, estas informações e estes ,dados 
nos sejão presentes a tempo, creio que nós niío podere
mos entrar em discussiio igual, porque o govern.o nos 
virá. dizer como disse ha. pouco:-0 projecto fot ela
~ra.do sobre um trabalho j_á. :f~iU> no conselho de ~_:;
tado.-E no entret.'\ilto nos JgDoramos quses seJ~() 
esses trabalhos do conselho de estado, e q,uaes as opt-
niões dos conselheiros. . 

Nã.o ha, poi>, igualdade; toda. a '\"antagem estará., appa
rentemente, do lado do governo; e nós nada poderemos 
dizer a respeito dessas ioformações, desses pareceres, 
desses trabalho•, que tanto devem .ter illustrado a ques
tão por não termos delles conhec1mento. 

Quaes foriio os outros dados, ou elementos, em que 
o governo se fundou pa.ra f~l'lllular esse projecto pel() 
modo por que o fez 't Eu os tgn?ro. . _ 

Pa.rtce-me, portanto, Sr. presidente, que eerl& nuo aõ 
de !!rande vantagem, mas de indeclinavel necessidade, 
ter~os ta.mbem nós conhecimento de todos esses tra
balhos, de todas essas informaçües, em fim de todos estes 
elementos de e& tudo sobre que o governo baseo11 o setL 
para. formular a Jlroposta que veio aqui apresentar em 
12 de Maio proximo passado. . . _ 

Eu não dese)o protelar nem adiar a discussao por 
fórma. al~a · entendo, porém, que devemos entrar 
nella com o.nim'o calmo (apoiado•) e não soffrego, com. 
espirito despre\'enido c niio apaixonado , co:n boa von
tade de fazer alguma. cousa,. mas ai~ cousa g,ue 
seja razoavel e necommoda.da. as nossas ctrcumsta::tcl;u, 
que reputo as mais melindrosas em que o Impeno Jà
mais ae tenha visto. 

Não desejo adiamento iJ?-defi?ido ne~ precipitação, 
assim como não desejo med1d:ts ~uconvemP;n!es e exag
gerad.M. Ha um meio termo; e.e neste me1o_termo ql!-e, 
em minb opinião, devemos collocar a questü.o. (Apo•a
do•.) M:~.s, para. che.,.armos a. c~te :esulta?-o, enten_dc. 
t:.mbem que niio ;,;demos prescmdir .US mformaçoes 
de que fiz menção e de qua.esquer outr_as que porventur:~. 
possamos colher para, em estudo mats profundo e con
sciencioso podermos chegar a um resultado ss.ttsfacto
rio e par~ que não se trate de resolver a gr~~;nd~ g,ues
tã~ da emancipaçiio unicamen.te por _u~ pr1nctpto de 
hum:J.nida.de e de caridade, polS que nuo e neste terreno
que ella. deve ser tratada. 

Eu sinto profunda.mente que na discussã.o do ,-~to
de graças se tivesse abandonado, por p~e ~e vanos 
oradores, o verdadeiro terreno. A !!,Uestao .nav pôde 
ntai& ser tratada no terreno da philosop!úa, da. Cfl'
rida.de da. religião etc.; ahi a questão está ha ml;llto
vencida, e n.ão ~m senão um intereaae escolAsti~ 
Collocad& nesse terreno perante o parla.IJ!.ento, a 9.ue~tão 
é desvirtuada. completamente, tran.on'l&da. e mtetra.-
mente f6ra. d~s seus mos. . _ 

Theoricamente de'\'e-se dar como resoh'ld.a s. qnestã:'!• 
nio ha. hoje pessoa algum& que negue ser & escra' ~
dão contrn os direitos do hoJ:?em., _co~tra. a huma:u
da.de, contra a. religião, e miU~ pruc1palme::1te contra. 
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a rell_9ião de Christo; neste terreno do abstracto a 
que&tão está vencida, é 1Uil& conquista da. civilieação, 
e,. vou mais longe; é uma conquist:l. do christianiamo. 
(Apoiado~.) 

Não devemos, pois, co!loca-la ahi ; ella deve ser es
tudada e discutida no terreno da conveniencia. 

Não se trata de resoh·ê-la. por nenhum principio 
absoluto. (Apoiados.) 

Hei de demonatr3.r isto na disc:ussiío apropria®, não 
:agora.. 

Se fossemos a · resolvê-la pelo direito philosophico, a 
.solução não seria. a. que está no projecto do governo, 
embora muito adiantada.. (Apoiado•.) 

A solução seria. uma. unica, porque a justiça. é uma 
EÕ. (Apoiad08.) 

A soluçD.o seria a. emancipação immediata. 

O Sn. Ju~QCEIRA dá. um aparte. 
O Sa. PEnDrGio :M.uuEillo :-Ia dizendo que o prin

cipio phil011ophico está fór:~. do debate ; os principias 
nbsolutos dominão a questão, que neste terreno está. 
vencida ; não tratemos agora seníio de dar-lhe a solu
~.ão pratica; esta não póde ser senão a da convenien-
cia ; nii.o ha outra.. ( Apoiadoa.) • 

Resolvê-la pelo principio do justo em absol»to-sena 
uma. aó ; ora, estou bem ~ouvencido de que a todos que 
aqui estamos, e fóra. da'!ui, repugna dar semclha.nte 
llOlução. { Apoiado•.) 

Por ah! não podemos caminhar; havemos _procurar 
outros metos: pa.ra. empregar estes outros me1os1 esco
lher os mais apropriados, parece-me que precJ.S:llllOS 
ainda de itlformaÇijes, esclarecimentos, eatudos. (Apoia
dos.) 

Eu tenho feito a.lguns estudos ... 
Vozzs:-Maia que ninguem. 

\ O S11. PEilDJGÃo 1\ÚLBEJRO: - .... mas, confesso iran
meote :í. camara, ainda hoje preciso meditar sobre a 
teria; tüo complexa, tão complicada, tiio difiicil eu 
epnto! 
• digo mais á camara : estou nesta questão com 
mo inteiramente desprevenido e ca.!mo, não sou le-

1 vado nella nem por sentimenta.lismo, nem por enthu-

1 
~ia.smo. (Apoiados .) 

Não vejo ahi senão a. necessidade de da.r soluçã.e :1.0 

I problema, porém subordina.da. ás conYeniencias pu
blicas e pa.rticulares, de modo Que não cheguemos, 
por uma. ou outr:l. fórm:t. de soluÇão, a :l.lgum d~sas
troso resultado. (.-IJJOiadas .) 

E' isto exactameute o que mais receio, o que ma.is 
temo. 

A simples apresenta')'Ü.O da proposta do governo já. 
tem abalado n nossa sociedade noa seWI :f;mda.mentos. 
(.Apoiado8.) 

Vozzs:-Oh! 

O SR. PEamG'.i.o :MAt.BEJnO : - Mantenho a. pro
posição. 

A propriedaile agrícola acha-~e estremecida ; os la
vradores que sã.o, como disse, a nossa. vangua-rda nesta 
tremenda campanh:~o, ncllão-se amenç:Wos, não só na 
8Ua propriedade, e muito mais· na. sua segurança. 
(Apoiado•.) 

Não 5e trata sómcntc de nm'l. quest:io de proprieda
de, trata-•e t:tmbcm, ~e não principalmente, de uma 
~uestiio de ordem e de seguran<;a, trnta.->'e d:t paz das 
iamilia• e da. 'e~ran~a publica e indi,·idual. (Apoiados.) 

Os fazendeiró~, senhores, a quem se tem feito gran
de injustiça, não ~ã.o ndYers~rios da emaP.cipa~ 
(apoiado•); elles têm dado exemplo~, estão manumi
tindo c~cr.1Yos todos os dias; para a guerra do l>ara
guay concorrerão com ba<tantes c~craYos, que retirá
rão do •cu trabalho (apoiado•); estão dando provas, a 
cadJJ. momento, da sua generosidade; nem hoje m~smo 
el!es se rccus:io a faz,;-] o. 

O que elle• temem.; que, deixando-se de g<>r.tnti-los, 
()ffenda-~e a sua propriedade, e ainda se ,.i mais longe; 
'fiquem exposto•, pela J><'rda tb força moral que lwje 
têm na l~i, a contingencia. <JUC aualqu'lr de nós !tÓt!e 
l.em irn:•ginar, e cujos Fymptomas consta-me que j:i. 
exi~tern . (Apoiod,•.) 

Se a. timples a!Jresenta.<;-ão .:!a proposta já. tem produ-

· zido tio profundo abalo na sociedade, o que niío aconte
ceria. ee semelhante projecto fosae convertido em lei~ 

Di.zer-ee que por aquelle projeeto do ~o.-erno esti. · 
garantida. a propriedade, é uma irrisão. ( .;poiadol.) 

.Alli não ha garantia de propriedade d~de que, pelo 
conjuncto daqueila.s providencias, se tende a na.da me
:r:os do que a desorganisar a proprie·1a.de, a abala-la. 
em seus alicerces ... 

O Sa. VASCONCELLOS : - A' anarchia. ~--

0 Sa. PEaDJGlo :M.uBEili.O:- E' a anarcbia no ey s
tcma do trabalho e no systema da. propriedade agri- I 
cola.. • · 

_o\.lém d!sso, é uma outra consequencia dnquelle pro
jecto a desobediencia. immediatados escravos; quebra
se violentamente a força moral do senhor, niio ee lhe 
dá. ganmtia.s ; por a.quelle projecto alei e a autoridade 
estão parcialmente do ladO do escravo ou do liberto ; 
entretanto que o senhor, a victima, reputado inimigo 
a debellar, exposto fica inteiramente A mercê ! {Apoia
doa.) 

Pensou porventur:l. o governo nest!l. gravissima con
sequencia 't olhou para a garantia, para a segurança. 
da classe agricola, a mais exposta, por isso que nos 
campos não tem as autoridades a força. publica ao pé 
da ~orta, como acontece na.s <lida.des e povoados 't 

Não se deve legislar pa.ra. o campo, como se legisla
ria pa.ra a. cida.de. (.dpoiadcl.) 

Em occa.siiio opportuna melhor desen'\"olverei esses 
e outros J:!Ontos. 

Creio, ::Sr. presidente, que com estas b reves con~ide
ra.ções se acba fundament...do, embora. ligeiraml.lnte 
(não apoiados), o requerimento que tenho a honra de 
apresentar e que passo a ler. (Lê.) 

YoZEs;-Muito bem. 
'Ve_m á mesa,_é lido, a.poia.do1 e entra em discussão, o 

segutnte requeri.IIlento : 
" Requeir'? que, pelos canaes competentes, se peção 

com urgenc1a ao governo : 
"t.• Cópia doa trabalhos e estudos do conselho de 

estado, relativos á. solução da questão do elelllento 
servil. · 

" 2. • Cópia dos pa.reeeres e inform.ações dadas sobre 
o mesmo a.ssumpto pelos presidentes de provincia.. 

"3.• Remessa dos da.dos, estudos e a'\"eriguações que 
servirão para a organisação da. proposta do poder exe
cutivo apresentAda em 12 de Maio ultimo. 

" 4. • Communicaçã.o dos offieios, info:rma.Çi)es e do
cumentos que sobre este objecto en\·iárão ao governo os 
agentes diplomaticos e consulares do Bra.zil nos paizes 
estrangeiros, em que havia escravos, quando nelles se 
tratou da. abolição. 

..Sala daa sessões, 10 de Junho de 1871.-Perdigilo 
.Malhtiro.,» 

o Sr. Theodoro da. Silva. (mini•tro da agricul
tura} :-Sr. presidente, ha. uma parte do diseurEo do 
nobre deputlldo que acaba de pedir esclarecimentos que 
julga indispensaveis pa.ra. a soluçiío da questão servil, 
:í. qual eu devo oppôr um simples protesto. 

::;. Ex. , fundamentando o ecu pedido, por mais de 
uma vez procurou, é certo que de modo indirecto e 
fuga.z, deixar crer á ca.mara. que o governo, apresentAndo 
a proposta relativa á. questão servil, tinha procedido 
!'em aquella madureza com que cumpre ao governo pro
ceder sempre ; porquanto, atteudendo-se á data da or
gani!a.çiio do gabinete, e á. época. em que a pronost.:t foi 
apresentada, evidencia-se que em tão pouco teinpo de
corrido n&o era razoa.vel que o goYerno pudesEC tee 
idéas assentada.& sobre tão uifficil a.ssumpto. 

O protesto qne opponh:> a esta parte do discurso do 
nobre deputado é de manifesta. proeedencia. 

Desde que a questiio servil foi trazida. ao seio desta 
casa na seasão passada., e mesmo desde antes, qua.ndo 
ella em 1867 começou a ser discutida, nenhum J3ra.zi
leiro, nenhum homem politico' e menos nenhum mem
bro do corpo legi~lnth·o podia ser indiffercnte e deecui
doso ao desenvolvime11to de tão gravissimo problema, 
para que a sna solução fosse assisads. e conveniente; 
111to é, reepeitadora da propricd:J.de existente, garanti
dora da. riqueza. individaa.l e publiCll, e libertadora. de 
uma por?ão da humanidade. 
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Recordar-se-ha a camara. que, iniciado o anuo pa.s
udo pela t:ota.vel i1:1terpella.ção do illuatre deputado 
pela provincia do Rio de Janeiro o exame da momen
tosa queatão, todos nós apreciámos o importa.ntiaaimo 
trabalho que a commi.al,i\o nome:tda. por esta mesma. 
camara. offereceu á. sua. conEideração; e não obstante o 
pouco tempo decorrido entre a sua. eleição e a. organi
ffiçào<ê ·apre•entação de seu parecer que tanto a. honra, 
ninguem er~eu voz ne&te recinto nem fóra delle com 
o intento de fa2ercrer que aquella. illustre commis&ão 
havia procedido com precipitação e sem madureza. por 
fa.lta. de tempo. 

A estreiteza de tempo nií.o era, pois, um obsta.culo 
para. que o gabinete, superando-a. por seus esforços, 
assentasse nas idéas contidas na proposta, nem póde de 
modo algum justificar a allusiio que fez o nobre depu
tado, a qual é por conseguinte manife~:ta.mente impro
cedente e menos justa.. 

O Sa. MINIBTI\O oo l!WPEI\Jo:- Principalmente partin
do do nobre deputado, que tinha estudos adiantados 
sobre e~te assumpto, estudos qne servirão de base á. 
commissão e ao governo. -

O SH. MJsJsTRo DA. A&nlccLTtlllA. :- Feito este pro
teato por parte do governo, declaro que elle não' •e 
oppõe :í. niopção do pedido de esclarecimentos formnl.:Ldo 
pelo illnstre deputs.do. _ 

Deade quP. o governo entendeu que a Illlle"Da e me
lindrosissima questão servil não podia permanecer su
jeita. aos az:<res do abandono e da indifferença, e que pelo 
contrario a. peior de suas soluções seria eSI!a de indif
feren1·a e c e abandono (apoiados); desde que o gover
no entendeu qtul nas circamstancias em que fie a.chou 
ao SJ!sumir a direcção dos negocios do Estado, o mais 
penoso lel!&dO que lhe ha.viâi.o deixado, aquillo que 
ma.is o a.cabrunbav~, porque exigia prompta. e effi.caz 
deliberac;ii.o :i.cerca. de interesses complexos, ma~ op
no~tos, er" a reforma. do e!!tado servil (apoiados); desde 
que o governo ll.Ssim convencido determinou-se a apre
sentar nesta casa a. proposta. que eEt:í. hoje s11jeita ao 
estudo e exame de uma commi,;silo e~pecial, na firme 
resoluçüo, porque é se• io o seu empenho, de que esta 
queatão seia. re~olvida. o mais breve possível, posto que 
de modo prudente e srguro; não póde, não deve, nem 
l'CCU8a nenhum e5Clarecimento que possa ministrar :i. 
cama.ra. para que habilite-se a formar o seu jtlizo acer
tadamente. 

Eu poderia ponderar que o illuEtre deputado, que 
com seus lucidos e escrupul•sos escri{'tos foi o meu 
mestre, desen\-olvendo-me.e ,·igorando-me as idén.s que 
tenho ácerca da. necessidade e urgencia de reformar
mos o estado servil ; e que de certo é quem menos ne
ce~sita de etclarecimentos, como os que pede. 

O Sn. PEII.DI&Ão MALHEmo : - Perdiio ; niío tenho 
a.inda. eatudos bastantes. 

O Sa. M!sJSTao DA. AGmct:LTUnA. : -Eu t>oderia mes
mo ponderar que o illustre deputado, cujos projectos 
apresentados na ses$i.O passada so diff~rem da propobts 
do governo para mais ... 

O Sa. PERDIGÃo MAum•no :-Differem muito. 
O Sa. )fJSISTno DO bJ>Emo :-Para peior. 

O Sn. :'IIJ:siSTI\0 DA. MAIIJliHA. :- Difr.,rem para mais. 
O Sa. PERDIGÃO :i:IIA.LnEJI\0 :-Em tempo , pportuno o 

mostraremos. 
0 Sn. :1\h:-IJSTI\0 DA. AGRICULTURA:- ... <j,Uando indi

c:&V:\ como A.oluçiio prudente a libettação do ventre e a. 
ingenuidade do~ na~cituroP, além de outras madidas 
ma.is accentu:ulas que as da proposta; eu podcri'.t ponde
rar, como ia dizendo, que o illustre deputado é o menos 
competente para vir hoje a. e~ta camara. levant>tr toda. 
aquella f>Osslbilidade de terrores que eu considero em 
parte chunericos e em todo u caeo exagerados, procu
rando persuadir que o paiz e•t:L 1erirunente dominado 
por elle", o que DÜO é c:xa.cto, porque p!'lo contrario o 
que Q. paiz quer é a. ~oluçií.o da questüo servil. !\Ias, 
senhor""• qualquer desenvolvimento que cu dés&e a e8t.'la 
ponderaçijes que faço iu! prt~sas, de~viar-mc-hia da 
<>rdem, por iSllo que ella~ só podem t& natural cabi
.mento em occaaião apropriada, qual ser :i. a. da ditcuEsão 

da proposta, depois que a. illnttra.d& commissào ler o 
f eu parecer. 

Para. entiio reservo-me a. demonstrar a conformidz.de 
em que o nobre deputado está. com a. proposta do go
ve~o, e qoe não tem o direito de crear aquelle terror 
pS.UlCO. 

Algum temor teria. eu, se em vez de p•ocedermos 
tedos ~ós, m~mbros desta ':M:l, com calma e procuran<l() 
attrah1r reCJprocos assentimentos e a.ccor<ios para. a 
realiz.:Lção da reforma da. in>tit .. ição servil, continuastic
~os :l. observar com pezar indicios de divibáo de par
~dosem wna.ssumpto com<;~ e$U>1 que nada tem de poli
tlco, sendo puramente soc1al. Seroi. uma desgra.ça que a. 
politica se intrometta nelle ; e eu ainda quero crer que 
tal não acontecerá. Mas re~ervo-me, repito, pa.raoccs.
sião opportuna.. Apenas levantei-me para. declarar que 
o governo nii.o se oppõe ao requerimento do illusue 
deputado. (Muito bem.) 

(O Sr. pruidmle cUia:a a cadeira, qu~ é occupada pele 
Sr. ilice-presidente.) 

O Sr. Andrade Fl~;aetra: -Sr. presidente, não 
posso deixar de congratular-me com a camo.ra dos Srs. 
deputados pelo facto <le fazer ouvir sua palavra um dos 
membros desta. casa., que faz parte do ga.binete, na im-
portante qnestão do elemento servil. • 

J:i. era. çom razão e fundamento estranhado que os 
ministros deputados, um dos quaes foi a.utor reiponsavel 
da proposta apresenta.da. em nome do poder executivo, 
guardassem tão profundo silencio, deixa.ssem de mani
festar a sua. opinião sobre nmn questão cuja. iniciativa. 
partio e devia. partir desta. cama.ra. 

As coosideraçües com que o honrado ministro da 
~gri.cnlt~, autor da proposta., procurou impugnar a. 
JUStificaçao do reqnenmento do nobre deputado por 
!vli~as-Gef!!es, niio podem p~~;~~sar desape:cebid&~", a.ntes 
estao eXlgn;do promp~ rectlfiCilçà.o e ~esposu. 

S. Ex. nao só argu10 de contradJctorlO aquelle n~bre 
deputado, como a.inda alludio a pontos do debate so
lemne que ha pouco aqui ence:rou-se sobre o •oto de 
graças. . 

A emancipação servil é o legado mais importante e 
p~oso que nos dei.'Uiriio, disse S. Ex. Senhore~, ba. 
ev1dente equivoco po~ parte do governo. A situaçüo 
conservadora. e o g..b1nete de 16 de Julho que a i.oau
gurou e de que SS. Exs. são EucceBSores, não lhes 
deixou legado a.lgum a semelhante respeito, e men~s 
legado penoso; o espolio passou para. vós inteiramente 
livre deste encar$0· Se chamastes no patrimo:lio c!opo
d?r_ esse legado, e naturalmente um resultado da a:m
b~ç:o-o_ da propaganda. a. que vos filiastes e que pretendeis 
dmh"lr. · . 

Se quereis referir-vos ao legado da iniciativn desta. 
~m.ara., producto de sua commissiio especial, eu ;-os 
dire! que esse legado não ,·os !oi nb:J.Udonado, pelo con
trario e'tava. em boa.s mãos, em mãos de bons te;;t;),
menteiros, pois que esta. camara procuraria resolver o 
problema. por maneira. digna. de ~i e do paiz. (Apoiados.) 

Disse-nos o honrado ministro da agricultura : -
" Nii.o podeis estranhar que o gabinéte formado a.penas 
a 7 de Ma:ço se J~abilituse a apresenta.~ a proposta: a. 
12 de Ma1o segtllllte, porque a. comm1ssií.o e~pecmi 
nomeada. por esta. camara· apresentou um longo pare
cer em :pouco tempo. " 

Ha. ahi ao me~IJ:IO tempo uma inexnctidiio de iacto 
e um erro de apreciaçiio. 

Inexac~idão de facto, porque a commissão e~-pecial, 
de que tlve a. honra. de fazer parte, cousumio t:i.o 
menos de ~ mezea para npreeenur o seu trabalho: os 
membros que n co,npunl ão ubttrab.iriio-se de outros 
cuidados, c~le~r_árüo conferencia.8 frequentes e prolon
galas, exummarao todos quantos documentos lhes for,io 
apre~ent:Ldo•, quer por parte do go,·crno que a isso 'c 
prestou, n~zar de retrogra.do, de emperrado, quer por 
parte de~u cas~< que enviou-lhe os diiTerente.lprojec:c.s 
apresentndo.s, não durante o pr~o de uma s,s.,iio, m.Js 
desde que ha corpo legiilati\'0 no Brazil. 

A commis@ão especial di•pü:r: demais de elementos 
que o requerimentc do nobre deputado per :Minas ora 
pede, mas que a.inda ruio süo conhecidos do paiz, dis
põz das consultas do conscllo de e,tado, que no coa
ceito do honrado pre~idente do con~elllo Eão os e.;tmios 
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pn- excellencia que se têm formado a semelh&nte res
peito: ma.s teve-os 'Com a recommendação do m&ior se
gredó. Ora, bem vê a camara que não é possível tomar 
re~olu.çã.o alr,;•urna sem que tnes do<:umeutos &e torll.em 
pablicos: e o go\·erno é o uaico que nos póde levantar 
o iuterdicto e facult:l.r a.utori,;açãe> para lhes darmos pu
blicid:~.de. 

Se o go'\"erno, eomo di!Clarou o nobre ministro no 
íim de seu iliscurso, empenha-se em que a questiia seja. 
C8Clarecid:l, em que venb.ão os do~umento• or& pedidos, 
por que rn:z.ão não no·los apresentou coD3uuctamente 
com a sua proposta, ou mesmo não a fez preceder por 
elles, nii.o só para desvanecer qualquer idéa de sorpreza, 
como :üoda. para evitar o presente debate? 

Erro de apreci:~ç~o i porque, desde que a.bstrahistes 
do trabalho da comm1ssiio, antepondo-lhe o \"Osso pro
pt"io trabalhe. , é naturalmente porque tivestes outros 
-el~meatos de estudos, outras peças de convicção, e ca.
recieis de tempo para eonsidem-los. Aliful não teria 
explicação o facto , ·erdadeira.mente siu~lar de por 
mers. vangloria. e propotencia do poder substituirdes a 
oli"3. da iniciativa pula.mentar que a natureza do a.s
sumpto !_>~dia pela. obra dn ..-ossa. propria inici:tti\'a que 
elle repeuia. 

A menos que não acha.sseis ji preparado e armado o 
projeeto com que conclue a proP.osta., carecíeis. de_ mais 
tempo do que aquclle de que di$poz :t commJ.SSaO es
p.;ci;;.l pii.rà lormula.-lo. O governo costuma ser distra.-
hido por mil outros cuidados. , 

Senhores, o honrado minislro da agricultura. aYerbou 
de eontradictorio o nobre deputado por Minas-Geraes .•. 

O Sa. PEllDI~:io M.u.llEiao :-Isso é um argumento 
a que se nii.o deve dar importancia., porque se ha. in
colierencia e contradicçiio é mais da parte do nobre 
ministro. 

O Sa. A!'o"»llADE FIGUEIRA : - S. Ex: declarou-nos 
que ap1·endeu as suas aetuaes doutrinas abolicionistas 
Do)B escriptos daquelle nobre deputado. 

· Niio posso deixar de dirigir ao nobre ministro a.s 
minhas sinceras congratul11ções pelo ~pronitamento 
que colheu em taes estudos. . 

Foi exa.etamente o nobre ministro quem mnis rude
D1ente iucrepou o nobre deputado pela provineia do Rio 
de J aueiro, por ter ILqui in~ciado a queP.tiio do elemento 
servil, por oceasiiio da. interpcllal'iio do ministerio de 
16 de jUlho; e se acha. hoje mui atrozado o nobre depu
t!tdo por Minas-Geraes, é porque fez progressos tão es
]?:1-'ltosos e tão r ••pidos entre o fim da se~são do ;.nno 
1índo e aquelb que apeans encetamos, excedeu c levou 
vantagem a.o mestre prudente. 

O Sn. Pt:nDJt:Ão lllunt:Iao:- Apoiaio. 

O Sa. AliDRA.DE FIGCJ::nu. :-Ko accelerado m.:l'l"i
meuto de idéas que dominou a intelli~::~cia. do nobre 
mini•tro nii.o é para estranb:1r que S . .t:x. nche boje 
.2trazlldo, emperrado, retard:~tario aquelle que primeiro 
iniciou siocP.ros trabnlbos 11. re~peito do elemento ser
vil. Se o nobre depatado fosse incompetente para apre
sentar o requerimento que se diPeute, o nobre ministro 
seri:1 o menos competente rara censura-lo. 

!IlM bem longe, senhores, de poder-se enxergar ia
competeneia no nobre deputado para exigir os esclare
cimentos que pretende, ha pelo contrario n maior com
:p~tencia. 

O Sa. l'~:nEIRA DA SJLTA :-Apoiado. 
O Sa. A."DII.ADE FIGUEmA :-Foi o illu~tre deputado 

quem mais que mnguem, emprehendeu estudosespeciaes 
a re•pcito da questão; é portanto S. Ex. o mais com
petente para apreciar a. exten~ão desses e~tudos, assim 

-..c'lmo para nceusarafaltadedados que se sente esede
plora (apoiadooj ; é exactamente aque!le que, mais do 
que vós eompulion os documentos e pôde sondar o 
:s.bysmo de incerteza.& da queatii.o e a falta completa de 
escl.&recimentos, o mais competente para. exigi-los, para 
iudicar os que 5C fazem precieos, a'l!'im como o mais 
competente para saber de quaes os estudo!' feitos. 

Os traballios do conselho d.e estado s:"'io frequente
mente indicados como a fonte principal, se nii.o ex.du
si ~a daa in!onnaçõea e da illustrnçiio da proposta. do 
governo; r:ntretanto elles ~ 5ecreto~, n::i.o s::i.o conhe
ci ·Jos do pa3z . .. . 

O Sa. PsBDIG:io M..u.REzno:- E' um m.l'"!terio. 

O Sll. A"DilAllE Fuõm:tu : - ••.• fónnão uin mysteric) 
q_ue nem ao menos foi dado á. eamar-. doa Srs. deputado& 
deavendar. Eu os possuo, é verdade, mas dados em 
reserva; tenho-os lido, e acho-me a.utorú;ado para de
clarar que não contém os ~larecimeatos de que have
mos mister; não pa.ssão de opiniões i.ingulat~"• "f bem 
que muito respeitaveis, dos difierentes conselheiros de 
e~tado, e po&teriormente do conselb.~ de estado pleno, 
reunido expressam·: n: ., :>:lra discutir, artigo por artig"• 
o projecto primitiYo '-' ' • "· · >~otado pelo Sr. V16conde de 
S. Vicente, emendado J ..:pois por uma commissii.o de 
conselheiros de estado, de que foi relator o Sr. conse-
lheiro Nabuco. · 

Tanto, porém, os '\"Ot"s singularea dos conselheiros 
de est:tdo, proferidos em 1867, como a discussão em 
conselho de esta~o plen.o, em 1868, não pode~ abso
lutamente suppnr as 1nformações e esclarec1mentos 
que a acertada solução deste negocio exige; pelo con
trario, são esses mesmos pareceres que tom~o neces
sarios outtos estudos, porque a cada paRSO os seus H
lustras autores de:plorii.o a flUta de dadob estatisticos e 
economicos, nii.o Já sobre o numero da populac;-:io es· 
crava, mas sobre as suas relações quanto :~. sexos, id:l
des; sobre o estado da lavoura do paiz. sobre o mon
tante dos se~ empenhos, sobre estabelecimenros de soc
oorros pnblicos etc., etc.; e não é raro qne os dignos 
conselheiros formem juizos os mais disparatados ares
peito daG mesmas questões. 

.A camara comprehende que referindo-me a docu
mentos, que me forio confiados eom reser\·a, não posso 
acompanhar cada uma. das minha.s proposições da prova 
competente. 

ESta meJ;mA referencia geral que fnço aos trabalhos 
do conselho de estado foi autori8ada, publica. e solem
Demente, pelo gabinete na discussão do '\"Oto de graças, 
quando dons de seus membro~ tomárão a liberdade, 
qu• só reserv:í.rio para. si, de ler-nos aqui trechos 
destac:~dos, isolados, e trancados de pareceres de dous 
illustrea conselheiros de estado. 

Não queremos, porém, que o govel"llo se reserw.sse 
por mais tempo o monopolio do ~~Cgredo; até mesmo 
porque não assentaria. ao governo jogar na. discUNii.o com 
a superioridade de documentos, que só elle possue, pua. 
abafar as vozes de seus antagonistas, sorprendidos por 
citações truncadas. 

Appla.udo, pois, a resolução do go'<erno de nito oppôr 
o menor embaraço á. votação do presente requerimento. 
Sómente niio perderei a occa&Ülo para notar a. inconse
q_ueneia manifesta que revela o governo, qua.udo refe
nndo-l!e a. trabalhos jâ conhecidos, que a. commissão 
especi:~l da. camara te,·e presentes para organisar o seu 
trabalho, todavia niio o julga.ase sufficientemente pre
parado para discussão, e pelo contrario substituio ·lhe 
sua iniciativa propria. 1 occultando-nos documentos, 
pot"·entura noYos que . aenissem de ba.se á sua pro
posta. 

Se os documento5, que o governo possue, siio aquelles 
mesmos que a eommissiio e5pccial teve em vista, que 
reunio. l_>Or excesso de escrupUlo, ao Reu trabalho para. 
que o Íe1tor ti\·esse ~o l;'do do parece: e do projecto as 
peça.a em que se apol.llvao, e que contl vessem como que 
a historia do peo!a.mento ema.neipador neste paiz ; se 
o go,·erno não tem outros documentos novo~ que ac
creeeentar ; por que razão preferio ao trabalho da com
missão da ea.mara um trabalho no,·o 't 

Senhores aceitando a declaração do governo, sómente 
terei de addltar ao requerimento do nobre deputado J?Or 
Minas-G(.raea dou& outros pedid.O&, e até submettere1 :i. 
apreciaçio de S. Ex. para que se resoh·a fazê-lo elle 
proprio. 

O primeiro é que no pedido, como é feito, niio se 
comprebende o estudo mais importante do conselho de 
est&do, ~uaes são os trabalhos preliminares de 1867. 

O pedido, como se acha concebido, j:i. foi aqui vo
tado no anno ultimo, a. requerimento da eommissiío es
pecial, isto é, solicitando os pareceres do eonaelbo de 
estado a respeito da questão do elemento servil; o go
verno só achou-se h.al>ilitado pnra fornecer os parace
res do anno de 1868, que são os trabalhos do conselho 
de estado rleao, sobre Q projecto j:í. fot'Tilulado. 
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A respeito destes nltimos ~ómente pediria. a.o governo 
CIUe levanta.&'e o interdicto do segredo que ainda pesa. 
:sobre elles, mas os tr-.1balbos mais imr-orta.ntes do con
aelbo de e>~tado, os votos :preliminares e _prepara.tories de 
1867, estes não os especifiC<~. o requenmento do nobre 
deputado por llinas-Gera.es, como convinha. 

O .S... PEilDIGlo liALDEIRO:- A intenç-ão era es~; 
V:. EJI'" póde mandltr um additamento. · 

O Sa. AI'IDil.u>E FIGCEIB.A :-Concebido o pedido como 
11e acha, o governo, a exemt,lo do de 16 àe Julho, eó 
~e julgaria habilitado para mã.udar oa trabalhos de 1868, 
que con&tão das actas do conselho de estado pleno; e 
não se julgaria obrigado a remetter-nos os de 1867, que 
1orii.o votos singulares, dados por escripto, que talvez 
nii.o constem de act&s. 

Ora, precisamente a ehtes o gabinete se tem referido 
nas discussões publicaJ!, e é para restabeleeer a verdade 
dos seus textos que devemos exigi-loP. 

O segundo additamento é que o governo fizesse dis
tribuir pelos membros do corpo legi~lativo os exempla
res dos folhetos, jornaes e publicn<;ões européas e a.me
ric&n:1.5 tobre a. queetiio do elemento servil. 

A camar& votou o anno passado, por occ:Jsião da 
discnsfão do orçamento do ministeno de estrangei
ros, uma quantia par~ acquisiçiio de taes docu
mentos .. Devem elles, sem duvida al!!Uma, derra
mar mmta luz sobre o debate, porque referem-se a pai~ 
zes cultos que tacte:irão longos o.nnoe,nntes de acertarem 
Il1UI medidas adequadas á. emancipação das suas coloni~; 
que depoi~ de a decretarem têm disposto de tempo auf
fici~nte po.ra 11preciar os seus effeitos economicos, os seus 
re•ultados materiaes. Outros como a He~panbo. quanto 
a Cuba e os Eatados-Unidos Norte-Americanos acbão-se 
ainda a br~~ços con1 os effeitos immedintos da recente 
EOluç"o do problema ; e portanto, a. revolução econo
mica, não tendo ch.,gado ainda até as ~uas ultin:as eon
sequencias, o proces•o da emancip,~çii.o póde ser estn
dado em acção, por R$&im exprin,t r-me. 

Acredito que o mini~! crio, eminenttmente ema.ncipa
dor de 29 de ::etembro, e o niío menos e=ncipa.dor 
de 7 de Março, n5o terão deecur:1do de obter mais este 
.esclaredmento para soluç.ão de túo importante questão. 

E' verdade que o descuido com que ambos esses ga
biuetee ee têm portado na execução da lei de es!:atis
uca, votada o anno findo, poderá. fazer suspeitar que 
as publicações e jornaes que o corpo legi~latJ.vo julgou 
mcessarioa não foriio ainda. adquiridos pelo governo. 

Proceder& este facto naturalmente do juizo que fór
ma o governo e a,. propaganda, a que se acha. filiado, 
da inutilidade destes e•tudoa para tomar as medidas 
directas e ~~~isivaa que a propoata consigna. 

Mne, ped1na ao goveruo que refiectisse em que nem 
todos podemos aeguir o mesmo movimento accelcra
do de persuuão, que tem lllTaotado alguns doa honra
dos ministros; nós outro~, os retarda.tãrioa, oa e:m_Per
radoa e o paiz, para quem legislamo8, temos o direi
to perfeito de sermos eompletstRente esclarecidos com 
~uelles documentos que o corpo l~gibiativo julgou pre
Cliii:IB. 

A~sim, niio basta fazer crer ao paiz que est:\is con
vencidos da. excellencia de 'VOssas idéas, é impre!cin
~vel que procureis convencer ao paiz, e convencer 
.á.quellas de vossos amigos que uii.o podem marchar tão 
precipitadamente. · 

O corpo lcgislati"Vo, em todo o cnso, consigna.ndo uma 
-quota para. a acquisição de documentos, demonstrou 
..que os julga prec1sos para seu esclarecimento, e con
vem que o ~vemo nos dê conta da. execução desse 
.mandato leg~slati,·o. 

Se o honrado deputado por Minas niio accrescentar 
.ao seu req_uerimento os dons additamentos indicados., 
com perml.Ssiio de S. Ex. eu .o farei. 

Senhore~, é prevavel e natural flUe ~ honrad& com
missão e~pecial nomeada pata. inteq::õr parecer &Obre a 
proposta. do .i<>'"erno não faça demorar o ~eu trabalho; 
e d1go que é na.tural e provavel, porque o gov~rno liga 
tanta. importancia., reputa· tão urgente a medida que a 
com~saão eleita de accordo com elle., e ta.mbem de 
.ac:coi'do com <!lle marcbanco, não póde resistir por 
.muito tempo ás impaciencias do gabi:cete e da prepa-

anda ue elle dirige. 

Eu pediria, portanto, ao govemo que ::Ji;o fizesse .le
morar o cumprimento da. promessa aue !lOS fez de c:t
via.r os docu.mentos que o requerimento pede. Não vos 
basta uma promessa. vaga cie envia-los, quizeramoa 
mais, que o governo se compromettesse em fazê- lo o 
mais breve possivel, para que não iossemos sorprentli
dos pelo parecer da. eommisslio e pela discussão que 
sobre elle ~e ha de abrir. 

O tempo foge, a sessão acha-se adiantada ; e se :pcr
ventur:~. o governo descuidar-se de colligir os documen
tos pedidos, é possível que a discussão da. pro:po8:a. 
tenha de começar tem que aqucilas peças de instruc
ção nos tenhiio sido ministradas : dobrado favor nos 
faria, portanto, o nobre ministro da. agricultura. se nos 
quizesse precisar o tempo npproximado .em que o go
verno está rc8()lvido 3. executar o compromisso por ~lle 
tom:tdo em nome do governo. 

Em conclu!ão, apresentarei o additamento que já lnd1-
quei, e pedirei ao governo toda. a brevidade na reme>f:1 
cios documentos pedidos. Tenho concluido. 

Vem á mesa, é lido, apoiado, e entra conjunctamentc 
em ~ueslío, o seguinte additamento : 

" Ao 1•, comprehendidos os pareceres dados em 1867. 
« 5.o Que o go'l'erno in!orme se tratou de adquirir 

as pubHcat;ões sobre a em>.Dcipa.ção rervil, para que o 
corpo legislativo votou verba. no orçamento de es:ran
geiros; e na. a1f=ativa, que as f•ça di6tribuir pcloB 
membros do corpo legislativo. 

« Sala das swões, em 10 de Junho de 1871.-.1. 
Figueira.» 

O Sa.. AJU.tlJO !.In declara. que, 'ter.do o go'·erno 
presbo.do aua adbe~ão ao pedido de informnçõe~ que •e 
julgão necessarias, e~cUEudo E&reee toda a diFcus~ão 
que tem havido a. semelhante respeito. Com relação á 
propost:.L do poder execu.tivo, relativa. ao elemento ~er..; 
vil, obEerva o orador que em océal5ilío opportuoa &eriio 
tomados em consideração todos os defeito~, vieios e pe
rigos com que é combatida ; sendo que, em sua o ri· 
niii.o, só vem mal do ~oystema de t:azer es~ questão 
coru.t:lntcmente aos deba.tes. 

Ninguem maia pedindo a palavra, e pondo-se a :o;otoe 
o requerimento, é approvado, bem con1oo additamento. 

O Sa. VJcE-PI\ESIDENn: :-Tem a pala.vm o Sr. Du
qne-Estra.da Teixeira. 

O Sa.. AuscAa AnAaiPE:- Peço a pala.-ra. P"la 
ordem. 

O Sa. VICE-PilESIDENTE :- Tem a palavra. 
O Sn . .ALENCAil AuaiPE (pela ordem) : - Pedi iol pa

la \Ta pela ordem por que entendo que o tempo deter
minado pelo no~bO regimento para apresentação •lc 
requerimentos j:í finahsou, e que por isso devemoe 
pauará. ordem do dia. 

O art. 135 do noetso regimento diz: 
- ,.· Os deputados que quizerem fundam~nta.r ,·erb~l
mente apresentação de projectoa, indicações, requeri
ment~s, C?U de qualquer mcçiio, o poder:lü fazer dentro 
dA pnme1ra hora. das se•eves dos übbado& : em outroe 
dias ou fóra. da hora d~ignada 'ó terá. ÍS80 lugar no 
caso de urgencia. » 

Ora, a primeira hora que o regimento deterxniDa 
para npretientaçii.o de requerimentos, já ha muito que 
paeeou, sem que se haja pedido urgencia para que con~ 
tinuemos a occupar-nos com requerimentos; e creio, 
que de semelhante objecto vai occupar·Ee o nobre Cie
putado pelo municipto neutro, que acaba de pedir a 
palavra, sem que V. Ex. haja dado para discu~~•l.O al
guma das materias designadas p:u-a a. 1• e 2" par:e da 
ordetD do dia; portanto, não é licito continuar hoje • 
a.presentaçao de requerimentos e 6U3. difCUssiío, porque 
IU!!im dá-ee manifeota infracção do nosso r~gimento; e 
en peço a V. E:x. Ee digne tomar em considernçiió o <Jlae 
acabo de expôr. 

O Sa. Puu:-o DC Socu (pela ordem):- Pcui à 
palavra unicamente para requerer a leitt:.ra da ordem 
do dia. de hoje. 

(E' •atis[eito.) 
O Sa. _>\!«DB.,DE Fua;EtllA ( pel:~ oràerr. ):-0 ~e,_ 

m9 regimento, do qual o nobre del'c.t:;,do :<cah!l de l er 
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um artigo, pmnitte á presideucia. designar a. ordem do 
dia para. a seaaão aeguinte. 

o nonra lo presidente desta. camara designou houtem 
para a ordem do dia de hoje apresen~o de requeri
mentost de projectos e indicações, e, se houvesse tempo, 
a. denuua materia. dada para. a ordem do dia anterior. 
(Apoiad-..) Assim, pois, durante todo o decurso desta 
sessão de hoje é hclto a qualquer membro d~t& cama
r:t apr~ntar requerimentos, projecto3 e indieaçües sem 
que haja a menor nolaç~ do regimento. 

O artigo do regimento, que o nobre deputado acaba 
de invoc&r, rege o easo muito dh·erso de não ter sido 
a ordem do diã dada. nos tennós em que o foi a de que 
se trata. 

(H<1 um apo.r:e.) 
A ordem do dia não está. au~eita a regra alguma, · 

pois o regimento diz que a> presJdente compete dá-la 
sem limita.ção. O invocado artigo do regil?lento rege &6 
noa c:&..ooa ordinarios em que a. ordem do dia. tenha sido 
dada na conformidade com elle, isto é, para que a 
primeira hora aeja para apresentação de requerimentos, 
ete.; tll&l, qu Uldo existem varioa requerimento~ adi:W.os 
e até pendentes da decisão desta casa, quando existem 
requenmentos apr.lSentados em sessões anteriores e até 
na seasão legislativa do aDno ultimo, era licito :r.o pre
sidente designn:r pr.ra a ordem do dia durante todo o 
decurso <la sessão, ess~a requerimentos, ou outros que 
fossem apreEentados. · 

E' iato que diz muito claramente o artigo do re~
mento que faculta ao presidente dar a ordem do dia. 

Por conee1u•ncia.2 é licito a cad:1. um apresentar re-
querimentoa, discnti.-los, etc. . . 

Eu mesmo terei de IIJ?resentar dous projectos de lei, 
se a ee.maN, como é mlllto nntur.al, observ&r a. ordem do 
d~ dada, e evitar a.aai.m a sorprez:J. que a. mim e a ou
tros poderia causar a interrupçãQ de uma ordem do dia 
dada pelo presidente da ca.mara. 

O S11. Co~:uo RoDBJGUEs (pel~J ordem):-Oart. 135 
do nosso regimento diz o seguinte : 

« O! deputados que quizerem fundament&r verbal
mente a apreaentação de projectos, ind.lcações, reque
rimC!ntost ou de quslguer moção, o poderáõ fazer den
tro da. pr1meira. hora dAs seaaões dos sabbados: em outros 
àUII, ou fora da. hora designada, só teri isso lugar no 
c:uo de urgencia:.quern'um, quer n'outro caso, o de
put:r.do s6 poderá fallar meia hora. " 

Alé111 deste artigo, ha um outro que perrnitte consumir 
até oa tres prizneiroa quartos de hora de cada seasiio 
com ll leitnra do expediente, pareceres de commis
sões, etc., etc. 

E' preciso que eatea dons artigos estej:io de coznmum 
accordo; _porque nio . se J?6de anppór a e~stencia ~e 
dom artigos contradictonos na mesma lei, e o ·melo 
de concilia-los é entender que a. disposição do art. 153 
dei.-u salva a. observação do outro. 

O Sa. DuQUE•ESTUDA TEIXEtaA:-lncieile e1t nisi to
t4 ltgt Ptr•pcta •••• 

O SR. CoELa• RoDR.IGut:s:-Aiíquidjudic;r~,el~on
dere. Acabo o peM&mento do jurisconsulto romano, 
como quer o nobre deputado. (Ris<1d.u.) 

Dado mesmo o deaconto da meia. hora que durou a 
leitura do expediente, a primeira hon está esgotada 
euctamente com & discussão dos requerimentos nue 
existião. ~ 

O Sa. ANPRA.DE F1GUE11U. :-Ma<J nio estilo esgotadas 
u ~uatro horas de aessão, que eão destinadas hoje para. 
a dLScuasiio de requerimentos. 

O ·s11. Co:nao RoJ>BJGill:S: - Se houvesse requeri
mentos, cuja dülcUJSão eative86e adiada para hoje, con
tinua.ria eBB& di8cuaaão; mu, de8de o momento em que 
a diacnsaão d01 requerimentos estA acabada, é necessario 
que o nobre deputado, ae J>retende apresentar algum á 
essa, use do recuno :facultado pelo regimento, uto e, 
ae a materia é tão urgente que tenha. necessidade de 
dãcuti-la ilnmediataJDente, recorra o· nobre deputado 
ao a.rt. 70 do regimento, onde & interruPÇão da ordem 
do dia quando ee Terificnr caso de urgencia, e proceda 
conforme oa.rt. 7~,que diz : «Urgente para se interrom
Nt aordem do dia 116 eedeve ente:~der aquelle negocio 

cujo reaultado se 'tornaria nullo e êie nenhtuD eiieito ae 
deixaese de tratar-ee immediatamente. Não ee dandC) 
este e&!IO, a. app~ da ~ela. s6 terá. o effeito de 
obrigar a que na. sessão seguinte seja o negocio tratado 
de preferenci& a qualquer outro. » ' 

Deate modo eonseguir-ee-11,. ~Tar o direito do nobre 
deputado e a disposição do regimento, qne d. ~ja 
Clllllprida o mais seTeramente poSIIivel, porque lpMein 
que preside aos trabalhos desta c:as& iriftue mnto nos 
seus resultado&. {.Apoia.doa.) . 

Eu já. ouvi a um nobre deputado, e muito illuatrado, 
que não lia o regimento, que tudo confi.a.va. ao presi
dente da casa, a quem dava o seu voto para. exinlir-ee 
des!!a tarefa, tendo quem o guiasse nos casos duvi
dosos. Pela minhA p&rte ~nso de outro modo. 

Assim, poia, espero que V. Ex. mantenba. u dispo
sições do regimento, e que o nobre deputado requeira a. 
sua urgencia, se entender que o caso é dellA; nQtaudo, 
porém, que, fi8 não fôr a mate.ria. tão in&tante. que nio 
possa. ter · lugar a. ana disc118São amanllã, a urgenci& 
não será procedente. (Apoiado.!.) 

O Sa. VJcE-Plu!SIDZl'iTE:- O nobre deputado pe1o 
3• districto do Rio de Janeiro nedio a leitura da ordem 
do dia ; ell~ está concebida nos seguintes termos : 
« Apresentação de projectoa, indicações, requerimentos 
e discu&Eão deate8. E, se houver tempo, . discusfão d~ 
ma.teria.s anteriormente designadas para a 1& e 2• parte 
da. ordem do dia. » 

Se porventura a apresentação de projectos, indica
ções e requerimentos fo88e só na. primeira hora· d& 
sessão, inutil eta declarar-se houver tempo, discussão 
daa materia.s anteriormente designadas para a 1 a e za. 
p&rte da ordem do dia. {Apo~.) 

O SR. Conao Ron&IGVEs : - Mu a. ordem do dia. não 
póde revogar o regimento. · 

O Sa. Vu:~:-P.EslDJ:NTE :-Entendi, pois, que o Sr. 
presidente havia dado para :a. ordem do dia a diacusiio 
de requerimentos, e &6 quando esta terminasse ses 
passaria ás materiae da ordem do dia antecedente. 

O Sa. AmlaADE Fr<:t!Buu. : - Entendeu muito bem. 
O Sa. VJC:t-PllESIJ)ENTE :-Portanto, julgo tJ.Ue en

tendo gramma.tical e legicamente a ordem Cio dia. 
como foi dada, e se esta não está de conformidade 
com a. letra do a.rt. 135 do regimento, aegue-ee que o 
presidente da. camara, tendo a fac:úldade ampla de 
marcar 'a. ordem do dia, uaou della. 

Entretanto, aebando-&e na. ea&a o Sr. presideute, VOlt 
pedir-lhe a graça de reoccupar a cadeira, para m~lhor 
Interpretar o seu acto. 

(O Sr. pruidmle QCcuptz. de nooo a cadrira.) 
~ Sa. ÂLt.!ICU. A.r.u1n :-Peço a palavra para ne-

gocio urgente. . 
o s~~.. P~~UmBNTE:-Tem a. palavra. 
O 811. An"cAa AausiPz : -Requeiro nrgencia par .1 

que entre em ~o a. materia da 2• p&rte da ordem 
do dia. 

(lia dit:et"I<U f"tel<xm«r~• para qvt o Sr. pre:idente tk
cida a q~•Uio lU ortkm nucitada.) 

O SR.. PusmENTE: - Concordo com a. decisão do 
Sr. nce-presidente, nem podia ser outra a btelligen
cia dada :i ordem do dia, á.. vista do que dispoem os 
a.m. 133 e 13~ do regimento. (Apoia.M..) 

O qlte não pennitte o art. 135 do regunento é fun
damentar ~nerimentos depoia de concluída. a primeira 
hora de eeaaao; mas, deade que são enviados i mesa, 
não podem delXar de ser recebidos, apoiados e discu
tidos por ser o dia proprio pr.ra a cWCUNio de reque
rimentos, ulvo o caao d&c:a.m&la reaolver o contrario •••• 

O Sa. .Au:I'ICAR. AR.AJUPI!: : -Já. fiz o meu requeri
mento, V. Ex. o aubmetted. á coll!ide~ da ca.aa. 

O s ... A.R.Ac~o LUlA :-A qu~o ainda não foi deci
dida pela m.ea&. 

O Sa. Pus!DENTE :-A oN.em do dia foi dad& nos ae
guintestermos: "'Á.Pff-S~ de projector, indic:a.çõu t: 
requenmer.eo., e discunilo datu. & lwut!e.,- umpo, d••cu.~
.silo dM maúrria.s tUitmOt'fllelúe <krignadcu, ca.mo para. a. 
1 • como fHJTIZ a 2• pa ~u. • 
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O sab):lad,o, não havendo decisão· ew contrario,_ é 
d~stina~9_ :exclt!.~ivamente á dis'cussao. de· i:equerimen-. 
tos·, J Apolaào•,) · · . . . ~. ' ' · . ' 

Assim éil podia ter deixado de dar outras materiás 
para iJ, ordem. :~o dia de hoje~ (apoiados): não ·. 9 fiz,·· 
porém;. porque ~em sempre 1ia re_qilerrmentos a disêú
tir, e; ainda ·mesmo ' havendo~os, p_9deria. a '_camára en.c 
teil;der conveniente dar preférencia, ás materiàs que es- · 
tavãe na ordem ·do dia anterior, como pern'ntte o re,.c 
~me_nto: por_isso as i_nclui condicionalmente na orilem 
<lo dia .4e . hoJe,, l Ap.otados.) 

:;lémpre !J.Sllhn sê procede.u; e nunca : houve r.echtma
ção em contrario: ad~iro-me, pois, das duvidas que 
agor;l apparé<l!lm a este respeito. . · 

O Sa. 'DuqÚE-EsraA:i>A. TEIXEIRA :_.Peço a iJalavi•a . 
pela ordem_. . . · · · · . . 

O Sa. P.ti.E~IDE!)ITE : ~ Ha uiD, 1·equerimento de ur- · 
gencia, que não é permittido discutir; vou ·pôr a votos : 
esse_ requerimento. · · ·· · ·· 

Posto a .votos o requerimento de urgimcia offerecido 
,ll6lo .Sr. Alencar ,Araripe, é !l'PPt:ovado.. . · . 
. o: SR. :CoELHO RoDRIGUES (~ela . ordem) : -Sr. pre

sidente, ·desejo obter :de V. Ex. um esclarecimento. 
Não :-deve ser duvidoso· a . y, Ex. o meu acatamento 
e respeito pelas decisões da presiden:cia desta eas;~., so
bretudo quando a vejo occupada· por nm homem· tão 
pratico j masparece ').Ue me será Concedida a solução 
da .'minha pergunta . ' . · 

Requerida a urgericia pelo nobre deputado da pro-·'. 
viniíia do Ceara, · o nobre · deputado pelo Rio ae Ja
neiro ped~o a pala1ra pela otdeín1 · e eu juJgo que riã!) ·' 
lhe podia ser reêusada antes de se votar o requeri- · 
mento de urgencia. (Apoiados.) · 
· O art.· 169 doregimento diz o seguinte: 

« Quando se houver de encetar qualquer discussão, 
p.oder~se-ha. pedir a .palavra. pelo. ordem p;tra lembrar 
~- ,melJ?-pr, - ll1~thof1:o . de di_rigi-llj. O mesmo será per- . 
mtttido no fim da dtscussão, qua111do . se howver. de votar, 
para melhor se estabele'cer o ponte .da votação. )) ' 

Ora, se mesmo nas materias que .têm 'discussão póde : 
hav!)r neoossidade de, ' antes da vótaçiío, pedir~se a pa
lavra pela. ordem; com maior razão ·ella deve 'ser ·con:.: 
c.edida na·s ·ma teria~ que., n_iio ·têm . discuss~o, · porq,ue 
talvez• se ·pretend!J, ·apre>entar uma .excepçao ao caso, 
IJUe devá ser apreciada _pela camara antes de resolver 
a questão principal, entretanto que, recusaridp-se a pa
lavra pela · ordem; a c:ionsequetieia 'é ficar tolhido o 
pensamento de quem a .pedLO, e talvez prej ildicada e 
~squecida uma disposição do regimento, ou outra qual
quer co usa digna · de ser tomada em · conaide1·ação. · 

.N esttLs condições, quero submetter á consideração de 
V. Ex. estas ~bservações, pedindo · que me diga se não · 
se pó de fallar pela ordem " nte~ da votação de qu11lquer 
reqnerimimto, ·que · não ·admitta discussão, como, por 
exemplo, o de urgencia. . · 

q Sn. PRESIDENTE :-0 Sr. depntaclo leu o art. 169 do' 
r egimento e creio que . nelle tem a resposta á sua pér- · 
gu-n-ta. 

Todavia direi que, não sendo permittido discutir re
qtterimentos de urgencia, .não póde ser-lhes-applicavel 
a disposição da 2• parte do art. 169 do regi):uento. 

. O ~R, CoELHO RoDRIGUES :-Mas ~palavra pela ordem 
podia não · ser so hre a urgencia. 

'O Sa. PRESIDE;NTE : -·Os requerimentos de urgencift 
têm preferencia a · quaesquer: outros, e até interrom-
pe?'! a ordem do dia. (Apoiadcls.J · · 

FIXAÇÃO D,4.& FORÇAS DE TEilRA., 

Conti1,1ú;~ a 2• discussão do art. 1• da proposta do. 
go_verno que .fixa a~ forças . de terra para o anno fuum- ' 
cerro de 1872 a 1873. .. 
. 4t Sr .. .Ja;;ua,r il!te. (rninist~o da g·uerra): -Sr._pre

$Id,ente, . po_sto q~te · os nobres deputados que tomárão 
parte na discussao do p;ojecto d!1 fixação' da for1•a de 
t~rra po:uco .se occtipassem: com esta mate1; a, pre!e
rmd? discutir a sslimpto. de politica ~era!, com tudo & 

cons1deração que me merecem esses !llustres membros 

Toxo u 

leva-me a dar-lhes"!'esposta, se bem ligeira, procurando 
a.p:recilir devidamente as suas observações: .: . . · 

O nobre deputaq.o pelo'Rio-Grande do SuJ. oc::cupo11- ., 
se l!l.rgamente corrf a questão do elemente; se!'Vll. Pa.: 
recia-me, porém, Sr. presidente,. qíte havendo uma. 
proposta. do governo, · a ·qual _provavelmente em· breve o.• 

será trazida ··á discussão, e · que por occasiiío da resposta < 
áfalla do tlhono já esta questão foi debatida, os I).ohre! . 

· deputados devião aguardar_ que .vies~e ao debate a pro
posta do· governo para então discutirem largamente a . 
materia, ·como é do interesse -do paiz e como o· governo_ .. 
sinceramente deseja. (Apoiados.) ·!c • • :· 

o Sa: ANDJL\.ÍlE FIGU'EIRA :-Pre~auçiio coatra os en-··.-
cerramentos. · 

o Sa. MINISTRO ~~ GuERRA: - Fazer o. contrario,, é 
manifestamente consumir o temp'o sem resUltado._ (Nõ,~ ~
apoiados.) · , ·. · ·· . . ·. · . .. :·, 

Assim, pois,' ainda que os estylos da casa ;:~d,mittãp1 ;· 
. é ce!to, que na discussão da fixação de forças se .pos&a. l· 
. tratar de politica geral, l?are~ia-me, repito; que . l!a-{ 

vendo uma proposta espemal que ha de ser. ap+,elleii- t 
tada á consideração da camara, era• ~hi lug11r com_pe-· · 
tente para. todo e qualquer debate sobre esse assmnptP1 :. 

dando-se-lhe então to(lo o elasterio ppssivel. (A pai(!,- : .· 
dos.) ' . . ·.• . · · : . . · , .: 
. Entretanto fa.rei _algumas considerações simplesmenw_, . . 

pelo respeito que tnhuto ao nobre deputado a quen'r: me!:' 
refiro. Disse o nobre deputado que :houve. grande in:-:', 
conveniencia na proposta do .govern.o sobre o elen;tel:\tp~ 
servjl, e' apontou até a menção que sobre tal.prepo,ata 
foi feita na !;alia do throno,. fundando-se em que P,ous .
annos se .tinhão -passado depois. da ascensão do' partido 
conservador, !em -que · julgassem os seus mais conspi-: 
cuos membros · opportuno · apresentar mpa pr!.lpo·st& o.. 
respeito. · . · · · · 

Mas, senhores, ou eu não comprehendi o alcance ~a 
argumentação do nobre deputado, ou elle me permlt
tirá · dizer que não lhe acho ràziio :p!ll'a. assim pensar. · 
" o: nobre deputado, sem ma.tiifestar· qual o pensamento· 
que tem .a respeito desse objecto, levantimdo~se apenai! · 
para dizer . que niio era escriwocrata, declarou, se ·não 
me falha a memgria, que a emancipação · era uinR as
piração geral do .paiz, mas que havia precipitação da· 
parte do governo, e re~ério que os gabinetes anteriores· 
ao actnal tanto tínhão reconhecido isto, que havião guar-· 
dado perfeito silencio ácerc:.: deste magno nssun;Ipto· ... 
Mas; senhores, por isso mesmo que a ·questão ha muito'· . 
se acha sob o do mini o publko preocéupandp o espirito 
geral ~' obrigandc se não a e•turlds completos, pelQ 
mep.os á consideração da i,·decli,navel necessidade de 
uma solução, é força confessar que · ra tempo oppor
tnuo pará tratar-se delln, o que reconheceu o governo· 
mencionando-a na falia do t,hro'no. · ~ · 

A censura Çle precipitação oão _é. nova. Recahió·tam:... 
bem sobre o ministerio presidido ·pelo Sr. conselheiro 
Zacarias, q uundo . inclui o tal assum pro na falia do thro,
no. E naquella época, é certo, os estndos sobre a ques
tão não erão ainda conhecidos, e sobretudo a opinião. 
do paiz não se 1Iavia maniiestado a ~! respeito, de 
modo que; declaro mesmo .aoo no .- ,res ·deputados qu(l o 
conceito de muitos · foi que o nob're S; . ··c9nselheiro .Za.., 
cariw; não tinha andado bem a visaúo fazend.o aque}J.lj. 
espec!e de provocaçlio ~ l~ vom:a e á propriedade. . : 

HoJe, porém, que a. 1d.ea, atuada talvez prematura-: 
mente, apreaenta valiosos fructos, b<;je que constante~ 
manifestações a proclamõ.o boa ·e util, sem duvida ao 
Sr. ·~onselheiro Zacarias não póde deixar de caber muita 
gloria por esta iniciativa. Como que foi uma esperan~a 
de luz nas trevas, um ponto lumíno~o e scintillant~ 
que appareceu no horizonte e que, p~uco ~ pouc?, f01 
abrangendo todo o eep><ço. Desde entao, com effeito, o 
Brazil em peso, em· todas as suas class~s, · tem manife.s
tfo~O ~ue a emancipação é uma aspiroção nacio~al. 
l O Slll. Al'l»B.A.!lE FIGUEIRA:- O Sr. conselheiro Za

oorias faz reverter a gloria para o general da. idéa • 
O S:~~.. MJNIS'lrRD 1>11. GuERRA: - ::.e esta manifesta.

ção tem sido. teita por toda a nação, se os nobres de
putados recuão ante a 'idéa de ·escr&vocratas, é_ tempo 
que o f O der legislativo se occnpe con:_ tal mate!1a, p~
recendo-mc tiío sómente que a occas1ao da d1scu•r.ao 
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.do projecto deYe; ·ser -êsper!!da -1lem que •-fiqueÍn :pr~
judicados : ·assurn:ptos .cl5mpletamente es.t~·anhos ·.e 'de 
cir.brilo :muito es.P~cial. _ . . . . · . . .. , 

.·<AICt:rescentareuJpda,·, .que este sllenc1o 'de ;que ;ta.l:lou 
··o···'·nóbre deputado ·n'iio -tem :sido tiio· ~;elig.JOs~men.te 
ol:íéervado 'nas regiões officiaes.como ·dísse. 'Certo· é que 
a!l'•fall:as •-do throno, nos al).no·s. antecedentes, não . :men
cioiií!:riío·este ·assumpto, -m;!S ·\>S nobres :deputados--não 
ighetão··que · diversas. ~sembléas ·pt•ov:inciaes · votár~o i 

~U:lidos •para. a manjlllltssao, e que .. os govemos-de e~tão 
sem duvida approváriío . este. prO~Jedlmento, ,J>or 1sso 
.qy.e,. competin~o-lh.es illsin.~ar a~s presidentes ~as P:>;~
yu'iéJ8,s que nao sanccJonass·em··leJ nes:se· ··sent1do1 nao 
o fizerão. · 

A<ssi:tn ~ pGiis, Yê•se que: a idéa•tem .mesmo pàirado!ho . 
té'tiéno•official, ··e que . as .:govexnos•-anteriores í:)ão têm 
sido indifferentes a ella. I sto, senhores, em relàção 1ao. 
fatlto-ido :silencio a-que s.e referio o nobre. deputado. Não 
c!itts;úei; póttanto, a camara repeti'lid? -lhe aquillo que 
tem< sido refe~·ido pelo .illulltradó pres1dente ·!i o conse
lhb : do . a~tualg!Lbinete . .Fica, pois, 't>:~-.:ado qu~, além 
da. .qãe"Stão assentar ·. em •terreno offic1ab ha de mais' a 
rati.ís -a. :maiiifesta:ção' da: nação; pois .acredito que as as-
seflib:téas f!ro:Vi.D:e~aes são entidades muito importantes \ 

- no nosso systema de governo. Houve até uma declm,-a
. çe.o:~e:i:ta ipelo venerando presidente: do conseJho do.,g~~;
blti~te:él:e 16 de Julho, eo ·.governo actu!,\l' nao :fez ma'ls 
d'Ó' I:[tre rcumprir •a promessa que elle ·tão soLemnemente 
-fiZerà. 

· ''() Sa: AiiDRADE FrG'uEmA.· l'~ O ·Sr. Vi'l!conde de 'Íta~ 
lfeitàby já reclàmou ·contra ';· ;podem fa:zet a reforcma, 
ttilla· não ·iJivoquem a sua 'iiutlmdli.de. . 
.. ·q ··SR: MrnrsTno DA. GuERRA:--0 n<ibre deputado, pas~ 

sando desta ordem .de idéas, lamentou · que o . ·governo 
act.ua~ quizesse~e occupardetantasre:l'ormas, comoasqüe 
s.e::aehiío mencionaclas na falia do throno; e mostrou
'se•maravilhado de 'que o governo w·etendesse- emara~ 
+!har-s~ em taes reformas. Não Yejo :.razão , para esta 

· (}pse~vação. Não yejo que o gover.no atltúal tenha em 
VIBta ·maior ~numero ele .reformas . ll:o _que as pro
po~~tas .por seus -antecessores, e ,appell~)Yà'!Ía, a ·memori"a 
mesmo dos nobres deputados, qu;e estara\) ·certos de q1:1e 
osmP!isterios antec~dentes decla.r~rão.urg~ntes a reforma 
el~itpral, a reforma da e;u::r~a. nacional; a re~orma, do 
reêrU:tamento, .e a dos mummp10s, da . qual tao sena
IIÍ~n:te se occúpou o nol:)re ex-ministro do imperio do 
gabinete de 16 de Julho.. _ . 
. •O: governo tem em v1sta melhotatn~ntos reaes ··do 
llr.azil-; :não se exagera queréndo leYar o paiz de re
forma em reforma, .coino suppõe o nobre deputado ; 
pára· isso ha estudos feitos, pro_ curando realizar aquel
las medidas que julga convenientes ; dever sagrado de 
todo . o governo regular, d_e todo o governo sabido de 
um partido que se diz conservador, e que· mantendo as 
boas instituições, . não pó de nem deve r~cuar diante 
daqircllm; r.eformas que o paiz reclama, visto como não 
concebo conservação sem. o empenho de melhorar aquil-
lo que existe. · 
· O·SR. Ar;:nnADE FIGUEIRA: -Partido que se diz con

servador! 
:·'O · SR. MrNISTRO ' DA GuERRA;~Assim :me .parece que 
a admiração do nobre deputado não t em bastante razão 
d~ 'ser. Disse ainda o nobre deputado que ·emquanto Yia · 
tantas · modificações no seu parecer i!lteiramente incon
venientes, via tambem por ·motivo dellas ·separaxem-se 
amigos . de tantos tempos, deixando-se ·entretanto de se 

· reformar aqúillo de :que mais necessitava-'se, e i"eferio
se, á lei de 10 de Julho ele 1835. 

''Mas, 'Sr. presidente, permitta-me o -nobre deputado 
que: llü!' diga que nessa sua especie de censura parece
me nã6 haver bastante coherencia com a idéa primordial 
eAunciada por S. Ex. 
· :• i:' ·o nobre deputado que -vem dizer-deveis revogar 
a lei ' que impõe pena de morte aos escravos que matão 
se11s ·senhores !• 
','0 -SR. JoAQUIM DE MENDONÇA.:- Perdôe-me, V. Ex. 

compre·hendeu-me mal; eu disse que a lei Iião sendo 
>ll!OOti~ada, e par:>. não se offender o re~peito a ella, o 
governo fizesse a sua rev0gação. 

(1111 o·v.trcs itpar[es.) . 

. o sn:.: Mr~'IScTRO .·DA 'GuERRA :....;;c~~ta- .~~c9.Ii1:Pi:~heh.
der os nobres deputados!"Oia ·cerisurão \' c ·~~,Y,~i"!Ji) _pox;~ 
que quer a )l.b o!j.çã~ ·~o •estado ~ *y,.Q, pos.~Q,'JP,~ ~.<!~àJ. 
e. com toda a,lent1dao e ~~~u-telas, •ora •o cen.suraQ p.or
qile não foi. ainda abôlid!); essl/.1e.i' a~ OdiQ:, (c~td, l';ltll-S 
que é -indispensavel co.mo d!J:I'esa: .deru,maJ!lst~tllfllãoj1ile 
a lei teve em vista· garàntir·. ... . . · , ... · · · 

Vem . o. nobre depritâd.o=dizer: não é a, .!W.$t~!lci,a:;.~da 
l~i _que censuro, é. a sua ·niio execução." ·: .,.. ~ ·: •.. ::·. 

Pois, senhores, ha de se c.ensurar. o .)lsp) la attr.ibuJ- . 
çiio. mais .u.obre, talvez, qtl,e .. e:i>ista em t·.nos~_a, in$ti-
tu~ção? . . · ·. •. · ·· ·_ ·. · ' 

O Sa. AlinaADE FIGUEiii-A · :~Gen:surl!:-se,,pelo · , ;~bns&. 

·fhSR.- MINIST!\o DA GuBRRA' :-~~o,JJ.i:abus~; oS' :a~
bres deputadoS. sabem . que uma ou. outra vez;d fD.Itll.\lo
os.crimes · têm· sido . cercados : de_ toda& .. as .. cir4un:t~~n
cias .. de perversidade . (InterritpÇqe~),:,;· · Qj:(~fliiô :1õi,4à~a 
ao J?oder moderador a attrib?ição de .~etd~~J<r., ·~p1:_ s~l:n 
dt,wJda .em certas e deternnn;1das clrclimStan_e1aá ;_. e 
quando ha uma espécie de t eridencia "em -'t<ido ~·paiz 
para repe~lir-se esta lei tãci seve):a, ··não pô!le•lha,Y.er se• 
não -:um-elogio 'para ·aquelle que, ·•sem:prejuiz@' da•li.tdém 
pú1:ilicà, usa ·de·-~aes atttibuições ; ·os :ilobl(eS <d-epii~ados 
não disse1iio que· houve;sse .:perdão, .,o=·que tem 1t&vldohé 
commttta~ão: de · p·éna. ' · · · ' · 

(:lia;- tt]'g'uns 'àpat'teá.) . . , _ 
St>phistiquem como qU:izérem :os nob1·es d~.]Ju~:l.:dóS :a, 

questão; o escravo é um homeni, e un:i_'lrom~m,·é' ~êin
pre digno · . .d,e · .. et>mmíseração, quando \Criininoso; ''l;ifa• 
ta-lo, é matar . um'homem. · , 

.O ·Sn. DuQUEcEsrakuA. .TE-I~EIIIA. :--.Mas . que)li. ,c<)n~ 
testa esta verdade 'I · 

o SR: MtNJSTRO inR ;GÍllliÚI:A:~.J.Fui ' '<J il~b:ret:tl'eph-
t:.lido.... · · 
· O Sa. · DüQuli~ES'i'i\AI>'A '~litil"!iriiA; :""-Oli !·;sêilhl.l:r; Ii:in .. 

gaém Mnt~~t:: isso· M'1Bi•à:iii, . e' aín·da •mliis ' }i'?'';P~~la~ 
menta braztl'elrp. . ' .. 

' · •• ! 

(Trocão:se di/ferentei apar.les:.) . . 
Q SR. Mrnisrno-DA. :GuERRA;,..,..() nobre deputado.; :Iál

lando .ainda dos motivos .que tinl:ja para -colloyar-se·.em 
opposição ao gabinete actual, enunciou uma pr:oJ<>osição 
que não se diguo)l demonstrar, a de donatarios_ de_ ea
pitanias. 

Parece-me _que quando se lanção ·no . parlamehto' pro
posiçqes dessa ordem, é necessario acompanha.:.las ·de 
demonstração. (Apoiados.) .. _ . . 

E ' uma accusação muito .grave a d~ a~rar-se .á, ·~ace 
de um governo, que converte as prov1ncms, onde 1m
pera o systema livre, que felizmente nosr.ege, em capi
tanias, e que se faz yoltar o nosso paiz aos te:mpos 
coloniaes! 

Se para estas provincias :farão mandados 'donatal'io_s, 
o nobre deputado não enume:rou sequer o nome de um 
desses prepotentes governadores , e nem tão pouco qual 
esta infeliz província convertida em · capitania. 

(Ha apartes.) . 
Sr. presidente, a proposição do -nobre !iepu:tado-pa

tentea"se~mec . tanto mais infundada -quarrto YE)jo -mesmo 
que S. Ex .,:dando como motivo·da posição que .assumio, 
a .existencia de donatarios de capitanias, parece-me (lUe 
não podia referir-se ao governo actual, visto .que sabe 
que ponqu~ssimos têm sido os presidentes ~0meados 
nestes ult1mos mezes, e contra elles nem a nnprensa 
nem a tribuna têm-se pronunciado. 

O SR. ANDRADE FwúEmA: -0 nobre ministro · do im
perio responde pelas nomeações do gabinete dé 29 de 
Setembro. · · 

O SR. MINISTRO 110 lnrPERio : - Respondo, mas me 
mostrem quaes forão os capitães-gener.aes. 

O Sa. MrNlSTRO nA GuERliA;- O nobre 1Iuinistro ·-do 
imperio ha de respomler , sem duvida ; quando forem 
apresentados os :factos. · .. 

(Trocão -se d-ive:rsos apartes .) 
Recordo-me neste momeuto da nomeação de ·dons 

presidentes, :feitos pelo governo actual, o do Ceará, o 
Sr. Costa Pereira, hoje p residente de S. Pau1o, e o 
Sr. J osino, da provincia do Rio de Janeiro . ·1 
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SESSA.O EM 10 DE JUNHO DE 1871. 5! 
:Mas peço ao nobre deputado qu(>, se a estes aetnaea 

presidentes se referi o, apresente ·os motives 'das· euas 
censuras, visto que, em meu conceito, UDI e outrO tem. 

:·prooeQ.icl() .de -1lm:mod.o dign~ de louvor. (.ApoiGdol.) 
O presidente do Ceará., hoje removido para. S. Paulo, 

. teve &.fortuna.· de :retirar-r.e cercado dos elogio& de to
. doe os· partidos, e hoje a.credito qlle nquella. provinda. 
se achará. _Pe•·feitaruente satisfeita com a s.dmi.nistração 
de tão distincto administra.dor. 

Qua.nto ao Sr. c:on•elheiro Josino, não · sei que cen
. sura .tenha. ~erecido, e sell!l precedentes são tão hon
. rosoP, que .a.eredito que o nobre deputado não se refe
ria a eUes. 
~ndo, portanto, est.'\S :1.s nomeações do a.ctual gabi

nete, em que a.lvo se ·empre.;a o tiro do nobre de
putado'? 

(Ha alguru aparte•.) 
Deixando estas ponderações, Sr. presidente, em que 

· sómente toquei pela. attençii.o que me merece o nobre 
deputado •.•• 
· O Sa. JoAQlilX DE ·ME:\"DOSÇA:-!IIuito obl"ig:ldO. 

O Sa. Mr:o;rft'B.o DA GmaRA"-····pa98arei ás conside
l'ações por S. Ex.-feitas, relativamente á fixação de 
:forÇllS. 

O nobre depntadoiallou no pequeno numero da força 
exigida. pelo projecto, .16,000 pr-.1.~'11.& em tempo de paz, 
e o dobro em tempos extraordioarios. Para. justificar a 
sua. censura, l"eferio-se S. Ex. ao relatorio do nobt"e 
minilltr'l da justiça, quando este, f..I!and? eru alguns 
-pequenos di~tnrbios, de ·pas!ll!geru. J?<'"~"rou a {'eque
na força ex1stente em algumas proY!nCuls. 

Parece-me, senhores, que o "nobre d~utado não·-1em 
· · lUila ba.se muito se~ para ~n:~tP.ntar · • seu argumento, 

·porque o nobre minrstro da. justiça niio fallou em ne
nhuma. altera.çiio da ordem publica ge. ai, e . sim em cri
mes dados, que com maior uum~ro •le força. podcrião 
ser reprimido~; mas saiba o nobre deputado que o Sr. 
mi!listro ~a. justiça reierio-sc nüo á forçll. de · linh:t, 

· CUJO destino é outro •••• 
O Sn. Jo.~Qt'IM »!: l'IIB:mo:sçA :-!l-Ia~ decltlron que ers 

muito poRca, e Y. Ex. sabe que a de linhu. ajuda a. po
·licia.. 

O Sn. MrmsTno DA GUERRA : - Isto . é uma cousa 
pouco regular. 

O Sn: ANI>RAD!: FJGUEJIIA : - E' irregular, mas o 
facto é este qu~ se está. dando. 

O Sa. 11-IrNISTRO DA GUEnRA : - A nossa aspiração 
de"e ser que a força de linhn. ~óm~nte apr;>lique-se para 
o fim a. que é destinada, e que niio ""j" dtstr .• bida para 
serviços de policia. em que pl'rdt! o" 1•recioeos habitos 
de disciplina, c inutilisa.-se dt! mQ<.lo prompto e fCneivel 
em relação aos princípios que :1. olev•·m reger. 

U:~~ Sa. DtPilT.~no :-Se niio ha t••rça policial... 
O Sa. Ilru<~sTno D.~ GUERlU:- O r~mcdio é que a.s 

nssembléa.s provinciacs procur ... m r .. gularisar suas des
peuu; de modo que possão augmeutar a for<,·a policial, 
visto · que pelo acto :tddicional a. cllas pertence esse 
serviço. 

O Sa. JoAQUI!K DE l\IENOOXÇA: -Niio o . podem fllzcr, 
e ha neoessidade de acantelHr o futuro, em consequencia 
das vistas em que está. o go"ern.-.. E' preciso olhar 
para as ci:cumstancin.s do paiz 

O Sn. 1\-h:-orsTno DA Gu~nnA :-A força. que foi pedida. 
é n. mesma marcada na lei de fixação de forças do 
anno passado. 

'Sr. presidente, quando gcralnl•·Utl! se diz que a 
guerra do Paraguay produzia grande abalo em oo•sa. 
Javour.• por c:au6.L do cr~scido 11umero de braços que 
a ell..1. forão >UTancatlos, quand•> ha uma c·.pecie de 
clamor geral contra o recrut:nncnto. qu:~.ndo ainda não 
foi adopt8.'la pelo poder leg•~lativo o no>o systema 
de fazer soldados, se o go<crn" vie•se pedir maior 
:força do que a que no. anno l'~\~sa<lo (oi vota.da, estou 
bem certe de que os tllnstres deputados, quP. me pa
rece andiio procurando moti"t"os de opposi~"1o .... (Xao 
apoiados.) 

O SR.. DI:QI:"E E$TR.\D.\ TEIXEIII.\ : - Pl"Otesto contra 
isto. 

O Sn. :MJsrsno D.l. Gm:ruu.: -Perdãoi en desejo e-vi
' far -tudo aquillo que-· poSE& .azedar a; d.isc:nssão , \·mas 
· ·ob&en'o:~ue-ha.um-'Certo proposito1 e:ainds o -quellc.je 
' se .deu,-· por :~xemplo, ·-querendo-se até privar.me 'de 

satisfazer o meu :de-ver .•• 
O Sa, ANDIL\IIE FJGllEtnA:.;....Quan"do :!'oi"" isso'f 

_ O,Sa. MllllSTI\O DA. GuEJI.JU:-Refi.ro-me :í.:t>rot.eJ.a
çao.·· (llec~õta.) 

. O Sa.· DllQm: Enu:D~ 'l"zrnll\Á : -Era.' o exel'Ciicio 
' do sagrado direito de ·petição sobre materia importan• 
·ti.ssima. 

O Sn. Mr:-orsno Dk GVEIUU.~:-(lus.ndo a e-xperlenc:ia. 
já. nos mo~trou q~e não precisamos grandes exereitos, 
~ q~ em occwuao urgente como aquella em que te- • 
nhamos de defender a honl"S nacional, os· BraZileiros 
estão promptos a acudir ao primeiro reclamo ...• 

O Sn. ANDIU.DE. Frsu~riU. :-0 melhor é acabar com 
o exercito. 

O Sn. ·MINISTllo DA. GUEaaA.:-Perdão; quando tudo 
itto é s:tbido, o meio de coaciliargraves'illteresses.gc
racs é aquelle que foi adaptado pelo governo-pedi:rido 

· apenas a :força de 16,000 homens. Com , sta :força te
mos um ouclco respeitavel de exercito, . nucleo ··,bem 

· · disciplinado, que será. em ocea.siiio identica á apontada 
.. acima, um bom modelo das virtudes milit:Ires ·.·para. 
todas n.s emergeacias do momento. 

.Assim parece-me que :t força pedida é ·por ·sua na
tureza perfeitamente justific.ad:l.) e se no aono passado 
o· poder Jegisla.tivo achou este numero .sufliciente, . n:io 
tendo havido alt.raç.ão a.lgu~r.a oo · Imperio, nem' abalo 
l!crio na. ordem publica no · iuteric·r, e sendo perfeitas 
as rela.çües com cs nossos vizinho~, póde,esse numero 
aer novamente· autorisado pelo 'poder. legislativo. 

O Sn. JoAQUIX DE ME:IDO:SÇA: -'Peço a V. 1l:x.' ·CJ.Ue 
não se esqueça da. segura.nça das fronteiras. 

O Sn .. MmrsTao DA. GuEnUA: -Antes de tudo direi 
que nas boas l"elações em q_ue nos :Ícil&.mos actualmente 
com todos os nossos · vizinhos, não fôrs ·boa.·politica 
estarem estas fronteiras cobert:ls de força, fazehdo des
confiar do qualquer projecto e dando · lugar a recla
mações. 

O Sa. JoAoum DE !IIl!»ONÇA d:í. uu:. apnrte. 
O SR. Mrlllsrno DA Gm:au : - Ma.s o · illnstre depu

tado, que é filho de uma provincia que merece elogios 
pelas proYne de nmor·patrio que tem d:.do, 11abe ·que 
as frontQi~ a que· se refere não estao destituidna·de 
forçs.. 

Niio deve ignorar que grande pa.rte dD. força que 
voltou ·do Pnra.:tnay se acb:1. alli, e niio está ·longe' das 
fronteiras. Ao ·menor chnm:~.do ella fará. o seu dever; 
:ll.em de que essa província briosa ern qualquer cir
cumstancia do mom~nto C<•adjuv:!ri n força de linha. 

Ern r.•la~iLO :\ outrn.~ fronteiras, t<aihão a. camara. e os 
illu~tr.·s deputados q_uc o go,·ernó ta.mbcm nii.o se cs
quec•·U de ma .. dar !or\·:t sufliciente. 

Emqu· .. . to muitas provit"'ias do lmperionão têm um 
batalhão, a proviacia de M"'to-Grosso tem alguns. 
Q~nto a outr<:s fronteiras, alguma. cousn tem-se 

tambem feito. O bn.ta1hão qno existia no P.a.r:í. foi m3ll
dado pa.m o Amazonas. 

O Sn. JoAQt;lllii:& !IIEN»O:-õcA.: -A gun.rda nacional 
não fica diFpentia..ta "! · 

O SR.. Mr:-orsrno JU Gn:au: -A gusrda nacional é 
uma instituição feita. para manter · n constituição e as 
leis c para prtsta.r o >eu auxilio qu:..udo fõr ncccssario. 

o s~ A:-<DUADI: FIGIJEil\.\:- M:~.s cst:í. fa.zeudo ser
viro ordinario. 

O Sn. Mt:o;J~Tno D.\ GllERnA: -O illustr~ deputado 
tem o exemplo ne,ta cô te; a gua.rda n:J.CÍonal, . que 
tant., dedica,·ii.o mostrou liur:wte a guerr:l, aclla-8e hoje 
perfeitamente exonerada desse onus. Não s~ pódc íazer 
tudo de um:L vez, e a. gu:~.rda nacion.:l h:tdeconscguir 
Este descanso, aliás dcsej :tdo por todos c não menos 
pelo governo que trata d.ste objccto. 

O Sa. JoAQtm PE Ilb::o."llo:-;ç.\:-Agra.deço a cxplica
çilo, mas ecmprc declararei que ainda estão mil c talltos 
guardas destacados. 
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O Sll. !lb:s:tST&O 11.1. GVEIIUU: - O illustre deputado 
fallou zw. reorgani.sação dos . c:orpoa man~oa. para. o 
Rio-Grande, e como que pedio uma vroVld~n~:J. para. 
que se não fizesse recrutamento em sua. provmCl:l.. 

Tranquilizo o illustre deputado declaran<lo flUe o go
'\"erllo tem dado COlltinua.dis ordens para que o recru
tamento se faça com toda a moderação, isto é, que só 
se lance mão delle qua.ndo o cha.ma.mento de volun~-

. rios não chegue ao numero aufficiente que as ne;essl
àades exigirem ; portanto, estou con"\"encido de que não 
só no PJ.o-Grande, como em outros ponto; do lmperio, 
não se farão sentir medidas violentas. 

o· illustre deputado faliou tambem em que 09 C.Jrpos 
de ca,.-allaria sejào preenchidos com gente de onn:as 
pronncias. Isto poderia ter lugar, m&s não é :::J.lllto 
uatur:U. 

S<: depois da guerra se tem procnrado qua:::o se~a 
poss1 vel fazer voltar aos. seus lares s.quelles que p::-est:i.
rão sen·i<;os, acha o illustre deputado que seja _nzca
>el que v:l. ~nte de outras provindas fazer sen·1ço uos 
corpos do Rio-G ande, qua.ndo os do Rio-Gr=de nã~> 
Yão prestar serviços em outras provinci .. s '? _ 

O ~.io_-Grnnde do Sul prestou relevantissimos se:v;ços, 
rcpehre1 até a.o fim, mas prestou -os como p e'tm·ao as 
::nais pro,incias do lmpeno; se deu mais gente, é por 
que es.tavn mais proxtma. do thea.tro da guerr::., e po: 
co::sequencia esta mais !bc interess:~v:~.. 

Po ·tanto, não se diga que n1io dev:~ ha.ver :~hi •·eeru
tamento, porque seu• filhos, briosos co::no $lo, dcrr:t· 
:náriio copioso sangue u. bem da patri:t. Os serviços lÍ. 
causa. n:~.c10nal for:io feitos por todos os Brm:ileiros n:~ 

• propo• çio das forças de cada unu provinda. (Apoiado$ 
t nilo apoiados.} · · 

Então os nobres deputados pela. B:~hia. podi:io fa.zer 
igual reclamnção. 

O Sn. BITTE:s:cot:nT:- Não tem compa.raç:ic. 

O Sn. liiJ:-.'ISTno DA Gt:EnR.\ : -A eqnidade pres;de 
a. todos os netos do governo ; mas .; sabido que 
no Rio-Grande ba muita gente que am:~ as armas, 
e p ;·incipalmcute n arma de caval!ari:L. Além disso 
í: sabido que o homem .r!o Rio-Graudc não gosta. 
C.o norte do lmperio. (Ntro apo ·aclos.) Refiro-me i cla..~sc 
do povo Nno era ca.paz de fazer uma. mjusti~a geral :i. 
provincia, que t.'tnto 11dmiro pelo seu valor e patrio
ti-:r.o, mas é subi lo que nes•a provincia o sold::.do que 
nii.o é do Rio-Grande, é b"hiano, o que narece diminuir 
~ s.:.a import:>ncia iudividunl. E•tn é a verdade. E' nn
tura.l que cum o tempu se viio babitu:~.ndo á gc:1te do 
norte em serviço, ma• por emquanto ::üo acho conve
ui.,nte fucr e'iS· · reve•~<rnento. Entrcta,.to, ~o·~o assc
õUrU ao illustre deputndo, que o rccrut=ento em gernl 
!1ão ha àe ser violento. 

O Sa .• <\:s:nr .. uu: FJGt;t:lR.\ :-Xcm ]'O<lia F.-Cr, é contra 
"- lei. . 

(Ha out•os apartes.) 

O Sn. lllt:o!ISTIIO D.\ Gc&nr .. \ :-Scuhc:-~'· e>ta <jtlCstão 
me p:nrce odi '" •· ( ,tpoitu/o• ) · 

Creio que ~cnl:o •ari,feito :ís inte::-pclLt~·õe:: feitM pelo 
cobre dt>put!tdo do l:iu-lirandc do ::\ul : }':t"arci :l"ora 
:! . r~.-poudcr :.o nobr•· <leput>nio pcl:r. !Jro,·incia do Es
pu·tto-~~nto. 

Começou ~ - Ex. cc:1surando t:11nberu o pequeno nu
"=!Cõv da !v r<: a pe· •id '· 

P><rec<:-mc •jUé a re• .n••:o dada :o o primeiro preopinan
t'! deve >ati~raz r ::o s ;;tt!lclo. 

P<Jrg~ntou o nobre ''el'ur .. .J.o FC deviamo.• ter na or
;;1·+-.açã.o do exerci1o c-'rl"'s mo'\.·eis ou eurpo'"' fixos 

Re-po:tdcrci :l. :S. Ex. que o que esti determinado nc:. 
!.Uti::no <!ccreto, u,si~ad•l tM·Jo Sr. Ilnr.õo de Moritiha, e 
:•egundo as :mtoris:•çiic:> ex i !otcntc~ e:n lei, ú 'Jll<' .t nossa 
íorç:1. >;C coml'or:i •le corpo- moveis, l:avcnrlo comtudo 
:•lgumas cvmp ·nhia> <lc t<>rpos fixos; tt;do i"t<> est:í. 
exarado naqu<:lh: decreto c nada tem em • i ra. o go
~·=o innovar, con!'er,·:m<.lo :up1clle qll:ldro, p.:l•• qu:~! 
r.<:rá. distribuída a forç t pnb.ic:t. Acredito qut: dctitc 
:::cdc o cn·iç;, scra perfeitamente <le>empenltado. 

Et:l divel'l:llU' provi11cin• h•,·o·ri uma cvuop~nhia fixa 
<:c ÜÚJ.ntaria. Em l\It • :~,, !~Lia, S. Paulo c I'crnam-
1;-.:.:::> co:np:mbi:t5 de cav •• !!:~r::~l ::10 !'.lr:uü n:n eFq·~a-

drã:v, e em Goyaz c Mato-Grosso dons corpo10 ·ae caçado-
rts a. ca.>allo. . 

O Sn. Fol'>"TES :-Eu disse que este systema nlio me 
parecia bom. 

O Sn. MINISTRO n.~ G .k:BB.~: - Parecia-me que o no
bre deputado fuera um:1. perglillta. Então V. Ex. nliCI 
julga. bom este systema? 

O Sa. FoxTEs dá. um aparte • 
O Sn.l\!x:s:JsTno nA Go:aM:- E' este o systell:la que 

foi approva.do; temos el:Il ~rol corpos moveis, e spe~as 
um:~ ou outra companhia ae corpos fixos em provmCl:l.S 
especiacs. . 

O nobre deputado sabe que a província de Goya.z ·é 
centro!, e difficil:nente os corpos moveis poderi:io act:
dir a qualquer ponto de seu territorio; a.ssim um corpo 
fixo de guarni<;ào ficar:í. ap.i be~ collocado. • 

Ma.' em geral f1io ma1s preciSos os corpos move:s, 
prc.mptos ao primeir<! reclamo de qualquer urgenc::'

Crcio que tenho mformado o nobre deputado, dt
zendo-lhe que nada ba. de novo senão aquillo que foi 
determinado pelo Sr. Barão de liiuritil:a. . 

O nobre deputado, :J. quem me refiro, f:illou em re• 
!crcncin a um arti~o do projccto em di~cusS:io, no 
q?al ? governo sohcit:1 uma autorisaçiio do poder le
gtshttlYO •.•• 

O Sa. FosTES: -Pedi a intcrpretaç.;o deste :l.l'tigo 
e como preten lia exccutn-!o. I~so é importante. 

O ... Sa. llllxtsno DA GuERRA :- .... para tran.,fcrir os 
officine~ de umas para. as outras armas quando ti vessern 
demon~trad.o aptidão especial. 

Não >ei que inte.·pretar;üo po<:;a dar ma.is clara do 
que a propria letra do .. r-igo que autorisou eo.tn. mu
dança nas leis de :tlxação de :forças anteriores. 

Isto quer diz•r que um official de artilhari:t, por 
exemplo, que dnrnnte a Cllmpa.nha ultimn demonstrou 
grandes habilitaçües p:u·a a arma de infants.rin .e que 
entretsnto sem c&tudos scientificos ou interrompidos 
pcln ~erra ou por circum•?ncias paTticulare;: n~ 
pod··r1a llllllC:J. ter ncces,o, sera. com vantag~<m propno. 
e para o serviço :::ernl passado par:r. outra arma em 
que m=:i• lin~mente po~sa :r.spirru: a um f_uturo . As 
p •omo<-ves em 1Cf:\ntar1a e caYilll:u-ul. reguluo-ee dous 
terço• Jlor anti:.:uida<le c um te•·('o por estu<los. Assim, 
poi•, ,.é o nobn.- d~putndo a c:onveniencia. que teri.o 
aquelle• officiac~ em pass:tr de uma :t.rijla W.o re,tricta. 
em relaçii.o a h .. bilit:u;ücs es leci:~.es par& outras em 
que ta.! principio llão é tiio rigoroso. 

O Sn. Fosn:s:-1\I:r.s é neccssario requcrimentv~ · 
O Sa. r.IJ:s:tsTno D.\ GuERRA :-0 governo ha de 

fazer o -c~o I:lllis discreto desta :1lltoris:lçüo, e desde que 
clla exi.•t>t. nãu ha neccseidade de requerimento. 

O ~n. Fo:.-ns :-!IIe p:trece que se d:í. muito arbitrio 
ao g"'·e rro . 

O !".a ·•hNISTno liA Gt."EnB.\ :-A· Cllmara pertence 
de~.i·lir t>e de,·e ou n:io dar e•t:t autorisaçào. O que 
lembro é qnc ella se tem dado ·· outro• governos 
(npo•ado• ', c que o :tctu:tl ' ·lo pôde presc.indir dcst:t. 
autor·saçi\o, de .. !c qac o• uos~os g.me ae•, os h(\mens 
pn.tic••-, AAo os pnm•·iros n d t: nrnr q~<e tal mPdid:t 
é i"di·uen·li\'Cl, que s-·m clb c•tüo deslocD.·lo~ muitos 
offici,.. "• ficando in:rx:-di<!o o :~pro,·cit:mw::lto de boas 
qual ida le• de muitos clellc~, o que impJrt:t vicio na. 
or~lllli~hçio mi!:.!J.r. 

O ~a Foxn:>: -As aulorisaçües :J.nteriore.J uiio erüo 
tiioampl.s.s. 

O S& 1\fJNrsrno J>.\ Gt:f:RR.\ :-Leia o nobr·• deputado 
a lei do !lnno :ltl'P.z 1do, e ua de achar a. me,missim:. 
antori~ftç.::.o. 

Póde Per que ,.;io exi~t :1o as mcsmaa pal:..vras, Ie:l.~· 
:t ,·crda.de <! el'ta: durant~ a ~nerrn rcco•.hcceu -•c que 
os offici..es de artilh:u-ia tinbão mais aptidi"io para in
:fantarb ~ "Yiee-,~r~a . 

O 'R. Foxns: - Mas isso ::ão l:a de ~car ao arLi
trio. do go~·~rno. 

O S11. Mr:s:lSTao n.~ Gn:nnA :-A autori•a.ção ha de 
durar o tempo <b :e:; j.i , ·.:m os nobres deputados que 
:1fio ser:i. :o'!'l~a. 
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O Sa. MELLO REGO:- E' medida que 'póde convir, 
mas tambem póde dar .lugar a muitos abusos. 

O.Sa. MIN1STRO DA GuÉRR.l.:-Nesse ·caso,.aos mem-· 
bros do pode.rlegislativo COJ:11.pete accL)sar o go~erno. . 

0 1 SR. F!>NTES : - Indepel')i!ente de requerimento, é 
11.111 atbitrio ao governo. · · . . . · 

O Sa. MINISTRO DA GUERRA : -Entendo que não 
precisa req_ueriri:tento , ha· d_e se ~ttender ás h:>;bilita
ções, e, malS ·ou menos, aos mteresses dos ofiimaes. 

O SR. FoNTES:- Já. por. meio de requerimento não 
el'a muito pro,cedente. . · 

O ·SR. MELLO R:r;:c.o: -Se houver escrupnlo de jus
tiça, uão é precis.o requerimento , o que receio é o pa-
tronato. (Apoiados.) ' , · 

O Sn. FoNTÉS:-D.evo informar s 'V. Ex. que esta 
disposiyão é mal recebida. 

O Sn. MINISTRO D.l GuEnR.~ :-Tal:vez· o nobre depu
ta.d'o esteja enganado .. Eu tamb,em tenho.ouvido a mui,. 
ta gente que julga util esta autoria ação, e a pratica de
monstrará.que e!la convém, principalmente aos proprios 
o,.fficiaes, sobretudo em . relação {J; arma de artilha•·ia. 
Na verdade repetirei . sem cançar o argumento que i 
ik loda a força. 

Os nobres deputados reflictão bem que um official 
·de artilharia, que niío completou o seu curso de prepa
ratorios ·.porque foi para a g~lerrn, e que della voltou 
na patente de capitão, acha-se velho para proseguir 
em, estudos preliminares ao seu curso de armas, sem o 
qual niio pó de' ter accesso ' · porque a lei terminante-
mente prohibe. · . . · · · . 

Eis um ofiicial aproveitavel' brioso, ·CJ.lmpridor dos 
;>ens deveres, digno, e que .entretanto, não póde . dar um 
11asso maia na carreira da sua .vocação , ao pas<o que 
;s eventualidades da guerrã o levárão ·ao· posto de ca
pitão, al~m do' qual teria Jll'Ogredido ainda se as .lutas 
houvessem proseguido, e o seu valor continuasse a ser 
reconhecido. . . 
, Assim, o conhecimento pratico que o governo p6de 

ter pelos seus auxiliares das .habilitações de cada ofii
eial, e o proprio interesse desses offieiaes, jnstificão tal 
autorisação. O pode·· legislativo em outras occasiões 
a tem concedido, e acredito que .actualmente ·não deve 
G,ehar de sancêiona-la. · 

O Sn. ·FoNTES :-Por prazo tão indetêrminado? 
O Sa.' MnÍisTao DA GuElUL\ ;-Não ha prazo indeter

minado; a fixação de forças é para um anno; e :i auto
:risay"'ao é para o p<azo da ~ei ·que vai vigorar. 

Creio, Sr. presidente, que teaho dito o necessario 
vara satisfazer as redaniações dos nobres deputados. 

O Sn. Fo~TEs :-Eu perguntei tambem qual a van
tagem do, corpo de estado-maior de artilharia; 

: O Sa . . MELLO REGo :-A~ suas attribuiç5c" estão defi
nidas, em regulamen,to. · 

O Sn. MINISTno DA GuEnRA: - O !lohrc deputado 
sabe perfeitau1ente que esta .. crcaç5.o, se nfi,, mu fa·ha 

·· .2. memona,. foi •O :3r - couselheiro Ferraz, de lS65 
(apoiados); níio f•z .enhuma innovação, . imitou o que 
se fnz nos paizc~ · rn:~ is adiantados. _ , . 

O Sn. BtTTENcounT:- Apoiado. 
O ·:;n. l\11Nrs'i'Ro ·nA GuEnRA:- Sabe-se a importan

cill da arma de arti]haria nà guerra moderna; a Fran
ça, a Inglaterra e a Pru,,;ia conservão esta classe cs
lN!cial; o l:lrtiZil, por sua •ez, ·acompanhou o pensa
mento dessa cre"çào. 

O S:r .. MELLO REGo:-Da.q:aal nãooolbeugrandcvan
tagem. 

() Sn. 1\1INISTRO ~A GuE.RRA :-A ven1ncie é esta: nó~ 
1n·ccisamos meJ ·.,r r a artilharia que é ·a,·ma de taHta 
1mportancia ~ tão mut , ,.,.J em seur; meio.-, e a creação 
deste estad, -rn ... ordá lugar :1 .que 0' olíiciaeo mais ha
bilitados da .armae,tu ·.!em tr> ,os o• me!horamenton que 
siio apresentao los. uns apóo<.>ntros e habilit<·m o governo 
pQTa a exe.cu ão de·~:-:as alte:rações. á:; vt·t:;es radicaes. 

l'ortanto, pare '<~m 1· 4\ie, ao men~s, emqu,mto a e:x
l'eriencia n~o n.o~tra.r os inc·.>nvenientes, deYB r::cr co:: ... 
0) 2-l" 'i"ado o. e~~ndo-mrtior d? v.rti.lhnriu. . 

9 Su. MELLO REGO : - Co,ncordo; tu esmo porque !Ie~ 
p01s ha e.r~ena.es e out:as commissões em qne podem. 
ser aproveitadas as habilitações destes officiii.es. 

O ~n. MrNISTno DA GuEimA:- Ha muitos einpregos 
espe01aes para q:ne ~ã~ ·competentes. taes ofiiciaes, e 
achao-se todos dtscrimmados no decreto da creação. 

O nobre deputado pela província do Espírito-Santo 
occupou-s~ _tambem de outra, questão, diversa · de as
sumpto m1htar, e ce 1surou .a demora da paz definitiva 
com o Pa1·nguuy, allegando que guerras muito mais 
r7centes começ:irão e ji tehninárão por ajuste defini~ 
tlVO. .. · · · 

Eu dii:ei ao, ~obre . deput_ado qne v<:lz mais.autqrjsada 
que a mmha Jl1 tem por diversas vezes explicado. este 
facto, e ·terá opportnnidade de dar ,!perfeita razão da 
causa desta d&mora. · " 

Entretanto, afianço qÚe o nobre deputado ·sabe per
:feitamêntc quaes são as .causas que .lhe d.erão lugar. 

O Sn. FoC'ITES :-Eu? · 
O SI\ MI;-;rsTno DA GuERRA :- donio todo o Brazi

leiro, o nobre deputado sabe . que um habil negociador, 
enviado pelo Brazil ao Paraguay, encontrou difiiculda
des em diversas occasiões para consnmniar esse ti'ata
do; os no~sos alliados, ora po1' esta ora·por aquella cir
cumstanci&; .derão lugar a esse retardamento ; e posto 
que este negociador tives>e necessidade ·de vol~r ao 
Hrazil, aa'nossas negociações continuú.rao em bom pé, 
e ·é ele esperar que o tratado definitivo níio soffra mai:s 
demora. 

o sr:. Foc>TES ': - Eu disse a v. Ex. que constava 
haver difficuldades in~uperaveis. · · 

O Sn. MINISTRO DA GUERRA: -Não· sei qu.aes sej~ 
essas difficuldades. O qu0 tem havido forão estas mui
to . conhecidas circumstancias do negociador ter neces
siclade ele "''oltar i capital do Imperio, e ' em o.utras oc
casiões em que elle se achava alli faltarem os minis
tro:; de ontn1s na'l~onalidades, não se podendo por, ÍEso 
ulttmal' os negamos. Não. · ha nenhuma ·outra razão 
mais ; e, comoj á disse, vozes mais competentes do que 
a minha hão de ainda explicar, e mesmo já o tem 
feito esse facto de modo a satisfazer plenamente a exi-
gencia do nobre deputado. · 

.0 ' Sr. nodo·igo Silva:- Oa nobres deJ'utados · 
·que me precedêrào na tribuna colloéárão o debate no 
terreno da política. O honr:ldo Sr. ministro da zuerra, 
desej<tndo circumscrever a discussão sobre os pontos 
do projccto . ,,fio quiz ou não pôde-dar-lhe direcçã-: ('i
versa! E' que a politica tem attractivos irresisti'l'eisl 

'As gravisaimas e delicadas circümstancias em . q ne 
se acha. o paiz, as difficuldades que surgein ele todos 
os lados, os perigos que ameaçiio a no~sa . sociedade, 
tal vez aconselhassem· que cail.a um de nós fizeese o s&
crificio de algumas de suas convicções in di vi duRes, 
para manter a unidade desse partido que se diz con
servador na phrase do honrado , ministro dá· , guerra, 
unidade qui~ é sem duvida alguma a condição de vida · 
e forço. que púde te•· um gabinet-e em situações difliceis 
nos pai.zes coustitticionaes. Mas devo declarar á casa 
com te da a franqueza que, diante . da proposta do po
der exec:;:ti'<·o sobre a grave questiio do elemento scrvii, 
é minh.-. convicção ind•vidua.l, · nos termos em: que 
ella se acha concebida sem emendas que a tornem 
rlC!Oitcwcl, semelhonte sacrificio seria um 'grande erro ... 

O ~n. ANDÚDE FmuEIRA: -Apoiado. 
O ' 'll . Ronnwo SJr.VA:- ... porc1ue, Sr. presidente, 

eu collocu esta idéa acima ele todas as .convenien
cias panidal'ias (apoiados), col.loco-a acima de to
dos o' int~rcsses politicos. E tal é a minha convicção 
a ·<,ste rc,rwito, que com a .thaior franqueza direi: Se 
dope d.esEc :lo meu voto a conservaçiíd do partido con
s:ryrtcto;· n:) pode,· {L cmta de semelhante sacrificio,. 
11nq hc!'.1tarw. nrn momento ~m nega-lo, porque prefiro 
~. t{tlé•l!t de meu partido :í. desgraça . de meu paiz. 
( Apo·aüs.) E devo ainda dizer: Quasquer que fossem 
as cunr>eqQencias deste meu p'rccedimento, eu a · acei
taria com a couscienca tranq uill,, por ter cnmpri~o 
meu 1lever e representado com lealdade os gtaudes 
1ntc: es 'es de minha proYincia, ( Apoia.do' e dlversoc 
up(;r ' a ) 



,Diga-se• embora que 'ller.tel!~o ao númer~• dos timi
·dos, que nüo dc.>ejo acomp!tnhar o mo·Vlmen.to·. Pl'O
"re•si vo da; sociedade, que·· cerro: o meu coração aos 
~entime11tos .de humanirhtde e philantropia, que não 
desejo. ver e1·guer"se no horizo11.te de .minha patria essa 
aurora. de regeneração tantas vezes annunciada, digão 
tudo Quanto quizere1ú1 · mas não procurem descobrir 
·em m~u procedimento nm pensamerrto occulto. Respei
to a todas as opiniões, respeito a. todas as inten?ües, res

.peito até apropria incoherencia . e pois teuh0.0 díreito 
de exigir igual re&peito ás minhas couvicçõcs. (Apoia-
dos.) ' . , 

Disse-nos o honr"'do .Sr. ministro da guerra, em res
PQ>tá ao illust.re <leputaclo peloHio-Gral](le do Sul que 
tão ·brilhantemente encetou este deb11te, que. havia c'en
mrado tumhem o procedi>nimto· do Sr. conselhe iro Za
caria0,quando emittira na f<tlla do tbrono este a ' sumpto, 
porque naquella época o governo nii.o tinha os estudos 
nece~sar io~ - a respr.ito, nem a op~llião do pa iz se havia 
1nanife~tado. · 

Peço licença para dizer ao nobre ministro qt!e está 
completamente . enganado; o> e;t1,1dos q11e temos hoje 
são os n1esm_o~ que havia então . ·- · 

:o Su. M'N:STno n.t GuEr.n,~: _:_E ·a :rilao.ite;tação da 
Dpiuião elo p liz? 

O Sn. B.oliniGo SILVA :-Os .pareceres elo co1tselho de 
éstado sobre o proj•,cto do Sr. Visconde de S. Vicente e a 
discussão do me·;n1o cónselho sobre o projecto apl·ec,en
t<cdo por uma commissão de membros d•J seu .seio, já 
ex:.ietiã.o naqu~Ha ép()ca. Se o -nobre ministro exan1inar 
as' clatàs, deve reconh.:ccr esta verdade. 

Portanto, o :wgumento qne o nobre ministro apre&en
tou p!!.+·.í demon.stra r que o governo hoje €e ·P.cha habi
lih do, ao passo qitc o Sr. conselheiro Zacarias xião po~-
9UÍa os estudoS neccssarío ~:J é improcedente. ' . 

Accrescentou, porém, S. Ex.: " Nac1nolh época a opi
:p_iã? pnblica não se Jnanifestárlt. >) Pct'gunt~trei eu: H_oj'e 

. a opinião publica manifestou-se em favor ela P'·oposta do 
poder execiltivo'l Senhores, nos paizes livres não 'écli:f.
iicil· descobrir onde está a <'erdadeira opinião nacional, 
:.1 que não é a ·ex pressão de erros e precop_ceitos, a 
que não se conl'unde com a agitilçào ele interesr;es ille
gitilnos ou de p:tixõ2s de ·n1omento. E 1 se assim não 
iosse, ·o governo constitnciona:l, que-tem' a sua-:força na 
opinião publica, que nfío p6de viver s0m ella., .·sel'ia uma 
griJ,n<le . mentira. De que modo ou por que meios já 
Jni?:ni!t:stou-se a -opinião puhlica. deste pa.iz?. ·Os n1uni
(Üj>Íos tên1 seus orgiws lcgJtimos, as c nn 11r.:ls _lnt~~ici
p<ieS; m~de estão as su~t.s repr_cs~ntações? O honrado Sr. 
1niui.::tro d.e estrangciro3, n1cu illttstré ft.migo , c.nnsultou 
as de wa provincia. O que respc>ndêr;;o ellas? quem 
mn.is segnio o seu. exemplo'! Qu•.;rn n1:1is deu-se ao tr~1-
b:1.lllo de onvi-hs? 

As provlnGias têm a~ suas as3en1bléas. Onde CstD.o as 
suas repr~sen t~tçõe~'t Disse-nos o honrad'' Sr. 1ninisko 
da gné'i:ra·: E ,_, t.ns corpora.çõ,~ s jii 1n .1ni t~st:ir~o~se. em 
:E0-VO': cL~ idéa, eo;mignan:io em !.mas leis· qnotas para a 
emancipn.çdo. Não· confnndão as r;.lóa~:. A CO!:IsignaçRo 
de ·quotr .. s para 1nanumissões· pa.rc:ac:.~, di.! modo aJP'u ~11 

-póde exprirriír um voto em Íl<LVOr da.s idéas ci.!.pitae~ da. 
lJroposta. (Apoiados.) (tuando n1uito t r-;es l~is indicari.:lo 
que as as~em91€,t,~i provi11~i:H~~' de.-.;ejão que n. erna~.lcip:hy1o 
do clerr.cnto s,;rvils: e:jafe~ta rm: r~e:io d.e1ned.ich•.s que Dão 
oJfendão o direito d2 JT!"Opt·i :~da d.r' , quB ni:i.o de.-:organi
sem o t,;·ab~t-lllO, que não pd·L:m·hei,_·i :.L disdplina

1 
que 

nfio. nmc~ccm a segura.Sçn. Jos proprieta.rio.~. (ApoíadÓs.) 
E a mcsmo7 q ttt:": C•Jinbn,to as irlé::ls ca;)it~tc-s desta pro

posta, corno nE:rnbro cl:-.~ as,i'€:Dlblén, provincial de n1inha 
r•n •1i ncia, votei . em hvo;· <b t:ws p :·ojectos. Nesta 
gue~tà:, _tU") d·~líc::tda e con1pl6~.:::J, v. adopç~flo de n1edi
da:; semelhantes não imrlortã o r.;conheciJnento da 
necessidade 0.c ::~clop~m·h se todas a ". m edidas tendenttJs 
no mc.:n.no fir~1- Porqn:~ as a .-::~: E:nl~)lé~ts p-t'O\·.i nci8es têm 
:feito" s.l.r-:nn1o.. CO<.:!.S~L 1 não ~.c seg-1.u que dersej;;rn fF!.e se 
:f~'·Y· ·~ ruuito I~ais Cln detrimenta de E2US prop'ri 03 intC·
l'é:S~e ::. . 

O E~t.:c~~l0 te1n o eo·!"po legislati \-·o p:1rs_ n1t..HiÍc5tar r::cus 
votos, suas aspiraçõ:2s, · seus in i e ·e::Ee.::. 

P<~.la. 1J"Ím.eira vez~ em :1 837; J.evc!.nt~::>u-se ncstR.t casa 
esta qu~-t:o. Hi:i.o t. e trat :tva- d,.:: u:·n projcc:·o ou de 
uml medida esiuia·:!a para. entrar em dio3Cl1S';ao. Ape-

nas na fàllll. do throno indicava-se . a ·.opportuni~ade · ue 
attendel'"'separa este assnmptoi Nada,.ml\is. Entr(ltantO) 
.desde logo;. notaveis liberaes : e· çonseryad?res orgp;,ni
sá;ào. 'um partido de .resi~tej1~ia, e a gra~de id~~ .nãe · 
progredia! No . meu votg: em separado estao eonslgna
das ·aS opiniões dé liberites ' e Cillliiervadores' que na
quel!a epoca coinbatêr:io. francaníente o pensamento d'ó 
governo . . · . . . 

Dissolvida áquella · camara~ e consultado de novo. o 
paiz, obteve o pCLrtido conservitdor a. mais brilhante vic,
tlria .. O nosso progra!llma era conhecido, porque.o nosso 
partido acabava de sájlir daópposiç:ão para:o poder, com 
as mesmas idéas e ten~~ncia_s ... O qne se passou e.ritão ~ 
Na :falla do throno nao v1m·os uma palavra· sobre a. 
questão. Era o primeiro trinmpho obtido pelo gabinete. 
O paiz ficou tranquillo. No segundo anno,. repmduzio
se o mesmo facto : Interpellou -se o ministerio, e. a pa
lavra do honrado Viscondé de Itaborahy acabóu .com 
todas as duvidas . ·. · 

Mais tarde travou-se a luta nesse terreno. Qua.l foi 
a consequencia? A camara por uma g,rande maioria 
apoiou a política do governo! (Apoiados.) 

A sociedade tem a i01prem.a, póde exercer o. direito 
de reunião e manifestar seu pimsamento. Oncle está a 
imprensa abolicionista' deJte paiz~ Na . côrte, não; o 
Jornal do Commercio puhl:cou apenas um artigo .. que 

. parecia antes aconselhar ao governo. toda a p.rudencia, 
que entbusiasma-lo .a progredir na .reforma .. . O Di.ario 
do Rio de Janei1·o, todo o mundq sal,>e qu.e é ad:verso á 
idéa. A Reforma e a Jlefubl ica aceitá1:ão as idéas capi
taes da p,·op~sta? Nocs proYincias não ha jornaes abo!Í
cionistas, se os ha. nào os conheço. 

O SR. JuNQUE!RA ::....Na Bahia ha. 
O Sa. MINisT!Io DA lliAniNliA:-E eni S. Paulo. 
O Sn. RoDmGo· SILVA :-Em S .. Pauló? 

, O SR. M1NIS'rR··• DA MAmNJIA:-Sim, ··senhor;o Go1•reio 
P{tt~ listano . 

o Sa. RoDRIGO SILVA.: -Sustentando as idéas desta. 
propo,ta? · 

O Sa. lYIINisrno .DA MARINHA: -A prop0:Sta ele hon
tem; advogand-o a causa da· emancipação .· 

O ·SR. RoDniGO SILVA: ·- Pois bem ·; um ou . outro 
jo1~nal não constituem a imprensa do .. paiz; são .. ·ex
cepções. As reuniões têm sido adversas. Dizeis : " ·São 
ren;üões de interessados._, Pois b(m' ponde á margem 
os mteressados na questao, e vêde se ha outras classes 
n'esta ·soc>~dade que tenbão o direito de fallar com mais 
conhecimento, de aconselhar com mais prudencia e de 
resolver o problema com mais acerto. . · · · 

Tenho, pois, ·respondido ao aparte do .honrado 'mi
nistro 

Sr. presidente, deixarei de parte a proposta do poder 
~xecuti v o 'sob:e o elemento servil,. pua .tratar do. pro
Jecto de iixaç.ao de :força de terra para o anuo finan
ceir-o de 1872 a 1873. Em oc ~asião mais opportuna te
rei a honra de subir á tribuna para sustentar o voto · 
que dei como .membro da commissão especial· do anno 
passado. 

O S1t. AnAuJo . L mA. : ~ Apoiado, a occasião não é 
propria. 

O Sn.. RonuTGo SrLVA: - ·o honrado s,.. ministro da 
guerra, em resposta ao digno representante pelo Rio
Grande do :in!, que er;ceton· este d"b~te, disse-nos que 
a força fixada no proJecto era suffi01ente para. satisfa-
zer as necessidades do oerviço rm'-lic•>. · . 

Peço licença a S. Ex. llarafàzJr-lhe ele nove a mes
ma p:rgnnta: Póde o nohre ministro garantir, á vista 
das cneumót~nciaf' ! e1~ .qne gc ach"' c puiz, que a se
gurança pubhca e mdLv!dual de. tocla:s as próvincias do 
Impci'io não será perturba·Ja.? · . · 

Nào. pareç,c imperti;1ente . e~ta pergunta, · depois da 
r esposca qne deu .o no ·re m1mstro da guerra ao nobre 
deputarl.o a quem me refe :i. .. · 

J i disee que pertencia ao numero dos timidos •· e tio 
.meio deste moviU1ento, dest>L agitação que obse;vo no 
seio ch nossa sociadad:e , tenho o direito de perguntar 
ao governo do m!'u pm~ se, con:l e·&'ta medida que pede 
ao corpo leg!slat!Vo , pode preparnr-s~ para proteger ~ 
todas as classe; ela someclade, e espewtlmente á classe 



a;,oti'cohi, a ·mais·•e:Jq!osta a tóçlos os ':perigos, . e a- niàis · · 
11.bandonada. de todas· à:s··garantias: '(Apoiados.) . · 

SeÍ)hores, presentemente temos 11ma :força 'de 16,000 
homens,;'·segtmdo os quadros ,- a~nexos ào r•btorio, mas 
:esta :força, quando •mesmo sraêha.sse. bem . organisàda, 
'Creio .que nai> ·poderá satis!â~er •a .todas as necessidades 
do ·'ServiÇo·. · . . . 

Dedu.zindo-se destes 16)000 homens, 3,000 pelo· me
nos para guarnecer as fronteiras do Ri4>~Grande, al
·guma forç" paNt'guarnecer as nossas fronteiras do norte, 
·e .,1quêllá que · deve • ficar · destacada na provincia:-'de 
Mato-Gro~so.... · . 

·~'O'Sn. TÍ!fQtJE:,EsTMIJ,~. 'l'trxEmA :-;-Que é importante. 
.O ,Sn) .• RoD~IGO ·-SILv:A :• -:-· .. J, > pergunto · eu·: oito-ou 

nove ;mil .homens ·bastaráõ,,.paJ:à .satisfazer todas as ne
cassidades ·!la-s dift'etentes.provincias.•do ~per.io'/ - Creio 
:que.não. · 

O Sn'. MELLO REGo: -Tem•se· feito.·-até com •menos. 
·o ~sD.:· RoDni~o SILvA:~ Niío 'duvido, .. mrLs o. serviço 

fi. muito mal feito , e em circumstancias or'ditrarias: · 
D~sse o nobre ministro da guerra .que as nossas 

;Íi:b,nteiras do Rio-G~ande . não preéisavão ser iguameci
d~x-perque esta:v:amos em. :b oas .relaçõe's com. os pai.zes 
.;vwmhos. 

10 -,Sn: .MmrsTno·.illA J!luER1U. •dá;. um apar.te que não 
.OJLvimos. · · 

·u · sn.~>RoDRIGO ·SrLVA: _;;App<lllo para ·os·nobres de-
·p'titados ·que '•estavão a"meu 'lado. . 

' ·As:n'ossas. fronteiras , ·podem .deixar 'de ·t er alli uma 
'fdrça .re'spé!tavel'l ' · · 
··-o Sn. 'MrNISTno DA 'GuERRA: -Digo ·que em cir

·'iljliÍlstaneias ordin!l.Iias .ríão precisamos de .força respei-
<tavcü. · . 

·o ·Sn. ·RoDmGo ' Sri.VA:-·Mas 9.ue numeró '? ·v. Ex. 
:d~ve·. achar,se habilitado , .par~ (hzer-n?s s.e com 31 .4 
ou_.51000 hom,ens póde -ser :fe1to o serviço das :frontel
i'as do.sul. -'1-(Paus~ , ) 

· .b . .Sn. CosTA PIN.To: ~E;m ,caso algum ·.se Fódé :filzer 
com 3,000 homens. (Apenados .) 

'OSn. RanRIGO SiLVA :·~O horiradomini&tro (ta guerra 
<disse que a força fixada ·no actu:al projecto é a ·mesma 
-do :anuo passádo.EJ. uma•vetdade; mas -pergunto:· A fq_rça 
nxa'da :no :p;~;ojecto- d.o ·anuo passado, ·e que deve achar
:se·:·eeinpleta, .segundo ·o -quadro·.·annexo ao relataria, é 
d 7, 735 ·praças. . · 
· .Já -vê:S .·.Ex. que por este mapp'a· ha mais 1,000 e 
tantos homens da força fixada. · · 
. :Ota,. .se · e1lta .força•foi· 'sUffi.ciente para oc·cor\·er a to

ldas as,.necessidades desse serviço, não · sei qual-a razão 
por que continúa em serviço .de des.tacl!-mento a guarda 
·nacional :na província d0 'Rio-Grande· do Sul e de ou
. tras: províncias :do Imperio . Se temos :força sufficieute, 
qual a razão por que na província de S. Paulo temos 
ai!enas 47 ·.praças, inclusive officiaes?. 'Na província 
do 'Pará 5, na do Espírito-Santo 3, · na do Ceará 50 

opraças1·no A.mázona8'26, e assim por diante'/ 
. A' vista deste mappa, é possivel que ·o ·serviço publico 

. ,des!as pro~das eej• feito com este numero ·de praças'/ 
Cre1o que nmguem o dirá. (Apoiados.) 
. . o .. s-n DuQUE-EST.MDA. TEIXEIRA:;- Tres homens .de 
linha para segurança publica ,! . 

O Sn. RoDRJGo ):i!LYA: - .Entretanto, note S. Ex., 
nós temos 17,000 e tantas praças mencionadas nesse 
mappa, e além disso, uma :l'orça de guarda nacional 
·destacada em :differentes provinc'ias. · . 
. · Se ·com ·esta' força o serviço não tem ·sido: feito com 
·regularidade, e em · circumstancias extraordinarias, no 
e~tado em .que se .acha o paiz, quando todas as p,ro

. vb;>cias,-jnincipalmeote .as do sul , ·reclamão forças l.'es
J;>eitaveis para: n;an'ter a segnran9a pública. individual, 
eque ·o Sr .. mmistro ·da guerra :nos vem dtzer que com 

·''16;000 praças, desorganisado cpmo ~e acha o.exercito, 
'COmpromette-se. a satisfazer todas as exigencias '/ 
· .· :O .. .Sn .. J uNQUEIM: -Em .circu.mstancias extraordi
nari::ts são 32,000. 

.o 'Sn. · RonnlG<i SrLVA : -'O nobre dêpnta(lo ~abe per
Íeltamente a que circumstancias extraordinario.s eu me 

'rtefi.ro. 
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O ·Sn. JtiNQUEmA :· - Isto é a ~uizo do· .governo. 

O Sn. RonnJGo !:'iLvA: __: Elle riiiop6de· ser o juiz~ 
Q.Sn. ANDRADE Frctr:EJRA.: -,-Esse jni~o é que teme-

.mos ; póde -julgar -que niio são extraordinarias as que 
·realmente são. . · 
. O Sn. J·ul'!QUEIRA : '-'-· Os··nobres · deputados querem 

d:a;r mais força ao governo do qne·ene pede. E' .excesso 
·de confiança. · · 

O Sn. RonnJGo· SILVÁ:- Eu desejo apenas que .o 
govemo do meu . paiz declare se se julg11 habilitado com 

' estes· meios para assumir a respoos<tbiii!iade· do :futuro. 
Se-o _:governo declarar que sim, dou::Jbe meu voto, 

0 1Sn; JuNQUE'JR:~ : ~v. Ex:·mande emenda elevando 
a :força. .,_ , 

.· ·o Sn. RoDBJG.o'SJLVA:--'--l•Hio 'o ·faço, p(lrque o Sr. mi
nistro da guerra não respondeu-me. S. 'E:x;. recmibece 
a msuffioiencia da força fixada no J?rojécto,, tendo E)JR. 

' consideração as circumstancins .muito eopeciaes .êto pa:lz; 
:votarei.pel.0 alJgmento'; embora: es~eja convei).~ido de que 
não podemos augmentar as nossas de'spézas ~eríl :receio · 
de um deficit: · · " · 
, · Mas, como dizia, .na minha pro:,in6ia principalmente 
é. necessario uma :força resp'eitavel. O. n()q\e ·miri.istro 
sabe que a. provinci~té excln~ivam~nte a_gl'ido1a. E' ex
.traori:linario o numero de escravos que alli exi<ftem . Ba 
municípios em que e<tes 16rmão uma pop.ul:içr.o · ciiico 
v:.ezes mais· numerosa que a populaç.'io livre. · · 

::purante o anuo passado, e nos ·primeiros J;riézes deste 
anno, já se derão alguns factos que indiÇão uma certa 
_tendencia para insurreições. Aseassioatos · boJTorosos 
reproduzem-se c·om . frequencia. nos· estábelecimentos 
agriculas. · Os proprietarios 'estão rõdeaó·os -d~ perigos 
muito serias,> .A, .populayãoli vre :vive ein contitruo sobr~
salta. 
. ·UniA Voz : - O goyerno ·· .. não oH:1a .para a província 

·-de .S. Pauk> ~ 

O 'Sn . . RoDmilo · S1LVA :__:,Ei:t'h'etantó·o: E~t!Ído ·dácnos 
'!>.penas . 20 homens p>1ra O Serviço de Ulila ·proVJn'Cia 
muito extensa e populosa. Nem sequer ·nos mai:rda 
armamento. · 

.O Sn. GAllLI. CEaQUEII\A :-0 mesmo se di em>MinltS. 

O Sn. ' RoDruGo SILvA: - •Consta-me que ,em oútn~s 
províncias se têm•dado iguaes factos, consta-me que•al
guns•muuicipios ·da província de Mina&· j á estiío ·seria
mente ameaçados. 

· · ·O Sn. GKlllA CEnQÍ!EIRA :-Apoiado, e a guarda na
cional está desarmada e deso1·gamsada. 

. O Sn. RoDRIGO SILVA : - Disse-nos, porérn , o hon
-rado Sr. ministro da guerra · que este serviço é de poli-
cia, e -que o exercito se de?ti?a a outr? fi:;1, • . 

Perdôe-me o honrado numstro, a m1ssuo do exerCitO 
não consiste sómente na defesa do tenitorio e da 
_di,.nidade nacionaL A segurança publica e indivi
du~l, as in:stituições, a ordem politi~a e soei::! tambem 

.estão oonfiads.s á sua guarda. Demms, poderao as ,pro
víncias sustentar forças extraordinarias de pc~iéia, 
quando suus 1·endas não cheg1i.o para outms ne'cessída
des, e quando seua mísero; .orçamentos estão ·amea;çàdos 
de um gnnde desequi!ib1:io pelo decrescimento da p~a
ducção? E se as:provm01as forem forçadas pelas . mr
cnmstancias a despender ·suas rendas com. este serv.i ço, ·a 
que estado ficaráõ 1·eduzidas suas emprezas, suas estradas 
e sua instrucção? O que fará o poder ccnti'al em bene
ficio dellas? O que tem feito até hoje? Impôr ás ,pro
vincias semelhante ·obrignçf.o, .seria uma· g rande in jus
tiça, 1múto principalmente, quando seus elementos de 
vida e prosperidade vão atravessar uma crise mcdonh~, 

.. m·eada por uma verdadeira revolução politicu e econo
:dtica. 
T Assim, pois, · se a força fixada é süfficicnte, sej a ellll 
'distribuída com igualdade. Previna-se o mal em 'Juan
to é tempo. MaJClde· o hon~·ad_o mi~1istr~ -alguma for p 

.. movel para a mmha .provmc;a .. Nao -de1x.e aguelles b 
vra~ores, que .tantos obenefic~os têm f~ito ~~o paiz, enttc
.-ues· a toda a · sorte de pel'l<>os . Oflendao embora senn 
~1teresses, C?ncorrão parn._

0 
o clep;·e ci_::;t:e!~to _ cl~ . ..-~ :c :· 

de SUaS propnedade ~, ponhao enl 1-l"tlYH!U. ~ens Gll"t;ltO:~ 
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até hoje protegidos pela lei, ~as ao ~eMs dêm.:lhes 
<tlgumas &aranti:ts de vida. 

Passaret ao art. 2• da proposta. _ 
Est:t autorisação não é nova. Em 1850 ella foi pedida 

pelo rninisterio e o corpo legislativo a concedeu.· Está 
consignada na lei de 6 de Setembro de 1850 ; mas note 
V. Ex. que nessa occasião . t ratava-se da reorganisa
\)ào do exercito. O conselheiro Manoel Felizardo, que 
tantos bons serviços prestou a este paiz em todos os 
ramos da administração (apoiados), entendeu, e bem, 
que o exercito nas circumstancias . em que .se achava 
naquella época não poderia prestar · os ·servtços que o 
paiz tinha o direito de exigir-lhe. Pedi<> ao corpo le
gislativo uma autorisiLçü9 para uma reforma radical, e 
o corpo legislativo· concedeu-a, . estabeleeendo . as bases 
da Bova organisação. . 

O Sr. conselhei-ro Man.oel Felizardo usou desta auto
risaçüo, mas de que modo? Estabelecendo · .primeira
Iilente as condições em que ella. devêra ser executadl!, 
nô 1·egul!lmento de 31 de Março de 1851, condições que · 
se achíio nos ,,rts. 23, 24 e 25 do mesmo regulamento. 
Note . .ainda·. V. Ex. que esta autorisação era para ser 
executada dentro daquelle ·anno, como ex:plicitamente 
se acha ,decla1'ndo naquella lei. Posteriormente uma. 
autorisação quasi icl.entica foi concei!ida ao Sr. conse-: 
1heiró Ferraz. Não era tão ampla como a outra, ·tinha · 
uma restricção da maior importancia. Em virtude destá 
autorisação aquelle ministro organisou o estado-maior . 
de artilharia. · 

Finalmente, esta antorisação aind_a' :l'oi concedida pela 
terceira vez ao S1·. Barão de Muritiba,pelalei da>ixação 
de forç~ de 1869. ' · 

Já. -..:inios em que condições foi esta autorisação con
cedida pela primeira vez em 18~0 : tratava-se então da 
'organisação do exercito. Vimos tambem que ella foi 
concediqa . ao Sr. Ferrai, com uma limitação, porém, que 
a tornava menos perigosa Entretanto, quaes forão as 
llonsequencias dessa lei? Organisou.cse o estl).do-maior 
de artilharia, que, na minha opini&o, é uma e1·eação de• 
apparato e luxo, como mostrarei mais tarde, e fizeriío-se 

· trausferencias com prejuízo de direitos muito sagrados, 
e de interesses legitimos-creados á sombra da.·legislação 
anterior. 

Entretanto essa autorhação não era tão ampla como 
~et:J ,· tinha, como já disse, uma restricção q ne a tor
n&va menos perigosa como arma de patronato. 

· Em 1868 o nosso. exército estava no Par~guay. O 
serv'-ço de guer,ra recl amava medidas extraordinarias. 
Era , necessario ·aproveitar os officiaes que já tinhão 
mootrado habilitações collocando-'os nos corpos em que 
melhores servi.yos poderiiío prestar. 

Nessas circumstancias o bravo c0~mandante em 
chefe de nossas fo rças pedio um:c auto,ris" ç:ão iclentica 
á do art. 2° desta proposta, a qual só :l'oi concedida 

:pelo corpo legislativo nl1 sessão do anuo -de 1869. 
Bastava o caso de guerra em que nós achavamós para 
justificar esta e outras medida< extraordinarias. 

No relataria do anuo seguinte, o Sr. Barão de Muri
tiba, referindo-se ,a esta aLltorisaçiío, pedida pelo go
ve~no e concedida pelo ·corpo legislativo, lÇ-se o se
guhlte: · 

« Da outra autorisaç~o para transferir ele umas para 
outras armas offic!aes-qne durante a guerra mostrarem 
natavel aptidão para aquella a que possão ser transfe
ridos, airi?a até hoje u~o uso t: o. governo , mas julga 
dever faze-lo em casos excepmonaes em que a vnnta
gem do serviço public~ seja manifesta e justifique ple
namente aquella ?uton sação. " 

Est:s palavras _daquelle illustr.e ~inistro da guerr:J. 
~o,.trno quanto semelhante autoru;açao lhe parecia Jlc
ngosa ; mesmo em circnmstaucias extraorclinaria• 
dizi", S. Ex. : o governo ainda 1;ão usou da vosea aut;~ 
risação, ·c se 'o fizer (note "' camara) só terá em · vista 
ca;os é~cepcio~aes em qne a vauta.gen:- do serviço pu
bhco sep mamfcsta e piena.mente JUshficada. 

Entretanto o honrado Sr. ministro da guerra, res
ponsavel pela proposta que se acha em discussão, pede 
ao corpo legislativo a mesma aut<Jrisação, embora não 
s~ trate de :eorganisar .o exercito .como em 1~50, ou 
nao nos vepmos em CircumstanCias extraordwarias, 
<:Jxcepcionaes, como em 1.869. 

. · O corpo legislativo nãp deve, não~ póde mesmo con~ 
·ceder medidas arbitr:J.rias ao goyernô· sem que uma ráziéo 
.de ordem superior ajustifique. Que razão de orde171 
superior poderá justificar prese~temente o pedido _e a. 
concessão dessa 'medidá'-:arbitr!iria a que se refere o 
art. 2• ? Se o ~al ~ne o . ~9verno prete~~e reJ:!l~diar é 
geral no. exerCito, por que o hoJ?.rado munstro nao pr~:
põe ao c·orpo 'legislativo as bases '.dé uma nova orgalll
sacão mais accommodada ás nossas · circumstancia~1 se~ 
os grandes .vicias da actual, e com todos os meillora.'
mentos que os exercitas d~,~o Europa têm adquerido 
neates ultimas tempos~ . . . . · , 

Se o mal não é geral, se aautorisação só. tê~ por firi:l 
transferir ele uma ~rmapara outra, ou de um C?rJ?d pa,5a 
outro alguns offic1aes que tenhão mostr~do apt1dao, nao 
me parece j~stificada , mui. principalmente qu~n~o o go.:. 
v~rno a pede em termos tão .arnplos .sem a m1mma _res,.. 
tnc.çíio que· a torne menos perigosa como arma de pa-
tronato ou de pereeguiçã.o. . · .· 

Não devemcs ser · faoeis em conceder taes autorisa-
ções. (Apoiado~.) · · 

( Ha um apar~e . ) 

Diz o illustre deputado meu collega da commissií~ ele 
marinha e guerra·, que a proposta é necessaria para sa
tisfazer necessidades creadas no t empo da. guerra. Mas 
que necessidades são essa~ ? Nós estamos em ·plena paz. 
:M' uma a1,1torisaçãõ que só tem por fim aproveitar os éó-: 
nhecimentos especiaes de um ou outro'individno. passan
do-o de uma arma p:ua outra, ou de um corpo especia,l 
para putro. Taes necessidades terãa ' O caracter de gene
ralida.de 'I ~inguem o dirá.. Todos ~ós sabemo,s q_ue D@ 

exerclto existem apenas alguns offimaes que estanão no 
caso .de prestar melhores serviços ern uma arma diversa 
daquella a qÚe estão aggregados. Pois bem, decrete-se 
uma medida .para o fim ·qúe se tem em vista, já. que é 
esse o u"ico mal do nosso exercito que merece toda a 
attenção do governó; mas d'ecrete-se uma medida com 
as cautelas necessarias1 de modo que ao lado das con
veniencias do serviço publico ou dos beneficios feitos :i. 
individuas que , se achão no caso de merecê-los nã• 
caminhe o medonho patronato. · · 

Respeito o caracter do ' honrado ministro, .respeito 
snas intenções ; mas S. Ex. não ha de ser eterno. no 
poder, póde vir uín ministro que abuse desta autorisa
ção prejudicando . direitos adquiridos e offendendo in
teresses. muito s~grados _do nosso exercito. (Apoiaàó.i.) 
Aprove1t~ret o resto. ~o tempo de que ainda disponho 
para pedtr ao Sr. mtmstro da guerr& algumas iniotma
ções. 

O honrado ministro Rão desconhece o estado poneo 
lisongeiro em que se acha o nosso exercito . Este mal 
não e ·novo , tem mizes antigas e profundas. 
- O e ministros da guerra deste paiz o denuncião annual:.. · 

· men te ao parlamento, mas o mal em vez de diminuir 
em. entens1dade progride a olhos vistos. 

O Sr.. ANDRADE FIGUEI IIA : -Nem é bcil cura-lo. · 
O SR. Ronnmo Srr:i'll : - No relatorio do actual 

S1·, ministro da guern .. ;.. · · 
O Sr.. DuQuE-EoTMI>A. TEIXEmA.:- Do actuiU, não. 

O SR. Ronmso S111U:- Eu creio que S. Ex. 
toma a respon,abilidade do relatorio do Sr. Visconde · 
-do Rio-Branco'? (P<lura.)' 

O Sa. Mrr;rsTn~ ·]!)A GuEali.Jl: - Responderei em o c~ 
casião opportuna. · 

O Su. Ronmoo SruA. :·-Não creio . que , S. Ex. 
deixe de assumir semelhante responsabilidade. No relf-
torio vemos que S. Ex. não pretende tratar este anno 
de reiol·mas. . 
N~o ha nma i~éa, u~ pensame.nto 3Ue indiCJ.Ue á ne- ' 

cess1dade de mod1ticaçoes na legtdaçao elil v1gor. Ha 
uma excepçiío apenas: refiro-me ao artigo sob a rubrica 
-Exer~ito. Nesse artigo diz o hónrado mil:dstro que li· 
nossa let .de recrutamento tem defeitos e · presta-se. a 
abusos que mais de uma vez têm sido ponderados, ·e 
que· pende d:J. decisão do corpo legislativo uma nova lei 
de. alistámento para o exercito. · 

~erá ~ste o un'íco vicio de nossa organisação. milit~~ 7 
De1xaret a resposta :1 esta. perguata para depo1s. 

Aceita S. Ex. as idéaB .capitaes daquella reforma T 
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E, no caso de rejeição do projecto. ou de um adia.niento, 
quaJ. o meio que de pref~rencia adoptará S. Ex .. ? A 
proposta nada diz. E' verdade .. que o governo tem a 

_ este respeito amplas attribuições em legislação. per
manente; mas é ve;rdade tar:nbem que esse arbítrio é 
immenso, embora "consagrado ·em lei. Na minha 
humilde opinião taes attribuições não devem ter ca
racter permanente. Eu quizera que todos os annos o 
parlamento fixaslle a força· publica deci:etaado ·ao. 
mesmo tempo os meios delevanta..:la. Até 18M observou
se essa regra mais con:l'orme com. o nosso systema con
stitucional.. Em 1865 o governo . estabeleceu pratica 
diversa. A lei. de 8 de Junho desse aunv tornou per
manente. taes attribuições. Porque não restabeleceremos 
a antiga pratica? Devemos conhecer quaes são às 
vistas do governo em tildos os ramos da 11,dministração, 
mui principalmente quando se trata do imposto cha
mado de sangue.· Não é indifferente para a sociedade 
o modo de pagar ao Estado, embora em beneficio pro-

. prio, tão pesada e dura contribuição .. Abrir-se-ha no 
paiz o horroroso recrutamento autorisado pela lei? 
Desejará S. Ex .. que ccmtinuemos a presenciar essas 
scenas vergonhosas que têm sido narradas na imprensa 
e na tribuna em t0dos os tempos e no 'domínio de todos 
os partidos? Quand0 se trata de alargar o circulo das 
garantias individuaes, entregará o governo esta arma 
ao :serviço de todos os od~os e paixõ,es? Por outro lado, 
já não é tempo de nobilitar-se o exercito deixando de 
entrar para as suas fileiras os indivíduos mais deHprezi
veis da nossa sociedade, os ignor:>ntes, os viciosos, os es
cravos, os réos de policia, .e até os grandes :facínoras 'I 

Disse'-nos o· honrado ministro que não nos deve dar 
muito cuidado o modo de completar-se o estado effec
tivo do exercito, porquanto já tivemos occasião de re
coohecer que de um momento para. outro J:lOderiamos 
levantar um grande exercito de voluntarios. S. Ex. en
gana-se se acredita que semelhante :facto se reproduzirá 
uma ou· mais vezes. Nos proprios paizes ·da Europa, 
onde ha excesso de populaçlào, e onde a vida militar 
t'em seu lado vantajoso, nobre e seductor, nunca pu
derão os governos organisar os seus exerci tos só mente 
com volun.tarios. Aqui, onde nos ralha população, onde 
a classe militar não offerece vantagens, onde finalmente 
aiRda está em vigor como legislação penal um co di o·o 
de sa11gne, é que poderemos obter voluntarios para" o 
quad.ro effe'êtivo do exercito? ' 

Quer S. Ex. a prova 'I Concluímos a campanha do 
Pa~aguay. On~e estão os numerosos corpos <ie volun
tanos que de lá voltiirão 'I Dirá o nobre ministw-forão 
d!ssolvidos e as praças retirárão-se para as suas pro
vmcJas. E' verdade. Nem o governo tinha o dirc'Íto de 
conserva-los á forç>e nas fileiras do exercito. O <kereto 
<JUe creou os corpos de vol::ntarios não o permittíria. 
tApota.do8.) :iYias por qne raz:to·os voluntarios, ou gTaivJe 
-z:umero delleg, nã.o quizerào contiunar no r..·rv'\'': r:ili
üta.r? O guv~rno certamente niío os repclliri.>., tcmto 
mars qnando tmho, grande necessidade de pnrç, ,, para 
poder despedir da servi<;o a muitos guardas n<tcionaes 
e a 5,000 soldados pelo menos que já curr.pr , \\o seu 
tempo, mas que entretanto co .tinnão nas tileÍI';;s do 
exercito apezar da disposição clara e terminante da lei. 

O Sn.. JoAQUIÍlf ·DE MENDONÇA : - Apoie,·Jo; é um 
grande mal.' · 

O Sn. ANDRADE FrGUEIRA : - Contra a fé d.;s ·',ou
tratos. 

_O Sa .. RonarGo Sr~VA: -.Os voluntarios não quíze
rao co:~tmnar no serv1ço, porque, senho> es, a maior 
pa:te delles, fallernos a verdade, de volnnt 11os BÓ ti
nhao o nome. Demais, em um paiz como este, onde nm 
hom.em póde g!'-nhar a sua vida. com a me,,or somma 
:r:oss1vel de sacn~cio_s,_raros serão aquelles que, impel-

:fi
hdo_s pela v~JCa,;ao, 1rao procurar nó exercito uma pro

ssao vantaJosa. 
. ~ão B~ illuda,. pois, o honrado ministro; com volun'

tanos nao c~mpl;tará o quadro ·do exercito, e muito 
. menos snbst1tmr~ as 5,000 praças que elevem ter baixa 

porque completárao seu tempo. (Apoiados.) 
Ora, se .o re.c~u~amento é um meio reprovado, indigno 

de :um pa1z Clvtlisado; se não poderemos obter volm1-
tanos, como ou por que modo levantan\. S. Ex. as 
forças que pede nil. propostu, 't 

Se tiver de abrir o recrutamento, apezar das. consi
derações que fiz e que ~stão na,.consciencia de todos, 
não _cumprirá ao corpo legislat,ivo rodea-lo de tàes gá
rantlas que o tornem menos vwlento, menos desigual, 
menos barl;>aro, menos pesado para as classes pobres? 
E' tudo quanto eu desejo, é tudo quanto desej'l.rá esta 
camara. (Apoiados .. ) 

O Sa ANDRA~E FrGuEJRA:-0 governo deve ser muito 
explicito a respeito de taes assumptos. 

O Sr.. )lonmGo SILVA : -Disse, Sr. presidente, que 
no relatorio não havia uma idea sobre a necessidade 
de reJ'ormas' no exercito. E' 'uma·verdade. Entretanto, 
na minha humilde opinião, a época era muito favoravel 
para o governo tratar sériamente de uma réorga.nisa
ção sobre bases mais accommodadas ás nossas circum
staricias, ou, pelo m~nos, tratar de algumas re:l'ormas que 
me parecem nteis. . · · 

Em 1851 o· nosso exercito passou por uma modifica
çãoproJ'unda. Deu-se á legislação o caracter de uni
dade, creárão-se corpos especiaes, deu se outra divisão 
ás élasses, estabele<lêrão-se regras para a :Promoção, em
fim tirou-se do cabos da legislação ant1ga uma or"'a
nisaçao mais perfeita. Entretanto, senhores·, a éX:pe
rienci<> de alguns annos J'oi bastante para de!llonstrar 
grandes defeitos nessa. organisaçã". Entre outros apon
.tarei o da. creaç'ro de um estado-maior de 2• clas,se, ver
dadeira excrescencia em nm exercito como o nosso 
(apoiados); direi mesmo verdadeira inutilidade em qual
quer organisação militar. Qual é o de5tino que se dá a 
esta classe composta de ofliciaes que, ou não comple
tárão os seus estudos , ou que se inhabilitárão para o 
serviço· das cluas armas , infantaria ou cavallaria, mas 
que ainda podem prestar outros serviçds 'I São empre
gados pelo governo em commissões especiaes. Para al
guns ot!iciaes, não contesto, ha vantagens nesta classe, 
mas para o Estado e para o exercito não. Se o estado
maior de 1• classe não tem um pe,ssoal bastante nmne-< 
rosso para taes empregos e commis.sões, decrete-se um 
augmento no quadro. Resultará de semelhante medida 
um accrescimo 1le despeza, mas o serviço publico lu
crará, e o exercito terá uma organisação mais simples, 
e menos um't porta franca para os abusos. 

E a respeito do estado-maiór da artilharia, qual é a 
opinião do honrado ministro 'I Disse-nos S. Ex. que a 
França, a Prussia c outros paizes possuem instituições 
identicas. 

Não é razão P'Ha que nós tambem as adaptemos. Onde 
as forcas <le urtílharia são numerosa•, cemprehende-se 
a necessi iade de um estado-maior numerosô. As nossas 
circnmstancias siio diversas. Temos apenas cinco bata
lhões (.-e me 11fw engano) pertencentes a esta arma, e 
no ent·,tnto /nautetnos con1 grande det~peza urrt estado-
maior lllUito nurneroEo. ' 

O· Sn. MELLo HEGO: .-Muito numeroso J?.àO é. 

O Sa. Rom<IGO SILVA: -Em rehr).ão á nossa força 
de artilhar.ia é. ·· 

O Srr. 'ANDRADE FIGUEIRA: -Não ha duvida. 
O ::ia 1\onmGo SILVA :- Dirão: este e.otado -maior 

é umct especie de grande tribunal p.erante o qn&l são 
levados, dú;cutidos c resolvidos todos'os problema,, dc:o;ta 
importantis~uua arma. Creio que uma COlnnü'ssão cOm
posta de .. fficiaeô habilitados con,eguiria o ;ncsmo fim 
em relRÇào ás nossas neCe••Sidades, sem tanto apparato, 
sem tão gra.,de despeza. Qaaes são seus serviços~ 

O Sn MELLO REGo:- No respeetivo regtÜa1nento 
estão as suas a ttribuições definidas. 

O Sa [{oDRIGO SILVA: -E' verdade; e eu cleseja.ria 
tà-lo neste momento para mostrar que bem podiarries 
dispensa-lo á vista da força qne temos. 

Emfim, Sr. presidente, eu quizeu que. o honrado 
minil!tro fizesse ·alguma coma em benefiCio do exer
cito. Apontei muito ligeiramente alguns vicias .. Exi!l
tem outros muitos, como por exe;nglo a l~shtyao 
penal clÍO'na por certo de uma rcv1,ao no sentrdo de 
acaba~ c~m o arbitrio e adoçar a penalidade. In
felizrneute 11ão disponho nem de tempo .... 

UMA Voz: -Ainda tem meia hora, e coRt inuarémos 
a ouvi lo oom muito prazer. (Apoiac!os.) 
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O SL Ru111arco Su.n : - ...• neJD de habilitações 
(nllo opoiad01) par& aux.ilia.r o nobre ministro nesse 
empeuho. F~ um eacrilieio e levantaremos o nosso 
exercito do abatimento em que' se a.oha. A e!ll:perienei& 
da guerra que felizmente concluímos com Plllita honra. 
e gloria, mas á. custa de aaeri6.cio11 imlllensos(apoiados), 
nos deve el16ina.r que os bollS exercitas só ee orgallisão 
em tempo de paz. (Apoiado~.) 

Desejava tambem, Sr. presidente, que o honra.do Sr. 
ministro da guerra me iuformasae se é possível um 
augmento nos vencimentos dos offiei&es das differeotes 
armas e corpos especiaes. 

S. Ex. sabe perfeit:J.mente que os serviÇQs desta. 
cla.sae são pesados e mesquinhamente retribuídos pelo 
Estado. 

Qua.ai todos os :fmiccionarios publicos t~m tido ~ran
dcs melhornmentos nos seus ordena.dos e gratificações. 
Só os militares pouco ouqua.sina.da. Entretanto a pro
fis..oio militar é a. mais cheia. de trabalhoe, de sa.crifi
cios e de perigos. Se as nossas cirewnstancias finan
ceiras não permittcm um gr:mde augmentodc despcza, 
adaptemos um meio termo, dê-se ao exercito o que ee 
pretende dar á. armada; faça-se alguma. cousa. já que 
não nos é possi vel fazer-•e tudo q ua.nto nos parece de 
justiça. 

Esti no ~cn:~.do um projecto elevando os oçeneimen
toa dos officiaes da armada.. E' razoavel, pois, que tra
temos tambcm de decretar igu:us favores aos officiaes 
do e:otercito. 

Um augmento nestas condiçües creio que não elevn-
ria ma.ito o orç:~.mento da guerrn. · 

O Sn. A."'DRADE FxGI!Eia.\ :-0 governo nem póde p:l.
gar os vencimentos antigos quanto mais nugment.a-los. 

O Sa. RoDruGO SILVA: -Autorise o nobre ministro á 
eorumissão a. fazer uma propo,;tn neese ~entido ; eu não 
a proponho, por que esteu certo. que nilo pobsnrá. sem 
o &&llelltiw~nto do governo. 

Sr. presidente, tenho abusado por muito tempo da 
:;.ttençao de~ casa. (Nü.o apoicdos.) 

O S>t. A sonAnE FrcUEIIlA :-Tem fallat!o pcrleita.
mente. (Muitos apoiacros.) 

O Sn.. I:onmco S!Ln: -Peço desculpa, por ter met
tido mão omada em ~e<ra :llhcia. 

Yim :í. tribuna. pam pedir informaçueA ao honrado 
mini~tro. De•ejo e>cla~ecer-me. Se ::;. Ex. entender 
dever responder-me, dar-me-hei por satisfeito. (.l!uito 
bem, 1nuitu bf•m.) 

o Sr . .Jn;;unribc (mittis:ro da gucN"a):-Sr. pre
•idente, !1 :udo ao ch:un:ulo do nobre deputado por 
::.Paulo. 

Pcrgunt 1 S. Ex. como o goYerno pretende, nas cir
cunJ>t.mchs em que no> :tcha:nos, que a for<;a p~di<!a 
~~a propo!!-1.>\ seja su!üciente :p:u-,\ occorr~r ás necessi
dades pub !Jcas. 

Começo, Sr. prc>idcJ!tc, lJOr dizer ao nobí·c depu
tado que :•>C pa.rcc-c qt>C S. Ex. , como os que o prcce
dêrão na tribuna, qu~rem, como j:i. ponderei, nl:erar on 
modificar o fi;n a que o exercito ú dc•>tinado. 

SS. EEo:. parecem antender que o exercito br:~zi
leiro se de ·;a com•crter em !or('ll. polici:d, c não ~c oc
cnpe de ontm cousa m:lis do que preencher dc>tacn.
mentos e J•rocumr mant~r a. ordem publica. onde qt:cr 
'lUC cila po"sa. ~er temporariamente altcmtla. 

)l:B, ser.hore•, muito dive;·sa é am..iSl'i!o do exercito. 
E" certo q•Je muita>< vc~es elle, entre nós, >e tem occu
r•::do dest~; 8CT\"i('O por deficiez:cia. da ÍOõ('& puiicia}; 
mas desde que os nohrcs d-~-put:dos se mo,;tri•o tiio 
cmpenhatloij em que tenhamos wn exercito digno dc"e 
::omc, me pa.r<:ce <[U• devem :m·eda.r do numero de 
~-uar-o ·~~trib1.Ü<;üe~ esi!l one ~ tn.o cviC.cu~cmen~e contraria 
;~ ~: u!l lJoa nrganif:ação~ 

Procur•:r'J me.ios de tor;1a~ r <·:;nla.r a policia. do 
;.aiz, como :nand!l. o acto a.uJ.icio::~al, e nii.o <C de~ .. a.ture 
as~:-itn o (:Xl;rcito, 

() Sn. ~-;unrGo Su .. v.\: - E:1t:i.o o exercito não S.::! 
? re"t3. .:l. m :~ nter :1. SCb,'1lr3.nç:t pttblica c iudividual 
(lent r~· c! o r~ :liz ? 

O ~n. :'lfrstsT::o n.\ G.::Enn.,:- Sim, sc~hor: mas 
<~:á d-; ~·l'h ~ \":tnt:~g•::n re~reit:\r sempre a. lei de ~\1:\ 

organi~&<;ão . Em outro6 p&izea os exerc:itos são con
servados em c:1mpos de instrucçio. on em· fronteilas ; 
mas ter um exercito para subdividi-lo por diversas 
povoações em pequenos destacamentos q11.e não podem 
conservar a. tr3d.ição e o nexo que devem ter entre si 
~das as suas fracções, de fórma alguma pó.:.~ ·ser conv.e
mente. 

O Sa. A."'rONlO P11A.no : -V. Ex. entende que es
tamos em. eircumsta.ncia.s de cUspeDBarmos este au:cili.o 
do exercito'! 

O Sa. MINlsrao DA. Gll81UIA : -Acredito que de
vemos tratar de ter um& boJ. força policial, e· julgo 
que defendo os legitimo& interesses. do. exercito discri
minando bem n.s sua.s funcções mnito particulares. 
. Port:t!lto, sct;hores, o que o govemo tem em vista 
c conc.ihar os mteresses do pa.iz, attendendo par& n 
necess1da.de de manter-se un.a. !orça. regular em p.; d<.: 
poder funccionar como tal, e par:~. os interesses da la
voura de que os nobres deputados.fallárão, e que ticão 
muito prejudicados com n. exigencia. d.J recrutamento. 

O ~n. RonniGO SILV.\ : -Eu &J>!!nas perguntei qU:ll 
o. melo por que o governo pretendia. completar o exer
Cito. 

O S11.. MrNISTao DA. Guuu: - Senhores, o pens:t
mento do ""Overno j:í. se acba. manifestado do modo o 
mais completo possivcl. Bastão os 16,000 homens pe
didos. 

Ul!A Y oz : - Então o governo está em contrn.dicçilo 
com o decreto do anuo passado. 

O Sa. l\lrNJSTno DA GuERllA:- Não lu\ contrndicçiio 
alguma. A promusa de frouxidão no recrutamento é 
~ melhor explicação. Mas o nobre deputado f.,llou nn.s 
circumstancias em que nos aeh=s como cousa. assus
tadora. Senhores, eu não sei qun.es são essas cireUIIl
stancia.s, o que sei. é que ha paz e tra.nquillidade em 
tod:• a parte. 

O nobre deputado pareceu ver algumas nuvens ag
glomerarem-se. Devo declarar que não tenho visto essa 
agitllção de que f:lllou S. Ex. senão dentro de>te re
cinto, e tenho fú que ella não repP.rcutir:i. fóra u~qui; 
tal é a confiança que deposito nos cidadãos brnzilciros. 
( AllOiados.) S,· nl:io ha. actuuloieute alguma pcrturb::.
ÇÜO nem vestígios de agitação, entendo que a força pe
dida é ba&tante, ~e porém infelizment~ eS~;a perturba
•:ilo apparccep, o remeciio esti na me<ma lei, po!~ qui! 
em ca•o• extraordinarios a for\''" deve ser elc\"ada ao 
l>Urncro de 32,0()0 praç:.•, em lugar de 16,000 para. o~ 
Ca>o; orciinanos: o gooçerno Hl acbar:i. armado com o~ 
meios prcci'o". 

.Acreditando que r.eeta. parte tenl•o rcspondid• ~o 
nobr~ deputado, pasw a. outro ponto. 

:-. E;;. fallou na. autoriSJ~.ii.o pedida. no projcc~o par:~ 
os offietacs pas.arem de uru<J. p:..ra. cutra a.rmu, c cen
surou granc!emcntc e~tc pedido, parecendo-lhe que cs 
precedente• não o nutorisavão. O nobre deputado Lllou 
do decreto que autorisnva. esta mÜdan1·a durantP. :< 
gutrra, e é justamente por esse decreto que se oçé !1 
necessidade da. autorisação. 

)[as pccrece que S. Ex. não está bem inform:!.do cen
st:r:m•io o uso que se fez, durante a guerra, dcss:!. autc
risa~·ào. 

(Ela diversos ar.arles.) 
. Creio ter j:'c demonstrado :>. neces~idnde dcstn :\Ut'J

risa.•:ão, que tem •ido reconhecida em outras occa.;.iõe~, 
c que o corpo !e.~ ·lati\·o niio tem negado. 

Observo, porém, que os nobre• deputado~, que nli:is 
süo infcm~.,, ao gvvcrno, apcna.<:J, no estado sen·i! , se 
IDC1~trã.o t;i,·· chdos tie d,~!'<ICO••fia• •; H. contra. o ga.Uin<!t~ , 
pcnoan•Jo o_ue ha de abu,"r de tal medida. 

O noln·e deputado fallou do r.o,·o sy8tcmn de ~ecrt:· 
ta1uento, se et-ta. no plano do ~overno pro&egu:.r na. 
di>CU·Siio C !!l:O.!lter O proj.,cto, ji apprO\"J.dO 'í:•Or é~t:l. 
Cl:llD!lra. 

Dcclu.ro a r:obrc dc;:>uta.rlo que se ao goYeroo für 
l'··~•i,-d faze-lo pass!lr , '''a multiplicidade de m!!tcri::.s 
n~1.o o~8t::r :t <!ll<.~ o ! c\:~ !r. (.. : & adi.tnte, hei de fuzc-lo. 

O SR. l~oi>n.~oo SaYA:-Estimo c~~a de<"!cr:~ '(ão. 

O !": ; ~. ~!J~iST~:.o n_\ GtiEn.tt.\ : -Ir.r..tcr':"ello".l o ~:· .... hra 
th.:p:!t~~~.:rJ -=' ) e,c'{;r:r:·:.J :t n:c-.reito d:t ç.:on!::-!"~:1';~0 ~ o c~-
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bdo--maior de 2~ classe. O ~t:l.do-Dl3.Íor de 2• classe 
tem t&!nbem seu lado util, pois permitte que se 8{ll'O
veite~ serviços de 1>fficia.es que, impossibilitados da 
vida mais trabalhoSIL dos corpos, si<r wmtudo capa
zes ainda de eefQI"t;os profieuos. 

Fa~ll011 tambem o nobre deputado no recrutamento 
dos cor,pos fixos. 

Respondo que a.orga.nisa<;ão destes corPQs , devendo 
fa.zer·-,tie pelo chamamento de volunta.rios, ou por meio 
de recr11ta.mento1 eo;tá. na. intençiio do governo que nas 
propnaa provinCllls onde .fore111organisadosessescorpos 
lixos aej io elles; completos. 

O nobre deputado comprehende que o recrutamento 
em si j:l. é am .peso, maa a este reunir o do desterro, é 
aggnn-.. r a <'.ondiçiio do militar, se temGs corpos 
fixos habilitados a prestar serviço, estes ao menos de
vem ser compo•toe com a gente da provincia. 

O nobre deputado tratou principo.lmente do melho
ramento de vencimell.tos, de que fallao rels.torio do meu 
digno aoteceseor, e por eota. ooca..iio declaro a S. Ex, 
que responsabiliso-me tanto quanto é possivel pelo que 
alli se Acha.. Outr'ora :~.presentei t.tmbem esta exigen
~in. O rela.torio do meu antecesaor ma:úfestou os bons 
de~ejcs que tem o governo de melhor:~.r os ,·eucimeotos 
·da briosa ela.sse militar que tantos e tão bons serviços 
tem prestado ao paiz, e que tanto merece da gratidão 
nacional. . 

O nobre deputado conhece a difficuldade destaques
tão. Par• mostrar, porém, :t. S. Ex. quaes siio os meus 
bons desejos a este respeito, declaro que já. encarreguei 
a. uma pessoa muito habilitada de orgauisa.r um plano, 
mais ou menos d~ conformidade com o lembrado, e 
obtive um resultado sem duvida um .pouco dei!Mi
m~dor • 

.::iem .9.uerer.causar.a C&m&ra. com a demonstração 
que obtJ.ve, apenas direi que, wendo-~e um aogm~nto 
no •oldo dos offici~es na mesma proporc;ão q_ue na ma
rinha, sobe a de•peza 11. 52.5:6008000. 

V.ê.,.se, pois, que não oé poasivel actualmente fazer-se 
.augmento oaq.uiilla proporção. 

O Sa. RoDI\JGO SILVA.;- Com mgumas economias 
póde-se fazer. 

0 Sn. MINISTRO DA GUERRA : - Qaaado se trata de 
fazer face a despezas proiuzida.s pela ultima. gu .. rra, 
este augmeoto tornar-se-hia. muito onero•o; de outro 
mais m·>derado é pr~ciso tratar-se, sem e89-necer prio
cipalru.,nte que o beneficio deve ta.mbem li" tocar ao 
sol-lado. A mesma pessoa encarregada de·te exame 
ap~st'utou tambem uma t <lbell.a. dos •oldo~ angm•nta
do~ pela p o·oporção jiL adaptada. anteriormente; o re
sultado é muito mais- reduzido, poi~ eleva-se a 
216:2888000. 

Nada mais posso :garantir ao 11obre dcputu.do a este 
re•p<'ito seniio que nutro as melhore. inten~éks. E: .. ja 
tão tiÓmcnte tempo e recursos sufiicieot.es para obter 
.este duidertúum . Declaro-lhe que tratarei disto com 
todo o cuidado, e possuido dos mais sioctros deEeJOS 
de cb~gar :1. um:. solnçüo .breve e .satisfactoria. 

Crci•.• ter sati.;feito :í.s exigeocia~ do nobre deputado. 
(Aiuito bem.) 

A diaeussiio fica adia1a pela hora. 

Dada a. ordem do dia, levanta-se a ~cssiio :ls cinco 
horas da tarde. 

Acta em 1.2 de .iJu.11ho. 

_'\o mei<Hiia., íeil::l. a chamad:t., :!.Chão-se -:>reoentc..o os 
S:s. ·Conde de Baependy, Por·ella., Pi•\to Pêf.soa. Gui
marães,· Angelo do Alllllnl., Floris.no de :Godoy, Mon
!cir<> .d .. Castro, G&ma. Cerqueirn, EvnugelÍ.!Itn Loba<o, 
Joaquim Pedro, Ferreira. d3 Vci~, ,·~do. B...ndei::-a 
de lliello, Mello Rego, C:l.millo Barreto, Pinto Lima, 
Ferreira Vianna, Barão da Yill:r.da Barra, :5illlôea Lopes, 
Alencar Araripe, .B:ihia., Msaoel Clemeoti•>o, Pinto de 
.Campos, Menezes .I'rado1 .A.fi"oDSG de Can·alho, Barão 
Jc .àra;-agy, Ca.rdos.o de !l~ene:~s3 Gon~al:voee da Sih-a, 

Leandro Maciel, Heraclito Gra~, Moreira da Rocha, 
Coelho Rodrigues, Salles, Fereira. · Lage, Raposo da. 
Camara., Crw: :Maebado Famto de :A~, Barão de 
.Auajatuba., Piuheiro, João Mendes, Carneiro da Cu
nha, José C:>Jmon, Bar>io de .Al:ladia, Perdigão !Ia
lhe1ro, ÂU!!USto de Oliveira, Corrêa, ~eira _Franco, 
Dionysio:Mart.ins, .Aza.mbuja, Corrêa de Olive~.ra_,_ Pe
reira da Silva, F. Belioario, Taques, Araujo i..ima, 
JnD6eo do Paç<>, Bariio d& LagUna, Luiz Carlos e 
Duarte de .Azevedo. 

Faltão com participa.çiio e& Sr~. At.&is B.oeba, Araujo 
Góes, .A. ugusto Chaves, 'Borges Monteiro, Ca.ndido Tor
res, <.:icero Da.ntliS, Diogo V elbo1 Feroa.odes Vieira., Fer
reira de Aguiar, Nebias, Paranhos, Peden1eiras, Rosa, 
Theodoro da Silva, Joaquim de Mendonl'a, Pu.nlioo de 
Souza, Candido Roeha e Juoqueira; e sem ella os Sn. 
Aureli>Ulo de Carvalho, Andrade .Figtieira, Almei~ 
Pereira., Antonio Prado, Barros Cobra., Benjamim, Blt
tencourt, Candido :t.1urta., Camillo Figueiredo, C:Loed~, 
Capa.oem.a, C06ta P.i.nto, Domingues, Duque-Estrada Tel
:\Cira., Dias da. Rocha., Diogo de VasconCt•llos, Fiel de 
Carvalho, Fontes, Galvão, Gomes de Castr.l1 Gomu da 
Silva, Benriques , Jeron;ymo Penido, J. de Alencar, 
Leal de Menezes! Lima e Silva, Leonel cà Alencar, 
Mello Mattos, Me lo Moraes, Moraes Silva, Paula. TC?
ledo1 Pinto B~ 1 Pinto Moreira, Rodri;,"' Sil-.'&1 SI
queira Mendes, ::li! va Nunes, Souza. Reis, Sobral Pinto, 
'Ieixeira Junior e Vicente :ele Figueiredo. 

O Sa.. PaESIDEliTE declara nã.o ha"'ier seEsã.o por falta. 
·de numero legal. 

N3o obstante, o Sr. 1 • secretario procede á.leitun. do 
seguinte 

Um ·oflieio do mini.stcrio d9 imperio . trau.smittindo a 
cóoia do decreto -pelo qual é convocada a 110va aseem
bléa geral ordioaria. na fórma do art. 102 ~ 1• da 
comtituiçiio do imperio.-Inteirada. · 

Outro do 1• sec:etario do senado, coDUilunican~ ter 
o noeomo senado deliberado, a requerimento ~ sua 
commi.ssão de marinha e p;uerra, que se officiasae :!. 
esta 011m3.ra I?edindo 011 doewneu~~ em q~ ?aaeou o 
projeeto relat1vo ·ao alfer.!B Bel:mnmo AcClcili deVas
concellos.-Sa.tillfaçn.-Be a rellui&ic;io· 

Outro do mesmo secretario, participan.do que o se-

I 
nado adoptou, e ·-.·:ü dirigir á sancçiio imperial, a reso
luç.io que autorisa o governo para mandBr pagar a 

I 
O. Anna Gertrudes Tavares Rodrigues o meio soldo q_ue 
lhe com~tir ~o fall~llllento de . seu filho o alferes 
Procopio Auton1o Rodr1guea.-Inte1r&da. 

I 
Um r .. querimento de Vicente Ferreira Souto Mayor 

e José da (.;unha Sonto-Mayor, pedindo fazerem exame 
do I• anno medieo da eôrte depois de Af>prowadoa no 
preparHtorio que lhes falta.-A' commislõâ•> de insb"!le
çàu publica. 

Outr~ de Martiniano Eleuterio da Silvso:, alferes ~o-
!,· uorario do exe~ito, pedi?do pas~~ pan o ~IÇO 
, activo do exercito. - Â comllllSsao de mannb& e 
I guerra. . 
I Os ... t• SEcllETAaio eommuniea que o Sr. dep~o 

I. Joaquim de "\1endonça não l!óde comparece~ á aesea> 
por ter fallecido .soa mãi.-Manca-se dei3.11oJO-r. 

\ ·"!; Lêm-se, e vão a. imprimir para e11traT na. ordem do;; 

I .tnbalhos, as =:r::::A~ 

/ .. A assembléa ger 1 r~ve : 
li "Art t.o E' o gcn-erno ~utorisado ·pa.ra m~ar ad-

mittir a exam,. das matenas do to anuo medi .... o da 

\ 
:faculdade da cürteoalum••o ouvinteJoséNioolio Tinoco 
de .'!.l•n~ida, depoi~ de exhibi• attestado1le&pprovaçio de 

· 3lgebra. preparatorio que lhe falta. . 
i " Art. 2. • s,lo revogadlss as d1spos•o;ues em co::tr:::-

l rio. .. 
" Sala das oommi.ssües, em 12 de Jo.:1ho ;ie ~871.-

. Jo,i Calm?».-Â. Co(iho llod1"1fJUI:•. • 
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«A assembléa geral resolYe: 
«Art .. 1.• Fica o governo aútorieado para mandar -

matricular no L~ nnno medico o alumno- phalJllp.Ce\1-
tica Oscar L:J,mgnere Leal Galvão; 'o qual não poderá 
ser adnúttido a exame das materias do anno lectiYo 
sem mostrar-se habilitado nos preparatorios que lhe 
faltão. , ' 

<< Art. 2.• Sã(l revogadail · ns disposições em ·contra-
rio. · 

« Sala'-das commissões,. em 12 d'e Junho de 1871.
José C<Umon.-A. Coelho Rodrigues. • 

<<A assembléa geral resolve : 
« Art. 1.• Fica o governo .nutorisa1o · para mandar 

consideràr válidos na faculdade medica ·da ci\rte os exa
mes feit.Os na escola de marinha pelÓ nlumno Illidio 
Leopold9 da, Silva. · . 

« Art. 2 • São revogadas as disposições em contra-
l'io. ., . . 

" Sala das commissões, eni 12 de Junho de 1871.~ 
José Calmo?l.---'A. Coelho Rod'ligtces. " 

cc A &ssembléa geral resol~e : 
«·Art. L• Fie&. o governo auturisado pa~a mandar 

4ue sejão v'álidos na faculdade do Recife .os e.=es 
feitos na faculdade medica da Bahia pelo alumno Je
ronymo Moniz Ferrão. 4e Aragão. 

"Art. 2.• São revogadas as disposições em contra
rio. 

« Sals.-das commissões, em 12 de Junho de 18} L
J osd _C,lmon.-A. Coelho Rod,.igues . " 

«A. assembléa géra:l zesolve :, 
" Art. 1. o Fica ·o' governo autorisado para mandar 

que sejão ,válidos ·em qualquer faculdade medica do 
Imperio os exames . prestados pelo alumno Manoel dos 
Santos Marques nas escolas de marinha e central. 

«_Art. 2. o São revogadas as disposições em con-
trario . ' 

<c Sala das commissões, em 12 de J~Jnho de 1871.-
Josi Cctlmon.-A. Coelho Rodrigues. " • · ' ' 

cc A assembléa geral resolve: 
. " Art. Lo E' o g9verno autor~adõ a mandar ac:hnit
tÍl' a ex.ame das materias do 1• anno _medico da facUl
dade da côrte o !üumno 'ouvinte Pedro Moniz Barreto 
de Aragão, .depois de exhibir attestndo 'de approvação 
em historia, unico prepai:aterio que ·lhe falta. 

cc A.rt. 2.• -São revogadas as disposições em con-
trario . · · · -

< Sála das commissões, em 12_ de Junho de Ül71.
Josi Calmon.-A. Coelho llod•·igues. " 

cc A assembléa ge~al resolve: 
, . cc Art. 1.0 E' o governô nutorisaclo a mandar admit
tir a exame. das materias do 3• anno da escola de ma
rinha o alumno ouvinte João Velloso de Oliveira,
depois de exhibir approvação de physica, materia do _ 
2• anuo, de que ainda, não prestou exame. · 

«Art. 2.• São revogndns _as disposiçües em con-
t-rario. · · 

« Sala das commissões, em 12 ele Junho ele 187'1.-
J.,,-d Ço:lmon.-A. Coelho llod1·igues » -

cc A assembléa geral reEDlve : 
. « Art. 1.• E' o governo autorisado a mandar admit

tü· :1 ex:ame das ma terias do 1• aono medico na facul
dade de medicina da côrtc o alnmno ouvinte Olympio 
de Barcdlos, depois de exhibir attestado de approvr,ção 
de geometria, unico preparato,rio que lhe falta. 
" cc Art. 2.0 São revogadas as disposições em c,on
trario. 

« Sala das commissões, em 12 de Junho de 1871.-
.fo-'6 GaJmon.-A. Coelho Rod>·igues. " -

« A u.ssembléa ger:~.l resolve: 
cc Al't, 1.• E' o governo autoris:J.do a. mandar admit

tir a CY..:tme das materio.s do 1• anno medico da fa.cd
dade da côrte o alumno ouvinte João Carlos Teixeirl! 
Brandão, depois de exbibir attestados de approvaçiio de 
philosophia e historia, _preparatorios que lhe faltão. 

cc .Are. 2.o São revogadas _ as dieposições em ccn
·trano , 

« Sala dás c~Illl)lissões, e~. 12' de. Junho .. de tsn'~'-:-
José Calmon . .:_A, Coelho Rodrigues .. .. " . · 

« A asseJÍ:lbléa-garal resolve :. 
cc Art; 1.~ E' o governo autor1sado ·a mandar admit-' 

tir a exame das materias do· 1• anno da · faculdade de 
medicina da côrte, que frequenta . como .ouvinte. o 
'alumno JGsé Moreira da .Silva Junior, depois de· exhibir 
attest!ldo de approvação de · philosophla, uni co prepa-
ratorio que lhe·fillta. · 

" Art. 2. o São revogadas as c1isposições em con-
trario . · 

« Sa.la das commissões, em 12 de Junho de 187.1.-
José Calmc.n.-A: _Cotl.ho Rodrigues . » . - -
· «A assembléa geral resolve : 

« Att. L• 'E' 6 go'lerno autorisado a mandar admittir 
a· exame das materias do 1• anno ·.da faculdade de -di~ 

· reito do Recife o alumno ouvinte José Manoel Caval
canti d~ Almeida, . depois ~e . e~]j.ibir attestados de ap
provaçao de portuguez e h1stor1a, preparatorios que lhe 
raltão. 

cc Art. 2. o São revogadas as di,sposições em con
trario. 
. « Sala -das commissões, em 12 de Juuho .de 1871.-
Jose Ca!ttoon. - A. -Coelho Rod1·igues.: " . . , 

«A assembléa geral resôlve : 
· «Art. 1-.o E' o governo ~utorieado · a mandar que s~ 

aceite CO!P-0 Vilido O exame de portuguez feito 'na aca
demia de marinha pelo alumno Rodrigo Lopes de Brito, _ 
para o -fim de poder o mesmo matricular-se. no ctirso 
pharmaceutico na faculdade da côtte. . 

«.Art. 2. 0 São revogadas ns disposições em eori-
tpr!O. · 

cc Sala das commissões, em 12 de ' Junho de 1871.-
José Calmcn.-A. Coélho Rod1·igues. " · 

« A assembléa- geral resolve: · . 
«Art. Lo ~ E' o gover~o autorisado a mandar desde 

já admittir á matricUla do t • anno medico da faculdade 
de medicina da Bahia o alumrio Manoel Carlos Devoto 

· o qual só poderá prestar exame das materias do mesm~ 
an?-o depois de e;xaminado e· approvado em portuguez, 
umco preparatoriO que lhe falta. , . 

· «.Art. 2~• · São revogadas as disposições em cori-
trarw. -

· « Sala das co=issões, em 12 de Junho de 1871..,-
José Calmon .-A. Coelho llodrig·ues. » . · 

(( A ll-Bsembléa geral resolve : 
cc Art. 1.• E' o governo autorisado a mandar aru'Dittir 

de~de já À matricula do 1° anno medico n~ faculdade 
da côrte o e~tudante Franci~co Duarte Cruz Netto, o . 
quali . só depois de approvado em historia, prepitràtorio 
q_ue . be foJta, poderá ser admittido a exame das mate
nas do mesmo anno. 

« .Art: 2, 0 São revogadas as dispàsições em con'-
trano. ' -

<c Sala das commissões, em 12 de Juuho de 1871.-~ 
José Calmon. - A. Coelho Rodrigues. " 

« A assembléa geral resolve : 
"Art. 1.0 E' o governo autorisado a mandar aeeitar 

como ~-álid~s .nas faculdades de medicina os exames de 
latim, . franc~z, inglez, geographia, hi•toria, rhetori{la 
e poettca, fertos por Alberto Ulysses Ribeiro Lopes na 
faculdade de direito do Recife. 

<<_Art . . 2.• .São 1·evogadas as disposições em con-
trano. , · -

cc Sab d:ts commissões, em 12 de Junhb de 187-L
Josó Calmon.-:A. Coelho Hod1·igues. " 

« A assembléa geral resolve : 
«Art. 1.0 E' o governo autorisado a mandar admit

tll: a exame das· ma terias do 4° itnno da escola central, 
o a:lumno ou\·inte Jnlia.no José de Amorim Gomes, afim 
de obter o gráo de bacharel em mathematicas. . 

cc Art 2.o São revogadas as disposições em con-
trario. . 

« Sala. das commissQes, em 12 de Junho de ' 1871.
J os6 Ca.i'"on;-A . Coelho Rodt'igues. ;o 

« A assembl~a geral resolve :. 
'' Art. l. ' Fica o governo autorisado a m~,ndar <J.Im 
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seJaCI ~;cii~to~ e!lr qualquer .~as faculdades. <i,e 1!'-edi<:ina. 
do Imp~no . os exames de. portugue;;; e h1storui · fertos 
na .escola de ):lla~inha pelo .estudante. Henrique Graça• 

,, Art., 2,0 São revogadas: as disposi'/Õea em con- . 
trario. . . 

" Ss.l1t das conirnissões, 'em 12 'de Juuho de 1871.-
José ca!mon. . ..,.:.,. . . ·Coclho Rodrigues • . » . 

" A assémbléa geral iesoh:e : · . 
" Art. L• E' o governo autorls<~do a mandar admit

ir a exame das matcrias do 1'• anuo da faculdade de 
· direito de S. Paulo, que frequenta como ouvinte, o 

aJumno Francisco .Eulalio do Nas.cimento Silva., depois 
de exhibir attestado de àpprovação de geometria, uni- . 
co preparátoi·io que lhe falta. . · · . ;' · 

" Art. 2.• São i:'evogada·s as disposições em con
trario . 

. << S~la das commissões, em 12 de Junho àe 1871.~ 
José óalm'ott.-:Â• Cohlho RodTigtLC3. » 

. « A assembléa. geral resolve: · ' 
"A~t. 1.° Fica . o gove,;no autorisado para mandar 

admittir a exani~ das ma terias do ' 1• anl).o medico _da 
faculdade da côrte o a.lumno do 1• aimo phàrrnaceutico 
Hilario . da Silva Figueira Junior, depois de. eichibir 
r.ttestado de· approvação de historia, unico preparatoriõ 
cue lhe falta. · ' 
·' « .Art. 2 o São revogadas ,as .disposições em contra.:. 
ri~ .· . 

" Sala das éommissões, em 12 de Junho de 1871.-
/osé Calmon.-A. Coelho Rod1·igues. " 

« A assemblé~ geral resolvê: 
" Art. 1.• E' o. governo autorisado para mandar 'ad

mittir 1t exame do [o anno medico da faculda,de da côrte 
o estuilante ouvinte Carlos Fernandes Eiras, depois de 
e..üibir a.~testa.do <!e ·approvação em geometria, unico 
preparat<lrio que lhe falta. , 
· " Art. 2.• São revogadas as disposições em contra
rio. · 

« Sala das . commissões, em 12 de Junho de '1871 .~ 
Jo:é ÓQimon.-11. c.,elho Rodrigues. " 

" A assembléa. geral reEolve: 
«.Art . . Lo E' o governo autorisado a mandar ad

mittir a exame das ·ma terias do 1• ·anno medico da :fa
culdade da côrte o alumno ouvinte José Antonio de 
Almeida, depois · de exhibir a.ttestado de approvação 
~e phitosophia, unico, prepatatoritt que The faltá. 

" Art. 2. 0 São revogadas as disposições em contra
l'io. 

,, Sah das commissões, em 12 4e Junho de 1871.
lcsé Calmon.-A: Coelho fl , drigucs . •> 

AIUD·l> DE CUSTO .tOS PRESIDENTES DE PROVINCJJI., 

" A assembléa géral.resolve: 
" Art. i.• As ajudas de custo, a que têm direito os 

ddmdãos nomeados presidentes de província, serão di
vididB.s 0m duas partes, a ·1• para tran•porte, a 2• para 
l)rim'ei~o estabelecimento, não excedendo esta de 2:500S. 
O mcr.xime seJ:á abonado em attenção á importancia da 
proviucia e ao numero de pessolis da :l'amllia do no-
meado. · 

(( o governo, marcará por decreto o modo de regular 
" <lespeza com o tmnsporte elos presidentes de pro- · 
vit10ia.. ' · 

" Art. 2.• São revogadas a• disposições em contra-
t.io. . 

" Snla das commissões, em 12 de Janho de 1871.
,.lod Calmcil.-A. Coelho !1odi·1gue8 •. " 

l'UBlLAÇÃO DO co:;SELREinO· J , C. 50ARES. 

<c A asGem bléa geral resolve : 
« Art: L• Fica o governó autorisado· a jubilar o 

,~onaelbeiro João Crispiniano Soar.:s, lente cathedra
ti~o da 2• cadeira do. to anno da faculdade de di
~úto de S. Paulo) com todos os seus vencimentos. 

u Art .. 2.• São revogadas as disposições em contrario . 
. , ". Sal!' C.as commissões, em 12 de Junho de .18í:I ·-:
tn.>c Ca;·.~·:;· rL-A. Coelho Rodrigttel. '' 

PENSÃO >1. 1!, DE M •. AROUCA. 

" A assembléa ger:il resolve: 
" Art. Lo Fica approvnda a pensão de 368 mensaes, 

correspondente ao soldo po1· inteiro da patente de 2• 
ten~nte ·.de artilharia, ?oncedida. por de1reto de 17 de 
Maw de 1871; . a. Belmua· de Mascarenhas Arouca, irm"' 
do 2~ ·tenente de artilharia Pedro de Mascarenha~ 
Arouca, morto em combate. . . . 

« Art. 2,0 Esta pe1Jsão será paga da· data do referido 
decreto. · · · 

" Art . . 3, 0. São rev,ogadas as disposições em contrario. 
. · <<Sala. das commmões, em 12 de Junho . de 1871.-· 
José Calmon:-A. Coelho Rodrigues. » · . . . · 

. Sessão em 1.3 tlc Ju:pho • 

PRESJDENCÍ,~ DO Sll. CONDE. DE BAEPENDY• 

SunM.ARIO ,-Expedientc.-Pensões do Monte-Pio Geral.
Matricula de estt<dan.tes.- Prctmção do Dr. S ; S. di 
Meirclles. - Elc'içüo de San.ta-Catharina. -:- Pensãa 
ao alferes J. 7· ele H. Ç(lvalcan.ti. -'- Pedido . de in{o1· , 
mações .-Ordem do dia.- P~nsões a ·d ·veraos. Appro
vação.,-C,.edito para a obra Iconographia das Orchidcas 
do B1·azil. Votação, ..,.- Privilegio a J, J. F. de R -l!o 

Silva, AdiamJento. - P>·opricdàdc e 'liso exclu&ivo ai. 
descobridor de uma industria ut•l. Adia.mento .~Fia:a.- . 
ção das forças .de t'"'ra. Discursos dos Srs. Duque-Es
tradct Teixeira e Bittencourt. 

Ao meio-dia, feita a chamadn e achando-se presen:. 
tes os Srs. Conde de Baependy, Portella, Guimàrães, 
Casado, Angelo do Amaral, Luiz Carlos, .João Mendes; 
Joaquim Pedr·o1 Pinto Lima, Ferreira da Veiga, Diogo 
Velho, Heraclito Graçª' Mello Rego, . Evangelista Lo
bato, Menez'es Prado, Siqueira :Mendes, Sobral Pinto: 
Barão da Villa da B8rra, Barão de Anajatuba, Bitteli.
court, Simões Lopes, Jansen do Paço, Azambuja, Tei
xeixa Junior, Leonel de -'•.lencar, ,Coelho Rodrigues, 
Araujo Lima, Ferreira de ~guiar, Bandeira de Mello:, 
.Floriano de Godoy, · Manoel Clementino,. Taques·, 
Duarte de Azevedo, Gah~iío, Carneiro da Cunha, Souza 
Reis, Barão de Araç"gy, Bahia, .Moreira da Rocha, 
Fausto de Agniàr, Cardoso de Menezes, Pereira Franco, 
Fiel de Carvalhq, Raposo da Cnmara, Cruz Machado, 
Ferreira Lage, ·Pinto de Campos, Alencar Araripe, 
Cimdido Mnrta, Pinto Moreira, Cap:mema, Monteil•o 
de 'castro, Lima e Silva, . Gomes da Silva, . Corrêa,· Barão 
da Laguna, Andrade Figueira, Salle•, Mello Moraes, 

'Fontes, Perdigão Malheiro, Gama Cerqueira, J~ronyme 
Penido, J osé Calmon e Puulino ·de Souza, abre-se a 
seSBão. ·' · ' ' · 

Comparecem . depois de aberta a sessão os Srs. 
Araujo Góes, Domingnes, Canedo, Lear:dro. Maciel, 
Corrêa de Oliveira, Junqn"ira, Pi ,,tc. Braga., Rodrigo 
Silva. Diogo de Vasconcellos, Perei• a da Silva, · a n
tonio ' Prado, Silva . Nunes, Duque-Estrada Teixeira, 
·F. Belisar1o, Gonçalves da Silva, . Mello Ma.ttos, Dias 
ela Rocha, A ureliano de Curn,lho e Ati'gusto d~ Olivei•·a. 

Faltiio com participa~.üo os Srs. Paranhos, · Pinto 
Pessoa, .il.ssis Eocha, A ugnsto Ch~wc >, Borges M on.
teiro, Candido Torres, Cícero Dantas, Candirlo da. 

. Rocha, Costa Pinto, Dionysio Martins, Fernandes 
Vieir&, FelTeira Vianna, Nebias, Pederneiras, Rosa, 
Theodoro da Silva e Joaquim de Mendonça; e sem 
ella os Srs. Almeida Pereira, Affonso · de .. Carvalho, 
Bariio de Anadia, Barros Cobra, Benjamim, Camill~ 
Barreto, Camillo F1gueiredo; Gomes· de Castro, .Heil
ri'lnee, .J. de Alencar, Leal de Meneze• , Moraes Silva, 
Paula Toleclo, finbeiro e Vicente de. Figueiredo. 

Lf2-se e apy,rovuo-se as actas das antecedentes. 

O ::3!'_. 1• SFkliETA'lUÓ d:c\ conta. do ~eg::inte 

EXI'EDlENTE, 

U:;:. oíllclo do mi:úterio do impeúo, communicando 
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que Sua Alteza Imperial a Regente, em nome do Im
perador, fica, inteirada. das _pesso!)s que compoem a 
mesa desta camara, durante o segundo mez da actual 
sessão.- Inteirada. 

Omr.o !to· ministeriQ .da .a,.gricultur!!.j · :en~iand0, ;em 
:r.esposta, AlS c.ópias, ·dos documel'ltes :relativas A.•~s~rada 
de .ferra de Pfmambucp. -A .q:uem ·fez•:a ~e~mswa.o.- , 

Tres -d0 <1'9 seeretatiió do -senado, participando,terem · 
-sido 'sanccionadas•:,as .re~oluÇêes 'da assemhl'éa.··geral, _que 
reduz a ut'n conto de réis por aune as :presta,Ções da di
vida• por ·que Thomaz Pedreira Geremoabo está·obri-:
gado á fazenda-nacional, que concede á companhia ·d:a 
empreza · .de ama -estrruda.-de ·fen·o na margem üo:Rio 
Jequiti.n bomha :•iseaçii10 de ilireit0s de importação e ou
troa favores, e qu.e -- ooncede á ·companhia ·Rio-Grau~ 
dense d~ estrada de ferro de P01to-Alegre a Hamburg-

. Berg os favores ·. concedidos 'á'companhia ing~eza de San
tos a ,Jundiaby.-Inteirada. 

Um · ofilcio .do .tene!U.e Teifo~madà Francisco' Antonio 
Nogueira de Baumaun, pedindo uma pensão.-.:.A' com-
missão çle _pe_nsões ·e, O'tdena d.os. · · 

Lêm-se, julgão-se objecto de deliberação, e vão a 
imprimir, para entrar na ordem ·dos trabalhos, os pro
j.ectos com que 'cone) nem os segmntes pareceres: 

As com missões çle :fazenda e de justi9~ civil, tom.an
do na· élevida consideração o Tequerimento· em que a 
direotoi:i~ tj.o monte-pio .geral pede que as pemões de 
que .gozão os pensionistas do m e.smo estail:>elecimeuto 
não possão ser penhoradas ou anestadas; . e coi)side
randó. que tal pretenção, por motivos obvios e intuiti
vos, . é digna .de de~erimento, soo de parecer que se 
-adapte o ·seguinte .. projecto: · 

" A assembléa geral resolve: 

" Art., 1. o . Sã.o isentas de .penhoras .e arrestos as pen
sões usufruídas pelas. pensionistas do monte-pio geral 
estabelecido nesta côrt<i. 

·rc Art . ·2.• Hevogão-se as disposições em contrario . . 
' (( Salad•lS comt'nissões, em 13 de Junho d.e .1871.-· 

Cardoso . de llfe·••ezes. -ArauJO' Lim(t. -1. j}[. N Penido .. -
Per·efm. da . Bilva.-,Bahia. » 

MATRICULA DE ESTUDANT-ES. 

" Miguel Archánjo .dos Santos, pharmaceutico pra
tico , pe<'le .para :fazer exame pratico de phârmacia afim 
de obter a cm·ta de pharmace.utico 

·« O supplicante al!ega c prw:a que tem 21 annos de 
praüca já em pharmacias particulares e já na phar
macia ·da Misericordia e do hospital militar, além 
disio allega tambem e prova que esteve e.; tabelecido 

. na Ireguezia de Jacarepaguá com b0tíea sob; sua. res-
ponsabilidade, autorisado por aviso do governo; final
roent~ prova com attestado., de varios medicas que as 
suao preparações pharmacologicas têm sempre mere-
cido ~cúitaç:ito. · 

« A commis•ão de 'instrucçüo publica, attendendo á 
justiça que preside á petição do Eupplicante, offerece á 
camartl dos Srs. deruta<los o >.eguinte projecto: 

" A assembléageral resolve: 
« Art. ·1.• Fie" o governo autori sado para mandar o 

pharmaceutico pratico Miguel Archanjo dos Santos fa
zer exame pratico de phrmnacia afim de que, sendo 
,approvado, possa obter a carta de pharmaceutico. 

·" Art. 2.0 B,evogão-se as .disposiçõe,- em contrario. 
" Sala daseommiseões, 13 de J .nho d" .187!.- Barão 

diJ Vitlo. ela Barm.-Ferréim de Agniar. " 
" .lo•é Jo<tqnim de Olivei ra Teixeira, alumno ma

triculado no 1° anno medico, c cu vinte no 2• anno me
dico d··· faculdade da côrte, pe ·1e para· fazer exame· do 
2° mmo medico depois de approvado no 1 o anuo. 

« O supplicante a!lega e prova qne, estando matricu
lado no I 0 anno medico, foi obxigado, por motivo de 
moleutia a dar faltas que ··o fizerii.o perder o dito anuo, 
em consequencia disto matriculou-se de novo no 1• 
ann.o ; .e corno no anuo antecedente já. lta1·ia curs.ado 

.I 

I 
I . 

as·a,llas r~~pect<vas, assentou em, frequentar.como 0'11,
vüite as- aui.as ·d0 !,zo. à'llüO • 

. · . '" iA..'C0'Il:\1ÍlÍs$ã<Yile .histrnoçã<:i pú:hlic~ attendén'do 'ií. 
ju.sti9à _•q<®•p]Óesidec ·A peti9ão' do sitp~licantfb ol:f~téoo 'á 
·orumin•a das·fu'S.- 'd.eputaaos ,'o .. seguinte 'ptojecto.·: . 

" .A,assemblê.a .. gea:al ;res.olve : , 
"Árt. f.oFicà o gov.erl$·WUtGlrisa'do:amandar':o .alum

no do 1 • anno medieo e ou;vinte 1di> ,2° .da facul~ádeAa 
côrte José Joaquirp de · Oliveira Teixei.l:a fazer ·exame 
·do 2° ·anno •medi'Có)depois de approva:do no '1 •· a~ho~ · 

cc :Art · '2~0 Revogão~se as-:!iisposicõ~s em conttatio. ·. 
. (( Sala e1as, eot'nriHssõ~s, erri ·12 •de J'U)lho M 1SJ1.

'l!ar~o dá· Vflla:ilra:Bár>'a:~FerrMr~ de :Ag•itiar. , .. 

· 'ic Francisc.o. R6drigues . ~de. Cama,rgo. i .aJu'n!no (lo 
1• .9:nno Jilechco .<!-a . ..Jlaculda.de . da .. eôi'te,,:ped.e·;JJ~:ra'J'ru<er 
exame d:.s ma'tenas do 2• anno, depois de fazer o ~t:l{;ame 
de •aruato!lli;'L, ·do ' 1° :an'll:o,. ll!]ÍO!\ -rn:at"!lk!k qu~. lliiellialta. 
. " O supplrcaute all,eg~ e ,,prov·a ,q:ue.t~ndo ~ldG>,~ppr-a-, 
vado plenamente no to :a,tr!lo 1 .j1bl!-rmaceu.~co,, 116;!he 
falt9; o exame. de. anato~a para cornpl~tar o ;to. anno 
medico, no · qua:l se wcha matt.iculirdo · além .Cfulao o 
supp'licante 'pr<lVà que :l'tequeáton, cq~o ouVirtl:e, · ÍJ 
2• armo meliQco.. ··· · , · · 
. ".A CGJ?lq>is~o de i!m!l~r..:cção publi~a, attendel,ldQ ,á 
·Justr1' a ·que•J?,resrde -á pe'trçao do · s?pphcante; offe:teeeá 
camara dos ::irs. deputados o segumte proj'ecto :. · 

rc A _ass'emblêi geral rêsolve: ' 
((. ;A.>rt. 1.~. Fica .,Q. governo ·RU•tórJsa;do a man'd:ir o 

alumno do 1° a}mo n1~ico .:da :faculdade ·.:d:a .Cõ:ctle 
Franc!sco Rodrigues çle 9amargo: presbar exame das 
1r~ater1as d? 'lo anuo med1eo, que fte'J_uent~ comp !lt!7 
vrnte, gepo1s de , approv~ao em onatom1a" unica ·ma~r1a 
que 'lhe falta ·paTa · comp'letar o 1:• ~tnrio meilico. 

cc :A.rt> !2 :0 Revcigão-se as ilisposiçõ,es em contrario. 
·((.Sala da' commissões, lOde Junho de ·18'Y'I:.-'-Bar'lto 

da filla da Barra.-Fen·eim ·de Agu'a'·· " . 
" Os alurnnos da e$cola central pedem a revogação 

do ar.t. 1ll! do de.c~eto n, 3,,0i.l3.; na:,parte .eni que ·. diz 
que o alum:no que ni'io :l'ôr.approvado .p1~namente não 
póde obter .o gráo de :bacharel. em sciei!éias .physicas · 
e matheniancas. 

cc ·Os sup.plicantes :a!legão .com .justa .. razãO que .nas 
outras · academias do Imperio, :uma vez termiriado 0 
ccu.':;;o, os .alumnos rece.bem o r~spectivo · grão, que1· 
seJao appr.ovado·s plenact1e11te ou -sunplesmente nas -ma
terias .que fazem o objecto do curso, c que é uma ·injus
tiça ·relativa ficarem os alurnaos da ·escola centr"'l P'i
v:ado~ de receberem o uráo por que fôrão approvados 
mmplesmentes ern qualquer das -matena's que fazem 
parte do respectivo .curs.o. 

« A commis>ãa rle instrucção publica, attendendo á 
justiça que P' e>ide á petiçiio dos suppli'çantes, o:fferece 
á carnara à.os :Sr.; •. deputados o seguinte projectq: .. 

" A assemb!éa geral resolve:' 
« Art. L• Fic.a o -~·overno autori'sad:o para rnandar 

r.~vogar o art. 18·1 do dec•·eto n 3,083 n ., parte.em'que 
d1z C[lle o alumoo •ia escola central que não ·fôr appro
varllo plenamente não poderá o])ter o o'r:io de bachmcl 
-em sciencias phy.·icas e rnathematica~~ sendo sli.ffi.cien
te que seja "ppr.oc·ado ou plena ou simplesmente pam 
obter o dito g áo. 

."Art. 2.• !{evoi<ão-se as disp0sicõe.g •em contrario. 
« Sala das •·o mmissões, 12 de Ju~ho da 1871.-llarãv 

da Vil/c! da Uan·a.- Ferreim de AguiaT. " 

Lê-se, e é approvado seni debate, o seguinfa piii'acer: 
· « A commi;;iio de marinha e guerra requer qnei 

·pelo, canaes con ,petentes, seja nuvido o governo ácerça 
da pretenção d.o Dr. Suturnino Soares de Meire!lei, 
Ierite cat.hedrat,c., da escola de maúnh~; que pede. á ·4,- · 
mam .f.e lhe co r. te corno tempo de sel'\:IÇO no magJsteiiO 
o qu•"Be , vio no exercito. . . . . 1 

o Sll,la das ccHnmissões, ·em ~3 de Junho de· !871.:
Barão .da Lagu=.-:Mello Re,go ., 

Lê-s~, e ·fica adiado :p0r pedir •IL palaYra o S1·. GalviTo> 
o segUinte 1]1'areeer·.: . , · 
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ELEIÇÃO DE SAl'i'l'A-CATilliR:lNA,, 

. " Pvr occasião de submetter-se á votação um pa
recer da ,connnissão· dil' conJ;tituiÇãiy e· pod:e'res sobre 
i eleição de -eleitores dà freuuezia de Nossa· Se
nbat_lli ~a;'. ffira1a;: d'O• :Rio• .'~e S.· F~ancisco Xavier, na 
pr.oW.n:cla• de.Sa:llta~Cath~ttma, •o •Sr. deputado· @lalvão, 
opinam:d~ que 1osse · ellll ·sujeito· ái d.i~·oussão;• apreEentbu: 
J!lll requerimentõ ,..que· .:f.i>i -- a:pprova-do; pedin<:Lo ll,dia~ - ~·-·::_· .. 
mento.até.:'l:>1e a ,. àommiss~o: ~1e;: pqtic\a.•.iJ7lteqiuzess~ pa-
recer quanto á intelligençia·-do .regimeuto .wtal .respeita. 
A C~!llmissão ' de policia vem, P\lis; . \)Uip.prir a deiibe-
ra:~iilf d'estti àngttstli cam>:ra: · · . · ·. 

«<A: verifica9ão .d~ po:deres de qu~lquér• 4eputado, é 
consegmnteltlt!nte da v!di'dade' das· ~·espectivas · eleições 
prim:tria~, é feita, ou . q\1ando a camara está. a;· consti
tuir-se nas<"Sfissões. preparatorias no primeiro; amw da 
legislatura, oudepois de achar-se ella con•tituida .. No 
primeixo casó; é ~eita pelas co rnmissões especi'aes, de 
qne~trata, o. ~,.3•, ·do art. 5•., obset:vando.se a.disposto cno 
art. 7•; no segundo .caso, .pela·s elitas commissões, du
rante a primeira sessiio da legislatura (art. 5° ~ 4•) ou 
pela· conrmissão de poderes; nos outros annos e nas ses
sõés· · extraordinária&,' . como d:etermina·, a· .2• parte do 
art'. t5.. . · , . :.. . . 

cc Da combinaçãe dos arts: 7, 8 e 1.5 com o sen-unico 
paragrapho resu~ta que, tanto em nJn . . .como em outro 
caS!!, .-a:li reclamações que quáliJ.ue,r intel'e>sa,do tenha a , 
:fazer; a .'tqh•eséntação de documentos·, a discussiio, em 
sttinm!t·, que a t'a I res:peito .possa h à ver, só .deverãõ ter 
lugar no salão privat1vo da commissao,· cujo pa.recer, 
depois· de publicado, será submettido ·á •Votllção ela casa 
sem mais clebate cüg1vm, · a brinda · somente UJJ:la· excepç!io 
a -esta reg1·a o ~ 2• do art. 8•, qnanrió .figm~a. a hypo
thesé da maioria da commissiio cpnclnir pela-nullidade 
do diploma de: um ou mais deputaclos, porque em tal 
caso }Jrecede discussão igual ú. ·de qualquer .parecer de 
comm4ssão. · 

« Emboi·a em Maio. do· anuo passado, por ocÇla~ião da 
votação·do parecer da cornmissão de constituição -e pode-
res sobre as eleições primarias j,as fregueziasde Taquara 
e de Alhandra, Di! Para.hyba do. Norte, se . désse um ·prece.
~el).te contrario a esta intelligencía, não póde elle ter 
força e vigorar, Jogo q)le se attenda a que J).ão ex.istia I 
então o parecer da cómmissãe de policí" approvndo -em .· 
3t de Agosto do d~to anno, em consequencia elo qual 
ha o paragrapho unwo do art. 15, o qual aclarou, · on 
ante.s ampliou o sentido 'daultima par te do dito ar~igo, 
ii1andando observar as disposiçõés dos -arts. 7•, Õ0 e 9•. 

" Pol'tanto, considerando a commi,sãode p(Jlieicc que; 
segundo o·· que .está ._ disposto no ·regimento, .a doutrina 
e'xpedida é a que se deve seguir, · é de parecer : 

cc Que b supnwitado parecer da comn'iissão de C<1nsti
tui~:iio e poderes sobre ll,S eleiçõe• de S;mta-Ca tharina 
ni'io pôde ser sujeito á discussão, e s61nente ít votação. 

" Sala das -se~sões da commissfio, 13 de Junho de 
1811.-'Conde de Baepently , presidente.- i oaquim p;., es 
Machatlo Portella, 1° secFetario.~Manoel Pc'?·eira Glti
marães, 4• secretario. " 

l'ENSÃO AO ALFERES ,T. Z, DE R. CAVALCANTI, 

~Lê:se , julga-se objeeto ele del-iberação, e vai á com
ID1SEao de pensões e ordenados, o seguinte projecto: 

"Art. 1.• O decreto legislativo n , 1,364 d.e 19 de 
Setemb.ro de 18(l6, na parte que ap prov"u a pem:ão 
concer.1da ao ·alferes reformado Joiio Zefc•rinc rie R ·l-
1!);!1-da Cavalcanti, pai do alfere en, com mi ssão J osé 
Diogenes de Hollanâa Cavalcanti, morto em c ~;rr,pnnha, 
deve .. entender-se com a clausula de • obrevivencia á. 
mãi d~ dito_ àlferes em ·commissão, nos termos d , de
creto 1m penal de 27 de Julho· do referido, artno, que 
concedeu a mesma pensão. . · · 

«Art . . 2. 0 Revogão-se as disposições em contrario. 
<I Sala tlas sessões, 13 de Junho de 1871.-T. Alenca;? 

A~~'ttpt. » . 

!IEDIDO DE INFO;rtM.'.ÇÔ~ S. 

li-se, e i:1pp~·onH1o, sem dehüte, o !;eg·uin ~ c rcque~ 
rim :;nto: 

<q::equ~iro · que pelo minis.terio da marinha ;sejão 
enVladas a esta augusta camara as inforim~ções dadas· 
pela .:directorill,: .de • constrtrcçiio naval no requerimento 
do paisano Antonio de Abreu;Coutinho, que p.edio para 
s.er .mandll:do; A. Europa estudar construcçãó- naval. 

cc Sala das sessões, 10 de Junho de .1871.-C. C. 
~n~., . . 

No impedimento do Sr. Borges Monteiro, o Sr, pre- ' 
sidente n,omeia para servir na commiss\i.o de justiça ci
viL o Sn. Bahia, e na de -orçamento o S.r, . Pinto Lima. 

lliATR!CULA DE ·ESTUD;I.NTES, 

Lê-se, e vai·· a imprimir para entrar . nai ordem dos 
trabalhos, a seguinte reda:cção : 

" A assem bléa geial resolve : 
cc Art. L• E' o governo autorisado a mand-ar ad:mit

tir. a "exame das n:iaterias do 1° anno da fâouldade ue 
direito do Recife o alumno ouvinte Antonio Francisco 
Pereira de . Carval:bo, ·depois de exbibir. attestado de 
app-. ovação ele philosophia, uni co preparatorio que lhe 
fàlta·. ' 

.,; Art. 2:0 Revogão-se a~ disposiçqes em contrarip. 
cc .Sala daa c0romissões, 13 de Junho de. 187l.~Jósr! 

Càlmon.-A .. Coelho Rocltigues, " 
Entrão. successivamente erú discussão, e são approva

das sem debate, as redacçõea que rorão a imprimir nas · 
sessões arrtecedentes . · 

O S?.. ANDRADE FmuEIRA (pela ordem) :-'-Sr·. pre~ 
sideute, os lavradores , proprietarios e a camara. mu
nicipal do rico e importante município · do Pira.hy, . da 
província do Rio de Janeiro, encarregárão-me do hon
roso mandato de apresentar .a esta augusta cama-ra 
uma: representação cop.tra a proposta do poder execu
tivo a respeito do elemento servil. · 
.·vou ·e·nv1ar á mesa essa representaçâo, afim ·de qi.1c 

V. Ex. lhe dê o destino conveniente, remettendo·-it'-!1: 
commissão especiàl desta camara, incumbida dé· dar 
parecer sobre aquella proposta. ' ' ~ . •. 

Se ha mais tempo não foi esta representáção promo
vida e enviada, se ha mais te21po os lavradores dnguelle 
rico e importantíssimo municipio não se· pronunciá~ão 

· sobre medidas de emancipação: foi porque tendo-sido 
<;~ventadas isolada ' c siugularmer.te, e 'luando muitO. 
pela iniciativa parlamentar <íeo;ta camara , julg~;vãr~ 
inopportuno o debate e a eli scnssão pública que p'odiã 
suscitar ,planos e a•'piHções exageradas da poptüa~ão 

.esm· .va. Muito P'·incipalmcnte não tendo ella!;i aind}1 
por si à patrocinio publico e_ .11ntorisado dos poderes do 
Estado mais especiahnente obrigados a protegen:112. os 
seus interesses ecouomicos e de segunrnça, individuaL 
Hoje, porém, que o governo col locotl-se á testa · ~a 
refor m ,, , elles não deS<·.jão que o se tt ~ilenci o 'eja tomaclo 
como signal de approvação . Provocados, julgat1do-se 
ferido~ naquelles importantillsimos interes, es tomá rito a 
resolução de formular a rejlresentação moderada- e l'eS
peitosa que tenho a honra de enviar á mesll.. 

o Sn, PRESIDE!\01'E' diz que a representação é eüi,\ada 
á ciommisslio especiaL · · · 

PRIMEIRA PA.RTE DA ORDEM DO DL<\.'. 

PENSÕES A DlYEP. SOS . 

1 Entrão successi vamente e111 1 a discussrro~ que o. re
que1·irnento do Sr. Carneiro ilo. Cunha se considera. 
uni~, e vão j á. comrnissão de xeclaci(Üo, os seguintes 
proJectos: j 

cc A assembléa géral resolvé: 
(( Art. Lo Ficão 2~pprovatlas as segnintes pen~õe~ 

dia rias, concedidas por decretos· de .3 de Novembro de · 
1870: de 400 rs, aos Eoldados do 27° corpo de voJun
tnrios da pflt.ria M~HHed e Antonio de Amcri1n: do t:· 
l'egir.:Jento de artilh~ri~t a cavalio Antonio Fern:- i~.:a tto:, 
R eis, e do 14o corpo provisorio de c;tvall nri.rt. da t;u~r:da 
nacional João Pedro Qnintana.; de ~00 rs. ao c; .; hu ele 
es'luadm ([O 4° batalh:w de infantarin. I\Iur. oel DDmill-
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,-os José Vieira·; ·de 600 rs. ao zo cadete zo sargento 
âo 1 o bat,Jlhão de infantaria· José Vieir~ da ·costa, to
dos ih validados em combate. 

" Art. z.o Estas peasões serãlJo pagas da data dos 
mesmos decretos. 

" Art . .3.o Revoglío-se as d,isposições em contrario. " 
" A vssembléa geral resolve: 
" Art. 1. o Ficão approvadas as seguintes pensões: de 

18a mensaes, correspondente ao meio soldo de sua pa
tente e sem prejuízo ·do da reforma, ao. alferes refor
mado' do exercito JYielchiades Marinho cl.e Queiroz, 
cinvalidado em combate, concedida por decreto de 6 de 
Setembro de 1870 ; e de :Z1fi mensaes, sem prejuízo do 
meio soldo que possa competir lhe, a D. JYiaria Clara 
da AsilUlnpção, mãi do tenente do exercito F~ancisco 
Xavier de Araujo, morto em combate, .concedida por 
decreto de 5 de Outubro de 1870. . 

" Art. z.o Estas pensões serão pagas da data dos re-
feridos decretos. 

" Art. 3. o Revogão~se as disposições em contrario·" 

" A assembléa geral resolve: 
" Art: 1. o Fica approvada a pensão de 36$, conce

dida repartidamente, por decreto _de 14 de. DezemJ:ro 
ile 1870, aos menores Serafina, Juha, Clara e J oaqmm, 
filhos legitimados do alferes do corpo policial da pro
víncia do Rio de Janeiro, José l\'[oreira de :Mattos, 
morto em· combate ; devendo, porém, o menor J oa
quim perceber a referida pensão sómente até a gua 
maioridade. , 
. " Art. z.o EsJa pensão será paga da data do mesmo 
clecreto. 

<c Art. 3.o Revogão-se as disposições. en1 contrario.>> 

" A asscmbléa geral resolve : 
«Art. ·t.o Fica approvada a pénsão de 18$ mensaes, 

~em ,prejuízo do meio soldo que lhe competir, concedida 
por de.m·eto de 3 Novembro de 1:870, ao alieres refor
mado .do exercito Olympio Aurelio de Lima Gamara, 
invalidado em combat.e. . 

"Art. z.o Esta pensão será paga da data do mesmo 
deoreto. 

"Art. 3.o Rcvogão-se as disposições em contrario., 
"A assembléa geral resol\'e: 
" Art. 1. o Fi cão approvadas as seguintes pensões 

diarias, concedida~ por decretos de :JO de Novemliro 
de 1870: de 4c00 réis aos soldados, do 49° corpo de 
voluntarios da patria Agostinho Angelo da Si! v a , do 
Jo batalbãv i e infantaria José Maria Ferreira de Aoouiar, 
do 6o Man()"l Pereira de Oliveira, do go Franci'c~ Fer
creira da Silva, e do batalhão de engenheiràs Balbiuo 
José Rodrigne~ da Fran\:a, todos invalidüdos e1u con1-
bate. 

tr Art. 2. G Esta3 1wnsõcs ::crU: o pagas da dnta dos 
:m~smos (1Cerctos. 

(( Art. 3. 0 Rr-:v.:gtio-se ::ts disposições en1 contrgrio. ·>, 

(( A asscn1bléa geral resol-ve : 
<< Art. 1.° Ficão approvaclas.- as. seguinte2• 1)e1~sões 

mensaes, concd idas por decretos de 18 de Fevereil·o 
de 1871 : cle 30S m•onsaes, sem prejuízo do meio soldo 
11ue -por lei H e competir, a D . . Luiz&. da Cr,:.;ta Fer
reira da _Luz, vi uva o i 0 -ciru~gião- capitão do corpo 
de saude do e:c•:rcito Dr. Antonio Antunes da Luz, fal
lecido na cr.ml"\nha do Paraguay; e de 36$, igual ao 
soldo da pg·ente de 2° tenente de artilJJ.,ria, á D. Flo
rinda. Campos Lopes de Souza, irmfi do ';!o tenente do 
~o batalhão d.E cu tilharia a pé Antonio Luiz Teixeira 
Ca1npos, :l'aJl,,cicto na campanha do Paraguay. 

« Art. 2. o Estas p~nsões serão pagas da cla.ta dos 
mesmos decretos. 

« Art. 3.Q Revogão-se as disposições em contrario. >J 

CREDITO PAR.~ A OBR,t ICONOC.RAP!II.l DAS 01\CHIJH:AS 
DO JlRAZIL. 

E.ntra em .. ~7 discussão, e pass~ ·á 3a se1n cio::a~e, o 
proJecto autJn,ando o governo para abrir um credito 
ele 50:000$ para coadjuvar a dcspeza da irm·r<Jssão 
ela obm Jconographia_ das Orchideas do Era:cil, c0r.1cpo~ta 

por João Ba,rbosa Rodrigues, secretario do· Imperial 
Collegio de PedJ.·o li. 

PRIVILEGIO A J. J. F. DE R. E SlLVA. 

Entra em 3• discussão. o projecto que antorisa o go
verno a conceder a João José Fagundes de Rezende e 
Silva privile"'io exclusivo por 90 >trinos para lavrar os 
rio~ Cayapó,"'Maranhão e seus affiuentes. ' 

Veni á m~s(l., é Íido,. apoi~do,. e approvado sem de
bate, o segmnte requernnento: 

" ReqC:eiro que seja ouvida a commissão de :l'aze~da 
.com seu. parecer. . . •· ' 

" Sala das <~essões, 13 de .J1111ho de 1871.- A. Pi-
g~teira." · 

O projecto vai á referida coiniilissão, .conforme o ven
cido. 

l'ROPR!EDADE E uso EXCLUSIVO AO DESCOBRIDOR DE. IJ"A 
INDUSTRIA· UTIL. 

Entra em 3• discussão o_ proj ecto assegurando ao 
descobrido"r ou in ventar de uma"industria util a proprie
dade e o uso exclusivo. de sua "descoberta ou in
venção, 

O Sn. PEREIRA. DA SILVA diz qu~, sendo a mat~ria do 
projecto muito importante, e aclu~ndo-se em 3•diocus·· 
são, é conveniente se reservasse pam outra sessão, vist~ 
estar finda a hora. 

Vem á mesa, é lido, apoiado, e approvado sem de
bate, o seguinte requerimento: 

" Requeiro que se adie a 3• discussão do projecto 
para a seguir~ te sessão. ' 

" Sala das sessões, 13 de Junho -Re 1871.-Perúa 
da Silva. " · 

SEGúNDA PARTE DA ORDEí'ti DO DIA. 

lF!XAÇ::Í.O DAS FORÇAS DE TERRA. 

Continúa a za discussão do art. 1 o da propost(l do 
governo fixando as :!orças de terra para o anno fina1!
ceiro de 18n a 1873. 

<a S•·· [l~u'llue-lEo;tt•ada :ã:eb.eiu·a (silencio) :-Era 
proposito meu, Sr. presidente, deixar éorrer este de
bate entre intelligencias mais elevado.s e .competentes 
do que· a minha, p&ra ventilar asou pto tão grave e 
especial i ·como o que occupa a illu$trada ?-tteuçõ.o destL 
camai·a. . -, .. 

AqueHes, porém, q !W escutá.rão os. discu:.rsos até aqui 
proferido.s mbre o assumpto, e que particlllarmente ou
virão o illustraclo deput.ado pelo Hio-.Grande do Sul, que 
iallon en1 segundo lugar, comprehencteráõ ld~\hpente o 
dever que me corre de subir " esta tribuna, , nara não 
só restabelecer verdades que farão desfiguta!'l-<1-~, como 
deduzir uma defesa, qne é de indeclinavê'J_, necessi-
ducle. · 

O illustrsdn cepukoclo a quem me refi.ro ·e IJ.n~ t fío 
justarnent'" e:1tlntsiasta :::e HJo.~·tra de ,seu chgno irmfio, 
o actna.l Sr. ministro d::tjustiça .. Q. 

o S!l. BlT1'ENDOUlt'r :-E. com razão . 
O SR. DuQuE -EsTRADA TEiXEIRA : - •. • pareceu com 

seu di~curKo querer r~eguir ·o exernplo da perfra. que ro_la. 
impetuosamente da montanha ; as palavras vehementes, 
e sobretudo ''" cerbas accu,uções que atirou ao gabi
nete de 16 d.e Julbo, que.uão ferirão unicaruenteaquellc 
gabinete, mas este parlamento a nação inteira,· como 
provarei em meu discurso, podem-se bem comp~rar a 
esse projectil sem direcção, qué corre por toda a parte, 
tudo offendendo, tudo destruinrlo. 

Antes, porém, de tpreciar as suas singulares propo
sivõ~s, vou aventurar algumas considerações que me 
suggerirão a lcit.urrt do. re~atorio cl '· guerra e os d_is 
cursos. qu(~ Robre a fixaÇão de for~~z.s d.e terra têm Hí.lü 
pro!êetidos. 

Devo, porém, à.esde já defender-me, a mim. e 2 o~é111l 
amigos, da injustv, roccusa9ão que se nos tem dirigido; 
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<ie querermos proorastina.r o debate, trazendo ps.ra. elle 
a 11uestão do elemento servil. · 

Qua.ndo tive a honra de levantll.r a minha voz neste 
recinto, na resposta á fa.ll:l. do throno, disse com plena 
con~ciencia de que dizia uma verdade : a. questão do 
elemento servil por sua. importancia., pela. maneira por 
qne tem s~do tratada e apresentada pelo governo, ha de
constituir-se o eixo tle todas as questões. 

O Sn. ANDRADE FIGVEJI\A. :-Apoiado. 
O Sn. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA" - Não é sem as

~r.mbro que ouço estranhar a falta de nexo que os 
illustres deputados que ~m fal~ado sobre a. ma.teria no
tário entre a fixação de força, e essa. questão que tanto 
er.tende com a segur.mça. e a tranquillidade publica. 

Não me quero alongar discutindo um assumpto que, 
se_;unào ditise o illustre Sr. ministro da. guerra, vai 
breve ter o seu terreno especial cóm a apresentação do 
parece•· da commissão. 

Todavia, pe\'o licença. á camara para apoiar os illus
tres deputados que t em fallado nesta materia, com 
as p.Uanas antorisacL.s do Duque de Broglie, tantas 
,·ezeg citado e invocado pelo nobre deputado pela Bahia, 
um do~ maiores emanc1padores desta casa. 

O ilhtstrado Duque de Broglie nesse relatorio, que 
é um titulo de gloria, e dev~i& ser para. o gabinete 
um .. lição severa. e fecunda, em que • assumpto da 
emancipação, relativo unicamente a uma pequena co
lonia, foi tratado durante largo tempo. á vista de mi
nuciosos documentos, e encaril.do debaixo de todas a.a 
faces e con.siderações possíveis, f.•lla.ndo da. ligação 
que existe entre a solução do problema., e a. conser
vação da tranquillidade publica e da. segurança in
dividual, diz a pag. 76 o seguinte:- ".t'ara assegu
rar a. manutenção da ordem durante todo o curso de 
uma grande transformação social, o primeiro cutd.a.
do, o primeil o dever é armar a autoridade, é pôr-lhe 
nas mãos uma força tal, que, a q,uem quer q,ue seja; se 
torne impossível até o pensamento da resisteucia : 
é collocar a autot"idade em poüção tal, que ella se mos
tre em toda a parte vi:~;ilante, e tenha sempre o bra
f.O armado para proteger e paru. punir. " (Apoiado1. ) 

Se estas palavras do eminente abohcionista. europeu 
não s3.o bastantes para convencer a illustre maioria e o 
gabinete de que seguimos a senda. da. razão e da pru
dencia, não addnzirei mais nada, porque, repito o que 
&e tem dito nesta casa, - os peiores cegos são oa que 
nilo querem ver. 

Attentando mais particularmente para o quadro das 
forças apresentAdas no relatorio e na proposta, a. primeira 
cousa que se observa é a incongruencia entre as peças 
do mesmo reletorio, que já. foi notada pelo illustrado 
deputado por S. Paulo. 

A' paginas '! e 3 diz o Sr. ministro da. guerra que o 
quadro da~ nossas for~ não está completo, que é in- · 
tJ.ispeosavel recorrer ao recrutamento para. preencher 
as fileiras do exercito, mas que lhe repugna usar delle 
com actividade e energia: entretanto, no mappa de
monstrntivo das forças existentes, quer no Imperio1 
quer no Paraguay, nós \'emos que casas forças ascen
dem a numero superior a ti,OOO pracas. 

Se, Sr. presidente, :í. p:1.g. 2 do rela~orio se diz que 
o efl"ectivo do nosao exercito é apenas de 14,000 e t:m
tas praças, como é que . o mappa., informação official, 
>ahido da repartição competente, nos diz que este cf
f~cti,·o é mperior a 17 .000 praças 'I 

Compare-se, senhorés, o m"p~ de 17,000 e wnta.s 
praças, e a. mot distribuiç:ío pela~ diversas províncias do 
Imp~rio, e ver-se-ba, como tambem notou o illustrado 
deputado por S. Paulo, que a algumati apenas toca o 
numero de 3 praça• ! 

Ora, se pela pro po~ta a.ctual não se pedem 17,000 
prnça,;, mas I ti,UUO, •e o effectivo do nosso exercito 
~·ai ser reduzido, qual será a consequencia 'I E' que, ou 
nenhuma pro,·incia terá. fo•·ça alguma de linha, ou en
tão continuará e~sa falta. de previdencia que, além de 
não realizar o pensamento, sabio aliás, de manter a 
d:scipliaa. e insr.rucção do exercito, vir:í. desarmar & 
:n~toridade publica diante de emergencias ameaçadoras 
:;. Pegurança individua.l. 

O nobre ministro da ~erra, encarecendo as conside
r:tç.3M feita• no relatono, ácerca da incon veniencia do 

TOJIO H 

serviço de guarnição e do de policia pelas força.s mili_. 
tarea, sustentou a necessidade urgente que havia de
augmentar aa forças de policia naa diversas províncias, 
e invocou o acto addicional. 

Mas, Sr. J>re&idente, antes de tudo devemos lembrar
nos que S. Ex. o nobre ministro da guerra não nos 
disse cousa nenhuma, nem no seu relatorio apresenta. 
argumento que -prove que, privando as províncias do 
soccorro que a força militar p6de d'l.r a cada uma, re&
lize-se o alto pensamento da disciplina, da instrucção e 
da morigeração das tropas; S. Ex ni\o nos diSse que 
tinha. de modificar a distribuiçií.o de praças constantes 
do mappll do relatorio. · 

Essa distribuição entretanto, como já. vos disse, é 
feita de modo tal, que a. uma das províncias cabem 3 
praças; a outra, immensa, como a de !>finas-Geraes, ape
nas cabem 25 ; a outra, como a de S. Paulo, que tem 
numerosa população escrava, 4,7, ao pasao qne a. algumas 
cabem 3,000 e mais praças. 

Ora, estaremos nós aqui para ouvir só t~....lavras 'I Po
deremos continuar a ahmentar-noa de simples aspira
ções, ou deveremos exigir mais, sobretudo da'luelles 
que estão ao leme, que tém " poder executivo, 1sto é, 
que têm o poder de organisar medidas praticas e eatu
dos proficuos parao serviço publico'! 

O nobre ministro da guerra diz no sen re!Atorio o 
seguinte: 

« E o que pondero áeerca desteS corpos, applicavel é 
á. mais força estacionada nas províncias, cujo serviço 
exclusivo deve ser o de guarnição. Este fi~n, porém, 
não será alcançado emquanto a força. policial não dis
pensa.r aquelle auxilio que tão prejudicial é ao exer
cito. " 

Devia ta.mbem dizer o relatorio do Sr. ministro pelo 
me!lo& qual o Meu plano. 

Não é isto o que eu vejo nem no rel&torio nem no 
discurso de S. Ex. Nií.o vejo uma. palavra., nem um& 
idé& pratica. 

Sr. presidente, em politica e em administração, so
bretudo, as idéas extremas são perigosas. 

Se é verdade que esse serviço de policia viciosa
mente feito pelas :forças militarea é pernicioso ás mes
mas forças, á sua disciplina e instrucção, não devemO$ 
comtudo ir tão longe como quer o relatorio, como 
quer o nobre ministro da guerra com seu excluai
vismo. 

Senhores, não tenho autoridade bastante para con
testar as palavras de homens versados na llrle militar, 
como S . Ex. e a.l).nelle que organisou o relatorio; mas 
invocarei a autondade insuspeita de um escriptor prus
siano, de um official distincto do exercito da Prussia• 
que e hoje o modelo de todos os exercito&. 

O Sr. Ludingbauseu ·na sua preciosa obra eobre o 
exercito prussiano diz que: « todas as instituições mi
litares são fundadas n& previsão da. guerra, seu objectG 
final, do que resulta que em tempo de paz ellas não 
prestiio serviço directo e immediato ao soberano e ao 
paiz. O serviço de guarnição, pc.rém, e a coadjuvaç:-..o á. . 
pohcia civil, é uma excepção a esta regra, porque
afiança a manutenção da segurança publica; basta esta-., 
consideração para dar-lhe grande importancia. Outra.. 
vantagem do serviço de guarnição é que elle dá ao~; 
officiaes e ás tropas occa.siiio para desenvolverem ir.i
ciativa, circumspecção, vigor e firmeza. 

« Póde-se diz !r com exactidão que o r egimento mais:-. 
bem preparado para & guerra é aqu•lle em que ~ ser
viço de guarnição é mats rigoroAamente feito; pots O&-. 

homens assim provão que conhecem a importancia de. 
seus de\·eres, que não precisão ser vigiados no cum
primento delles, e que podem ser de&taca.dos com plena... 
confiança e.n postos desviados.» O nobre ministro deve:.
conhecer as instrucçõ~, creio que de 5 de Agosto de 
1850, prescriptas pelo go..-erno pru•sia.no para o servi
ço de guarnição e policia. pelos corpos do exercito. 

(Ha um apa rte.) 
Sim, Sr. presidente, isto é uma verdade. 
O exercito niio é !>6 um instrumento de guel't'3. ~' 

serviço que presta á ordem interna niio é menos impor-j 
taute do que a sua utilidade para a. defesa externa. 

Desde que o Sr. ministro quer est:J.belecer o que di~ 

lO 
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~ rela.torio, devia t;unbem tmprega.r todo o esforço e 
estudo para. a iD•t.rucção do ~n.:ercito; CUIDpria. que 
S- Ex: se mo.stra.se mais cuidadoao ne.ste poDto, porque, 
..enhores, quem ha que não CODheça que a ignorancia, 
oobretudo Daa praçaa de pret, é um grande vicio da nossa 
1orça militar'? 

Porventura. quando o Sr. mini!tro da guerra. recQ
nhece que os vencimentos elos nossos officiaes e soldados 
é me•quinho. nii.o oonTinha que S. Ex. tratasse da. 
:parte moral do exercito'? Não coD\-iuha que S. Ex. se 
.limiwae ao que dieae,mas que ptova.sse querer efficaz
mente deaeDvolver a. instrucç.ão do exercito'? Eu quero 
que a vida. de guarnição não seja essa vida. '\""ege
tatiYa em que o soldado e ofiicial mol pagos têm apena;o 
o en1a.donlio Ferviço do quartel, em que o officia.l, por 
maia iD6trucção que tenha, não encontra. nas conferen
cias dos seua aupPrioreR, na.a discul!l'ões ácerca de di
versos ponto& scientifioos sobre a arte milito.r, conheci
mentos com que posaa prestar mais brilbantea serviç01;; 
:to seu paiz. 

Erão est:ls considerações que eu espera~-& ouvir do 
nobre ministro da guerr-a, sobretudo hoje que a naçiio 
br:Wieira. mostrou que, quando a voz da honra falla, 
ella. -sabe como qualquer povo civiliea.d.o CUIDprir digna
mente o seu d~ver, hoje que o noa~o e_"i;crcito acaba 
de adquirir mais uma. vez todo o direito á. gratidão 
:naeioual. 

Na Fr'-Ilça1 Prussia c outros pai:zes em que o csph·ito 
militar é ma1s vivaz, a. orgauisação militar mais estu
dada e eabi:imen~ estatuida, a.bundão publica~es que 
illU&triio o exercito, medid:u; effieazes para o cons
ta.Dte desenvGlvimento da instruc.,ão do official e do 
soldado ; entretanto no Brar.il, atrazado, e quando ter
minada.& a; fawg:us e preoccupa.ções da guerra. e do re
greaso das trop:ll',·pa.reci& que com a hora. da pa:z tam
bem devia soar a de sa.lntares reform3.S, eu não encon
-tro meJida. alguma enunciada, uma só disoosi)ÃO nova. 
tendente ao melhoramcntô moral e material do nosso 
exercito. 

O ·Sr. ·ministro da gnerra diz: que o quadro do exer
cito não e~ti co~p!eto, e tende ainda a diminuir pelo 
grande numero de pra~as que com{lletárii.o o seu tem
po, e tém de receber bai.xae i entretanto S. Ex., levado 
por inspira.<;ao philantropica., louvavel, porém aqui mal 
cabida, declarou não o= promo'\""er o recrntame11to, 
porque seria. ag(,'r:t'llar os males que a naçii.o so!fre, · 
tendo ha pouco expe;·imentado uma guerra tão cruel. 

Achnr:i ::i. Ex. porventura mais conveniente e justo 
eximir os cidadão~ oue não pre,tárào o tributo devido e 
f."\:zercontiima.r no sêr.-iço aquelle~ ~oldados,sobretudo os 
2C?tnlles; que for-J.o ao campo de batalha expôr as suas 
ndas e derra.mar o seu sangue'l Quem não sabe que é das 
cousas mais punge::~tes :ls praç:1s de pret e~sa continua
ção do serviço alem do tempo le!f.il, continuaç;io que se 
lhes afigura uma eop~cie de capti\•eiro, o niaia pe8ado e 
~dioso~ Quem não eabe que é itso o que mais dóe ao 
;~:oldado, sobretudo áquelliOs que sen-irã.o DO Paraguav 
.arrostando todas as f:. digas da guerra, e que :::.o voltà.; 
.ao seio da pa tria almejii.o ardentemente o descan~o que 
.a lei lhes garante, e que comprado foi á custa de t:.n
tos sacrificics ~ 

Lê-8e ta~ bem r.o rela~rio da guerra, com rcl~<;.iío á. 
.guarda nactonal, o eegumte : 

"Do mopp:l. que em lugar oompetente vos apreEento 
_ -vê-se que ainda se achão destacados em differentes pro~ 

Tin~ias 2,66i guardas nacionacs. O governo tem ex
_pecildo ordens para que ~e trate com ~olicitude de die
pensar esH'8 destacamentos. • 

Qnaes são as medidas que o governo, e particular
:mente os Srs. ministros da. guerr& e da justiça, pre
"tendem adoptar para. supprir o ncuo que a dispensa 
da guanl.a. DaCJOnal vai trazer 'l 

Podem pon-entur& e~sas medidas eer tomadas de um 
dia J>li:T& ·o outro.'? POde isao ser p~dentemenu feito 
:nas ctrcumsta.DcJas em que o pwz ee poderá achar, 
~uando esti em veeperas de um grande aba.Jo 'f Xiio. 
E' mais uma upiraçiio ""• uma. philantropia de pa
lavras~ 

O_· nobre minirtro, pintllndo com côrea ~an-egadas 0 
J!Crnço da· guarda. nacional, que quer a todo o trame 
e com razão · lib.!nar do onus, faz comtudo Ullla. e::t-

cepr,3o rela.tin. á. guarda. nacionaJ• das fronteiras. Se 
S. Ex. reconhece que a.quelle serviço é um gravame do 
qu.U· os cidadãos devem ser dispensados; se reconhece 
que o serviço policial, e sobretudo o militar, deve re
cahir na força. propria, como fazer excepçii.o da gua.r<U 
naciona.l da.a fronteiras'? Pois o cidadão que residir no 
interior do Imperio ha. de ser libertado do set·viço, e o 
que residir Il:J. fronteira não deve gozar de igual 
favor~ 

Xão comprcbcndo' esta applic::u;ão dos grandes prin
cipios d& justiça. e philantrop1a. de que se xcostrão repas
sauos os :,rs. mioiotros da ~erra e da Justiça. 

Desejava que SS. EEx. ~ossem justos e sensivcis, 
mas tamben• logicos, prudentes e praticos. Desejava. 
que S:3. EEx., c?nscios da posiç.ão que occupiio á. frente 
d~t governac;ão do Estado, se lembrassem que o governo 
é nucm menos cie\·e exaltar a imaginação e paixões dos 
povos, é aquelle que deve aceitar com reflexão a dura 
necessidade de impôr-lhes onus que devcr:iõ minorar e . 
extinguir quanto possivel, nw; com factos, não com 
palavras. 

Quando um governo é o primeiro a vir préga.r pbi
lant.·opia e a tornar odiosos certos onus que são indis
pensaveis ~ serviço pub:ico, sem ao mesmo tempo 
apre;;enta.r medidas para os supprir, vai mnl, e merece 
censuras. 

A respeito dos vencimentos tambcm ahi vem o mesmo 
progra.mma, o mesmo sentiu1ent.alismo, a mesma. :1Spi
ra<;'I.O irrcalizn..-cl. 

D!z S. Ex., ca.lcando a mlo na ferida dos officiaes e 
sol<lados :-Y ós sois mal pagos, '\'Ós que ha pouco vos 
portastes tão ~:L!hardamente, vós que elevastes tão alto 
o estandarte tmuileiro, sois mesquinhamente pagos-
Ao mesmo tempo interpella.d.o a este respeito sobre o 
remcdio que ia . dar a este mal que apontou, respondell 
S. Ex. <;.ue elle exige UIDa somma. tal, que não com
por::a o nosso orçamento. Então para que tornar ainda 
mais doloroso, com a palana official, esse_ mal que :o
dos se:.1.tem, ma.s que o governo se ·reconhece impo~si
bilitado de remewar '? 

::Si<o haverá erro em exaltar as paixões, em aggravar 
os soffri::nentos sem trazer remedio prompto, sem acu
dir com salutares medidas praticas 'I 

Deoois das brilhantes lutas sustentadas pelo exercito 
na& crunpanhas do Para,"Uay, depois da !!nnde expe
riencia que aquel!:J. sanguinolenta e dâorosa escoln 
deve ter prodnzido no espirito de nossos governadores, 
o que encontramos nos relatorios e nos discursos do 
governo 'r EDcontramos essas palavras sonoras, vagas 
aspira~ües, m:u; nem uma só idéa nova para a reforma 
da. administração milita.r. 

Tudo é o me.>mo, tudo continúa como antes da guer
ra i e se o anteceS~.or de S. EJ:. não tivesse feito o qua
dro de organ1saç:io do exercito, o Bra.zil p:!receria 
continuar naquelle somno lethargico que tão conser
vado 1oi por nor;sos adver~arios, e que tão graud"~ ma
les cau,ou :i nossn força militnr- E' preciso que o ·go
verno dcopert.e, c um prc que lei::~. nesse livro aoerto pela 
mão de um inimig-o audaz, e~cripto pelo s:~.nguc d~:: 
nossos soldados, é ind1spensavel que nüo olvide sever:1• 
e grandes lições. O goverr.!l sabe que o soldado br:J.Zi
leiro soffreu muitas priv::ções que uma boa Ol'g&nisa.
c;ão administrativa poderia. ter evitado. 

Entretanto nada se vê a este respeito, nem uma ~6 
medida se inicia, e quer-se que o parlam~nto fique 51-
lencio!e com receio da pecha de procrastir.alior, qu:m
do nlo se tomão medidas que são urgentemente rec!n
::nadns pela dignidade do exercito e pela dignidade 
da nação-

Senhores, tenbo-me estendido demasiado em um ter
reno em. que sou o primeiro a. reconhecer a minha in
competencia. 

O Sa.. Al<I:Ul>E Ftc;lJEJB~: -Tem fallado magistrll.l
mente. 

O Sa. D'GQt'E•Esrn.t.n.L TEtXElll.t. :-:Ma.a acredite o 
nobre milli~tro da guerra que quem falla não é um 
opp06icionisto., lliio é um partidario, quem falia é um 
Brázileiro C!Ue aeompanha· os acontecimat06 de sen 
paiz. que sente os seus soffrimentos e palpita com &Wls 
alegrili.IJ·e seus triumphos, que jámais nepria a mi
Eisterio algum, e muito ·men08 a um millisterio em 
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c;uefignriovariosamigos seus e correligionarios, qn:les
<i:a.er medidas d~ governo, e ~obretudo qUtlesquer me
uidas tendentes a. manter a ordem, a promover e des
envolver o moral e material do no!so exercito, qnae•
<:uer medidas qile t~nhão por fim tomar entre nós a 
t1iseiplina e a instrucçii.o militar Uill!l. rea.lid::de, de 
~orte que nosso exercito seja o <{Ue a constituição 
t•revio e a.s nece~sidadei; publicas reclamii.o. Sirva este 
protesto, sirvão estas p:tlavras de resposta. á.quelles que 
""o vêm na censu!"J. pa.triotica 5eniio uma arma mes
t~ ninha de oppoeição, á.quelles que não euxer~iio na. cen
sura senão um systema de procra.stina.t;ão, que devia 
estar arredado de todos, e muito mais de uma camara 
t~na.nime como esta. 

Consinta-me ~gora. esta illustrada a.ssembléa. que eu 
e:::~tre, timido, cheio de repu~nancia na questão pol1ticn 
para que fui tão desa.gradaveJ.mente chamado pelo illus
t~e deputado pelo Rio-Grande do Sul. Eu me csfor
çurei, seguindo os impulsos d3. propria conscicncia. n 
1~anter-me neste debate muito superior :í. mesqubba 
espbern ind!viduul, tratando das pessoas só como re
;.'resentantes de idéas, como argumentos, como exemplos, 
e nunca como armAS ou al ,-o de accwaçiio ou dell
forço. 

Senhores, o illu~tre deputado pelo Rio-Grande tr:l~ou 
:;;.qui o quadro que nós todos contemplá.mos com jubilo 
e enthusiasmo q=do teve lugar a. ascensão do g:r.bi
nete de 16 de Julho. 

O illustre deputado lembrou que o partido conser
v:~.dor subia ao poder sustentado pela opinião que con
'< uistára, supportando com dignidade e calma a perse
guição de seus adversarios, e preparando no campo da 
legalidade o triumpho de suas idéas e de seus direitos. 
Mas clli;ee o illustre deputado que uma situação tão 
brilhantemente inaugurada breve se tt-ansviáora, e '!Ue 
e>se gabinete, orgauisado com chefes do partido e chefes 
~ recentes, :mas veteranos que j:í. tinh.ão nome desde 
os primeiros annos des;te reinado, e merecêrÃo sempre 
profunda consideração do paiz e o culto do 'l:utido, foi 
mal inspirado desde · o seu começo, e fultou á. sua 
missão! 

Assombrado· por tal a.ccusação posthuma, redobrei :1. 
~,;tenção que pteat:t.va á. voz vehemente e apaixonada 
cio illustre deputado, procurei descobrir os argumentos, 
::;,s provas de accusação :tão grave e tão acerba inopina
da.lllente lançada no se1o deste parlamento, que fôra. 
testemunha do apoio constante e decidido prestado pelo 
!lebre deputado ao gabinete de 16 de Julho. 

E, senhores, o que ouvi~ Ouvi que todos os erros do 
;:abinete consistirão em mnl recompensar os serviços 
de alguns militares do Rio-Grande do Sul, em mandar 
·luas nomeações de commandantes-superiorea a dons 
'.::limigos encarniçados de S. Ex., e em ter feito o im
perio patrimonio de tres familias. 

Recordemos qual foi a má. direcção, onaes os erros e 
as c:tlamidadcs que provoeá.r-::io a vehemencia e apai
:;.:ona.do jtlizo posthumo do nobre deputado. No in~e
:ior o que vemos'! O principal problema era o finan
ceiro; aquillo que maia preoccupava o estadista brazi
Ieiro diante da guerra voraz que nos levava o mais 
puro de nossos recursos, era restaurar o credito abalado 
e desfallecido, era erguer a fortuna publica. a uma 
.?Osição tal, que pudesse acudir ás exigencias da guerra. 
e ao ~esmo tempo aos ser;·iç~s administrativos que em 
um patz no,·o como este suo tao urgentes. Alguem :~.c ui 
8e levantou para. dizer que o provecto financeiro br:tZi
leiro, Visconde de Itabornby, semeou em sua carreira 
erros e male&'! N1nguem se levantou para condemnar a 
sabia gerencia financeira de S. Ex., nin~ruem se lcv:~.::
tou, c creio que nem mesmo o proprio illu•tre deputa
do se lc">antar.í. para. formnbr tal accu~açiio. 

E como poderia. ser ella feita, quando apreciamos os 
prodígios de um:l sabi2. :uiministrat;ão tinanceira ~Vimos 
~ ~bio subir _rapidamente, re;;taurado o credito pu
l'hco, a pro:i·~cçuo crescer, e o patz mostrar-se capaz de 
:o.cudir ás exigeacias internas e externas, e entretanto 
as circums~ncias industriaes não tinhão mudado, e a 
c;nerra continuava ateada, como um immenso incendio 
~ue desafia tod~s os esforços para extingui-lo. 

Ao )>enefi.co 1~pulso d_e um governo patriotico e es
cluec!do, a. naçao que Ytra suas apolices descer a um 

prec;o desgraçíldo, e acha.va-se reduzida á. dura atre.
midade, ao triste e."'tpediente do papel-moeda, ergueu
se rica e confiante ; e quando o abalisado fi.na.nceiro, 
que tão dignamente presídio ao 16 de Jnlho,. pedio:..lhe 
30,000:00US, ella pressurosa. offereceu-lhe :mais de cem 
mil! 

Ainda mais, o gabinete de 16 de Julho teve a for
tuna de poder annnnciar a. gloriosa te,mina<;ão da 
guerru e a prosperidade de nossas finanças traduzidaS 
por um importante saldo do orçamento. 

Decididamente na parte financeira, aliá.s tão impor
tante e eapitnl na vida de todo o governo, niio depararia. 
o nobre deputado base para. suas acerbas accusações de 
má di.recção do gabinete de 16 de Julho qua.nto aas 
ne*'oc10s mternos. 

rerão porventura taes accusaçües melhor apoio na. 
administração provincial 'f Certamente que não. Quem 
ignora e póde desconhecer que o 16 de Julho esforçou
se por collocar :í. frente das provincias cidadãos os mais 
capazes e respeitaYcis 'l .A sua. escolha a este respeito 
alcançou a mais eloquente consagração. Assim vemos 
a maior pn.rte dos presidentes por elle nomeados,. con
servados pelos dous gabinetes posteriores, vemos um 
desses ex-presidentes presidindo os trabalhos desta au
gusta camara, e dous outros com assento nos conselhos 
d:1. coroa. Confiando a administraçio das provincias a 
mãos tão habeis, xüo deu aquelle gabinete pro'l"'a cabal 
de sua sollicitude por tal administração '1 

Quunto á administração geral, ao desenvolvimento 
moral e material do lmperio, quanto ás reformas legis
lativas e administrativas, quem esq_ueceu o quadro de 
tantos e tão v:iliosos projectos de !ex, alguns dos qua.ea 
j:í. votados por esta. casa '1 (Apoiados.) 

Porventura. o nobre ministro do lillperio não apre
sentou aqui um projecto completo a respeito da. admi
nistração local '1 Não cniclou zelosamente da. reforma. 
da instrucçiio publica, traduzindo suaa idéa.s refl.ectidaS 
em um bem elaborado projecto, que infelizmente até 
hoje, não eei porque, ainda não foi posto em di!cussâ?l'f 
l'!ão procurou. com a lei ~a !nterJ?retação do ac:to addi
clonal acabar com essas d.is81dencu~a, com esses confiic
tos, qne apparecem na pratica da administração geral 
e provincial 'f Acaso não prestou elle relevantes servi
ços em bem da nossa tão atraza.da. eatatistica '1 

E, querendo realizar essa. outra aspiração de que 
falia o discurso da corôa, não elaborou elle um projebt() 
sobre a reforma eleitoral, que mereceu o parecer favo
ravel de uma illustrnda. commissiio desta casa, com
missão da qual era membro o actual Sr. ministro do 
imperio'l 

Relati'l"'amente á. reforma judiciaria, o gabinete de 
16 de Julho, não só promoveu-a, como conse~io que 
depois. de largo debate, em que todas a.s intelligencia.s 
e tod:18asillustrações concorrérão com seu precioao con
tingente, daqui u.hisse vot:l.da. e se ache hoje no se
nado'! (Apoiados.) 

A respeito da lei do recrutamento, não se deu a. 
mesma cousa. '1 O Sr. ex-mini!tro da. guerra com toda a. 
solicitude não promoYeu a diseuasão e votação de um 
projecto que está hoje no senado depois de ter co
lhido o tributo de todas as luzes da. camara '1 (Apoiados.) 

Não é o serviço da administração interna; mas será. 
porventura a. direcção das nossas relações externas,
das nossas questões internacionaes ~ 

A este respeito, o actna.l Sr. presidente do conselho
responderá, .Porque S. Ex., considerado como o nosso
mais habil dtploma.ta, parece que n.i:o declina a respon
sabilidade da direcçiio de tão importante serviço que lhe 
foi confiado, não a declina.; não cr"io, portanto, que 
elle p0ssa ser objecto de accll8açiio ao gabinete de 16 
de Julho. (Apoiados.} 

Fallo da questão diplomatiea que é a uniea que ficou 
e ainda está. pendente, porque a outra questão externa 
da guerra, todos sabem quão completa. e gloriosamente 
foi ella terminada durante a. vida desse gabinete que eó 
deixou o poder depois de finda a guerra., recolhido 
quasi todo o exercito e· restitnido todos os Yoluntari.os. 
com os promettidos premios ás auas proYincias. 

Mas, senhores, estou em erro, o gabinete de 16 de 
Julho nada. fez, porque, conforme a opinião do nobre 
deputado pelo Rio-Grande, os aeus serviços se deYem . 
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-:medi'l' pelO& lllesquixl.hos limite& de dollll deeretoa de 
nomeação de com!Dlll1callf.e8 euperiores. 

O Sa. S:u:VA Nlil\"ES :-Que pertenciãoaopo.rtido con. 
-rvador 'e tinhão prestado relevantes aerviços de 
gllerra. 

O Sa. Dt1QilE-E&ruD-' Tt:IXEIJU. :- Nic &ei se esses 
.cidadãos nomeado• erão enC&rDiçadoa inimigos do no-
bre deputado... -

O Sa. SILVA NtfflEs:-Não ha tal. 
O Sa. DoocE-Esra.uu. TEiltEIJU. :-••. o qne sei é que 

-é nma pnde infelicidade qne entre correligionar1os 
-politicos se encontrem inimigos e1caroiçados na :pes-
~a Jie cidadãos tão conceituados e tií.o cligaos das no
meações que obtiver-lo. 

O Sa.. S1LU Nul'E> :-Apoiado. 
O SR. DcovE-EsTRAD-' TEIXEIIl~: - Senhore5, toca

rei na que~tão do patrimoo.io das familias. 
Antes, porém, de terminar esta rapid:!. !llen<;-ão dos 

~rviços do gabinete de 16 de Julho, notarei ainda, 
-quanto ao pro~eseo material, o grande incremento que 
:ti'\"erão os estudos e melnonmentos dos portos, inelunve 
.o serviço dos pha.róes; recordarei que a na.nga~ !lu
,;aJ, e sobretudo as estrada.s de ferro, nunca tiverão 
.entre nó!' maior irnpu1sl) di) que sob. aquelle governo. 
.(Apoiados.) . 

Perguntarei agora : como seria. po8eivel a de-grada
y:\o que esse governo realizou, com seus pl:~.nos de do
mínio de família, a~ui denunciado• pelo nobre depu
:tado, quando o gabtnete era composto de pe~soas tão 
conspicu.as, entre as qunes figurava esse venerando 
estadista, ex-miniPtro da justiça, que para S. Ex. pa
~ '\"'&ler \\m prognmm~ p<llitieo. 

E' cri'\'el que um gabinete assim fonnado . rodeado 
d.e presidentes de pro,·incia. tão respeitaveis, dos qua.ea 
alguns têm hoje assento nos conselhos da corô>l, se 
torna.'lSe réo de infrene nepoti~mo, de s.'·iltamento do 
paiz, e pudPsoe vi<-er impune durante mai• de douslln
nos em face do parlamento, viver, niio só impune. mas 
Apoiado, applaudido , e apoiado até pelo nobre depu
tado 'f Por honra <lo nobre de[>utado, e por hon1a do 
parbmecto e da paiz, digo que tal cousa nem é crível, 
nem po!sivel ! 

Quem forão os proconP.ule~ , e•ses instrumentos do· 
.::eis e servis do !;'binete de 16 de Julho, mandados 
ás pro,·inei:~S para J>atisiazerem seus u~gros planos de 
ambição'! 

Seria, começ:mdo pe1o norte, o nobre mini5tro do 
imperio, ex-prc•identc do Pari~ Seria o digno ex-mi• 
ni~tro d:!. agricultur<~. o pre8idcnte nomeaoio parn plan· 
tar no Cear:í o domínio da familia. Alencar~ 

O SR. SILVA Nt:~&s:-Quanto á familia Alencar, o 
1Sr. conselheiro mini•tro da guerra que responda. 

O SR. DcQt:E-EsTn•nA TJo:tXEIRA =-~a B~hia !<Cria o 
Sr. Barão d~ :;. Louren•:·o, e&taàibta antigo e illuHrado, 
~enador <lo Imperio, que se pre•taria aos planos do ne
potismo~ 

Seria. S. Ex. o actual pre~i<iente desta camarn ou 0 
~r. sena.dor Albuquerque, que rea.li:t:~ria. em Pernam
'buco e~8e plano~ 

No Rio de Janein seria um illu!tre e:x.-mini•tro dob 
.negoeios estrangeiTo··, o Sr. conselheiro Taque~, ou o 
Sr. deEemb·r~.-ador Dio~Z"o Teixeira de :Macedo c depois 
o Sr. con~elbeiro Theodoro da Silua, actunl mini~tro 

Aia. agricultura, quem se prestaria a ser instrumento da
-<J.nelle g:o.binete'! 

Não quero cAnFar n. camara com a enumeração de 
'tndos os illnRtres c:tvalheiros que figurárão e fi~rão 
ainda em grande part .. á. f tente da.s ad.tnini•tra<;<ie.< JlTO• 

-vincia.es, e cuj'"' qualidades, çirtude~, vida. publica e 
llrivada. reyellem para belll longe semelhante accuHI
-ção. ( Apoia.doa.) 

Estará. :na eleição de..ta côrte o supposU> filboti~mo 
~ue agora excita a. irritabilidade do nobre deputado 'r 
A este respeito niio seria uma aecusaçâo pasthuma que 
"riri& desnatuJU" os titulos de uma eleição alts.mente 
honrosa ccmo a de~ta capital, a maior da America do 
Sul, onde o corpo eleitoral é composto dos primeiros 
capitalistas, proprietarios, negociantes, du primeiras 
,pelllocagens em que figurão o ex-presidente do conselho., 

o conselheiro SaUea Torres--IIomem, emfim, a~~ gr~des 
tradi~ do partido eonservador. 

Quem foi lilii o Eervil que ~njeitou-s&"'.a le .. ar á urn 
um nome que a sua conscie11cia não :ou:eitaue '! 

No numero desses eleitores figuravão dc.ns 'DOmes 
in•Uipeitos que me bocrãtio C<;lll oe sens 'Votos, o 
actual Sr. ministro da justiça e seu digno irmão, o~. 
quem respondo. 

PergtttJto a S. Ex. que maior prova dnfavor e apoio 
de meus correligionanos e da it -le~dencia de minha 
eleiç.ão, do que os votos que S. Ex. e seu irmão me 
deri.o~ (Apoiado~ .) 

Porventura. S. Ex. chegou a. \\m grá.o de exa.lta<;ão 
que o leve ao ~uicidio moral; com essas pal:~.vras qu~, 
como no principio eu disse, parecem a pedra que rola. 
da montanha, quer S. Ex. condemnar o proprio vot? 
que me concedeu, só para ter o gosto de desa.ba.f.a.r, 'bara
teando meus serviços constantes .e dedicados, embora 
não valiosos (muitos nl%.o a.poiado•) ... 

Vous :-Muito valiosos. 
O Sa. DvQvE-ESTRADA TEIXEIRA : ---- por~m que 

S. Ex. j:i. applaudio 't 
UMA Voz:- Desempenha muito dignamente o lugar 

que occupa. (Apoia.dos.) 
O Sa. Foxn:s : -E' um dos no•sos mui.: activos .: 

prestimosos correligionarios, goz:J. de legitima influen
cia eleitoral. 

O SI\. BITTENCOtlRT : - )lu.• não 'tratem e•pec:al
meote do nobre deputado. 

(Ha outros aparlt$.) 
O Sa. D1lQUE-EsTIU.DA 'l'.:n.EIRA : - You. lembrar 

um epi.Eolio d:~. vida. polit\ca desta. corte, d:~. vida. d<J 
partido conser'\"a.dor, durante a ad"eni·ia.de, p;~ora. mos
trar quiio esquec1do foi o nobre deputado, n5.o ía2.endo 
excepção de ninguem e ferindo-me tão profundamente 
eo!llo me ferio. 

Er.a no anno de 186:>, o p:~.rtido domina.nte con~e
guio, niio direi como, enorme maioria no collegio elei
toral de6ta côrte; mas o partido comerv:l.dor, que j:l.
mais seguio eijsa politica funesta d .. abst.nção, que 
sempre procurou <!Xercer o @eU direito e sempre pro
testou perante as urnas contra. a. pr~potencia que o 
pretendia esmagar, tinha um pequeno numero de re
presentautes nt~sc collegio; dc,sc numero er~ eu; cha
mado como sempre para. posições espinhosas, foi-me 
conferido o cargo de escrutador. 

O nome do actual Sr. ministro da justiça era (parece 
que hoje já n~o é tanto) .Uvo de ataques e manejos 
dos govemista.s de então, que procura vão úrar partido 
até do modo por que era. escripto o seu. nome, pret~n
dendo diminuir-llie ·,·oto• por coot;t do nome ·de seu 
Irmão. Eu, depois de haver arrostado todas :ts difficul
dad.es, &U$tent.a.ndo & ,-atid::.de <i.a.s el~<ições con~ervado
ra.s que se quo.ria. nulliticm-, e :1. nullid.a.de das eleiç\.es 
libcn.es que ~e pretendia validar, não poupei esforps 
para m:mter inteira a livre e merecida vowçJo da!k ao 
i!Iustrs.do Sr. ministro da justiça. 

O Sn. Fo:sns: - Apoiado; fui disso testemunha. 
O SR. Dl:QI:t:-EURAJ\1\ TEIXEIRA: -S. Ex. o nn1o!'e 

deputado pelo Ãiv--:;:7-:.de do :Sul estaY:L a m<:u lado ; 
deede entii.o não 6e cansava. de me elogiur, como um 
amigo firme, um valente c.'llnpcão. 

:Naquelle tempo em eu um valente campe.iio porque 
defea<ii a cleíção de stu irmão; hoje, até menoFJ>re7-'Lndo 
v voto que me deu, póde cb:~.1Da~-me um filbotP. ! 

O Sn. BlTTEI'COI:nT:-Está lhe emprestantlo opiniões 
que niio cmittio. 

O SR. AIU>IIADE F1Gt:Eti\A: -Se não disse isso, então 
n:io disse nada.. 

O Sn. DcQCE-ES,.RAl>A T&IXF-11\A :-Senhore,, o nobre 
deputado foi tão exagerado e tão injusto que :llté levou. 
a sua cruP.Id&de ao ponto de despojar-nos de uossos no
mes ; não se contentou com accmar o nepotismo; na· 
turaliP.ta de no'-.. e•pecie, com a ~ua mlio despotica e 
terrivel, procurou fundir 1amilias, cbri~mou-nos até: 
Duque• Estrada Teixeira não ten.. nome, elle, que dePde 
os temros _de seus estu~o~ eu:penbou-ee. por grangear 
bom conce1t0 e obteve du;tmcçoes :s.cadeuuc:aa (o.poiad.o., ), 
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elle, que com os seus serviços s.o p:lrlido tem ganho 
.a)gnma posição social, não tem nome, é M uritiba ! 

'Silva Nomes, que sempre mereceu o respeito de todos 
pelo seu talento e probidade \apoia.doa). que foi nomea
do presidente de província e eleito deputado geral quan
do erão ministraR os conselheiros Ferraz, Sinimbú, Pa.
ranaguá. e Paes Barreto, que tem a satisfação de achar
se ao lado do seu comF.heiro de deputação pelo Es
pirito- Santo, e da ma1oria dos represelltantes de sua 
província =tal, o Rio Grande do Sul, não se chama 
Silva Nunes, e sim lV!uritiba! 

Pauliao José Soares de Souza, cujo nome brilha em 
nos.sos annaes, descendente do muito illustre e veneran
do Visconde do Urugu~y, benemerito da patria par seus 
tantos e tão relevantes serviços (aJ>oiados),. esse illus
trado parlamentar, que, como já vos disse, provou o 
seu zelo pela causa publica, a. sua competencia para um 
aEsento nos conselhos ela ('Orôa, com os numerosos e 
bem elaborados projectos neste recinto apresentados, 
Paulino Soares, que na opposic;ão alcançou a mais hon
rosa eleiyii.o, e tão proeminente papel desempenhou na
quelle tempo, ao la.do doactual Sr. ministro d:t justiça, 
não tem nome, chama.-•e lt;o.borahy! 

Não é licito levar tão longe a paixiío política. ; um 
tal chrisma não póde •er permittido; este p:u-lamento 
de certo o condcmna. (.lpoiados.) · · 

Senhores, carecerei defender a f~m1Jia .'\.lencar, 
quando um de seus parentes é hoje col!ega de minis
teria do digno conselheiro, irmão do nobre d•·putado pelo 
Rio-Grande, e está. nos ouvindo; quando outro é mem
bro da commi~•ào de re~po•ta :i.. falia do throno, e 
presta tod.o. a adhesào ao gabinete de 7 de )l arço 'r Xão, 
senhores, não; basta lembrar quem ior:i.o os presidenteB 
elo Cenrá, bnsta not •r que nin;:;nem se levantará. aqui 
para dizer que o ex-ministro elo• negodos da agricul
tura, o Sr. con;elheiro Diogo Yelho, actual pre,idente 
de Pern:nnlmco , foi um proconsul , servil i p:Uxão 
tyrannica de qnalquer família. (Apoiadr-.,) 

Se, porém, nt'Lo s-ão uf:.urpa.da.s as cad~úr~:~ que occu
pamos nestn casa, e, mercê rle Deus, a~ conqui•tãmos 
com nobres esforços, offerec•r:iõ \:.a<e à ace.n;,açiio os 
empregos .~ublicos distnhuido•_ com miio profusa por 
-essas fam11las? Affirmo que nao. A pontP. o nvbre de
putado pelo Rio-Grande do Sul quaes sÃo e~ses empre
gos, diga qual é o largo quinhil.o que na~ co~be R:t 
mes:J. do orçamento. Eu nunca. os pretendi, e :::;. Ex. 
não é capaz de provar que a familia :\[nritiba obtive•Ee 
um emprego durante a admini~trac;ão do gabinete de 
16 de Julho .... 

O Sn. SrLVA XUNES: --"-poiado; nüo póJe Cizer o 
mesmo a respeito da família Sayií.o. 

O Sn. DvQVE-EsTn.m.\ TEIXEIRA :-... n:t famili:l. Itn
boraby ou Soares de Souza, cujo nome e.-t,i no com
mercio, na industria e na la,·oura; nessa famili:t, repre
sentada por importante• proprietarios, agricultores e 
eapitnlistas, não encoutrar:í. •em duvida o nobre depu
tado prova. para s>:a a<-cu•açüo. E>sa. família, tüo r..u
meroM:. e importante, ter:í. quando muito dous funccio
rios pub!icos; não é isto, por certo, prov:J. de"e nepo
tismo odioso que nos quiz aqui atirar. 

Mas, Sr. presidente, não basta isto ; consinta esta 
casa, a quem e•tou cansando (ww aJ>o.adn.,), que eu 
complete esta defesa com outras considerac;êoe• tambem 
mui precedente•, consi•lersçlies que, por EC referirem ao 
actu•l :'r. rnini•tro <h justiça, não quero que nem de 
leve sejão tomo.d.ts como ofl"ensivas de sua pe~son. 

Ninguem ignora que o governo do pcrtido conserva
dor foi organisado nos tempog da adversidade, por 
oecasião de ~e crear a União Conserva·!ora; nin;;:ue:n 
]gnora. que no centro des•o. União figurárão pcliticos 
muito dlstin~tos desse p rtido, e entre elles, como 
vice-presidente, o actual Sr. ministro da justiça. Pois 
bem, senhores, tal era o exclusivis!'lo do ga~inete de 
16 de Julho, t•l em a ~Ull. prepotenc1a e nepotismo, que 
o con•elho da União Conservadora continuou a funccio
nar sobretudo activamente durante o periodo eleitoral, 
sob a. presidencia de S. Ex. Abi discutirão-se graves 
interesses do partido, ahi teve o Sr. coneelheiro Sayão 
Lobato ,-oz sutori,.,.da e preponderante. 

O gabinete de 16 de Julho não buscou restringir a 
:influencia e dirccção política, que 5- Ex. na sua. qua--

lidade de presidente interino da União Cc:::s~:~-·••i,•~a. 
quiz.exercer; nunca houve diSBonancia algu= a e~:~ 
respeito; isto me parece muito notavel e signiú
cativo. 

E:"emplificarei. Parece-me que o quinhão que o nobre 
deputado J>elo Rio-Grande elo Sul quiz dar :i familiv. 
Soares de Souza limitava-se a algumas pro,·incilll', e 
particularmente :i. província. do Rio de Juneiro. Ji fi:.:. 
ver, invocando o caracter dos respectivos president~s, 
quanto isto. era impostivel; mas confirmarei o que dis>c 
com o segumte: 

Trata,·a-se de orga.nisar na província do Rio de JJ.
neiro a primeira as..embléa provincial conserYador:l ; 
cuidou-se am levar aos conselhos da província cidadães 
que fossem julgados dignos de sua escolha. S. Ex. o 
actna.l :3r. ministro da justiça, conversando comÍfl.O 
a. este respeito, manifestou o desejo de que uma cha]:>a. 
se orgunisa•sé, para que a alluvião de candidatos que 
se apresentavão não trouxesse atropello na escolha. e 
má. compo.ição da assembléa. 

Fallei sóbre este assumpto com o Sr. ex-mini;tro <lo 
imperio; e qual foi a resposta desse preten•o dcmin.:~
dor da provincia do Rio de Janeiro? Foi a •eguin~e : 
« Tem carta branca o Sr. conselheiro Sayiio Lobato, 
que, por sua posiç:'io política e na sua qualidade de 
pre8i<lente interino da Uni;:;o Conservadora, tem toda ;). 
competencia para orgunisar uma chapa; quando mll'i:c, 
disse-me o Sr. ex-ministro do imperio, comparecerei 
ás reuniões que elle convocar para eEse fim, mas niio 
tomarei pnrte activa na organisação des~a chapa.» De 
facto as reuniões se fizerão em casa do actual Sr. m i
nistro da justiça; foi S. Ex. quem orgaaisou a chn:.:1 
e asstgnou a circular que se espalhou pela proYincia; o 
Sr. ex-ministro do imperio nunca compareceu. 

Poi8 quem a.sim p1·ocede, quem d:í. tanta amplituclc 
e tanta autoridade política, tamanha intcrferencia e::n 
uma questão ~o grave, como o Sr. ex-ministro G.o i~
perio deu ao actual Sr. ministro da justiça, pódc E·:r 
a.ccu•ado de prepoteute, de querer dominar tudo '! 

Senhores, ainda mais; o pre:;idente da prov1ncia, de
legado do gabinete de !li de Julho, importante lovr:a<:L • 
da província do Rio de Janeiro, magistrndo honratfo, 
homem digno de toda a comideraçiio, o Sr. dc~~mba;
gador Diogo Teixeira de Macedo, nii.o apresentott nome 
algum para a chapa; delegado daquellc go,·er•.o, acom
panhou-o na sua isençii.o a respeit' <le>tc a~sumpt<'. 

Eu podia appcllar para o testemunho do nobre coD
selheiro, e:x.-mini•tro dos neg;ocios da a~ric\Ütura, d~
puta<io pelo 3• districto do Rio de Jane1ro, rara que 
dissesse se exclusivismo houve e ~c partio da pretendida 
famili:1 dominante. Poderia perguntar a S. Ex. se pc
eesa familia foi prejudicado em s·eus titulos a uma justa 
influencia, e se foi por causa della <J..Ue re•olveu ni:<> 
COmJ:'arecer mais a rennião alguma. :::;. Ex. est:í pr·'
sente. 

O Sn. TEIXEIRA Ju:-.1on:- :Não foi por tné jnlg::.r 
prejudicaelo. 

O Sn. DtQCE-ESTRADA TEIXEIM:- Um nome :'r,j 
apresentado por mim na.quellas reuniões) a pedido elo 
meu prezado amigo Sr senador Firmino, o nome õc 
um distincto engenheiro, o Sr. Dr. Bica.lho; n:.o -~ 
qui:o~ ac.;itar. 

O Sn. F. BELIZAnro:- E' um dos ma.is dig·no; e i:'l
telligentes deputados provmciaes. 

O Sa. Dt:QUE-ESTRAD,\ TEIX&IRA :-L'm dos preten~c.s 
filhotes de família preponderante, para dar entrada :,,1. 
chapa. áquelle prc8timoso correligionario, pedio ser ri;
cado da chapa e por elle substituído, e aseim se pra
ticou. 

Ainda mais; não foi só a província do Rio d~ Janeirc; 
a respeito de outras provincias·do Imperio mais afa'
tadas ob><:r,·ou-•e cousa anuloga. Por occasião da elei~;;o 
senatorial de Minas, qual foi a circular que pe1 corr'" 11 
essa província apresentando uma chapa~ Qual foi I) 

nome do estadista que primeiro firmou aquella circul~.rt 
Foi ainda o nome do actual Sr. ministro da justi~:::.. 
Tal era o predomínio e exclusivismo politico do lG <!e 
Julho! 

A' 'ista disto, senhores, como receber as palan~, 
l! accnf:lções acerbas do nobre deputado pdo P.:o-
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G !'ande do Sul, a.ccus:u;l()es que elle, pelo <!Ue expuz, é 
o n~enos competente p3Xll formular, accusaç<;ea offensi
~;J.S deste parlame>*>: da .rropria. naçi<o, «: particula.r
:liencc, senborea, des•a ent1dade sagrad:l e mvio!a,·el, a 
~<.:spito d:l qual S. E~t. p:1rcce não querer que se pro
f:ra uma •Ó pala..-ra. ~ Pois a consen·~ção do dominio de 
t•·es :familias, durante um largo periodo, podia ser con
,:eut:da por ·um mon:~.rcha. que merece as adorações do 
,,olJre deputado pela pro\'inci:~. do Rio-Grande do Sul~ 
Nã.o se vc 'JUe a pedra. l:mçada por S. Ex.. offcndc o 
l'•tificio social, desde a. et~pola até os ulicerces, desde 
" che!e do Estado at.! seus ministros, desde a repre
s.•ntação nacional ato; o po,·o bruzilcir'O , que nü.o 
J•vdia j:í.mais consentir em s~r patrimonio de :familiat ~ 
~,;nhores, deixemos de uma vez para ::>empre debates 
cJ~sta ordem. (Apoiados. ) 

Repellidus e cens11rados ~ejii.o os proYoc.adores de 
Questões tacs (muitos azloiados), que nrlO podem servir 
s,·n<i:o de prejuizo :L situn'(lo e ao partido, e de jubilo 
.1·.•.ra os nosws ad\·ersarios políticos. (Muito bem.) 

Collocauernos as questões n'um:J. esphera mais elc
,· .. ld.:~. ( apoiaà.os), não suffoquemos as :~.spirações dest:l 
c:•m::tm e desce paiz em dua.s folhas de p:~.pel, chama
·hs-nomeações de com:nanda.ntes superiores-. (Apoia
dos.) Não! Ergamo-nos muito alto, conjuremo-nos to:ios 
pua promover os melhoramentos de que tanto carc
Cé CJ ps.iz, e que, permitta.-me o g.1binete que lhe 
diga, com alguma demora vão sendo tratados. 

0 gabinete de tG de Julho deixou numero30S pro
jcctos, numerosas propostas, algumas com pa.rceer fa.
vor::.\·el de illustra.dos parlament:rres que ti!m hoje 3.5-
~.:nto :~os conselhos d:~. corô::. ; é tempo de discutirmo~ 
es~a.s propost:la, de promovermos a satisfação de todos 
e;·.~es ~et·,·iços. Confie-se nos patrioticos esforços desta. 
~t:nara, n:l.S Juzea dos parlamentares do partido coueer
~~dor. }\ão é da. inaugura1'ão desse systemn do direito 
.iidno, em que o nobre deputado pelo Rio-Gr&ndc pa
:eceu achar um aah'aterio, que devemos cuidar. _ 

Não! Tratemos de promover o progresso moral e ma
t.:ri:ll desta. terra, e ~6 o conseguiremos afastando-nos 
de discussões da ordem daquel1:1 que foi le,·ant:J.da pelo 
uobre deputado. 

Ao seu desem·olvimento mornl e material tem a nação 
• cn direito, que lhe deu a. Divind:.de: o bem-estar pby
,.;co e mora.!, o l)rogr~sso, eis o que constitue o direito 
d!vino dl!.S naçüés. (Muito bfm! muito bem!) 

(O orador é felicitndo.) 
O SR. CoELHo RoDl\tGt:Es requer o encetT:lmento dest:l. 

tú ~cussão. 

Indo proceder-se :í ,-otaçiio deste requerimento, re
co:tbece-se não ha•rer numero legal; pf>lo que o Sr. pre
~:idente manda fazer a chamada, e .por ella se venfica 
t~rem-se :!Ueentado os Srs. Angelo do Amar:~l, Pinto 
L:ma, Fe .reir:l. da. Yeig:t, Diogo Yelho, Evangelista 
Lo bato, Sobral Pinto, Simões Lopes, Bandeira de Mello, 
}"loriano de Go:l.oy, T:~.~~uea, Barão de Ar:1ça.r;y Fsw;to 
de Aguiar, l~aposo d~Camara, Ferreir:1 Lage, éandido 
l•:urt:l, Ca)?ancm:~., )[onteiro de Castro, Lima. e Sih·a, 
Gomes d:J. :Silva, Uar:io da. Lnguuc, 'Mello Moraes, Gama 
Gcrqueir:~., Leandro Maciel, Rodrigo Silva, Diogo de 
Yaoconcellos, Gonçah·es da Silv:1 e Aureli:J.no de Car
YJ.lho. 

Os Sr;;. Siqueira )[eudes e Paulino de Souza. ausen
LirZio-~e co•• participação. 

Contíuúa, portanto, a discus~ão d:1 proposta. 
o !'!Ir. Dltteneouc-t (atrcnrao) :-Se eu precisasse 

;•edir á camara benevolencia par:1 ounr-mc em hora 
< i.:~ adiantada, cu teria como justifica-:-ão desse pedido 
~ obri:;ação ~e aceitar :1 p:~.lavra q•tand~ me é dada e a. 
•J UC me a.ss1ste de tomar em constderaçao alg11mas das 
ob~cn·aç·ücs apresentadas por um dos meus collegas, 
d.~putt..clo pela pro\'incía do Rio-Grande, qu~ndo ence
t"u o debate sobre a fixação das for\'as de terra, 
offereciclas pelo honrado membro pelo município neutro 
que a~nba. de ia\l.ar. 

Não ~ou, nunca fui e não sere1 hoje proYocador 
" esta questií.o ; ao contr:J.rio , por e lia fui de alguma 
f~nna provocado. Y. Ex. e a casa ~ testemunhas de 
<Iue, nominalmente. o meu distincto amigo o Sr. Sayii.o 
Lobato, chamado a.o debate par:~. questves de minha 

prorincia, em que, de al~.una. f~rma, ~ou solidario, ea 
não podia. prescindir de acudir t3.mbem á. provocação. 
Nio tomei, portanto, a ps.l:l.tT.l por gosto on vaidade; 
só a necessidade me obrig&, depots de ver cansa~a a at
tençito e a p:1.ciencia da ca.m~Lr~>, pedir-lhe alguns mo
mentos m:s.ts de attenção par:1 discutir questões da 
~rovincia que affectào muito e~pecilllmente a minha 
illdh·idua.lidade, e a de cor.eligi-.::~.ui.os a. quem prezo. 
_.\ntes disso, porém, occupar-:ne-hci com o object:> em 
discussão. 

Se eu precis:u;,c ter, Sr. pr~,ic!er:te, uma prova para. 
com·eneer-me e para oiferecer á consider:~.ção da ca
m:~.ra, de <ple o hour:~.do dcpu:adll..que acabou de fallar 
se acha em completa hostilidade ao governo, não só na 
quest.'\o d:1 cmancipaç.ão do ~~~meu to senil, ma.s em 
toda~ outras questões 'luaesr1ucr que tocão de perto ao 
ministerio, bastar-me-hia apontar :í. &ua attenção o 
di::>curso qne S. Ex.. ac:~.ba d~ prnfcrir. 

O Sn. MuLo l\IATTOS: - ~ão foi um discurso de 
accusa1·ão, foi de defesa. 

O SI\. BlTTENCOCl\T :-Qua:1<io o hnnrado deputado 
tomou a palana no deltate i:Aituido >obre o ,·oto de 
~c;as declarou-se, como é, membr.> do purtido conserva
dor e de aecordo com todas as idéas representada.~ no go
;-erno por es~e p:zrtido, e l:~.meutou cc•njunctlltnente com 
os seus dignos companheiros dissidentes, que tivesse 
de se apartar do goYerno, mas que o fa.zia unicamente 
n resp~ito da q uest5:o do eleme:lto ~ervil. 

Fóra disto continua>a. de sccordo com o gabinete. 
Era portanto obvio que fóra deste caso, de!de que o 
ministerio trat.'\Sse de um:~. outra questão qualquer, 
devia. esperar o decidido apoio dos honrados deputa
dos dissidentes. Assim, porém, tem ~uecedido 'I ! ..• 

O discurso do bonradodeputado pelomuuicipio neutro, 
como os que têm sido pronunciados por sens compa.
nbeiros, rev~la. o contra.rio, C.emonetr::. evidentemente 
que o que os ,;cpam do ~over:1o níoo é unicamente a 
questão da emauc.ipn.ção do elemento servil, mas toda 
e q~alquer que,;tão que im,!?orte confi.anç:r. politica. ao 
ga.bmete. 

O honrado deputado não encontrou no relatorio apre
sentado pelo muito digno e il!u~trado Sr. ministro da 
guerra. senão motivos para censura ! Nada lhe agrada 
:illi, tudo lhe parece deficiente: S. Ex., que :!.liá.s prestou 
o seu enthnsia~tico apoio so m:ojecto que fixou as for
fllS de terra do anno passadô, por proposta do muito 
digno ex-minietro da guerra o S1·. Barão de Muritiba, 
nega agora o seu vot~ ao go.binete que no ~eu relato
rio, n:~. sua proposta apresentada 3. esta cn'l'ara, pede 
a mesma força que o nnno p::.Esado pedia. aquelle ex
ministro! Quaes as differen,.a.q. qua.es os motivos que 
determinã<t uma tal mudança ~ 

O illustre deputado, aterrado pelas con•equencias que 
p6de ou antes que se lhe afi.;ura que póde trazer ao 
paiz a solução da qu~tüo do elemento sen·il. . . . 

O Sa. G.nvÃo :-Ate;;rado ~ aVn'!l.ndo. 
O Sa. Brt'TENCOURT :-... acha que o gabinete não se 

previne contra todos os acontecimentos que podem dar
se com esta transformação social, e estranha.ao goYerne 
por não pedir forç:~. sut!icientc para prover a todas 3.5 
:oeces~idltdes que podem dete:z:üuar esta transformação, 
e então nota que o go,·crno pede pouca forl':l. pedindo 
sómente 1G,OOO homens. 

Censura igualmente ao h&nr:;.C.o ministro da guerra 
porque, respondendo a um de nos~os illustres collega.s 
na sessãc transacta, deelaroa que desejay ,~ que o exer
cito de linha se comervasse no p~ de disciplina que 
era neces8ario par.:1. pre.'lt:tr o .se:rviço de BU :l. instituição, 
e não fosse desviado do fi1n :>. flUe se de~tina. empre
gando-se no ser..-iço de polic:a.! Como quer o honr:~..io 
deputa.do que o exercito preste serviço, esteja prepa
rado para occorrcr a qualquer emergencia. que se possa. 
dar por occ:Lsiií.o dcst:l. transi•>!'mação social, e é o pro
prio que repara qu~ o honrado ministro da. guerra. de
dare ~ue deseja. que ~ exttc~to se oon~ef'õe no pé de 
disciplm:l. que deve ter parn pro~·er a todas easas neces
sidades que <:lle prevê'! Corco põde cen~urar que não 
se queir:1 deixar o exercito em contacto com o po~·o, 
fazendo sen-ic;o de policis em toda.~ a• pro~·inciu, 
quando de..-e culcular que e6 c~:n uma. organis:~ção con-
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--:eniente e habites de diE-Ciplina. militar o exercito de 
linha. p6~e p~over :l. segur.m\•11 publica'! 

A md"jJO•l\'i'W ~o. hon:ado deputado pelo municipio 
neutro contra a~ 1do:a.s co ga.oinete actual contra a 
sua admiuist;raç_!io, chega .~ ponto de procu~ encon
trar contradJcçocg onde m:1guem as poderá. e:IJccr!!&r. 
O espirito do; oP.r.osição. p?..recc que o o~scca, c Ünto 
q!'e o pro_!'no lllust;e '~eputauo no segutmento de seu 
discurso n"? pôde detxar _cie co!lf.,ss:tr, bem contra a. sua 
VO';'t:lde, e verdade, 3. l!!JU&tl';a. de suas aprccia~es 
O .IJ.!.ustJ:e deputado acha\·::, examinado o relatorio do 
DWllSte~o da guerra, que havi"' nelle incongruencia. 
verdadelr& ;Contradicr.:ão, quando o nobre ministro da 
8Uerra, pedindo que se fixa.sseaf-jrça em 16,000 homen~, 
.. p;eeent:t.va m•us !J-<lian~-e _nn tabella respectiva como 
ex1sten.te, forr:a mu1to super1or, e então nl!rgunt&: como 
dizeis que 16,000 homens vt•s b&Stão, &ê já tendes mais 
de 17,000'! 

Foi no euta!lto o honrado deputado quem Ee encarre
g~u de dar as respost>ts á •na pergunta.. A força de linha 
na.o eetá. QOmpleta, e se apre~enta a tabella como exis
ten.te ':ma força. de 17,(,1(}(} e tantas praÇB.ll, é porque 
.:illi esti.o contewpl_ado~ cer-:a de 3,000 guardas na.cio
naes destacados; e " j_.'ro;-no honrndo deputado que o 
reconhece. 
~ão denotar:l. isto :1-u~hi_;::~tia, e~pirito de opposi~o 

do illulitre d•put:ulo ao g::Dmcte actual'l Haven\ boa 
vontade do illustre dep:>:ado para com o gabinete 
quando não despertli \:a moti\"os para. lhe crear emba
raços, para fazer-lhe ceDSl:ras e accusações '? 

O Sa. Dt:QcE Esrn.,nA. TEntEm.~ d:í. um aparte. 
O Sa. BITTEl"COr:RT: - O illustre deputado, como 

todo8 o• nH•mbr<~> tlis~Ylente~. tem-Ee empenhado em 
fdzer opposi1·ão :1.0 ministerio âctual, não ba. qui!Ul <J 
desconheça, embo1·1l. l">tu. oppooição apparfça dhtnrc:alia 
com & car•r. da que~liio do elemento servil. 

O Sa. Alilln.\IH< FIGt:Elr. .. :-~ão havi:r. neceEsidadc 
n~nhumu. <le ui~farçu-la. 

O Sn. Btn-&Ncooar :-C~c:o; mas o que é verdade é 
que os illu•trca deputaut.s 'ine tem feito opt·.osi1·ão ao 
ministerio declar:í.ri>O q•:c o i':u.iào unicame:>.te a res
peito da questilo do dcn1ento servil, que nas que&tüos 
politicas e de :tdm:ni.t.ração oot:~.vão com t:lle de ac
cordo; o que vem06 n" entanto? Os illu,tres d<:putndos 
aproveitÃ" todnij as occa~iões para apresentar as me~
mas objecçüe11 e a~ nwsm:~s ollservaçües em con:r::uio 
~s intcnçü~s do governo sob1·e a. questão da. em:-.ncipaçiio, 
embora 5e trate de qucst::.~ diYersa., como acja a de !i
xuçiio de íorçaa de ttl1":1.. 

Os illustres deputa-los !'Or occo.sião da discussüo do 
voto de ~raças deel:u-:irào e.xplieitamcnte que nii.o podião 
acompanhar o ~overno umcamente na qucstiio do ele
mento servil, c c1·a por <:ota r~?.ltO que apresentárü.o a. 
emenda. que foi posta em di~cus~üo; se e•t& declara<jiíO 
:fo8~e sincera, se um:t ir.:ençiio hc>til não se abriga.s~e 
alli, não e• tavão obri:;::u.lo~ o" honrados deputa.~o~, desde 
que o honrado pret-i<lente do con~eiho fe;r; a dcclaraçiio 
de que o topico do voto de graças que preteudiii.o 
emendar a ninguen1 obri;,;a.va a Yotar em favor da pro
posta. apre~er.tad<1 sobre o elemento servil, não esta.,·iio 
vbrigados, digo, a retirar a bU emenda'! 

(l/a a lgun~ apm·t•·s.) 
Eu não c•eio qw~ o g0verno tenha a preten<;•ão de 

T~triu;,>ir ou conceder liberd:.dc a cada um de nó• pam 
nos exprimirmos corno j:Jl;;armos eouvcnien:e, sobre 
•ru,.Jqu• r quc~tii<J <plc se Vt:J.tile nesta cnmara. O go
'·erno ~abe re>peitu.r a po~ici:io em que ~e acha, assim 
co o c"d"- um <le nós sabe :.:elar a dignidade que l!Je é 
pr•mria. · 

Não preciu.mos, portanto, :cem da licença. do governo, 
nem tiio pouco da que alg11ns dos nos110s collt:gll-l! se ar
rogttO pa:a i.mpôr a BWI. ooiniiõo. Cada \lm de nús é 
livre~ 1ndepeD.Ciente-na n a:li!estaçã.o de sua opiniio. 
(Apoicu!or.) 

Voeei contra. a emench doa honradoe deputados dissi
dentes e pelo topico do YO~ de graças, que dizia resJ?Cito 
á ema.ncipação do elemento ~ervil i maa nem. por l8&o, 
aproveito a. occaaiiio pa.ra declarar il. eaea, me. con~idero 
obrisado a d:J.r o meu voto a toda a proposta. do go'ferno 
.abre· aqueUe P''e &Seumpto (muito• apoiados); te:aho 

plen& liberdade de apreciar a proposta do goYern .c, , e 
de ,·otar segundo os dictnme& d~t minba. consciencia '' 
a luz que se tivo!r feito pe!.l di•cu,;iio. (Jfuilo:; apoiado:.) 

Ux Sa. DEPuTA-Do: -Por es5a razão votamo& ll~! .. 
emenda. -

O Sa.. A:<DI\A.DE FnaJEIIl..\ : - :Kos pontoa capitne!!, o 
nobre deputado nlío ha de ter e&sa liberoude. 

O SB.. BITTE~COl1B.T :-Não creio, j:i. o clisee uma vc.;, 
que hajl\ quelll quer que .seja que posoa tolher-me ne•'-• 
casa a liberdade de meu voto (apoiados); tenho pleJ1:• 
liberd:!-de de votar cont-ra ou 't favor da propo•t:s. ,~0 
governo, conforme o fari o nobre deputado. 

UM.'- Voz: -ToJos núi t~mos e<sa liberdade . 
O Sa. BITTEscornT: - Prezo e rc•peito a dignida<lc 

:tihóa, porque de~eju tambem que re>peitem a minb. 
(apoiadas); hei de votar, portanto, como entender mn;:: 
conveniente aos interesses da. naçii.o e como julga:· 
mais consentaneo com a minha dignidade, porque o go
'•emo, embora lhe preBte o apoio deEinteressado de co·<
religtonario politico, oiio ha de arrogar-se o direito <le 
impôr-me a. maneira por que lhe hei de dar o meu voto 
nesta. ca~a.. 

O Sn. A:<õTOSIO PaADO:- :Nú~ acompanhamos o no
bre deputado nesse proposito. 

O Sn. Brrn::oococnT :-Sr. preaidc:Jte, uma outra pro<::. 
d<> espirito de opposiçi<o uo .honrado membro pêlo :t:JCJ
ni?i~;>io neutro eu vejo na accuf:a.~~iio feita ao honra.tlo 
rnnn>tro da guerra, por ter f3ll:J.do em seu relator.iu 
nos mcoquiuho~ vencimentos dos oliiciaes do exerc:~o, 
sem propor os meios de sanar es;a neces8idade. S. Ex., 
dis~c o honrndo deputado, tocou :l chaga, f C-la eaogr~ r, 
quando tinha a. convicçiio de não poder dar o remedio 
para C'tlnt-h ! 

E' re::lmente uma accu•aç!i.o nov:J.,adrniravel,que pel;:. 
primei! a \"eT. vejo forrxulada. ncHa caPa! Que! f:<Orm<e 
um mini.tro d" est.:tdo não nót!c remediar um m::l 
•tualquer da sociedade que elle &ente c apa.lpn, segue-fc 
<lllc ~Jlc o n:':o deva mencionar JH> seu relatorio, nünis
tr:>-Dd.o e•dar~cim~nt .. s ao corpo le;.:.i>lutivo?! 

Se ll. is>O elle fosse obrigado, muito pouco t~r:a que 
dizer nu parlamento nesse relatorio (ApGiados e 11i:o 
apoiado•.) 

Nós temos Yisto que o~ no~•os mini<tros <la f:tzen<l;:, 
inclusive aquelles qn~ tem mcrecitlo o :tpoio do hon
rado à<•pntado succe•~;IY:uncntc, <m t0•;os os Eens reJ:-
torios, lamentiio a ncce~>idade de con"crvar·se o• im
po~tos creados, e me~r..o de crt>~rem noYos. A oppre•
sRo que o po,·o sente por es>r~ imposto•, cuusa.-lh• .s 
pe.nn; mAs porque $iiO preci>O$ p:u-a prover 6.• nccessi 
dndes da naç?.o, não h~sit:io c1n propõ-l0s. Falliio na 
necessidade -de allivia-los, ou, fcguuuo o honrado depu
tado, toeM nessa chaga, ms.' C0!110 a• Clrcumst:mcias do 
paiz não o permittcm, l i mit!•o-,~ a. l::mentar o facto. 
~ão ha.\ uão u.•m hn-.:ido ntnhuln que nüo tet o113. a.ssi~ 
n><l:ulo essa nece~sidade ~em pro\"c-b ue r~rr.-.<iio . Terilu 
todos ~rrado'f Com melhor \·ontat!e o hcmrado <lep:>
tndo teria. visto que alguma cousa nes•c ~entidu j:l cst.< 
íeita pelo bonrueo minist1o . 

• Já , . .; V. Ex. e a casa que o e•pirito do nobre dep"
tado, preoccupado com a quest:io do cl~mento sorvi!, 
.,ncontra e. todo o momento, na 'lnesrão a mais insig
nificante, um motivo de opposiçiLU ao actual gr.binet"
Sna preoccupn\·ii.<> nií.o o d•ixa ser jnsto. 

O Sn. A:<õDRAilE FJGI:ElM :-E' que>tii.o imiguific~.::::. ~ 
•>s Ycncimcntos do• otliciae~ do exercito? 

O Sn • .l>ITTF.:-<<:n\11\T :-Niio é questiio de vencill!entos. 
,; quP.otiio de fuudot, ~ a. de dar r~m~dio a esac md 
gcm haver recursos. 

O Sa. Asna.\11& FJ<;ur.m" :-E~"- inutil fallar :lÍseo. 
se nii.o hn meios de augment.."tr ülll \·encimeutos. · 

( lla ou(rC'' apo.rttr.) 
O Sa. BITTE:<coca.T:-Sr. presidcllte, feilols esm> ~ ;

geir:lS consideraçüeF, t.m contr:uio ás <'~n• uras apreee:· -
t:t<Lll!• pelo bo11ra.do deputado sobre o .Projecto que : '' 
diecute, V. Ex. e a. cua me p<'l'Dlittlráü, ap<>zar c:> 
certeza que tenho de a.bn11:1r muito de sua .:t~~ençi:" 
(muito• 1111o apoia«o•), pela hora 11diantada em ~1:e n~~ 
a.chsmos ... 
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Yon:t: :-Est:uemos até a? fim ~.:om :muito prazer. 

O Sa. BJTTENCO'Ill\T:- •... que por minha vez, sem 
3. :nenor intenção de a. ninguem provocar ou de per
turbar a serenidade da.e nossas dlSCus~s, eu tambem 
entre na apreciação das <J_UC$tões que mais particul:lr
mecte se referirão :í. politu::~. do ministerio de 16 de 
Julho. 

E antes de o fazer, me peJ:mittid. V. Ex. e a cua. 
que préviamente me defenda da a.ccusação que j:í. vi 
formulada, e que coutinúa ainda a. ser feita, de que eu 
e aquel!es que o ceusurã.o fazemos a.ccusações pos
tbum:J.S. 

Senhore~, a religião m~~.nda que poupemos aos mor
tos, q\>e respeitemos o silencio sagrado dos tumulos; 

.mas a. religião est:J.belec~ndo o parce upultú niio curou 
dos morto~ que morrem moralmente, porém da.quelles 
que morrem pb-\-sie:~.mente. 

Os m<!mbros do ministerio de 16 de .Julho incontes
twelmentc nii.o estão sepultados, os illustres membros 
q cre o compunhão têm vida e vida robusta, que lhes 
pHe proporcionar o ensejo de, elll tempo mais ou me
l.los remoto, estar de novo go'Verua.ndo o p:Uz, &\o elles 
h~.stante nataveis, têm muito distinctas qualidades, pelas 
quaea podem ser de novo chamados ao poder. 
(A1•oiodos .) 

Mas, Sr. presidente, porque apoiamos .em certa oc
·<llsião os actos de um governo, estaremos inbibidos de 
fa::er observações contra alguns dos sens ultimo& actos, 
,;obre os qnaes não se offereceu opportunidade de dar a 
nossa opiniã(\ '! 

O S11. !IIELLO :MATTO~ :-0 ministerio de 16 àe Julho 
di!ll'olveu-se antes de encerrada. a. sessão. 

O Sa. BITTENCO'IlllT : - Reunio-se esta. e:~.ma.ra, de
pois do decreto da prorogaçio, apenas para ouTir a. de
c!a.r:~.ção das razões por que se retira.va do poder e 
quaes os meios por que conta.'-a o no,·o gabinete go'Ver
Da.r ~ paiz_; a. ca.mlLrll nesses vinte di&a de pro~gação se 
rcunto mata dUBB ou tres 'Vezes; !lOrque a m&J.or parte 
I! e 5ens membros se tinhão retirado t não tinham na, nio 
podíamos ter conhecimento dos ulttmos actos daquelle 
governo, especialmente daquelles que erão ex~didoa 
em Begredo de justiça, como com toda. a r:t.Zão disse o 
m~u . di_Htincto amigo o honrado depub.do por minha 
J.' l"OVlDCUI.. 

Por minha parte, tinha-me retirado desta côrte, por 
·u:na. neces•idade illlperiosa, a 5 de Setembro, quando 
a.penas esta.va latenb a C:J.usa que devia fazer du lu
gnr ao novo ministerio que organisou-ae a 29 de Se
tembro. 

Quando me retirei p<>is desta côrte i~tnorava com
pletamente & eucceaaão ele actoa injustificaveir do go
vemo, contra os quaes teria de pronunciar-me nesta. 
c:>.&a.; só agora portanto tenho occasião de aprecia-los 
como merecem , sem receio de que por eate fa.cto me 
J•O&bio umbem taxar de exagerado e vehemente. A 
rc:>.cçto vai muitu vezea além da acçií.o. 

Devo, portanto, ser desculp&do se ~~oproveito a pri
meira opportunic!.a.de, que aliás não provoquei e sim o 
rneu nobre collega de deputaçiio o Sr. Dr. Joa.quim de 
Mendonça, para dizer as razões que t.enbo para censurar 
er.r.es actos, alguns dos quaell tocárão-me muito de per
to, e que na minha opiniiio abatériio o miniliterio do 
pede&tal em que se tinha colloe:~.do. 

Não mereço, pois, a. pécha de fazer aqui accusações 
posthum:t.~ , \"enbo referir-me a actos que foriio prati
c:tdos quando não podia pronunciar-me sobre elles. 

Serei, Sr. presidente, tão breve quanto for possi~·el 
nesta dibcussão, que com razii.o deve desagradar :í casa; 
m~s pro,·ocado o debate pelo meu bonrndo collega. da 
n1~~ma p•ovincia, eu não podi10. deixar de tomar parte 
ncl !e, tanto mais qua11to serve tambem para demonstrar 
que o mesmo nobre <leput:J.do, seguindo o exemplo de 
nm nJs~o honrado collejta. pelo municipio neutro, não 
íu como oa seus companheiros dis&identea op~aiçio ao 
go,·erno unicamente pela questão da emancipação do 
elc:msnto seTTil, mas a tod.aa as questües propoataa pelo 
governo. 

O Sr.. ':JLn Nm;E! :-Dis!e que catava em posiçio 
c~!~; ,..: ... 

O ~a: AlmllAoJ: F fCOVEIBA: - Mas não diue que~ 
op?OSl<;.a.o :A. tlldo. 

O ~a. .. BtTTENcoua.T:-0 honrado deputado pela minha. 
pronnca declarou, fazendo a sua profi•siio de fé, que 
era. conserva.dor, e que tinha como bandeira das suu 
idé&s poli~icas a. constituiç.ão do Esta.do, que prezava lL 

ordem :~.euna de tudo, a&~~im como não co~·prehendia. a. 
ordem senã.o de accordo com a liberdade ; e d:J.ndo as 
razões por que se afastava do ministerio, accrescentou 
que es"." seu procedimento er& autorisado por não ver 
no_ gabmete nctuul o ta:ecutor das itUcu com ·que sympa
th•sa e pelas quacs sempre tem pugnado. 

S_e este enunci~o, Sr. presidente, não mostra. o pro
P.O':_Ito em que esta o honru&o deputado de :fazer oppo
stçao a todos os actos do gabinete, eu nao ''ejo outra. 
expressiio que possa melhor ex)?rimir as intenções do 
honr-.1.do dcputa.ao. Semelhante hngu~m perante uma 
camara de conser\•adores parece indicar, acreditar-se 
o honrado deputa.do um novo s:mtelmo, o regenera:ior 
das ve~dadeiras idéas e princípios do parti elo conservador, 
esquec1das e mystificadas ; que todos aqui tioba.mos 
estudo mergulhado& nas trevas do obecurantismo, e que 
só ago~ é q_ue começa,-amos a comprehender quaes as 
verdã.d.eJ.ra,S tdéa&, os verdadeiros princípios que consti
tuem os dogmas do partido conservador. 

O Sa. SrLn NuNEs ;-E' um collega lllUÍto di&tincto 
e illuatrado. 

O Sa. BITn:sco&RT :-Ni<o contesto nem me constitua. 
o seu pregoeiro, JD:l.& o que é verdade é que as proposi
ções daquelle digno membro, a quem aliás como a 
tod?s os collegas, a.cato, e cuja a.useocia. larn'ento es
pectalmente pelo motivo que a determina, dedon.&
tr:lrio que S. Ex. nio a.poia o governo porque este. 
não repreaenta a.s idéaa qu~ elle tinh&, e erao as do 
partido conservador. S. Ex. vinha, pois, tirar-nos das 
trévu em que estamos immersos I porque todoa .nós 
inclusive a maiorin dos disai.dentes. •. • ' 

O Sa.. SILTA NUNES dá. um aparte. 
O Sa. BITTENCOUBT:- •... porque não ha um sõ 

membro do partido canaervador nesta casa e fór& deU& 
que possa debuu de considerar em cada um dos mem
bros do gabinete um digno representante, qua.si um 
typo das idéas e princípios desse partido. 

O Sa.. Al\-oa..wE FJGVEIB.A :-E' o que ê preciso 
provar. 

O Sa. BITT.ENCOI7l\T : - E' portanto, Sr. presidente, 
fóra. de toda. li. duvida. que os honrados membros dissi
dente~ d:o Pll:rtido _conservador ~tão fazendo _oppoaição 
ao muueterto,_ nuo pela ques~ da emanctpação do 
eleme_nto se~1l, _mas pela pohttca 9.ue elles encarão de 
mancara mUito d1fferente da do gahmete. 

Senhores, perpassai a.s vietas por cada um doa hon
ra.doa membros do ministerio, segui me6mo o exemplo 
dado pelo meu honrado collega. deputado pela minha 
província, percorrei deste modo desde o distincto e il
lustra.do Sr. presidente do conselho :~.té o ultimo dos. 
m~m~r?a do ministerio, l?rellCrutai-lhe as idéas, os 
prwctptos, os actos, e verel8 que cada. um delles por si 
Bó niio póde deixar de ser a cxpr<!~são genuinn das 
idé&& e dos principios do partido conservador. Como, 
P?is_, p~de o hon.-ado d~putado do;clarar sem prevenção 
e IDJI;Utu;:a q:ne nega npo1? !'-0 gnbmete porque clle não 
~xpnme as tdé&s e prmctplOtl conservadores, em favor 
dos quaCI! sempre tem combatido 'r Ou o honrado depu
tado niio tem combatido pelu idéas conservador3.8 ou 
desconhece oa illustres membros do ministerio. ' 

Outra razão, Sr. preeideote, por que o nobre depu
tndo dccla.rou que não apoin.ri& o mini•terio, foi porque. 
'7140 p6d4l apoiar "m gll1lrrno qu-. tk prtrtJincia• do Imprri• 
(a= copitani<u, para 1a9rar nello• dmw.tarior. 

(lia di ver• o-• apart••·.} 
Sr. preBidente, eu tomaria o conselho d' meu honra

do amij~;o, deputado por Pernambuco, Be nio ene:~.ra.s~~e. 
:1. questiio por umo. fónna diversa. da que encarou o 
nobre deputado pelo município neutro. 

O _S•: Alll>II~DE Io'JGilEIIlA. : - V a.~ demonstrar que a. 
proVJ.nct& do R•o-Gra.nde · do Sulnao tem donatario. 

O Sa. "Bt-rre•wr.QVI\T :-Vou demonstrar que o nobrq. 
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depo.t.Aio · enguou-ae completamente, vou demonstrar 
e :nisto vai a a.ceusação que tenho de fázer ao_ millls
terio de 16 de Julho,· de que fazião parte caracteres 
muito respeitaveis e de <j.Uem sou amigo, que com eifei-
to a miplia infeliz proVUlcia. teve donatario. · 

Por quem, Sr. presidente, forão sagrades nas pro
víncias transformadas em verdadeiras capita.nias esses 
donatsrios a que alludio o illuam deputado' . · 

Quem são esses donatarios, como se ehumií.o't SeJiio 
os dele~os, mandados para. &s provineias pelo gabi
nete de 16 de Julho? E' de suppôr que a elle se nio 
refira, visto que lhe dedica as su&s sympathias. Serão 
o& nomeados pelo actnal ~binete, contra o qUlll se 
pronuncia o meu honrado collega 't! · 

O honrado Sr. ministro da. guerra, respondendo a. 
t-ste topico do discurso de meu nobre collega, pedio que 
declinasse o nome desses donatarios, po1s que o ga
binete de 7 de Março apenas t.inh& feito a. nomea.ção 
de tres presidentes, e que desses nind:l. nii.o erão eo
:ahecidob os seus a.ctos ; ninguem contra. elles se tinha. 
manifestado, quer na tribun11, quer pela. imprensa. 

Quem foi, pois, que mandou para as províncias e 
nella.s, transformadas em ca.pitanins, sngrou dono. ta.· 
rios? Quem forão elles 't O honrado deputado n:io de
clinou os nomes, nem o de quem og mandou, por
rrue seria forçado a concordar que o. razão por que fu 
opposição ao ministel"io de 7 de Março não é procc
'}ente, e por isso sou impellido a completar o ~eu pan
!:."lmento, sou obrigado & declarar ó. casa que com eifei
to donntarios forão mandados para. as provincia.s, não 
yelo actual ministerio, nem pe1o de 29 de Setembro, 
mM pelo ministerio de 16 de Julho! 

Antes porém de contiauar na exposição dos factos a 
t$1e respeito, é preciso que eu diga com lealdade qne 
niioconsidero que todos os membros doministerio de !6 
de Julho fossem compliees na intenção de sagrar do
~nt:uios parn as provindas, transformando-as em capi
tanias Um delles principalmente é que se encarr~gou 
1> realizou essa triste missão. A c:Lmara. sabe q_ue diver
~os presidentes forão nomeados para 118 pro~·mcias do 
1mperio durante a gestão daquelle gabinete. Não trata
~i de nenhuma dai diversas provincias, cujos :~.con
:~cimentos ignoro, nem mesmo dn que se achn mais 
proxima desta côrte, a de }iinas-Gernes, que segundo 
os wus representantes nest. caaa, e os factos publica
dos na. imprensa, teve um verdadeiro dona.tario! 

O Sn. ANDRADE FIGUEinA :-A quem se refere 't 
O Sn. BITTEXcounT :-Refiro-:nc !lO Sr. Dr. Benevi

t!&. 
O Sn. A:sor..U>E F1Gt:EIII.l :-E' um cidadãoillu•tra.do, 

c.l:e muitos servi•;os. 

o Sn. BITT&~COt:aT:-Trat:l.rci <!~p~cialmedc ua mi
:ilia provincia, que é nque!la da que t~nho melhor co
ahecimento, para a qu~l foi noma,.do o ,,,~r.o pu;~:~.•lo, 
~OOJo ~m verdadeiro douatario, um prvcon,ul, o Dr. 
::.ertor10. 

OSn. ~!<:J.LO )hTTos:-~!.agístrado mui!o J.iotincto. 

O Sn. BITTr.:-;covnT:-Sê-lo-h:-., se o quizer; não tra
~, porém, ngor!l desse Sr. Scrtorio como r.-:a~i,ir:tdo. 
. :1.s circnm~t~IlCia~ tlc EU..'l.. notneJ. ~;ào b;1~~::o p:w~ U~.:: crc
n·r a natnrcza. <1:1. i:Jcnmlrncia. (1uc lc·::w:t. Qu•:cs !orê.o 
r.~~·. mo ti vo.s que dct·.::r~in:irüo o. ::.omc~·.~:-~o (\O D14

• ~cr
!or:u l':trn. preoidcok de minh:1 pro"-iuci~ '? Qua.cs as qu:J.
]!,~ -,· ~r' que '? toraa.viio rccom:nenua.vel p::r.; e~ •-a com
:'1"'!1: .-~t: u'? F!lZia.·F:e !l!lcptcl!c !t.! r:1pt'), Sr. rn.!: · .td\~l~tf.!, COln 

~}; {~~~~.r~~~:-;:, ;~i~l~~~~~~;:~~~~~~~~~~~~.~~:~~;~~ 
:1lwiror, de estudo de :il.;um .~.n1ini~t:-·,, o d:t ·minha p~o
•::~d!l foi nomeado porque ~ra :J.5l!~a·~o de cas:l.T:Jcnto 
•'o :3r- ex-ministro do impcrio. 

_._ O S!'· ;\:-<uttA?E FJcLEIM:-~iio :.!?úÍa,:o; o 5r. Dr. 
:Xrtorw c um C1<ln::liio muito iib.-~r.:·~ü. 

O Sn. ~·li!Lt.O :.hTTos :-E c!-~ C:l ~:: ·~:.~r :: ·:l>rc. 
(lla outros apartes.) 

o Sa BITTE~COURT :-l'~o a v. 1-:x. ~r- rr~>i'lente, 
que m~ mantenha a. p3lavra. · 

T0:110 n 

_O .S.. Pus~EI'ITB: - Rogo aos Sra. deputlldos que 
nao mterrompao o ort.dor. 

O Sa. BITTE!ICOmLT :--Quem era. o preaidente nome&
d~ ~ a minha. provincia. 't Com que. ~entes 5e 
dingu. elle para exercer a sua cotnnuetiM 't Era um. 
cidaâão que, tende sido promotOr publico da cidade io 
Rio Grande do Snl, em pouco tempo se tinha. trans
formado em negociante. Funccionára. alli nessa qua
lidade em um pro>eeeso por parte da. justiça, instaurado 
contra um negociante por "rime de introducção de 
moeda fAlsa., e ao pll.I!SQ que o ~o ua. deapro
ntmciado por não hiver base para. a. a.ecusa.çio, tor:n&
va-se o promotor J?Ublice doao da.. loja. der.se mesmo 
accusado, e constitwa-se negociante da. eid:l.de do Rio
Grande do Sul. 

O Sa. MELLo MATTos :-A :u:cussção é muito grave, 
necessita. por isso de provas immediats.s. (Apoiados.) 

O SR. Brn:.:litotlnT:-Não ha quem i!!'Dore este facto; 
o Dr. Sertorio tornou-se dono da casa

0 
de commercio 

do a.ccusado depois que este foi despronunciAdo, tro
cou a. toga. de magistrado pelo co .. ado, e alli exerceu 
portanto a profissão de commerei:mte. 

V. Ex. comprehende, Sr. presiden~i-qne se esta. 
commissã.o lhe podia ser dnda para qu:uquer luga.r, 
niio era elle o homem mais proprio para exercê-la na 
provinci:t. do Rio Grande do l:iul ; nito era. m:üs proprio 
para. exercê-la. aquelle que de magistrado tinha passa
do para. o balcúo, e ~1e al!i tinha ereado aquellns re
lac;ões que sempre ex.1stem entre o negoci:1nte e os fre
guezes que lhe comprão a fazenda. Tinha. porém uma 
~ni~ qunlid.a::le: era, afilhado do Sr. ex-ministro do 
unReno. 

t;hegn:Jdo o Sr. Sertorio como presidente á província 
do Rio-Grande do Sul, que procedimento teve elle e 
de que natureza forão os seus a.ctos 't Não cansarei a 
<!:l.mara em referir todos os erros, esbanjamentos dos 
mnheiros publicas, illega.lida.des e injustÍÇ:IS que 
:formiio o ca.r:~octeristico dessa inepta administração, por
que para. isso t:llvez nüo fosse bastante todo o resto 
do tempo da sessã.o deste anuo. A illdisposi~ contra 
ella era geral, e 9-ue o diga o nossc. digno colleg3, de
putado peln prov1ncia. do Eapirito-Sa.ntó, qu:~l era a 
opinião que achou sobre ell:~. no. província quando 1oi 
~ ~mar asse~~ pelo. primeira vez na. a.sscmbléa pro
V!nc!:ll. A opuuao gernl era tio desfavoravel ao Sr. 
Sertorio, que o nobre deputado, apreeia.ndo a sua 
admíniotrnção pelo que ouVI.& de todos, disse:- <i um1 
couaa. notavel, o Sertorio só tem em seu favor aqui n:1 
prodncia :1. opinião do secretario do governo. 

O Su. S1~VA Nul\'ES :-Per<L\o; nunca disee isto. 
O Sn. BITTEXcocuT :-Di8se-o na rua. da Ladeira, 

na c:LióD- em que mor:t.va, ;\ mim mesmo. 
O Sn. SiLVA :XcxEs:-V. Ex. est:í. enganado. 
O S1t. lliTTC:<co:rnT :-N:io .me engano, mr.s c r,ue é 

v~r<la<lc, senhores, .; que o nobre de1mta.do se ha <le 
lembrar, é que niio ha.via grupo al,;um no Rio-Grande 
do Sul, i:1clu~i'"e o dos liberaes, que em pri:lcipio fa
rão os seus favorecidos, que csti\"easc sntisfeitu co:::1 
aq udl:t auministrac;ão. ·· 

O Sn. SILVA NuNES :-Isso é outrn questão • 
O Sn. BITT'E:"icounT :-Sr. presidente, par~ n c::sa 

p<-dcr :t~>reciar de que qui:atc em esse prc~iJ.entc <!~•c 
se cnn~thuio um verd•vleiro do.1at:1rio offiei.Al, vis!o 
que o meu honrado colleg.L pela. me•mn provinci:J. 
nimh r.:,n <pli:r: ser ex :·licito sobre os de outra nat::
reza , dt:tr<·i um facto, qn'! bc:n mostr:1 a. pouc.~ mor::.
lid ~i ~'~ <l:1. a' ll".1ini~tr:1).:=:o d!l provinci.d.. 

P rctcndc"<lo clle or;;ani,ar uma. illumin:tç?io jn:l!·:J 
ao o:. !itkio do :1rsenal <ic guerr'-t, e largo de. Jlarmoni:::, 
po~ occasião da. noticia d:1 morte do dict:luor Lopez, c 
nii.o dispondo da mínima influencia para por si obtf:T 
recursos tia populac;ão, .'lC0!18elhon primeiramente t-'J 

dire,.~or da,luclle :trsenal <lc guerra, e depois ao con:.
n.lan '!ante de utn dos ,~a pores de guerr!'.. que cstacion:--.
... ,.a f :1l1 i'rclt~e ao largo, qn~ ::!.prescnt.·1.s~c u1n pct!i~ :; 
qualquer, a pretexto de algum concerto, que impo:-
tn,;sc un qu.1.ntiA precis:t, que elle a m:~.nd:l.rh pa.g:~.r ; 
c !lSsim poderia ser lev:ulo :t effeit• o projecto do fes
tejo em que clle queri:1 figurar. 
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Era á J'rimeirltiRdllridll!e de~-•=itmh* a. 
prevariea9io aos seua 1Ubsltefflil1 

OS.. Afnill.inFtntlli.t:--A-~t 
o Sa. Shri!fi:oft+: -A ~n: atl m; \1~ 

do-t.et.o'. J~ u· · ai tt>~ iia a-=blêa dó ltió
~e 4o$UI• ~~Ji~blieado a~lilnà cõn.~ 
õ t>r; ~ riJo se anitilou a reelàm&r eóntra ena;. 

o sa. Â!lbiWIB FiGlT&JU :-Que grande pro'\'& ! 
O Sao SrLY.c NCl'ln d6 um aparte. 
O ~; Buri!~iííi:Y :"- E foi o nobre deetitado mea

md qt!exil. a.oo•lhou o ~ do àt'lleril de güerra 
q~ não aé PteitiiBIIé a $:rdelluurt.ti ~revarlc:ação. 

(Hu. aparte•.) 
O outro empregado, commandante do -.apor a quem 

11e inJinüou a meain& prevari.caçii.o, Yeio coD;cl.tu-me, 
e eu dei-llie ·o mesmo coDBelho que o honrado depu
tato deu ao diréetõr do atseli&l _ de guerra sobre a reCWia 
que det:ia fazer' em ~ pre-star a semelliànte indigni
dáde. 

O s ... Sn:t:.. Ninca :-Perdôe: V. Ex. está enpnado. 
O Sa. BnTeNCooin' :-]);ão eaton engantdo ... 
O Sit. GAitA. CEaQtrEIBA. :-.Assim vai-se ~ :Roma. 
O Sa. Bltiüé01:raT: - Não, senhor, &88im disse a. 

verd:ide; lla_1ácto& que não se podem provar, porque 
se p~eeê? entre d~ pesaou aómenteL dliS quaes ~_é 
a ~eu& a.utonaade, mas que estão na. conameae~a
~úbliea, que aió' eolÍilecidos. por todâ a população ••• 
(lnterrilpçGe4'.) Lá. vou, eonsintiio os nobres deputadoa 
que eu eoritinue. 

o- Sa. Vrcz-Puam~n :- Peço :101 nobres depata
do• que Dio interrompi-o o orador, que· tomem suas 
no til& para depois responder. 

O Sa. BnTeMcénn\T :- Sr. preeidente7 lia facto$ que 
:não·ee Ji:iciem provar, porque o delinquente, o prevarie&
dor, nunca deixa ~estigios por onde prova-los, a. não 
leT coD1 o testemunho daqueUe que foi peit&do; eu só p<>
deria faz~..-lo coiii & :proYa testemunhal dos dous indi
Yiduo& que fo?io pe1tados para. a prevaricação; esB& 
prova·tê-la'-hei no momento em que quizer, porque 
por um ddles fui consultado; são, porem, empregados 
publicas, este facto nunca foi contestado por ninguem, 
nem mesmo pelos melhores amigos do Sr. Sertorio ... . 

(Ha apartes.) 
Para ver-se, Sr. presidente, a natureza doa actos «.o 

presidente da minha provincia, desse Sr. Sertorio, eu 
me limita.rei a pouco mais, pois que, além de · adoen
tado, nio quero contiuu:~.r a fatigar a attcnçúo da 
eamara. 

O presidente queria dar dinheiro ao secretario, que 
era o seu alter ego, tinha nisso o maio:- empenho, por
que era elle o seu acee6sor (apa•·te.!)1 o homem de sua 
confiança, aquellc que lhe determinava todos os actos, 
que o ncomps.nhavo. em seu~ de•atinos, que eta o en
carregado de justific:t-lo nas correspondeneias dos jor-
naes. . 

O que fez elle no e'?tremnto p:u-a satiswer este de
sejo? ... Está estabelectdo no re,;•ul:!mento da sccrebria 
da província q_ue o presidente pouer:í cham:~.r a algttem 
:pa.ra seu offi.c1al de gabinete ; ~<!tennina mais que se 
este f6r empregado da sccretn.na, terá a gratificação 
de 400S por annQ, e se de fóra perceber:!. :1. de ! :G(J()S. 

Percebendo já o eecrcurio ~i:ooes de ordenado pa9os 
pelo Estado e mlás a <J,Uantia de 1 :OOOS como gratlfi
<::tção, d,.do~ pela pronncia, o Dr- Sertorio enten<l~u, 
que para dar o dinheiro que de~ejav:t o &cu secretctrio, 
podia e dtvia nomea-lo o!licial oe gabinete! 

Note V. Ex. e a camarn que nomeava o ~ccrctario 
do governo seu official de gabinete, e da\"a-lhe por já 
ser empregado na secretaria. da pcesidcncia os ltOOS de 
gratiiicaçio ! 

Fazia ainda mais : era preciso a;redondar :a, qucmtia, 
coml?letar os 2 :0008 que elle quP.ri.\ augmentar aos 
,-encimentos e então <J <;ne fazia '? A titulo de gratiú
c.lção de trabalhos feitos f6r& das horas do expedicntP. 
l-:Ja:tdav3.-lhe abonar mais 3. qu:1.!1tia de ! :f.O()S que es
ta.-rn consignada no regulame~to para o official de ga
bb.etP. que nã? pertenc~sse á secretari:l. E' aEEÍm qu~ 

ene -~aft- os'~iJ1i1ilic!õà, -'td ·~d·aõ~
~; ae:-e11,;o. ~~ p~'~_ t't.~- •· 
~ cjiillli~' qut!-'!ltib6'tn&;·qu6'ttítflc*:W', tiá'ill\-
pteiiíià'dellte Obífe~ . . -

(Ma apu.rleí.) . _ _ _ -
Fe&maia, Sr. ~IRe ediaH nio-tellbo-âprMa, 

mu p6de llttéetv a'Veraoi~ do faet. o ilhaée 'pte
aidente que dalli acaba de oh~gw. 3eorlo · dellli~OO. .d& 
~ da provinci&, -veio ao Rio-Grande do Sul, 
eus sua paesagem pàra-esta- eôrte, e - llpicWéi~do de 
.ua estad& &lli, e panl éontinuar.: obrt. -da-nac:l\lio1 r&
metteu-para • <:apitai, onde ae aoJ.ava jloem exerolcio o 
1• vice-prcaidente, uma. ~potta- da' ~-&aoioDAl 
dos~ eorpoe do muuiei!lio do Rio-Gra!J(le do SaJ,. o0m 
carta iq&elle vice-presidente, aeomputb&ttdo ama outra 
d• rea!*itivo coliliiWldante superiõr~ MOilllelhaúd<l ao 
1.- viee-preaid.eilte, o Dt-. Capistraao, que nilb hesiOSQe· 
em approva-la,-poia que podilt'afi&úçar, debaixo de·eua 
palavra de honra, que ee não i:r. ella acompanhada· das 
propostv d011 rapemvos comtnandautea dóa corpos, 
como determina e eomo exige a lei-respeet.ivai da. guarda, 
nacional, ia completamente de accordo com - ool!l
nw.ndatrtes doa corpos, que tiohiio dlldo o aeu ueenti-
mento. . . · 

A proposta foi remettida, o vioe-pll!üdente appro
vou-a • e apenas chegou i provincia o Sr. ooll4dh&iro· 
Pinto ~' e-~mou conta da pri!Bideneia-, apresenti
ricHe oe comm&nlbutes-doa corpos declarando q1te 
niO tinhão lido ,ouvido•1 _que tal !lropoata. não tiDhiio 
mandado, nem della: tinbio oonheoimen~, e que aem&
lhante acto em uma traiçiio praticada pelo ex'"'Presi
deate que ae retirAra da pnmncia. -

Esta carta pára Da lle<:fttaria da preaidencia; como 
um documento ~ 1&- eXiste, para a.- lodo tempo mos
trar c pouco escrupulo, a prev&rieaçio de eemelhante· 
adminietrador. 

Um homem que astlim procede, aeuhores, póde aer 
elogiado, endeo&&do por esta cam&ra, ou por ue11ho.m 
car&cter honesto'! Me parece que não. 

(Ha algum apartet.j 

A carta lá está, o Sr. Pinto Lima póde, se o exigi
rem, attestar a verdade do que afirmo, pe.ra ficarem 
conheci doe os setas desse presidente predileeto do Sr _ 
ex-ministro do imperio. (Interrupções.) 

Não continuarei, Sr. presidente, na enumeração de 
todos · os Mtos pr&tiç:tdes pelo Sr. Sertorio em sua ad
ministração; porq11e fastidioso seria ecctrpar-me cem 
elles ; limitar-me-hei a. narrar apenas mais unr, que 
peço :i. ea.mar., me desculpe com cUe oocupar-me, porque 
diz r <speito sómente á. minha pessoa; e que bastará 
para mostrar o quanto, nessa época de predomínio do 
Sr. ell:-mi~istro do imperio erão prepotentes os presi
dentes, e quanto se julgavão superiores ao corpo legis
lativo, e a seus respectivos membr011. 

Era em Julho, approxitr.a'r.l-se portanto a ép.,ca, 
Sr preSidente, de ser ms.rcao:!a a eleição para a assem
bléa. proYincinl, vi~to que em Nol"embro de\"itt terlugar 
a 2~ sessão da assembféa eleit:l.; tinha eu tido neces
sidade para arredar d.e robre ::1. população da cidade do 
Jaguarão Algumas aecu~•ções, que !orão feitas aqui na· 
C&IIl:tra pelo bonra.do deputadó pelo Ceará., de tomar :1. 
palavra e demonstrar qulio pernicioEa seria nos inte
resses da justiça Daquella cidade a continua,ão do juiz 
de direito que então alli se ac:ha;a. ' 

Di>.cutindo essa conve11iencia do serviro publico, c 
quando ao termina:- o :::cu discurso formula•-a algu
mas aceusa.ções ao mini~~e~io nor não ter tido até então 
a lembran;·:l. de re~irar o juiz. de direito daqudla c~
marca, fiz algumas ligeirasce!lsura~~tambem, e !~~.mentei 
que o presidente <111. provi:lei~. que podia e\'Ítar, de :U
guma. fón:1a, que o c:cs.ncblo da prisão do juiz de di
reito pelo uelcb'll.do de policia. se d(;sse, r.iio o tivepse 
feito. 

Lamentei que o presiõ.e:1te da província niio tivesse 
procurado, por todvs os md os, elle que tinh.-t motivo~ 
p&r.t suspeitar tt imminenc!:: d e5o:l. prisüo, Que bl c~n
flicto ~e nio d ·'~•c , e e ~t:io ckc:arei que p:ir:t re~di:-~r 
os mal c~ cons-;;.:na<ioB t e do; 1!:-:l" proprio~. m:ts mte ao 
~~i~i:;:~~~: ;,; ::;,:~~'!"':-:.:-·,: ·. "''- n~w~:Í.ria a ~1u:>.li-
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Este disc.urso cheg<m á. .capital da minha província, ,, 
publicado no J ómal do Commercio a 29 de Junho, e i~ to 
:foi bastante para que o delegado <;lo _governo, o eapemal 
amigo e afilhaéla do Sr. 'ministro ·do ünperio, se infia,m
masse. por tal fórma, que entejldeu logo devér vingarcse 
do membro do poder legislatrvo, que teve a corag-em de 
vir aqui· censurar que elle :Qão tivesse a. previdenci·a do 
administradot intdligente: J upiter tonante, elle come
çou a des:f'ei:ir seus raios contra o ousado que_ nelle 
fallára. ' 

Fe_liz ou infelizmente, Sr. puí;idente, e seguramente 
com pouca utilidade do serviço public~, ·exerciit eu o . -
cargo de .. i:Qspector geral da instrucção puqlica (não 
4poiados), no qua1 cheguei a. me persuadir ter prestado 
alguns ·s.eníços ... , · 

0 sa. !ilrLyA NUNE_s :..;.Apoi~do. 
O Sn. BrrTENcorlitT :-Especi~lmente q,uando o hon

rado Sr. ex-ministro· do -impe1:io julgou em suá, sabe
doriá déver mencionar . .no seu relatorio, àpresentado a 
esta camara, alguns dos topico;;; do meu, com cujas 
idéas el'le commungava; hrmril. ·que, dos 20 inspeectores 
ou directores de lUstrucçiio publica do .Imperio-, só a 
mim eo1;1be! . 

Devia estar, portanto, agradecido ao hpw;ado ex
ministro,. e co.m effeito· me parecia qu~ ne~e tinha 
se não um amigo, . ao menos um homem affe1çoacl,o e 
cerreligi0nario . que sabia prezar as qualidades alheias. 
A singela exposição dos factos, . cuja -aprecia_çiio deixo 
ao criterio e3qlareqido da camara, mostrará o quanto 
l!lldei enganado. 

Qualfo.i, á vista das obsllr'l"açõ.es do mei'vdiscúr-so, o 
_procedimento que teve es~e delegado do gov~rno, p_ara 
comigo? · 

E' desnecessario ·dizer nesta cas:a que ·a província 
do Rio-Grande vive, ·como geralmente, tçdàs as 
<mtras do linperio, dividida em dous grnpos; que o 
partido conservador se acha dividido, e que por ciU:rne. 
ou por inveja,. cada um dos. grupos. trata de supplao.tar 
,o outm;- e aproveita,se da auro. o.fflcial p.ara poder 
der.rotar ou· destruir a influencia do seu antagonista. 
E' esta uma verdade que está na consciencia de todos. 
Para ella bastante -cOneorrE!;u o ministerio de 16 de 
-Julho. · 

Assim, o presideo.te da provi11cia entendeu logo que 
-o meio de ferir _ao deputado : que aliás apoiava. e go
verno, que aliás se achav& com este de accordo, e que 
teve ·a ousadia. de. fazer algumas-censuras á .sua admi- · 
nistração, era arreda.-lo e. a. seus amigos .de fa-zerem 
parte da assembléa; provincial. . 
- Marcou-se incontinente a eleição para a época. em 
que nem est.e deputado, que estava nesta camara cum
prindo o seu mandato, nem .os seus co~pa11b,eiros - pu

·des~em estar presentes para-podere~ pleltea-la, e desde 
logo chamou o gr·upo que nos era .adverso, e começou 
por dar" lhe todas as posições, :fazen1o uma inversão · 
~ompleta em toda a província. ;_As demissões as . mais 
acintosas, . ~s nomeações !IS mais escandalosas, à s.educ-

. -ção, o mborno, tudo, emfim,. quanto uma administração 
~ desvairada e sedenta de -vingança . póde imag.inar no 

delírio do despeito, . foi posto e:rn, jogo para levar por 
· diante a obra da de>truiçãp· que almejava. o grupo que 

me era adverso, e que ás mãos cheias lhe offerecia, 
ébrio de vif!gança, uin presidente que tinb,a perdido a 
conscienoia da dignidade que devia ter. 
· Desde logo :foi demittido a bem. do serviço publico 

de ~irector do lyceu que exercia com grande applauso 
·da provÍJl.cia, porque é um homem enc:tinecido no en
sino des<le a, SUl/- m,ocidade, o Revm. arcediago Vicente 
Ze:f'erino Dias 'Lop.;s. -· 

Alguns- dos membros do conselho <;lirector que erão 
meus amigos, e só porque o erão,. tiverão igual sorte. 
Desde log.o tratou-'se de fazer uma. p_erJ'eiúa inversão ' 
em toda a província... · , 

O SR. GALVÃO :-Foi uma rasa na instnwção pu
blica. 

O •Sa. BITTENCOUilT :-.. , a mim estava-me reservada 
a demissão-_iiÓinente quando cli-egasse des.ta côrte e 'me 
apresentasse. a r~asSn.mir o. cargo . que· .exercia_ de ins~ 
pecto~ da inst:I:u~ção. Pô~ eil:l. c.11-mpo tod9s os elen:ten
·tos para me l'Oc\er derfotar e . aos• metw ami~qs na 

eleição pr.oviucial. O chefe de polida foi enviado para 
o interior de; pro~incia levl!lldo tl~a circular, que éspa-o 
lhou por to.dos os éreitores; recommendandp um cl!-lldi
dato. pa,ra esta. camara a os s:o membros · da. -as~emblé&. 
provincial · e arredar o. humilde. orador que QJ:a occupa 
a attenção desta camar'a d:;t asÉemblé!j. provincial. ' 

. Pos0o ~elizrnente Inoatrar est11- circular em OI;iginal 
para que outrà .vez se !lliO me peção provas· qu!\Ildo eu 
articular accusoxções. ~qui 'est'á. a·· ci'rcular c'oni & c:l.
racter 'confidencial, que eu vou ler á camata : . 

" Gabinete da piesidencia da proviilcia do Rio-Grande 
do Sul- Corifidenc!al. ~ Potto~Alegre, ~3 de A(os~o 
de 1870.-lllm. Sr .•.. ~Coiltando com a' nao de!mentl
da dedicação de Y. S. á causa publica, chamo a sua 
attenção pài·a a nota juntai que. convem seja:fielniente 
executada. Para o feliz exlto do. que nella se éoptém_, 
confio muito . no,s esforços de V. S., q:Ué muito _poder_á 
fazer' por si e p'or i'ltermedio· de se,u.s amigos. :E;~pero 
que sej-a ettà desde logo-accnsada: Contínúo disposto a 
conserv:ar~me na adrriiuistrii:çãOl 'dll. provinéla, e -pois 
dirija-se V. S. a :qJim exiginl):6 9- 9:?-~ f6qiret;i:~ .... 
Recolilmendo-lhe ·illuita energia;_ na e'Xeêi~Çaôda_s ordens . 
que sobre .... tem ~1da expedidas. <· · :- · 

" Sem outro :~.ssumpto me subscrevo-de Y. S. ·a.migo 
obrigado e criado- João Se1·.torio. " · · 

Un1 Sn. DEP-UTADO :-P.cir quem. é ascripta~ 
O SR. BITTENcouR:r :~E' toda, -de .letra do secretario 

e.aesiglià-tura do Sr. Dr. Sertor-io, que·.vpu .mt>strar ao 
Sr. Dr. Andrade.Figu&ira que .a deve conhecer .• . 

Ó · Sil. ÂNDilADE- FIGuEtR_A :~E' realmet'lt!!-• 
O· SR. SrLv"- N-uNEs :....:Se nã\l é, .parece. 
.O Sn. BITTEJNCO'GilT : - Aquj éstá. a 1is·ta junta com · 

uma letf!\ de criànça que· diz: '« Para depnta(lo- geral, 
o Dr. Joaquim Jacintho de Mendonça. " PortaBto, o 
principio de hostilidade á minha pessoa <J. MS tneus 
a.rnigos era um facto ass~iltado, e· que. tibha sidó- posto 
em discussão' Não horive violencia. de que. não fcf~se
mos-victimas, todas a_s. posições officia.es: que oçcupa:ya
mos na ·prov4ncia- nos farão tira.das; ·:!IS 86iLUQ9Õe$ as 
m~is indignas forão : exercidas para• .,rranca:u:..UQs._ os 
amigos. Sabendo deste facto, e aqui co!Iieça_.a-mipha 
queixa contra o· Sr. ex-ministro do imp~rio -eu e . os 
meus collegas pela província, do Eie-Grande didgimo
BOs a S. Ex., e fizemos-lhe ver_ o procedimento -que 
esta v a tendo o seu delegado· ho.stilisando amigos do 
govexno, aque~les que lhe· da vão o apoi<>'In.ruto decididq 
nesta c.am.ara, é por cuja dedicação elle. se< rnostnava 
enthusiasta. ' _ .. 

O Sr, ex-ministro do imperio paréceú ficar so.r.pl:"en
dido, indip1ar-se co.ntra este 'procedimento, e garan- ' ' 
tio-nos que ia lançar mão dos -rneips necess.arios. para 
que :o presidente da província não ma_l;i.dasse proc~der 
'á eleição, quando ainda a ultima sessão da p1·imeira 
legislatura dío éetava fiuda. · 

O Sn. SILVA NuNEs : - E cumprio o que pjóme~teu 
ao illustre deputado . 

O ~R. BJTTENcounr :- O nobre ex~ ministro do im
perio parece-me que escreveu ao presidente do Rio
Grande do Sul. insinuando-lhe qüe adiasse as eleições, 
e que não era eouveniente que elle se apresentasse á 
frente de um grupo consen•ador, augmentando a-ssi.Ql a 
divisão CJ.Ue já existia; O Sr. Dr. · Sertorio não obe
deceu ·· esta ordem, e nós que conhecíamos o ca
racter vingativo e pequenino daquelle. funccionario, 
afiançámos ao Sr. e:-ç-ministro:do imperio qlile eUe. não 
cumprrria as suas .0rdens, que era bastante _rancoroso 

. e vingativo pm•a des.obedecer a .estas ordens, em.g_uanto 
não-pudesre exercer a -.vingi!IJ.Ça ~ontra <>s deputados que 
aqpi se-acha vão e contra os .seus amigos qlle> e~awão 
na. pro.vi11éia. - . 

O Sr. mmistro declarou -então aoll ;meus no'bres 
collegas/ os ::Ors. Sayão Loba.to,. Simõ~s. Lopes e a mim, 
que nãq era min\str~- que tolerasse .que run .seu dele
gado ]Jie desohedeces.se, e que demais se.udo elle seu 
a;pigo · e afilhadp' de .ca~amento neces_sari~ente o 
attenderia l~o dia 20 de Agosto teve a demissi!o a pe
dido, P?rque, como previram os, p.r~valecêra no ru:i~o 
do pres:~deo.te a v4ng.a.nça-e o des.pE!J.to. Es.ta. dem1ssao 
foi dada a pedidq no n:tesmo dí;t en;J qu~ o seu a!tcr:ego 
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que não podia ser demittid'!_ A RJ?IIIO porqu~ ?Ilha O Sa. Â!IDUDE FIGVEIU. - Devemos ~tar o 
retirado eue padido e que 211&0 podia ser de~o A principio de coniiauça. 
Ull JIO su:t•ço PUBI.ICO ~rque- •6 exec:v.tava 18 vutas O Sa. G.u.ylo:-Esse principio de eollfi&Dç& tem re-
do pbinete de 16 de J O· graa, e niio ee póde applicar a cargos deata l1&tllret&. 

O Sa •. AMJ)BADB Fuot!EDL.L :-Como preaidwte de pro-
Yi.neia não lhe convinha declarar que tiuhll pedi.ao a O Sa. FoNTEs:-Esta questão interesaa a tojos oa d.e-
demi.Mão. putados. (Apoiados.) 

O Sa. BITI'EI'COVBT:- A. cienüsslí.o foi dada, oontr&a (Ba outrw aparte;,.) 
sua vouta.de, porque eomo a camara vio na. propria. cir- O Sa. BrrtENcovaT: - Sorpreude-me, Sr. prllli.den-
cala.r,elle olli: ~ e:xe.rcu preaaio no eorpo eleiloral,IJUe te, q_ue a.quelles que todos os. diaa estão clamando ~ 
estava resolv1do a continuaJ' na preaid~mcia. da provm- coll8lderação q:ue deve ter o governo pelos membros do 
ci&, mas o ~vemo demittio-o, e cumprio o aeu deTer, , poder legislatlvo, sej5.o os proprios a reconhecer o di-
embora no decreto de demisúo désse um motivo que reito perfeito para dar a demiasão a 1llll deputado pe1aa 
nio era o verdadeiro. opiniões emittid&$ nesta ca.:sa. .A.68im são os catõu ! 

A demissão foi lavrada. no dia. 20 de ~sto, e no di& O Sa. Ar."DIW>E F1GUE1U :-Em referencia aos ~ 
U ,era ex~do deita capi:al ao Jl':Opno pr~~~ de contia.nça, eu daria. a. minha demissão quando ti-
ereto, nio iúia.uço, do propne e:r-mmllltro do 1I11peno, d h í1isa.r "d t d • • ~ .. ~ •'--'e...a'"m"' noticiando qne elle tinha eido demit- Vüse e ost o pre51 eu e a provincia, •e osee 
~ """' .,.- empregado de oonfiaiiça. 
tido, e out:o meu e dos meUII ~ noticiando o mea-
mo bcto aos nossos amigos. Que pensa V. Ex. que O Sa. BITTEliCOVBT :-0 nobre deputado n.'\o me dar& 
fez .•• o :u-~itrio, parn a.ilo nFar de. outro express!W 9-ue lições de dignids.de, tenho-a. bastante para poder guiar-
não seja digna desta casa, do preSldente da. provmCla Y me em toda • minha vida; demais, llem eu hoatiliaava 
Entendeu, e entendeu bem, que a instancill8 mi.nbas e o presidente da provincia, tinha feito apenas rêparos 
d.e me\16 =igoa npTesenta.ntes da provi.Dcia e &Jlte os em referenois á sua adminiStração, assim como oa tinha. 
desatinos que estava. praticando é que esaa. demisaão feito em referencia ao gabinete oom quem estava. de 
lhe fOra da<IA. Então no auge do furor que lhe eausár:l. a.ceordo e a queJn prestava. o meu apoio. 
:1. inesperada demissiio, e nesse mesmo aia 24 mandou Sei o que devo á mi.Dha dignidade, nunca .fni d&-
lavrar ~ mi.nha demissão de inspector geral da. instruc- quelles que andio a. pedir empregos, foi o primeiro 
ção publica a bem do serviço publico, quando ha quatro qu~ exerci na. minha provinc1a, e eapero que será. o 
mezü eu me achava. nesta casa prestando o meu fraco ultimo. 
a.poio ao ~binete de que elle en. delegado, e ~J_uando, o O Sa. FoNTEs! -·Neste ponto tem o nobre deputadG 
que é mail! esdl.tldaloso, ell.e ~6. sabia pelo telegramma muita razão. · 
recebido que se achava de!D.lttido do cargo ae pre-
sidente. O Sa. BrrtEIICOVBT: - Sr. presidente, a quettão não 

Era, porém, preciso ~va.r o escandalo, e então or- se referiã ao individuo, referia-se ao deputado: é o de-
denou ;. secretaria no dia 25 que a minha demissão fosse legado do poder executiYo collocando-se acima. do 
lavrada com :111te-dllta, isto é, com d&ta do dia ante- memb1o do poder legislativo, é o delegado do ~er 
rior, afim de ter um pretexto para se desClllpar do acto executivo impondo o castigo ao deputado pelas op1uiõu 
-peq_uenino que · ha.via commettido para coZDigo, que que elleteve a franqueza cfe manifestar nesta casa con-
ausente da provincia fnnecion&va nesta c11.111ara cemo tra a admi~l (Apoiad11r.) · 
deputado. . Tendo eu e meus dignos collegas sido obriga.dOd a pe-

dir a. demissão do primeiro vice-presidente da provinci:t 
O Sa . .StLVA Nt~NBS dá. um aparte. o illustrado e muito ~o Sr. Dr. Bercellos, para facili-
0 Sa. BITTENCOtmT :-Eu, que conheço o caracter tar )>Or esta fórma a áemis65:o do presidente, o qual não 

honesto do honn.do deputado pelo Espirito-Santo, estou podia conservar-se com vantagem do serviço publico 
coto de que não e-ra. ea.~a2. d~ pr.>ticar um acto destes naq.uella presidencia, S. Ex. tín& de nomear nm pri-
Colllo preaidente de proVIJlcio., par::. com um empreg~~do melro vice-presidente llar& o lugar que ficava vago, 
que ha quatro :nezes estaYa fazendo sen-iços nesta ea- visto que uem tinha. novo presiElwte nomeado, nem 
man. queriJ. que asaumiaolse o e:~.rgo o segundo vice-presi

dente. 
O Sa. Â:>l)RADE FicrEmA:- Não está provado <aue Em vista disso marcou-nos s. Ex. = c:on!erencis, 

el.!e ti\·esse conhecimento da demissão. a que eó eu compareci na manhã do dia 20 de Agosto, 
O Sa. B!Tl'ENCOtlRT : -Aqui o que ba. de escandaloso l'arn tratarmos deste :!.SSumpto. Foi-me uhi afiailçad:J. 

::J.;:.o e sómentea.nt<--d:Lta, que ali~<! ma.is que conhecida, n demissão do presidente, que seria remettída no dia 21; 
r.a~ tambem a demissão dada a um deputado, n "IUil nessa. oceasiiio pedi-lhe 'lue apreollaSSe a nomeaçüo de 
n:embro do corpo Jegisla~í\·o, pelasopiniues emittida.a no um vice-pref;ident~ que pudesse ins.J?ír:u- confiança e 
recinto desta camarn. (Ap<J iados .) E' castigar um depu- oficreccr garantia. u. todos os grupo& e mutilisa.r o. hos, 
tado que estava prestando serviço nesta cama.ra., arvo- tilidade que tinh:~ sido desencad~a. contr:~. mim c o& 
r:mdo-se em autoTidade superior ;i. de membro do meus amigos n:< província. 
c:crpo legisla.tivo, para. rcsponsnbili;a-lo por suas S. Ex. dignou-se pe•·guntur- llle1com uma amabilidade 
op~niões. · e ar de sinceridade, que realmente C9ptivou-me peJasqua~ 

0 5 F R lídades de alguns nomes que 3.pontava como julgando-
a •. AXDRADE JGt'EJRA : - .esta saber se íoi por os mai& aptos ~ra serem nomeados, so"bre os quaes dei 

elite moti"l'o. a minha op1u1iio1 e por fim :fll.llou sobre o Dr. Jo:io 
O Sa. BJTTE~COilT:- Que outro motivo ba,·ia Y Capistrano del\Iirand:J. e Castro; com a. mesma iranque:u 
Sr. prcsident~, ~e 11'"0 fosse por esse moth·o, eu , que cc:.m que me exprimi sobre todo• manifestei-me sobre 

~t:w:1. ba 'luatro mezes ausente do exercicio do Clllpre.,.o, este, :í.cerca do ·~u::l <iisse que ::1!io podh co::1vir p:tn 
porque m~ :~chava funccioru1ndo nesta en.s\1., uiio te~ia. t• -..;ce-l>residentc. u::i.o só porque a EUa idade e o 
~ido demittido a hem do eerviço publico (apoiados), não seu espinto exclusivi>ta de pv.rtidario extremado de = 
U!r:a esperado que o deputado ~c retirasse p:u-a. o seio dos grupos o collo::ava nas mesmas condições em que 
dJ. camara de que era membro para dar-lhe a demissão se acllav:~. o Dr. SerLo;io1 a. quem "-P?iava unido :1.0 

d~prns de quatro mc:;u de au~encia, e justamcx:te quando mesmo grupo contra mun e os m~us ailllgos, como por-
clle sabia que Ee achava demittido. que necessariamente, aproveitando-se da. posi<;iio p9.r:. 

Foi, pois, um;~ demissão acintosa, por e:~.usa. do to pico cstahelecer o predomi!l.lo do grnpo que r.c j_lrescnta"l'a, 
de um iliscurso 2qui proferido, e que tinha. tido o me- nos h.,•tilis:~.ría da mesma. fórma., ~ que as~llll, nôs que 
Tecido elogio d::qnelles qué sabem pre:.:~.r os servi~O$ tinhamos dado o nosso apoio ao ~overno nesta casa, 
prestados ao p3.1z. ~et·iamoe sacrificados por esse Vlce-presidcnte, que, 

A qne ponto se .nega. o direito e se responsabili~:~. ~:u ainda. contra sua. vontade, teri:l. de obedecer ao qu~ de!! .o 
a~y,:::tado pelas opiniões emittida! nesta c~ ! · . exigisse o chefe do grupo :1. que pertencia. 
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S. ~- afiançou-me q~ Uiio. tiÍihs. .IÜDda nomeaçiio 
feita, e Dio tinha. tenção de fazé-la, por emquaute, que 
a6 maia tarde trataria de yer um nome con,·eniente CJ.Ue 
llão pertenoeaee a ~nh'IIDl dos gropos para. primeuo 
vice-presidente, e que em todo o ca.so ~ garantir
nos que a6 nomearia vie&-presidente depolll de . ee ell.ten
der com os deputados d~ provincia, era. nosso amigo e 
não tinha intenião de hoaiilissr-nos. Era forçoso con
cluir que :DÃo havendo novo presidente, o 2° vice-presi
dente teria. de tomar conta da adminiStr:tç;í.o. 

Ficámos, portanto, tranquillos, confu•\o~ r.n p:tlavra 
do honrado mini&tro1 de cuja boa f~ e leat,:a.:c não yo
diamos suspeitar, po1s, além do car:tcter au~ act·edita.
vamos tinha como homem particobr, -<leva ter a 
sisudez de ministro de estado, tratando com represen-. 
tante~> da nação. Nessa conferencia foi asaentado !{Ue 
eu e meus collegaa haviamoa de apresentar-lhe o pedido 
de demisaão do illustre Dr. &rcellos por escripto. 

l'lfus qual foi, Sr. !!residente, a nosa& sorpnza, quando 
soubemos que n& dia mesmo em que o ex-ministro do 
imperio nos afiançs.va que não estavs nomeado o vice
presidente; que aó mais tarde trataria dessa nomeação, 
que antes de cuidar em nomear qualquer cidadão para 
esse cargo bavi:t. de combinar com os deputados da pro
víncia_, ji a. nomea~o estava IW!en~da e lavrada, e ti
nha. stdo expedida par& a provincia. ! ! 

Un Voz:- Altoa deitinos I 
O Sa. Sn.n. N'llNEs: -E' nntural que o nobre de-

putado tenha algum equivoco. . 
O Sa. BtTTBIICOtl:&T :-Perdão, :tião ha nenhum e9.ui

voco em rudo isto .. Faço &p6!la.s t. exposição succmta 
doa :factos, deixando ao criterio da cam&ra. a sua apre
ciaçãg. · Para. o juizo della e do paiz appello Jl&ra que 
julgue e resolva se este procedimento é propno de um 
niliústro da corO&. · 

Na ignoraneia perleita deste facto, na ignorancia da 
nomeação que se tinha dado para oa commandos su
periores da guarda nacional, e maia tarde da do che1e 
de policia em sentido hostil a mim. e aos meus amigos, 
que descansavn.mos nn. lealdade e sinceridade do minia
terio, retirei""me desta capital no dia 5 de Setembro. 

Todas eatas nomea~ forio conservada~ em segredo 
de justiça, como muito bem disse o meu honrado amigo 
o Sr. Sayão Lobato. 

O Sn. MELLO :MATTOS :-Recorda-se da data da no
meação'! 

O Sa. BITTE:SCOtrllT ·-?ois i :I. não o disso~ Em 20 de 
A~osto, a mesma data da demissão do prcsideutc. 

Na ignorancia. de todos este• factos, ainda. continu:í
r.:os nesta casa n pre•tsr apoio ao gabinete, não nos 
podendo persn:1dir que fossemos tratndos com tanta 
dureza (não direi outra. pal:wrn), com t:ío pouca sin
c~ridade por aquelle a. quem prestav:~mos o concurso 
do nosso \"o to. 

O Sn. StLVA NllNIIS: -Elle ba de e:<>:pllcar-ie. 
O Sn. BITTENcounT:- Tinha-nos afian9ado i;;ual

ll1<l!lt<! S. Ex. que de novo tinha ordeMdo ::to ,.ice
presidente, que nós suppunh:unos que seri~t o ~eg:mdo, 
po~que a nome:t<;íio do primeiro nii.o esbvo. íeitn, que 
:ldias,;e :t eleição provincial, ~fim de inuti!i,ar a hosti
lidade <!e que ernmos victime.;, e para <J_ne aquell•!s dos 
n:.c:nbros que não fossem reeleitos não ficassem, :1:: ul
timu se!i<<•o, em po.•ição esquerda. 

O ~1:. SIL,-.o~. NuNES : -E mandou a ordem. 
O :3r •. BITTENCOU:tT :-Pcrduc-mc; a o rJe:n fo;. m:J.> 

$-~:;ord:uada ~o bom querer do vice-prcsid--ntP.. · 
Puni, como disse, ,, 5 de Setembro, e só :t 8, quando 

r.l\; :;.:has:l. de pa.ssu.~em em ~nnt.a-Catb.arina, Beguindo 
11?.::1 Moutevi<Léo, fo1 que, por meio de um te\e~::~.::nma. 
,-~::do de torna-viagem de Porto-Alegre, soube q~c es.:. 
h•·a nomeado nquelle mesmo cidad><o eontra o qual eu 
t~uh:l rcclam:~.do, dizendo ao C::">:-ministro do impcrio 
q;:e, se tinha amor pela união do. partido conservador, 
:;.~ não queria subdividi-lo mais profundamente do que 
c~t:l.>=>, que não o non:easse, porque ellc só poderia i:
:-~rvir, como .succeden, de· espoleta do chefe do grupo 
<i::~ ~os hostilisava. 

O Sa. )1eLLO MATTos:-Não :tpoiado; o Sr. Dr. Ca
pis~:":'.::o não est:!. r:o caso de ser espolet:~. de nbguem. 

O Sa. BITTENcouu t-Eu ~oltr&rei ao nobre depu
tado se servé ou não. 

.Assim, cltegou ~ nomea.ção do vica-ptesldente no 
mesmo vapor e c:om a mesma data da diDiiaaiio do pre• 
aidente. . . • 

Para que V. Ex. e a caaa. po&aão. apreciar se, g_uan
do me oppunha. á sn:l nomeaçii.o, tinha on não razão, 
V. Ex. vai. ver a circular que em ~da á sua posse 
da admi~ dirigio ao eorpo eleitoral da provin
ci.a. Era a continuac;ao da hostilidade e dA reac?o 
praticada contra attuelles que tinÃã.o aqui prestado o 
concurao do &fU apolo ao governo, era. o exterminio de 
conservadores decretado pelo governo conservador. 

O honrado deputado que esteve na minha provinca, 
e qne couhece aasaignaruradoSr. Dr. João Capistrano, 
ha de reconhecG-1& (moilrando-a) nesta circular. 

O s •. MELLO bunos: - E' essa meama, se bem que 
. ha muitos &1UlOII não· o -yejo. . ·. 

O Sa. BITTBNCOll1lT (lendo):- «Assumindo bontem 
a administrac;ão da provincia. muito careço do awülio 
dos amigos sineeros da situação actual para o bom des
empenho de minha commissão. E' e"SCusado g'ln-Dtir, 
pois, a V. S. que confio assás na sua dedicação :í. causa 
publica. Peço que attenda a nota jllnta; 

« Creia que mu:to sinceramente me subscrevo. 
« Dé V.S., m11ito attento, venerador e eriado.-Jolio 

Capiatrano de Miranda. e Ctulro. » 
A nota tem em cima, para deputado geral: Dr. Jo=-

q'llim J acintho de Mendonç~ 
P~ra. deputados . provinciaea : seguem-se 15 no121es 

que não leio para poupar o tempo á. catD3ra 
O Sa. A~"DRAD& FIGI!ElllA. (ezamina.do a circular) :- . 

Quem garante a authenticidade ~ 
O S&. BITTE."'iCOtJaT :-Garanto eu e o nobre depata

do o Sr. ll:lello ?tbttos que acaba. de reconhecer a as
signatura.. 

O Sa. ll!r.uo :!.\:!Anos dá outro a. parte. 
O Sa. Btn&:scouaT :-E' eom o ahn de defender 

aos mens preseguidores e com o de contrariar a accusa
ção que faço, que o nobre deputado está constantemente a. 
fazer objecções que não sei como qualifique. Senboref, 
o meu caracter e o procedimento que tenho tido nest& 
casa me g:nantem o direito de ser acreditado na verdade 
desta. exposição. (Muiloo apoia.dos.) 

O Sn. !>I1:u.o !lhnos:-M:tS a boa fé do nobre de
pt\tado póde ter sido illaque:J.d:l. 

(Ha ou:ros azJarl«.) 
O Sa. BITTE:-iCOCRT :-IIlaque:J.da como, quando apre

sento documento cuj:t assignat<.1ra. o mesmo nobre de
putado reconhece'? O nobre deputado pôde iazer o juizo 
que quizer : eu apresento os documentos, faço a expo
aição dos factos e dil);o de novo ao governo, a.~sim 
como j:i. pedi em -cartas a todos os ministro• do 
gabi~ete de :w de Setembro, mande por um dele
~do seu imparcial :i. provincin verificar Fe ncaM 
todos esses factos que ngom apenas ligeiramente 
ê&bt::<"O são ou n:ío exactos; rn ;ndenl ,·erific:\.r nn secre
ta:ria.' da presidencin. •e é Ycrdnde que n minl:a demis>ão 
foi ~~~a~daJ.a l::sr~r com ant<'. data., c depois de chrg:u
:í. proYinc:,. por telc~amma a. notici:1. da dcmis1ã.o do 
11resident~. 

O Sn. GAL\'ÃO :-A inter,·enç;io :lJ.S elci<;ê'cs foi cla1·a; 
isto :~~o S\! púde negar. 

O Sn. BrrTE:iCOCRT :- :Ma•, Sr. p~~iJ.cnt~, o nobre 
dcpu~!!.cio pelo E•pirito-Santo quer cha.mar ;~lguula 
odios::iade para este iucto, dccbrJ.::ld<' que, >'~:>~io os 
l":'lC6=0S eleitores, não era. crivel <JU C cn~~:i ÍúSSClll \-·otiU" 
co:::ra a minha eleiç:lo, por terem r. eccoido uma ca,~.a 
do presidente ncs'c sentido. 

C•:. ~ sea!;oHs, quem não sabe a forçs que no nos>o 
p~:Z terr:. a a<t~o~idade '! Quem n:i.o ~:tbe que 11ão ers. 
pos&h·el, desde ,:ne n n.utorià:tde não interviesse ns. 
c!eiç:i.o: que eu, dcpn.tad!) gt::-:tl eleito com dous terços 
dos \"otoa do :neu dist .. IC•o, :,u,Jc>s~ ser derrotado n::. 
eleiç:;o pro,·i::cial, eu que nesta c:u;:1 tinha const.'\nte
me::.t~ ad\·c-;:ado os interesses de mbh:t província? 

O ::'~<. ;;:u.u ~C:\'ES:- Isto p1·ova de mais. 
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o .Sa. BI'I'TEIICOtr&T!- r.to.:J!:ova _que ~e_ !li~.:!osse /1. 
immora:l intuveac;iio d.s ~i:iikde,- e11 -teria. 111do, com 
.s meu• ~. eleito dc:plitado FJ:OYinéiirol; :.a. 4ille 
ch~do ·de$~ ç6rte ~~~nncia·~' re_cebido 
de xnllltoll ele~torea e uúi-ueutea ·aoa· co11egto•níleítorae& 
fellcitaçõea doa. reapeetivoa eleitorea pela . mueira dign:l. 
por ..q~ · llle · tin1:ii . paitQdo nesta. casa .. ·Se, -poiti, eu 
mereeia 4buão .e·'fl!licinc;-iio da. --maior -paTté d&quéllea 
e!etCGt'e6~ !!e -'!U niio -.tinha. dumet-ecido peto meu ·proce
di.r:n«Dto -!li~ CAS . 'ào eoz>ce~ ~of{fl<> ·d.tqui _goza-va, 
po~ne llUDe& fie aventou .aqm . _questã~ tl~ .. -si! e 
tntel'es.&tllle ·de ·perto ou de '1onge a ·xnmha;·_ provme\8. 
que o;u nio J;om._ __paTte nella, não~ youivcl :que 
eu de1xato1e de.$er elerto 'deputado _provtt!ClBl; -qua.Udo, 
~. o .nObre deputado que apenall-agora. começa. a. 
•pp~orecer ·na. :PNnacià, · o foi; ·e ~por -muito :gn.n.de 
-votação. 

Mas esta. "V& _ eacripto,· ~iiliOZ"et~, . JlO .animo .vingativo 
e despeitado do presiden~ da.-pronncia. do -Rio-Grande 
do .Sul..e,d.o-.aeu .coutinua.dor ..adude uome&do, que eu 
e meu~ atPigos de.via.mos. lioffrer per84lguiçio clJ. . auto
ridade ; .eeta.va .~cripto · que . eu eopecialmente :devia 
pagar. cu:o .aa observaçÕ<!~ que aqui fiz contra aqueUe 
p:re.iden~, ~VAI .ao conRicto que Ee ·deu em.Ja
guario. Cumpre, ,p~ém, que 6e. $~b.a. que Dão fo~ 
só as ca.rtas .aos e.leitQr.ea que tíverao a. ·foty:L m&gJCS 
de detTOta.r-tne nA e1eiÇicl proyincial, .e transformar. os 
amigos da. ve•ptTa em. a.d..'l."et&a.rioa do ... di~ 'egu'Ulte. 

F.ui apresentado ,pe.lo .IqrnaC O~íaC redigido ~lo 
secro;tario do pr~idente, ~:omo .eatllndo etP.hoatilidsde 
s.o .. €-"''11erno .ue~ta .. casa., e os, subotuoe, ~s ven.d:u de 
máteri-' prillla . no an~l. de .guerra, a. troca de p.'l
tentes da gQarda nReíonlll por· votos ~ntra. milll, con
tTatos. para. a.-'factura. -de -el>trada8, ·e a.··venda de -pro
prios provinei&es lizerão ~ ·resto, oonaegui'l'ão a .minha. 
exclusão. 

·-E:.é.4 :v-i&ta. de tudo~. que. o .nobre·deputado,co
nbeoe DJelbor ·do que ninguem, que pert~nde ~t>Uir 
attennar o procedimento daquelle presidente '? .l!as . por 
que me de,·o eu admirar que aSJ<tm o façio :tqnellu 
que se ·queí:otiio . da. pouca.considera.c;iio -do go-veruo:p:llt:l. 
com &· eamar:t., e agora (fUe : se trata . de um . .dep.utado 
que :ni\o os uceompa.uh.~ · :ua. . oppoeiç."io1 . e atendem que o 
delt>S1,ado do .goveTno póde, ·.e está. ·no .. seu direito, .em. 
deUltttir . .a. qualquer ·membro do ~'1,>0 legislativo pelas 
obsel"\"ações que fizer . .neat:J. ·ca&B· ( 8a àirCT'$OS-.tJpa.rW.) 

En n:r.oa.vel, Sr. presidente, eT3 jnsto, era me!lllo 
decoroso que se ·procedesse .por esta fórtna contra mim 'l 
O governo que me ~ontava no numero de seus allindos, 
o governo q_ue tinha. obtido sempre o meu apoio ~m 
todas as qu•stG'es que nesta QIUlll. se ,.-entilá.rão, deveri~ 
concorrer pel>~.maneir:t I><> r que coDcoi-ren para. que todas 
essas per~<.'guições se deasem 11:t minha pro,·inci~~o ~ De
,·i~-o para ser coller~nte com os senti.nlentos de le.UJ.a
tle que já. tinb:~. maDifestado. 

Ao pao.•o que iazig, a r.omc.?çiio do ,·ice-preoideate, 
que elle sa.bia pr.:...-j:lJll()!ltc qye ~;e · ia o contmu .. d()r d.o 
procedimo:uto da presidcncia., par:~. hostilisar-me ·C a 
meus a.mi;;os, o governo i'lzia. nomea.~'ües 11a gum<ln. 
n:~eional, na mes:ua intcn\·üo de ho~tilidade :i. minh:1. 
candictatura. 

E ouem eriio esse3 nomcauos'l Não quero ti:·m· o me
recimento 'JU!l para e"~c fim c:-.da. um ilelles th·~'se; 
mns s<mpre rcco1·•.b.rci. e muito de pa~ ~sgem , porque a. 
hor:t urge IJllC cu conclu11, que -foi nomcn.do C()mma.n
•la"t' sur.el·ior J.:1. gnnl'·i~ nncional <lo F.i~-Po.rdo um 
cidadão que além do p:enio atrabili~1·io e violento que 
o d;Mingue e que o t<>rna tncal>n<!: do cnr~o, e :anto ~ue 
<e acha suspenso pelo Sr. l'illto Lima, nã.o c do part1do 
conservador; c pu~ i•so n:io -icvc •orprcnu~l' no nobrP. 
<lepntltdo )Wlo n>1micipit:> ne~tro gue •~Jn. inimigo cn
cnr•· i~·ndo uo ubre coll<:!ga. o St Snyü.o Lobato. 

O Sa. Sr~n. ~t::<J:s :-~:io é con•cr·.-n.l!or, ~ cn~rcta.nto 
Yotou e sustentou a c::tndid:ttur.• do Sr .. lo~.o ~ayão. 

O Sa. BlTTEIICOt;nT : - Que n i!o <: cot;~n·aC:or cu 
pos.~o dcmon,~r com um:~. cart:t q~,.;e :e:.I. o, c~crip~ 
pelo p··op:io .mni·,o tle5!;c ciC.:adão, e ÍGÍ ~o::: .":•lo cou1-
t.n:lndautc sup~~.it:.r \purque nd. !'ealid:tt1·~ ~~r~v t:rJ. rio~sivcl 
Cüco:ltr;,r-w ni J<iCãl!d:dé um con,,r,·.~.-:'J[ 'l"e .>e pre"
t .• ~.'e :1 faz.~ r pcr~ct_ruu;ocs Ua ;~atu:-cztt 4.:Hit;c:..l~s (i ue 
eu e tncu collcé)-\ a>! i ~!l':'<! :nos. 

A~ ,_ $f1t-liCÜ!o ·.de -D14xir-~ _e$i..-qui .: .Toll 
m~~la .a~nob~ 41!\1~. ~,~R.ae.é . .ou.uiio da. 
len-,.:de~ae:cemman~ .. ea~rio.r • . · · · .. . · · . 
.. , o ~a.: ~'I'.A. .NV!!i ~;._(~pQti::M of#Cil!lliNtl'.g, .fK1-rJil/ 
E.~,~. . .. . 

0'&. BrnE:'fcioar: _;.A --carta-~~te : 
" ...• "Não eou.c.o~!!d<!t, : lll&l\dqti·Q.~beu a 

V."'S. e a iodo. os Brçlleirlli .que d~jãoa~l:idR.de 
do· pàD-pela.s:z~jq...qpcjder_~q~;zWiiltéiio'*pofqne 
creio ~ o unico,cà_pu _cle.ulnr .- ~IUIS,inat;ltQiç~ 
t.5.o ~tra~adu por ee~ ·2)10i.a :q.uet~e~,SlepoD.Iinav.a pro-
~··" (Beum apa.rte.) 

l)e(:lata .que. -~ erJ. ~dl)r,~~ tl!mbem 
L'r~,.,IIUis ;p~>r.e;x~ .~e .,~s~~ 

O 'Sa. •. À."WLUJE iFJ01liiJII.\. :.-Liberal 'l\~rioo! 
O Sa.; ·BITTII:o;COllll.T:-Port,anto, 'Sr. p~idente, _ o mi

ni8terio •Dão· hlll!ita.va ,PUad.erir"'IJ).e ~ a. Jlltllll amig011, 
seltB .. correligiouario& lie r~~1 .e c:,o~o .~()V&.do r~co
nhecun~to que . nos . de,v~11, _em· nome:n' · eorntX~&n
dMte.-~llperior um ciqadio . !lu~~ ~!:l.io ..sendo :progres
sista aem coD8errador, era ·. no ~tal!-to n.~ inimigo 
flgadàl. · ,Que nomea~o p~aia propri.a. ~a ter:o ex
mi.nUtro do imperioipa:ra1 Pf!!CIÍ.cl!er. se~ .'till~ 't ! .... 

O S•. Sn.u NvNES dá lllll .. ll~· 
O. Sa . .B1.TTE~COCRT :-1:«-~ .~ZU,q1.c-;o ~llre depu

tado conhece pouco ll nO&aa.eoznm~provipcla. 

O.SII.~~~~ ~lll'll:S.: .-.~lbe que,.nio :~..-ea-
nbeço . .tão poueo COlJlO V .. k · · . · · 

.O:&.,BI1!l"&'«Gcw.aT: ,_,;E', ~si:rel~ ·:O . .:nobl'e ~epu
bcio.,conhec:o-a :llpellaa :COme &!pód411C:OJi'becer ·um.Jilho 
de,:out:ta {i=lquér provincia:11ue toe.e-.-1Ua61Dente nma 
ou ontra vez: maa conheça-a ounio,.o<X}111!.é:werdade 
é rqu,e ·o ll!obre >depuiaclo :11à() . pócle ~c-que esta 
commandante-aoperior.ti~r..à&do .... oa:~clualva
rnente: v~s>ao pa.rtidOJCIOillltrVador. O ·nobre·deputado 
h& .. de.l'6Coz:dall..ae :que: quulte>·R · nnnio ·<>.·oollegio .do 
Ri~P.&l'do, est& c:id&dãÕ, -que eca.. eleitt>r.ta:tinhapnde 
in.fiuencia,em. todo.s.os, ontros.elei.totea,,.e:votou; . é .ver
dade, em -mi.m:.e em-meua.q)gn<l6 ,.eompa.nbeüoa·pa:r:lo 
deputados gerae~, . na .elei~.iío , para , deputados ,proviu
ciaes, a que !e 'procedeu no <lia imme.diato,; fa .questão 
dos nomes dos Drs. Gaapa.r ~ SUveira.· Ma.rtins e .'Ihi
moteo, portllnto não é conservador purita.uo, como diz, 
tanto :Illais quanto .elle decl&ra. isto mesmo lrtoncamente 
em uma carta. 

Nlio .provatã toda. esta setle de:factos, .com -que a pe
za.r meu .occupo ·a .a.t.tençio da. ca.ma.r:.\1 q,nal foi o pro
cedimento do ga.binete de 16 .de Julho para.co111.nosco~ 
Nós presta''Blllos .de.interes:.~ente o nosso a.poio a.o 
govezn~ que se ID.ostra.v.a enthusiasta por nós, como j:i. 
o disFe o meu nobre a.miltO o Sr. Sa.yiio Lobato; ncom
pllllh&Y:uno-lo com dedieaçii.o e lesldaie e!Il todae as 
questões, e no entreta.nt() como corre~=pondia clle a es~e 
procedimento, que aliás tauto exaltava't :Emprega,·a 
to-los <>S meios á. sua disposição para. dar ferças aos 
nossos ant:lgonU.t:ts e solapar-nos 11 infiuenci:~.! ! A ca.
mara que qualifi<J.ue (!&te procedimento, a minha leal
dade não lhe ncl\1.1. quali!i<:nçiio; e Mte-~e que seme
lhs~tcs f2ctos del":io~•enasessão p:tss&da., qua.udo nestes 
~ó s• tlch:n·ão presentes tres deputados do Rio-Grande 
do 8ul; ern.mos os unicos dl!llsa. pro\'inda que prestaviio 
apoio no governo, e :no entanto :foi justamente :1 nós a 
que o gov<:r:~o achou justo llla:Jchr llostilisar. 

O SR. 5lLU 1\tlNES: - Não ap()iado. 
O Sa. Btn::>icocaT : - Pois o :cobre depntado pôde 

Ue.<Conhecer que fomos }JOstili-'lldl>S DB p:ro'l>jllcia ? 0 
nobre deputado, que apen~t!l telll :1. qn:~lidade de ~er 
f1lho da. 11ro•·iucia, podia Wl' sido eltito dep11tado p•o
vincial, e uós não 'r 

O Sa. ~xtn Nllllt:S:- J;i. o t.i:.lha sido :mtes cc.:11 o 
c<>ncurso de Y. Ex. 

O Sn. Bn·TTt:NcocaT :-Sem duvida, podia ~er re
eleito, e .. o i ui, e eu, que estava na pronucia, que o.lli 
resido com toda. u. minha íatnilía, Que .successívamer.:e, 
púr efpaço de l(j annos, tellho ~idÕ m~mbro da u.sstm
ul~a, que era deput:ldo geral pel:L proviucia, :~ão poei.?. 
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merecer a hol:!ra dos votos daquelles mesmos eleitores 
para dep11taào provincial"! Póde-se admittir esta der
rota a um ·acto espontaneo· dos eleitores? ;Não·, senhorés, 
não o, foi ; . o ab;uso do poder da autoridade :foi que:tn 
tu. do causou .. O nobre deputado, como eu, tinha inte
resse .na conservação do ministerio de 16· de Julho e o 
apoi·ava nesta casa, o nobre deputado, como eu, enten
dia tambem que não podia continuar na presidencia da 
província o Sr. Dr. Sertorio. Portanto, se eu, por causa 
da política, níio podia ~er eleito deputado pmvincial, 
com mu1to mais razão nãG> o podia o n·ohre deputado, 
que . nem residia na província, e ahi aperias em 20 
annos tem apparecido duas vezes ele passeio á capiml. 

Ora, Sr. presidente, quando·o nobr.e ministro doim
perio . daquelle gabinete procedia desta fórma comigo, . 
pensa V. Ex. que nesse 'procedimento era guiado só
mente pqr indisposição pessoal? Não, senhores; quàndo 
·!iSsim elle · obrava tinha um fim bem conhecido ho~e, 
'luàl o de plantar novas . influencias na ·província, e 
solapar-'nos a que exetç.iamos, ·todos tres que aqui nos 
:;.chamas por nossos serviços. . · 

Com o meu h onrado co1legà pela mesma província, o 
meu digno amigo o <Sr. Simões Lopes, fez el1e a mes
ma .... caçoada; ''lllandó na vespei·a á noite. da sahida 
elo vapor para a província já e&tava decretada a demis
são· do. presidente e a nomeação do novo 1 o vice-presi
dente, ainda elle affectando a ·maior amizade· e confian
ç.a leva~a-~ para a sala elas conferencias, rogando-lhe 
que lhe mdwasse um nome para ~er . nomeado vice-pre
sidente 1 ! 

O Sn. MELLO M,l.TTOS :-V. Ex. está apaixonado nes
ta questão. 

O Sn. BrTTENCatrnT:-Apaixonad~?! 1\ão,·senhor; ex
J?Onho apen_as os factos i não provoco· a ninguem; ·acudi 
a provoc~çao para mostrar · quem são os donatarios e 
quem ~s mandou. 

O Sn. MELLO J\1ATTas:-Nem eu digo isto . 

O Sn. BrTTENCOURT':-<? .nobr!l ·depntado é que não 
c_onhece a mmha p~ovmcw·, e não póde · estar contra
nando-me da mane1.ra por que o faz. 

O Sn.IVhiLLo MATTos:- Conheço-a um pouco .. 
O Sn.BITTENCOURT::__O nobre deputado esteve como 

s2cretar10 d,o ga\'erno momentaneamente .... 
O SR. i.YIELLO ,l\ÜTTos ·.,-Quasi dous 1nezes. 

O , SR. BJTTE~counT: --: ... passou por alli quasi como 
F?-1 :neteóro1 nao conhe01a, nem conhece ainda a pro
nnma do RwrGrande. 

O Sa. MELLO j\üTTos":-Não admira que V. Ex: diaa 
que eu não conheço " proyincia, quando se disse q~e 
c no).lr~ cleput~do, o Sr .. S!lva Nunes, que é filho destp. 
p·ovmcw, a nao conhe01a. · 

O Sa. B1TTENCOURT :-.E por que rião? O ·~obre de
plitado até podia conhecê-la melhor. O Sr. Silva Nu
nBS, embora ela provinCJa do Hio-Grande sahio me
nino para um collegio nest~ côrte, e voltdu depois de 
·f_orma.do, homem fe1to, depo1s ·de um<J. a nsencía ·de maia 
~~ qumze annos, . e .esteve alli creio que menos de 15 
ruas,, v~ltando depo1s para a côrte,. donde não voltou á 
provmc1a seniío ·o anuo passado ... 

O Sn. SILY-'·NuNEs :-Cbamado por Y. Ex. 
O Sn. BJTTENCOURT : · - : Por mim? . Está perfeita

mente enganado i esteve menos de um mez nessa occa
sião, e agora em Março esteve ·menos de meze meio. O 
r,obre cleputad•, além do .. conhecimento qu~ póde ter 
todo e · q~1alquer . ~ome~ ll~ustra,.do _gue se occupa com 
os nego01os do pa1z, nao tmha senao o conhecimento 
pes~oal, aliás mu~to resum!~o com algumas pessoas· da 
capital, .e a xespelto da pohttca; suas relações limitavão
·se a mmto pou~o : apenas, ha po:1co tempo, é que en
tendeu que devia tambem ,ter alh aspirações políticas. 

O SR. SrLVA 'NuNES : -Fui chamado por V. Ex. 
.. . O .SR. Bur.T:El'lc.ol!RT:- Perdôe-me, o nobre deputa
do nu!lca .:l'.o~ ~ohcltado por m1m pm·a vir ingerir-se nos 
negocws, poht1eos da ,província. 

O SR. SIL~'A Nu,ms :- Eu o provarei. 
O :"R. BJTTE~coun : - Ha de lhe ~er difficíl. O n<..•-

bre deputado; depois de certo tempo é que entendeu 
que .devia ter aspirações políticas no Rio -Grande do 
SuL. 

O SR. SILVA NuNES :-Declaro que não as ten·ho. 

O SR. BrTTENcoua'r : - 'Depois que ·entendeu que . 
aevia tê-las ... 

O SR. Sn:;YA NuNES :-Não tenho. 
·o SR. BITTENCOUaT:- ... é que se tem de~licado es

p.ecialmente aos nego cios ela província ; nem · eu lhe· nego 
esse direito, que o tem não •ó o nobre deputa~lo, que é 
filho da província, como outro qualquer Brazileiro que 
alli resida e se. tenha identificado com a pr0vincia. , 

Mas se eu concordo com esse direito, tambem qui
zera, Sr. presideute, que par_a estabelece1: essas aFpi
rações, para. ampara-las não 'se promovessem hostili
dades e ri divisão entre' os amigos. (Apoiados.) 

O Sa. SILVA NuNES : - Te~lu concorrido, tantó 
quanto posso, para congra-ça-los. · · 

O Sa. BITTENCOURT; - Cbegando ao Rio-Grande, e 
encostando-se .completamente a·um grupo dagtie;les qne 
achou um pouco extremccidos, proteg'crid.o-o com sua 
valiosa prc.tecção , junto ao ministcrio ele 16 de Julho, 

· para qnem valia tudo , hostilisou ao · outro ·dando lugar . 
á inversão de que ha pouco fallei ; o nobre deputado 
foi a causa das maiqres e mais P'·cfundas divergencias 
entre nós; o nobre deputado tem,. portanto, ·parte nas 
culpas que cabem áquelle que é o causaclor da scisuo 
do partido comervador na província. · 

O SR. SILVA NuNES dá UI!l ·&partc. 
O Su. Bn·TENOOURT :-E' verdctde que. alguns in-· 

significantes despachos e1t obtive, os que obtive do · 
ministerio de quem o nobre deput~do era n: alma, 
for~o ., por . interinedío do , nobre deputado; ' e porquB 
obt1vemos alguns destes pequenoa desp~"chos (aJlart.cs) 
segue-se que .não tenha eu o direito de queixar-me do 
procediment.o elo ministro qt1e tão mal corresponclen . :.í 
nossa confiança~ Andou elle direito 'l Sem dnvida, .. até 
certa data, até que tivesse tempo para combinar nQ 
trama, na hostilidade que nos tinha forjrrdo; é nesse 
procedimento que eu encontro a justificaçzo das obser-
vações que faço auora. · 

O nobre deputado COJTesponden 'me l á sympathia 
que nos tinha inspirado. Eis, senhores. o que ~ão o~ 

. don>1,tarios e o que fazem de mal. ' 

os~. StLYA Ncra:s :-Peçg a palavra. 

O SR. BrTTENCOUnT :-Porque o ministerio ' actual · 
ni')o podia deixar de, 'pesando as ciircumst~ricias ·dn 
provmcia e n mordidade da administração, rebaixa1· 
do cargo que exercia o 1° viGe·presidente, que no fu
ror de perseguir tanto tinha xebaixado a administr[l.7 
ção ela província. · · . 

Não constitue tudo i'Bto, senhores, uma pro'l<a evi
dente do procedimento que teve o Yice-presiüente con-· 
tra mim e os meus amigos? Não estou eu pori.,so: 110 

direito ·ele queixar-me do ministro do imperio de 'eh
tão, quando enganando-nos, aíianç·,wa-nos certas no
meações politicae, e fazia outras, cota o fim de ho~ti-
1isar-nos? 

O Sa. SrLVA NuNES :-Não ap.eiado. 
O 5a. BxTTENCOURT :-Procedia clle da maneira pfilr 

que deve fazê-lo . todo o homem que prezd. aos setlS 
am'igos e correlígionario~ , quando iJ!ndia-nos por seme-
lhante fórma ? · 

SeTia longa, Sr. presidenFe, à ennmeraí:ií.o dos factos 
da perseguição qu~ ·se tem .dado em minha pro,•incia de 
Setembro do anno passado para cá ; o nobre cleputadc' 

, sabe que não tem dependi.do de mim a !alta .de conci
liação entre os noss'Os correligionarios ; sabe que Eempre 
que sobJ<;~·tla conveniencia convei-savam. os m. e encon
trou prom . to para acabar com todos . as sciaõee, com 
todas as a imosidades que ex istião entre o nós. O nobre 
deputado, como ·eu, reconhecia a· necessidade .... 

O Sa. ·sxLvANmms: - ·E reconheço. 
O Sn. · BxTEE;;counT : _:Mas como estabclecer"se est;. 

concordi:a, ~r. presidênte, quando era o proprio gover
no quen1 lanç·n.Ya no·rneio de nós o p01n0 da di~cordia. 9 
Como er;tabel;::cê-}a, quando é o proprio goY~rno que , pm 
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meio de nomeações imprudentes, por meio de nomea
':õea e demissões acintosas provoca que a . sizania se 
fctça mais profunda e mais inconciliavel? . 

A' vista dos factos que acabo de revelar, não está de~ 
monstrada a intervençi'to malefica e positiva do governo 
d.e 16 de Julho (não apoic,dos), no qual reconheyo que 
existem caracteres muito distinctos, que murto prezo? 
Se todos .estes factos nõío provao qttc elle não procedeu 
com a gratidão e · t.econhecimento que devia . t;;r para 
c.om.nos.co, ent~o núo sei corno se possa explicar tal pro
.~edi menta. 

O Sn. SlLVA NuNES :-Hei de prova-IQ. 
O Sn. BITTEi'cOURT: _: .. -0 nobre depuÚvio mostra-se 

muito seguro du poder demonstrar á camara que ne
llhuma razão ~ssiste a 1nim e aos meus amigos da pro
v.incin, quando noa qtleixamos do 'ex-ministro do impe
xic ch .rninisterio de 16 de Julhb. 

o s·l\. SILVA NUims: -Apoiado .. 
O Stt . Br'I'TE:-.coun1' :-Espero peb demonstrc:~!io deste 

nrocedimento, feitn. pelo nobre depute.do g_11e >~cabo h de 
]ledit· a palavra, porc1nc cotou convencido que apezar do 
hrilha>IW talento g_ue .tem, cb ixwitn. habilidad~ que póde 
empregar na defer,a de seu~ amigos, S. Ex. nunca-cou
$aguirá. provar que o acto do presi,clente da província,· 
.!.eru ittlud.o a um emprega_do qua.ntlo eüe e~Zfi.va com 
asse ato nesta cam.n.ra e p.:·cst~tndo serviços; seja licito, 
sejrtj usto; e, óCO nobredeput:tclo, con:io disoe em aparte, 
proclama. gue ,;f,o p; ·o~edcria d!l. mesma f:ór ma, dá a 
nexteza. de que não adta. o acto dig;no de ser praticado 
por ningue_m que se preze: era preci~o que o nobre 
lteput.tdo pudesse' provar q uC! no exercicio do cmpreg~, 
que eutã.o tii:lba, não proced.i bem, p.ll' ::t. reconhecer n o 
·fm~sÜ.lt:;nte o direito ~ . L!. justiça. U.e J.enlittir-1ne _pdas 
o bscnrn.~~ões que fiz n~sta casa. · 

E g_ua'ndo J.igo, Sr. presiclcnte, qtie foi por e,3te mo
tivo, nihgu~:1n pó1le tluvid,u-, porque·, e!t~tudo au:~ cnte 
do emprego, ha g_uatro mezes, e neste tempo tendo 
si<io elogiado pel0 ministrJ do imperio, é fór" de du
vida que o serviyo publico exigiu. antes ~ minha con
ti:Iua.ção rlo qua a nlinba. de1nissão: 

E se nuo foi por actos praticados no exercício deste 
ernpt·ogo que 1nc veio a dem.iss5o, e se ausente ha. 
l~\Ht t.ro mezes da preGiJ.encia., nf·tO . podia pratica.r ·acto 
~ lgu;n m_ttis pelo qual . devesse n1erecêl-a, é fóra de 
duvida qu" ell::t me foi dach e•n con"equencia das ob
sel'"t;a.~·.ões que .fiz ne;;tn. casa, ~sando Llos direitos e das , 
~lrercg·ativas qne nella tenho, corno me1nbro do poder 
legitüatlTo . . · 

Sr. presidentei a hora. está_ adb.nta.da, a ca-marJ. ~a
h~~a,d~ (não i:Lpuindos), nü-o de-vo ,coatint1a;: a ab usar da 
snn pacie :cia. (Ntc,o cc,pofados.) 

Ten1ho feito n1uito pcrfnnctorhunente as observaçVes 
c,ue me levárã9 a q·'.leixár--me do mini stel'io de :! fi de 
J'ulho, e pee1so qne me just'.fiqnei completamente da 
11echrt que porvedura me atirou. algnern, g_uando em 
unJ apar te argnio-me à.e iazt-1· só acct; sações po::-thumas. 

O ~~n. . ' SILVA NuNES : - ~~ão rne rê~cri a 0 illustre de-
putado. -.. · 

O Sn. BrTTE~;couaT :-Refiro-me eco Sr . . eh:-ministro 
do imperio. ' 

V. Ex. e a c~sa ficaráõ conhecendo que eu não pc5so 
ser taxado de abyssinio, ou de fazer accusaçõEs posthu
mas, visto que os actos e os factos praticados pelo 
governo ,;e !li de Julho , que me1evárão a fazer easas 
accus?.ções, s::í.o :factos que se <lerão depois da minha 
1·etirada desta camara, são factos e act(;s que, sendo 
.eX]Jedirlos em segt·etto de justiça, não .podião ser conhe
cidos e muito menos apreciaclos por quem estava na 
Íg'l101'ancia delles; ,Jortantornenos bem.cabidro :foi a ac
cüsação que se me 1'ez de só vir discutir os a c tos do "i1-
binete de lo de Julho, quando este gabinete não existi&. 

Eu' tinha pedido a palavra na discussão do voto de 
gruçhs para manifestar a minha opinião a. respeito da 
questiào que se ventilava em um dos topicos do mcs!l10 1 
assim como contra .a emend:~ que foi apresentada pelo3 
honrados deputados dissidentes do partido CO:êservado;·; 
c enoermmento, porém, da discussãó não penuittio C:l1e 
me tocasse a vez de fallar . ~i ui to r~su1uit!a~ncnte jL (b
dar~i que dando o meu vot{) a Í:llvor do topico do Y0~o 
de grc~ç·as que foi Ílnpug!l~tdo pelos bon1·t:.dos deputa.f.lo ~, 

eu· não me tinha compromettido a votar ,pela proposta 
do gdverno sobre 9, ·questão do elemento servil tal qu8J. 
se acba. Penso, porém, que e'strt questiio necessita uma 
solução qualg_uer, e que toda demora .em .resolvê-la 
póde ser de graves ~onsequencias . _ 

A ou<Jstão da escravatura entre nós fórma como que 
uma ~baga social, é preciso cura-lri. com . t.ino e 'prü
dencia; só ·posso compara-la a uma ulcera escorbutica 

. que não póde. soffrer o menor contacto sem que imme
diatamente se cubra de sangue; a menor impressão 
fa-la sangear. Applicar-lhe, pois, topicos violentos sem 
tratar de preparar por meios iQtenios converuéntes o 
co:·po que solfre, seria obrar sem critel'io, e procurando 
cicatriza-la produzir a morte do enfermo. Naaa ,fazer 
e deixa-la enu·egue ás forças da natureza seria 
expô-la á · podridãq .e consec1,1tivamente a morte do · 
doente. O tino. e prndencia do medico :·evitaráõ .. esses . 
extremos . perigosos. Assim , tambem na ·questão do 
elemento ser vil é i)reciso ·procurar um meio termo ra
zoavel, mn meio prudente e sagaz uara clar uma RO

l ução ' sem ab ;:lo <Üt sociedllde, sem •2.balo da proprie-
dade escrava, que faz a base da riqueza public:1,. .• 

Se, como penso, o governo· assnn proceder, eu em 
contral'Ío ·do c1uc diE"se o meú -distincto amigo, o .hon
rado deputado por S. Paulo, que fallou nP. sessão pas
·sada , sentirei qne não pos.sa centuplicar os meus votos 
pa1·a os offerecer todos ao governo, afim de dar uma. 
promph Golnc;ão a · esta · que&t.ão. , 

. E entfi.o, qun.ndo a.presentar ~se victoi·iosO, em vez de 
l.z.1ncn~ar que pereç:ão os esforços dos. honrados mem
b ·os dissidentes,, não hesite, assista resignado e tran
quillo, e conscio de ter bem cumpl'ido a sua missão 
civilisadcm :Í.>1 mas exeg_nins, esteja certo que ha de 
receber os apphnsos e as benç:ãos da patria, da huma
nid! de e da n~ligifio ,agradecidas. 

\ 10ZES:- ( ~lhúto. bem .. :· 1n·w·to· bem.) 
A discu.s.~rro fica acliadq. pela hora. 
Darl~\ a orcle1n do dia. leVanta-se ~ sessrLo -:ia cinco 

horas e um qnr.rto a~ tárde. 

PRE$!DEI'Gi:;\.. DO SB.. CO:';;>::; DE D.\.EPEi'tDY. 

' .Ao me.,i? .dia, fd~a a chanJ~d·· , ac1Jõo~ ce presc;utes os 
S,rs . Co:1cle de :Sa.epcndy, Portella, Paranhos , Pinto 
Pessoa, Guhna.1· r:e~ , CaSa.do, ~ler! car Araripc, ]rion
t eiro ele Castro, Ac:gelo do Amari>J, Diouysio ' i\Iar
.tins; Luiz Carlos'] ferreira dn. Veig·a, 'Heraclito. Gr~.ça , 
Benjamim, Ja,n.eGil do P. 9o , · C&millo Barreto, José 
Cak~o<L Mello Rego, Evn;;p ·]j ,o,ta Lohai:o, 1\'I:moel Cle-
1T: ceth~ v , J OJ.f1Ui,m I)c~d ro , r:ên~zes· Prado~ Azambuja, 
J?into de Campos; s;qucin~: ~. fer.des, Bu.1~ão de AraçRgy; 
Araujo Lima, H2.; rio r~ a. Vilht. da l)arra, Lin1a e Silva, 

· Fo !l t<~ s, Domin9ner•, FQrrr~ rl ' L ·ge .. Coelho Rodrigues, 
Jeronymo Penic.o, Diogo V e ih · •, Leand1 o Maciel, Fiel 
de Carvalho, Gon9a.lves ela ~ i l <•a, Cardoso de Meú'ei:es, 
Ca.panema, Bar1i.o da La unn , Pinto 1\o~orei.ra, Silva Nu~ 
nes, Panlino de Souza, Jeito Mendes, Henriques, Ca.n
clido Mnrta, Cc.r;Jeiro da Cu nha, Perdigão l\1alheiro, 
Corrêa , Pereira da Silva, J3:;h ia; Ançlracle ;Figueira, 
Sobrú Pinto, Dnarte de Azevedo, Sonsa Reis e Corre& 
de Oliveira. . 

Faltão com participação os Srs. Assis Rocha; Au
gusto Chaves, l3orges Monteiro, Caudido Torres, Oi
cera Dailtas, Costa Pinto, Candido da Roch<t , F . Beli
sario, Fernancles Vieira, Ferreira Vianna, J unqueira, 
Nebias, Pederneiras, Rosa, Theodoro da Silva, Joaquim 
de Mendonça, Barão ele Aaajatuba, Dias da Rocha, 
Araujo Góes, Cruz Machado e Leonel de Alencar; e 

. sem ella os ·Srs. Aureliano 'de Carvalho, Almeida Pe: 
l'eira, Affonso de Carvalho, Antonio Prado; Augusto 
de OliYeira. Barf.o . ele Anadia, Barros Cobra, Bitten
court, B&wiei•·a de Mello, Camillo Figueiredo, Canedo, 
Duque-Estrada Téxeira , Diogo de V nsconcellos, Fausto 
de .c\.g uiax, FLJ.Ú:;:J.o ele Godov, F erreira de ·Aguiar, 
G:aivão, Gama 9~:·,:r.:eira, Gomes de ·castro, Gomes dP" 
Silva, ·J. de A:; ;: ~2s, Le~tl de l\Ien<zes, 1Ie1io )'.]at;os, 
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Mell~ Moraea, Moraea Silva, Moreira. da Rocha, Paula. 
Toledo, Pinheiro Pereira Franco, Pinto Braga, Pinto 
Lima, Raposo da Ca.ma.ra., Rodrigo Silva, Siilles, Si
mões Lopes, Taques, Teixeira.:.;Juuior e Vicente de
Figueiredo. 

O Sa_ Pa.EsmENTE declara. não haver sessão por falta. 
de,numero legal. 

Não obsta.D.te, o Sr. 1• secretario dá. eouts. do se
guinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio do ministerio da guerra, commuuicando 
ter-se remettido no da. fazenda o requerimento docu
mentado em que Vicencia Maria Ferrer e Amelia Ma
tia Carlota. Ferrer, filhas do finado capitão Vicente Fer
rer da Silva Lisboa, pedem pagamento do meio soldo 
a que tem direito.-A quem fez a. requisição- . 

Outro do 1• secretario do senado, participando que 
o mesmo senado adoptou, e vai dirigir á. sancção im
perial a resolução que autorisa o governo para mandar 
admittirá matricula. do 1• anno medico na faculdade 
da eôrte o estudante Francisco . Soares Bernardes de 
Gonvêa--lnteirada. 

Outro do vice-presidente da provincia. da B:lhia, en
viando dons exemplares do rela.torio com que o Sr- Barão 
de S. Lourenço lhe passou a administUJ.ção da. mesma 
proviucia.-A archivar. 

Um requerimento do Club Popular do Recife, pe
dinp.o providencias para a solução da. questão do ele
mento servil, e indicando como um dos meios a liber
tação do ventre.-A' commissão especial. 

Outro do~ lentes e mais empregados da faculdade de 
medici:la da ~:ôrte, pedindo augmento de seus venci
mentos.-A' commissiio de pensões e ordena.dos. 

Outro do marechal de campo JosP. de Victoria Soa
res de Andréa. e &ua irmã, reclamando o juro da lei 
de 6 % pela. mora do pagamento da G_uantia de 26:3258, 
valor di. fazenda Pimenteira--A' commissii.o de fa
zenda. 

PE!ISÜES A IIIYERSOI. 

Lêm-se, e viio a imprimir para. entrar na ordem dos 
tra.balbos, as seguintes redncçües: · 

" A assembl~a. geral resolve: 
" Art. 1. • Ficiio approvadas as seguintes pemões dia.

rias0 concedidas por decretos de 3 .de Novembro de 
187 : de 400 rs. nos soldados, do 27• corpo de volun
trrios da pntria lllamede Antonio de Amorim, do 1• re
!!imento de artilharia a. ca.va.llo Antonio Ferreira dos 
fieis e do a• CO"EO prOVi@OriO de ca.,•allaria da. guarda 
nacional João Pedro Quinte.na; de 500 rs. no cabo de 
esquadra. do 4• batalhii.o de infantaria. Manoel Domin
gos José Vieira; e de 600 rs. ao 2• cadete 2• sargento 
do 1• batalhão de infantaria José Vieira da Costa., todos 
invalidados em combate. 

« Art. 2-• Esta.s pensües serão pagas da data. dos mes
mos decretos. 

«_Art. 3.• São revogadas as] disposições em con
trario. 

" Sala das eommissües, em a de Junho de 1871.
...t. Coelho Rodrigue•.-losé Calmon.-Beniamim. " 

a A assembléa geral re~olve: 
u Art. 1.• Ficão approvadasasse~ntespeneões: de 

188 mensaes, correspondente a.o meiO soldo de ana pa
tente, e sem prejuizo do da reforma, ao alferes refor
lll&do do exercito Melcbiades :\Ia.rinho de Queiroz, in
validado em combate concedida por decreto de b de 
Setembro de 1870; e de 218 mensaetO sem {lrejuizo do 
meio soldo que possa. competir-lhe, a D. ~Iana. Clara da 
Aaeumpção, mãl do tenente do exercito Francisco Xa
~er de .Araujo..!. morto em comba.~e, concedida por de
creto de 5 de vntubro de 1870. 

• Art. 1.• Estas pensões ser-:lo pagas da data dos refe-
ridos deeretoe. · 

" Art. 3.• São revogadas ~s cisposiçüetr em coD
trario. 

• Sala. das c,mmisaües, o;m l-i de Junho de 1871.
Â. Coelho RodrigueH.-Jose Calrrvm.-Beii]Gmw&. • 

To:'llo n 

« A aasembléa geral ~ve : 
" Art- L• Fica approva.da a pensão de 368, conce

dida rep:1rtidameute por decreto de 14, de Dezembro 
de 1870, aos menores Serafina, Julia, Clara e Joaquim, 

_ filhos legitimados do alferes do corpo policial di pro
vincia do Rio de J1111eiro, José Moreira de Mattos, morto 
em combate i devendo, porém, o menor Joaquim per
ceber a referida pensão sómente até i sua. maioridade. 

u Art. 2-• Estn pensão será. paga da data. do mesmo 
decreto. 

« Art. 3. • São revogadas as disposições em contrario. 
« Sala das eommissües, em U de Junho de 1871.

~. Coelho Rod Í[Jiles.-Josi Calmon.-Benjamim. » 
« A aasembléa gera.l resolve: 
« Art. 1. • Fica a.pprovada a pensão de 188 mensa.es, 

sem prejuizo do meio soldo que lhe competir, concedida 
por decreto de 3 de Novembro de 1870, ao alferes re
formado do exercito Olympio Aurelio de Lima Ca.ma.ra, 
invalidado em combate. 

« Art. 2-• Esta pensão será paga da data do mesmo 
decreto. 

" Art. 3.• São revognda.s as disposições em con
trario-

« Sala da.s commissües, em 14 de Junho de 1871.
A. Coei/to Rodriguea.-Jo•é Calmon.'-Benjamim. » 

u A assembléa. geral resolve : 
« Art. 1. • Ficão npprovadas as seguintes pensões din

ri.asÕ concedidas por decretos de 3U de Novembro de 
187 : de 400 rs- aos soldados, do 49• corpo de vo
luntarios da J?U.tria. Agoitinho An,.elo da Silva, do 
3• batalhãlo de mfants.rio. José Maria Ferreira de Aguiar; 
do G•1 Manoel Pereira de Oliveira; do 9•, Francisco 
Ferre!In da Silva, e do batalhao de engenheiros Bal.-

. bino José Rodrigues da Fr.mça, todos invalidados em 
combate. 

« Art. 2• Estas pensües serão pagas da dnta dos mes
mos decretos. 

" Art_ 3-• Siio revogadas M disposições em con-
trario. • 

" Sala dns commissües, em 14 de Junho de 1871-
.A. Coelho Ro1rigues--Jo•ê Calmon-- Benjamim. » 

« A assembléa. geral resolve : 
« Art. 1. • Fi cão approvada.s as sc!guintes pensões 

menso.es, concedidas por decretos de 18 de Fevereiro 
de 1871 : de 30S mensaes, sem prejuizo do meio soldo 
que por lei lhe competir, a D- Luiza da Costa. Ferreira 
da Luz, vi uva. do 1 • cirurgi:io cnpit<io do corpo de &aude 
do exercito, Dr- Antonio Antunes da Luz, fallecido na. 
campanha do Parnguny; e de 36S, igual no soldo da 
patente de 2• tenente de artilharia, a D. Florindu. Cam
pos Lopes de Souza, innã do 2• tenente do 4• batalhão ' 
ae artilnaria. a pé Antonio Luiz; Teixeira C:unpos, fal
lecido na campanha do Par:tguay-

« Art. 2-• Esta.s pensões ser:lo p:tgas da data dos 
mesmos decretos-

« Art. 3-• São revoga.das :J.s disposi~õcs em contrario. 
« Sala das commissões, em 14 de Junho de 1871.

A. C. Rodri!!Ui'.a.-José Ca!mon.-&njamim. » 

Sessão em 15 de Junho • 

l'R&SIIIE:-!CIA. 110 SR. COliDE DE BAEl'E:-o-rlT. 

Su!lOUB.lo.-Ea:peditnte.-Matricula de estuda.ntu.-Li
mites do Ceará e Piau.hy.-Re{ormc:t eleitoral.-Preten
çclo de J. S. B. J{(J(;hc:tdo.-Ptn&õua. diiJeT80lf. Ãppro
roção.-Matricula. de estudante•- A!'PrOt!açao--Ordem 
do dia. - Liunç4 ao lW. A. J. Gil S. Guitn4rães. 
Aflopçtlo. -Licença CtO duembargc:tdor F. da S. Car
neiro. Adopç4o.-Licença. ao chefe de secção d4 a.lfan-
• lia Bahia. !11. O. M- de Amorim. Ob~ doi 
Sn- Ceillllo Rodrigutr e Ca.rneiro da Cunha. Vota.ção. 
~Fizaçao deu força,s de terra. Di&cursos dolf Srs. Pe
mra da. Si!~a, mini&~ro d4 gtUTra, A.=ambuja, MeUo 
Rego e Fonte•. 

Ao meio-dia, feita a chamada e achando-se preeentel 
es Sra. Conde de Baependy, Portella, Paranhoa. Pinte 

12 
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Pessoa, Guimar:ies, Menue~ Prado, Evangeli.su _ l.o
b~~"Azaujo Lima, . .Heraclito ,_Graça, Ca&ado, :Mo~~o 
de.Q~tt!i,.J~uim P~dro, .Ang~o do Amaral, Te1xel!a. 
Junior .·:Çoelho Rodrigues, . LUiz; . Carlos, . Souza., Re1s, 
Bande&a· ::de .Mello, Pinto de .Cnmi>Os, Theodo~o- dá. 
su~a, Ni:eira--Ji'ran.:o, Floriano .de Godoy' FemJ.ra de 
Aguiar, : .Coai& .de .Oliveira, José Ca.hn_on, .C~~ da 
C~Ulh&, . Az:unbuja., Joii.o Mendes, C3lnlllo F1gueu_edo, 
Raposo da Ca.mara., Cruz .Machado, I.iBu e Silva, 
Simões Lopes, Alencar .Ararii?,e, Gal...-:io, Sall~s, D~ 
mingues !lloreira. da .Roc~ ::50bral Pinto, D1onys1o 
Martins,' Henriquest:!lla.noel Clen:.entino, l\Iello Rego, 
Bittencourt, Bahia, .l:'aulino de So=, Ba.rã.o Ja Laguna, 
Mello :lloraes, Gomes da Silva, Barão de Arnçagy, 
C:1p:mema, Perdigão Malheiro, Fiel de Ca~_lho, Pe
reira da Silva, Corrêa, Affonso de Ca~~:Uho, ~mto l\Io
reira Pinto Lima, Duarte de Azevedo, Ferre1ra La.ge, 
AraJjo Góes, Silva. Nunes, Barão de Ana dia e Andrade 
Figueira., a.bre-se a. sessão. 

Comparecem depois de aberta. a sessão os S:s. C~r
do~;o de :!\Ienezes, Candido Murta., Leandro_ Mac1el,_ DWl 
da Rocha Rodri"'o Silva, Fontes, Junqueua, B:truo da 
Y~ll:1- da Barra, Pinto Br:1oo-a, Dio!!'O d~ yasconc~llos, 
Antonio Prado, Canedo,· Augusto de 011...-en:·a, Barao de 
Anaj:~.tuba, Ferreira da Veiga, Leon~l ~e Alencar, 
Gama Cerqueirn, Duquc-Ettrada Te1xeu-a e J. de 
Alencar. 

F:tltão com paiticipa.ção os Srs. A;,js Rocha, Au
gu~to Cha>es, Borges Monteiro, Candido Torres, Ci
cero Dantas, Costn. Pinto, Candido da Rocha~ Diogo 
Yelho, F . .Beli.snrio, Fernandes Yieira, Fcrreir:1- {ia.nna, 
Nebias, Pederneiras, ~osa e J?aquim d~ Mendonça; e 
sem ella os Srs. Alme1da Perena, Aurchano de Carva
lho, B:s.rros Cobra, .Benjamim, C:unillo Barreto, Fausto 
d.e .A~ar, Gonçalves da Silva, Gomes de Castro, Jnn
:,en do Paço, Jeronymo . Penido, Leal de :Menezes, 
Mello Mattos, llloraes Silva, Paula. Toledo, ?inheiro, 
Siqueira ::\Iendes, Taques c Yicente de Figueiredo. 

Lêm-se c npproviio-se as :tetas das anteced~ntes. 
O Sn. 1° SECl\ETARJO dá. conta do seguinte : 

EXJ>EDlE:STE, 

'Cm officio do 1 o secretario do se:::ado, participando 
<;_"t:e o mesmo senado ndoptou, e vai dirigir :i ~an~ção 
Imp<!rial, a. r~soluç~ que approva a.s pensves con~didas 
3. D. I-Ierculana. Ca.ndida Pimentcl·e a outros. -Intci
z-ada.. 

'Cm requerimento de João -.Al...-es de C:u.-valho, J?e
diudo antori&ação para. contratar com o theso!ll'eiro 
.:Ss loteri:~-s a compra de bilhetes até a quantia de 
4c0:000S, a.fim de distnbuir em outros de lS, 2S, 3S e 
4$.-A.· collllllissüo de fazenda.. 

Outro d:~. Associ:t~iio Comznercinl Beneficente de Per
::.a.mbuco, pedindo isenção de direitos pa.ra os pro duetos 
"-gricoias, e especialmente para o algodão e construc
<;:ão de estradas de ferro para o transporte dos mesmos. 
-A· !'ile6ma commiss:io. 

Outro ,i.! _-\ntonio R:tymundo Pereira do L~go, pe
G.i::l<io.sc:- :rcadmittido no quadro do exercito .-A' com
::1:;,ão ce :D$l.ni:a e guerra. 

Outro <io padre Bernardo Antonio da- Silva Penedo, 
i1edi:ldo dou6 annos de licença com a. respecti \ "a con-
0'7Ua para tratar de sua saude.-A' .commissi:i.o de pen
,, .;Js e.orde~dos. 

Outro .de D. Maria. Luiza de Argollo, pedindo uma. 
r•e:Jsão ou o soldo correspondente i patente de major 
•ie •eu .:finado filho.-A' mesma. ~ommissiio. 

Outro dG Carlos Carneiro de Barros e .Azevedo, pe
dindo para se matricular no 1• :mno da !:u:uldade de 
direito de S. Paulo, depois de aceito o . exa.me de in· 
~lez · feito na es<:ola de marinha.- A' ~ommiEsão de 
~:::strucção publica. 

lU'l'BJCl'LA DE ESTL'DA:I'TE>. 

·Um-se, julg-;';o-se objecto de deliberaç:io, c >ão a im-

- - --~ -- - -- ---··----- · -- -···---
primir para. entrar :11& ordem dos traWhoB)'t>S :.proj~s 
com que concluem os seguintes· PareceJ:eS' 

" Antonio -~tune&~e ·Campos, alumno do 1• anno 
ph:u-maeeutico e ouvmte 'do 1• anno·mêdico dà · facul
dade da. cõrte, pede passagem para. o ClliiiO medico, 
depois -de mostrar-se habilitado nos pt;ey.--TIEtorios que 
lhe faltiio. · 

" O supplicante aprelienta · dous attestaQQs ·com os 
quaea prova que-estava babilkdo para prestar os exames 
dos preparatorios que lhe :fD.ltiio; além disso, a~:ent:J. 

· outro attestado com _o qual prova que, por se en-
fermo, não pôde sujeitar-se ao eXAmQ das referidas ma-
tel'Ül.s. . 

" A commissão de instmcção J.>Ublica, . attende:1do a 
que o supplicante por- força mru.or deixou ~~:estar 
os prepan.torios que lhe faltiio1 e não porque ne
~ssidade de distrahir com elles o tem)?o necessario 
para o estudo das materins do anno lecti v o, otferece á. 
camara dos Srs. deputados o seguinte projecto; 

" A assembléa geral resoh·e; 
" Art. L• Fica o govern~ a.utorisado para ms.ndar 

fazer exame do .1• anno medico da faculdade da côrte o 
alumno do 1° anno pharmaceutico Antonio Antunes de 
Campos, depois que o mesmo se mostrar habilitado nos 
prepara.torios que lhe fa.ltão. 

" Art. 2.0 Revogiio-se as disposições em contrario. 
«Sala das commi&fões,cm 14 de Junho de 187~.

Bo.rii.o da Vil la. da. Bo.rro..-Ferreira. de .Aguia.l'. » 

" José Barbosa dos Santos Junior, a.lumno do 1° aDilO 
pharmaceutico e ouvinte do 1• :mno medico da facul
dade da côrte, pede passagem para o curso medico, de
neis de mostrar-se ·habilitado nos prcpa.ratorios que lhe 
faltão. 

« O supplicante apresenta um nttestado, com o qual 
pro...-.a que e&tavn habilitado para prestar os exames 
dos preparatorios que)he· ültão .; nlém disso, apresenta 
outro atte&tado, com o qu:1l pro\":1 que, por se achar 
cRfermo, niio. pôde sujeitar-se ao. exame das referidas 
mat<lrias. 

" A commiss::io de instruc1·1ío publica, attendentlo n 
que o supplica.nte, por for<;a ma.ior, deixou de prestar os 
cxa.n1es dos preparatorios que lhe faltiío, e não porque 
tenha. necessidade de distrahir com elles o tempo ne
cessario para o estudo das m:1terias do ann:> lectivo, 
offerece :i ca.mara. dos Srs. deputados o seguinte pro
jccto: 

« A assembléa geral resolve; 
" Art. 1. • Ficn. o governo autorisado para mandar 

fazer- exame do 1° anuo medico da faculdade da côrte 
o :üumno do 1• :u10o pharmaceutico José Barbosa dos 
Santos Junior, depois que o m<lsmo se mostrar habili
tado nos preparatorios que lhe faltiio. 

" Art. 2.0 Re...-ogão-se as disrosições em contrario. 
« Sala. das commiss<>es, em 14 de Junho de 18il.

.Bariio da V:Zla da Barra.-Fi.•rrcira. de .4guiar. " 
"Joaquinl Leal da. Gama, a.lumno de pharmácia, pede 

pa.srogem para o 1• anno ~edic~ da faculdade da. cõrt~, 
sendo aceitos os preparator1os feilos na escola de ma.rt
nha, depois de approvado no preparatorio que lhe falta.. 

" Parece justo que os exames prestados perante um.a 
commissão autorisada por lei . sejão válidos em qualquer 
academi:i. do Imperio, salva a presumpçii.o de que ba 
mais inlp:u-cialidade no julgamento de uma do qúe no 
de outracommissão, o que importari:1. um desa.r perante 
a lei que as autorisou. 

«A commissão de instrucçüo publica, attendendo á 
justiça. que preside á. petic:ão do supplica.nte, offerece á 
camarn dos Srs. deputados o seguinte projecto : 

" A assembléa. geral resolve : 
« .Art. 1.o Fica o governo .autorisado para mandar 

matricular uo 1 o :tn'lo medico o alumno do 1° auno 
pha.rma.ceutico da fa,~uldade· da córte Joaquim Leal da 
Gama, aceitaudo-se-lue os cx:unes .preata.dos na esco~a 
de marinha, e n.'io pcxl.endo fazer exame das respecti
vas materias .sem ser approva.do .no prepan.torio que 
lhe falta. . 

« Art. 2.o Revogão-se. as dispoaiç.ões em contr:lno. 
"Sala da.s commissões. em.13 de .Junbo-de.1871.-

1Jaríi.Q da Villa da .Barra.:- F(t'rtira ~ Ãguiar. " 



Câmara dos Deputados - Impresso em 23/01/2015 14:36 - Página 3 de 20 

LllllTES DO CE.l&.l _E PJ.lUHY •. 

Lêm.,.ee, julgão-ee objecto d~deliberaç5o, e vão á. 
<:ammi.lsã.o. de eetatistic:1, os · aegáintes projectos: • 

Limite -legal. 

O':'terrltOrio, q,ue hoje ()()Dstitue· a província do Ceará, 
desdéioel prilniuvos tempos · de sua . colonisação, divi
dio-ae do territorio, em · que. actualmente está. ereetlr' a 
p~ do Piauby, pela. serra. da lbiapaba. 
• Ã!!·:maia--antiga.' <ordens régias estabeleeião a divisa 
dôs.lioua territorios nos segullltes termos: « O Ceará. e 
o PiailhY';limitão-se pela serra da Ibiapaba. " 

Igtltollh:iguagem era. a dos :nossos eecriptores, que 
tratá.rã.o.de espalhar noções eborographicas sobre o nosso 
p:üz.: :' 

_ Ayres . do Casal na s~ Chorogr~phia Ilrasilica, publi
eada 'em 1816, e Basiho Torreao na sna Geographia 
UniM"IOI, publicada em 182i, espressamente dizeJ:ll: 
« A provincia do Cearilimita a oéste com a do Piauby, 
da. aúal é separada pela J!Cl'n. da. lbiapaba. » 

Daqui se vê que a divisa legal, notoriamente reco
nhecida, entre o Ceará. e o Piauhy, é a. aerra da lbia
paba; · seguindo-se, portanto, dever ·pertencer ao Ceará. 
todo o territerio sito a léste da. dita serra. 

Limite de facto. 

No entretanto assim: niip succede.· Ne:n o preceito 
da lei, nem ·o voto ·dos escriptores tem prevalecido; e 
antes por inexplicavel anomalia um extenso territorio 
a leste.- da serra da Ibiapa.ba acha-se fóra da. · juris
dieçi.Q do -Ceará, e entregue a juriadicçüo do Pianhy. 

Essa porção de· territono é conhecida , pela denomi:. 
nação de sertão de Cratiú.s e segundo :1s palavras do 
citado Ayres do Casal «é o districto regado pelo rio Poti, 
antes de romper a cordilheira. da Ibiapaba. » 

O rio Poti, nascendo.na .serr3. d& Joanninha, p:trte 
da. Ibhpa.ba.. dirige-se p~~.ra leste, e depois, inclinando
"e pouco a pouco p11ra. o norte e depois para. oéste, va1 
romper a eordilheira. .da Ibiapaba depois de 15 legnas 
de curso, recebendo de vnrios pontos diversos riachos, 
que correm na direcção de Iéste para oéste. 

De maneira que, figurando uma arvore, cujo tronco 
está no boqueirão, por onde paesa, e cujos ramos são 
os affiuentes, :11art.idoa de di versos pontos do lado de 
léste, o rio Poti, dando ao Piauhy· estreitíssima entra
da por a.quella gargan~, _lhe per!Jlittio estender-se. e 
apossar-se de um terntono de 2a· legoas de compri
mento e 15 _de largura, . ou de uma irca de 375 leguas 
quadradas. 

O sertão de Cratiús acha-se encravado no Ceará, e 
só liFoa.o Piauby por angu5tissimo nexo. 

A xnspee~ .e enme d3.s ·cartas topograpbicas, le
vantadas por ordem do ~vemador Luiz Barba em 1812, 
pelo engenheiro Silva Panlet em 1817, e pelo major 
Pedro Cronembe.rg em 1831, tornão palpavel esta •·er
dade. 

Nenhum acto leg!slativo antigo· autorisava a intro
missão jurisdiccionil do Pia.uhy em terras CJUe devião 
pertencer ao Ceará, attentas as expressües da lei. 

Mas o Piauhy conseguio a posse, que o decreto de 
6 de Julho de 1832 firmou, qnando erin-io a povoaç3o 
de Piranhas, sita no meio do districto de Cratiús, em 
villa com a denominação de Principe-Impcrial. 

Ora. se entre as duas provineias a. lei antiga tr-.1çou 
como linha di•·isoria a serra. da lbiapaba, porque succedeu 
qne. o Piauhy trauspoz a mesma.· serra, e penetrou .a 
lêate della, quando o seu territorio demarca-se a. oéste'r 
Vejamoa. 

Orig~m .Zo facto. 

Nos primitivos tempPs da colonisação das terras 
brazileira.s1 DeDI eem_P,re·erio con.hecidas:as·.loc:1lida.cles 

91. 

que mediavão entre os diversos nucleos da. população ;e 
convindo determinar extremas, ordinariamente os de
ereto& reaes es~beleeião como pontos de divieie as 
serras mais altas{ os• montes• I!Í11iS·conspicuos e 08 rics 
mais ca.udaes. 

Mas, como ainda -assim-- nem l!empre --.·marcos 
fuiio c!Jaas e incontestaveis as--linbãs divisorias, ·,por 
serem-obj~s ~-e ·~ifficil aprecia~o- nos P,ODfioll de eon
taeto dWI Jnn&dlc~s ·que- se-querião 5epa.ra1'; accres
centna-se· que · serriráõ- de lli:nites e~;pecialmente -as 
aguas ·-vertentes. 

Fo~ o. que aconteceu ao ~rá~e Piauhy• Dando-se 
por· hmites entre as -duaa-prov1netu a seiTa· da lbia
paba; ·declarou-se que· o rxo 'Poti com suas aguas -per
tenceria ao Piauhy, eemjámais'entrarna mente do legis
lador trllnspor a mesma. serra., e penetrar no territorio 
orienta.! pa.ra. · :l.tT\Ulear ao Ceará. -um& grande porção de 
terreno ·e annex:t-lo ao Piauhy,eom IJ qual se ligava.por 
estreita garganta de poucas-braças de extensão.-

Sem conhecimento cirenmstaneial da loc.llidade, niio 
era · -po~ivel sup'(>Õt'· que um,rioi que eorria ao Oéstê da 
cordilheira ~e lb1apaba,llli8Ce88e a.lé&te della;' abrisse pae
..a.gem -mediante um córte peorpendicú1ar-de•maia de 100 
metros-de altl!ra·'Para ·peroorrer o - certiio ooeidental. 

D'ahi se vti ·que nunca .. a lei .quiz que -a.o Piauhy 
pertencesse o sertão de Cratiús, parté natural-e compo
nente do CeM§. 
• Só por uma;if!telligenc~ empyric~--e erronea- das an
tJ~s ordena regtns, mas · nunca. por Intenção formal de 
le1,o sertão deC:ratiúsveio a annexar-seaoPiauhy. 

Con~:em restabelecer a idéa da lei. 

O sertão de Cratiús, encravado no territorio do.Ceará 
deve ser reatituido a esta provint:ia. ' 

Basta 1~n~ as vistas .soOr-e ~ mappa-geograpbico das 
duas proçinellls, p3.1'& - reconhecer o erro. do :facto e a 
necessidade de restaurar a intenção .da lei. _ 

E'. d1~soDJJ.nte ver sob a jurisdieção de· uma província 
1llll territorio, que:fica. rodead.o de · tenu de outra. -pr.o~ 
vineia, e só unido :í.quella }'Or delgadissimo,Iigamen. 

Duas r:uües aconselhio. a. sujeição de um territorio 
a qualquer juriedieção : 

t..• Naturalidade da. divisão. 
2.• Commodidade dos povos. 
Ambas as razões persuadem & passnr o sertão de 

Cratiús, que hoje :fórma a comarca de Principe-Im
perial (creada por lei de· 25 de Agosto de 1835) para 
a jurisdicçiio do Cear:í.. 

Naturalidade da dit~ila. 

A proviccia do Ceari. co:nprebende-se em um terri
torio notavelmente sepat·ado das pro'~>-incias limitJ:o
phes por accidentes naturaea mui pronunciados. 

Desde o litoral junto :i. foz do Rio Parnahyba. le
vanta-se a cordilheira da Ibiapaba, a qual corre até a. 
Yargem da Yaeca, onde faz sensível depressão, segue 
lo..,.o depois formando a serra- do Arnripe, até além da 
villa.. do Ja:dim, ond!l apresenta nova ~epressão para 
surgir depois com diversos nomes e direeções varia• 
a.té approxima.r-se da. cost.'\ nas >izinhanças do Rio 
Mossoró. · 

.Assim dous rios na costa lhe formão naturaes ba
lisas, e no centro altas e notaveis. serras lhe constituem 
extremas bem con~pi~, formando amplo circuito 

yara. encerrar o tcmtono cearense. 
A nntnreza indica que todo esse territorio, por ella 

assim separado por bàliAa t5o aaaignal.adas, de'l'e eon
t<tituir uma só jurisdi~, uma. 45Ó divisão adminis· 
trativa. · -

Não deforme o erro do homem a obra da. natureza. 
Pelo lado d<? . Piauhy cumpre. restabelecer. o limite 

natural, isto é) a serra. da. Ibi&paba., em toda a !ua 
extensã~ e não permittir que a. m!!8~a sen:a seja_tralls
posta e ·se annexe ao Piauby . um terreno encravado 
no Ceará. - · · · · ' --
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Commodida~ doi poro~.i 

A commodidade dos povoe, em materia de adminis
tra~ de justiça, procede daS rel11ções e da proximidade 
que ha para o lugar donde essa administração parte. 

Ora, as relações dos habitantes de Cratiús são quas1 
todas com os moradores da·pa.rte do Cem que lhe fica 
contijpl&· .As relações de commercio e as Í'el:lções de 
familia são para. o Ceal'á. 

Assim o governo, que dirige os moradores ce:trenses, 
de-.e ser o mesmo que deve dirigir os hbitautes de 
Cratiús, os quaes se a.chüo na mesma razão que 
aquelles. 

EmqU&Dto á proximid:là.eda ~e govemamen!Al, ella. 
é quasi a mesma, quer para a Cldade de Therezma, ca
pital do Piauby, quer para a cidade da Fortaleza, capital 
do Ceará. 

Da villa. do Principe-Imperisl :í. cidade de Therw.ina 
vio de .40 a 45 leguas no rumo de noroéste; e outra.a 
tantas ou pouco maia vão á. cidade da Fortaleza no 
rumo de auéste, ~do aa dimensões e demarcações 
do Atlu de Brazil pelo illustrado senador maranhense 
Dr. Candido !IIendes. 

As communieaçues com a capital do Ceará são feitas 
por estradas regulares e boas, e~tmo se fazem as c:om:
munica~ com os ha'bitantes dos municípios circum
vizinhos do Ipú, Tamboril e Tauhá.. 

.Antiguidade da idêa. 

Nüo é novo o projecto de restituir Cratiús ao Ceará. 
Esta iiléa foi ventilada no parlamento em 1828. 

Então, uma collllllisaão composta de todos os depu
tados (") do Ceará., interpoz sobre c.ste ponto o .seu pa
I'I!cer, no qual declarava " ser mmto a pro~s1to e,dc 
utilidade publica e boa administrarão que do Piauhy se 
desmenbr&8!e para o Ceará. o sertão de Cratiús, que fica 
da cordilheira da Serra-Grande para léstc, iucorpo
=do-sc ao Ceará pelo sentido litteral d:~. carta régia, 
que ID.Dlldou crear a provincia. do Piauhy, dando por 
extremos a cordilheira da lbiapaba. » 

Em 1832 apresentou-se nesta eama.ra um projecto 
sobre este objecto, e em 1839 a as5embléa provincial do 
~a.r:í. representou ácerca da necessi®de de restabelecer 
o natural limite entre a.s duas proYincia.s. 

Perda pMa. o Pia.uhy. 

Kcm se opponba como obice & essa nstitui~iio a 
considen~.ão de perda por parte do Piauhy. 

E' verdade que o Pia.uhy soffre uma perda ; mas 
essa perda constitue uma restitui~o devida, c nem truz 
damno tamanho que possa embaraçar um acto de 
justiça-

O Ceará niio pretende haver o districto de Crntiús 
para :J.ccreEcer o seu territorio; mas tão sómente para 
r~t:J.belecer uma linha divisoria,natural e saliente, ''an
tagem commum a ambas as pro,·incias. 

O terreno de Cratiús, segundo a Memoria Historica 
do Piauhy, do Dr. Pereira de Alenca.stre, _Publicada na 
II!Yista do instituto higtorico e geograpbtco do Brazll 
do a:1no de 1857, é geralmente montanhoso, arido pelo 
-;erão e fertil pelo inverno. 

Esse terreno, que na sua maior extensão de léste :l. 
oéste tem 15 leguas, c de norte a 6ul tem 25, f6nn11. =3. ire:~. de 375 leguas quadradas ou 2,600 kilo
rnetros, contem uma população que em 1831 era de 
6,739 almas, e que hoje calcula-se em 13,000. 

O Antonio Joaquim de Moura, :Manoel do Xasci
mento Castro Silva, Joaquim José Barbosa, )!arcos 
A:1to~io Bricio, José Gervasio de Queiroz Carreira, 
Antonio de Castro Yianna, Joaquim )!arcellbo de 
Brito, :Manoel Jo~é de .àlbuqucr<luc. 

.~ . .+. producção· de Cratiús conaiste em gado vaccum 
e cav&llar. "''·'" 

No triellllio de 1865"ã 1867 essa producção chegou a 
j8,7M cabeç», dalldo em dizimo o valor de 20:8378740, 
quando a producç.ão total da. província foi de 252,131 
cabeças, cujo dizimo subio ao valor de 198:9668918. 

Existem no districto de Cratiús i69 fazendas de 
criação,- tendo a província o crescido numero de 13,609. 

O mesmo distiieto fórma 1Uil collegio.eleitoral com
posto de duaa fr~eziaa com 23 eleitores; a provillcia 
contém 12 colle81os com 3i6 eleitores. 

Ora a provínCl& do Pia.uhy tem fertiliasimos terrenoe, 
possue uma área de 10,500 lcguas quadra.daa.ou 72,000 
kilometros, tem uma populãção superior a 220,000 
almas e j:í. arrecada uma renda. provincial de iDais de 
tOO:OOOS ; não é, JIOia, p:tra deplorar a providencia que 
lhe désse um lim1te natural e determinado, mediante a 
perda de algumas geiraa de terra, :1. diminuição de 
alguns habitantes, e a tiuppressão de algumas centenas 
de mü réis. .. 

Conclwão. 

Convem ser transferido o districto de Cratits p&ra. 
? Ceará, de cujo territorio naturalmente faz parte 
1ntegrante. . 

Para. pertencer ao Piauby preciso é ultrapassar uma 
barreir-.1. natural. 

Para pertencer ao Fiauhy preciso é desattender a 
uma. COil\teniencia publica. 

Restituiao 40 Ceará, reapeita-se a divisão natural 
:firmada por nota.vel balisa, qual é uma alta e notabil
lissima cordilheira. . 
. ~esti:mdo ao Ceará, consegue-se uma va.ntagem po

litlca, u~c~rporando-se ao povo cearense uma porção 
de Brazilell'Os, que no Ceaiá. tem as suas mais activ3.11 
rela~.iles de eommercio e de familia. 

Por todas as expendidas razões, e1 para realizar um 
acto de justiça, proponho o;, seguinte projecto: 

« A assembléa ~ resolve : 
« Art. 1. ° Fica pertencendo á. província do Ceará 

todo o terrítorio denominado Cra.tiús, que actualmente 
depende da jurisdicção da província do Piauhy1 ser
vindo de limites nesta parte entre u duas prov1ncias 
a serrA da Ipiapaba e o boqueirão por onde passa o rio 
Poti. 

«.Art. 2.0 O governo solicitará. da Santa-Sé n união 
d? referido ~tricto á. diocelle cearense na p:utc reli
gtosa. 

«Art. 3.• Re,·ogão-se as disposiçi:ies em con
trario. 

" Pnço da camara dos deputados, em 13 de Junho de 
1871.-Tr,•tão de Alencar Araripe -Banoora tk Mello. 
-J. Domingut$--Moreira da ltocha.-Pinto JJraga.-J. 
dt .Alencar.-.Araujo Lima..-PiniO de Campos.- JJarüo 
~ Anadia.-Cardoao de Mene::u.-:Uoml de Alencar.
LMndro Jfcu:iel.-Siqueif'a Mendn. » 

« A assembléa. geral resolve : 
a Artigo unico. Emquanto não forem defi11itivamente 

fi-Xados o~ limites da província do Piauhy com a do 
Ceará reJa costa do Oceano Atlantico, ser-.irá de linh~ 
di,-isona entre ellas o rio Timonha. 

" Sala das sessões, 15 de Junho de 1871.-.A. Coelho 
Rodrigues. ,. 

1\EFOR:>IA ELEJTOBAL. 

Lê-se, julga-se objeeto de deliberação, e é remettido 
i eommissão de conatituiçüo e poderes, o seguinte pro
jecto: 

" A. assembléa. geral resolve : 
" Art. 1.• Incluído o cidadão n:l. li&ta da. qualifica

ção, só perderá a qualidade àe votante c!epois de ouvi
do, dando-se recurso da exclusüo parl< o juiz de direito 
da comarca. 

« Art. 2.• Proferida a decisão pelo juiz de direito, 
esta sorti;-:i os seus effcitos; todavia a parte prejudica-



Câmara dos Deputados- Impresso em 23/01/2015 14:36- Página 5 de 20 

d:l. poder:í. interpor reclll'SO de ievisão para a relaçio 
do districto, que decidir.í como l6r jaato. 

« Art. 3. • E' ia.d.ia~'3.'1'el. '!?~ ~t "i!>Uont"e e el~itoT 
saber ler e ~ver. . 

« Art. 4. • O votante e o eleitor a.ssignuáõ a cedula. 
contendo o nome das peSSQI.a eui quem votarem. 

« Art. 5.• Em caso de duvida ae:r-:i<> conferid3.s as ce
dulu apuradas; e só find!. a eleição e publicado o re
sultado ae queimaráõ aa mesmas cedulàs .. 

" A.rt. t,,o Em frente do nome de cada votante, além 
da idade, pro&sM e estado, como exige o art. 19 da 
lei de 19 de Agoato de 18~6, se mencionaráii a filiação e 
natur:ilidade do mesmo votante. 

« Art. 7.• Em cada tre.,nuezia haverá. nm juiz pa.
rochi:U. para os .actos eleitoraes actualmente exerciaoa 
pelo juiz de P!Ur nomeando-se quatro substitutos para 
o& ~~ de tãlta e impedi!nento. 

c Art. 8. • .A. nomeação se fará na mesma occasili..,, e 
segundo o me~mo processo da elei~iio dos juizes du paz, 
e durar§. por qaatro annos. 

« Art. 9.• O governo im:perial regular-.1. o modo de 
interpôr o recurso perante a JUnta qualificadora e a. fór
ma do próeesao perante o juiz de direito, de mo.nei:ra. 
que o cida.diio excluido da qualificaçií.o, e a junta qua
lüicadora. ~os~iio discutir e apurar a verdade. 

« § 1.• Igualmente regnla.i:á. o modo de interpor o 
recurso de revisão e de ser decidido Il:l. relação. 

" § 2.• Uma vez expedido o regulamento, não po
derá o governo imperial fazer alternção alguma. 

~ Art. 10. O c:a.rgo de juiz parochial é incompati'õel 
com o cargo de juiz de paz ou qualquer outro de judi
catura. 

~ Art. 11. Revogiio-se :1.8 disposições em contrario. 
« sru.a daa seseões, em 14 de Junho de 1871.-r. 

Alencar Aral"ipe.» 

Pl\ET&:'IÇÂO DE J. S. D. lUCIUDO. 

Lê-se 1 e é approvado sem debate, o seguinte pa
recer: 

« A commissão de fazenda, tendo ex:uninndo o re
q_uerimeut!> de J oií.o Soares Baptista Machndo, .al!eres 
do 1• batalhão de infantaria, pedmdo remissão da. qnantia 
de 25'!S q_ue de>e a.or. cofrea publi.cos por ter em 'bo:~. f'é re
cebido de nmis essa quantia em virtude de equivoco dils 
repartiç.)es pagadoras, é de parecer que seja o supplicante 
deferido, \lodendo elle requerer do gover:~o o paga.me11to 
dessa dindp. pol' m~io de desconto pcl:i quintA parte 
doi respcct1vos vencuneotos. 

c Sala dji.S commissões, em 13 de Junho de 1871.
C<lrdoso de Mtne:;u. - Ara.ujo LitM.. " 

PESSÕE$ A. DIVEnSOS.-M.\TRICULA. DE ESTODA.STES. 

Entr-::i.o successiYamente em··discussão, e s.io s.ppro
vsdas sem debate, as redacçucs sobre pensões, e ma
tricub. de estudnutes, que forão :1. itnpritnir 11as ~e&~ves 
antece:lentes. 

EUlliE:oiTO SEnVIL. 

O Sn. PAULI~O DE Sovu (pela ordem;: - Yenho, Sr. 
presidc:ltê, no desempenho do mandato de que l!le eu
carregirão os ln.vradores e propúetarios <io ricQ c im
portante mwúcipio de Valenç-1, apresentar a V. Ex. a 
represe:: tição que dirigem a cst.~ augustA c:~.mar:l con
tra a. proposta do governo rel:l.ti,·a ao elemento sel'\·il. 

Y. Ex., P.roprietario naquelle m unicipio, bem conhece 
os sigua~:~rios deste documento, e remettend<>-o :i. com
miss!io especial, poderá dAr seu valioso testemunho de 
que são elles abastados propriet:lrios, muitos chefes de 
importantes fnmilias, todos bomens interessados por sua 
JlO~ição e teres na ordem social, que n:io se mo\·.;r,io 
pot outros moti,·os sen:io o :J.mor do bem publico, a 
dcfe!':;. d.c• d!reitos <la classe a r1ue perte:J.cc:n, c 2ein
tcrcsses c-; :nais vitae> do paiz. 

\ 

· Eati e outras .m.:mi!estações analogas irlo P!Ol'8.11do 
· ,. que o go\"erno quiz illudir~se quando ac~t:ol!• ou 

. · pelo menos l'reteud.eu'impirar-se na opiRilio1 m1cumdo 

I 

as medidlls contidlls na proposta de 12 de Ma~o ; quando 
lhe aprouve '\"er uma conquista da propaganda nas 
:freq_uentes m:mumissões com que, não de lloje, mas de 
lu Já bastante tempo, todaa as classea da sociedade1 e 
principalmelltc os la\T.ldorea, têm revelado as eleval!aS 
qualidades d$ indole :1aeional; quando, no silencio eir
cumspecto da bvonra, quiz ver, ni.D o receio das in
quietações em que estamos vivendo, · mas & acquiescen
cia a planos que a ,·üo ferir de morte1 tr.izendo a deaor
ganisnção e a indisciplioa aos estabelecimentos ruraes. 

O Sa. PaESIDE:.'TE :-Observo ao nobre deputado que 
deve limitar-se a. poucas pala'Vr:l.ll sem deaenvolver o 
objecto de que trata a representação. 

O S11. P.u :LINO Dl: Sotu :-Pouc:Js ~ão as palsvras 
que est!>u dizendo, e Y. Ex. dellss veri o motivo por que 
as não omitto. · 

Esta e outras m3.1litestaçües do eapirito publico, ia 
eu dizendo, dllo raüío ãquelles que nesaea actoa de 
caridade e desinteresse divi~ó.rlio mais nma prova, e 
muito expressh":l., da liber:ll.idade do corn~o brazileiro, 
e nssi~un.lú.r.io o :facto ~iagul:~.r na bist~rin., o gnude 
exemp1o que d:~."t"a este povo generoso, adiontanôo por 
sua propria iniciativ:~., ó. caat:J. ae sacrificios individuaes 
e sob o 1n1pulso dos mais nobres sentimelltoa, a soluÇS:o 
mevitavel do nosso maia difficil e arri>cado problema 
social, facilitando no futuro a. tarefa. de ~eusleg1sladores. 
(Muilo bem.) 

O silencio que ~ard.ou a. b...:oun nntes d:~. agitação 
causada nos animos pela proposta do governo é mais 
uma ~rova e inequi'õoea. de ~ua discrição , prudenci.n. 
e patrtotismo. Hoje, ,·ictima de tan.tas inqui~ta.ções, não 
:fo1 clla que ns despertou com mtempestivas recla
mações. 

Só no momento final, depois de negada a au·iieneia 
aos interessados, depois de rccusa.r-~e ouvir os consc
lblls de Sll:J. experiencin; uo ultimo momento, qunndo a 
imprudencia outros já. a' ha.l"i:lio commettido, quando a 
defesa niio se póde mais ndiar, é que el!a usa do direito 
de petiçiio n~ linguagem a xnnis moderada, nos termos 
do maior respeito. 

E se =orre a. est:~. '\'ahula que a S••bcdoria do le
gislador constitucion:ll dei.xou aberta a.o eoffrimento. 
e ao direito 3-llle:tça.do,.; 'Pll-1'1). '\'ir pedir a e~t& auc;u~t;~. 
assembléa que não dci.xe sacrificar a impensl!.dos arre
messos de mal inspirada ~·nngloria a segur-ança de tnntas 
familias; que de :lmparo c resgttardo uo direito de pro
priedade, a interes~es que se ergu<ir-:io na presença. dos 
poderes do Estado, \'h·<Jriio e medráriio ;i. sombra da lei, 
e hoje desCli:J.São :J.a f.! publica. (.-Jpoiad1s ; muito bem, 
muito bem.) 

(Ha -rario, OJlllrl~s.) 

A reprcse:>taç:i.o é ~nvl:J.da ú. commissão especial en
carregada de dar p:trcccr sobre n proposta do governo 
rehtiva ao elcme:1to servil. 

O Sn. Cot:Lno P.oDil!Gt'ES (pela ordem):- Sr. presi
dente, pedi :J. pal:l~'T:l p:~.m fazer uma. obsc'r'::LÇÜO coxr. 
relação á maneira pcl:l qual :ft'i nprescnt:tda f>Or inter
media do nobre deputado pela provincia do mo deJa
neiro a pctic:-iio dos f:lze:tdeiros e proprict:r.rios do mu
nicipio d~ Y:1lença 

Parece-me que, segttndo o 11osso reg:imento, esta 
peti.-,ão era mate ria. de expediente, e como tal dc\·ia ser 
lida' na mesa sem ser preci~o um discurso. 

O Sn. FEnnt:Tn.\ DE AG-ci.\n :-Apoiado. 

O Sa. Co~:Lno Ronntt;'l:E> : - Esse di~cnrao 11ào po
deria Fcr feito •~m 1::u requerimento de urgencb. ap
pro\·!ldo pela cam:~.ra, c como parece qt:c o costUllle se 
vai consolidando, c!lamo sobrl! itito a :1ttenção de V. Ex. 
o~ Sns. FEI\RI:Ir •. \ llf: .\Gt:l.\1\ E C.\.1\DOSO nt: MEsE

ZES :-Apob.do. 
O S11. PnE~lllE~'rt : - Oi><;ervo ao nobre dtputa.do 

que tanto ne~ta cam:1ra como no senado >e tem aclmitti
do p"r P~·~ f,\nna a. apr2sentação de reprcsentllçiie~ que 
são dirigid:ls :to corpo leg~lntivo por iotcrmedio de 
algum <los seus membros. 
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O Sn.. CoEL!IO RoDRIGUES dá um aparte. 

O Sa. PnESIDEsn·: - Não é, porém, permittido fa
zer-~ e um discurso para fundamentar a. entrega da. re
presenbç:ío, e foi por isso 9ue pedi· ao illustrado depu
udo pelo 3• districto do R1o de Janeiro que resumi.see 
o que pretendia. dizer a respeito da. representação, que ia 
m:~.nd.u- :í. mesa, par& ter o destino dc'Ç'ido. (.4poia.dos.) 

O Sa. PAt."l.l~o DE. SouzA. (pela ordem):-Setomei a.l
.!!;tms mo:nentos á. Clllll!l.ra, foi porque preci>a.va. dar a 
r:uão que determinou· os signatarios da representação 
a nií.o. usarem ha. mais tempo do direito de petição 
(A]l(liados.) 

O Sa.. CoELuo RooRJcm:s :-Nib apoia.do, porque iS&o 
nlo csti nos estylos desta. ca.sa. 

O Sn. PA~LINO DE Sotu :-!II:üs tempo do que eu 
<l~spcnJi est:i. o nobre deputado tom~ndo com a ques
tão de ordem que le~antou. 

O S11.. Âlt.lUJO GóEs (i'ela ordem):- Sr. presidente, 
trat:l.-se de org:misar na. província da Bnhia. uma. com
panhia. para o prolongamento da. el'trada de ferro até 
o Joazciro ou qualquer outro ponto do Yalle de S. Fran
cisco, que possa. ser· mais conveniente. 

.Al;;u:1s negociantes de toda a. respeitabilidade, e que 
en~i<L'o saa$ forças para. um tàG' grandioso projecto, 
diri::\rii.o a e>ta. casa um:a. peti';'ãO sobre o a.ssumpto, a. 
•1ual foi ú. commissiío de obras publicas. Eu p~ço1 pois, 
á. commis>iio, que cuide deste objecto com bre'Ç'1dade, 
])Oi• .que elle é de gra.nde ioteresee para. a. pro,·incia. da 
n.,_bia. Felizmente o nobre deputado, que é engenheiro 
fiSC:Il da estrada do Joa.zeiro, na. mesma. pro•-incia é 
membro da referida. commisslo, e confio que S. E;,;. 
att~derú. ao meu pedido de tanta importancia. para a. 
nossa pro,·ineia. 

O Sn. D1oli'I:SIO MARTINS :-Sr. presidente, a. proposta. 
sobre o prolong:ameuto da estrada de ferro da. Babia 
ao Joazeiro, atsigna.d:t. por varios negociantes da praça. 
daquella. provincia.. foi apresentada :i. eommisslo ha. 
poucos dias, e está em meu poder l1a. cinco ou seis, 
não tendo os dem:.is membros d:l commissiio tomado 
sobre seus hombro~ a t:trefa d~ aprecia-la . .A. muteria 
é muito importante, e necessita de ser muito estudada 
e medit:~llu . par-o~. ~ue s~jn devidamente julgada. 

Todavi·,, a commi~sii.o procura=:l dar o seu parecer 
com a maior bre•·id.Lde possh·el ; e logo que esteja. o 
mesmo elaborado, se apressa:-:í. em submettê-lo á consi
dernçii.o da casa. 

O Sn. PnESIDE!'iTE :-0 nobre deputado est:í. f:!.tis
feito com :1. resposta do illll!!tre rdntor da co:nmiE~fte 
de obras publicas? . 

O ~n. An.u:Jo GvEs :-Sim, senhor. 

Pl!DIEII!A PARTE DA ORDE!II DO DIA. 

LJCE:oif.A. A.O Dn. A. J. DA. S. G'Cilll.\llÃES. 

Entrn em 3• discussão o projccto que autori;a. o go
'Verno a conceder um anno de licença com todos os >eu
cimentos ao Dr. Aprigio Jmtiniano da Sih·a Guimariies, 
lente da facuHa.d.e de direito do l!ccife, para tra:ar de 
sun saudc onde lhe convier. 

Niogucm pedindo a. palnnn, e pondo-se a. voto8 o 
projccto, é atloptado c ren1ettido :í. commisEão de re
da~ção. 

L ICE :oiÇA AO DESEl!DAilGADOR F. D.\ S. CA.R:-iEIRO. 

Entra igun.lmcntc em 3• discussilo, e d :~ mernl:t eort<~ 
é adoptado e remcttido á commifsão de redncçã.o, o pro
jecto que a'.ltori!a. o governo para concede! um an:::o de 

· liceuc:~. com todos oB seus vencimentos ao de~emba.~ga-
dor da. rela<;-.ão do Maranhão, Francisco d~t Serra Car
neiro, para tratar de 8Ua sa.ude onde lhe convier. 

LICEl<ÇA AO CHEFE DE Sl:CÇÃO DA. ALFAl<DEGA DA. IIABIA. 

"·~o .•. DE A!IIOBJ:II. 

Entra em 1 • diacusr;iío, e é appro\·ado r= pa!ea.r á 
21" o · projeoto que autorisa. : o go:rerno para. con,-. 

ceder ms.is um s.nr..o de lic~nça com os seus venc1manto~o: 
llO ehefe, de secção da. a.lfandegv., da. ,,Bahia, .lllanoel 
Odorico Mendes de ~<\morim, para: tratar da. sua. sande 
na .Europa. 

O Sn. BAHIA pede diapensa de intetstieio:para entr:u: 
immcdiatJ.me:1te em 2a disou~o o referida projeoto. 

O Sn. CoELao Roo1uGtlES (pela •l"dem) obse~:Y& que,, 
devendo Eer entendido em :seu todo o- regimento da. 
~a, parece que o art, 155 · niioc póde ser applicado 
sem a.s restricções dos ou-1.3 •. . iO. e 731 e que por. coDEe
quencia a concessão da urgenci~ ainda quando se veri
ficasse neste caso, i!ómente poderi:l. ter. o effeito que 
lhe dá o fin:tl deste 'Oltimo artigo · citado. 

O Sn. PnEs:nENTE pondera que, s~ndo . os ,estylos 
da casa, as di~poü~ões dos arts •. 70 e 73 do reg'imento 
n>1.0 restring'!m e. permi$Bno conferida pelo· a.rt' 155, e 
diz que e~ta i!ltelligencii!. tem sido· uniforme e não con
testada.. 

Consnltadn a c:tm:t.."3. sobre o requerime:Jto do Sr., 
Bahia, é nppro\"ado: 

Entra, porta.n~o, em 2a di~cuisno o mesmo .. ~o
jccto . 

o Sr. «::oelho Bodrlc•e•:- Senbores1 trata-se 
de um negocio grave (oh! oh!) que a:trecta os dinhei
ros oublicos l oh ~ oh.~'· Têin ee repetido · com ·.&.b1mo pe-. 
didÔs semelhantes, fu'l\dados em precedentes, . contra os · 
qua.ce me tenho m:.ütas vezes levantado 1 e sempre 
(!m ·vão 

Permitta-me Y. Es. , Sr. pre8idente, que,, U!&ndo 
a5ora da. faculdade conferida. pelo art. .78 do no~~&o. re
gunento, na parte que ainda. não está revogada, . eu 
dirija-me principalmente :i. c:unan. em· ;era!, aos meus 
illustres collegas. 

Senhores, a minh:~. posiçi:io neste momento é difiicil i 
é mesmo triste, e a sua diflicu\dade começa. da escolha 
de um exordio. ·Com e !feito, ser-me•hião neecssarios 
oa recursos de um Demosthenes ou de um·Cicilro para· 
descobrir uma razio de ordem insinuativa, conveniente 
c sympathica., e eu carecia. disso; porque aei,como en
sina Pa.scal1 que o orador é o seu auditoria, que o effeito 
dn ora<;.ão depende da. disposiç-ão com que é ouvida •. 

Sei ta:nbem que a conviccüo entra por duas portas 
principaes no espírito humano i pela. cabeça e pelo co
ração ; que não posso contar com a ca.be9a do meu au
ditoria, porque tenho eido muitas e mu•tu vezes con
testado por autoridade& superiores :i. minha1 e nem tão 
peuco com o seu coração, porque, combatendo aempre 
a. constitucionalidade de projeotos como este, reconheço 
ter offendido n interesses recalcitr:lntes e ás suscepti
bilidades desta .augusta camara1 onde; me considero 
muito honrado com o assento que nella. occupo, e col
loea.do-me em luta :1berta. com a. opinião -do maior nu
mero,. cuja defesa. é sempre mais facil. 

Tenho pois quasi tudo contra mim, e teria mesmo 
tudo, se niio sentisse-me possuído de uma convicção sin
cera c leal, oue, qu~nto ma.is é batida., tanto :mAis se 
arro!unda. e "la.n<;:J. raizes DO mais i.ntimo de min!Ja 
ama. 

Quasi desesperado d:1 proficuidade dos meus esforços, 
eu tinh:t resoh·itio in prtto, desde o dia '!m que aqui 
vc.:ou-~c a readmissão do tenente-coronel Tello de Sam
paio no qua.•lro do exercito, um neto eensuravel, um 
verdadeiro crime político, quando 1'-ratic:~.do por um 
representante da. naçi'io; tinha assentado nãa comparecer 
ás saseõ.:s qunado a ordem do dia contivesse projectos 
relati'Ç'os a. interesses indi\·iduaes, ou retirar-me deste 
reci:~to <jUando se houvesse de vota-los. Era-me uto 
mais iacil do que v.;-los passar em· silencio, e me::os 
incon\"e?iente do que sus~ntar uma. luta iDgl_oriat o:Jàe 
Dão podia contar com o tuumpho, porque a v1etonn está. 
a priori obtida por aquellea que en comb:Lto. 

O Sa. Cu!"iElllO DA Ctn~RA:- Aqui A questão é de 
justiça., 

O Sa:. Coa.110- RoDB.t'llD: -Como· jU!'tiça, se Dão se . 
íunlhemJei'f Na. ordem·civil justo é o que ae fanda. 
em lti1 e nunca o que carece ,de.uma lei especial para :, 
exi.&tir ••• 

O Sa . Cu:ore1ao DA:• Coao\ :-O nobre deputado estio 
em . erro1. eu lhe DlOIItnlrei. 
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·O Sa. CoE:tuo 'RonJU&t!l:S :- ..• aqui kverá. quando 

muito uma. questão .. de equidade- equidade- que, en
tendida como temos: feito, é a mnior inimiga da justi~a 
que eu conhe~o. 
• • ~:u;J ·senhores, um incidente, c:ue a muitos parecerá. 
l::s1gmficante, e que entretanto prodnzio em mim uma 
i.'llpressi'io ·profunda e dolorosa., f~z me abandonar essa 
resoluçií.o ·crimino&a que ·eu havia tomado. 

K:~. quinta-feira. passada acha.'\':~.-me em · um lugar 
digno do maior re•pe.ito, .onde achavão- re :. t:lmbem 
.muitos outros cid.td.ãos, como eu, r.lli re.:nidos pan. o 
mesn:o fim. Conversa.vão dous i.ndh·iO.uos a meia voz 
quando cheguei, li, suppo~to não tiYes··e ouvido o p;:in
cipio da sua conversaçii.o, pude comtudo concluir q\te 
era rela.tiva ao elemento serril. Pergtmtav!l. um delles 
de que tratavamos aqui, e se o proje(tO já tinha a"!pa.
recido, e r~spondia o outro que ' 1 ""o procur!l.'\': .. nos 
jornaes questões importantes; pois ~ó,nente encontrava 
projectos approvando pensões, concedendo dispensas a. 
estudantes e liccnç:~.s :1. empregatlo8 pubíicos protegidos, 
que queriüo passear i Europa, ou a outra qu&l.qucr 
p:nte, e nsda mais. Entiio exclamou o primeiro int~r
lccutor: «Com effeito! Entretanto o EsUldo pn.g:>-lhcs 
para .tratr.r das questües que lhes interesdio . .. » 

Referindo o facto que deu-se alh, eu não espo~o ns 
idéas que ouvi manüestnda.q, mas devo confessar que 
ao ouvi:-las senti um calafrio; po:oue concebi a po8,i
bilidade desses prejuizos e~palharêm -~e por todo~ os 
espiritos, communicarem-8e :í. na~:.o inteira e nfaetarem 
a confiança de quem null.Cn deve ser d~spro~cgiio dc!lR, 
da representação, nacional ... c V. Ex. sabe Sr. presi
dente, que, quando um po\·o chega a c!c,:~rcr dos -.eus 
representantes, ningue:n póde impe•Er qne clle se torne 
re\·olucionario ou apatliico. DepQis concebi aind:J. a 
possibilidade de um Tacito vir no f:::!uro !::.zcr o invc
t:~.rio da nossn. vid:t. política, e receei ouc, analysnndo 
o que temos feito, não pudes~e hn~r um:1 8entenç:\ 
ml;ll favornvel:t nós: foi, portanto, fo:<;o,·o l'ro~eg-nir na 
::::1nba marcha. 

Lamento qu(} dons illnstrcs de:;mtados, com cujo 
:1poio cu julg:lY8. pc.der contar ne>t:ts ouestües, me 
l:ouvessem retirado o seu auxilio poc!ero,ô ; mas, ec 
isto me contrista, r.ão ml! fará. rec;r.r. Estou c~nven
cido de '}UI} :1. impnrcialidadc :t mais ~c·;~ra, txami
::ando o meu procedimento nellas, n:Co h:1 de encontrar = só motivo menos digno, pelo qu1! é\\ ~e tcnh:t 
coilocado neeb po·i~ão desgraça•: ••. 

O Sn. En:-<G~<:LISTA LoB.\TO :-Totlo~ h~cm jusli\'0. :í. 
nobreza do caracter de V. Ex. 

O Sn. Co~:;Lno RonmGtES :-Sr. pre•i•lento, V. Ex. 
sabe que cu não esperava hoje es~:. ulsc~1ssiio ... \.ponta
t:1entos gcrnes, que tenho ~obre :1. tn<ttcria, t:lo se 
echiio na ordem em que seria ncccssario exp.J-la; vcu, 
::iio obstante, con~idernr a qucs:<io c. po.,teríori pri
cciramcnte, e depois a J>riori. 

V. r.:x. E:tbe que as leis ccclcsi:<E ~icas es~hekcem 
regra.s fixo.s pa.r:r. que os paroclw•, u:t impo.;üoilido.de 
de exercerem SU3.ll func\•üe•, sojão ~ubstituitlo• ~em de
vimento do culto religioso. Tmlo corri:J. n:uito bem, 
bastavüo ns providencias exi .. tentes, :t:é quo 1;:n lem
brou-se de m:~.nd!lr no parl.:lmcuto uma. petição ;>o.rn 
aposentar-se com a. sua congrua, c obteve o fnvor solici
.tado: :1. c=:1. sabe·quantas pretenç<ies semelhantes 
teve de def~rir d~!poi.s .desse triste exemplo, e quan~as 
:.inda. se achiio n>ts Jl:l.Stas das ~uns commk,éies. 

V •. Ex. niío jgnora que a~ leis milit:tres consi1cr:!o 
perpetuamente fóra do qu:ttlro do exercito os o:!iciaes 
que forem reformados pelo governo. Tudo ia em pnz, 
todos est:~.vlio .tõati.sf'eitos, atú que um dirigio ao corpo 
legi51ativo uma. rccl:unaçii.o contra. a sua reforma, e 
obteve uma lei especi:ll em ·.seu exclush·o be:Jeficio, 
mandat:do-o re&e!mittir no qr.adro do exercito . A r::oda. 
pe~u, e Y. Ex. tem visto 11.8 consequencia.s dessa pri
l:leJ.ra concesaão. Abrimos uma. e:.:cepção á lei, pelo 
que chamamos equidn.de, e desde entiio todos qu~, . não 
.tendo por. si a justiça, poclião :1rgumentar com a. :10ssa 
~uida.de,rtquer~nos a. mesma. cousa., pe!U!a.ndo, com 
r.a:~ue nüo rect151oriamoa a UDll o que ji h:!. riamos 

. co · o. a outros: o exemplo é contagioso. 
Suppolll:l&moa. AgOra· que os outros func.ciona.:ios pu

blico!, por amor a essa equi<hde, '}UC nos obrig:J. a 

fazer tanÚ!.s .leia iudividuscs • . tambem querem pnutar 
por ~lia. o seu procedimento· nas e.phersas rcspec~ivas, 
e veJamos os resultados. 

Não secousidera.impo~&ibilidade para o serviço. n~m 
. por con~quenci& cnso de reformn, o facto dos officiaes 
militares terem a seu cargo uma con-.ort& enferma ou 
uma família numerosa ; roas apparcça. uma guerra ; 
tenha um n~s'as condições ord~m para mo.rchar ; apre
sente-se i JUnta de sa.ude e -l1ga • " Eu uão eotou no 
caso, preciso da lei ; mas a. léi é muito dura e cumpre 
que venha a. equidade mo~i!Jca-l:J.. Kão po!'O ir :í. gu~r
ra, porque tenho uma fu:mha numerosa, minha ~enh(lra 
e~tá doente, careço de ser dado como inca paz Jlara o ser
"\"IÇO. n 

Supponhamos ainda que a. jtlnta, :t.ttcndenilo :i.s st1:u 
circumst:mcias. decide como elle pede ; que é re:fcr
ma.do; que, finda a. ~erra, ajunta nttestados medicoô 
proyando a sun pe: feita Faude a uma petiçlio dirigida 
:t.o co:po legislatiYo para ser readmittido no quadro do 
exerctto; que e•ta ca=ra manda ouvir o ~o,·erno; que 
este informa desfllYOr&velmente; que ella, niío obtitantc 
P.poiar esse governo, de>attende a sua opinilio c abre 
maio um& exccpção :í. re:;;r:~. geral : i.sro e equid:1-de '! 

Aind:~ m:~.is, Sr. prebio.lente, não temos umn li:i ger:ü 
sobre a apo,;entado.ria dos fun~'•~arios publicoa; ar:e:1as 
ba algumas e>p<c!aes ~<obre JUbtl:t.ções dos lente• das 
faculdade•, etc.; pois bu11, \'ejam:ll• a rc~peito des:cs 
meRmo<:~ o que acontece. 

No anuo pas>ado mn di~!10 lente., que tambem em 
secretario da fnculdbdc de uir~ito ll.e S. Paulo, pedia
nos a sua aposentadoria com otdc:lailo e g··atifica•:ão, 
allegando 43 annos d~ serviço. O r,oJcr lcgisbti•:o 
deferio a sua pe:.içãc, e íoi apu><mt.ad" nos termos em 
qne petlin.. Kestc anuo o m';8mo funcci«nnrio veio 
pedir-nos, ros mes1no" t.~rmoH! a ~ua. jt;.bilaçü.o co
mo lente, e ji vot:í.mos nc;;ta cam um pr<·jecto rc
lr.tit·o, que foi rcmettido ao ~.enar.o, c q1:c dentro de 
poucos dias ser:i. lei elo E,.t:J.do : e~""' •luas leis imEd
dunes, essa aposeJ:tado:·h, dunlame!lte cxcepc·iv:lnl, 
tambcm ~cri de eotÜdndc 'f • 

Tacs ~ãn, ::lcnhorés, os triste~ rc :. ul~::tdos dos exE-mp:o!-0 
que temo• d:Mo. F~r;arnos mr.:t lei ge• al a re•peitc-, s~: 
a medida ~ necessaria: demos ao :;:overno :J.uto , i~aç~<> 
p:t.rn conceder :~.po~entndorias ou li · ·-e:-~ças nas condiçc~;; 
qce lhe tivcnnol) marcado; mato nüo C0~~s~il11:lmo~ no~~o 
tc:npo co1n n dhcr:~~: :io de lc~~ c~;:cej1ci(·no.es !!O ~..xclu
si,·o bc:!eficio deste on dD<Jtlellc i r. .ti-.·i<lt:o. 

O pa.iz ~10.:; ob~cr\·~1-. !l.ttcn to, c st:p~ ür:, c~~!:1 ;n:~:to. o1~c 
o (jt:.e f;u;cmos em f:tvor de um, fa1·cr.w; e::1 fa-.·.~1. 'ue 
q_u:tiqncr outro; por con ~cqttcr. (' : a., ~e h:Lve1nos de iazer 
uma lei pars. C!! da. urn, faç-r,mos log-o U!n:.l gt·ral <1ue s: ~!'
Y:t. ~) ar.:~. todos qua:1t os ~c :1ch :rc::a 11::.s r.::e :-n~as co:;.-
<lkües. .. 

Se !ião est:1mos disp0!;!os !l. i~~o, ser~mo5 por lvr\~a 
culp:t.dos de im:oherl!ncia. 

Dizl!is tzue c.=-sa ~nc : ,hcrenci.a. n:!r> ... t~r~i. 1 ·::Z:t!·: ')1:,·, 
Ja.elas ns l:lC'~Ul;'.S ClrCutn~;tn n.:t as ~ nao h:tVt:l ~oo l ·e rc~u
S:lf a 1un o r.n~ a outrem n:lo ~e t.i\·cr :u~ g-:..:.•.lo ~ ?\_~aí.:, ~e 
~l: l-:~nhr::'..l• .. y r.>-5 o rp.1c n.qui ve;rificou-se }Jl\r occa·-iiio clo~ 
req_~l.!rit"!lêutos Jc c~tud autc"' ~ 

.A ca.mnra tinha concedido di• pensa de prepa..atorio;;, 
p:u-:1. pc.de•·-sc 1:catricular no curw, a um ~ande n~
n::~ro delles, c ~n, (;ntenden•lo que ioso, além de in
eo::s:itucio:lu.l era. incon Vf.:nicntc p~ra. o seu credito, 
~preser:tei l~ln p1·ojccto q_uc autorif'a\·a o governo u. con
ceder esses fo.vores aoJ que e•ti,·eosem no ca.so <los pre
c~d.ente.;. 

Esse projecto foi rejeitado squi por 36 ~·o tos contra33. 
Depois que ,.i cs~:t. incohcrenci:t. pmticat!:L ncs:a ca-

1':'-:tra. da aual ~ou o maig humilde membro ("ã.o ap ci•L
d?s), e-:.1 oue, EC me considero err. uma po~irão impo;-
ta::tte !10 n:1iz, _; sobretudo por fx:er parte de)!a, j uJ
gt.;.ei. at:e devia combater es~~as leis individua.e>, po• i-.o 
mes:nô que podião·pur em perigo n f(, em nosFaco!l~
re::cia. 

E ~ tanto ID:l.ior o meu receio de que a :::osF:t cohc
re:~ci:l. sej:~. posta em duvida, quando (co:::1 pro!unc•> 
pezar o di "'0) tenho ·Ouvido . su.stentnr-Ee ·Desta cn>a 
tb.~ori:<s qge reputo snbversi,·ns J:~. .ordem pul..lic.a c 
das bem e:~tendidas idéa.s de~te ~eculo. 

S:i ouvi aqui diz, r-se que a civili~a-:i:o ;el:t.x:tvn o 
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cumprimento dos deTeres. Protestei logo em nome della., 
porque entendo 9ue a. civilisa.ção é o desenvolvimento 
simiilts.neo d.u differentes faculdades do e5pirito huma
no, e desde que esse desenvolvimento fõr_ equilibrado, 
que uma não aperfei\"oar-se á. custa das outras, longe 
de produzir a relaD.ção dos costumes e a fraqueza. do 
sentimento do dever, dará. necessariamente um resulta
do contrario. O de~;gr:~.çado exemplo aue nesta materia. 
!orneee-nos a. Europa, e que se ob~erva principalmente 
nos paizes considerados mais cultos, '\'em de entender-se 
lá. que eh·ilitar é educar ~ómente a intelligencia., muito 
embora. esta. ere~a com prejuizo da moral. 

Acontece com a. nossa alma o mesmo qne com o 
:~osso corpo, e assim como quando nos f.Uta um sen
tido ou deixamos de exercê-,lo os outros ganhão em 
aetividade o que :1 icer~i~ ..dáquelle perdeu, .v.ssi~ ta~
bem quandn se C~\·uh·e exclusl\"amente a mtelli
geneia, desprezando a educa~ão da vont:~.de, desappare
ce o equilíbrio, e est:J., perdendo com o tempo toda a sua. 
força., deixa aquella. entregue aos instinctos ce~os de 
um sentimentahsmo bruul que degrada-nos ate cnegar 
ao miseravel estado d:l. communa da França.. 

N'outro dia ouvi ta.n1bem nm nobre deputado pela 
-proYincia do Rio-Grande do Sul suste~tar que a ca
inara não era. obrigada a ro:spei:ar os seus precedentes, 
e essa theoria. acaba de ser <tté certo ponto confu·mada. 
pot· uma vo~ão della. 

Sei <J_Ue o art. Si do regimento probibe !aliar contra. 
o YeDC!do, ct, pois, eu, que respei:o as decisões deata 
casa., :Ú!<.•ia. quando sou obrigado a combate-las, não 
poderei desenvolver a.s minhas idéas a proposito; mas 
observarei de passagem, que no paiz, onde o systema. 
representativo é melhor applicndo, nesse paiz typico, 
que sempre citamos sem j:í.mais imi:ar, na. bglaterra., 
o corpo legislativo attende mais que n tudo aos prece
dentes estabelecido! pela. pratica, e muitas vezes um 
caso dado ha muitos annos ser'\'e de argumento para a 
~•luçã.o de outro que de novo se apre~euta. 

E é preciso notar :1. differençn que existe entre nós: 
o corpo legislativo inglez tem o poder constituinte, que 
nós não temos: temos acima de nós uma lei, que nos 
cumpre respeitar, e por cuj~ guarda. somos obrigados 
a ,•elsr . , 

Feitas essas obser'\'ações a po$leriori, >ou cmittir 
r.inda. alguma.s a priori. 

Supponhamos guc um juri~consulto estran!reiro 
-vies•e ao nosso pa.1z, e aq ni se dedicasoe á profissão 
de advogado; que compnlsas~e a. nossa legislaçiio, 
., visse ness!l immensid:J.de de , -ohmes, sutficientes 
nara consumir a vida. de um homem 9.ue os queira 
êstudar, quasi tod,,s as leis relatiYa.s a mteresses in
divi<iuaes, e apenas n nona ou dcci-:na. pane relativa. 
a interesses gcraes! Esse homem pensaria. que nós 
aqui tratamos dos negocias da ::nçiio, . ou que nos oc
cupamos principalmente com as prete:Jçlies dos nossos 
amigo> particulares"! Eu não <!igo 11ue e!le tivesse ra
zão, mas t:unbe1n não o cocdem:~aria antes de exa.
minu a prova dos :factos. 

Outra cousa on:= iere as ,·istas do! quem contemph o 
nos110 corpo legG!ativo é a freque::cia das rcjeiçüeg dos 
projeetos desta casa pelo se:Jado. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que o accordo entre as 
duas ca.maras do parlamento é moita para desejar-se, 
e O BCU desaceordo e de alguma ÍÓrma. desairosO para. 
a.quelle que o pro>oea. 

Eu quu"ra. que a camara dos Srs. deputados, daqua.l, 
repito, sou o mais humild:e membro Çnüo apoiados), pu
deue estar sempre na m:uor hannoma. com o senado; 
entretanto que vemos"! ~uasi todos oa dias a.ppare
cem ne expediente officios >indos de 1á. com deelanu;ão 
de que eUe não pôde dar o seu aesen~ento a tal ou 
tal projecto da.qui rem~ttido. 

. O Sa. CAII.!<Erao DA Cmoau. : - Está. ne seu direito. 

O Sa. CoELHO RoDau;~s: -~em eu o nego; mas 
ceseja.va que e~;se d4l!&CCOrdO 1!5:0 !osse ~O frequente, 
e ainda menos que o f~sse provocado por n6s, maxime 
a proposito de leis indiY"iduaes. Ainda l:iontelll li em um 
jornal desta c:ôrte um parecer à mesa do ~nado pre
iidida oelo illusLre Sr. 'V !.!COnde <!e Abneté, abundindo 
11e118&8 ineemaa idéasl cuja ddesa tem me ::onsumido 
.;.qui tantos esfor~-os lllUteie. 

O Sa. C.uu.,zmo nA Ctr!CIU. :-Mas o senado appro
vou esse projeeto. 

O S11.. CoEt.ao Ro1>n.Jl>VES : - Er;;o : tem razão ! Se
nhores, eu sei que a opinião do IJIIUornumero é sexDpn 
a que tem razão, e já confessei que a minha. ~çie 
nestas questõ~s é desesperada; mas podem ac::redlta.r n& 
eincerids.de das minhas conn~, porque nio t&nho 
outro interes..<e qne não seja. o de def~er a conl!titui
ção e a coherencia. desta augusta c:an.ara.. 

O Sa. Enru;n•sn LoaATO : - Honra lbe seja feita
O Sa. CoEI.no RoDniGllES:-A consideração que preitO 

no lugar que oecupo, e exactamente porque é neata 
casa, e o intere8l'e que de,·o ter em sustentar a ex}lan
!ão das suas attribuiçlies, é motivo mais que euffic1ente 
para que a camara não poss:t duvidar das minhas in-
tenções. , · 

O Sa. EvANGELISTA LoaATo: -Ninguem duvida das 
boas intenções do nobre deputado, póde estar certo 
disto. 

O Sa. CoEtno RoDRIGUES: - Não sou levado por ca
pricho nem por odio. Depois, o que me poderia -vir 
desta posição excepciona.l ~ 

O Sa. CARNEmo nA CU!\IIA :-Todos fazem justiç=~- a.os 
sentimentos do nobre deputado. 

O Sn. CoELHO RoDRIGVES :-Ver-me obrigado a con
trariar a opinião predomin:mte tos meus illustres colle
gas no corpo ma1s importante de que eu tenho fei~ 
e po~so fazer parte neste. paiz 'f Chamar sobre mim .a 
sua antipathia, que é necessariamente consequenc1a 
desse desaccordo constante, tu tas vezes manifestado e 
sobre um:t questão sempre resolvida. contra mim 'f 

Depois, senhores, as inimizndes que me vêm dos in
teresses contrariados! Todos sabemos qne :ferir inte
resses e adquirir inimigos é uma. e a mesma cou&a. : 
todos esses pretendentes, cujas petições combato aqui, 
suppoem-me talvez inimigo da. humanidade, amigo de 
fazer mal, e não hiio de acha.r outros motivos para o 
meu procedimento senii.o o adio ou o capricho. Entre
tanto co.m alguns dos que eu tenho contra.riad!' até 
sympath1so; ~as ha cert:I.B concessões que a amu:ade 
não póde pedir nem de,·e fazer : esta é uma dell:u~. 

O Sll. CAnNEtno DA Cmnu. : - Eu não conheço o 
empregado de que se trata. 

O Sn. Conno RonnlG'CEs:-Sr.presidente, V. Ex. 
tenha t~ bondade de mandar-me a constituição do 
Imperio. 

(O orador é satiafeito.) 
u:~~., Voz: -Todos fazem justiç::. ao nobre deputado. 

(Apoiados.) 
O Sn. Couno RonRIGt:Es: - Eu não queria sõmente 

justit;>a, qucrin tnmbem que tirassem-me da posição 
critica em que me ncbo. Tenho feito o possível para 
chcgnr a um aecordo com os meus nobres collegu; 
apresentei projcctos que generalisiío a.s medidas indi
·nduaes, que trnzião as minhu difficuldades :eara con
cordar com elles, e esses projeetos não são disc:utidos. 

A e•sas considerações a priori e a. poateriori devo 
:1dduzir aind9. outras, que me parecem principaes, por
que derivão da propris. lei org:~.uiea. 

Senhores, nós não somos poaer constituinte; o art. 178 
e o S} 34. do art. 179 da. constituição, entre outros, tirão 
qus.lquer dunda a resJ?eito, se duvida nisso põde ha.ver. 
'f em os por consequenc1a uma. lei superior, a que deve
mos obedecer, e ~r cuja guarda cumpre-nos velar, e 
essa lei diz no § 16 do seu ultimo art1g0 •••• eu sei o 
que ella diz, mas, pa.ra. entar gua.lquer equiv«XX!t lerei 
i pais t·erbis o texto : «Fi cio abolidos todos os priviJegios 
que não forem e&stneio.l e intima.ment~ ligados aol car
gos por utilidade publica. " 

O Sa. CA.R!'IEIIlo DA Cu!'ln :_;_Façs. agora a.pplicação 
ao projeeto. 

o s~~.. Co'ELBO RoDtl.l~t:'ES :-Ora., grammatical e lo
gic::lmente, iaso é um pri'ri!egio; grammaticalmente 
porque e!& a pala'\T&, diri>ada do latim, form- pela 
contracção de dt~a~, que qutn!m dizer -lei pc.rticul4r
prit·ata lez-; logicamente, porque o 11110 niio lhe tem 
dado o~tra significação. Se, pois, essas licenças e1io '\"er-
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dadeir?• pri~e_gios, e se ainda não foi provada. a. ligação • 
essencial e mtuna. .•• 

O Sa. CAll!IEIBo 1u. ClmJU: -Mas não é desses que 
falla a. constituiçiíe. 

O Sa. CoELHO RonJUGllES:- Nesse cai!O acho muito 
convenimte que se ~:um .diecio~o eonstitueional, 
onde se declare que pnV1leg1o quer dizer lei parti:ular• 
mas que niio se. deve enteudr:r como leia part1culares 2~ 
lieenÇa.s extraordin&riu concedida& pelo poder legwn
tivo, nem as aposentadorias duplaa concedidas pelo 
mesmo poder aos len~ das faculdade>~ de direito que 
forem ta.mbem sens secretario&· nem. a readmissão no 
!luadro do exercito, em. tempo de paz, &os oJiiciaea mi
litares que tiverem sido refol"Dil1.dos durante urra. 
guerra, nelll a dispensa de prepAI"Iltorios aos estud&ntea 
que pretenderem matricular-se no curso antes de pres
~ ~x&m~ dellea, etc.t. etc. Emquanto não houver um 
diectODarlo nestas com11çóes, vou entendendo que iBBo ê 
um verdaà.eiro privllegio, e que nõs não podem<ls con
cedê-lo. 

Diz mais o§ 13 do mesmo arti~ : «A lei será igual 
para todos,_ quer proteja: quer eastígnet e recompensar:í. 
em proporçuo dos mereellllentos de cada um. " 

senhores, a lei ~ne é feit:t em beneficio desse bo
mem poderá. nprovettar aos outros, ainda mesmo áquel-
1es que ee acharem em condições identiea.a ou pe1ores 
d~ qu~ 1!8 suas 'f E, se é prece~to con5titucional que a 
le~ se3a 1gual pan. todos, ae nao somos poder consti
tuinte, teremos o direito de fllzer uma lei nestes termos~ 

Diz ainda o ~ 2° do cit:tdo arti~o: u Nenhuma lei 
será. estabelecida sem utilidade publiea.» · 

Se esta é de utilidade publiC'l., porque Dão generali
snmos a sua ~is~sição 'f Porque não concedemos ao 
goven~o a nttnbu1ção de, dentro de certos limites oe
oo~r a eBBBS necessi~ade! itnp~!istas dos eJDpregados 
pubhcoa ? As molesttna nao &vlBao quando querem vir• 
Chegiio ~opina~ ; o poder }egis1ativo é por eu~ 
n_atureza. mterm1ttente, e _por 1sso mesmo improprio 
~ prover a. e~ c11.110e particulares; pan. ~ue 
polB. estaremos aqw a. tra.tar sempre dessas questüês m
divid~es '! A. letra. e o esp"U"iro do art. 179 !So cou
tmrios .ás leis dessa. especie; vejamos, porem, se os pe
didos rel&tivos poder-se--hão fundar no seu § 30. Neste 
paragmpho é garantido o clireito da petição ; mas po
d~ es~ direi~ estender-se.& estu casos'? :t:en!'o <iue 
nao ; po181 se nuo temos o direito de fazer le1s lndivi
duaes, é claro q_ue os ciUadãos llão podem ter o de 
pedi-la.a; é p:eClSO entender tudo Dos devidos termos. 

Poder-se-bio fundar taes pretençüea no ~ 11 do 
art •. 10~! Tambtm não, porq_ue e&te &rtigo é rtl&ti\"o áa 
nttri~wçu~s d~ poder exe.cutivo, ·e no tempo em que a 
constitui~ vtgomva. •. digo mál .•• (1'i,a.d~U) segundo 
a no~ constituição, a. diVlSã.o dos poderes ~ principio 
eseenCl:ll em nosso regtmen. 

Não vejo, pois1 por :tnaà que procure na constituição 
um artigo ao menos que sejA applicavel n semelhante& 
C&BOI· 

PIU"& evitllr a diver_gell<:ia em que me achava nessas 
ques~, e que a. niu~em peea ~ ~o que a mim 
propno, tenho, como dia&e, of!"ere<:ldo diver&Os projee
t&s rela~vOt!. ás ~uestões das &poeentadoriaa, hcençaa 
extr3.orclinal'WI, dispeull8.8 a estuâ&ntu, e não fiz outro 
W\to a -:espeito da naturallaa~ aos eatraugeiros, por
que o nobre deputado, hoje ministro dos negocios res
pectivos1 aptesellton um C}Ue foi votado aqui e lá. dorme 
no sellll4o ••• (Bel um a.partt.) 
. Sou agora informado de que esse projecto, j& di&cu

tldo alli, veio-no.s remettido para. delibera.rmos aohre u 
emendaS que &otrreu, e ()Oufel!llo que desta vez fui eu 
quelZl dormio ~~que ignora-va. ii&O até eate 1n0mento. 

Os meua proJectoa entretanto niio são discutidos, a 
minha. divetgencia contiu~ e poia é necessari() que 
Ide descul~sn desta iuai1tenCJ&. 

Sr. pres1dente, isto não pód.e nem deve contiuuar 
auim; vamoe fechar de uma ~ a porta aberta a se
J!lelhantu abusos, que têm llUCicl• de uma gt!Ulde q_ns
lldde n:!.CiOlllil. O povo brazileiro é dotáao de um 
coração exceaeivamente t;enenMo1 e, deiundo-se levar 
de um certo eentimento u&tural de condeacen.dencia, 
que até cert.o ponto é louva.vel, chep snuitaa \"eze& a 
esquecer o que deve á. ju&tiçt., o que é um defeito I!U-

TOMO JI 

blime, porém sempre um deleite. N6s resentimo-nos 
da mesma teudenCJ&. ••• 

O Sll • .AuuJo Gózs : -Está fazendo uma ~de 
censura ao corpo le~tivo. 
~ ~a. CoELHo ~oD~c;llES: - ••• e devemoa pela. no$SI. 

poB1~ d:u" . o pnmeu-o paaso para corrigi-lã. 
E preciSO quanto antea p6r um termo a. easa.a pre

te?ções i.J;ld;iJldoaea, indeferindo a tod.aa, porque em 
~ W:PllU&O o p!UZ onde os homens publico• não 1&
cl~do. er -não- é um pai% deegraçado. Tenho con-

0 Sr. (;anaelro d• Callha:-Sr. presidente a 
cleferencia e aympathia q~:.e merece-me o honr~o 
deputado pela provmci& do .Pia.uhy .•• 

O Sa, CoEtBo RoDIUG'Dl:S :-Transfira. essa. de!erencia. 
e sympathia á. constituição do Imperio. 

· O Sa. CAB.l!llltao D.t Ctool.l :..:.. •.• impõe-me o ri""oroso 
de!er _de tomar na devida coneideração as duv1d&s e 
obJe~oes que levantou &cerca de projeeto em di&-
cussao. . 

Sinto, Sr. presidente, profundamente que os pa
z:.eceres_d& com~issão a que tenho a hoRra. de pertencer 
1ncorrao quas1 Bempre na._peeba de inconstitucionalidade 
no conceito. aliás muito illustrado do honrado deputado. 

Mas uote1 que a sua. ugumenta~ re&entia-se de
masiado da fórma didactica, de que sempre a revestem 
aq~elles que se preparão e ae d.estinão ao ensino su
penor. 

O SB.. Co&tllo R<lllB.t&ll'&s:-Eu ainda. não sou lente. 
O Sa. CAB.-'ilf:lao 11.1. CVNILl :-Foi he. pouco nomeado 

lente substituto da faculdade de direito do Recife. E 
pareceu-me ver q11e o nobre deputado pretendia já. con
~ertcr aqutlla tribuna em. eua Cadeira de lente e esta 
camara em uma. classe d~ ~eus esco~ares, e de ferula 
e!ll.Punho nos vmha. a.qm 1mpõr o ngor doa aeus prill
ctplos absolutos e o despotismo dos seus axio'J]l8.8. 

O S11. CoEt.Bo RoniiZG'Dl:S : - Appello de&te pensa
mento do nobre deputado pua. todos os meua collegas. 

~ _Sa. C.uuttmo DA. Cm~IIA. : -No eutre~to, eu 
pedma ao honrado deputado que não levlloSIC para 
~ueUa taenld&de de direito, que brevemente terá de 
llluuda! co~ as lu.zes .do SllU tãlento, esses priu.cipioe, 
que n:~o sao· verdadetros1 nem na theoria1 nem na. 
pratica. (Apoiado.!.) 

~nhores, .o nobre de~utado fez ~a.ra.da dJl. '[lrepa• 
raçao oratona. de w;na liçiio ~deDU?; cito11 Cícero, 
~U!ostheues ~ Ta.ctto, adduz1o constderaçüet a pOite
f'lon. e a prior&, e traçou a marcha d& civilisa~ desde 
a no1te dos tempos até os lam.elltaveie aconteCimentos 
~ communa. de Pari%; tudo iato para. imp~ o pro
Jecto em discussão, que concede um anuo ds licença 
co:n o8 seus vencimentos a um pobre empre:;ado pu
bllco Que el!fennou gravemente, &fim de tmt&r da su& 
saudei 

Nilo poaso acompanhar o holll"lldo de~ut:tdo neste 
terreno, e ne~n er& de esperar tii.e ener~ea. unp'llgna.~o; 
pelo qu~ nenhum preparo me &Ulltent& nesta discussão ; 
sou, poiS, forçado a pedir i fraca. inspiração do mo
me~to alguns argumentos pa.ra oppõr as BUIUI Coi:Side
n.~:oes. 

:Deuhorea, ~e as idéas de juatiça absoluta rein:lSilem 
aós e sem ml8tural a.s naçüea não obedecerião senão a 
uma unica. e granue lei, á lei divina. ou á lei natural. 
Maa ellas revestem fóml811 divenas, seguindo os usos, 
os co~tumes, os prejuizos, :18 pa.ixõea e até os climal 
dos differentes povos, coa.lorme a opiniiio de UlJ1 escri~ 
tor uotavel , .Monleaquieu, E'Pirito dtU leis. Concilie 
agora o nobre deputado o8 sena principias de justiça 
abaolnta com a opinião tão :a.utorisa.d:l aesse eacriptor. 

Da.hi result& essa nomenclatura, <lUe fazera. os p11-
blicil1u, de leis divina.a e hnma.nas1 leis naturaes e po
siti:na, leis fund.amtn~ea e seeunda.riu, ~eis geraea e 
loeae't e leis e-peci&es, peaso:a.e1 e excepeio:tae•, etc:. 

Abn a legislãção de tOdo• oa povos cultos, e encon• 
t:areis a par de leia gera.es, leia Ioe&ea, leia especiau e 
pessoae•. 

O SR. CozUio RonlltGllEB :-Coincidindo sel]::pre isso 
com a decadta<:ia. dos povoe. 

13 
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O Sa. C.u.NUJ~o · D.l CtJNJü :-.I& vê o nobre, deputado• 
que a. sua theorin não é verdadeira na exliensio que: 
lhe quer dar. Cita-nos :Ug:umas disposi~es da. consti
tuição politica do EHta.do . .Mu não attende q_ue a cons
tituição c! uma le.i-typo<;ue contém princip!ils gers.es, 
extrem:1menlie largos, CUJ aredacção, muitu·vde$ vaga., 
traz seus. ineonve~entes na pratica., e _que ~ as leis · 
secundAnas, e~s e pelll()aes, que lhe· dão o mo
Yimento. e o desenvolvimento necessa.rio 'l' Nãe \"é to
dos os · dias 8erem &doptad.as em ambas as casas do 
parbmento leis·i.dcnti.eas a;-esta·'l Se o nobre deyutado 
estud:t...se attentamente a constitniç,ão, encontrar!& nelht· 
respost;J.. cabal ás su:l& dnvicUs e objeeções. 

O s.... CoEt:ao-Ronn!Gt:ES: -O lente está. relSolvido 
a receber :J.S liçües do nobre d~putado, e Ih 'as agradece. 

O Stt·. CA.tt~l1lo DA Ctm~A :-0 nobre deputado é 
lente novo, e muito tem ainda. que aprender. 

Pelo d:sposto no art • . 15 § 8• da constitui9iio compete 
:í :wembléa geral fazer leis, interpreta-las, suspendê
las e rc'\"oga-las. Na. faculdade aeti'\"a de intervreta.r as 
le1s est:i implicita c virtualmente comprehend1do o po
der do corpo legislativo de alterar, restringir ou am
pliar as leia .e..'<istentes aoseo.sos occurrentes, o que oona
titue um& dispensa ou exeepção admittida, quando 
considerações ponderosas de equidade c de utilids.dc pu
bliea. a nconaelhão. 

Comeguintemente este projecto é uma dispensa ou 
excepç:ão da lei geral, qne re:;u.Ia. a.s licenças concedi
dns pelo governo imperial nos empregados publicos, 
fundAda na: melhor equidade. Não desconhe"o que a. 
excepção não se deve multiplicar e somente ser admittida 
nos casos restrictos, em que razõell ·especialiscima.s de 
alta con'\"eniencia a fund:imentiio. 

O S~t. CoEtso RoDRIGUES: -Pois estabeleçamos uma 
regra geral. 'Eu j:í. quiz chega.r a um aceotdo a este 
respeito, a commiiSão é que o não quiz. 

O Sa. tiAil...,Emo DA Cu:sUA :-0 nDbre deputado teve 
o cuidnd'> de combater a equidade como inimign. da 
ju.stiç:~-

Senhores, a eguidade não pódc, é verdade, ser o uuico 
regulador ds.a leis, porque tiraria o principi<:! dn uni
formidade, que deve ser o earactcristico dominante da 
legislnçii.o, C()mo regra geral. l\-Ias ell:~. não é e8s:t ini
:niga irreeoncilia.vel da. justiÇ:J., e pelo contrario sua 
:Lllia.da. natural. 

E' o sentimento de justi~a absoluta., que gClrmina no 
fundo das almas honestas e generosas, que muitas vezes 
se aJlartão das regras do dirClito positivo. 

Pelo art. 90 do decreto n. 2,G~7 de 19 de Setembro 
de 1860, promulgado em ,-irtude de autorisaç"io lcgis
l:l.tiva, o governo geral póde conceder M empregado 
·!3. alfo.ndega licent;a até sei~ mezcs com o ordenado 
l)Or inteiro. 
• O chefe d~ la Eccção da alfandcga. d:\ Bahia, }!anoel 
Odorico .llfendes de Amorim, de quem Be fa.lla neste 
:>rojec_to, enf~rmou _gra,·emcnte, e obteve do governo 
uma. heen<;>a por sc1s mczcs com ordenado para tratar 
de sua saude. 

O Sa. CoELIIO Ro»ntGo;s : -Confiemos mais no go
,·erno, façamos umo. lei autorisando-o a. ct~nccdcr li
cenças por um anuo. 

O Sa. CA.R~IRO DA. Cc;o."BA. :-0 projecto da commis
&iio tem por fim remediar essa. falta, c ampliar aqucli:l. 
regra gernl ao caso occurrcntc, permíttindo a.o governo 
conceder mais um lLllllO de licença., com ordenado, a 
E:Ste empregado, que se acha em tiio gra.vc e mcliudrosa. 
&ituaçiio. 

Em consequencia dos conselhos medicas, foi elle 
;;ratar•se na Euro~, o.nàe se acha no :hospital de 
S. Jo!õé de Lisboa. Estando a findar-se neste mez a sna 
licenÇA, implora a esta cama.ra. maia IUll anno com 
ordenado plll':l. completar o seu c:urath·o. O attestado 
á.o medico de Lilboa, juuto ~ petição, prova que esse 
empregado continúa. cn!ermo, e e preciso m.a.iB tempo 
para o seu completo restabelecimento. 
_, O·S11: Co.r:r.iro RODarGQ!f :-Eque.amolestia. é chro-
_.ca. 

O Sa. CAtt!IEIIl'O llll. Ct:lmA :--Perdôe-'!lle o nobre de
i ~:tado; o atte~~tado não diz eemelb:mte cousa1 e apew 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
i 

~ qu~ elle ·aindA 1!$tMo baatalúb d~ e que precis& 
estar~ Europa mais alguns mezes para. ae tratar. (U.) 

As inform~ preatada& pelo ~emo . desd• -a .do 
inapeetor daquella alfandega até a. do zni.d.tario. da h.
zenâa, testiíicão o facto da molestia. e. abonão esse em
pregado. 

: Perpnta.rei agora ao nobre deputado :-Não sed de 
Sll!Ilm:l. equidade conceder-se a esse em"~o pobre 
e sobrecarreg~do de numerosa familia. :inrus um anno 
d9 licença. COtn ordens.do p:t.ra., tratar de soa aaude '! 
N""ao será. :~.inda de utilidade publica conceder-se ao 
empregado zeloso. e cumpridor de seas deveres, que 
enfermou no serviço publico, os meios. necessario~ para 
curar-se e re~tabeleeer-se, afim de continuar a prestar 
seus bons set"\·iros ao Estado 'l Essa utilidade póde 
ser medillta ou 1mmediat:1. 

Ml1s diz o honrado deputado que este projecto con
tém um. p~ívilegio od,iQso, abolido pelo :trt. 179 § 16 
da constitu1~. 

Os privilegios abolidos pelo citado artigo conatitn
cional são as prero~ti'\"as , immunida.dea e isClnçõll!i1 
conferid:ls a certos indivíduos com offensa dos di
reitos dos outros. 

Ora., no sentido logico e grammatical deste preceito 
constitucional, de que nos fallou o nobre deputado, se 
poderá comprebender a licença concedida a um empre.:. 
gado publico, e esta sob qu:Uquer ponto de viata ser 
considerada um privilegio odioso com oft'ensa. dos di
reitos dos outros 'f Ninguem o sustentará. 

• O nobre deputado em apoio de sua singular opinião 
c1t.n-nos tamliem um parecer da. mesa do senado ácerca 
de um projecto desta.C:J.marn, que ooncede _ licença a 
um desembargador. · 

Sr. presidente, recordo-me de ter lido que, segundo iiB' 
praticas inglezas, uma cam:ll"l1. não ouve o que se diz 
na outra.. E' digna de iieguir-se esta boa prntica, p3.1'11. 
nã.o est:Lrmos aqui :1 responder :1.0 que se diz no 
senado. 

:Mas j:í. qu<l o nobre deputado falia. desse parecer, 
perguntar-lhe-hei como conclue elle'? 

Pela ..adopÇií.o daquelle projecto como uma exccppiio, 
fundada: na llquidade. Assim como este, muitos outros 
projectos têm sido a.ppro\·ados, tanto p<:!r esta cama.ra 
como pela outra casa do p:l.rl:lmento. Estes repetidos 
precedentes 1irmão :1. Yerdadeira doutrina a. ~cguir-sc, 
de q>1e estes projectos não Elfi'~ndem de fórma alguma o 
preceito con&titucional, o que jámais se poderá pôr em 
duvida. 

O Sa. Cou.uo Ro'naJon:s di um aparte. 
O S11.. CAl\:-õEmo DA. Cnu.\ :-:Mas o nobre deputado 

deve subordin:ll" a sua opinüio á. da grande maioria do 
corpo legiel:J.tivo, que é exclueh·a.mente compeliente para 
estabelecer a '\"erdndcira intelligencia das dispos1ções 
constitucionaes. ·· 

Concluindo. Sr. presidente, declaro que qWIDd& se 
trata de snblllinist~ar :1. um pobre empregado publico 
os meios necessarios para curar-se e restabclecer-ae e á 
sna paTC:J. subsi.!tenci:le de sua numerosa familia, não se 
deve vir p:Lra esta c:tmara regt.tear alguns vintena. Voto 
pelo projceto. (Apoi-ado~.) 

Ningu.em mais pedindo a palnYr:l, é posto a Yotos o 
projecto, e p:usa i 3'" discu,são. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE!-1: DO DIA. 

FIXAÇÃO .D..S FOBÇU .DE TEJiaA.. 

Continúa :1 2& discussão do art. 1• da proposta. do 
governo, que fixa as forç:~a de terra p&ra o .a.nno ii
n:mceiro de 18j2 a 18i3. 

O Sa. Cozuo Rouni.GVES requer o encelT&Inento da 
~tio-•rtigo. 

Sendo a eamara consultada, resolve pela aftirma.
ti-v.a, 

l'roeedcndo-se i vottçio do rderido artigo, é appro
vaao. 

EDtrll. e::::~, d.isc~$ào o ar:t. 2.• 
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· O Sr. Pereira da.SUya{mooimenw.U 4/.~: 
- ~ propOsta do ·governo, ora sujeita a nósao exa.me 
e delibera~, contém . tre8 ordenS de idéaa differentes. 
o. àr,t .. 1° fixa ~_forças de ,terra pa.ra o. exercicio de 
1872 a 1873, m=.ndo o numero dé 16l000 praças de 
pret pata circlrinst:í.ncw ordinarias, e ae 32,000 psra. 
as extraordina.riaa~ além dos officiaes e das cempanhias 
de deposi'tô e de aprendizes artilheiros. O segundo ar
tigO eRCérra autorisi!.çiio ao governo para transferir de 
umas para outras armas ()s offi.Ciaes do exercito. o ter
ceirO estri.belecepode'res para a reforina doa arsenaes de 
~erra, silas _dcpei1dencws1 éonaelhos de fornecimento e 
aeP:oiiito . de objectos belliêos'o. -

Votei em favor ao primeiro artigo; porque constitue 
um dos nossos rigorosos deveres fixar anualmente as 
forças de mar e terra .. Concedi .o que o, gov!!rn? pe~?• 
contando que o ex_erClttnõ ~ena._~m~regad? ~msel"Vl
ços de sua especial m.tureza e destino; iliso.plin&do, 
an'egimeritsd•, e em grupos e diVisões, que não dei
:z:em eatrar . a desorgariiSação nas suas fileiras, aban.;. 
do11ildo o 'antigo coStume de se .:splllh:lr por bata.:. 
lhões; tórp()s; com.panhiu, e até se~ões de compu..;. 
nhias por localidad"cs onde perdião os solasdos os 
hAbiteis zriilitarés: Confiado aind-:t. em . que o governo 
promoveria o udainento d3. reforma. do reerutameuto, 
~..r:; espalhado com igif.t-1àade o impdsto de ilan~e 
por toddS os cid:l:dãos, consegu!rem-se 'mellioris e máis 
saud.a.v'eis. ~leinentos lie organis~ção da. for~ _public:s. 
Só do eenâdo_ pende hoje ? Pt:<'Jecto ~e re_forma, Pt:O
mnva-o, quanto antes o governo; para satiSfazer esta 
tão urgente qu~nto cla.merósa necessidàa:e publiCa.~ 
Ach~se agm:a e~ illi_eussão a parte é_m · que. o go

v~no '!-'equer . autorLS:Içao pará t~nsferu- ó1!i.Cl&es de 
uma.s· par:r. · as outras a.rm1111 âoexerClto. 

Sobre c~te assumpto ã qu'e pédi a; pala via:, _ e peço a. 
b~nevole11cia. da c~~ra.. para. <?uvir-me ~~iins ~o
mentos. R~vare1 a1nda. o ãu-c1to· de i11tervu- na d18-
cussão qu:~ndo se tratar da. a.utot:isaçiio i~almente soU~ 
cita-da. pelo governo Jl&ra a reform:. Clóà arsenaes e 
estllbelecim'entos militares; porque tambem julgo do 
meu dever impugnar a pedida autorisa.~ão, como passo 
a fazê-lo no tocante ao art. 2• da. proposta·. 

Para· qae fim. reclama o ,governo esta iuto'risa.ção 
tãó arbitraria., que nem exceptua patentes :inilitares nem 
limita tempo de' sna: duraçãD; com a cla.usula de~esde 
já. 'f Será. para melhor preencher ás armas e corpos do 
exercito ; . collocarido cada; offieial naquelle a. que 
lhe pareÇa mais propriamente o chamarem· suas habi
litações especiaes 't Será. para: melhor organiáar as armas 
e corpos em que o exercito se divide lf 

Não o habilita. para nenhum desses fins a :rntorisação, 
ainda que seja. concedida~ Constitnir:!. ella: apenas 
um a.rbittio, uma arm:~ discricionar:a, confiada ou de
leg:id~ a.o governo para soh1!Cão de interesses par
ticul:l.res, sob a capa. de conveniencii do serviço e da 
administraÇão publica. 

O exercito compõe-se do cstn.do-ma.ior o.le 1 .. cln.sse, 
cstado-ma.ior de 2._ classe, esndo"-mnior da artilharia, 
corpo de engenheiro~, cavulbri~. artilharia, infantn.ria, 
corpo de saude c repartlição ecclesi:istica. Os officiaes 
'DCrtencentes a e:1d:1 uma dest:J.s armas ou di visões dif
iereutes do· exercito obt<!m os accessos e promoções 
pP.l:lS vagil.S exibteates no corpo ou nnna especial n que 
pertencem ; em umas adiantllo-se rapidamente, em ou
tras marchão co:n lentidão. Até os vencimentos s=:o 
di\·cr~os entre us arm:l.S; em umas são mais bem. pa~os 
os officiaes do que c:n outras. _-\.ssi:u nota-se que em 
um.1S armas galg:io-se _:ÍS vezes OSJ20Stos m:lÍS eleva
dos , tcn~o o mesmo tempo de serv1ço que os em ou
tras . incluído~ , e· . com me_::orl)s s_cr..-iço~ e meritos 
(apoia_do•) • porque os accestos ~ao mc1os morosos. 
(AFoiadoi.) _ . . . _ . _ . 

Desta dé&i~d.:lde _ de promo~ücs e de vencunen
tos nascem dlreitos p:J.rticub-es para ca_da ofiicia.l. 
(Apoiados_.) J.:- tíil?-sl'er~:icia.' de ,_um_delles P,an..~utra. 
arma: V8l_ ás vezes abnr-ll::.c a =c= de _ptom.o9i)es, 
quarido, con~ervanào-se na s::& ú·m:!, nlio a obteria.tão 
fr.lncs. e ra.pida, e com detri •~c:::.l, rre5uizo e preteri-
diG dos do eoipo psra· ~uc ' pn!~- . . . . 
' Os direitos dos militittel! i!d'l"e:D ser tio e'x3ctamente 
gnrantidoa·errl"'nn e&Udo rcgnlU e·civiliiWdeomô os 
chis· e politicoe 'do- cidadãó. (Azjoi<JdoJ.) Edtregato 110' 
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gov~mo a autoridade de poder a.!&im favorecer a uns 
e rebaixar a outros, transferindo-Os de .uma t.n:na.para 
outra .• a , pr~texto d,e h,ab~t&Ç~ :e. aptid9_!!S ..P.~~~
res 1 .e faltar a. ·nossos dev11res d<t ~pr. os ~1tos 
dos cid:tdãoslii;âziJ.éiroa~qií.e elleii ó são tanto como qUal
quCóer .. de n~_s. (-t~llor.) . • "'. . .. . , , _ ... , q 

mo assentao e es _p;.s.ça, nas armas es~ • 
Pe~ós 'ésbl:dós, pelÕ! serviços, .. pelç~ riieré~~S: Se
guuiio uma. p~o~~o _ quJ, tem ;r.:~gras _ es~bdee1d!Ls1 
déveres e lliieit.Qa peculií.i'es~ .Entregáia,o.;.se a uma 
eep~ci:ilidil.tlé p~ :i!-,qu~.f<J~ .colllÍidera4o8 ilptQs; 
com 'o !e tJ6de adJiüttir o .Pnnclp1o de ou fanrecer .o 
govei:no a uris ·com. . :detriniento_ 'de outros, quando a. 
tr::nBferencis ~- ~ffé~ .P.e~o , pedido _do~ propttos of
fi.cués, ou de l~lhea o gov_erno os direltc.s passanao-
os eontz:l s~Íl ;vonta,de'l (..Y~iadoi.) . . . . .. . _ 

_P~ra que andar o}e~o~~- ~or;n&r Au~d9so !J dl;
i'e1to de cilda dffie1al : revo'.;;.tlao OCCI\S10nalmente 
clli · ·si~ões 1~ · -~~~m ·q~e ~c~hi?:~aor.(4fof~:) ~nobre m~1strp da ·~erra; ap11,1oa-se noe .ex~VJos 
do . paS&ad~; _Déé~àroli ~e :Pe!lie- ~~- . aut9~a~ pofs.u.!l 
o. eorp~ ~eg~.~lativo li ~~ha ~o r vetú .. )lonce(!iao . a sellll 
a.nteceilsorcs; e _não _ha.vJ& . rnzio plaus1vel para ser ell& 
negàctit ao ·acturil gibinete; _ .· . . . 

. Péç? licençà á. éa:ÍnBfà. ~ar,!. ~8bo# . um., resw:i>,o 
histo;zco ~ &u~ons!lções _que .a: ~esl'Ç1~ ~~ ~~pto 
tem o COIJ?O _legislativo coa~erpdo .1!9 gove~.ol e mi;i&tra,r 
~~U.U a impr~cedenci:l. do. argnmen~ . . em .• que o nobre 
Inmlstr:? se_ funda. p;tra _re~lf!lll'l!-~~:l . P&ra: 11_1. _ .. . , . ... 

A pr1me1rB. antorwçuo 1dentiea que se ~contra nas 
nossas leis tem á data de 6 de setembro de 1850. 
EstnYil. en~() no poder o memora.v_cl :ininiste~o de 19 
de Setembro de· \848, e era ministro da. gu~ um. 
homem cujos restos j& o timiulo devorouj más que 
deixou-nos a todos, · e & mim psrtic~(l.r:mente, seu in_~ 
timo amigo e parent;e, saudade indelevel ; como esta
dista distincto, .administradore:xperimentadiBBimo 'e do 
mais apurado tinotjusticeiro, honrado e intelligentissi
mo, o conselheiro Manoel Felizardo de So1JZ& e Mello. 
(Numerosos app'lo.uaos.) Foi ui:n dos miiiistros ds. :;uerra. 
mais illustrados, zelosos, trab!J.lhador~ ,e de ,pre!õ:timo 
que. o paiz tllm tido_. (Apoiados,) ~~olveu-;s!l::>-.. êamara. 
a delegar-lhe poderes para org~tnlSar o exerClto •.•. 

um. y ciz: - J :1. estava Órg:rnisado anfes. 

O Sn. Piiuuu. DA Sn.n :-Teve de o reorg;úii.sir, 
e tanto, que o modificou . na su~ essencia, divisões e 
armas, . e até direitos a. accessos e- promoções. (Apoiado! .) 
De quatro cl'!-Bses de que o .exercito até e~tS.o ~e con:
punha, red=o-o .o conSelhell'o Manoel Fehz:!U'do a tre5, 
serviço activo, doentes temporarios . e prisi!>neiros _de 
guerra, e reformados. (Apoiados.) Reorgamsou A88liD. 
toda.s as armns c corpos, e, póáe-se dizer, quasi que 
formou o exercito como EC acha. hoje. (Apoiaâo!.) 

Ora., tendo o corpo legislativo de _dar autorisa.çiio a.o 
governo para. rcorg:uliEir todo o exercito, não é de ad.
mirar que lhe conccde~sc igualmente poderes . p_ara a 
tr;J.nsferencia de officiaes de um:lS para. outras armas, 
se!!lllldo suas aptidões particulares. (Apoiados.) Esta. 
ci~cumstancia e oc~iiio s!io singulares, e não têm se
melhança nem p:tritl:l:de com o eEtado actual. (.Apoia-

dos:) · · h bil•t dis • · Ainda assim, com um mmlStro . a 1 a s~mo, res-
peitado pelo seu partido e pelos seus adversanos, pelas 
suas luzes, pericia. e talentos supcriores1 co~o era o _con
selheiro !IIa~ocl Feli=do, o '?orpo lc~s_lat.1vo apossol:.
so de taes e8crupulos de saCrificar os dire1tos dos ofli
ciacs do exercito, que :tutorismdo o governo a reorga.
:lisar tod3. a força .ali:n:J.da de terra, quandD tra:tou d<: 
d:tr-lhe poderes parn a tran~lerencia d_o l,'Essoru e1e uma. 
para as outr:ls armas, to_mo': cautelas, 1mpoz ~ases, e 

· limitou o tem ;>O da :~utonsa<rao pela fórma segw.nte =. 
" .Ãrt. 12. o governo é nutorisado a. ti'lulSf~rir para 

as !'Jlllas em. que. s~ ~xigcm çcinhecim~tos t~?eori$los e 
8cientifi.cos os offic1:1,CB de outras armas que tiver_em a~ 
habilitaÇões' completa.!; . ~doa corp~s . #' eí*.n.heíros, 
estad,?':'~:Üor . e :Util~~para O?~s os ,_()ffi~. <iue 
não tl\·erem as líabílita<;l!es prec181!-1· Estas di8po61çoe~ _ 
só te~ J-~.d:ilrapte- o primeiro anuo que decorrer eá 
publicaçao desta. le1~ • .. . .. . . • _ .. . 

Conipare-!é a litipgem de· ~ ttl: autorisação 
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com a da :sctnal proptlsta, que se enlUlci& generica
mente pelos termos que passo a ler: 

• Fica o governo a.utoriaado deacle já a trauaferir de 
umas para aa ou~ a.rmas, OO':,Jlprehendidos os.oorpoa 
especi&ea, os offieiBea do exerc1to que em serv:tço de 
pu e de guerra tenbão mostrado aptidão para. arma 
diffe:ente da sua1 ~ vez que posauão as habilitações 
exigidas pelas lezs ngentes. » 

Comparem-se as expressões das duas propostas. Na 
primeira, além de peculiares e necessitadas pelas cireum
st&llcias da reorgania&çio do exercito, fix&riio-se con
dições, estabelecêrio-se bases, limitou-se o tempo a 
um ~no, para coarct&r o arbitrio do governo. Agora 
o governo, ~~do não é o. serviço do ~ercito, não é !1 
&ua reorgams~ que o e:uge, e apenas mteresaes lll&lll 
peq_uenos e individuaes, exige ampla autorisação, sem 
bases mais que o seu arbitno, e oom a declaração de 
-desde já-para durar pelo menos dons ÁUnos,e se a lei 
não fõr revogada,~ tempoainda!(.~ui~apoiados.) 

De feito, o oolÍ.Selhe~ro Manoel Feli.urdo, em exe
eução dos poderes recebidos, reorganisou o exercito, 
diviliio-lhe as armas e corpos, e ao mesmo tempo al
gumas tr:~.usferencias effectuou, procurando aão lesar 
os direitos. dos officiaes, e só tendo em vista o serviço 
da admini~lo militar. (Apoiado&.) 

Caducou a á.utorisação • .Más no anno de 1856 appa
reeeu de novo o governo & pedir identiea autoriA~ 
ao corpo legisativo. Foi-lhe concedida pela lei de 28 
de :Msio, mas em que termos, com que clausulas '1 Eu a 
leio 3. c:amara para conhecê-las e aprecia-1.'\S: 

« O governo fica autorisado, por tempo de um alUlo, 
a tra.n6ferir de una pa.ra. outros corpos . e a.rmas do 
exercito os officia.es suôalternos, guardando-se, porém, 
as disposições do ~amento de 31 de Março de 1851. 
Os tenentes e primezros tenel'ltes que forem transferi
dos de uns para oatros COrp<llil e armas seriio repatados 
mais modernos do que os officiaes promovidos a igual 
patente no mesmo anno e pertencentes ao corpo ou 
arma para onde tiver .havido tran.sferenc.i:l. » 

Tê, portanto, a camara que só autorisou trausferen
cia.s de offieiaes subalternos, com a. clausna de ser o 
transferido CGnlider&do o ma1s moderno na arma para 
que pasaava, a.fim de não offender direitos adquindos. 
Foi maia longe ainda o corpo legislativo nos seus es
crupulos. Limitou o pruo da d11r.1ção do arbítrio IX'n
cedido a um a.nno. {lfuito bem, muito bem.) 

Ser;e ainda ao nobre ministro este precedente~ Não 
de cer..o. ( Apoia.do1.) 

_ Ko anno de 1861 houve terceira autorisação pela lei 
de 11 de Setembro. Ainda em que termos '1 Não a.llego 
66mente proposições e fa.ctofl, provo-os. Diz o artigo 
respectivo : 

« O governo ficn desde já. autorisa.do a tr3.t1Sferir os 
offieiaes do exercito no _primeiro posto de uma arma. 
para ontr!l, devendo o official transferido considerar-se 
o mais moderno da arma para. que passnr, confornze 
o exigirem as circnmstaucin.s do serviço e a aptidão 
dos q_ue o requererem. , 

Tratou-se só de subl<ltl>..rnos, não dos officia.es superio
res e cnpitiies, e a.sszm mesmo com a condiçiio de 
considerar-se o tranferido mais moderno. ~Apoiad4&.) 

Yê o nobre ministro da guerra que.._o nao favorece 
ainda. este precedente (Appoi?dos .) • 

V<Unos,porém,aoq_uartoe ultz!Do._í>or ~e1~em 1869, con
cedeu-se ao governo novaautonsaçao, hmztando o tempo 
a um ~no. Aqui os termos da. lei referem-se a.os actos 
e procedimento provado da. guerra do Parag=y e 
àurante ella., de modo a ser appliead& ás eircnmstan
cias e necessidades da luta. Comprebcnde todos os 
ot!iciaes, mas linzita o prazo a.o tempo da. guerra. 

Ra. alguma paridade, eu o confesso, nes~ caso, quanto 
' antorisação ampla para todos os offic•aea e armas. 
l\fu, senhores, · era na ~poe& da ~erra sangrenta do 
Parapy, tr:Ltava.-~ de ~maoecasiaosolemne, ext:rema., 
extrsordiuana, mmto differente da actual. (Apotados.) 
A •6 cireumstancias extremas e extraordin:.rias remedios 
extremos e extra.ordinarios. (Apoiado~.) A grande e ID
declillavel necessidade publica exig~& aaerificios de 
essoM e de direitos. Era mister salvar-se a honra. e 

P dignidade nacional e dar ao eltercito meios de acção 

poderosa. (Muita# apoú:zdos.) Foi a guerra g_ue exi~io 
asta medidá extrema, embora padecessem direitos m
dividuaea. (Apoiado~.) Via-se nos campos da batál.ha 
commandarem corpos ot!iciaes de commissõee,dirigirem 
regimentos offici!l.es de armas scientificas e especi3es, 
homens do esta.do-maior fazerem oflicio de engenheiros, 
de commandantes de corpos arregimentados. A neoeasi
dade da guerra. obrigav& todosa sa.crifieiM. (Apoiczd01.) 

Havia, portanto, flllldamento plausivel para eata am
pla autorisação ao ~;oYerno; ma.a hoje, em temyoa uor
maea e de tranquilltJadeY (ApoiadO&.) N"ao, nao é pos
sível &dmitti-la. ( :ir,a<a clos.) E note a cam&l"& que o go
verno apenas tnuu;f.,rio de umsa para outras armas 
cinco ou aeia offici.aes no tempo em que durou a cam
pauha.. 

VoZES :-!sso é irrespondivel. 
O Sa. PBaEnu. D.\ SILT.\:- Como, pois, se póde 

apoiar o nobre ministro da guerr:~. nos precedentes le
gJ.slativos ~ Que grande necessidade do serviço publico, 
I).Ue ruõea poderosas da a.dn:linistração militar podem 
lioje invocar para que lhe vamos delegar autorieação tia 
arbitraria 't 

O nohra ministro póde ter a melhor boa fé e excel
lentes desejos de executar com justiça a autoriaação. 
Mas está em uma altura onde custa chegar ;. voz do 
opprimido, e onde os que cercio osgovemos sabem ad
vegar geitosamente os seus intereases, fingindo zelo para. 
o illudirem, arrastarem e comprometterem. N"ao c;ueira 
o nobre ministro semelhante preaeate, não o ex1ja. de 
nõs, não o aceite, quando é tão curto o seu tirociuio DA 
:repartição da guerra, para a qual ha tão pouco tempo 
entrou pela pnmeira vez, q_IWldo lhe devem faltar os 
predicados e prestigio necessario de &dminiatrndor ex
perimentado (apoiados) e de homem e-special da pasta 
que oceupa. 

Um governo intelligente,zeloso e detinorepelle arbí
trios 9.a«: na exeeução o podem desmoralisar. O conselhei
ro Mmoel Felizardo preferio sempre medidas definidas, 
claras, expressas, até ~ara se defender contra aa im
prestiõeS e força dos mteressados e erros a que é a 
humanid&de arrastada por sua propria fraqueza. 

E' um triste especta.culo este que presenciamos 
actualmente, e que se appellida-systema representativo! 
O govemo entende que nad3 representão nem valem 
as camnra.s, porque ellas são sua feitura e não expres
siio nem imagem da opinião publica, que nio póde 
vingar em presença das leis de compressão do voto. 
Em vez de emaucipar a eleição, o que é a primeira. ne
cessidade, e a mais clamoroaa, da sociedade hrazüeira, 
e radicalmente, levando-a ao syatema directo de um 
eleitorado permanente e fixo, e n.lio voluvel e sujeito á 
policia e & guarda nacional do momento, isto é, á. 
vontade do governo, apresenta uma proposta. · sobre 
emancipnção servil perigosíssima, sem communicar de 
&ntemão aos membros das camaras suas idéas, nem 
combina-las, para que reinasse a harmonia entre os 
poderes legislativo e executivo. Agora, no reb.torio dn 
guerra nem uma observação w a fflSpeito de autorisa
ções para tranaferencia. de officia.es de umn. para outras 
armas do exercito, nio a ex?lica, não a defende, e, na. 
proposta de fixação de forças, eis a idéa atirada llO par
lamento sorprendido, e o q.ue é mais, nem a. pareceu 
notar a commissão de ma.nnha. e guerra, que a teve de 
examinar .. • 

O Sa. MELLO Rt:GO dá um aparte. 
O Sa. PE&EIB.A DA SILVA:- A meu respeito engana

se o meu honrado amigo. Sempre que fni membro e 
relator de commissões nesta casa, lavrei largos e ex
tensos pareceres, elucidando as q_uestões sujeitas, porqu~ 
entendo que ê para isso que vão a.a propostas á.8 com
missões. (Muitos apoiados.) A nobre 3Ctual commissão 
nem palavra ousou proferu, e entretanto o a.ssumpto é 
dos mais graves. (Apoiado&.} Veja. o nobre deputado os 
pareceres que na.q sessões passadas dei ácerea de finan
ças, de modificação de impostos, de hypothecas, de pro
moções na marinha .... 

O Sa. SILVA N tr.IES : - Pareceres que o honriío muitc, 
e muito lnminoiiGII. (Mui toa apoiaàoa.) 

O Sa. P.DE1B.A DA SILVA : -As commissões devem 
desenvolver os assumptos, cnjo estudo lhes é incumbido 
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p~~o.--.. escl.&recimeuto completo 'ds. eama:a. (Apoiado•,) 
E' o . tim da propo&ta paz& mudar alguns officiaes ao

mente~ Niio é conveniente offender direitos adquiridos 
e conceder um arbitrio de perigo, e em termos tiio amplos 
c:om~ os do artigo... E'. pa.ra melhorar a organiaação 
d:i.s armas ou corpos differentea, de que se compõe o 
el:crcito ~ Tomemo-lo entio claro e expresso, com bases 
definidas e limitações neceaaariaa, p:u-a. que seja. a au
torisaçiio proficna. á. administração militar 1 e não aua
ceptivel de abnsos. 

Na primein. bypothese, nego-a. absolutamente. Na. 
segunda, vamos cuidadosamente e::uminu a organiaa
ção do exercito, ~ estabelecer o modo porque deve 
ser redigida e cozifiada ao governo. 

Niio fallarei da organ~o da. arma da artilharia, 
que est:í. mal concebida e defeituosa., porque foi feita 
segundo o modelo da de infantaria., qua.ndo eua. natu
reza, seu destino, seus meios de acçiio, e locomoção, 
seus serviços, emfim, são inteiramente dift'erentea. A. 
nossa organisa.c;iio da artilharia pecc:a por lhe faltar a. 
ti visão necC88aria entre artilbalia de costas e arti
lharia. de ca.mpa.nha, como em os pa.izes maia adian
tados. Para. isto é quo! deve olhar o nobre ministro, 
:úim de reforma.-la, depois de estudos serios e reftec
tidos: convinha-lhe ainda tratar de reformar a repar
tição do :tjudante general, P.&ra ter anxiliare5 valiosos, 
e não deixa-la inutil como se acha actualmente. 

!tias não fallarei disto : tra.tarei s6 doa corpos espe
ciaes na sua organisação. Pol'iuimos hoje quatro, esta
dos-maiores de 1• classe, estado-maior de -artilharia. 
corpo de engenheiros, e estado-maior de 2• classe. 

À experiencia da guerra do Paraguay demonstrou 
com toda a evidencia a necessidade de ser alterado o 
quadro doa corpos especia.es do exercito. A t()dos os 
olhos ficou patente quanto é diminuto o estado-maior 
da 1• classe, quanto numerosos por demais o eatado
m:üor da artilharia, e o corpo de engenheiros, e quanto 
desnecesa:uia e inutil a. 2• classe do estado-mnior. 

O estado maior da primeira cl&ase, que em todo• os 
paizes se considera a nata doe officiaes mtelligentes doa 
exercitos, porque se compõe de homens scientificos, 
aahi.dos de ~l:!.s regulares, e dotadea de estudos serios1 
tem fixado no quadro o seu numero em 50 officiae», b 
coroneis, 8 tenentes-coroneis, 12 majorea, 24 capitiies, 
Sllll.a attribuiç~, pela legislação vigente, se f.Stendem a 
uma infinidade de encargos, que muito longo será. refe
rir. Ei-las : serviços nos commandos de armas, milita-
res, de froateiras, de preai lios, guarnições, fortalezas, 
c colonias militares; direcçiio e administruçü.o de quaea
quer estabelecimentos que não forem especiaes do esta
do-maior da artilharia ; comma.ndos de depositas de 
instrucç~ e disciplina, seniços no estado-maior dos 
exercitos e forças em operações de guerra, nos depositos 
de artigos bellicos, na instrucção dos estabelecimentos 
militares, no archivo,nas ajudancias de campo e ordeus: 
nas directoriaa da sec:eta.rl& de estado dos negocies da 
guerra, nas secretarias dos commandos e de estabeleci
meutos militnres; no servi~ proprio do estado-maior 
de artilharia na falta de officiaes deste corpo; e em ger-.:11 
na fiscalisa.ção do serviço administra.tivo, sua. inspecçio 
geral e particular 

L'm Uio insufficiente quadro de officines baata por
ventura. em tempo de paz para. tantos e tão diverl!OS c 
variados misteres 't De certo que não. 

E em operações de guerra não se torna mais saliente 
esta ex:iguidade do effectivo do corpo? Os cor)?OS do 
exercito são compostos de divisõel!1 e estas se subdividem 
em brigadas das differentea arm:uJ. Todas estas fracções 
exigem officiaes do estado maior da primeira classe, 
além dos commandoa em cheie e dos corpos do exer
cito. 

Ti,·en:.os :~o Paragut~y em opera.çúes de guerra 40,000 
homens em linha. Nao marcliou para l:i, e nem podia 
rn:1:char. todo o estado-maior d.:i primeirn clRSse1 por 
que os ~rviços e~peciaea ~corte e. nas pro,~ncias exi
gi.io a consen-liÇII.O de mUlto& officiaes expenmentadoa 
nos cargos, que Do interior occupávão. 

Resultou da insufficiencia do numero dos o.ffici:~.es 
deste corpo em operações de guerra., como se verifica 
pelos mappas das forças e pelas ordens do dia, que as 
tunc<0es dos officiaes do estzdo-maior da primeira 
cl:J.SSe, em sua maioria, forio mal exereidas por ofil-
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ciaes arregilnentados, cuja ausençia. dos corpos acar
retava demais a mais grandes inconvenientes de disci
plina e ao serviço especial delles, por preenchida por 
ofliciaea de patentes iriferiores ou de eommissio. 

Ha., portanto, em miDha opinião, necessidade de 
alargar o quadro deste corpo para melhor desempenho 
dos serviços que lhe são commettidos. Durante a. paz 
incumbe-lhe além de tudo o m.W. levantamento da 
carta geral do paiz, grandes trabalhos geode•icos, 
direcçiio dos principaes ramos da administração militar 
etc. Durande a guerra, explorações, reconhecimento~ 
de posições, passagens de nos, levantamentos de cartas 
militares, castrnmetação, etc. 

Ao p:~Sso, porém, que se observa insufficiencia de 
pessoal neste corpo, nota-se excesso de numero no qua
dro do estado-mainr da. artilharia, · crcado pelo decreto 
de 18 de Novembro. de 1865. O seu plano conta seis 
coroneis, oito tenentcs-coroneis, dez majores e vinte 
capitães, ao todo quarenta e quatro. Suas attribuições 
limitão-se ao serviço dos ársenaes, companhias de 
aprendizes menores, fabricas de polvora e metallnrgi
cas, labora.torios pyrotechnicos, escola& de tiro, eata
bclecimentos de intitruCÇii.o theorica e pratica da anna 
da artilharia e COIIllDissões proprias delia especia
lidade. 

Possuimos apenas seis anena.es, e destes o do Rio 
da Janeiro é o unico que de\'idamente merece este 
titulo, que o• do Par:l, Pernambuco, Bahia, Rio-Grande 
do Sul e !llato·Gro~so não podem nutrir seme
lhante pretençiio. Empregando-se mesmo nellcs em os 
proprios cargos inferiore~, que o governo póde por lei 
preencher com officiaes sub11lternos, não excederá. o 
numero de quatorze. Ha no Imperio lUlicamente dous 
laboratorios pyrotechnicos, Campinbo e Porto-Alegre; 
uma fabrica de poh·ora, _ a da. Estrella; um estabeleci
mento metallurgico, o de ferro de Ypancma, quasi 
abandonado; uma escola de tiro no C•<lnpo-Grande ; 
um deposito de a~rendizes artilheiros na · fortnlcz:t. d<: 
S. J oiio; exigiraõ estes estabelecimentos mais onze 
officiaes; á.s commiFSÕes de melhoramento e de iospec
ção ba.stiio sete; qu:mdo e6 ba. necessidade, no ma."imo, 
de trint& e dous officiaes, o rorpo compüe-se, entre
~nto, de quarenta e quatro! l:'or .esse motivo na~; 
tran~ferencias pa.ra elle gnlgá.t-ão postos officiacs que 
niio os conseguirião, conservando-se nos seus corpos. 
(Apoiados.) 

Ilo!ais palpavel se torna ainda a aupera.buudancia do 
estado-maior da artilba.ria, quando se compara o seu 
quadro com o da arma e~pccial a que pertence e qli" 
se acha arregimentada. Existem arregimentados ao 
todo treze officiaes superiores de artilharia, sete coro
neis e tencntes-coroneis e seis majores. Nos corpos ar
regimGntados sete coroneis e tenentes-eoroncis par.< 
quatouc do seu cstado-mabr, seis majores para de:~: ! 
Treze e:nfim para vinte e quatro! Não é o mesmo que 
~ssnir a arma corpo mais pequeno qne a cabeç·a '! 
{lluadas.) 

O que tem resultado da superabnndancia do quadr" 
do estado-maior de artilharia.'! E' que durante a gnern 
gr&nde parte dos seus ofiiciaes foi aproveitada em com
mandos ele infantaria e outras commissões completa
mente alheias :í. sua profig~:i,o. E', pois, de toda a ur
g~ncia necessario re_du:zir esu: quadro, para. o propor
Cionar ao seu serviço proprio e aos mtcresses be1u 
entendidos da administra.çiio militar, e não consentir 
que assim alguns felizes encontrem promoçües mai• 
rai?idas que outros officiaes de mais oerviços e anti
guidade. 

Passemos agora ao corpo de engenheiros. Qu3.lld" 
foi creado em 1851, tra.tava-sc de attender ás nume
rosas commissõcs de en~:enbaria civil c militar, e por 
isso foi o quadro ,·nsto de pessoal. 1\Ias & organi.s:lção 
posterior do corpo de engenheiros civis, a instrucçãv 
dada na e&eola central a paisanos, mudário de todo a.• 
cirenrnstancias. O quadro consta. ile oito coroneis, doz~ 
tenentes· coronei.s, deza.seis majores, vinte capitii.es e 
vinte e quatro primeiros tenentes, ao todo oitenta offi-

• ciaes. 
Não ba quasi emprego a d.1.r-lhes durante a paz; ~ 

qua.udo la.bomva.mos n:.. guerm do Paraguay, o CO!'J:lO 
de e., s:enheiros foi alli representado apenas r,<> r 
oito officiaes !... Grande parte das funcções que J.he 
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poderi:i'o ser proprin.s foriio desernpenhadas.por officiae5 
de 1a classe do ~t:ldo-muor, que possuu.o, como a. 
maioria do effecti vo actual cleste cor-po, as habilitações 
,cientificas. Porque, pottanto, se não ha de restringir 
o quadro do corpo de engenheiro~, a mell.os ainda de 
metade os officiaes1 passando para. outra& &nnlt8 os que 
excederem do Rurnero que fõr novamente fixado, como 
se deve pratleu com o estado-maior da. a.rtilha.ria ~ 

Re!ts.-me tratar da segunda. classe do estado-maior. 
F oi creads. em 1851, quando se re01·ganisou o exercito. 
Até :llli nunca tõra. conhecida. Se o fim que teve em 
vista o seu instituidor fosse por todos os ministros da. 
guern fielmente comprehendido e executado. seria util 
a sua. exú;t.eneia.. Par& alli se passa. vão os officiaes inha.
bilrtados para. desempenhar seus deveres nas dift'erent.es 
anna.s ou corpos do exercito, para serem empregados 
como conviesse ao serviço. Infelizmente os abusos forií.o 
por t:ll fórr_na augrnentando-l~e o qua~ro que, ou ser
via para ,.1ngan~ e pereegm~s partlcnlarc!_, ou. ar
ranjos de proteg1dos para face1s a.ccessos. Fo1 mi&ter 
pôr-lh·e um paradeiro, c a. lei de 20 de Setembro de 
1861 retirou ao governo a '' utorisa<;ii.o de transferir para 
este corpo os officine& dos ontros corpos e armas. Dentro 
em pouco temJ?O ficára. desvirtuado a!'~im o pensa
mento Q& primeiro institnidor. Os que ~e conserv"áriio 
no e~mdo-maior da 2• classe obtinlJilo promoções que 
nã.o lbes p:::rtencerião qua.ndo estive@sem empregados na 
&ua· arm11. primitiva. 

De novo a lei de 28 de Junho de 1865 remediou este 
mal: no art~ 5• determi11ou que ~;e elimina&l<e do qua
dro do exercito a 2• cla.ss! do estado-maior, distribu1ndo 
pelós corpos os officiaes. que podem prestar se~iço 
activo, ficando os dema.1s na 2• classe do exerc1to, 
como aggrega_dos, ou fossem reformados para. perten
cerem á terceJJ"a. 

Infelizmente, rorém, o ministro da. guerra. de então1 
0 Sr. r conselheiro· Ferraz; em ,·cz de executar a.le1 
completa.mente, contentou-~c com redu~ir o quadro do 
corpo emqua.nto de todo nao fosee extmcto, de modo 
que d'eixou uma corporação com pretenções de acces
soe e com p~sso!ll que nã.o servia nas demais armas 
ou 'corpos do exercito, a cujos officiacs preteria. nas 
promoções. . 

Entendo que .i camm-a. cumpre su~tentar sua deh
berac;ão, que foi muito meditada,_ e lembrada. pelos 
mais instruidos generaes do exercito, ~andando de 
nm:t. vez eliminar-se do quadro do exercito esse corpo, 
cuja existencia hoje me parece per:fcita.mente inutil. 
(Apoiados .) 

Como deve ter a. camar:t observado. e o nobre minis
tro eu não me contento, combatendo e impugnando 
:l.S 'propostas, que julgo nociv!ls_; lemb:ro ta~bem 
:meios ao governo, apresento 1de:~s m:us proticuas 
o. o serviço da a~inistr:lyiio, porque ~ucro ;ne.lhorar, 
~ não def'oTgamsnr, deSCJO :fundar, e nao des.ru1r, pre
tendo edific:.,r, c n5.o a.rruiuar unicamente. ~lio é mi
nha intenção ~eniio coadjuvar o g:o,·erno, mes:no qu:~n
clo o con•idcro inconveniente, porq::~e acima. de tudo 
colloco os interesses do paiz. Ciiuit~s apoiados.) 

Foi ee:npre aqui minha linha de procedimento 6US. 

t~l!t:tr os principios mais. pr~~eitosos :i c:tu~a p_u?liea., 
defender M propostas ute1s, Impugnar M permc1oeae, 
J":"?as lembrar se1npre as idéa~, que me parecem pre!eri
~·eis de adoptar-se. (Apoiados.) 

As•im, pois, se o governo pretende. melhorar a or
P:lnisação dos corpos e armns do exercito, com pe~sonl 
~roprio e adequado :10 serviço militar; pam que nos 
~-,,de ~6 arbítrios para transferir ofllciaes de uma para. 
outra arma, o que não passará. de medida. i:ldividunl, 
c e. instrumento de canricho e de offensa- de direitos ad
quiridos, quand_o a. ,;e~adeira. ~for;na a fa.zer, a. inde
clinavel necessxdade e a. orgamsaçao dos quadros dos 
corpos es:reciaea, que deve eer comprebendida por to
dos os mmistros adestrados na. repartição d& guern'~ 

Prepondera ainda, senhores, umn Yaliosisl!ima raz:io 
no meu: espírito para. exigir do nobre ministro que 
::.ceite e adopte a minha. opinião em substituição á ~ua 
proposta; é que resultnr:l. uma ecc>n~rnia de des~za,_ e 
não pequenl!·. que pode::L ser _apro,·cita:la. e:n _beneficio 
ca claese mil1tar1 - que e a -ma1s pobre e ::~. · ma1s e&rece
dora de F.tecçilrdos poderes• do Est~?· 

Orgamser .qusdros de cie!pt>za:com dJff~entes hypo-

theses, compara.ndo as reformas por mim lembradas 
com o que actualmente se despende, pará- asàim mais 
cabal e fnndadamente comprcvar o plano que apresent-o. 
Offereço-os ao estudo do nobre ministro; e peço-lhe 
que, antes de os repellir, por amor propno, 8em. exa
me, os considere e aprecie de'VidameDte, ouvindo a :res-'
peito as pessoas competentes e profuie1eliaea:. 

Os quatro corpos do estado-maior de 1& cl.use, de 
engenheiros, estado-maior de artilb~ria- e 2& classe 
do estado-maior, têm aotaalmente um pessoá.l ~ 2~ 
officiaes, e custiio á nação annua.lmente 562:836&000. 

Uma. primeira orgauisação que reduza.-o COI'Jl9 de 
engenheiros a 50 officiaea, e o estado-maior de artilha
ria a 321 extinga a 2• cllt88C do estado-maior, e eleve 
o estado-maior de 1 • cla.sse a 80 officiaes, despender.;. 
por auno sómente 41i:2~SOOO. . 

Uma. segunda organisaçio igual no pessoal, maa que 
equipare os vencimentos de todos os·offioiaes·das armas" 
scientifieas, o c;.ne me parece de jnStiÇa., custará 
475:t44SOOO. . 

Uma terceira organisa.ção, (lUe redu2a ma:is õ cor
po de engenheiro~, re@tringii:tdo a -34 offici&es, não trari 
ae~peza. superior a 370:5158000. . 

Uma quarta sobre as mesmas ba.sell da: terce;.n, ·mas 
com a. bypothese da. segunda, apresentàrá à déspeza de 
428:416SOOO. 

A economia re~ultante da.· refOrma bala.nç3iá. entre 
150 a 300:000/iOOO. 

Não se poder&· assim, com esta. economia., melhorar 
os vencimentos dos offi.ciaes do exercito; quando doen
tes~ Nii.o é uma falta. de CIUÍ.dade, que ó oflicíal que 
enferma, e examinado pelos medicos t:uilitares , se 
retira do excrcicio activo. temporli.ri&mente; só receba 
o iOldo e etapa, quando é a época em qnc elle· mais· 
precisa p~~r.~~poder tntar-se 't Porque, lo~ que· os me"-· 
ilioos em exame consta.tão a moi estia, patà se na<> fin
gi-la;, se não concedem ao infeliz officii.al.· G5 vencimen
tos gera.cs'? Um coronel, que só depois de muitos a.n"'
nos de Mrvíço chégou· ao poattremitiente; ha. de· ficar 
reduzido a pouco mais de 1008 mensaes-, quando 
doente'? _ 

A classe militar, senhores; muito nos deve merecer; 
niiopO\lll<IU ~eus®guee nem sua. vidaemdefeea da patria, 
nos ca.mpos mortiferos do Pataguay e nos oombates 
sangrentos a que se expnzerS.o. (Mtutos opoiaido"s.) 

J:l. que novas quantias 11e não podem com elles des
pender, em presen.ça do estado do tbe&onro, aceite o no
bre ministro as minhas idéas, que fnr:l. real serviço o.o 
paiz~ apoiados), e co;n a9 economiu ~ue ella a.pre~nta, 
melhore a. classe bnosa., q_ue tão digna e glonosa
mente procedeu-nas inbosp1tas plaga.s do Paragnsy. 
(Muit<>s apoiados.) 

Dir-me-hão: Mas, se elimiuis do quadro do eltercito 
a SCJ>unda cla.sse do estaào maior, onde collocais seus 
offic1aes~ Respondo que acompn.nh-> o pensamento· da 
lei d~ 1865 Os capazes de serviço activo pa.ssem para 
:~s outros nrmns ou corpos; os que puderem ~inda pra
ticar Ecrviç~s moderado• e uteis, como commandos de 
pre~idios, colonias militares, deposito, etc.7 transfirüo
se pa.r:~. :1. segunda cla~sc do exercito ; os 1nca.pues de 
todo o serviço sejio reformados. 

"Forn:nilo cro um artigo as idéas que ennunciei. Apre
~cntc-o como substitnti vo co da. proposts.. Peço .10 no· 
bre ministro que o leve pnr:t su:J. casa, estude-o, exa~ 
mine-o, ouça opiniões competentes, c não por meros 
brios do governo, o deepreze in limine. Remettê-lo-hei 
:l. mesa., apenn.s termine o pouco que me resta dizer. 

Se a plll.a;-rn me houve!se tocado, correndo a discus
eiio do 1• artigo d:1. 1•roposta., eu lembraria ainda <m
tras providencias, que convinha tomar-se em relação 
ao ministerio da. guerra, que é difficiltmo àe cumprir
se e desempenhar-se, por falta. de a.uxilia.res, de desor
gani~açio dos servit;-os, da iasuffieiencia da. reparti
ção do ajudante-genér!ll, da ausencia. de tradi<;ües 
uteis e proveitosM, da desordem que alli tem reir:a.do 
na. administtu.ção sul_)erior. MM só devendo para obde
cer no regimento da· cua. cingir-me ao· assumpto do' 
2• artigo, julgo que é tempo de findar meu discurso, 
que de,·e ter fatiga<1o•a camara· (muiros nao a.poiado.,), 
e tah-ez, mliAI ~m· ~o plausivel,. ~gradado ao no
bre miliistr'o• 

Dcsej&Ddo sinceré!Zie:J.te co:ldjuvar- a ~ E:c., ~ue ·niio 
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pôde ainda estar ao corrente dos ..-:~.riados aerviçoa da 
aua repartição, é que tomei a ousadia de lembrar-lhe 
I:~.edid:l.s mais proveitosas que as reclamadas pelo go
verno. Niio :lique o nobre ministro comigo &gastr.do, 
por não dar o meu TOto A autorisaç5.o de arbítrio que 
sua proposta reelama.: (Muit4 btm. w.uito b~m!) 

Yem á. mesu, é lido, &J?Oiado, e entra conjunct:l.
..mentc em discuaaão o segwnte 11rtigo snbstitutlvo : 

" Fica desde já. autorita.do o governo para dAr nova. 
orga.niS~~.Çiio aos corpos eep.l<liaes, tendo em attençiio as 
necessidades do exercito em tempo de paz, e em pé 
de guerra. E' eliminada do qua.dro do exercito a ~· 
classe do estado-maior, sendo distribuídos pelos corpos 
oa officiaes que puderem prestar serviço activo, ficando 
os dema.i!, ou na 2• classe do exercito, ou reformados, 
como o governo foi auto'risado pelo art. 5•, § 3• da 
lei d~ 21 de Jllllho de 1865.-Pereira da Sil""· » 

O Sr. ..-oguarlbe (ministro da guerra. Attenç<lo.): 
- Começarei, Sr. presidente, respondendo á ultima 
p:~.rte do discurso do nobre deputado especialmente, 
porque parece-me que foi exaet:l.mc::~te nella que tratou 
do objecto do nrti9o em discllSiiito, ~sto é, da autori
saçio de transferenc1as. 

Antes, porém~ de entrar em ma.teria, julgo de"er 
fazer notar :í. .eamara, e o 1;1obre deputado tal me per
mittiri; a sua f.U~ de gc11erosidade, querendo fazer 
praça. dos seus conhecimentos, e como que a.Jludin.lio 
:1. que o orador . que agora. tem a honra de dirigir a 
palavra a esta illustr:~.da camara .... 

O Sn. l'ERElllA. DA SxLYA ~-Nilo apoiado, niio tem 
razão; entendo que é do meu dever dizer o que penso, 
com isto não faço ofrensa. a ninguem: tenho pal'8. com 
o nolare ministro toda a consideração. 

O Sa. MINISTRO DA GCEaRA :-... estranhnndo a po
sição que occupa., se achn.ria em falta no prefente 
debate. · 

Devo, po:t:ém, notar ao nobre àeputa.do, que sou o 
primeiro a. reconhecer seus talentos, sua superioridade, 
e que, ~e S. Ex. tomou 1)0r mirn estabelecer comparação 
entre as suas e as minhas habilitações, ;::erdeu total
mente o seu tempo. 

O Sn. PEn'EmA DA SILVA :-Nilo apoiado, está le\'an
ta.ndo um Cli.Ste!lo. Nlio fiz compnraçiio entre os seus e 
os meus coahecimentos : creio que não fiz ofi'cnsa, só se 
foi por ter elogiado o Sr. Manoel Feliznrd? como um 
bom ministro. 

O Sn. :MINISTRO DA GuEna.t-Continua.ndo, Sr. pre
sidentet a fazer sentir 3. falta de generosidade do nÕbre 
deputado, em relação a mim, procurarei acompanhn-lo 
:l&S reflexües que fez :í.cerca do merito, geralmente re
conhecido neste Imperio, do distincto, c sempre com 
saudade lembrado, Sr. conselheiro l\I:moel Felizardo, 
de quem, como onob:re deputado,tambcm tive a honra 
ae ser amigo. 

Mas é jw;tamente pelo muito que o nobre deputado 
invocou o nome deste distincto mílita.r c not:l.vel estn
dista que pretendo mostrar que S. Ex. foi pouco justo 
p31'3. comigo. 

O Sa. Pl:ntiRA. DA. SILVA: -Não apoiado, elogiei só
mente :í.quellc muito. 

O Sa. I\1JNISTBO DA GuERR.I.. : -Parece-me, Sr. presi- · 
dente, que a nutorisa.ç;o dada áquelle nobre ministro 
não póde entrar em comparação com esta de que se 
trata, quer por ser sustentada por obscuro orador (•wo 
apoiado•), quer· pela materia li'ropriamente da autorisa-
9i.o que foi dada áqutl.le mmistro, quer emfim pelas 
cireunu;tancias em que nos achamos. Tn.tarei de pro
va-lo. 

() illastre deputado leu a autorisa<::úc qae foi dad.:~ 
ao ministro da guerra., o Sr. :Manoel Felizardo, em 6.de 
Set.embro de 1850. Eu tenho tombem debaixo dos olhos 
esta autorisaç;.o, e por ella vejo que então se concediA 
muito mais do que hoje se pede. ~ão estando nós nas 
circumatanci&s de entiio1 é o illustre deputado quem, 
com ll1lA argumentaçiio1 autorisou aq_11ell:l. de que wu 
lançar mão. 

Sr. pretidente, na autorisação concedida ao Sr. ~1:1-
noel Felizardo se per:tb.ittio a tmnsferencia de oílicJ.&es 
de uma arma para. O'lltn, ainda para as acientiiic:u. Por 

l 
I 
I 
I 
I 

consequencia era o poder legislati\·o autori,ar o go\·erno 
a conterir titulas sc:ientificos. Y cja. bem · a camara a. 
natureza desta a.utorisaçiio. O govemo ficava armado 
com o poder discriciona.rio de introduzir nas armas 
eapeciaes, nas armas em que se exigem mais estudos, 
ofliciaes de . artilharia, cavallaria, infantsria, anuas 
~mfim arreg1men~. Entr.e~to a a.utori.s:~ção actual 
c para remover, em Circulo hm1tado, de uma para outra. 
arma, . officiaes com as devidas habilitaç!les. 

Pela autorisn9ão ampla, de que o governo i oi arma
do durante a guerr.1, e que o illustre deputado com 
razão recon~eceu mui~o. justa, pclde o governo premiar 
os bons serVJços dos mtHtnres que se uchaviio na eum
panha, alguns de armas Gcieutificas, promovendo-os, 
ainda quando niio tivessem os estudos exigidos. l\Ia•, 
cessando a. guerra, cessando C$ta faculdade, não se ,-ê 
perfeitamente que estes militares não podem proseguir 
em sua carreira, e seriü.o condemnados a ficar nos mes
mos postos, se nii.o se lhes abrir uma porta para no futuro 
a.seenderem a posições mais elevadas? . Assi.zn, pois, a 
autorisaç.ão de lioje, longe de ser um mal, como o enxer
gão alg11ns _nobres deputados, é um beneficio pa.ra. 
.aquelle6 milltares que perdêriio o habito do e~tudo, 
que estão velhos para certos trabulhos lectivos, mas 
que não de\·em comtudo ficar estacionarias, mnt&ndo-
se-Ihes tod& e qualquer 3>piração. ·· 

O illustre deput;1do não tem, pois, razão alguma, 
tsn!o mais. quanto m?stro que :~.quella autor~ação er" 
mu1to ma.1or e podta. dar lugs.r a abmos de ordem 
muito elevada. Bem sei que o illustre finado a que se 
referio era. ineap~z de os fazer pensadu.mente; mas a 
faculdade era muito maior. 

Âjl:ora proseguirei em minha :~.rgumentação, mos
trando que o illustre deputado, elogiando a autorisação 
que se deu durante a guerra para estas transferencins. 
advogou indirectamente a causa que queria combater. · 

Na verdade, fie dur:~.nte n guerra se permittia ao go
'\'erno que para premiar o~ bons servir;os dos militares 
pudesse f.lzer as transferc:tciae, e se &e sabe que não. se 
fez o uso eonvenienté daquel!a. autorisa~ã::., porque apc
Zl.:lS hou1·e um numero muito JimitaJo por fll1t:l tle 
precisos estudos, estudos que só podem ter lugar com 
calma, e quando o exercito &e acha em esto.do normal. 
vc-se clar:~roente que hvje, em condições mel!;crcs, é 
que o governo póde, depois dos necc<;a.rios ~x:1.mes, co
nhecer quaes são as hal>ilitsçücs e fazer est,.s trans!c
l:encius de modo que não iique pr~judicnd:t n~nhunm 
a.as clnsses. 

Por conscquencia, se o illu8tr<3 deputado louvou :~ 
. autoris~çiio que se deu durante :L gucrrtt, se não póclc 

contestar, como fura diJ:icil, que hoje é que se poc.lem 
melhor apre~ic.r o; SCl'Yiços c habilitações de cnd:t um 
dos · militllores, comprehende-~c que esta autorio:~c::') 
nunca foi mais :::~ec~ssaria do que actualmente. ' 

Assim respondido o argumento do illubtrc dc r•ut:vln 
que mais rela1·iio tbh:t co~ a materia QUe se di, cutc, 
procurll'C:i segui-lo Clll algumas de Stlas pon<!eraçücs . 

O illUótre <.lepulado pnreceu querer traçar um largo 
plano de org3lli>ll\·ão. Peço permissão paru. dizer que 
presentemente não se trat:1. da reorgani>;aç;io do exer
cito ; trat:!-se npenas d:~. fix~ção W!quella :força de que 
p:reci.sa o paiz. Em oceasi:io mais opportuna, qua.ndo ven
tilar-se o projecto de lUl':L lei especial, poderá o illus
tre denutado ter r:~zão em muit:ls ue ~aas consi<iera
çües, nl:J.S nn lei :I.Ctual, <jU:IDdO a can·,1ra Eabe <l_lW 

aper.:ts lm um mez me acuo á frente desta admims
tr:tção. !:ã::t me f..ir:> po~~i\·cl, ainda auando profiséo
!lal, apresentar os estudo~ nec~ssariôs para um !lov,. 
plano de org:tnisaç:i o <l ~ ~~ereito. 

O i.llu6tre à.eputa.do com os elo:;:-ios !i<!mpre merecido• 
qne tecen BD s,-. conselheiro .Manoel Felizardo me :1 1:

torisa a lembrar que aquelle illustre ministro, só pô'~" 
trat.u· com t:l:tt:l proficiend:t dos objeclln$ de sua pro
fissão, muito tempo depois de 11e aeh::tr á te~ta d" 
administração. Sa.óemos que o 'Sr. conselheiro :Manoci 
Felizardo subio ao minis~rio, se me não íalba a mc
mom em 1848, e que :1. lei :1. que se referio o illuetr" 
deput:l.uo é de 1850, isto é, dous a.nnos depois d:J. ascer.
çiio do partido conserYncior daqnella época, o q~ im
porta\'a dous a.nnos <le estudo e refexii.o pua ur.1 tt;i
lita:- distincto como elle era. 
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O SI\. !IIELLO Ruo :-E fez. u:c::a lei regulando os 
accessos. 

O Sa. !IItNJSTao D., GCEau:- Or&, como quer o 
illustre deputado que um homem que não pertence á. 
especialidade, venlla. de chofre ou propôr ou aceitar 
projectos, quando fallecem dadoa particulares'? 

O Sa. ANDJUIIE Ft~llEJJU.:- Logo, V. Ex. não esta
•-a habilitado para pedir autori~açiio. 

O Sa. MJSJSTao DA Gtamu :-Perdia ; a conclusão 
que o nobre deputado púde tirar é que um paisano 
não póde ser mmistro da ~u~rn. 

O Sa. ANDRADE Fua:EIB.•:-Tec;>scxemploem con
trario. 

O Sa MtstsTao DA Gt:Eau:-0 illustre deputado 
sabe perfeitamente que n:'io foi orgn.nioada por mim a 
propo6ta da fixac;-ã'l de forç:~.; eu, porém, adhiro per
!eitall)ente a ella, porque sobre ella tenho meditado, 
estou poasuido de sua con,·cniencia, e=inei-a com 
toda a cautela e com o au..xilio daquellas rcpm:tiçõea 
que devem ajudar o bom andamento dos negocio& da 
guerra. . 

Disse o illustre deput:~do que um dos defeitos que 
achava nn actual organisa\'ii.o era ser pouco· numeroso 
o .estado-maior de 1 a classe. 

Não sei que procedeucia nosoão ter as argumenu
ções do illustre deputado. S. Ex. procurou referir-se 
aos qua.dros existentes, m~s pela propria applicação a 
que elles eiio destiu,ldos, parece-me que niio ·h1. necessi
dade de maior numero, principalmente desde qne são 
destinados a commissões um pouco estranhas ;1. vida 
militnr. Com o c:xercito que temos Fe se augmentasse 
•> corpo de estl\do-mnior de ta classe, dava-se a mesma 
desproporção que o illustre deP.ntado notou fallando de 
uma arma especial-a. da n.rti.!haria. 

Censurou •o depois o illustre deputado o estado
maior da artilharia. A instituit:iio não sendo muito an
tiga entre nó~, eu ereio que não ha ainda uma expe
rieneia suflicicnte pa.ra que a possamos condemnar. A 
Yerdade1 porém, é que tal corpo é destinado ao estudo 
dos melnoramentos das anruL!, e que na época actual 
a artilharia tornou-se a primeira. arma. de ~erra,como 
o tem demonstrado as guerra• modernas, prmcipalmen
te a ultima em que as victorias prussianas fo ·ão attri
buidas & superioridade dos canhões e no Eeu emprego. 

Se queremos acompanhar os outros paizes na. senda 
do progresso, devemos attentl\r b~m para a. importancia. 
deste elemento tão poderoso, para que, em occasião 
preei~a, niio nos achemos em falta absoluta. · 

E acredito, Sr. preeidente, que foi depois da. ereação 
deste corpo especial que a arma. de artilharia ergueu
se do abatimento em que e.Jtava. e que a ia lentamente 
Jnatando ; e, portanto, a e:tperiencia. se já manifestou al
gum resultado, por ora sómente !allou em favor da 
conservação 

Disse, porém, S. Ex. ~ue ha.via um defeito capital, 
que era ser a cabeça ma.tor do que o corpo. :Mas, como 
notou entiio o Sr. deputado por Pernambuco, em aparte, 
"Parece que o nobre deputado equivocou-se ou confun
ãio consa.s muito diversaa. 

S. Ex. fez distinc'(ão entre corpo e cabeça que não 
existem. · 

O Sa. A:o."DilADE FIGVEJU:-E' estado-maior. 
O Sa. MtNISTBo DA Gt:EBRA :-Bem i mas a verdade 

é que anosaa lewsla.ção considera-o um corpo especial 
em lhe dar foros peculiares de direcção na arma 
geral. 

O Sa. A:O."DB.'-DE Ficntu:-0 estado-maior não é o 
corpo. 

O Sa. ~frNJSTBO DA GcEBU :-l!aa ainda. que se qui
:z:eNC considerar este estado-maior como cebeça, na 
phrase do :Dobre deputado, S. Ex. não tinha razão i 
porque, se att.endermos para o numero de oí!iciaes q_ue 
ia.zem parte ~os corpos arre~mentadoa de artilhana., 
~.o-se que aio em numero tão crescido, que póde-se 
.;:hamar cabeça. :1.0 esmdo-maior, sem que haja nenhum 
monatro de Hora.cio. 

O corpo de esmdo-maior compüe•se de M officiaes e 
a artilhAriA, propriamente dita, além dos officiaes su
peiore~~, que são 131 tem 46 capities1 46 101 tene11tes e 

96 2 .. ditos ; ao todo 299, iato é um crescido numero de 
officiaea, ·que podem bem constituir corpo em reiação 
i<tuellll cabeça. 

"Fallon o nobre deputado, ao concluir o seu diac:nrso, 
em melhoramento de soldo. 

O Sa. AI'IDilADE Ft~t!EIIU.: - E no eetado--caior de 
2•claue. • 

O Sa. !th~tsTBo DA. GUEBJLA.: - Agradeço ao nobre 
deputado despertar a minha lembrança. 

Devo ao nobre deputado peh Rio de Janeiro uma 
resposta em relação á maneira por que considera o 
estado-maior de 2& classe. • 

Senhores, como dizia em começo, não se tratando de 
uma lei de ors=isaç.ão, julgo que aetualmente nii:o é 
a oceasião maJ.B opportuna de discutir o assumpto 
grave da suppressão de um eorpo inteiro. Entretanto, 
pelas noções que tenho da organisa.ção militar, reeo
D.beço que ha alguma utilidade na. existencia deste 
corpo, sem enxergar todos os inconvenientes ponde
rosos que são apontados. 

Sabe-se que muitos offieiaes, aliás dignos,muitaa \'ezea 
por seu estado valetudinario não podem continuar no 
sen·i9o activo de suas profissõea. . 

O Sa. MELLO REGO :- E mesmo por que não tenhão 
os principies da arma a que pertencem. 

O Sa. ÁNDJUDE FtGUEIIU. :-Não se trata de abolir 
a. 2• classe. 

O Sa. lrbmsno DA Gm:au: - Trata.-se do estaco
maior de 2• clllSISe. 

Ha officiaes que\ não estando capazes de serviço 
activo, toda.via poaem presta-r serviços moderados, e 
seria iuiquidade reforma-los, quando o Estado póde 
ainda tirar proveito da sua. experi'lncia, de sna .:>oa 
vontade, e dos bona resultados de trabalhos compatíveis 
com uma saude fraca. 

Ha outros officiaes que perdêrão as habilitn9Ões dos 
corpos especiaes scientificos, e não tendo lv.ga.r onde se
rem collocados, ficiio perfeitanlente no estado-maior de 
2• classe. (Apoiados.) 

Passarei agora ás ar~ições feitas pelo nobre depu
tado em relação ao melhoramento de soldo. 

Sr. llresi:lcnte, é muito facil enunciarem-se certas 
propostções, especialmente quando da.bi póde resultar 
uma tal ou qual popularidade que muita gente ambi
ciona ; ma.s o difficil é realizar essas idéas va.gas, o dif
ficil é dar vulto e corpo H. esperança. e tornar realidac!e 
aquillo que niio Jla88B\·a. de mera e lon~qna promeSia.. 

Já. tive occastlio de mostrar, na. pnmeira vez que 
coube-me a. honra de !allar1 o bom desejo que poasuo de 
melhorar um pouco a condição de uma cl&Ne, enjoa bo:::lll 
ser-;iços de mim merecem a mai& completa adxnira.çio. 

Mostrei já á. cama.ra que procurei liabilitar-me com 
informações de pesaoa.s competentes, e reconheci :t im
posssibilidade, poseo dizê-lo, de augmentar o soldo como 
conviria., se acaso ap~entasse ao corpo legisla.tivo o 
melhoramento de que &e trata em relição à. armada. 
Tive lego em vüota a equidade, e achei que duaa cluses 
irmãs, 1denticas em aua institni9io e tiio distinctaa r.io 
podião no mesmo pa.iz marchar uma ao la.do da outra, 
melhorando-se a sorte de uma sem tratar-se das neeea
sidados urgentes daquella. 

:Mas o melhoramento naquella proporção é impossi
vel por e:tuaa das oossaa finanças. O mais que se póde 
fazer, segundo os dados que colhi, é augmentar uma. 
quinta parte no soldo, como já se fez primeira e se
gunda vez. Maia tarde, então, quando aa circumatan
c:iaa do pai:~: melhor:ll'em, e qll&lldo po&Sa haver me
lhores esperançaa, é de crer que tratar-ha de acucür 
a novas conaider>~.çüea. 

Disse o uobre deputado que certoa veucimentoa mi
litares só podem ser perceb1dos durante o exercício e 
não quando o oflicial mais delles precisa, isto é, em 
estade de meleatia. 

Eu diaae em apart.e o que é "C"erda.d.e : S. Ex. en.ua
ciou aquillo que todoa sentem, mas é facto que o que 
procurou censurar é o eatado normal de todo o f=c
eiona1ismo do paiz . (Apoiado&.) 

Sabe-ae que em regra os Ten.cimentoa doa empre~ 
doa publicas dividem-se em ordenado e ~tifica<;ão, 
e que o legislador tc\·e em ~is-..a nesta divJ.Si.o ec<lno-
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misar grandes de~, porque todos conhecem quan

·tos abusos se }ll"&ticão. (.Apo•ados.) Se os vencimentos 
fossem todos mtegraes, 'horroroso fôra o estado do the-
·souro. · 

Muitos os receberião em perfeito ocio, a. pretexto de 
molestias que nunca ha'Vião de :findar. 

Assim, se os militares são funccionarios publicos, 
como a.s demais classes, não vejo razão para que se 
queira estabelecer a· respeito delles um novo sy:;tema. 
{{e retribuição. 

O nobre deputado disse que erão pequenos os hono
'Tlllios dos militares ; convenho ; mas é força confesS3.r 
que não são tão pequenos como parece ; eitão mais ou 
menos em pr?porção com os de outras classes. 

E não o digo em prejuiz~ dessa digna corporação, 
mas como tributo á verdade ; ainda quando seus ven
cimentos não estejão em proporçao aos honora.ríos de 
outros empregados, goza. e-ua. de vantagens que nenhu
ma outra classe tem. (Apoiados.) 

Os empregados publicos morrem deixando muitas 
vezes suas :fimilia.s na miseria, sem o alimento quoti
diano, no passo que com os militares a. legislação tem 
disposto, e muito con,·enientemeute, visto os perigos a. 
que estão expostos em sua arriscada e nobre vida, que 
por sua morte fique á :l'amilia o meio soldo, além do 
recurso de pensão. 

São compensações dignas de attenç:io. Entretanto re
pito, e nunca cançarei de declara-lo, os vencimentos 
do~ militares devem ser nugmentados. 

Creio que tenho respondido aos principaes argumen~ 
tos do nobre deputado. 

A eamara desculpará se não satisfiz a. sua expectação. 

VoZEs : - Muito bem I 
O Sr.&zambuja (signaes de attenção):-Sr. presi

dente, pela primeira. "ez que me cabe a palavra nesta 
casa. tenho de apresentar um additivo á proposta do 
govero~ sobre fixação de forças de terra. 

Sou tal"ez o menos competente para adduzir a9.ui 
a.rg-J.mentos (muitos nilo apoiados), depois de terem s1do 
prOduzidos tão brilhantemente pelo nobre dep.utado 
representante do Rio de Janeiro. 

Os argumentos em que eu tinha de estribar-me para. 
~ostentação do meu additívo são os mesmos que apre
•entou o nobre deputado a quem me refiro, quando 
mostrou que o quadro dos corpos especia.es, isto é, o 
-.sudo-ma.ior de ta classe, o estado-maior de artilharia, 
o corpo de engenheiros e o estado-maior de 2& classe 
erão, o primeiro deficiente e os outros superabun
dantes. 

Que o quadro de estado-maior de 1 a classe é defi
ciente, basta que se passe em resenha. 3.8 differentes 
commissõcs a que é destinado !?ara rec.>nhecê-lo. 

O destino deste corpo é 1mmenso, o numero da.s 
commissões que tem a preencher é grande; corwnando 
de armas, commando de fronteiras, differentes outros 
comm:~.ndos, direcção de repartições da. guerra e de 
estabelecimentos de instrucção, :6.scalisação dos corpos, 
inspecções, emfim, 50 officia.es de que consta este cor
po •ão deficientes para o estado ordinario. 

Seria querer ca.n9:1r. a attenção da casa se cu viesee 
aqui fa.zer a leitura do quadro que tenho em ml'ios. 

Portanto, louvando-me no que disse o illustrado de
putado pela província do Rio de Janeiro, creio que a 
1 ~ cl~~ é i11Su!ficien~, quand? para. o estado or~
rlo senao prec1sos 2<J corone1s e tenente-coronclS e 
163 majores e capitães, ao todo 188 ofiiciaes, entre
tanto que apenas ha 50. 

O estado-maior da artilharia. é destinado a outros 
misteres da arma. scientifica:- instru~ da arma, 
direcçio dos arsenacs, dirccção dos estabelecimentos 
pnblicos, como. sejiio o~ p;yrotechnicos, fabricas, ~bo-;
ra.terios, comm1ssões diversas1 cte. Este estsdo-lllalor e 
entretanto superior ás neccss1da.des, porque temos no 
imperio seis arsena.es de guerra, inclusive o da. cêrte, 
que eatá hoje quasi todo em cinzas ... 

O lSa. Mmuno DA GUEallA :-Uma boa parte delle 
está intacta., o incendio felizmente não chegou até J.A.. 

O Sa. Az.umvu : - Este arsenal exigia 4 ofiiciaes, 
oa do Pará, Pernambuco, Bahia, Mato-Gro&lO e Rio
Grande do Sul 2 o.fficiaes cada um, ao todo 14 ofii-

TOMO U 

ciaes. A fabrica da polvora da. E&trella exige 3 ofii
ciaes, a de ferro '2, os laboratorios _pyrotechnicos do 
Campinho 2 e de Porto-Alegre t, 3 ofiioiaes; escola 
de tiro 1 official, deposito de aprendizes 2 offieiaes, as 
eommissões de melhoramentos e inspecções '1 1 exigem 
todos estes estabelecimentos 32 officiaes ; ha, pois, um 
excedente de 1~ officiaes. 

O 5a. AB.At:~o Lnu. dá um aparte. 
O SR. AZA.){Bt:JA :-Os offi.ciaes ajndantes são tirados 

dos corpos de artilharia, para adqairirem a. pratica, 
como manda o regulamento. 

O SR. AR.u:Jo LDu. :-E não adoece ninguem 'l 
O SR. AZAmn:u :-Aind:l. esse excesso se torna maia 

seneivel, como muito bem notou o nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro, comparando-se o corpo do estado-maior 
com os officiaes superiores dos corpos de artilharia. 
Estes corpos eontão 7 coroneis e tenente-coroneis, 6 
majores e 46 capitães, ao todo 59 officia.es; entretar.to 
que no. estado-maior da. arma ha. 14 coroneis e tenente
coroneis, duP.lo d)s que têm os corpos, ha. 10 ma.j~s 
de estado-ma1or para. 6 dos corpos. 

Qual foi o resultado, senhores, desta existencia. ano
mala de um numero superior de officia.ea do estado
maior áquelle que era. necessario na guerra do Para
guay'? E' one muitos destes officiaes for:io chamados 
a ser"Viços inteiramente diversos de sua. especio.lidade, 
como por exemplo, corwnandar corpos de infantaria. 

O SR. A:o."DRAnE FlGtrEJu: - Apoiado. 
O Sa. Az.urauu: - Quanto a.o corpo de engenhei

ros, 80 são os officiaes do quadro deste corpo, isto é, 
8 coroneis, t2 tenentes-coroneis, 16 majores, 20 capi
tães e 24 ~·· tenentes. Se este numero de officiaes em 
outro tempo foi sufficiente para. as commissões em que 
devião Eer empregados, hoje é superabundante depoill 
da crea.ção do corpo de engenheires civis, por!J_ue todos 
os trabalhos de engenharia civil, que erão executados 
pelos engenheiros mi!ita.rcs2 P.•ssão a sê-lo por <!ffi~s 
do corpo de engenhe1ros clvts, e por consegu1nte li
mita-se muito o numero das commissões que tem a 
desempenhllr os engenheiros militares. E se obaervar
mos tambe:n que durante a guerra do Para,"Uay, ha.
-v_:endo 80 ?fficiaes en~enheiros militares, :~.penas a}li e~
tlverão 01to, conclmremos que este numero e hoJe 
excessi"o· 

Estou aqui repetindo mal o que muito bem disse o 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro, unicamente com 
o fim de justificar o artigo addití"o que vou ter J. 
honra: de en"ia.r i mesa. . . 

Senhores temo de alguma mane1ra contrariar :t 
opinião eniittida. pelo nobre Sr. ministro da guet;:J. 
quando disse que não era. possivel fazer-se reduet;I\O 
no corpo do estado-maior da. 2& cluse emqua.nto 
considerarmos esta 2& classe uma arma na qual 
de"e ha,·er CBt&do-m.:üor. Se a. 2& classe é esta
belecida para dar abrigo aos militares que se inutili~o, 
mas que ainda assim pod~m prestar algum liCl""tÇO 

militar, é justo que o exerCito _Een~s. .as me~mas re:;a
lia.s que tem a. arma.da ; mas nao e 1sto o ']Ue se íez. 
O estado-~or de 2• classe já foi por le1 mnnd:ldo 
eliminar. 

O Sa. !l!zuo REGO : - Essa disposiçi!o era facul~
tiva e não obri.gatoria, e o facto de nü~ ter sido execu
tali.a. pro"a bem os embaraços que haVl3.. 

O Sa. AZAlliB'CU.:- Mas, entre~to2 "cio um re«u- . 
lamento oue resumin.ioemvezdeehmmaresse esta'âo
maior, s~p'his~ou o decreto. Como a lei ti!'ha. .uma 
existencia :onua e fundando-me na convemenclll de 
que essa. lei dew; vigora.r, tomare~ a liberdade de apr~
sentar o additivo para que continue aquella auton-
sação. . 

Ao exp~~ succinta.mente as obserraç<;es. que acabo 
de fa;&er não tive a Telleidade ·de Tir aqm apre~t&r 
argumedtos ::müs "aliosos do que aquelles que for:.O 
exuberantemen~~ exhibidos pelo nobre deputado pelo 
Rio àe Janeiro. 

O Sa. A:llliUDE FlGIJEIJU.·: - Tem fallado muito 
bem. 

O Sa. A:z:-"DCJA : -O additivo a que me refiro é 
assim concebido: 
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« L • Fica igualmente . utoriaado o governo & dar 
. nova or~ ao& ocnpoe eepeciaea, reduzindo os 
.. quadros <los de· encenheima -e de estado-maior.de arti

lharia, e amplia.ndo o. estado-maior de 1 & claaae. 
« 2.• E' eliminada do quadro do exercito a 'l .. cl&s$e 

do estado-maior, dando-se aos officiae11 da.·mesmao des
tino ms.r~do no art. 5• ~ 3• da lei n. 1,24G de 18 de 
Junho de 1865, para este effeito revigorada.. ,. 

A . cama.ra decidirá em· seu juizo esclare!!ido o que lhe 
pàrecer ma.is justo. (Muiro bem, mui'o btm!) 

O Sr. _!lfello Bcr;o :-Sinto, Sr. presidente, que se 
ti>esse -encerrado a discussão do a-rt. 1•, sem que me 
tivesse·eabido a palavra que eu havia solic:itacfo; não 
porque eu pretendes~e internar-me co debate politico 
que tem havido ua. eua, e ·quúesae aproveitar o ensejo 
para. definir a. minha posição em relayão ao gabinete : 
neste ponto quero ~;er julgado e cla..'SJ5c:tdo pelo voto 
~ ha 1'ottco dei contra a emenda. que se a.presenton 
ao -ç-oto de graçs.&. 

Sinto . não ter tomado a palnvra, porque desejnva 
acompanhar &os nobres ·deputados por S. Paulo e pelo 
municipio neutro nas . considerações que fizeriio sobre 
a. orga.nisaÇão e distribuil'.ão da força. que tratamos de 
futar. A discussão então era ampla, ao p:1.sso que a 
do art. :!• é restricta., e devo ciogil"-me aos Eeus deter
minados limites. 

Sr. preaidente, a. autorisação contidn no artigo em 
. discussão, devo dizê-lo com franqueza, tem, como todas 
as cowas, suas -ç-anta.~ns e suas desvantagens, seu 

- .. lado bom eeeu lado má.o. Noto, .porém, que os nobres 
deputados, especialmente o cobre deputado pelo 3• dis
tricto.do.Rio de Janeiro,quenaose achapre~ente,eque 
tão-habilitado · se mostrou em negocios militares, que 
ta.l:ltá. proficiencia ostentou neste debate, como parln.
mentar e :legislador aba!isa.do qne é,posto que se tivesse 
qualificado de novato e ac.!IZihado, talvez para jogar-me 
uma. ironia ... 

9 Sa. ANDRA.DE FIGUEI.RA :-Não apoiado. 
O Sa. MELLO. 'REGO:-.•. que eu me julgo <:om direito 

<le nio aceitar, só tenha vli;to o Jado má.o, e niio o lado 
bJm· da autorisaçio. 

A questão, Sr. presidente, 6 simp1Cl61 e cu quero re
duzi-Ia aos seus termos mais singelos. 

Já o nobre ministro da guerra. demonstrou, e o Íez 
com a. competencia da posição em que se acha. collo
ca.do, que nã.o podendo ser conserv.a.doa nas armas a 
que pertencem diversos officises que durante à guerra. 
forão obrigados a abandonar seus e.studos, a.oa quaes 
:João ,Podem mais dedicar-se hoje, pa.rn continna·los, 
preCLSào ter outro de.stino ; mesmo porque, segundo a 
'lei, não podem pertencer a armas ou corpos, que exigem 
habilitações especiaes, a.quelles que nií.o :LS possuem. 
. Como sabem os noÕT(ls deputados, cinco annos de in
. terrnpção de estudos fazem perder os kabitos do tra
balho intelleetual; além. de que, pela falta. de exercicio 
e augmento da. idade, a memoria se enfraquece, e já. 
nio retem, como d•antes, as ma.terias a. que se applica. 
Nestas ci.rcumstancia.s obrigar o official a permanecer 
ell:l uma arma ou corpo para que lbe faltiio habilita
çües e em que não p6de fazer carreira, é cansar-lhe 
um grande e immerecido mt:l ; é preciso, pois, abrir
lhes a -ç-a.lvnla da trnndereoem de uns para. outros cor
pos ou armu para que teD:hão aptidii.ó, em que po~são 
ganhar postos e fazer carreu-a. Por e$te lado, po~to, 
não R póde desconhecer a vantagem da autor~. 

{Ha. apClrtu) 
O• moti..-oa, Sr. presidente, que podem )W1tific1r :1 

autorisação que foi dada ao govemo para durante a guerra 
:fa2er eo113.11 tranaferencias, ta.mbem a. justificao. hoje; 
pnrque dào-se.a.inda &I; mesmas razões· de aproveitar-se 
a aptidão conhecida e experiencia que mostr-.t o officia.l 
para.. servir em anua.. difrerente .O.S.q.uella a que perteuce, 
e isto com vantagem para. o serv1ço e par.r. o mesmo 
ot!lc:ial. 

(Ha. um apark.) 
Nestes llegoci<* Dão podemos argtUDelltv senão eom 

a pratica., com os factOs. E não. póde ser con~o 
pelo nobre deputado, :nem por Illilguem, que ex1stem 

ainda · officia.es que nio· pod.em ser. couaerva;dos nu 
armas a q'Uil~eem. 1:' ·preci.ao dar-lhes destino 
conveniente,"·· üiao para os lugares que occupão .. outros 
comas ha.bilitat; ~ 's que a. lei requer• 

o .sa . . A.NDil-Uif! Fu:mmu. : -E' melhor ampliar o 
quadro. 

O Sa. MnLo ~; -0 quadro (:, officialichde ou 
o do -exercito 'r' 

0 ' Sa . .Al'IDILUIJ: Fu;QIIlA:- Aquelle que seja. ne
easaa.rio a.mpliu p&rn· attender a esses direitos adqui
ridós. 

O Sa. Mt:LLO REGO :-Como se póde exceder o limite 
necesaario pltr& manter a. relaição que se deve guards.r 
entre os officiaes e o computo da força'? Isto não .: 
couaa arbitraria, está. sujeita a regras e preceitos para 
a execução do serviço. 

Mas, dizem os nobres deputados, limite-~e a autori
&açã.o, esta.bele~s,-ae, ,-pelo menos, & clausula de só ter 
luga.r a. tranmrea.cia. a pedido. Penso de modo contra
rio, Se a trausferencia. só devesse ter lugar por · conve
nieneia. do officia.l, ra:zio terião oa nobNs deputados. 
l'l!a.e ella :tunda-se tambem,e principalmente, na!! conve
nienciaa do serviço, e em ta.l caso na:o deve ficar de
pendente de vontade ou interesse do official. Estou 

.·certo que o governo, .para u~ar da medida, se ha de 
guiar por documenws officiaea, pelas iuformaçõeG ou 
proposta .. das autoridades competentes, á.s q~U~.es ha de 

:nece!IS&riamente onvir; e só assim ~oderi. elle conven
cer-se da necessidade da transferenc1a e effectua-la com 
consciencia tranquilla. Telll()s a com.mi-.sã.o de promo
ções, que é muito competente para a cla.ssificaçã.o dos 
ofliciaes que tenhão de ser l:!&nsferidos ; nio acho, 

· portanto, necessario requerimento . -do -official, assim 
como não o é -para ·a. promi)Çào. 

Sr. presidentel tenho precisão de· explicar um aparte 
que dei com relação a esta questão, q_nando em uma 
das sessões passada• ·orava o nobre min1stro da gu<erra. 
Disse eu: niio ha. inconveniente na medida. se ella fôr 
executada. com escrupulo e e.spirito de justiça.: mas 
receio o patronato. Vou agora tocar no hdo m:í.o da. 
autoriEnção. . _ 

Sendo ns promoções :fei~ por anuas e pelos corpos 
eapecines, segundo as antiguidades adquiridas pelos res
pecth•os officiacs, pondo de :~;>arte o caso de mereci
tllcnto, póde muito-bem um nuuistro que queira saltar 
por cimu de todas as considerações e gui:u-se súmeute 
p~lo esphito de patronato, nas vesperas de uma promo
ção e qu!Lndo haja. uma ou mai3 'lilll;J:lS, por exemplo, 
no cstado-mn.ior de 1& cl.a.sse, transferir pnra ahi um 
officilll do estado-maior de artilhana, que seja mais 
antigo do que os da classe l'ara que elle passa e 
vice-versll, e assim prejudicar dire1tos adquiridos ( apoia
doa) que a lei quer que sejão re.speita.do~, desde que es
tabeleceu que as promoçües, repito, sejão por armas e 
d' entre os rcspecti vos officiaes. E~tc caso, eu o confesso, 
p6dc dar-se. Não espero que tal aconteça, mas nii.<> é 
1mpossivcl; e é por isso que eu disse que rc<:eia.va o pt:
tronato. Estou cocveccido de que o a.ctual Sr. ministro 
da. guerra niío o ha de praticar ; mas quem nos pôde 
88segurar que S. Ex. permanecerá no poder até á. ter
minação da. lei que discutimos 'r A illl>tabilida.de de nos
·sa.s coWias é tal que n:io podemos· ficar tranqmllos a 
ease respeito. 

Portanto, Sr. presidente, não censuro e antes louvo 
os escrupulos qu.e os nobres deputados têm manifestado; 
eumesmo os tive, e declaro que foi sómente depois de 
varias conferencias com o nobre ministro qu.P. pude do
lD.iuar a repugn.a.ncia. que sentia em adherir á. autorisa
. çii.o tal qual se acha ella concebida. Mas <levo s<:tt"es
centa.r que ~e todas a.s minhas duvidas a esse ;~:espeito 
&e achã.o dissipadas, porque de facto cottvenc1-me da 
neceaaidMe da. medida, nem por isso deixo de ·te!:- um 
eerlO receio de que <WIA se abuse. Auim, pois, ·d&ndo 
semelhante autori8açâo tzznbem como l1liUo prova da 
Confiança. que• me. merece. o nobre.miniatro, reservo-me 
todavia, o direito de· &ealisar.o 1UIO que della: fizer o 
governo; e se :fôr vi..-o até o a.nno vindouro, e me CO:l
~'IIeste·iugui hei. de'indagsr como-foi ell& ~e
Ciitad&. 

E neste ponto, a.ntea de ir a.rliante, pennitta-ee-me 
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quet sem deixar de ser !!!ligo do goTemo, e sem 'que
rer Jevautar suspeitas áeerca. dos &entimentos Que me 
animãó 'com re1ayio ao gabinete, .:faça. um ligeiro re:: 
paro. ·• . . .. ., ... 

Sr. presidente, tal vez esta discussão · M::uvease 'simpli
eado muito, se o : relatorio elo · mioiiterio d~ gueua. 
tivesse . .t,i-atado da materia e exposto as razões ·em que 
o go-çemo funda o pedi~o de semelhante automação. 
Se eu, ·eo~o men:b"! .il~'oo~mwã.o, ten~o _occasiiio de 
oonferenc1nr e d1scutir ~m ·.'Q nobre IIUlllStro, pude, 
antes de vir para. o debate, convencer-me da necessi:
dade de~te artigo, o mesmo. não a co o tece com os nobres 
deputado~, que só agora é qu.e podem . conhecer a sua 
razão d,e .11er. Não se pede uma medida desta ordem 
sem se preparar antes o j~gpirito ·da cama.t3- (apoiados); 
e .era no rela.torio ,qu~ podia. ter assento a sua. Justifica.
ção desenvolvida. Se a.saim se .tiveu'e procedtdo, se a 
camara tivesse siõo pJ:evenida com tempo, de .J;D.odo q~e 
os nobres deput:l.dos pudessem ter estudado a mater1a 
e colhido, por;.i0 dagaçiio. propria, os convenientes es
clarecimentos, é ·.muito provavel"que ó debate nio ti- . 
ves&e tomado o. eairiinbo <J_,ne . tomou. · 

Ass~:IIXprefisando-mc, ~r~ presidente, não me ~tra 
no a.uuno ,o_ m~to de éetlllurJ.r o autor do relatono, a 
quem aliás respeito e pre29 por todos 'os mativos ; digo 
apenas o .que .. sinto e m_e p~ce justo, . e acho 11ue por 
este modo procedo como .QI!m, am~go. . . · . · ' 

(Ha um aparte.) · · 
· J i ' dei a -ruii.o por que nH.o admitto a restricçiio• 

Quero deixar .ao governo a• liberdade .de 1az.er da a.u
to~ção o Jllelhor ·UEO possivel sem. dellen!lenc!a. .de 
ped1do1 ·reservando-me· oomtudo, como JÁ .dill!t, o .dirmto 
de fiscalita.r ' a applicaÇÃO: q-qc.se .fizer .dà.medida. 

O Sa. G.U.v:io ;-Ainda.hoje se pretenden dar uma 
autorisa~.o mais runplii. . . . _ . 

O Sn. MEUO REGO : - Quantc.- ao limité, está ~a 
propria &lltoriaação, está.. no prazo da. lei e rias condi
ções· em qwe podem sex:. feitas as transferencis.s. Eis o 
q"&e diz .o artigo.: • Fica. o governo des:de ·já auto.risa.do 
a transferir: ,de Umas, para,"o11tras armas, COmJilrehen
didos . os corpos; e&Jl!l~ os 4)fficiaes do exerCito que 
em serviço de, pa,z, e de gu.erra.tenhã.o mostrado aptidão 
para arma ,düferente, .d& sUa.; ·uma '1.-e:: qU!l pns..uilo .u 
ho.'bililaçõta e~eigidiu pelas , ~ii . .,;g~ta . · » ,Aqui est:í, 
pois, . a .limitação, . a 'base · que os . nobres depút:).doa 
querem . . , . .. ... · 

.Já: se vê, pois, que o gov'emo não póde passar um 
offici.U. de cav:illaria, por exemplo, para engenharia ou 
para qualquer ,dos_ outros : :corpos scientificos; porque 
esse officia:! nH.o tem ~ ~abilitaçao exigida. · A'quella . ar-
ma não tem os mesmos . estudos . destas. · · 

O .Sa. FoNTP.s: -Já passou um parente meu .... 

O Sa. MELLO REGo : ~Porque a lei autorisa'\"'•\ essa 
transíerencia, mandando . que o estado-maior d.n. arti
lharia foll!e organisado ()Om ·officiaes das armas scien-
tilieas. · · . . 

O penll!.meo.to da lá foi bom; se, porem, houve 
abuso •..• 

O Sa. A:<DRADE F1Gt!E11LA :-E' exactamente contra. 
isso que .nós reclAmamo&. 

O Sa. :MELLO REGi>: -Actualmeute as duas ancas 
q11e têm estudos. identicos, e em que com mais facili
dade -se póJe dar .o jogo de tra.nsferencias abusivas, !ão: 
.o estado-maior de. 1• clllSse e o de artilharia. Com o 
corpo de engenheiros já é mais difficil, as habilitações 
ahi siío ~ extensas, .. abrangem estudos .que não são 
daquellas .armas; , o govemo não ~de· tão fac:ü.mente 
justificar. o,_ abuso ,q,ue.colDlJ1etter . . - · . .. ·:. 

O SJi., A~'Du.oz FIGUElaA:'- Então reatr~ja-se aau
toris&ção a easas. duaa armas. 

O Sir.. Mzuo :R~:eo : ......; O illustre deputado não me 
comprehendeu, naturahnente. porque . me exprimi mal. 
1-:u digo que o gi>l-érno-nH.o p6de -passar um :official de 
engenheiros, do estado-maior• de 1• classe. ou de arti
.lha.ri.L. 'que teupa. ·u l!«esB&rias. habilitações, JII1I& ca- •. · I 
valla.r!a . ou infantaria;· que nãe> são armas scieati.6C3.S. 
Não está'~.-no eapinto da_ antorisaçãa.; ,. · .. 

· Juatificiáda '~· a IXIiDlià -aasiguatara no p&reeer da. 
; ·. ;. •:_·_ . ~ ~ - - · ~ - ~ - . ; !.: .. ~ . . :,_ ·." ~~ ::;. .· · - ~ :-_; ~ - ~.;. ·. :· 

commissão, ~.a a~mpanhar o illustre deputado -
pelo 3• distrtéto · do Rio de Janeiro em a.lgumu dlUl 
considerações <!De fez. . 

Acha. o illustre deputado que ' ·uin doa defeito. Ja 
organlsa~o ao . exercito. (e· por tal motiv<> ~uer antes . 
d&r ao governo .o" maior arbitriop'a.nl:reorgSllÜaro exer:. 
cito~· do que UJll&. simples autorisa.çãó') é ser o •corpo· ~e 
estado,,..l!laior .de 1•. êlaes.e ni'ni.to diminuto; ein· Te!açio 
ao .aerv1~0 a <j.Ue é destmado ;. ·a.O pa.sso :que · o ·llo es
tado-.maior de artilharia é muitó. numeroso, em relação 
ao ~erviço para . qu~ foi ereado. . . . 

.Desta · OI;~ini~.o é t!'mbem o' no~re:deputa~o que me 
precedeu, rellresentallte '4 provmCIII. do Rio-Grande 
do Sul," o q_u:i.l é de pareaer que seja reduzido o corpo 
de engenhe1ros. 

qosto de &er sincero, e nusca., por espirito de con
troversia, combato uma O'['inilío que acha . a~.olhimento 
em minha conscienéia. Entendo que à · somma. -dos 
officiaes; que · compoem o. corpo do .esta.do-ma.iór de 
1•clil.Sl!e, do ietado~~ior de artllharia e de· engenheirOs, 
é talvez; supersbundà:nte em rel&.çjio . 4·tiecessidades d'-J 
nosso · paiz. Não ·sou, ; porem,':de opíoiãO que· se deve 
~gmeutar, pe'o ni~noli 11-ctualmente1"? nu:meio d:C ó~
etaea de estado-ms1or de t~clas&e. · . " '' ' '' · · , ..•. 

o corpo de engenheiros j~ i:liió tem hoje 'o numero 
de of!iciaes que .llie de\1 o r~ento de 19 de .Ab:Nl 
de 1851 i. nias ainda assim me p~ce que o seu peu~al 
é exeess1vo. . . - · .. · · ·.. · • · :. · ' · · · 

Na-quelle tempo o ministerio d& guerra ·f<imecia êti
genhelros para as proviBcias, para. ·os !!ivürsos ministe
rios, e : até' para a.sindustrias particulares; Hoje, . porém, 
que ha ·um corpo U:e engenheiros civis, como bem· pon
derou o nobi:e . deputado ,; hãb ha"motivo para que o 
corpo dé etigeribeiros :inilitarea' não &<!irra; ainda m~or 
reducção do que. a que se lhe fez · quando·se•orga:n1sou 
o ésta.do-maior de artilharia. l51as agora. rião se trata. 
cllito; do "que tratamos é de.".iixar·as· ,forças de terra 
para. o anoo financeiro de 187'2_a 1873; dando-se;'por 
con>eniencia. do serviço, autorisoi.9iio &o ·governot'auto
risa.çio aliás · ~imples, para transferir olficiaes· <1e um~~o 
}iara outras armas pelo m~do e nos ~os j_á:e:X:}X1itos. 
Entendo que a occa.sião n..o é a · maiS propna para en
xertarmos na lei que ee diicute ui:na: Ó'lltra, .. autorisação, 
.que envolve tambem ,arb_itrio1 q~e nilo,f9i pedida)·e._g_ue 
não póde ser executada sem. muno estudo ·e sem mmta 
reflexão·. Se o governo niio pedio e&ta.-P'Utoriaa.ção; pira. 
que havemos ·de d&-lil.. ~ :5e o· govemo· 'tião a pede i é 
porque não precisa de!Ia , e sec ni\o preéis~1 não · far.í. 
uso. Se outros autorisações por 'elle solleit&<1as e ·con
cedidas pelo corpo legiJ;lati-ço deixiio 'de 'ser exeCll.ta
à.:Ls, como tem acontec1do com· a n,lforma dos ~aes 
de guerra, que ha. q_uatorze a.nnos)igura nas le!J5 de 
fixação de forças, ~em que até hojffosse 'realiiada,''o 
que· se poderá. esperar desta., que niió é desejada 1 · · 

o SI\. ÂNDI\ADE FIG'CEIIU. :- Era melhor eliminar 
j:í. o estado-!Ilaior de 2• classe. 

O Sa. MELLO Rl:có : - Não acho conveniencia. al
guma em eliminar·ce já. o estado-maior de 2• classe. 
Que. destino quer o nobre deputado que ·se dê aos offi-
ciaes que a elle pertencem~ · . 

O SR. ANDRADE FlctlEIBA. : - Reforma-los. 
O. Sn. MELLO REGO : - ·Reforma-los ! Mas para que 

ha.vemos de fazer semelhante m:U a esses oJliciaes 
que ainda servl!m ~ 

o·. S&. ' Âl'mBA.DE FJG1lEIRA.: -E elles não· estão fa
zendo malao paiz ~ 

O Sa. MELLO REGO : -O illustre deputado a.-çâ.uça. 
uma pt_:o~sição que não póde provar, que é inteira
mente lnJust&. 
, Esses. officiaes prestão muito bons serviÇos ; gia'n

de numero delles estão sendo co~venientem.ente a.pro
veita.dos nas reparti~ militares anu~ ao quartel
general ; e basta o facto d.e não pode~ . elles qUJ.~;i 
ser promovidos por. · ca.uaa. da. · orga.nisà.çio que te:in o 
corpo do estado-mmor de 2t cl&slli!; 'para-que o··nobre 
deputaào não oomui~~ tama.nh:Cinjustiça.. · 

:;ce~ ~o~Nn~E F,•iõlliàU ;~ Niió ·a.~mmetti par& 
/. ôsà;: MExi~ :REGO:~ Nem pára ~'tOdos,· l!em 

" ' .•' 
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~ com nenhum. O illustre deputado não me mostra. 
nem UQ àe8aes ofiic:iaes em santo ocio. . 

Direi, pois, em resposta ao a.parte do nobre deputado, 
que reformar esses officiaes depois dos bons serviços que 
têm prestado e que ainda prestio na medida. de suas 
forç.:J.S ; reduzi-los a um aoliio insi~ca.nte; priva.-los 
das gratificações de exercicio na 1dade· av:Lnçada em 
que j& não podem dedicar-se a outro genero de vida., 
porq_ue emfini consumirão a sua mocidade e as suas forças 
seiTUldo ao p:üz, seria uma. crueldade sem nome! Não 
é assim que se devem premia.r os servidores do 'Es
tado. 

O Sa. AI\DJU.DE FsGUEIB.A :-Pa.r:L isso ha as pensões 
e as reformas. N"ao se creão empregos para premiar 
serviços. 

O SR. MEu.o REGo :-0 illustre deputado esti euga
:ta.do. Niio é exact<3 <J_ue se tenhão crea.do empregos 
pa.ra. esses officiaes; elles são aproveitados nos lugares 
pa.ra que têm as necessarias habilitações. 

Percorra o nobre deputado a. lista dos ca.rgos e com
missões q_ue elles exercem, e ver:í. que prestão muito 
bons sen"J.ÇOS nas repartições do miuisterio da guerra. 
Serl$, pois, uma. injustiça. passa-los pa.rs. a 2• cla~se ou 
reforma-lo~, como quer o nobre deputado. 

Sinto, Sr. presidente, não poder dar o meu voto :1. 
emenda substitaitiva apresentadtt pelo illustre depu
tado pelo 3• districto do Rio de Janeiro, que não a 
comprehendo bem. Eia a sua primeira. parte. (Lé.) 

Orn, o illustre deputado que não quer conceder uma 
autorisação nos term<ls da. que discutimoe, por~ue acha 
que lhe falta. um limite e uma base que a.luí.s tem, 
~presenta. uma emenda nestes termos ! Que nova orga.
!lliação é essa, apropriada. a tempo de paz e guerra., que· 
quer o nobre deputado~ Pois quando não ba. uma ne
cessidade ou Ulll:J. con,·eniencia. manifestruncnte canhe
ci.ia; quando nenhuma ci~cumstancia extraordina.ria 
se tem dado que reclAme uma. nova or:tanioação no 
q~d.ro dos corpos ~speci~, é que o nobre deputado 
q~er dar um;~. faculdade tão e."tensa a.o govem<l, que 
nao a pede 'f 

Sr. presidente, a primei r:~. organisação do quadro dos 
officiaes do exercito :loi dada. pelo regulamento de 1 
à~ Dezembro de 18~1, pr<lmul::ado pelo Sr. José Cle
r::.e,.to Pereira . Aui se estabelecêtii.• bases que a.inda 
:taje perduriio e forão recebendo maio~; desenvolvi
:::::lento, até que o regulamento de 15 de Abril de 1851 
nlnrg_?u e complcto_u a.quella organisa.;.ão, designando a 
rdaçoo entre as d1verses 8rm.!L5 de que se compüe o 
exercito. Tuilo o mais que se tem feito d:l.hi para c:l 
té:n sido modificações, alteraçücs, retoques, porém na.da 
d.! fundamental. Entretanto, parece que o nobre depu
"!:J.d.o com o seu sub:;tituti-ro quer rev:olver os corpos 
~;cie::~tifcos at.l ás bases. · 

Di:;: a segunda parte da (!!!Jeada do nobre deputado : 
(L'.) 

J "- disse o que penso á cerca dtt suppres&ão do estado
r>•aior de 2• classe ; nio vejo vantanoem por ora ns. 
:>•!op~.ão dess:1 medida, e aindn. menos

0 
pelo modo P<lr 

q;.:e o nobre deputado quer leva-la 3. eff~ito. O facto" ü.e 
j:.ó. t:_r sid:> o ~o_verno nutorisado a 8np:lmir esse corpC•: 
e :J'() te-lo fetto, pr0\"3. que a med1da não o:rerece 
V3..:l';a6e!'!l. 

~ão posso, portanto, concordar com a opini:Io ê.ú 
noll~e deputado, express4 na su:J. emenda subs!ituti\·a: 
a~::tc at.! que ella e.n':'oh·e um arbítrio perigoso. Toea: 
·na, se o nobre mmtstro en~ender rtuc ella lhe :;erve. 
~>e qt:izer aceitar e ;tc arbimo oue o nobre deputado a:.€ 
tão escr:1puloso se tem mosirado a respeito <ie 'cõn
c!ss;:; ,s :;<> ~binete, _lhe que::- dar, pela minb.:~. p:ute 
nao fare1 ma1~ çuest:Jo. 
•. V o~ .acompanhando o debate por moJ.o uesor<ic::a.;.o:>. 
o:ot;a:lldo pelos apartes .. . 

Yoz<:s :-Tem !illado mnito be:n. 
C: S~t. JIIELt.o .REGO:- Volto ás eonsiilera.çüeR feita; 

pe:o :10bre deputado pelo 3" districto do Rio U.e J::;.
n~iro :icerca elo estado-maior de artilharia, c-..~ elle 
11illto::. como u;n monstro, co:n n cabeça maior <!o a;;;: 
•l co~po. Os olficiae~ superiores arre!rimentados ue aiti-
1h:lr1:: e os do estado-maior de art:Ílbaria pertencer::;.;. 
J:t~>t::a ar:trut., mas destinão-~c a. fins differe::J.tes: !:JO:" 

1sso nio adriurâ. que o numero destes seja. maior do 
que o daquelles. 

Entretanto, . ta.mbem me parece que o numero doa 
offioiaes deste· corpo é um tanto excessivo, mas acho 
que não temos sufficiente experiencia do eernço que 
elle presta pa.ra desde jã. da.r-The nova organisação. 

Não me encarreg:u-ei de defender essa creaçiio, de 
9.11e aliás nunca Iai apologistA ; MSS. ella existe 
lioje. · 

O Sa .• -\zAMBUU : -E' de origem :franceza. 
O SR. :MELLo REGo : -Mas :1 França tem ou tinha 

um grande exercito (apoia®,J; a artilha.ris. alli eonsti
tue um corpo, é, por aasi.tn dizer, uma. secção desse 
grande exercito, tem o seu e•t:ldo-ma.ior. 1\!aa nós temos 
um e.....:ercito apenas de 16,000 homens. 

Como disse, :1. crcaçii.o eJtiste; os sens officiaes t<lm 
prestado bons serri'(os nos estabelecimentos em que 
servem, têm-se recommendado á atten~ do governo; 
alguns se :~chão na commissão de melhoramento do 
material do exercito, que é serviço importante, pro
prio dos officines de artilharia, annn que muito tem 
subido de import:mcia nos tempos modernos; e nós que, 
como bem ponderou o Dobre miD!stro, temos acom
panhado o progresso de outros paizes em diversos a.s~ 
sumptos, não podemos deü.:a.r de acompa.nba-lo neste, 
que é importantissimo. · 

E' \"eráade que a artilharia no nosso paiz póde dei
xar de ser a. primeira &rnla, segundo a natureza da. 
guerra. Em uma luta interna, no caso de uma. guerr:~. 
civil, a artilharia. perder:í. muito da. sua importancia, 
conforme ns· distancias a percorrer, a natureza do ter• 
reno, as conilições topogra:phicas, etc.1 etc. Tu.do isto 
pôde influir para que e!Lu não . se constltua. arma nrin
cipal, e· sim a .infantaria, por q_ue esta vai a tÔd:~. :L 

pa.rte. 
l\!as tambem c:~sos ha'"er:i, e esses serão talve~ 

aquelles par;J. que nos de-çnmos prevenir, em que nos 
poss:unos achar envoh·idos em uma guerra externa, e 
em que a artilhari:L represente o princiPal papel. 

Por isso concordo com o nobre tninistro e com. aquel
les q~e ente~dem que devemos dar a esEa arma :1. con
sideraçio que elh merece, e fazê-la acompanhar o pro
gresso a qlAe tem attingido em outros paizcs. 

Yott termi~ar; :L hora. est:i muito avançada., acasr:. 
est:i. f•ttignda {não apoiados), e ni'io quero concorrer 
para que n d~scussão de forças de terra. ~e torne inter
mina\·el. 

Desejo, porém, Sr. p•esidcnte. fazer uma pergunta. ao 
nobre n:.in:str.:>, qu~ t:J.1oçoez p:trt~:a um pouco destacad~ 
do assumptz· que dtscutimos ; ma.a Y. Ex. me pé"rmitir.í. 
nue a faça, a:tendendo a que não pude tomar parte nr, 
d:iscmsão do:~.:~. 1'. 

E' ~>abido. s_.:.e, por occasião de ser nomeado o Sr. du
que de C:t:uas ;:;eneral em chefe do nos~o exercito en;. 
ope:::11çves r.o Par:~:;ua~·, expedio o ministerio da guerr:J. 
um l:t·:lso :::a:1da.ndo sob~e;t!l~, até :i conclus:io d!!. 
g-.1erra, ., andame:-.~o de tcdos o ... con<elhos de !!llerra. 
a._qne est::.·::i:c respc~dc::J.do di\·ersos oillciaes do

0
excr

CJtc. 
} • • &-.:.<:-::": e_5:[, cot;c:~üd:>. desd-; o ~n!lO passado : póde 

o ::;;o:Jre m:.c..:s!:-o dtzer·-;::e se tt:m trJo andamc.:1to esses 
conselhos .... 

O :::R. )~::<:sTM D~ Gnnr..\:- Trato de examina~ 
o e;tr:.do C.·:~Ee :-.cgoc!c pa:a dar-lhe t!ma solução con
,·e=.:e:J.t•.!. 

O S:-.. ~::,::.~o F.1:.;o: - •.. ou e:~tende-se ~ue aqudla 
sar,?~nsão unp<!r.a.. uca especie de am.nistia.. 

Pc:ece-me que c á era. tempo de ter-se dado :milil
me::t~ a egte r.egocio, e dCl tê-lo terminado. Ni\Q é pos
&:ve~ o-..e es~s oi::ci:~.es co!ltinuem a permanecer como 
t~r.::. e~ado la tres ou auatro on mais annos sob :;. 
y.::~ss:io de =a imp .. ~Ção, justa ou não, que os sujeiu 
u. ~ co~~erh? de guer.a ; o facto presuppüe wna falta, 
e f&t::>. ícra <10 cot:~m,;m. 

Seassi:n é,so:I~ o officia!o castigo de que .; merecedor, 
e nio se iaç:J. este de::::xorar. Se, porém, o o.fficial não 
:fa:tou. :;.o seu deve:-, e o conselho .; apenas o meio, que 
a.iiis lhe~ fac::.itado. de illiba.r a sua conducta e :trut.nter 
o õrllbo de se::s ga!i;e~, p:1r:1 que difficalt:lr esse meio 't 
(.4piadJs.) 
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Para--que semelhante demora.? - _ . . . 
O nobre ministro da guerra não póde ~er cens]Jtado -

por esta demora, está h a poucos dias n'o . governo, e 
acaba de -. dizer que . trata. de examinar esse negocio; 
mas et\ peço~lhe permiss~o para despertar sua attenção 
a eáse respetto, porque Já deu~se_ um grande abuso. 

E' sabido que os officiaes submettidoa ac-imselho de 
glterra não podem, ser promovidos; entretanto, alguns 
destes, a~é officiaes-generaes, forão pr0movidos. 

O Sa. FQNTF)S : - Eu conheço._ um distincto offi~ial 
nessaB condições. . . ' 

O SI\. MELLO. REGO : - Não digo que nii o mereces
Siem ser prómovidós, .digo sómente que não podião sê
lo, porque a lei expressamente o veda. O facto des
perta longd.s coueideraçl>es; mas fico aqúi. Estas . é ou
tras causas que S\l praticão em nossa paiz, justificiío 
os escrupulos que este' debate tem feito apparecer. . 

Coufió, poré1ú; no caractér do honrado ministro ; es
pero que e!le fará cessar o escandalo resultante da não 
conclusão d~sses consélhos, e contó que não me enga-_ 
mu~i a confiança que nutro. Tenho concluído. 

vo-zEs:_:_ Muito beii! I , · 
O Sa·. _Fontes faz algumas observar,:õeg, -
A discu~•ão fica adiàda pela hora. 

LIC'ENC,\ AO DESEMBARGADOR F. DA S. CARNElllO E A(l D!t.·A. 
o ~ . • 

J. liA S. GUIMARiES. 

O Sa. ~· SEcRETARio; obtendo a ·p2lavra pela ordem,, 
prbcede á leitura dae seguintes redacções , que ·vão a 
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos : · ' 

ci A assembléa geral resólv'e : · 
cc Art. 1.• E' ' autorisado o governo para conceder 

um anno· de. licença com todos os seus vencimentos ao. 
desembargad.r da relaçilo do Maranhão Francisco da 
Serra Carneiro, afim de tratar da !na saude onde lhe 
convier. 

cc Art. 2.• Revogão-se. à• disposições em contrario. 
·a Sala das commis~ões, 15 de Junho de 1871.-A. 

Coelho Rodrigues-.-- José C.~lmon. " 
cc .·A assenibléa geral re~olve - : t 

" .Art. 1.• Fica autorisado o gove:rno a 'conceder um 
~.iino de licençà com todos os vencimentos ao Dr. Apri
gio Justiuiano da Silva Guimarães, lente dà 2• cadeira 
do 5• anuo da faculdaue de direito do Recife,,para tra
tar de sua .saude onde lhe co11vier. 
. -'' Art. 2.• Revogão-se as disposições .em contrario. 

" Sala das' COU\missqes, 'em 15 de Junho de 18il.-
.â. C. Rodrigues.-Josi Calmon. " · 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessõ:o ás .cinco ho
r:,s ·i! à tarde. 

Sessão em 16 de Junho. 

'-- PRE'SJDENCIA DO SR. CONDE l>E BAEPENDY. 

SmmARIO :---' Empediente, _;_ j',fatricula de _·estudan:~s .
Ltcença ao desembargador F. da S. Carneiro e ao D r. A. 
J, da S. Guimarães. Approvação.- Ordem do dia. 
Monte-pio para cu fctmilías dos magistrados. Obser
~ações dos Sn. Alencar Araripe, Henriques, . Coelho 
Rod,.ígues e Fausto de Aguiar. Votação."-'-Fimação das 
forças' .. de ·terra. · Discursos · dos Srs. Duque-Estrada 
Teia;eira e mini~tro d~ guerra. 

A.·o meio-dia, · :feita a chamada, e achando-se presen
te.s o.s Sra. Conde . de Baependy, Portella, Paranhos·, 
Pmto Pessca, Gniiil8.rães, Monteir.o de Castro, An~elo 
do Amaral, Casado, Joaquim P~dro, Bittencourt, .Coe
lho _Rodrigues, Simões . Lopes, Evangelista Loba ta, 
Camil:lo Barteto, Salles, João Mendes, Camillo Figuei
redo, !f· Belisario, Pinto de Campos; Jeronymo Penido 
Heraclito Graça, Lúiz Carlos, Siqueira Mendes, . Janse~ 
d? Paço, Le&ndro Maciel, Manoel C1ementino, Lima e 
Stlva, : Az~m~uja, Pereira , Franco, Dionysio Martins, 
Gó!ma Cerquena, -Cruz Machado, Rap~so da Camara, 
Me~ez~s Prado, Alencar Araripe, Barão da Laguna, 
J ose Cnlmon, Barão da Villa da Barra, :Morei!:J. d:~. 

Rocha, Barão de Anauia, Teixeira Junior, Benjamiml 
Taques, ;F~usto de Aguiar,-Cardoso de . Mene?es, Ca-,. 
panem~.Corrêa, - Sob~al Pinto, Henriqqes, Fiel de ÇM-: 
valho, uwgo. Velho, Caudido Murta, Fonte~, Domin
gues, Barã~ de_ Anajatuba, Duque-Estrada ,Teixeira,; 
Andrade F1gnerra, ,Du~rte de Azevedo, Ferreira de. 
'Aguiar; Barão de Araçsgy, . Carneiro da. Cunha, Flo
rl6no de Godoy, Affonso de Carvalho, _ Mello Rego ·e 
Corrêa de Oliveira, abre-se a sessãQ. 

Comparecem depois de aberta a sessão os Srs Mell-o 
Moraes, Ferreira L~e, Paula Toledo, Araujo Góee, 
Ferreira da Veiga, Theodoro da Silva, Pinto Braga, 
G_2mes da Silva, P~reira da Silvá, Araujo' Lima,. Gal
vao, Antonio Prado, ··Bahia, Junqneira, :Rodrigo. Silva, 
Pinto Moreira, Diogo de Vasconcellos, . Souza Reis,
Canedo, Pinto Lima, Paulino de Souza, Aureliano de 
Ca.,-alho, .Si! v.a Nunes; Costa Pinto, Bandeira de Mello, 
Ferreira. Vianna e Augusto de Oliveira .. 

Faltão com- participaçãó os Srs. Assis Ro~ha, Au
gusto Chaves, Borges Mo.uteiro, Candido,,Torres, Cicero 
Dantas; Caudido' da Rocha, Dias da Rocha, Fernarides· 
Vieira, Joaquim , de Mendonç:,, Nebias, Pederneiras, 
Pinheiro e Rosa; e sem · ella os Sra. Almeida Pereira, 
Barros Cobra, Gonçalves da Sil-ya, Gojlles de· Castro, _ 
J. de Alencar, Le~l de : Meueze~, 'Leonel de Alencar, 
Mello Mat.tos, Moraes Silva, Perdigão Malheiro e. Vi
cente· de Figueiredo. 

,Lii-se e approva-se a acta da antecedente. 
O'Sn. 1• SECRETARIO dá conia do seguinte 

EXPEDIENTE. 

! Um o~cio ~o ministerio. do imperio, declarando qu~ 
se expedrra a:\'lso ac; da fazenda para serem entregues 
ao offi.eial-maior da. secretaria desta camara a~ quantias 
couaignadn~ para o expediente da re.•pectiva. secretaria. 
e para a compra de livros para-a bibliotheca da mesma 
camara..-Inteirada. · · 

Outro do ministerio da marinha, enviando, em res., 
posta, a informayão .dada pelo chefe ue esquadra en
carregafio do quartel-general da marinha sobre a pre-:
ten)Ã10 do 1• tenente Magno Alexandrino de O!iveil'a. 
Brito.-:A quem-fez a requi•ição. , · 
' Tres do 1° secretario do senado,. communicando ter . 
.constado ao mesmo senado que forão sancionadas as 
resoluções a.pprovanuo as. pensões concedidas a D. L eo
poldina Mathilde's da·€losta Daria . e outra, e M alferes 
do '2i• corpo -de voluntarios da patria ,Toão Jo~é Pereil'm 
ele · Azurar, e declarando dever entender-sé com os me
nores Gàbriella, DeH:ina, Adelaide, João e José a pensão 

· que foi concedi_da por decreto de 11 de ·A<rosto de 1869 
aos filhos do. coronel Jóão Niederauer 

0 

Sobriuho.-
iuteirnda. · 

Um requerimento de Joaquim Antonio de Carvalho 
Agra, pedindo solução da petição que apresentou em 
186\f a esta camara, sobre o aforamento das terras do 
ext\ncto aldeamento em S. Lourenço de Nithen:ihy,_: 
A' com!!lissão de fazenda. . 

·Outro de Francisco Antonio Pires1 peuindo ser nato:. 
ralisado cidadão brazileiro.-A' commissão de cousti: 
mição. 

Outro de João Manoel Guedes Alco:l'omdo, 'pedindo 
ser matriculado e fazer exame do t• anno medico rh 

· côrté, depois de approvado no prepai'atorio que lhe :falta . 
-'-A' commissl'io de iustmcçiio publica. 

DIATIUCULA DE ESTUDANTES. 

•Lê--se, j u!ga-se objecto de 'deliberSfão, e vl).i a. im
primir para entrar na ordem dos trabalhos, o project"' 
com q uc concli e o seguinte parecer.: 
.. " Joaquim ;OlympH; de Paíva pede para que sejão 
~d.!idos em qualquer academia do Impe1·io os exames de 
latim e francez feitos na instrncção publica da côrte. 

cc O supp!icante allega que, por motivos de moles~ 
tia, foi obúgado a retirar-se-para: a sua. província, e 
rle voltn., continuando os seus estudos, vê que está ven
ci<lo o pra';o de quatro annos que a lei marca para sr. -
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rem aceitos em .qu:1lquer :1ee.de~ do .Imperio os 
:.es preparatorios feitos n& instrucção. publiCa. lia 

« A eommi~siio ·de instrucçio publica, a.ttendendo á. 
justiçs. que preside ·á. petic;io do supplicante, offerece :í. 
camara. ·das Srs. deputados o eeguint.!projecto: 

u A a.seemblêa geral refolve : 
~ Art:_ 1.• ·. ~ica. o governo autc-risad.o par:• ma.nds.r 

~ue se'aO ,-ahdosr e~n qun_lquer 3.C.1.dcnua..do Imperio 
os. e..x.au_nes pr<:p;tr:s.tor•o_s Íí)J.tos _pelo a~umno Joa'lu,im 
Cflympzo de Pam1. na IIIStrucçao publica. da. eôrte nos 
annos .de 1866 e 1867. ' · · 

« Art. 2.• Rel'ogão-se .as disposi1·ões em contmrio. • 
« s~Ja. d!1.s ~mllliS•ÕeR, 15 de Junho de 18i1.-.B. 

da Villa da .Borra.-Ferreira de ~!9uiar. » 

l.lCE:"Ç.~ ·o~. o ll'&S&lilL\1\G.I.DOl\ F. :PA. S- CA.lll'(&lllO E AO llB. • .L. 

J. DA S. GCJ..UUÃ.&S. 

Entr:lo ~uccessivamente em discussão, e são a.pprova.
da.s sem -.debate, . as rcdacções que forão a. imprimir na 
sesslio antecedente EObre _a co.nceesiio de li<:ença. por um 
anno. com .todos. os vencimentos ao desembare-ador dll 
relnçãa do !l[aranhito Francisco. da Serra Ca:rn~iro e ao 
Dr. AprigiQ Ju~tiniano,.da Silva Guima.rlíes, .lente da 
:fa.euHa.d;l de direito do. Recife. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDE::.I DO DIA. 

UO~'TE· PIO P.\BA AS FAJIILI.\5 DOS llAGISTIU.DOS. 

Entra em 2a disc~s&io o art. to do ?tojecto detenni
n:~.nd.CJ .que dos vencunentoa dos lllSf;ÍStradoa vitalicios, 
que~ efrectivos q11er aposent.a.uos, se deduz-irá um dia 
em ca.da. mez atún de for=-se o monte-pio para suas 
.:famílias. 

o . s ... . .s.Jcaear. &rn-:lpe:- Sr. presidente, tQmo 
:1. p:1lavrn para mandar ó. mesa um rcquerimento.pe
_dindo ~ne o projecto qne Ee .acha em discussão seja 
reme.ttldo ás co=issões de justiça civil ede:fazenda 
afim de que sobre elle interponbio () seu parecer, sem 
que toiavi:~. esse requerimento prejudiqu~ a segllnda. 
di&cn~são . ·· 

.A. importaucia. da ma.teria. de que tT:l.t:lmos leva-me 
a fazer este requerimento, sendo aliás eu o autor do 
me~;mo projecto. 

Con.vem que em. a.ssumptos graves, como este, a ma
teria seja perfeitamente e~clarecida :~fim de que · esta 
sugusta cnmara. possa. resoll'cr com todo o conheci
mento de causa. 

Uma diocussão detida e escrupulosa da m:~.terín 
poderia d:tr esse resultado, comtudo a elaboração .de 
um parecer d:J.S duas tão ilhutradas commissões póde 
melhormcnte dil-igiT e enca.minhaJ o debate assentando 
com m:~.is acerto as bases do projecto. 

Pe<;o, pois, a. V. Ex.. que mande ler o r equerimento, 
afim de s~r sujeito á eonsidera\'.ão desta. ca.a.. 

Vem á mesa, é lid~, apoiado, e entra. em direussão, o 
seguiu te requerimento : 

" Requeiro que o 11rojecto seja. remettido ás com
missões de jmtiça civil e de fazenda para interpor o 
seu parecer, sem prejuizo da 2• discussão.-T. Alencar 
Araripe. n 

o I!!Jt-. U~ll'l'lqnes' -O nobre del!"-tad.o pela.I>ro
Yiocia do Ceará no requerimento que aca.bn de <llf~re
cer pretende que se discuta este projecto em 2~ discus
~Eo; e que, finda. ella, seja remettido ás commis ões de 
justiça civil e fazenda, afim de. e1las interporem o seu 
parecer. 

Ora, a tnateria de que se trata, .como n.a jnstificaçüo 
do requerimento reconheceu o nobre depntado, é . .séria. 
por sua· natureza, porque .e!la. aífecta. interesses dos 
!II&gi8tra los, e ao mesmo. tempo póde pt"ejudicar de 
3lgum modo o tbesouro nacional. Sendoa.ssim, ·me pa
~ que proee<kriam0«1 ma.is .,a.cllftada. e conveniente
. mente, . votando . desde já. o requerimento na. _patt,e ·r ela-

.. tiva. ,.sómeute ~ sua, rep~~. ás duas ,com.Düssões e 
-a~da.Ddo o re~o.c!o ~O..Ü.ellaa pa,ra_apre
c~a-,~ ..em 2~ e .s-. ~~· ,É , ,i$,. &!!m . duvi~ ~fe-

rivcl: todo~ conh!ccm :1. gran~ differênÇ:I. que J:a clltre 
a. :z• e 3• discussao. · · 

Na· '2• discitseã'o'são as materias debatidas e ventila
das, proposição . por proposiÇão, artigo por ~o. e u 
S•_o debateé em geral, 'e não· pódem ser as mitenas 
tão, pausadliS e rE:B.eetidam.ente··apreeiadaa, como ~to 
~~~v~m: ·E' possivel que as' duas commis&ões modifi
quem eu alterem de qualquer mO.::- o projecio; que 
novas idéas. sejiio offei:ecicia.s; á eomidera~o . da ca.mara; 
e nesteca.so o debate em3•.diseussão sómente, em globo, 
Dão t er.i tiio. proficuo como .em 2•_!iisc\lssão,,por pa~s. 

E~, Sr. )>residente, :niio posso, portanto, VOtar pelo re
quemnento . do . nobre deP,~t;lldo na. parte :em que pre
tende . que o projecto seja remettido ás duas co=is-
sõcs, depois .<le ~cutido. em_2•,diSJ;ussão. · · 

Eutralj.i!O ~materia.do art. 1•, ~nten<io que elle não 
póde . ser adopudo . nos termos em · q_ue ' eitá. rédigido. 
Em r; rimeiro lu~r o. ziolíre _:deputado limita .o fa.'Vor cla 
pen .. •o aos ma.gtstrad_os s6:nente, ~.exclue toda$ :as ou
tras ')las,;es de fuuCC1on:u:1os ,pubhcos. · · 

O Sa .. .AU:NCAa. ABAIUPE ~á um llpjirte. 

O Sa. BI':-<B.IQOES : - O 110br~ deputado está mal in
formado; entre nós só percebem penEio pelo thesouro 
publico,_a titulo demeio_soldo, as viuvu, :filhas e mãis 
dos oflicmes militares;. se . as vi uvas 'dos 'fúnecionarios 
publicas niio militares a 'peréebem, não sabe ella dos 
cofres publicas. 

t;,K Sn. DEPUTADO: "N~o .ha. 
O Sn. Hl!NI\IQ'!JES : -.Não. ba, pois, essa igua.ld:t.de 

que o · nobre deJluta.do presumi:~. existir entre•a.s viu·:a.s, 
filhas e mií.ia dos ofliciaes ·militares e :18 víuvas, filhas 
c mliis· dos empregados cim. 

O Sa. ALENcAR AnARIP& dá. um aparte. 
O Sn. H&NR.JQCES : -Eu penso de modo contrario ; é 

isso ~ai~ uma ~a.ziio. para !l._u~ o pr~jec~o · \'á. logo ás 
commtssoes, aiim de que ellas :procuren:~.-lgualar, como 
melhor entenderem, a condiçãô ·.dos magistrados e em
pregados publicas a respeito da pensilo á viu~-a e filhas 
de UllS e outros~ · · · · -, · · · · 
· O fundamento do art. 1• do projecto, ou a. razão 
por q_ue entende o nobre deputado que ·se de•e dar 
pensro.o á viuva. e filhos dos m~<ristrados, e, ao meu 
ver, entende b~:m, . está. ;>à. itnpc>ss.büidJW.e proveni'ente 

~ da natureza da occupa.yao e a.ffazeres do cargo, de po
de!~m elles .J?l:'~tn~ver e ,segurar? futurO' de suas~-

. m1has, e na 1n1qmdade de· consentir o Estado qne seJa O 
sacrificadas á indigcmcill. e á miseria, a consorte e·filha.s 
da"ludlae, cuja vida :foi tima dedicaçio con.stante aos 
interesses, órdem e ·segurança do mesmo Ütado; ·mas 
esta razão · f~~....-orece inteiramente aos empregadotq>u
blícos das outr~ cla:sses ; el!es estD:o todos no mesmo 
ca.so : o zelo pelo ·serviço, o bom desempenho de sua~ 
1uncções lhes rouba tambem o tempo, de que tanto ca
reciiio, pa.ra. tratar e firmar o fut!Uo de pessoas que 
lhes siio níio menos caras 

Se o principio constitucional, de que a lei é i;;nal 
llara todos, é uma verdade ; se os magistrados s1!o !ão 
empregados publicos <:omo os outros da.s düferentes 
cla•ses, nlio posso atinar com o fundamento da. protec
ção a uns e hostilidade a outros ! Se, porém, como pa
rece, o Mbre depu~do quer estabelecer a. fa.vor dos 
m:~gistrados um privilegio ; peço licença para. observar
lhe que a. l~i o condtimna.. Not.~ a. camara. que os ma- · 
gistrados, <:! m rel~i.o aos outros empregados, estão em 
condições muito mais fa.voraveis. Os magistrados são 
vitalieios. Os outros fuucciona.rios publieos . não o são. Os 
m~u-adoa trab&lhão e desempenhão as suas. :funcçües 
ordinãriamente em sll3S C&S:I.8, no &eio de suas famílias; 
·os outros em .Pregados o fazem na l'C8pectivarepa.r.ição, e 
&u}eitos a um ~li.to< · a mn&. hora. certa d-e entrada. e 
eabiaa. Os magtstTados 6ó perdem a: JZr&tificação quando 
estiio inteiramente imp01110ibllit:l.dos de stTW mC~>mo'em 
.su•• s propriàs .casaS; 06 outros empregados·não a ven
cem,se por um .motivo·mesmo poderoso· e urgenteuixão 
de comparecer na, repattição : o -serviço ' do magiatrado 
uã~' ~ . diiuio; o dos_ Outros empregados. o é : os JJ:Iagis
IDdostêmféria~ os outros einpregadoa nãogozio della.s. 

· Quem1 \IÍ>rtaniO, _mais reé:onheeidimlente.im~~}!~tado 
·a~-~r\lmove~!.~~ ~() fúturo:de auaa·1 • • ~Os 
::~:!~01- n~.~~d?S_~~me_nte. : Sua. ~~~ e 
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filhas eiio I>Orta.nto dignas da mesma consideração ; e 
nem ellas podem esperar o contrario dos poderes su
p~os da nação; por._ que são ~ brazileU'aB como a 
v1nv~ e fi!has dos Jnag~Strados. 
fó Alem disto,_ Sr. presidente, o projecto é obrigatorio; 
rç~ o mag~strado a um desconto mensal em seus 

yenc=entos, e nesta.. parte elle me parece· tambem in
J~st~. Sabemos que ha m_agistrados solteiros, oub:os 
VlU'Iios sem filhos, outros VlU>os com filhos maio.es e 
i~ fóra. ~_:lia posição do projecto, e outros a.iDda que 
disp;;mtra~ a. pen~o, de que o proj•.cto trata.; porque, 
ou J,a estao ma.tncnla.dos no monte-pi:~ dos eervidores 
-do Eetado, ou porque .tes-ão prevenidu e di•po•to 0 am
paro de suas fa.milias, depois da. sua morte, no lucro e 
!!i:~:~ de bens territoriaes, em predios rusticos ou 

Essa inj~tlçl!' _desappa.r~cerá., porém, se, como en
tendo, a. dLSpos1çuo do llrtlgo lõr facultath·a e depen
dente ~ p7nsão da. vdntadc do m&gÍtib:a.do. ' 

Fa.re1 111nda uma con_sideraii<>, que me parece impor
tau~. Sabemos que eXlite na; côrto: um 1nonte-pio dos 
s~rndores do E•t:L~~; estabelecinJomto, cuja renda prin
ctpal procede da JOla e annuida.des com q11e entrii.o os 
empt:ega~os publicos das diff.reutes classes que nelle !C 
mattJciillio. Esse estabelecimento, pela importanch de 
s&us fins, tem ~ido consts:nteme~te awillisdo pelas ca
maras, por me1o de lotertas, CUJO proJucto muito tem 
melhorado o seu capital. Se o projecto iór ndoptado ta.l 
q.ual se . acha concebido, o moute-pio dos servidores-do 
Esta.dQ acaba~á. ';lecessariameate; porque ~cca;á cle to
do a foi?-~ prlUClpal de seus recurEos, «Xti0,"11U-se-hlio 
em J.lreJmze. de ta.c.tas fumilia~ os meios de sua exis
ten~u~. Em taes. circumstanci:ts seria. mdhor que E e 
rcdigiiSC o proJecto de modo a facilitar aos em
pregados pub.1icos a sua matricula no monte-pio 
como fez. a pro'\"incia. do Rio de Janeiro man~ 
dando adiantar pelos cofres da. provin.cia e~1 favor 
d? I';~Onte-pio das viuvas e filhos dos empregados pro
YlUCtaes a quantia. correspondente á pensão de-ca.da um 
sendo os c~.fres depois.inderru;lisados por descontos men~ 
saes da .qu~ta part: do '\"enc1mento do empregado. Se 
este meto nao convier, oecorre-me um outro que '\"em 
a ser ~Dllervarcm-se em deposito no tbcso~ro e the
sourarJ!s de :fazenda as 1mportancia.s provenientes das 
deducçues d_e que ~ata o art. 1• do projecto, até que se 
complete a quantl:l. com que cJ.da um empre!!:l.do po
derá ser m:ttr~culado no monte-pio, e remett~do-s~ a 
este estabelec~ento, preenchida> que ~cjão as formali
dades necessu1as, e gua.rdad!Ul :18 cauteba convenien
tes, a. importancia deduzida. De qualquer destes modos 
que se proceda, hn a. gra.nde va.n.tan-em de sustentar-se 
um estabelecimento !fio importante

0 

como o monte-pio 
d7 eeonomta dos ser-ndores do .Estado, e guantir-se ás 
>lUYBs e filhas desses servidores, que elle alimenta. em 
grande numero, ns respectivas peneõcs. 

. Sr .. presidente, tenho exposto o que entendo sobre a 
matena do art. 1• do projccto, e ~tando como funccio
n:mo publ~c~ inteiramente excl•1ido de suas disposiçües 
nll!9'lem dtra que sou procurador em caus<\ proprh. 

You, portanto, submetter :í.. apreciação da. camara 
uma emenda ao art. 1•, conceb1da nestes termo!. (Li.) 

O Sa. PusmESTE :-0 que 1!Stá. em discussão actual
me~te é o · requerime~to de adiamento; opportuuamente 
sera. tomado em constderaçiio o artigo substituitivo que 
o nobre deputado-acaba~ enviar á. mesa. 

O •r. A.l~nearA.rarlpc: -Sr. presidente, começo 
·agradecendo ao nobre deputado pela P.arnhvba por ha
ver produzido a·mais completa justificação que se podia 
fazer do projecto; em vez de o impugnar, o nobre de
putado mostrou de quanta utilida<fe e quão indiepenaa.
vel -elle é. 

Não dll'Vido acompanhar ·o nob~ deputado. na am
p~açio que quer f:u:er á. d~?utrina do:projecto, deter
IIlliiSndo-!e que•ACJII. ·extenuvo ·a. todos os empregados 
-publicas o faVOT do montll-pio rme se p-retende eeta-
'beleeer. -..;-

Creio; Sr: presidente,: que--a·m:rteria..em discusaão é 
-tie- a6mente· ·o 'l'eqUerimento de ' :J.diamento ; todavia., 
c»mo o XlO'bTe· de~o 'C'XpÕZ 'ali:ra;Das con.siderações 
geraes em relaçié ~o cprojecto, eu.·~em, eeguindo -o 
.eu e::s:emplo, fa.re1 ··o me1!11lo, :tfr.n de moetr2r que, 

attenta. a. utilidade do projecto, póde elle serappro'\'&do 
em 2.a. discuiSão, independentemente do parecer que 
possão da.r as illustrad.as collmlissões, porque a•sim 
lucr:u-emos em tempo, adiantando a -marcha do mesmo 
projecto. · 

E ~tes de prose~r, cumpre !azer uma obsen·ação, 
que J~lgo nccessana. á minh:t posis·ão em relação a este 
negoc1o. · 

O nobre deputado, para autorisar as suss ae~erçõcs, 
declarou que felizmente não era procur:tdor em causa 
propria., e que por iseo não tinha acanhamento de íallar 
sobre a materia em que!tão. -

Sr, presidente, eu entendo que nenlmm de nós aqui (, 
r:t.>cnra.dor e:n causa propria quando tratamos de urna 
disposição ou providencia que se refere a uma cla~se 
el!}lecio.l de cidadãos ou o. todos os cidadãos b-razileiros 
em geral. f Apoiados.) 

O Sa. Ht:t~BIQt:Es : - Peço percEo ao nobre deputa
do·; longe de mim estava o pensamento de re!erir-me 
de qualquer modo a.o nobre deputado. 

O Sn. ALESCAR .ARAnJPE : - Como o nobre deputado 
fal!ou de maneira que podia entender-se que eu ern 
procurador em causa propria, porque,~end-o mn::;istrado, 
defendia o projecto, que envolve interes>e dos- magis
trado•, paTCc•u-me Biio de,·er deixar pa.sar em Eilencio 
a proposição do meu illust~e colleg& e amigo. 

N1io sou procurador em cau•n propria, porque não 
trato de minha. cau•a. indh·idual, " •im do proveito de 
uma classe ~ocial a que pertenço, n•sim como pcrtençe> 
á communhô\o br:IZileira, !em por isso excluir-me d~ 
curar dos interesees d~Bti\. 

Demais, segui o exemplo fri~S:~n~ do• im.titui~or~~ 
do monte-pio dos ·officiaes da. armada, cnj•> plo.no foi 
apresentado por uma. .oommis•ão de otlici,;e3 g•neracs, 
n cuja frente achava-se o muiw illma-e e honr:uio 
almirante Conde de S. Vicente, send" o mesmo plano 
appromdo depois pelo Sr. D. João YI. 

Esses notaveis. solda.dos, que bempre Fe di~tioguirib 
por seu hrio e pundonor, nii.o tivc~iio nenhum c•cru
pulo de tratar de um melhoramento d:J. s.u:t clas>e_. 
receiosos de que se pudeEse dizer que erüo procura.dore, 
em causa. p:-op ,-ia. 

Limito-me a estas poucas palavro.s, na certeza de qll~ 
ninguem poderá enxer~ar na a.presenta<;nv e defe;a deste 
prcjccto um fim particular, p~>rque, embora u:e ache 
ligado :1. classe da magi~;tratura, n:'.o n:e julgo suspeite. 
para cuidar de seu beneficio c <!o meHto'ramento de ~u:. 
condição, como não me julgo ~;uspeito quando trato 
de direitos e interesses doij Brazilei~os em geral. 
(Apoiados.) _ 

Sendo todos nós cidadães brnzilciro•, e por come~int~ 
interessados em todas as providencias de conYcui~n~i:.t 
geral, de~·eriamos abster-nos de C.efender e su•t -•nt~r es
sas providencias, porqu~ assim combatíamos por utilidade 
propria. Ora, isto é um absurdo, que ninguem to!er~ :·:i. . 
l\Ias entretanto este ~eria o r~sultado •ia doutrina. do 
procuratorio em cnusa. propria em negocios des.:• ordem. 

Se o repre,;cntaute da nac;ão niio c;;ti inllibido àe 
propõr e sustentar os interesses da communhão n:tciona.l. 
porque faz parte della, assim tambem 11ão lhe é vedado 
propôr c defender os interesses de umn clrusse m:üs ou 
menos numerosa dessa communh:lo, só porque conta-se 
como membrc dessa. classe. 

Fal1emos, porém, do projecto, s.ssumpto do presente 
debate. · 

O nobre deputado considerou :1. materia dll projcct<• 
como instituição de um ..-erdadciro prh·ilegio. Pa:·ec~ 
infulldado tal modo de encarar a questão; porq~:1to, 
nio devemos reput:u' pri•·ilegio uma lei feita em bene
ficio geral. quer se considere em rebç1o á clll.SFC a.qu~ 
ella immediatamente beneficia, quer em relação ao 't'~
sulta.do final, que da suo. disposiç:io pro'\"ém. 

A lei, beneficiando a classe dos empregado.~ publi
coe, não tem por · intuito somente a condiç:lo des::;. 
claase, mas '\"Ísa umbem -vautasc-rus soci:~e• e cot::~
muns, porque o Estado. tem necessid:1de_ de bon~ e:n
pregados, 9,ue bem desempenhem o semço publico._ e 
o ·Estado nao ·poderá. .ter .bO~a empre~d~· ~ ~stes náé• 
forem congro.amente retribUldos, e nuo . \1.nm·· o · futu~:> 
de suas fàlnilias llSS3Z ~tido. " . 

E, pois; o projeeto contém uo::a providencill de t:ti-: 
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Jidade g eral, porque, n:plto, teode & ~ com que o 
Estado tenha boll5 senidores. A conveniente eompen
lli.Çiio do tnb3lho 11.:> presente, e 3 ce~a de COIIllllOdo& 
pam a familia ~ futuro, chàmii~ 846 cargos eidadiioa 
idoneo•, e oom uto l'llCJ'aci. a SOCiedade. 
Nw~em diri que iMo e priwegio ; se IWi:m o fosoe, 

~tiio toda!; a• leis de conveniencia pnbliea ee>nterião 
pri.-il•gios. 

Ontro moti,·o de impu!P'a~iio do projeeto achou o 
nobN deput.&do1 qulllldo disse q11e uilo podia deixar de 
eontest:Rr uma anaov:v,ão 'l.ue io de eneon:re> :~.os inte
,...... do tbe~ttro. 

Sr. prtsidcnte, eu creio que qunndo toDI3rnos uma 
wo.-idencia, <U. qual posaa t'el;u)tar e-te ou aquelle eQ
.ê.argo par~ o thésouro nacionsl, nii.o de\·etnos lego affir
m<:r sem m:li~ e:ume que fazemos detrimento aos co
fres publicas, e w,·&dimos .,..., o.l""<'3r , onde pomada 
lub quo:.idi.:tnamcnl.e se tr-<Y:> por bem de manter a. 
de.-id" applic.1<;ão do producto dos imposto• pogos ~la 
:oaçiio. 

O nobre deput~do, zeloso como emprog:odo do fi, co, 
~~ habitu3.do s. sustentar até o ultimo transe os inte
resse& de"<e~ entres, e :>. não consentir que dalli s:iía a 
sub~=ci!l do ~uor popula.r sem jUAtificado motivo, o 
que eu :>.ssaz lbe lou,·o; cumpre, porem, attender ~a 
J>re$~::lte occ.1Siiio ~ o dinheiro que tiramos do Estado 
redWJch em bem dl. commnnhão, em bc11efieio do pro
p:io E;tndo. Se :ssim f.;r, não de'\' e embarnçar-nos n 
:pondena~áo de irmos gastllr dinheiro ; porque ê para.des
pozu utcís que te moa os irn)?O>too; pa.n. serem des
pendidos de maneira. que a d~ re con\·er b em 
beneficio gern '!'io elleo esta.bel<!eldos. 

Pot tl.!ltO, se o nobre deputado nõ:o demoostrou qne 
o thesonro na.eíonal em prejudicado, porque da. q ~>:u>tia 
despendido. não resulta vu beneficio ~ral, e essim mia
"" um dispendlo inutil, n. sua propo•içlo n:i.o p(de ter 
nenhum ,·ator. 

E •e n ão póde ter nonhum v!llor, "' opiniio do nobre 
deputado, cncar:l.dA a questão por este lado, t.ambom 
encaradl. por outro modo ella. não tem procedencu. 

A du~u IJUO •e houver de .fazer com as pen•õe• 
estabelee><U.s no ~rojecto ~~erá certamentt eompen•ada 
j~elo juro do eap1tal que os msgistrados depositüo no 
i:buouro nacional por vi:s. do deseon"' mens:U de parte 
do seu ordet>o.do: ....,. juro aUi oe v&i accumulaudo1 e 
reTerte depois e:n beneficie dss !amili"" dos magistra<!os 
tmll5Íonn3do em penoão. 

Considerando, pois, o projectopor c.s~ maneiNt, atten
<lendo h consequencias econo11ncaa do ca.pit:>l fonnado 
1>elo de•eouto dot ordenados, vô-se que a. pto'<'idencia 
~o mesmo projecto niio importa um'- rttir&da de di
nheiro dos cofres publicoe sem compenaaçilo. _-\ )'J.!te 
Jo "'·de!l:ldo, q:.e c. ma~strado deixs de receber, e alli 
:iu depoiltnda, J propr1c<iade •ua, e delh lhe de,·em 
oro1·ir o;; ordin:u-ios proveitos, como siiQ "j uro• ou flTC
inios. 
~o ~::• :~.:_ ,do ~obre deputado, o projeeto conatitnc 

'lm.& c;,;cepr;...,, >Ómente em b ... or de um :o cluse da..,_. 
ciedo.de, qual ó a dos juizes ~t.alieioe, c sob o. impre~io 
de uma. exce?~iio odiosa o conlestou. 

Devo ponde=, que aesim como tem o:ri~titlo por 
tantos annos, •em se considerar como txcep<;iio odiooa, 
o monte-pio dà marinha, e o meio-6oldo para as b.mi
lias dos militarea de tem~. e de mtU", da meama fór
m& nio se pódc considerar, exccpção digna de :repnlm 
o e•tabeleeimento do monte-pio em favor das ümi
li.o• de outroe oervidores do Estado, igualtnento mere
~oru de_ protecçio. 

De.de 1795 que formou-se e •ub•ilte o monte-pio 
em pro"<"eito das falnili.os doa militares; e uma insti
tni~ j:i tiio prouda pelo deeur&O do tempo aiDda n~o 
oebnu eontnu!.ictorH para dioputar "s= ~ut>tiçn c eo:1-
'/emenci&. Aincà nâb ae al.l~u qDe haott um prhi
legio ineabi.-el, que portá:1to et~mpria eupprimlr. 

Nio: tem llempre .id<> ~iderada como razoa.vel ~ 
proveito..., e apeu1.9 o que 8e di% é, 'Jlle assim com<> 
- cl..- de aervidoreo do EotadO goza d .. se fa,·or 
oalutar, aa dtmaia o:a..eo de em~poe pUblieo• 
deYem POr fa\"Grecidu por ~ de moth"Oo. 

S. os eeniç011 militares merecem reoompe11au, e 
~ a atte:1çfio do' po<leres pUblicos ~·~~r 

a eorto daa b mili.oo tios 'l"" prut:lo •- r.eni
ç.oo , a&~~irn t:lmb= deve snccea.r com os ~içoe 
civiL 

O E6tado ncces;ib. ch ~çio doa mili~ B t.am
bem pNciaa da dedicação doa funocionarioe civw, pcm
que ae o Estado niía póde preterir os boi>$ otrviços do 
exerciro e da . ar:r.:tda, b.mbem não põdo preterir os 
&erviços importnntes que n :magiotn.tnra c o demais 
inne".iOila.l.i3mo ci~l prest:io. 

T..nb ""ntage:n ha em uns como em. ontroa S>!n·i
<;os- Se a OSJ)nda. defende :1 vid& e :>. .. ~nra. do Estado 
llU oec.:uiõ4~ eritic :s.~, o fu.nccionAlit"IRO ci-wil as eo:c
lerv:L e mo.ntém !!as é~oc~s ordinariu. Se o seroiço 
militar é maio ~rrii!ç:tdo e m&io activo, o o utro ,; mais 
con~~;~ute e klai~ ~~i duo; e oomo ambo~: eoneottem col!l 
igu:tl efficaeia pan o bem do Estado1 é justo que a. 
ambos o Estndo retribna. com igual mumfioencia. Nisto 
conoiste a justi~3. auo. o. todos os cidadão• :uaegurou o 
pacto tundament• ( à:~. nOõSJl wcied&de politica. 

Nio me orpon!J.o oue :t providenci& do projeeto dcL~e 
de restrlng1r-se :l. Üma só clasae de tii.Dccionarios, e 
b.9"--se exteru;im a. outru clatoes de empregada& pu
blieoo ei vio, co:co prete:~de o homado repnm:ntante W. 
J.>arahyba. 

Pelu maior co~.bec!!ne:J.to que tenho da !itn:>.ção 
dl. magistr>tllr.'l. CO::ttemplei a ntce&SÍdnde em qce 
os ma~i.str.\do. · ~·t~\'ão deste btneficio, po~ i~so 
a~i.mei~me a apr~sent.Lr o proj ecw , .-.em pretender 
ollall· Lw:r ~xduo»> das demats ca tegoria. de em
pregados puhllecs : e foi :~ttcndendo a que 66la pro\'i
dencia podi:. :;ene'ru.l.i-<4r·SC c & que !e pOderião lembrar 
outns pro~dtncias uteis em n[açlio 3.0 aso~>mpto d o 
nof!o debate, oue requeri a. remessa do projecto is 
commi~C,e:A de jnr;.tiç~ ch·il e de fuonda.; u cornlni&
aõe• torno.ri.V o. id~a nelle contida mnis effiCll% e mais 
con'l'cniente, applieando-lhe o M~u estudo e o eeu cri
teria. 

Sr. preoident.e, ur.:::r. considernçlio que a. wdos oc
corre mo~·me a í.pnsentar este projeeto. 

E ' uotoris. a p&rc:J..retribui~.ão que do Eata.do rece
t>em oa magistr:1d os por se na aer.-iços. Isto é uma. \'er
dade que todo o pliz s~be; e tal é" constancia da opi
ni.S.o neste ponto, que em diver>as oecaoiiil!ll o poria
mente tem •e oecnpado deste assnmpto, reconhecendo_ 
"' necessid:>dc de :~.c.,..,cnto de vencimento dos m:>:;i&
tr.'l.dO$; an~ento qce .,.)t.imamellte ti,·erüo, mas não 
tão avult.a<1o que baote pnrn o• g:tstos ordinarios da. 
vida, e ~obre-lhes p= p:ecaver o del«!lll160 dn Telhice 
e prevenir por morte o futuro de suas fa.milias. 

Nestas cfrc11m~t:J.ccu• e de justiça acudir por al
gum':' fónn a á •ca preca.ri:> situaç.ão de forton~. 

Set que ec p6de a~gumentar com o monte-p1o ger:>.l 
dos oerdoore.s. do Est<~,do, diz~ndo-se que os magistr::.
dos ~dcm lançor ,.,;i.o deete recurso. E•tc argumento 
oor'l'lr:1 p!U':l ~uem n5o aprofucda a" cou~as c não :ts 
quer bem st'Xliar. 

Bom ~~abtmos o t e ~ joia de entrada par.t esse mon
te- pio ~ onerooa : ;, • ., todos podem rtaliz:s.-la e d'aqui 
oe oe:;ue " prit·ar~• do fmu{icio : n o entretanto pelo pro
jecro este bcncfic!o t e póde re.•li.ar S(!tn gr:tvo.me ~o 
thesouro publico e com vantagem deua cl~sse de em
pre~doo . 

Sendo-lbes pe=it~ido en~• com quotas men~&es, 
poderão sem aacrificio fo=o.r o peculio neoessa.rio par2. 
amparo de suas familins em caso de morte; do contTario 
jimaill poderão esperar eeta va:~tagem, e direi meamo 
esta consolAção. 

O nobre deputado fez :tbd:> UIU:I ob&err-ação re!Mi
va ! di&posiçiio d o art. to, e di&to me oecnparei 

agoi~::U:ou elle 9._:le esU: disposi~ r~ obrig1"'ri.a. 
Diase :-E' converuente que 011 magistnd,oa tenhiio Ul:l 
l!loute-pio, maa IW> oa forcemos a.o beo.etleio. 

Conbeo;o a ma:xim& -imir.o non cktur ~iurn; e 
niio me "'!CC.SO á sua .o.ppli~ na b1JIOtheM: que ven
tilamo•. Po~ is110 não du.-ido aceitar no projecto qual
oucr modificação aue torne ~ a eopontancid&de do 
'beneficiando ou bi~elieiado ; e .ac:eita.-13-bei de tanto 
welbor .-o:~tade, ouaD.to n.iio foi >~linha intenção eetabe
leoo: o bet.efieio Õbri,ooatorio, o gue M re.-ela -pela dia-
poaiçio do art ~· do meo.mo proJecto '\!Wldo Cleixa ao 
a.:rbitrlo do m~sãtnd.o e:~tru com • quotaa co~ 
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dentes ao tempo de sua antiguidade por occ:~.Sião da 
execução da presente lei. 

Já vê, pois, o nobre deputado, que o e~irito do pro
jecto não é estatuir monte~ pio forçado. Reconheço toda 
a importancia do principio de que contr:l. a. vontade de 
ninguem se lke deve fazer obsequios e favores: nolenti 
non fit be'M{icium. 

Embora. tenhamos de con:r.iderar e attender ao bllm da 
famiha. do empregado publico, todavia ningnem é mais 
competente para. conhecer o que convem :i. felicidade 
de uma familia. do que o propno chefe; e :rssim co::t
vem deixar a este o arbítrio de proceder como mais 
acertada julgar. 

Sou partidista do 11.-re arbitr!o do homem sobre os 
seus negocios particulares, convindo que o Estado re
tire desses negocios a tutella impertinente. c;~,ue só deve 
estabelecer-se para. os casos de excepç·ão. Constituir o 
cidadão em perpetua tutella, nos mais comczinhos ne
:;!:Ocios da. vida, é desconhecer toda a vantagem que 
Deus o:1torgou :to homem, dando-lhe o lume da. razão 
e a. potencia da. vontade. 

Portanto, o meu pe~samento, redigindo o projecto, 
foi que o acto da inscrip~·ão no monte-pio fosse volun
tario, e assim apro,·eitasse ~ó:nente aos que quizessem. 

Entendendo, Sr. presidente, que a discussão actual
mente -versa sobre a. aceitação do meu requerimento, 
n:io p r·ose~irei na demonstraç..ão das theses contids.G no 
projecto, hmita.ndo-me a e~tas obsen·a.ções em coutr::t
rio ás do nobre deputado pela. província da Parabyba. 

Tt·atando do requerimento, direi com franqueza a mi
•ba. intençii:o. 

Parece-me de utilidade que o projecto nii.o seja dc
mor:tdo em seu transite> no parlamento. J:i. est:i. nesta. 
:!• discussão, e ganharemos tempo fazendo-o p~ssar 
:1gora. Para a 3• uiscussão a commissão apresentará as 
emendas e accrescentamentos que entender convenien
tes, e nenhuma inconveniencia. ha em· j:í estar o pro
jecto approvado em :!• discussão : na 3• o debate é 
amplo, e póde ser minucioso. 

Diz o nobre de10utado que n:l. 2• discussão o projecto 
é discutido com 1na.is amplidão, com mais minuciosi
dade do que na 3."-

N:io ~jo que o regb:ento destn cas:J. se opponha a. 
que qualquer projecto e:n 3"- discussão seja tr.lt:tdo 
menos ampla e ~~1i:J.:1cios=ente do 'lUe em 2• ... 

O Sa. Sot:u REts:-!'elo contrario. 
O Sa. Au::-;c.\a .An.UltPE :- .••• ao contrario, sem du

•ida, dá inteira faculdade para ex:: me -completo e ca
bal ; no cntretallt•J, se não aproveitarmos a occa.siii.o, 
'lue nos offerece ~empo para discutir sem ~mba.ra~o, 
depois tnlvez não ~enhnmos tão favoravel ensejo. Yiio 
entrar em di~cussito as leis annn.a~, cuja materiu. deve 
preferir as demais, e noderá. assim esta circumstancia 
retardar O amument<:) do !!OSSO projcct., perdida ;t pre
sente opportunidaàe. 

A idé:t capital do projec:o parece-me aceita, tcnd~lhe 
o meu nobre contepdor .feito a mais completa apologia; 
portanto, ne;lh!trr.!l. i~ccnvenieuei:J. se s.eguiri de ser o 
mesmo r>rojecto upp:-ov:;.do e:n :!>discussão para ser de
nois remettido :í.s illustradas cor.>J:.lissõcs que, dando o 
SeU parecer, fi;õ!la;-:<õ uma. l •aM !!lais segura pars. n sua 
adopçào. 

:Foi este Q me:J. pen$:tmcn:c, ·!ue a.li:í.s parece mui 
razca;·cl e attendi·.-el. 

Confio no illu~trado cri:u·i :> des!::. augusta camara, e 
entrego :í. •~: a. judiciosa deci~:::o o :-e'?_uerimento que acabo 
de apresentar. 
~in;;uem m;1is pedi:l.do :. , ,:l.1a·:r::, ~ pondo-se a \"Otos 

o rcc1uerime-::to, -:\ ::.ppro·.-ado. 
Continúa a disc~ssão do :l.rt- 1 o t:v proj.:lcto. 
Yem á mesa o eegu!nte artigo ~uo;;titutivo: 
" Art. 1.• Deduzir-se-ha :1m dia. em cada me.: uo 

venc1mento Jos em~re~o~ publicas oue quizerem con
~buir ~al".l o mo::lte-pio de s·.:.:l& i:amilias.-IImrique•. » 

::\ingnem pedindo a pal::.\·ra, ~ pondo-se a votos o 
artigo substitu:i-vo, é 3l'?;o-v:-.do, :J~a.ndo prejuilica.d• o 
.artigo do J:lrojecto. 
Entr~ em di~ussão c ::r •. 2• :om <seus p:~.ragraphos. 

O Sr.. Au::-;c<R lJ.l' ... ! : !!'!:: - ·:::.: :n; foi npprovada. & 

To:IIO n 

emenda do illnstre deputado pela. P:u-abyba, que faz ex
tensi;a a. disposição do projecto a todos os empreg::dos 
publicas, é necessa.rio alterar a. redacção deste art1go, 
e por isso mando á mesa uma. emenda. 

Vem :í. mesa, é lida, apoiada, e entra coojunta.meute 
em discll!>siio a seguinte emenda: · 

« Em ve..: de-.fa.llecendo o magistrado- diga-se
fallecendo o empr~ga.do.- T. Alencar Araripe-" 

o Sr. Bearlqueot : -Não posso concordar com a 
parte do art. 2° do projecto que comprehende no fa.>or 
feito por elle aos ma.gi&trados ou empregados, segundo a 
emenda approvada, que perdem o lugar por senten<;a; 
porque entendo.ttue um magistrado ou empregado não 
póde perder o lugar por 5enteno;n , senão por ~er sido 
reconhecido pelo ~oder competente como prevar1cader, 
e neste caso seria 1njusto equiparar o bom e o mão ma
gistrado ou empregado puôlico ; proteger do mesmo 
modo a um e a outro. 

Em segundo lugar noto que o '(>rojecto não compre
hende as mãis dos emp,.~dos publicos; entretanto que 
no monte-pio de econom1a dos servidores do Estado e 
nas leis 9.ue garantem o meio soldo á fa.mili:t dos offi
ci:tes militares têm el.la.s direito á. pensão na falta. ca 
\"iuva e filhas. 

O Sn. CoELHo RoDRIGUES d:í. um apa.rte. 
O Sn. HE:-õRtQt:Es: - O thesouro a este respeito <leve 

ser escrnpuloso, rigoroso mesmo. 
O Sn. CoELHo RoDRIGUES :-E' uecessario acabar com 

as du;idas a este respeito. 
O Sn. HE:-õRIQt:Es :-0 illustre deputado tem a. ía.ca c 

o queijo na mão, pódc apresentar algum projecto que 
jisclareça e ac:tbe de uma vez com as duvidas que alli 
se suscitiío: fará com isso um grande serviço. 

Eu não sei, Sr. ~residente, como se póde deduzir da 
disposição do art. ~·, como pretende o nobre deputado 
que me hotliou com o seu aparte, que a pensão estabe
lecida em fa•or da. viuv:l. e filhas se estenda :ís mãis . . .. 

O 5a. ALE:-iC.\R An.mtPE :-h1uito deliberadamente ::.~ 
exclui. 

O Sn. HE~I\lQIJES :...:.o illustre deputado autor do pro
junto declara que não foi essa a sua intenção ; log'Q, as 
mãis dos empregados publico• não estão comprehen
didas no proj ecto ; e eu entendo que ella.s não pode:n 
ser excluid:l.S. 

O Sn. CoELHO RonalGUEs:- É negocio de equidacl~-
0 Sn. HENntQUES: - Então a. respeito dos fil!:.os .; 

negocio tambem de equidade, e equidade ain<i~ ma.ior 
se pass:tr a emenda do illustre deput:tdo pelo Pará. 

O Sa CoELHo RoDnlGJJES :-Não supponba o iilur,tre 
deputado que e1• me opponbo. 

O Sn. HE~RJQUES:- Eu acho que as mã.is mere::cm 
talvez mais do que os filhos mf.nore~, porque a me
noridade acaba. aos 21 annos, entretanto 'lue um 
moro de 18 anuos, ou ainda de menor idnde póde ~er 
:td,;.ittido nas repartições publicas, ou da~-Fe a outro 
qualquer serviço, de que tire a. sua snbsisten~ia; ':n
t.reta.nto uma senhora de 60 ou 70 annos, CUJO umco 
arrimo era o fi! bo fallecido, terá. de esmolar necesõaria.
mente. 

Offerecerei portanto uma emenda a este respeito, 
para que depois do~ 3• do art. 3• se diga:-§ 4•, as 
mã.is, filhos e filhas. 

Vêm á mesn, são lidss, apoi:tdas, e entrão conjtmta
mente em discussão, ns seguintes emendas~ 

«Depois do§ 3• diga-pe:-§ 4.• E asmãis na_iol!ta 
das ,·iu\·as e filhas, quando vh·ão em compa.nh1a do 
empregado, e sejão por elle nli.mentadas.-Henriqucs. » 

" Supprimão-re aP pala.n-as-emqua.uto solteiras.
Fawro de .4guiar. » 

o Sr. ()oelbo Rodrigues pronurici:r. um discG·so.; 

o 8r. "'leaear &rarlpes- Sr. presidente, con
forma.ndo-me com o nobre deputado pela pro-cincia da. 
Paxahyba, et?qua!lto á. sua. e":len~ a.o :U::· 1• do pro
jecto que d1scut1mos , todaVla. smt!> nso. pod~r- do 
mesmo modo conformar-me quanto :t. sus. oppow;..:-) .::. 
diversas disposições do art. 2.• 

15 
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O n.obre deputado certamente não comprchendcu 
bem o meu peneamento na confecc;ão deste projecto. 

O seu lim capital é prevenir a sorte infeliz d:ts fa
mílias dos ma!!'Ístrados que morrem sem deixar meios 
suffidentes p:lra que. ellll.S possiio subsistir convenien
teme!lte. 

O Sa. liENJUQt;ES:- Estou de accord(). 

O Sn. ALENCAR AIIARIPE:- Tendo e!te pensamento, 
qui~ ao mesmo tempo que este beneficio se fizessecom 
o menor enC3.r~o possiYel do the•ouro nacion:tl, e que 
este não fosse obrigado n contribuir com maiores som
mas do que aquell.is que razoavelmente •e deveriiio 
deduzir como juros das quantias. que alli ficão deposi
tada.>~ por deducção do orden:~.do d()s magistrados e 
demais empreg:1dos p\1blicos. 

Ma~, se estendermos o favor, como pretende o nobre 
d~putado, ás miiis, e, como outros julgão dever fazer
se, nté mesmo ás irmãs dos empreg,•dos, qnequizcrem 
realizar a con~ibuiçií.o, entií.o os juros do capital depo
sitado no thesouro nacional não serão sufticientes para. 
o~correr á dcspeza que is~o acarretará, e ''ir:i. o E~ta.do 
a ser onerado com um encargo assaz pesado, e talvez 
s1perior :is forças ordinarias dos corres publicas, que 
a tantos dispendios já eHão sujeitos. 

Se e!;t<!ndetmos o favor a outras pesso~s nlém 
daquellas de cuja sorte futura o pai de hnlllia tem res
tricta obrigação de cuidar, n dcspcza crescerá por t•Ü 
forma, que nenhuma pr<lporçno.gunrdad. com os lucros 
do capital paro este beneficio de.>tinado . 

E' por 1~so que muito intencionalmente c::o>clui as 
mãis e irmãs do bvor dest:l lei ; entendendo qne as 
~is e irmils dos magistrados e demais empregados 
publicas, segundo a etllenda do nobre deputado ji 
appro't'ada, e a que de boa vQntadc adheri , devem ter 
a sna sorte garantida por nquc:l!es que tinbilo essa 
obrin-nçüo. 

C:i'da chefe de família tem O dcnr de prC\'enir O 

iuturo de 6Ua mulher e filhos ; e assim é de presumir 
que.:J.S rui'iis e irm~ do~_emJlre_;;auos publico>, a q~.:em 
a Je1 quer benefic1ar, J" tenbao a ma sorte acaute
lada peles maridos e ;>ais. 

E além di>So é ieYar IUuito avante a previs:ío doEs
t.;.uo peh ~orte do" lX\rticuh\re,;; é •ubstitui1· ,,_ aeti,·i
dade e o tmbalho do indiYiduo J'Cl:J. activiu&·le '" tr.,lm
balbo do me,mo E ' tado CU! f(•!:l<:iio a ídiciclau·· das fa
mi!i:-t:-.~ :ls quaes os poderes pub licas dcv~'m J·rütec;;·tl_?, 
l"Cll1Ul!erando~ fim~ os ~cr\·kvs <1nc sc11 i:' cl.~er~~ J lre~tao 
ll:l. ljU:tliJade UC fnuccionario, <!\lC COll>Omem to)dO O 

~eu telllt>O no desempenho ue U'"'·erc' pubiic~s, m:l.s 
não as~ui~indo o cr.c:trgo de vigi :t.r ~obre :.t conrliç-.:io de 
fortuna da bmilia de todos oi ciàad,.of , 

O enlr>renondo pnblico, que não tem rctr1buição bas
t:mte para dcll::. retirar parte para _funJar um capital, 
quo: o substitua no caso de mort !, afim de que sua fa
mília continue a ter rcditos parn. su!l honesta mantença, 
precisa que o E:5te.do -..·e':ha. em >CU a:'xilio, e, como 
ll::Ío lhe proporciOna por vm de um f:tlano ~eneroso esse 
capital , ju~to é qu~ _por meio do monte-p1o re•gua:·de 
o futuro dessa fannha. 

O empregado publico e o homem cons.'\g:·ado ao reni
~o co E'tado; e se o Estado, que lhe toma o tempo para 
gr:mge11r fortu~n que deixe .:w_s fi!hos: l!Je el eve ren:u
neração. er;ta nao deve COllSlStlr tno-~omcntc no mm
goado ~alaria, apenas bastante p•.ra :\s necessidades 
mais ord.inaüas da vid:1. ; dia deve tan1bem e•tender
se a outro intuito das diligencia~ do hJmem fC:l>ato c 
pre,·idente, qual .; o de fazer prudent~s reservas lJ:l.U 

acudir :ís preciFVeS d!! mul~er e filhos, q_uando ,·enha a 
faltar por qual'iuer 1mprevtsto acontec1mento, que o 
arn.nque da familia pela morte, ou o inhabilite do tra
balho pelas enfermidades. 

E' da.bi que nasce a obriga<"ã.o do Estado em esta·· 
belecer as aposentadoria.a para 'os empregado~ publicos 
enfermos ou decr.epitos, . e etll fundar monte-pi~s para 
bêneficio das famihas pouco abastadas ou necess1tada~. 

A. todo o cidadão o Estado concede a livre disposi1:ão 
do tempo para o utilisar em prol"eito proprio, dando-lhe 
a&&i.~ possibilidade de aceumular fortuna com que 
pre,·i:ta a sua condiçio ecoDomica e de seus.1ilhos; 
por isso aos que se dedicão ao commercio; ás artes, á. 
laToura e a outras proiissões lucrativas o Estado ~ó de-ve 

protecçii.o no exercicio de sua actividade, e no emprego 
de suas faculdades, contando que desse exercício ou 
emprego elles tiradõ todos os meios de acautelar as 
presentes e :>.s futuras necessidades; emquanto, porém, 
aos que ao serviço publico se eons:...,--rão, outros são o~ 
deveres do Estado. 

Consumido .todo o seu tempo nesse serviço, appliC3.
das todas as suas facuJd,\dei no cumprimento dos seus 
deveres publicos, não estão no caso dos demMs cida
dão~, e aquell:ts vantagcllB que pc>deriiio colher do seu 
trabalho, se o não dedicassem ao Estado, cumpre a este 
sati.•fazer; como effec~ivamente o faz ]lOl" via do sala
rio, por via da aposentadoria e por via do· mo:tte-pio. 

.Ji temos as duas 11rimeiras condições estabelecidas 
por lei, cumpre realizar a terceira., de que aliás hoje 
já. goza uma. das classes de servidorea do Estado, qual 
é a dos militares. 

As família~ dos officiaes d& armad:J. têm o monte-pio 
da marinha, e as dos officiaes do exercito o meio soldo 
garantido por lei. 

Cumpre acabar com a excePfão, e fazer della. a re
gra ger.U: todo o servidor do psiz tem igual direito :í. 
retribuição dos seus serviços. 

Estender o beneficio dn lei ás m1iis dos empregados 
publicos, seria conveniente; porque o iilho tem o dever 
de cuidar de seus pa.is: mas essa obrigaçiío não é tão 
immediata e forçosa como é a de cuidar da. propria 
prole, sendo de presumir~ como j:l <'isse, que o chefe 
de~sa. f:l.milia. jà. creadn hou.vesse attendido á.s neces
sidades d~lla; e, port:~.nto, a mãi, a que hoje qu~remos 
acudir, só por cxcepçiio poderá necessitar d!>. a~lio 
com que pretende o nobre deputado da provmc1a da 
Parabyba soccorrê-h. 

Todo o homem, e especialmente todo o christãe, 
como nós somo~, tem obrig,ação de acudir ao seu se
melhnntc; isto é um preceito de C3.ridade; ma.s niio é 
d;>sse dever '!Ue agora tratsmos. . . 

!:e o quizessemos pôr em pratica na prov1denc1a de 
que nC)s occupnmos, iriamos muito lon:re; e então as 
pos•cs do tbesouro nacional não bast:lrião. 

De.ejo que acudarr.os ás necessidades da familia do 
empregado publico, que por fortuna herdada, oa j:í. 
ad'lnirida, não tem meios de garantir ess:ts neces~ida
dee; ma• n~o preteouo t:~ m bem levar as consas a ponto 
de crear um onn~ im upportn\·cl para os cofres nacionacs. 

Se o beneficio c-tendcr-?e em demnoia emquanto :ís 
pcEs.oa~ n qu~m ellc do\·~ aprove;tar, ,·irú. a~onlecer 
que c redito do capital for:n<~:!o pdo desconto dos or~e
nados dos m,•,;'lnos cmpre:puos >Cr:i absolutamente m
suílicientc }J!tr.a. fa.zer faci; ao lno:lt!lnt~ J.as pansúcs1 e 
gr:•. nde o nus pe,ar;i. Eobre as rendas p11bliC:lli. 

Ora, i>to .: o que cumpre-nos evitar, fazendo com que 
a pen,;ào dada pelo E>t:1do :í famíli:J. do empre.gndo fal
lecido não nltrap:.s8c, on ao menos se approxmlC d~ 
coogn1ente inue1nnisação dos jMos do capit.<~l qne o 
mes1no empregaJo j:í depositou no the,ouro nacional. 

Portanto, se o meu pensamento é este, ji se vê qu·J 
tive razão quando excluí do favor da lei a. mã.i. e as 
irmãs dos funccionarios publicos. -

Se tornàí·mos este favor demasiadamente amplo, 
iremos difiicultar >1 approva~ão deste projecto: desde 
que se entender como pesado encargo par:~. o thesouro 
n~cíonal, ha de ser difiicíl a sua a<iopção. 

A amplidão do f:n·or não podemos admittir; serú. um 
mal, porque dahi resultará não termos. aapprovação.~a 
lei que concede o f:>vor do moute-p1o para a familia 
do funccionarío publico. 

Portanto, a emenda do nobre deputado pela Para
byb:l,, cujas luzes tii.o comp~tentes nesta muteria sou o 
prime1ro a reconhecer .•. 

O S~t. B~::~'llJQCI'.:s :-Muito obri~ado. 
O S~t. ALE:<CAR AII.ARll'E :-••• e nas quaes dewjo 

ine1;1irar-me a este respeito, niio póde ':!esta pan;e ser 
a.ee1ta por tllim, por e::~tender que vat contranar o 
destino do proj ecto. 

O 5Jt. Ib:.•QuQt<Es :-Só por causa d:l8 miia ' 
O Sn. ALE~CAR AaAIIIPE :-Por caue;.. da exte:J.São. 

do fal·or que niio póde se~n incou-venienciaamplí~-se 
ás miie e' irmãs em consequencia de razõee econoiDlcat. 

Qual :. raz~ por que O· projecto declllora que o be-
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neficio concedido ás \"ÍU'rnS e · filhos Jimite-'se n;io só 
quanto á idade, como tambem quanto á condição '? E' 
porque o pai de família tem dever restricto de cuidar 
da. sorte de ~u& :fs.milia ; incumbindo-se o · Estado de 
prover ás necessidades desta só mente em casos especi~, 
e emquanto lhes falta um chefe que cure da sua feli
cidade, visto como o mesmo Estado não póde tomar a 
si: encargos que n,ttnalmente de.-em ser s~ttisf~itos pela 
indu~tri:~. e di!igencin p:u-ticulnr. 

Por i.-o entendi que, npenas as pesso:~s de família do 
émpregn.do pudessem por si ou por outrem cuidli.r doa 
seus interesses e prover as suas necessidades, findava ·11. 
obrigação do Estado. 

A viu\·a c · filhas que ca~o têm o marido par:~. pro
ver :í.s suas nece~sidli.des; o filho var-lo, que toca .;;. 
maioridade, jú. tem forç'l.s ·e poSIIibilida.de pnm grau
gear a vidn; J.lO:rb.nto, não estão tnes pessoas no caso de 
exigir o :~.u,.:üio que d'antes necessita vão, e qne ·razoa
velmente devião ter por sua excepcional condição. 

Igualda<le de razão ha relativamente ás ml'.is c irmãs 
das empregados publicas: ·ella.s têm ou tiverii.o chefes 
de suas famílias, os qua(S deveriiio ter cuidado de acau
telar e ·prevenir o seu futuro; se esse chefe foi ne .. li
gentc ou teve a. infe\ici.üade de n.:o poder prover s~re 
o futuro de sua fatnilia, esta não deve por tal ci:rcum..: 
5taucia onerar o thesoura n:~.cional. 

O Sn. llt::~mQm::s : - Pbd.e nlio ser por negllgeDcia. 
O Sn. .ALJ::liCAR AltAIUPE : - Concordo, mas porque 

houve essa infelicid:~de, para a qual aliás a Estado não 
concorreu, não se segue que o thesouro publico deva 
e:arrega~ com •emelhante onus;ess:J. razão pro\·a de mais, 
porq_11e, se neste caso de.-essemas attender á. necessi
,l:~.de de uma f<lmilia, devez-iamo.s em tod~s as circum
stancías acudir ás pe.>soas necessitadas, de qualquer con
dição que fós~em, c então o thesouro nacional seria o 
pr;;vcdor geral d:l. pobre:za. 

O Sn. Ut:~I\IQUES: - O soccorro :is mãis li na falta 
<le viltva c de filhos. 

O Sn . .ÀLEXCA.Il ARA.1liPE :- Quando redigi o pro
jecto tive em can~idcração todos eEtes bctos, e entendi 
que o tilesouro nacional não devia ~er onerada cotn 
nenhuma uespeza, quando os funccionarios fallecidos 
não deixassem viuva. ou filhas, ficando no mesmo the
sauro as quantias correspondentes para supprir a defi
ciencia dos juTos do capitlll daquelles empregados que, 
dci..'<:ando viuva ·e filhos, niia houvessem accumulado 
capitv.l que déssc premio bastante para cobrir as des
pezas da rc~pcctiva pensiia ;, sua iamilm. 

Na systcma da projecto ha um>t especie de Eociedade 
em que poJ.cm uno contribuir c:n beneficio de outros. 

Nü.o po•tia coacordar com o nobre d~put\d" na. parte 
por ~/le impugnmJa, quando jul;::: ' inju>t:t a disposição 
do projccto par mandar que uu hcnctic10 do monte-pio· 
gczem a<Í'1milias dos cmtn:cgados qu~ p~rder~mo luga1: 
por scnten\·a condcrnnntona. 

Por mab t"<·provado que sc·ja o moti,·t> da sentença, 
aind:t ror cau~:L <.!c pre,·aric:u;ão, poi' nenhum antro .; 
mais i ; ~O!ornl:lio>o. per;;:~nto: que inlluencia póde ter a 
i'ami!i:. 110 comme;timento ile>te crim•• p:tm sotfrcr as 
suas con'-·eotv~n ci!ls ~7 Nü.o !:iC::ria do1oro;o;o que, quando o 
projeclo ír:tta <lo iuturo Jns fami:h. dos empregados 
publicas, ueixgsse de acautelar umn bmcnta\"cl des~ 
graça'? 

O Sn. IlE:oilllQt:Es d:i um :~parte. 
O S11 •. ALE:oiCA.l\ .ARA.l\II'E: -SupponhJmas que o em

prcg:t<h> publico, porqu:llquerc.ircmnstnucia, c•mmettR.u 
um crime, é condmnnado c perde o lugar; que culp:: 
tem o. í"milia, para. com elle EOffrer a pena'? 

Serb ng:;r.3-var o mal da innt>centc família, que, além 
ii:J. dvr de ver o seu chefe Eob o peso de uma sentença 
candemnatoria, acha-se de mnis ·privada dos recurws a 
que tinh<~. direito p11r virtude da propriedade que lhe 
compete Eobre o capital existente nos cofres da nação, 
e alli <lcpo~ita<io soh a f,; publica. 

Se o cmpreg:tdo publico aEsim condemnado é homem 
<le pro'<ecta idad.•!, q_ue não i'Õde trabalbar nem cuidar 
d:l. m•tentação e mantença. de uma familía, o que Eerá. 
desta~ 

E' CTUelda.de:!a:zk-\!1.-sollrer po-r- aquüla que não pra
ticou e da ·que ·não tem culpa àlgilma. Legif!ar por ·esta 

íórma seria -o;·oltarú.s anti:;~ idéa.s da confisco, em q_ne 
pelo crime do chefe da familia toda:ella saffria, e ·era 
p•tnid:l. com a perda da propriedade e com a perda da 
b.oara. 

Não é possivcl volt:J.rmos aos tempos do obscuran
tiemo, a que sei o meu illustrado callega. é iníenso, 
com~ o Eào todoa os homens de coração e de intclli
gt:ncta. 

A pensão par& a familia do empre211do publica for~ 
ma-se dos juros do capital que no ~eaonro nacional 
accumulão todos os luncc:ionarios que de~ejã.o assegurar 
a. sorte de >Uas .fa!llilias; e, assim como alguns fallecem 
tendo feito pequena provieão, outros a terão feito de 
wbejo; e, assim eomo alguns deixão familia para ter 
pensão, outros podem não deixar, por eobrevi.verem a 
ella ; de modo que a:<sim as cousas se compensão, e o 
sacrificio do theso.uro nacional nunca seri tan1anho, que 
se deva receiar pclo excesso de despeza. 

O Sn. IIE:<R1Qt:'ES d:i um aparte. 
• O ~~~- ÀLE:<CAil ÃRARII'E : - Esta é _. a idéa da pro
Jecto. Os que concarretn par:~. o monte-pio por UlXl 
principio de :J.Ssociação est5o ns. contingencia ou de 
ftm:oar um cal>Ítal excedente e contribuir ~sim em 
alheio beneficio se a vida lhes durnr, ou . de não depo

·sitar capital bastante, c deste moda aproveitar o sacri
ficio de outros se a. n1erte os chamar t!n1 breves dias ; 
mas tcriio todos a cez-teza. de que suas ·famílias ficão 
amp:Lradas da. miseria. 

() nobre deputa.do ~ê que as que conC<lnem para a 
monte-pio sabem destas condi1:ües; podem ser prejudi'- · 
ca.dos e po1em ser bencficí:ldos, récebendo suas :famili:ts 
umH. pen>iio inferior ou •U:I)erior ao 'juro que o seu di~ 
nheiro c~ pita!i•ado vencer. 

O Sa. HE"iiiQllt:S dá u:m al"ute. 

o Sn. AJ.EXC.\U ARARIPE:-'Ma.s se o nobre deput.:ldo 
entende líll" o principio regulador do projecto uão é 
bom, co!lteste-o, e apresente outra bufe. 

A base que me pareceu boa. foi esta ; c, como não 
C<lnúo n:J.S minh'w; hauilitaçües e nos meus conheci
mentos p~r:l calculos dcst."\ ordem, foi exactllmente por 
isso que apresentei a rcquerimenfN, ha. pouco nppro;·ado 
por esta augmt:J. camara, afim de crue as illustradas 
cammis,ões de justiç<~. ci,·il c de fazenda examinem o 
prajecto, ·supprão liS 1:~-cunas que houve:r, e emendem 
os roeus erros, com o que dar-me-hei por muito satis
feito. 

Ha aiu<la, Sr. pre~idente, uma emcnd:t a 'll1e niio 
posso dar a min!Ja :mnucncia: é ella apresentada pelo 
nobre reprcseotaute p<!la provinci:t do Pará, e suoprime 
no 5 2• do art. 2• a• pal<J.\Ttts-emquanto salteÍras. 

O fim do projccto é rcstrícto, e tende a proteger só
me:•tc a. quem não tem natural ar:·imo e prot"cç:"io. 

O v ~·do ::rt. :Z• ;·ef•J•·c-se á~ ·filhas dos empregados 
pubJicos qllc ficão •olteir:t•. Neste c.,tado com ctfeito 
me; ··Cl'm dl:.s toJo o nu;'(ili<>, porquil meninas ninda., 
sem o !lmp~·•o de um br:11;e> protector, nad:t por si podem 
f , z~r. Depoi,; o.!~ ca•:i,;a.• já o caso muda de figura: 
el las têm o seu protcetor llatur:Jl, '' marido; portanto, 
devem diop<nsar o •ocrilicio, que se faz 8Ómente pnra 
os c ·>Os e,;ccpciooae> (Ape> .'ac!os.) 

Cou vém qu'" as forças do capit.1l consignado par?. o 
adjutorio e auxilio d.-, pc~wns b.alda ... de protcc1iio na
t<mü 11::o ~~ e1gotem com aquellns pessoas que j;í. 
contiio c têm em seu f:wor Co8:J. protecção. 

Em visb das co nsidera1~ücs que acabo de exnõr, juln-o 
Ín:1eei~asci" :1.<; ,,mcnür.s nr-Tcsentadas pe1os llobres d~
putadc!:i pel:ts IJroviucia.s da Parahyba e do Par:í. : e~sas 
(,mendr.s \'ÍÍ.O alter:ir as bases do calculo de prohabili
chdes em que ~c Íl\nda o r•ro)ecto, que iutenu fa·vore
ccr ns f:unilias dos empregadas pub1ico2, se:n todavia 
gravar os dinheiros da fazenda nncional. 
Co:~tando com menor numero de :pessoas a 'luem 

se deve auxilia, os capitaes depositados na f6rma ex
pendida poder-la dar juros corre~pondentes ou pi'oxi
m:unente correspondentes ás pl!ns~es que se hajão 'de 
pa.gar; estendendo~e, porém, a beneficio e alargando o 
numero ou classe de pel'60as '.favorecidas, ee~es jurôs 
certamente nlo baJ;tar-.iõ, e o th~uro nacional tero\ 'de 
supportar .mui avultado àiepenàio. _ 

Não :queítan:os ·tudo pata ·obtemros !ll1guma ~ousa; 
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nio exageremos a benevolencia, pol'que usim não cliffi
cultaremos aa.dopçàodesaa instituição, que pretendemos 
estabelecer em prol dos que servem ao paiz e de>em ser 
congruentemente remunerados. 

Portanto, . voto contr& as emendas e pelo art. 2• do 
projecto tal qual está redigido. 

O Sn. Cnt:z lii.t.cDADO (pela ordem):- Parece
me que a. emenda manda supprimir as p:üa,·ras- em 
quanto solteiras. Pergunto, se a supprees:io import:l. 
adoptar que o monte-pio continue para :'l.S senhora~ de
pois de casa.d:u~, ou se importa. conser>ar-se s6mente o 
mon~e-pio para aquellaa que Eão solteiras. 

Eu >oto para que continue o monte-J.>io ainda. depois 
de casadas; V. Ex. me dará. a sigmficação de meu 
vot? pró ou contra.. • 

O Sn. F .u:sTO DE AcvJAil (pela ordem):- Sr. presi
dente, o meu pensamento, apresentando esta emenda, 
foi garantir ás filhas dos empregados publicos direito 
ao monte-pio ainda depois de cw:ad:1s. 

O Sn. Cnuz MACD.I.I)O : - Neste rentido voto a 
:favor. 

O SR. F ... t:sTo DE ÁGIJIAil :-Este fim me parece moral. 
(Apoiadus.) 

::!e o mo1:.te-pio é formado :1. custa. óos proprios em
prego\dos, com o de.;conto que Ee f:tz de seus vencimen
tos, creio que é não só de justiça, como de moralid:tde, 
que se conserve este direito :l.s suas filhns, ainda depois 
de c:Isadas ; será ate um incentivo para os casamentos. 
(Apoiados.) 

Xinguem mais pedindo a pal:wr:1, e pondo-se a vo
to' o artigo, é approvado com todos os .seus paragr:~.
pnos e emendas offerecidas. 

A riiocussão do art. 3• fica. adiada peh hor:~.. 
O ~n. CAa:o.~mo DA Ct::'ia,, obtendo a pal:wra para 

::tegado ur:;ente, re'lu~r q~:~e a ordem do dia seguinte 
seja di,·idic!;l. em duas partes: na. primeira, apresentl'ção 
e discussão de requenmentos; e na segunda, discussão 
dss propostas do go'·erno 80bre :1. fixação das forçns de 
t~rra e de mar. 

Cor:su\tada :1 ca.m:~.ra, resolve pela nfiirmntiva. 

Co.:ti::tia :1 2~ discusoão do art. 2• d:t proposta do 
governo que fixa as forças de terra para. o anno finan
ceiro de 18i2 a 1873, com o artigo substitutivo do 
Sr. Perei1·a da Silva. 

O SP .. FtllllEm., DE _\GnAn requer o cnccrra;nento 
d~:ta dis.CU$o::ÍO; e sendo consult:ula a camara , resoh·e 
a. •• rt"mativa.mente. 

Procedendo-se :1. ,·ota(·ão do referido artin-o da pro
p.csta, é appro\'ado, sendo rejeitado o artig~ substitu
t~vo. 

Entra em discussüo o :nt. 3•. 
e Sr. Doqoe•EHtralla Teheiru :-Sr. presi

dente, continúo no meu proposito de pedir esclnreci
mento' ao mini~terio da guerra e de offerecer o meu 
fraOf concar.o a bem do • melhoramentos de sen·iço 
de t:m~a monta. Se o facto de darmos uma autori,-a
<;:io amph ao governo para ., reforma deste serviço 
tem hoje :~lta. importancia, em atten(·ão ás circumst:m
cias, ~eudo d••da a autorisaçiio depois de uma guerra 
longa, que devia ser apedn de toque dó merecimento 
<la lcgisla~·ão existente, guerra que de•·ia necessaria
J::eutc offerecE:r grande caberia! de experiencia :í.cercn 
dJ mec:misn.o di admini5tração militar, accresce que 
:;. ca~:~.stropbe lamentavel, ultimamente auccedida no 
principal arsenal de ~merra do lmperio, o la,timoso in
cenclio do arsenal de guerra da córte, chama muito 
particdannente a attenç:io do parlamento para o as
~Umj)tO do art. 3•, ora em discll.ssão. 

D.> rel:1torio da repartiÇ'ão da guerra, Sr. preFidente, 
~~ v~ que na opinião do governo, opinião que aliás niio 

é nova, e que não pôde soffrcr séria contestação, era 
inconveniente a. collocação do arsenal de guerra desta. 
côrte no lugar onde se achs.>a. 

Ninguem na verdade desconhece que, além da estrei
teza do espaço, que não permitti& que se désse áquelle 
estabelecimento todo o desenvolvimento necessario, 
quanto aos respectivos serviços que são muitcs, diver
sos e importantes, debaixo do ponto de vista estrate
gico, era obvia a incom:eniencia, crilo evidentes os pe
rigos da collocação, e por iSEo no relatorio da guerra 
se falla na neceSEidade de mudança para localidade ma.is 
apropriada. 

Sendo esta opinião verdadeira, e insistindo nella o 
governo no seu relatorio, necessaria1nente dev~ o mes
mo governo ter tambem opinião assentad:J. sobre a nova. 
situação que pretende d:lr ao arsenal de guerra ; por
quanto, repetuei, não posso concordar com ·o systema 
das aspirações vagas, ~em serem acompanhadas de 
idéas positivas, de meclidas pmticas que realizem as . 
aspirações. 

Ter.ho pan mim que, desde que o governo acha iu
conveniencia e perigos na situação do arsenal de guer
ra, tem em mente a mudanç:>. para local j:í. conhecido 
e estudado, mudança que agora, mais do que nunca., se 
tornou urgente. 

Sim, apt·esent!lndo-sc o governo imperial ao parh
mento 3. denunciar :~.q.uella. inconvenicnci:~. e aquelles 
riscos, e a pedir autor1sações amplas para varios ser
Yiços, comprcbendido o do arsenal, é "fôra de dnvida 
que deYc ter idéa JlSSentad:l sobre o no>o local para 
onde quererá tr:1nsportar o estabelecimento. 

Estas considerações todas crescem de força, Sr. pre
sidente, depois do lamenta\·el acontecimento n que me 
referi : o arscnol de guerra da. côrte acha-se hoje des
truido, creio que ec tres quartas partes ; e se havia 
inconveniencia em conserva-lo onde esta>a. antes d& 
quasi completa destruição, será um erro administrativo, 
uma incoberencia imperdoa.nl,querer o governo impe
ri:ll reconstrui-lo na mcoma. localidade. 

Assim, este acontecimento funesto Yeio tornar mais 
urgente c indispensavel a manifestaç:io da opinião· do 
governo a esta camara :í.cerca da mudan\& do arsen:ll. 

Espero qui! o nobre ministro da gu~rrn esclarecerÁ o 
parlnmento, p:~.m que possa com consciencia votar a 
ampla nutorisação pcdid3., e proceder por fôrma que ssne 
os inconvenientes apontados no relatorio. 

Confio no illustrado Sr. ministro da guerra, que, se 
se di(:nar re<ponder-me, dirá qual o local que tem em 
Yista•, qunes as sommas qu~ julg:1 nccessarias parn 
tornar etfectiv:~. 3. mudan<;a, ou, pelo menos, para lan
çar as bases do novo arsenal. 

Espero mnis, a bem da dignidade da administração 
militar, da. honra c da reputação da directoria. do ar
senal de ~.uerra , e em prov~ito do serviço :~.dministrativo, 
que S. .l!;x. nos preste mforrnações sobre o funesto 
acontecimento do incendio, e tire, como eepero que 
tirar:< de sobre a administra\·ão daquelle arsenal toda c 
qualquer ~uspeit-J., ainda le"l:c, t.!e negligencia ou falta. 
de ~recauç:io. 

'Iodos sabem que o~ grande~ estabelecimentos publi
cas, e sobretudo aquclles da ordem do nrscual de guerra, 
têm um seniço especial pua extinc~:\o de incendios, e 
taes acontecimentco torniiv-sc nelles altamente pr<.>ju
diciaes e fu:1esto~. 

O :a>ennl t.!e gucri·a. da curte tinha csl.e sen·iço :r.cau
tebdo 3.!<! <:<::rto pouto; dc~cjo, portanto, •sber se cst:LV:L 
bem orga.nisado, cct;·cgue a pessoal competente, ,;e na 
occ:l.l>i:lo de ser posto em pro\"a naquelle incen;lio 
mo,:rou-se apto exccu~or dus obriga<;ües que lhe criio 
propria~. 

Nestas observ~ê·C~,, o_ue reFpeitosamente sujeito :1. 
casa. Sr. presideate. não t.::nho o mais leve pensamento 
de <inerer le\·antar mspeiU1s contra quem quer que 
seia ~ com() disoe, n~ndo um :r.contecimento tão gra\·e, 
que "tão dolorosamente impre>sionou este parlamento e 

'impreS8Íon&rá. o paiz inteiro. quando a noticin lhe che-
gar, é dc•·cr da aàministra<;>.5o mostrar que ella lu~ 
com a. de5grn<;a, com um ~inistro dc~ses que se tornao 
muitas vczeF ine,·itaveis, mas que niío foi o sinistro 
com as •uas proporçüe~ immensw: d<lvido por í6rma 
al~m3. a nc~ligcncia. <:o:: .a inh~bilid~d.e. 

<.;enfio, rep1to , qn~ ~ · Lx. o ~r. m1mstro d:t gnerra, 
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ao leva_ntar-se .para 'prestar esclarecimentos .. á came.ra 
s<!bre este grave sucéesso, h a ele tirar de sobre seus em
pregados e da ~dmin.istração da guerra , toda e qualq)ler 
pecha de . neghgeJJ,ma. Conheço pessoalmente grande 
n~liDero . dos empre~ados' do arnnal, particularmente 0 
d1gno .e Illnstrado di~ector, VOto-lhe, particular estima 
e deseJO que estas mmhas abservações tragãci em i-e~ 
sultado o testemunho de confianca e de comideraç"io a 
tão distincto iunccionario. · ' · ' 

O Sn. MELLO RE!'O:- E' muito distincto não . ha 
duvic!a. · ' 
. o sa·. J?iiQUE-ESTR:l.DA. TEIXEIRA,:- Assim, Sr. pre

Sidente, n.ao faço mms do que CD;mprir u~ ~ever, que 
tambem e tio g:oyerno que premsa da opmião, deste 

.gov~rno ?a pubhmdade, da nação pela nação. 
Sim, . e dever dos mem]?ros do ps.rlamento, assim 

como dos do governq darem luz a todos os acontecimen
tos, ·sobretndo'aos que, como este sãó !!!'aves e pódem 
produzir abalo e modificação . na' admfnistÚção. 

O arsenal ~nçerra ~m seu· seio, varias repartições, e 
algumas cons~deradas almexas, como a dos. menores e 
orrtras, que nao · apresen~'io o mesmo inconveniente de 
collocl!,ção, por exemplo, os deposites de artigos bellicos 
as fabricas de (\rmas; etc. · ' 

S. Ex. se dignará, portanto, respoti.Jer se vai com 
effeito fazer a mudança, em que prazo pretende effec
tua-la, e_ se. ella .será de' tudo aquillo que até esta 
data Mnsbtma o arsenal, ou se porventura, tendo es
colhido novo _local, apenas transportará uma parte do 
arsenal, deixando que a outra parte continue na velha 
localidade. · 

· S .. Ex : tambem se dignará .de informar-nos ácerca 
~o serviço da extincç~o dos inÇendios, serviço sempre 
In_!eressante, mn.s CUJO valor sóbe de ponto nas occa~ 
swes C? mo essa, ell! que se. tratava de um grande es
tabeleCimento pubhco, de grandes capitaes de depo
sitos de _recursos pr~ciosos para .a de:!~sa da' nação. 

Acred1~e, Sr. presidente, e eu Já o. disse,· que nenhu
ma suspeita nutro contra algum d~.~ :!unccionarios .a 
qu~m es.se serviço est~va inc·Jmbido ; desejo, sim, para 
esclareCimento da naçao, a bem mesmo desses funccio
narios.>, que o nobre mini~~ro se levante e declare se por
yentur~ o mal que ? pm.z. soffreu, se ..os estragos que 0 
mcendto pl).usou fol'ao dev1c;ios á força inevitavel do des
tmo .ou a alguma· deficiencia de medid~ts. · 

E', pois, um escl~recimento e um testemunho capaz 
que eu provoco e nao outra ·co usa. . 

Sr. pr.esdente, o art. 3• pede uma aTitoris··ção am
pla, 1·eferente ao art. 9• da lei n. 1,:101 de 20 de Se-
tembro de 1860. · ' · 

1 Se, r>oréin, cómpararm~s as duas autorisações, vere-
mos qüe o governo pede actualmente menos do que se 
lhe concedia no anno de 1860. 

Com effeito, a autorisação do art. 9• da lei de 1860 
tem d1::as partes : ~ primeira é aquella constante da au
toris~yM , ora .ped1_da a esta camara; a segunda é reJa
~ a reorga'?l~açao d~ corpo de saude do exercito. · 

v nobre m1mstro, a I1Justrac1a commissão da camara 
n~cb propoem a este respeito, pelo contrario restrinn-e~ 
~t au~orisação á' primeira parte. 

0 

. Le,do~se o relatorio da guena, no que tbca ao ser
Vl(:O mediCo, encontrão-se. algumas informações, embora 
esca2sas, mas nenhm'tla dellas dá luz ás ·intenções do 
go~erno. · 

Om, senhores, se é facto re.conbecido po1· todos e 
n:cesmo pelo governo, que_ a aclmini~traçiio militar p{·e
.clsa de refo.rmas, que o seu mec~a:nsmo deve ser itper
fetçoado, _se para Isso o r-wbre mm1stro vem pedir uma 
ac:t~r_;sar,:ao ampl~ a esta camara, ~erá possível que se 
p1ece,1desse exclmr da mesma autonsacfto o relativo ao 
c~rp. o d~ ·saude1 mostrando-se. assim q~e essa c01·pora-
ç.w esta perfeitamente orcramsada? Dar-se-ha ci feliz 
c as~. de estar bem organ~sa~o este corpo depoh· da J'onga 
e unanosa campanl;a sustentada pelo Brazil, . de estar 
el;e lóento dos de:l'ettos. da organisaçiio do nosso exer-
CJco, quando pelos escriptos oue têm appa,.ecido depois 
do.s campanhas da Criméa e Ôntras c1a Europa encou
~~:::es nos e~criptores abalisa::Jos grandes pro~essos de 
~c~e"'~.: ,Pa:ldiOsas pr<?po~tas de: reformas e indicações 'l 
·~-/: ·.:.'il_omn~entos I ::ler:; yossivel, 11crgunto eu, que 
te .. ~_, _, ,o, alc .. nÇ'ado a feamda de rara tle ter u ma oro-a-

o 

nisação completa e tão perJ'eita que o governo ache 
desnecessario pedir a.utorisação para modificar o serviço 
de saude? E esta minha estranheza é tanto mais cal5ida 
quanto, no anno de t860, antes da gnetra, :J.ntes da · 
dura: ,prova, o governo pedio }icença·para o reformar. 

Terei à mllior prazer em ouvir dos labios de S. Ex. 
que este ,serviço se acha perfeitamente organisado, terei 
summo jubilo em ouvir que depois da campanha ,do' 
Paraguay, em que.os nossos medtcós lutárão com t:mtas 
difficnldades, fiéou conhecido que ·o noeso serviço de 
saude é o melhor e o mais capaz de satisfazer ás exi-
gencias da pratica. · 
.· Será com effe~to uma gr~nde fortuna. para nós, pois . 
e. certc:_ que ~scr1jlt~res ~tbahsados da Europa e ~a Ame- · 
riCa· hao trazido Ideas novas, propostas de modtficações 
~Joo serviço medico, que é tão interessante e me·smo.sa
grado,_ sobretudo por occasÍi'to de campanhas como as 
da Cnméa, Estados-Unidos e outras tão mortíferas, 
serviço entretanto que foi julgado defeituoso, incapaz 
de occorrer ás necessidades, a ponto de excitar a ini
ciativa' pa.rticnlar, os impulsos humanitarios d11 nossa. 
época para lhe prestat· coadjuvação. . , 

·V. Ex. não deve ignorar que nos Estados-Unidos uma 
parte do serviço medico foi feito a expensas dos parti- · 
culares, nos Estadoo~U1üdos, · onde o tino pntico ·é 
gra~de, onde os''capitaes abunda vão· e a energia metal · 
era unmensa, onde o Estado, emfim, se mostrou solicito · 
em manter sobretudo o bem-estar düs tropas, como era. 
de· esperai" em um Estado democratíco, onde cada ci-
dadào tem importancia. · ' 

S. Ex .. não ignora que os escrip.tores louvárão todos 
esse ~comportamento qf!e a iniciat1 v a particnlar veio 
trazer ao . serviço ·publico. S. Ex. ha de ter em lem
brança as palavras impbrtantes que o che:l'e do corpo 
de 'saude da França escreveu, censurando o respectivo 
serviço, que aliás e :feito naquella terra com muito cui~ 
da<j.o, e organisado com muita sabedoria. 

Na Reviste< dos Dous-!Jfundos do nnno· de 18641 se'<llão 
me eng<l.no, encontrará S. Ex. um bem meditado artigo 
do chefe .do corpo . de saude da França, em que elle faz 
apreci~ções'as mais judiciosas, em que apresenta criticas 
·as mais fundamentadas sobre a oi·ganisação elo serviço 
~e.dico do exercitofrancez .. Ora, se nós, por via de regra, 
mutamos sobretuclo a admm1stmç1io franceza, se, além 
disto, o Estado . não pôde satisfazer o serviço com os 
seus medicos , e chamou medicos paizanos, se ainda 
hoje. conserva alguns destes1 como con~essou o nobre 
m1ms~ro, nada haverá. qu~ fazer, nada que refo rma-r 
neste tmportante ramo de servioo, ·ou pretenderá o nobr6 
ministro tomar 11 responsabilidade ele · affi.rmar que 
depois da nos:ia guerra, nenhuma · experiencia se colhe1i 
a bem de qualquer· reforma? Espero que S. Ex. não 
duvidará . satisfazer-me. · 

A antorisação pedÍda pelo nobre .ministi-o tem sem 
duvida, em vista a reforma administrativa e' sobr~tudo · 
a dos arsenaes, isto é, S. Ex;. pede ao pa;lamento '.fa- · 
c~ldade pai:a levar os ~erviços administrativos. que 
d1zem respeito ao fomecl!nento ou :fabrico de armas 
e a outras providencias tendentes , á defesa !l·acional a · 
um gráo, se não de perfeiÇão, ao menos de rrrande me
lhoramento. "' · 

S: Ex., portanto, tomando a ·Si' o com~romi~so de 
ped!f . uma faculdade importanti,sima, deve ter icléas .. 
para apresentar, para justificar a necessidade das 
r.eformas, deve ter icléas novas, c1<lve ter meditair,., ·e 

' · eu espero qne com a sinceridade que todos lhe reco
nhecem apresent~ essas idéas ao parlamento, para.que 
ell:l com ·conhecunento , de causa e a conscienciat1'an~ 
qm la, possa conceder a f~:-uldade pedida. . . 
. Pela mmhn pmte, anx1hanclo o desejo do nobre mi-

,. mstro, e espe:·ando que S. Ex. ·se, desempenhar[, facil
mente, peço lmençn para lhe fazer algumas observações 
sobre algnu,s ramo~ do s~rviço a que ·me refiro , 11 0 in-. 
t~1to de ser j)SclareCl~o pela palavra autorisada ele S. Ex .. 
visto como/ o relatono é a este respeito de um silencio 
e de uma omissão censl,raveis. 
. Todos_ sabe:m que hoj \l a histori~ mHitl;lo~ prova á ul~ 
~1m a evtdenct~ que o serviço de artilharia cresceu de 
Importanma. rodos reconhecem tambem que .a quali
dade dns armas constitue um elemento decisivo de 
triumphos no campo dn batalha. AEsim o diz a gtcerr:;, 
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da Italia, c a Fr~nça o provou c0m seus canhões raia
dos •invento de :.Napoleão. III. Na. gu~rra aastro
pru~siana .. attribuio~·se · á espingaTda de ·'agulha , ' ás 
.\1rmas de ·canegar ·pela culatra e de tiro ~apido a 
grande superioridade do exercito:· prussiano. E ·.agora 
na ultima. campanba.havida • na. Europa, ainda se diz 
que foi. a superioridade da ·at·tilbaria prússiana; qne 
farão OS•C>41hões·Iiirnpp que fizerão pender a balança 
a favor da Prnssia. Dist·o· se segue que a reforma ·em 
relayão ao armamento .não é negocio de pouca ·monta. 
E .comtudo,: no relataria .do Sr. ministro da guerra. não 
vejJJ consideração alguma.·.qne eselareç:a a:·camara·não 
só a. respeito das idéas e dos projectos .de administra
ção militar, como.: até 8ahre os estudos que a. t al res-
peito.setGnhão feito. . · 

No•relatorio .li'tuita~se o nobre miuistTo a dizer, que 
. o canhão Krupp apre&ento .. innameras vantagens,· •e é 

o que n1erece -a prefe11fmcia1qnas que; por ser· n:ruito 
dispend:io&a a .substituiçiío dos canhões actuaes, S: Ex. 
não t1:ata já: de :lazer nma sctbstituição .comJ?leta, .mas 
tem esJ?€1"\fJÇa de a f!rzer; · 

Senhores, em rnateria de tanta magnitude, ·em· rela
ção a uma reforrria. que vem acarretar . tão avu]ta;das 
despez:ts para os· co :Ires publicas, não . bastava ·que o 
nobre 1ninistro da guerra_ apontasse- sna preferencia 
com duas. ou trcs considerações para levar o Brazil a 
escolher uma especie ele artilharia. 

O Sa. GALVÃO : - Q11eria uma larga dissert&yão no 
relatorio? 

O Sa. DuQuE-EsTRADA TErxEm.l.: - Suppõe o' meu 
bourado collega que, quando no cumprimento dó dever 
de representante da nação pcç:o ao governo e.sc1areci
mentos sobre as idéas que elle aventa no seurela.torio, 

,. eu e:~to,u sustenta,ndo a vã pxetenção a grandes e mi
nuciosas dissertal'ões por p~rte do ,governo ! Niío, 
eenhor i .entre. um tnctado systematico da materia e 
aquel!as informayões praticas que· silo indispeuso,veis 
pata· que um parlar11ento vote com .consciencia trau
qu\Jla .uma reforma .import:;Lnte e.de ·grande custq,. ha , 
espaço largo. 

Não h,, exoi'bitancia em pedir eschtre'cime.n tos, e 
creio mesn1o qU:e ·ceBsura não l'rJert-ceria qu.eill csp.ra
nhasse a falta· ele uma dis:;ertação ou expQ.>;i?ão sobre 
a matet·ia d.e que trato: 

O Sa. GALVÃO :-São iufo.rmações que costumão .vir 
em appensos. 

O C'n. DuQUE~ EsTRADA TEI•XEIRA:-Ajuda-me o nóbre 
deputado. Visto não ter d:nobre ministro trat2.do desen
volvidamente destamateria no corpo do réhttorio, haven
do corpos e:'peciaes e wíentificos a quem incumbe estu
dar e pronwver as reformas neceBsarias, havendo·so
bretudo essrt co1nn1issão de melhoramentos· do rnate·R 
rial do exercito, cmnposta elos ;of.ficiaes mais illu;strados 
c que foi presidiria P"lo prineipe esposo ele SRa Al
teza- a hei·deira da corôa, é d-e lastimar que esBas com .. 
1ni.ssõe3 não houvesse1n apresent~tdo U.o -govêrno infor
maçõe:.:; minucjm;as que viesscrn a fi.g;urar Dos a.ppen
sos do rebtorio da_ güern"1, in!onnações que seTviritlo 
par;:.. rno.~tr:ar por un1 lado q·ne aquelL1. cornrnissão tra
balh8. activamente) e por outro que ella infonna corno 
é preciso, guardrmdo zelo pe1o serviço publicó. 

O Sn. GALVÃO :-E o nobr,~ deputado sabe se existem 
essas informações ? 

O Sn. DuQUE'-ESTUADA TEIX.EIUA : -Pergunta-me· o 
nobre deputado se Em sei se existem essas informações? 
A respo>ta está no relatorio elo nobre ministro da 
guerra, não existem i porque em 1nuteria clesta ord-em, 
qnan.do o governo chega .;:.o :parlan1r.:mto e vem pedir 
autorisaç<ões prtl'a reformas que importiio wandes des
pews, .não póde apresentar um relato rio: destituido de 
informações que justifiquem taes reformas. 

O Sa. GALvÃo: -E' o proprio"Sr. ministro gue de
clam que não quer· bzer essas despezas. 

O Srt. DuQuE-EsTRADA TmxEmA : - Qnar1do. todos 
reconheqem a grande importancia que tem actmtlmente 
a escolha das armas, não é licito deixar ·de estl'anhar 
e lastimar .que nem ao menos·. nos appensos do relataria 
do, mínistcrio ·da guerra encontre o parlamento iufor
mttções ácerca ela rnater.ia. 

~" O SR. MELLo REGO:- O actual relato rio ·tem mais 
:,a.pptin~bs que os aqt'Briores. 

O ~SR. Qp,vÃo :-'-0 nobr~ cle]mtado pode' pedir. essas 
iü:formaçõés. . 

O Sa. DuQlJE-E~'ImAn,~. TEIXEIRA :,....,-Diz 'o , nobr;e•.tde
putr.do ·que o relatorio a!lt\lhl teri{m~is;!>ppensos ql'\e os 
anteriores .. 

Em .púmeiro lugar., :i:h.í'ío. avalio· os appensos nemr<pelo 
peso nem pelo numero i _e,erp segundo lugi\r, .não'me 
julgo iubibido de ,fazer reile:Jtões q.ue me parecerp cabi
das sobre qualquer abus? pelo_ facto de ser conti-
nu;;tção. , . . .. . _ . . . . . .. .. _ _ ~ . 
· Este·argmrrento seusu .. l, Mm'liüvos··de· recriminaylio, 

nãoc·esclareea as. discussões, antes a~ pe~turha. 
O•'SR .. MELLO REGO dá um aparte. 
O SR. DuQUE-EsTRADAcTEIXEIRA:- Q que. é,f9ra de 

duvida é que s,s .circumstancias em . que.' nos· aoh~tmos 
são muito differentes. Por·occasião dos·relatorios,.ante
riores, pouco era o ·te1;11p0 para ,se ·~ratar · dos re.oursos 
necessarios ao .bom desempenb,o· di>, nQbre. e. gloriosa 
missão. que lev:.í,m•)S ao cabo; e é certo qRe; d]:!ranteJlma 
campanha e.os· abalos .. causados por.uma· guerra, .não 
se apresenta a· occasião mais 'a.sa<ila de um ·adminil.lira
dor cauteloso promover reformas radicaes. •Não era de 
.estranhar ·llUalquer .blta.de d~senvolvimento sobre o 
agsumpto nos )ielatoríos anteriores. . . · 

Hoje, potém,. que chegou a occa~ião1 p.o seio. <ll.a tranc 
quillidacle e de uma paz quepermitta Deus .possa•durar 
sempre, oecasião ·em .que o.goveruo· se. devia ·apresen
tar enriquecido corn o :l'ructo da g~ande e· d.olorosa:ex
periencia de uma campanha, para cumprir o ·devedn
decliqa vel de promover, todes os melhoramerrtos , acon. 
selbadas por .essa e'Kpériencia, ,é de lastimar que. as.in
formaçôões dadrus não fossem .mais completas e minu
ciosas. 

O Sn. GÚvÃo :--'Não)íe reforma um exercito .de·um 
dia para·outro; temos o exemplo das-nações da Europa; 
é obra de múíto estudo. 

O SR. DnQJJ~ 'EsT!\ADA TEIXEIRA :-Senhor-es, ()nobre 
nünistro da guerra declara no <eu relat0rio .que dá pre
ferencia aos canhões Krupp, ·e que por isso por esses 
substituirá os actuaes logo. que o possa fazer. 

S. Ex., pois, cótta a qnestiio; não senc1o éspeciH1tsla 
na mateiia, baseou-se sem duvida em infol>mayõés óffi

. ciaes, não se baseou em noticias das gazetas nem nos 
titulas vãos de um ou outro marechal. 

Ora, são essas informações, esses estudos iqdispen
savei.s, que sem da vida forão feitos, que eu lamento 
não ver no rêlatprio. 

S-enhores, de duas llllla : ou n, COD11nis9ãO de melho
ramentos e as ·dos corpos sciel1tificos tratárão deste as
sumpto importantíssimo e melindroso, e então o seu 
trabalho devia ser commnuicado ao nobre ministro, e 
S. Ex. devia tê-.Io trazido ao parlamento, ou aguellea 
corpos não fizerão esses estuilos. 

O nobre mitüstro explicará a ausencia destes docu
mentos, explicará porque, ao pas"o que a respeito da 
f.~brica de Y l anema se obscr·m uma estirada dissertação 
e mi•Íuciosa informa\'.ão, a respeito dgs melhoramentos 
da nossa artilharia não apparecem senão breves pa
lavras. 

E. táhto .mais razão tenho para hesitar nos juizos 
tão brevemente formulados por S. Ex., quanto no Diario 
OfficicLl, me.smo a respeito desta questão de artiibaria, 
ainda ha pouco tempo foi feita uma publicação impor
tante, na qual se pretendia mostrar de maneira càt~
gorica que os canhões Krupp não tinhão a tiio preco
nisada superioridade. 

'Não foi. artigo ele qualquer . gazeta ou :l'eito pores
criptor particular, :foi uma publicação doDiatio Official, 
que procurou .. den'!onstrar que não .ha naq.uelles ca
nhões a superioi·idade que .lhe dá o rel:J.torlo .do nobre 
ministro. 

Ahi se affirma .com dadÓs estatísticos, ,experiencia 
pratica e calcnl'o :matheiTlatico,. qne.,. sob muitos vontos 
de vista, são .os ditos canhões irif.eriores aós canliões in
glezes de grollso calibre. 

E seja•llle lícito díz/;r a esta !fUgctí§t~ cahíara; qn~ na 
verdatte o pónto é litj.gioso, ' sóhret~jio 'se o encarar,nos 
·em "relaÇão á ado'pção exclusiva. çlos éánhõês Krupp. 
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Q'úa.udq ·a. histpria imparciaL _jizer uma eHosição 
completa da gperrll;. francooprus&rana, quando se Ior
mull!-r um jllizo -f ri() e cahn.o. ácerca daS causas dos d<i
sastres do -ex e roi to france_z, l)a. de' se reconhec~r q,ue'llão · 
forão devidos .taes de~astréa. tão exclusivamente, como-. 
se. julga, á. &uperioridade do arj:namento prussiano; e 
aquelles que . ~iío curiosGs desta materia e a exa:nina
rem pro~undatnente se lembraráõ de que o ex-unpe
rador Napoleão III, homem tão versado na artilharia, 
e cujo tratado sobre esta arma serve em·uossas· acade-. 
mias milit!Lres, .não .aceitou .a iotroduc-ção do canhão 
Krnpp. de .açp,. :1nndido . nq seu · exer,cho, porque uma 
comi:\iissão mHito. • competente do · corpo . de artilharia . 
decl&P9U .que 'aia~ll; não .estava _bem decidida a superio
ridade-do aço . .:fund,.ido:sobre o·bronze p>tra·can,hões .. ; 

·O Sa. · GALVÃo-: -,-•Entreta,11.to que uma commissão 
prus$iana .aceitou.,.: .· . 

O •Sii . DúQUE-ESTRADA TEí'XErnA: -Sim:; mas tenha--· 
se em- --lembrança que a fabrica-ção - é exclusivamente 
prussiana, -e constitue até certo ponto um monopolio. 

Sirva· ·isto de resposta ao >tparte do nobre deputado, 
que achou que a miaha observação 'J!ião · pro.cedia,- por~. 
que utna ·coromissão o prussiana mais im;:>ortante aceitou· 
os canhões Krupp. · 

v S:R. GAr.vlo: ..:_ En dis'se ·que, ~e uma commrssM 
Ír~tnceza ·os rejeitou, outra prussiana os ·aceitou, mas 
não esta]:,éleci pararello de competencia entre eUas . . 
o s[\. -· DUQU~-Es:rRADÁ TEIXEil\,1. =~Como disse; uma 

comri:ús.Êão,ro1:jito. COjppetente, tendo ·féito experiencia 
com .!> cai:Lbão, Kn1pp, que .havja sido: offerccido ·ao go
vern9,: francell pelo pr.oprio·fa.!n·ioante 'prussiano,. res
pondeu que,uão. era aceitavel a .opinião a fa;v:or de taes 
canhQes. . · 

Ha s? no. mundo uma. i_abi-ica qne, empregllo o aço 
com·ementer11en-te no iabncq.daq\wlles canhões ;· é uma 
especialidade, é UI)'l privilegio, é um monopolio da fa
brica Krupp. E, senhores, ~erá pr"dent!'), serásufficiente-, 
mente :1\undada " .opinião daquelles que querem entr-e
g·aT a arti~haria de um E,tado ao.rnouopólio de· ·outro? 

Deveremos aceitar sem 1>,1ais- reflexões, sem maiores 
esclarecimentos e inforrnaçges, este juizo que 0 relato
rio da guerra estabelece, da.ndci a · entender que as 
nossas· fortalezas . e o nosso exercito, devem substituir 
toda a sua artilha-ri::i pela artilharia prussiana ? 

Desejo ouvir o nobre ministro da guerra sobre este 
ponto. 

Senhores, tr:~.ta-se hoje, com mais nrgehcia do que· 
ntp1ca, de-organisar, crear C: ·mru1ter arsi:maes de guerra 
que estejão-,Iia altura das necessida-des .do paiz. Um dos 
principacs fabricas -desses arsenaeS é o dos canhões. 

S. Ex. ou adapta o ~ystem>t que forneça ao nosso exer
cito e ás nossas fortalezas p;-oductos exclusivos de :f>tbri
cas estrangeira;, especialmente d!' fab~ica Krupp, ou 
S. Ex. quer, .contimuu· .. a alinwntar .a indnstria'nacional 
tão altamente política e indispensavel de fornecer . a 
fubrica de :ferro de Yp~.nema canhões ás nossas ·fort>t
lezaS:---Se assim é, cumpre que S. Ex. nos de infor
:ma9ões a respeito · 'do ·metal a que 'se deve dar prefe
rencia. 

E aqui, senhores·, cabe lembrar qunnto é lastimavel 
que não se adopte um ·plano ·de:finit[vo ácerca da ex~· 
ploração ''dessa · nos•sa ·rjquissima fa,brica ·de ferro de 
Ypanema.- . 

O Sa. Ronamo SrLVA :-Apoiado .. 
O Sa. DUQ)JE-Es'rRADÁ. TEIXEJR.A·: - Os. relatorios da 

guerra Eão constantes em affirmar .a importa.ncia e rique
za dessa fabrica;. e sendo· certo que po'r um lado· a-repar
tição <la ··guetra, com' unú> despeza nãó· av\ütada toma
ria a B~ o en<pargo dé dar 'á fabrica o' preciso desenvol-' 
vimento, mas por outro; como · se ·vê do · relatorio, 
parece-·dar preferencia ao aço ·pai a '» fabrica;'· dos ca- . 
nhões-, é natural que s·. Ex. · ten'l:ra idéas .assentadaS' a 
respeito da mesm>t falíti'c>t. · . , 

Senhores, a Iabrica .deX]ianema é--tal,· ál sna:úqueza 
estend,e,.se .pol', ta;!,. fórrn~a, que, numer-osas .tenta~i;vas d>t 
indus.tr~a .. pr~;yada têm si!io. feit::ts, p.erante.·, o · gpve:mo 
no in~\lito qe .. apJ;o:<:eitarem. aquel~a riqueza, .e ,o go:verno , 
declar.ll. . no seu relatorin .. que ·prudenteruente;tem r.epel- .. 
lido taes tentativàs, por'que entende: que a faiJrica deve 
ser aproveitada pelo Estado: Mas se a~1oim é, se n>w se 

quer .que o particular ap roveite, pa• a quando· guarda.o • 
govem10 .o arroveitar• para o E6tado ~ · · 

O Sa, MELLO ·REGO dá um aparte; 
O ~n. DuQUE-ESTUAD.I. TEJXIliRA:- Pergunta-me o 

nobre deputado em aparte se foi o miriistelio actual 
que repellio as ·propoltas partieu lares. Eíi1 ·ma-teria de 
admihistr;cção, e sobretudo em um mmo de ser.viço que 
taJ,Jto ,entende com'" riqueza publica e com a déíesa 
do Estado, ba um ·principio que se não póde desconhe
cer; · qua.csquer qt1e sejão o~ partidos; que governem, 
quaes9.u.er que sejão as éôres políticas dos admini,traqo
res do Estado ; esse pr.incipio é o da solidariedade admi~ 
nistrati v a. (Ap.oiados ) Onde irá parar >t administração roi~ 
litat·. do paiz qu,e não queira reconhecer a necessidade 
de um plano de defesa, -de J).l>tneir.a que o :futuro tire 
proveito do presente? · . . 
· . Se as''prop,,stas dé iniciativa particular, relativ-as á 

·fabrica de . Ypanema . têm sido repellidas· pelo ministe
rio da guen-a, e com mzão, segnndo .diz .o proprio.rela
torio acta>tl,.é porque. essa- repulSa as~erita em um prin-, · 
cipió ele interesse publico, em umsystemaque nada teni 
coro os capri_cbos de um l.ninistro, e .tttdo _com o bem-
estar do pai~ : . · ' · 

O Sit. MELLO RE'Go: -':.._i?{itece que 'o ncb1·e deputádo 
dirigia>por is·so uma censui'a ao gabinete · actuaJ.· · 

O Sa. DuQuE-'EsTRAD,\ ··r.:rkEJ~A. -:-,-Não; ·senhor, não · . 
:fiz tal ce!!stmt, antes observei q_ne o- .mini~tcrio da 
guerra ett>ÍVll; no firme 12ropq s,í·~ de ntilisar as 'riqn~zas 
daquella fabnca, que na.o repel!.tra .as propo, tas de mJ
dativa part,ieul>tr, pelo .simples.gost0-;de as repdlir, mas · 
sim por un'i systema assentado de admini6tração mi-
litar. ·' . 

Mas;' visto: ponderar .. se que ·não' foi S. Ex.' quem · 
fez a 'l'epulsa, bom será-,que ·S. Ex. ·nos diga· qual é a . 
sua opinião a semelhante. respeito, :se aceita as pro
postas• p•u;ticnlares, ou se pretende com effe-ito melhorar 
o estado ~laquella· riquíssima •. fab1:ica ; bom será· que 
tamb.em nos diga ·que proporções pret<02de d ,tr. iw: esta-' 
belec-imento; ·Se apénas .quer aproveitar : os rnetaes p •ra 
os ar-sena:es·.de. guerra, ·ou se quer que haja mna:gramle 
:fundição. de canhões. · · · 

Continuando neste terre1w, pedirei licença . a S. Ex. 
para ., pondemr-lhe.que ine parece ser já -temp.o de es- . 
clarece-r: o paiz á;cer-oo. elo novo sy&tema de· esping•trdas . 
que se .queira : adoptar. · 

Pelo succinto r.3latoi!.io do núülüerio da .e:nerr::t vê-se 
que a commisdo de. melhoramen'w ten1 feito e<.tncloa a 
esse respeito, n:tQ.S DfLo cbegoi.':. ai c da, a nó.1 rc:súltad.O de.- ... 
flnitivci.c. · · · 

Senhores, se se pretende chegar a um >ystema perfiiitô·, 
jsto nunca se · conseguir?)· porque n. perfeiç-ão n::io _está 
descoberta; .o qne .. :se deve aceitar. é o que. 1ouvc_ l~ ~!e 
melhor;- o · 'lue tiver sido com fundameat.o preferido. 
Queni· des.conhecerá que ha ve,d<tdeiro perigo, qhe 
haveria incuria imperdoavd, em não >e dotar d,;sd·e 
já o nos&o exercito com um arm;;mento aperfeiçoa-do? 
Emquanto a commiBSão de ·melhoramento,;> não achar 
essa arma-typo que ella espera, h a de· o nosso exe1:cito 
servir-se de uma espingàrda conhecidamente inferior 
ás dé- outros ' exerci tos, correndo os riscos da designar-· 
dade'/ Certamente ·que niío. . . .. 

Repito. ·Aceitemos o me-lhór até hoje. Não .me· consto: 
que depois das •espiugardas' Ch>tssepot•J, das _ espingarda,0' 
Alhin\<' 'eTerssen, d<rs· espingard11s inglez~-8, e das adop':.: 
tadas pelos Americanos·· e Russos, tenhn. apparecido 
descobe!ta q·ue aconselhe o desprez0. dessas nrtnas. 

A campa_nb>t franco-_prussiana,-- ,thcatro de larg_as ex- · 
perieneias, resol veu· o problema-a tal respeitei.; e ba-· 
vemos l!Ós de. sacrificai· . o nosso -d.ir.eitó rle espolh~ 1 .' ha~ 
v~mos nós 'de :ficar á mercê da . industrin. · cstràngeir!l, 
pontih~1ando o. nosso :exercitd com o armamento d'dei-
tuoso)jue teni / . 
. Eu: .(oujriro ~o.Jlobre ministro da guerra a. que, se 
não se tem ,feito os estudos ~ufficient.es sobre.a materia. 
bs p1·omova ·co in urgen<iia; se digne' de esclarecer Ó 
parlamento sobre as idê:i.s que -possa ter ·sobre este as
sumJ<to?: é ),osj:digru·· em ·que occasião'·pre'tent\e'fàzet a 
substituição do actual.- arllia:rn~n~o; o 'qne · me· parece 
inuito.ipdis;peúsavel. · 

Tcinos aqui na côrte um estabdec"me\ot·J c]( sfnado 
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~o fabrico de espingardas, mas lendo o relatorio do 
nobre ministro :ícerc:J. dessa í:J.brica da Conceição, d6e
:ne ..-er que ella se limita a concertos, e de que, se
:lhores ~ Desse arm:llnento caduco, dess:J. espingard:~. :1. 
:!lfinié, ji condemnada na Europa. 

Temos, portante, uma fabrica que custa. grandes som
. mas uo Estado, fabrica que poderia. prestar grandes ser

.-iços a.o paiz, e que entretanto só os tem prestado em 
~oncertos de um armamento defeituoso. · 

~ií.o quero dizer com i;to que se inutilisem os C!lpi
:aes em que importou c>•e armamento; mas é preciso 
que a industria da fabrica d:J. Conceição nlio se limite 
a concertos, e que o paiz, a respeito de :lriJ?:l.mentos, 
nõ.o fique dependente do e•trangc1ro. Peço, p<ns, ao no
bre ministro d:t guerra que nos forne•;a n.s informações 
que tem, e q11e nos tire das duYida.s provocadas pelo 
seu rchtorio. 

Ha um outro ponto muito importante, e para o •tual 
'l_uero chamar u. attEnção de S. Ex., por•1ue a minl1:1. 
foi despertad:J. por pabvras do H:u relatorio; refiro-me 
:is no~sas fort:llezas. (Apoiados.) 

S. Ex. falla no >eu relatorio das obras projectad:lS, 
c algum:u; execntad:>s e1n. nooõ:l$ f'ort:ak7.as ... 

O SR. )IELLO REGO:- Isto esü em discussão-? 
O Sn. D&.;Qt;E-E~TRAD-'- TEIXEIRA : - O nobre depu

•a<lo por Pernumbuco pcr.,.unta-me se isto está em dis
cussão 'I Sem <iuvid,t. O g~verno peJe uma autori>a<;:ío 
rendeu te a melhorar ... 

O Sr.. PnEsrnE:-<TE:- O 'lu" cst:i em discussão é o 
:ut. 3.• 

O SR. D~;Qt;Ê-EsTRAD.\ TEIXEJR.\: - Refere-se ao~ 
ar~en:lt!s e su:J.g dependcncias. (L.;.) 

Ora, se ne,;t:J. ampl:.1. concessão, se nesta ampla h
~uld~de não se póde fazer referencia tambem ús nossas 
1ortalez;s, não F<:i 'luando clla. po•s& ter lugar. (Apoia
Jos e apartes.) Para. que se -fundem canh<•es de grosso 
calibre nos arsenaes de guerra senão para se armarem 
as noss::l~ .Íort:J.lezas~ (Apoiado.<.) O serviço de forneci
mentos do exercito não diz respeito, em granile parte, 
:r.o fornecimento das íort:lleZ:J.s 'f Todos estes melhorn
:mentos administrativos que se pretendem realizar neste 
:ramo de ~rviço não tém upplic:t')5.0 aos sen·i~os de 
!ortalezas'! (Apo'a.do• e apartes.) 

Estaremos porventura, senhores, condemnados :1. 

nad:J. aproveitar da expe_riencia. ~ Porventur:J. já. e&tam?s 
esquecidos d:J. dolorosa 1mpressao que causou no espt
lito do paiz, das rcciatna\•ões que ~e levantArão nest:J. 
cama.rn e na imprensa, qu.f!,ndo, por occa~ião do co~
flicto inglez, ficárão pute'ltes ao E•tado as lamentavets 
circwnsta.ncias .hs nos~a.!i íortifica)VCs ~ ( .. 4j,r.Jiad•).,. e 
apa.rt•s.) 

Sr. presidente, como isto o! m:~.teria melindro&::. " in
!tressanti•sima, e umn \'ez que e•tamos em m:u·.; de 
:mtori.;a\•ü~~, não ~ ju•to que o nobre ministro deix•J de 
:er uma autorisação ampla para este ramo de se:vi~o
You formular un:n en;cnda, ampliando a ll\ttori;~ç·ão 
paT3. qu~ >e prondéOClC !•Or ÍÓnn_a. qa~ a~ DOES:!S !J=:.&
~eZM che~uem :1. 11m est!l.Uc resp~~tave •. 

{Trociio-'" •IJ>ar:e<. ) 
~ada 1l0 meu ÜÍ!'iC~u·so :::lto;oj~=t, a (lizer-~·~ c~H! <:Je é 

filho de. falta de confian•;·a no Sr. minh:ro. (!Üando 1:.:n 
deput:~.do ee lc\·ant:l, c sem dõ·:agar (tenho co::e·:!e::..cia. 
•le não t•:-1o feito), 011.\"ir.do quanto •:m si cabe sua. 
mesquinha e obscura i::telli~e:1cia (mu ':os nüo OJ:·Jiaâos.'1 
tr:~.ta do a.seumpto eõptciardo debate .... 

O Sa. Fo:sn:s:- Tem tratado. e muit•> br::=. 

O Sa. D~QL"E-EsTMD.\ TElltEJJ\A :-... quando cl::a.'!lla 
11. at:en'(ão uo nobre :niniHro para assump:o~ ce _!:a:-Jt:l. 
gra.vidad•!, qne tanto entendem com a defe;;a ::a-:•0:::a.l, 
!laverá 'lt:•:m íandadamente possa dizer q_u~ ::r= tal 
discurso ·~ prova de íalt:~. <!e confia::<;a. no ::2o1~e mi
nistro da. guen:a'! Qu:~.ndo um deputado, rara '"~ar 
~om confi:mca ~:ma autorisa~ão qu~ se lhe pe·>, 7C
~lama i:Jíor:~açC.es qnt :-:ü.o 'apr.arecem no r~ : ~.:r.: i o, 
:;_ue ainda ~:o íor:o dadas na ui"cussão ... 

O SR. FERnEII: .\ DE AGUIA.R :-~·Ter~ce Je;o::.::<.= ·:a, 
~J r,rque <lá. u:na l:>l.t:ola muito ;;rande. 

O ·Sn. l>c·~n;-E•TR\10.\ Tm•r.rr.., : - .. .. ct:::::-7~ nm 

de,·er. E é certo que desde que o Sr. ministro d:J. gnerr::: 
prestar-:ne :t$ informações que fol"':io pedidas, ter:i o 
meu vo:o, :<té p:;.ra. autorisaçiio m:tis ampla. 

Nem sei mesmo, senhores, como sepoSEi'w considerar 
opposi<-ão politica ::~!:;umas obser,·uções feitas n pessoa 
do me~ credo, e feitas eom tanta moderação, e ::ra
tando-Ee de uma pasta de ~,o., :ias a menos politica • 

O Sa. A:-<nl\ADE FIGUEIItA :-Tem mJstrado que 2. co
nhece muito bem. 

O SR. Fo:sTEs :-Perfeimmente. 
O SR. D~QrE-EsTRADA TEIXEIJU:- Meus senho::-es, 

eu tenho coragem bastante para. tornar bem sensi,·el, 
bem patente :;. minha oppoSl\'Ü.O, a minha hostilidade 
politiC::l. quantlo e:1tender ch~gada :1 hora (muito bem); 
mas decla1·o, com a mão n:t. eonsciencia, que ne~tas 
observaçües que faço ao nobre ministro, como S. Ex. 
mesmo réCO::lhecerá., não sou levado senão do :~.mor do· 
meu paiz e do ardente desejo que tenho de ver u:<o 
importante r:uno d:J. administra.~iio chegar á sua maior 
altura. (llfuito bem.) 

A autorisaç-<io pedida. pelo nobre ministro en.-o!ve 
um au:;meoto de de•p~z:a., porque o :J.rt. 9° da lei de 
1860, a que ella ~e ret&re1 :mtorisa o governo a au;
mentar os ordenados. 

Sou o primeiro a reconhecer a justica. de8se ang
mento, e sou o primeiro e. je,;ej:tr que os empregados 
dos arscnae~ de guerra, que devem ser muito escolhidos 
por terem a seu car~o scn·i-;os import:\ntes e melin
drosos, obtenhão mefhoramento nos F-ells vencimentc.~ ; 
mas tamhem reconheço, e o nobre ministro reconbe
cer:í. comigo, que os vencimentos do exercito siio es
cassos, são mesquinhos. S. Ex. dis~e que uiio p.:>dia 
sanar e~te mnl porque a eomma subia :1. muito. 

Não pude f:tzer o calcul~, que sem du,·ida j:i. foi feito 
pelo nobre ministro; e e p:u-a vota.r em cons'!iencia 
esse :~.ug;mer.tv, que dC..<ejo e julgo justo, que lhe pe~o 
tenha a bondade de communicar ao parlamento o cal
culo da despeza q.ue o augmento poder:í. trazer. 

Como já. 1:ote1 , senhores 1 trata-~e na autorisa<(lo 
pedida de bc.,!::lr :l.O governo meios de reformar os 
r:unos mais importantes da administr:~.ção militar; 'l."ai
EC desde a organisaçiio dos arsen:~.es de guerra ato! ao 
serviç-o d-•s fo~necimentos. 

Desejaria que o nobre mini•tro <1:1. guerra, v.;rsaco 
corno é nest:lS materias, e que na campanha do Par:'..
guay te,·e occas:iio de ver Clll parte os resultados p::-a
ticos da bond:vle ou defeitos dn orgnnia:~ção de~:es 
serviços, di~ses8e, cmborasncciutamente1 qudl a ten~e.:
cia das su~s reformas, quae~ os pontoK que julga :::::tis 
defeit~o~os e maia dignoto de corr\!C'\:io, e se porvent~r-~ 
julga demeceF!'aria a crea1·Ü.O de um~ intend•"ncia m;li
t:tr 'lu e provid.,ocic ácerca dos forneci meutos do "' -"~;
cito, p:~.rti 'Ularrnente em t<>rnpo de l!nerr:J.. 

Perle-sc uma autorisn9ão. C<Jmo ui-~e, para '" ::·:"'>
lllOVercm DlC~lhõratncntot; n:L ~~t.hnini~tt·ar:to do f!X~rc; ~o. 

O SI\. MELLO P.Ero :-Do" :tr>cn:J.<lR de ~·nc•·:·a, '.·: .~ 
m:ttcri:~. prima para n~ f:tbrica" dos a.r~cn:u:.~. 

o s~~.. DcQt:>:-EsTRADl Tmxt:JR.\ :-J>::~rcce-::lc . · .. .. , 
qn:md" ~.; tr:~.t:i J.c nu teria ' cmelhantc, não é 11!::.: • :;,
bido pergu::ta: o moti,·o ·>or •rue niio c'tcntle S. 1:::. J 

~eu ped:uo a outros c:' tabd<:cimcntos. 
D~!..o:s q':lc ,·imcs que na campanhn tio Para·~)' o 

:forneci::-:ento dos YiYl!res, da c: l\·:~.lh:tda, e até do :::.r
dame"'~o este,·c entregue á inctustria particnl:w .... 

O Sn. Mn:s.o P.Eco:- Por íaltu. d:~. udministra~ão .;a. 
guerra; podia-,;e: ter crca.do um commissari:r.do. 

O Sn. Dt:Qt:E·EsTRADA TF.JXEmA:-... depois 'luc ·•i
mos que nem eommissariado, nem outra in~;titui~ão 
militar Lou'-e pura taes •erviço>.: quando vemos o =!i
ni&tro pe<l.ir e6ta auto_!i•a.ção_ de qn~ ~_;atn o :~.rtigo, ::;~o 
desejaremos co:n razao OU\'lr :1. opmh•o de S. Ex. 'otc·e 
:; materia ~ l;lio lhe perguntaremos com fundamen~(l >;; 
achou bom aquelle !'ystem:>. de fomecimentos ... 

O S11. 1\fELr.o I:EGo:-Es~e foi pessimo. 
o s~~.. Dt:Ql!E-E;;TIUDA. TEin;lR.\:-... 011 se po:··;-;_,_ 

tura en~:1de S. Ex. que elle niio de\·e repetir-~e, e~::<! 
~ão neceb~arins pro,·ideocias para e,·itar qne se re;t~ 
<luza. e~se pe>.simo ~~.,tema de S<'n·iço, >P::rtm•lo :t ·'"' i
niiio dll ::obre <lcput:tdo vor Pern:l::lbl\t'O ~ 
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Senhores, tenho cansado a a.ttenção da casa (não 
apoiados}, mas vou sentar-me conscio de haver cumpri
do o meu dever nas actuaes circumstancias do paiz, e pe
rante esta autorisação pedida, dando occasi:io ao nobre 
min~tro da guerra de prestar um grande serviço ao 
Brazil; porquanto S. Ex. , cuja illustração eu sou o 
primeiro a reconhecer e a respeitar, de certo minis
::rari ao parlamento as informações que hão de illus
trar a votação, não só sobre a :~outorisa.çã.o pedida, como 
sobre as que forem pedidas tendentes :~.o bem publico, 
que é o que todos nós desejamos. (Muito bem.) 

O Sr . .JaKuarlbc (Ministro da Guerra}:- Acom
panharei o nobre deputado em su:1s reflexões; e bem 
•1nc não o po•sa fazer com a mesma proficiencia e ta
lento .... 

O Sn. DVQ!iE-ESTRAD.\ TErXEIRA:-Xão apoiado. 
V. Ex. me esmag:~. po~ el!&a. maneira. · 

O Sn. MINISTRO DA GVEnn,.:-.... toda.via procurarei 
satisfazê-lu do modo que me fôr possivel. 

Começou S. Ex. deplora.ndo o sinistra ultim:tmente 
havido no arsenal de guerra, e pedio-me inform:1ções a. 
tal respeito. 

Responderei a S. Ex. q~ro, notorio como é o facto, 
pouco me é preciso dizet" quanto ao modo por que teve 
lugar semelhante desastre. 

(;orinnunicarei a S. Ex. que tendo commnnicação 
daquella occurrencia. poucos momentos depois que o 
incendio foi conhocido, precurei &!li achar-me com a 
maior prt'mptidão possível, bem como ti~:e o prnzer de 
lá. encontrar os meus collegas que, ou pela. circumstan
cia de residirem mais perto, ou por ~erem mais pres
surosos, ach.l.rão-se no local primeiro do qne eu. 

O Sn. DvQcE-EsTRADA. TEIXEIRA :-Sou o primeiro a. 
l'eco~hccer que o governo desenvolveu toda a energia 
nesta emergencia. 

O Sn. MINISTRO DA GvEnnA :-Derão-se todas :t~ pro
' idencias que o momento podiã exigir. As repartições 
<JUC em taes occasiões podem auxiliar· o trabolbo desen
•·oh·êrão toda a. activid.ade que dellas se devia espe
rar. O corpo de bombeirod appareceu iom:.ediatamente, 
e creio que cumprio eom o ~eu dever. Di,·ersos na•·ios 
c~tr:m.;e1ros envi:írão bombas bem fornecidas de pes
>O:t!, e nesta occasião folgo de declarar que o paiz deve 
a maior gratid.'io pelos serviços que pres:ári.o, paten· 
tea.ndo uma dedicação digna de todo louvor. (Apoia
dos.) ::\'iio tendo entretanto sido possi•·el de,coõrir o 
inccndio logo em sua origem, ,·isto que Jo<:bs :t!'paren
cias começou em ponto do edificio q1:e 2.:~ se achava 
fechado, assumio o fogo grand"-1:' propcr.;·üee, ;ornan
do-•c human'l.mente impossi•·el, depois ..!~ tão iormiua· 
vcl ineremento, cVitnr que elJ~ UeÍXa5SC de damnific:I.r 
muito~ cdificio~. Empregárào·fe por6m :o;.?;O t•;Jo~ os 
e~for<;os pnr& que niio se complttas~e ::. destrui','iio, c 
tratou-se activamente de corta.-lo, po:1pando-sc uma 
gr:mde parte do arsennl. -~cho Dois o i2]u,;tre Jepu
tado exagerado quando declaro'"- CJ.'.le o incendio de•
truira. tres quartaK p:~ortes daquell~ e,;~:":.elecimento. 

O Sn. DuQt:E-ESTJtAD.'>. Tt:r~Enu :- !:::x~1lto ouvindo 
esta declarnção. 

O Sn. FoNTES :-'Não bouve e~;ager::çlio, ni>o . 
O 5a. :.InusTRo JIA Gt:Entt.'>.: -"1pez.".r de< :c::~ .. Ja;; 

todas as providencias exi,:::idas pelas ci:-c,::l:.ot:mcia.s, 
ainda. niio tenho os precisõs d.tdos pa.ra ~al dsc:.~ssã.o1 
mas parece-me que oa estragos não for1:o em :i.o :.~rga 
proporç.iio como disse o illustre deputa<lo. 

O Sn. Dt:QtiE-EsTI\ADA TE!XEIR• :- )h:i:o r:~~~jan!i 
i!so. 

O Sa. :lhstsno DA Gt:ERnJ:- :::~l·e-se <i:;e ~:-ce::. um 
certo numero de officinas, mas ha m::i!a~ J::::-.':s rartcs 
que ficárão intactas. O que é po•i:i ·;c, e ~ 'J";;t nesta 
occasiiio posso infonnar á cama,·a t::J f . .::;s!::.~:io á8 
exigcnc'as do illuatre deputado .... 

o Sll.. D~QIJB-E5T11ADA TEI~EIRA:- E:•i:;•.:.:. ·~:as, noo; 
pedidos respeitosos. 

O S11. ::dnn&no DA Gnnii.A :- Et:avner. :<t"'.:i C.i:eito 
de faz~-lu. M~ em satisfação de ~:n. c:~c:~o :egi~itpo 
qne "XeJ'CeU O Jllustre deputado, d1re1 '-;'t \ > p~eJUlZO 
não f-.i pequeno, vieto como a. offici:::a. ú :macb.nas, 

To~10 u 

onde a camara comprebende que ha•ia. grandes c:lJ?i
taes empre!Pdo~, foi toda consumid!l. Este foi o ma1or 
prejuízo. _o\mdu mais um a.rmszem no qual se achava 
grande quantidade de a.rm:unento ficou igualmente 
perdido. , 

Mns muitas outrus p:trtes do edificie existem; e lo~o 
que o ser"i'i'o de desentnlhamento, que tem occupado 
quasi todo os empregndos, seja terminado, espero que 
o pessoal se empregue nas suas respecti\'as. especiali
dades. 

Immediutnmente depois do sinistro nomeei differen
tes commissões, j i para examinar as causas do incen
dio, já pnn anlinr os prejuízos ba~:idos, já. para indi
car os meios de reparar os edificios, ou ns medidas que 
sejão precisas tomar relativamente ao estabelecimento. 
Esses esclarecimentos ninda me não chcgárão ás mãos, 
e nem mesmo julgo que já pudessem ter @ido ministra
dos, por isso que taes e::.:ames incumbidos a pessoas 
muito habilitadas devem eer feitos com toda. a minu
ciosidade e discrição. 

Não só o govemo actual reconhece, llm ,·irtude de 
const.~ntes informnçüe~, e sobretudo do ultimo relatorio 
do actual director daquelle estabelecimellto, que o lo
ctl é inconvenientissimo . como diversos dos meus 
dignos antecessores já. ha,:i1io reconhecido esta ver-dade 
declara.ndo a collocaçiiu do estubelecimento má, e ne
cessaria a sua. remo1·ii.o. 

O illustre deputado, porém, sa.be que quando se tem 
empregado cap1taes tão avultudos, como os que existem 
no arse~al. de g_uerm, não é possh·el dar de mão ~stos · 
t.;o consideraY~lS para fazer de prompto outros e1n 1gual 
ou talvez em maior proporção como exige a construc
ção de um edifici'.l p:tra. arsen:U de guerra em local mais 
apropriado. E com esta declara','ão ni.o só defendo as 
admmistraPõcs pasmua.s, como tambem emitto .um 
juizo que,' independentemente deste sinisuo, nurna. o 
governo em seu desejo de procurar um local em cir
cumst:\ncias apropriadas :í.s necessidades do an-enal. 

O Sn. DcQ{;E-EsrMDA. T&tX&IR.'>.:- Entüo por em
qmmto não trata disso. 

O S~t. l\hNisTno DA Gl:ERII..\ :-Dado, porém, o si
nis~ro a que me tenho referido, logo que cheguem as 
informa\'Õe• da.s commis~ües incumbidas dos di\'ersos 
eX:lme•, entendo que é occasião opportuua para. n,nli
zar este pen~nmento, levantando-se em pon:o COD\'e
niente um edifici~ capaz de acudir a. toda~ a~ exigen
cias de um paiz j:i import:tnte como é o Brnzil. 

O illw;tre deputado par<·c.:ou exigir que cu lhe indi
c::ssc Jlositivnmente qual o loc.~l c>colhido. Se eu me 
a.cbasse na admir-listrnção ha mnito tempo e se me ~o
r;r~ESc tempo para CotuJar detalhaol.oment.e OS dh·~rSOS 
r~:n.o s de ser\'lÇO a meu carg-o, me parece que o illu~
tre deputado est:m\ em •cu direito fazendo esta. pcr
~~:nt<t; mas niio ~e dão e~tas circnmstancin ~, c fõra 
:issim imprudente externnr uma. opini'io r!eci,iva.. 

Tenho já alguns e.~chrecimcatt.>s, que exigi a este 
respeito tenho mesmo idéu minhas; mas :.ind:, n~c 
ouvi b:J.tante n pesoo:l.i profi8sionn.e~, e ~ó com t~mcn
d:~de é que poderia -'ecla!ar peremp!tll"i:l.mente qn:tl o 
local apropria.Ao no arsenal de guerra. (Apoiados.) 

O SR. MELLO REco :- Aproveito a. occ:~siiio par.l. 
:en1bra.r a Y. Ex. a. mudan,a. do arFenal de guerra de 
Pcrn::mbuco, que niio p6de ficar onde est:í.. 

I) Sn. 1\Jt:oitsTno DA GtEI\RA:- Creio que, findn8 e•
t : s bre~:e~ inform~üea, na.da. mais devo accre•centar. 

_\. respeito da inconveniencia do local actual, do• 
po~l~~os a que o arsenal de guerra se acha e:o::posto pela 
h.cllltlAde âc um bombardesmento ou do nsco de nm 
golpe de mão, nbundou o nobre _deput.:tdo em cen•i<le
rz.çües com que todos concordão, havendo entre nós 
··erfeita identidade de vistaa. 
• P<'rguntou-mn :~ind<t o nobre depu~do, em r <,l:tç.i•J 
::o anennl de guerra, s~, dada. l\ mud:mça, ~~ta. deva 
..,r total ou parcial, vi~to que ha di,·ersas reparti~õc~ 
~u'~itas ao mesmo reg-o.:.1amento. 

Re~ponderci g~:e tu•lo isto ~ relath·~ c depe::_cl_e:;w 
;a.~ circum•t•nC!!I.•. Q·.:a'!squer qtle seJMO os e<hllc1o• 
·. ,r ora auoptados :;.::.:ra o e6tabclecimento de &lgun~ 
s-:r·:i••os do a.rscnal de g:lerra, desde que uma grande 
:;>:trte' daquelle cnifi.,:' está. ainda em estl!.do de pod•·r 

15 
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,!=cciou:u-, .comprehende o nobre <leputa.do que, ao 
menos por ora, hão de alli continuar os serviços cor
resyoD dentes. 

Q=do, porém, consiga-se mn estabelecimento com 
proporrões tiio vastss que o pessoil de todos os serviços 
poSS& :Ser devidamente accommodado, parece--me que 
será. de. conveniencis. publica que haja s. possh·el con
eentraçi\o, vi•to como della depende a boa gerencia 
desses servi<;os. Sabe o nobre deputado que um dos 
grandEs inconvenientes do arsenal de guerra era., e é 
ainda, a falta de espaço, e que apeoar della. marchava 
a direcção com regUlaridade. 

O nobre deputado, lendo na legislação a. automa
ção. da reforma dos 11rsena.es, consignada nas diversas 
leis dcnxarão de fo,ças, em que o governo fôratnmbem 
s.u.torisado a organWlr .o corpo de Eaude, entendeu que 
de,·i:. interrogar-me se nilo tinha em ·vista :reformar 
este corpo; ou ceo$Urou a proposta por tratar da re
forma. dos arsenaes, sem meoc10nar a. necessidade de 
reorg&Dis:t<;ào do corpo de saude. 

O Sa. DuQuE-ESTRADA. T&IXEIB.A.:- Notei que não se 
referi:~. ao corpo de saude, c pergunte i se a experiencia. 
d& ulti::na campanha não tornna necessa.rios algun~ 
melhoramentos. 

O ~n. I\fi!'iiSTno DA. Gm:au: - Em todo o cnso, a 
ligaçii? que achou entre uma e outrn materia parece 
que teve por origem as div~nag autorW".<;-ões ante
riores. 

Responderei que a.quellas leis, se não for:io satisfeitns 
na parte relath·s. aos nrsenaes, forão porém em relação 
ao corpo de saude. 

O Sa. 'MELLO REGO:---, Por decreto de 20 de De
zembro de 18GO. 

O Sn. JIIJ~ISTRO DA G~:EnRA : - O :cobre deputado 
auxilia-me citando a data do decreto. 

Se o governo fez uso con,·eLiwte des~a .autoris:~ção 
naqu~liiL parte:, n<:o podia ~c tratar mais dclla. 

O Sn. D~occ-EsTnAI>A TEIXEIRA. : - Explicarei o 
meu pensamento. 

O Sn. MI:-~IsTno I>A. GvEmu :-Agora procurarei sa
tiefazer · !' nobre ueputado fobre n ma pergunt11. quanto 
:1. neces~1dade. de ser melhorado o corpo de f:J.Ude. 

Pondero ao nobre deputa<lo que e•ta mat"ri:\ é 6Um• 
mamcnte estranha :l.qucil:J. que se acha em ui~cusóüo; 
mas o respeito que ~uas indica1·õcs me merecem ... 

O ~n. D::Qt:E-EST!'lADA. TEIXEmA : - l\Iuito obr:
gado. 

O Sn. Mrsisrno 1a G~llRHA : - ••• impoem-mc o 
dever de dar-lhe uma cxplicaçiio. 

Já. Uis~.e em outra occasi:1o7 e hoje repito: collocado 
ha pouco tempo na administração, não \! pos~ivel que 
teuha. e~tudado os diversos ramos do8 serviços publicos 
c!e modo a. poder informar ao parlamento quaes são 
aquellcs que mais promptamente de\'cm roil"rer retoques. 
(A;.oiado•.) 

.Repito a pbrii.Sc de ha pouco: Füra. tcmeri·lade in
desculpa,·el posfuir-me de t::l ou:adia. (Apoiado•.) 

Accrcsce, senborc•, que acato ger..Jmente as opiniões 
dos meus antecessores. Entre elles figura um homem 
para mim, como p:tra. todos, muito digno de respeito, 
o Sr. Barão de :Muritiba, que gerio por bastante tempo 
a. pasta Q.a. guerm, e que deixou diil"erentcs tr11balhos 
dos qnaes me tenho utilisado e 11rctendo Eer,·ir-me, 
porque tenho por certo que siio o resultado da cxpe
ricncia. e dos estudos daquelle venerando estadiota. 
(Aroiad03.) 

Ora, se acho um pla!lo de organisação de p~rte do 
exercito, firmado pelo illustr~do Sr. Barão de ::IIuri
tiba, se ne,tc plano não se trata do corpo de saude, 
julgo que vou hem avisado seguindo as pisadas daquelle 
meu illustre antecessor em não alterar a. organisa<;io 
de 1860, emquanto nova experiencia. niio me con\·enccr 
do cont.ra.rio. 

·O nobre deputado, por~m, reíerio-se á. .necessidade 
do melhol:amento do corpo de saude, a qual deve ter 
&ido reconhecida na ~timA campa.nbá. 
.A<;~to qne a)gJlmA ~Ufa . ensinou-nos a pratica, e 

que se infdizmente o pruz tlve!t<e de sustentar uma 
no,·a guerra 9omo :~quella a que fomos for<;ado~, achar-

nos-hiamos mais habilitados do qne naquell.'l occa.; 
sião. 

Para a boa organiE.ação daquelle ser.viço é, . pois, 
mister est<1da.r primeiramente a. sorte de melhoramentos 
que nos indicou a experiencia. nos campos de< batalha. 

Por exemplo, o empr~go de ambulancias, os diveraos 
modos da construcçiio de bospitses ambulantes, a ne
cessidade da. contínua mudança desses bospitaes, tudo 
são circumstanciss que dependem não d.e um plano 
ger.~l, mas tão sómente da :t<luJinistraç-ão. (Apoiado•.) 

Pela histeria de outras gue!Tl'.s conhece-se a ''anta
gero, para o restsbelecimento e hem-estar dos enfermos, 
das continuas mud,•nÇ!lS de ho>pitaes, eeu completo are
jamento, etc. 

Durante a guerra dos Estados-Unidos, a mortalidade 
em ambulancias era e:xccs~iva no começo: pouco a. '[lOUCO 
se foi melhorando o servi~o, e ao terminar a. grande 
luta. e!J.e s~ acha,-a tão aperfeiçoado, que a. dimiuuiçã_, 
no ob1tuano era notsvel. 

Do mesmo modo, a campanha por que pasE!Í.mos 
deve ter fornecido diversos dados praticcs aos diffe
rentes medicos que li ~e acbárão, e que bonrão a sua 
classe, dados que serão devidamente e na. occasiãn ap
pli\)3.d<is ~m que seja neces~aria uma reorg.misação do 
corpo de saude. E' negocio de mera administração. 

Notou tsmbem o nobre deputado que quando outros 
paizes mnnd:iriio dficines hnbilit:tdos assistil' á ultima 
1511erra europé:-., nfim de se instruirem com os succestos, 
a.s. parte do governo do Brazil nií.o se tiveste toma.do 
igual medida. 

Acredito que o nobre deputado não quiz fru:er ums. 
censura. ao governo nctual, que começou a sm1. exis
tencia muito depois da fJ.mcsa guerrafranco-prus.iana. 
ter apre~entado as ~uas mais notaveis peripecia.s. 

Sem duvida nlguma. em circuau;t.1ncias ideuticas 
muito lucra o pniz em ter alguns de seus officiaes de 
diversas armas por te5temunhas dessas campanhas co
lossaes. Com a obscr,·açli.O e estudo dos dh·ersos movi
mentos estrategicos e dos progressos havidos nos diffe
rentes meios de guerra, conFegue o l:xercito vantn~ns 
que em occll-'!iiio opportuna poderião Fe mostrar . .t.n
tretru~to, nií.o havendo-se trat:~do di;to, e, ape:.:ar de 
niio ter tido o nrazil agentes especiaes que trou
xessem daqucll:tS cami:aoh.1.s escl:1.:-ecimcr:t1Js parti
culares, não :;c ohidado governo de obter por outros 
meios noticia de todos os melhoramentos oriundos dn
quelles factos, e trat::.rá de applica-loij logo que delles 
l1aja nee;;ssidnde. 

O nobre ueput:ldo cen>urou o silencio do rclatorio 
sobre os melhoramentos ca artilharia, sobretudo por 
nüo U!r o gov~roo dcclarad;, positivamente qu:Ll o sys
tem:l de arti lharia IJUe aceitava quando os canhões 
Krupp parecem ter merecido a appro\·nção ge: al. 

O Sn. DtQt:E-ESTIUDA. T~Inru :-N•1o senhor, pedi 
inform :o ções, achando escns>.o o rclntorio. 

O Sn. liitsrsTno DA. GuEnRA:-Resronderei a S. Ex. 
que o meu nobre antece8sor ru1o ;evc tempo rmra fazer 
~andes e'studos sobre artilharia, nem que é possível 
firmar com certeza o que convirá :f:tzerentre nós, mas 
afian<;o <Jne clle nesta parte imitou os seus ante~esso
res. O nobre deputado JlÚtle , ·cr os relatonos antenores, 
c nelles não eueontrurá trabalhos demorados :í.cerca. 
daquclla arma. 

A~sim, pc~tso que pouca. procedcncia tem semelhante 
censul"fl, em rcla~·ão ao go\·erno actulll-

J & tive oCC8.8ião de dizer de. ta tribuna que o go
verno dá toda a importancia. á. arma. de :~.rtilharia. 
Temos hoje uma officialidade bast!IUte habilitada, e 
um e•tado--maior, no cargo do qual corre o dever de 
fazer esses estudos logo que I!Cj • preciso importar nova 
artilharia, ou tra.t><r do fabrico daquella que poder:í. ter 
lugar no pa.iz. AfiB.Dço ao nobre deputado que o go
verno não hesitará em pedir o que f6r preciso para que 
possuamos a melhor qualidade de a.rtil !·:a.ria. 

Não será, pois, pela o.llliPsiío deate dever que o go
verno deixará de pro,·cr con,·enientemente á organisa
çiõo deste sen-iço. 

O nobre deputado, parecendo um profisllional expe
rimentado, clíegou mesmo a entrar em detalhes :<cerca 
da preferencia. de um Pyatema. de artilharia. sobre o 
outro. Discutindo o ~ystema do canhão Krupp,declaro 
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ao nobre· deput.1.do que noo o posso acompanhar neste 
terreno1 ~rque al~m de estranho :l. profissão ~ ~rma& 
e ao fubr1co de peças, e não querendo metter ma.o em 
seára. alheia, julgo que não se póde a. t:;.l respeito ser 
pere::nptorio. · 

Me parece até que onobredeput:\doniiotem totalmente 
razão. qun.ndo entendeu que podia decidir em 1:tvor d:t 
artilharia prus>ia.na cor.tm a frauceza. . . O nobre depu
tado sabe 'tue os results.dos · dll.s batal!;as ou guerras 
depende pnucipalmente de circumst:inci:J.S complexa&í 
se oom· effcito a victoria. d•cl:mni-se pela Prussia., dahi 
não se cl.ev~ deduzir como consequencia, que Eeme
lhantl! desfecho !oi de~·ido só. e só :1. sua artilharia, ao 
poder de suas pe~as. O nobre deput.:l.Uo t <ria. OCC&6iio 
de ·ler nínda hoje no Jornal do Commercio uma apre
ciaç:io a e<te re'p.:ito. 

Yê-se com effo.dto que a victori:L dos Prussí:mo~ nio 
é prova evidente· ela superioridade de suas armas1 ma.s 
sim da superioridade de sua. orga.nis"çiio e disc•plina 
mílit:tr. Se de um ia.do se· uvão taes circumstancia•, no 
outro havia tal ou qunl desordem e desrespeito aos 
princípios bases de um b<>•n exercito ; assim de n~da. 
servio aos Francezes esse indomito valor que j:lmais· 
poderá. ser contestado. . . 

Portanto me ·pa.rece ·que ·Dão é poo;sivcl, em um sim
ples di seu~ o, feito ás prcRsas, ·declarar com segurança · 
que este ou ·aquell.e sy>tema de a.tmamento deve ser ·o 
preferid(). Qu:mdo se trabir da obtenção de tal ma
teria.!, procurará o ·gover!lo consegui-lo, depois de re
petidos eo.tudos dos ·lioa:ens competeotel. 

O nobre deputado, censurando o dil.iméio do relatorió 
a respeito do melhoramento da arma de ~<rtilba'ria., pa
receu querer dlir forçn á sun censura, declarando que 
a par de semelhante·silencío e esca&sez ncl1ára lon~s
sima dissertação- :icerca. da fabrica· de fe:·ro de Ypa
nema. 

O Sn: DuQU2-ESTiiÀDA TEri:Eia.~:'-Niio apoiado. 

O S11.. 1\111CISTao ll-' GU2Ril-' :-Pareceu-me ser este o 
seu pensamento, pensnmento c:1,1:ie' depois o nobre depu
tado sé '10ncariegou de destruir; quando chcga:ado á 
analyse d:l fabrica. de ferro · de Ypane1na., elogiou os es..: 
cla.recimentos havidos no relatorio a ·rcspeito daquel.le 
estabelecimento. . 

O Sa. DuQU2-ESTilAD-' TEIXEinA. :-Eu apresentei até, 
como um bom exemelo, essae minuciosas informa.
~ões. 

O Sn. 1\hNISTilO DA GUJ:naA :-Perguctou ·S. Ex. se 
o govel'IIO tem em vista conservar essa fabrica · no es
tadó de pobreza e atrnzo em q ne se acha, · ou melhora-la 
convenientemeute de modo a obterem-se das riquíssimas 
minas de ferro que- a circum:lüo ns ·po~ivcis vantagens. 
Informo ao nobre deputado que me prcoccupo com a 
neces8idade do melhoramento d.nquella · :bbrica. Já 
ouYi ao ~en digno director ...• 

O Sn. DuQli'E-EsTnU>A T&IXEIIlA. :-1\!uito digno c il
lustrado ; é verdade. 

O Sn. )li~ISTRO DA. Gn:Rn-' :- ... c apreciando d~:vi
damente suas pon•lera<;õe•, tratarei, se possi vel ÍÕ!', de 
dar m:~.ior impulso :~quelle cst;~bclecimcnto. Portanto, 
nest~ ponto, ou melhor de minhas intenções, tran
~uillise-se o nobre dcputldo, entret.~nto bem flllhc que 
1sto depende de despe:t;l.5 consideraveis. 

O Sn. RoDRIGO s,r,vA. :-~!10:000$ nãa· é muito. 

O Sn. :MINISTRO D.\ GvERnA.:- O nohre deputado, 
consultando os esclarecimentos con•ig:1ados no relato
rio, deve ver que abi, p<ir exemplo, se diz que, além 
da. :l.cq_uisiç:i.o de nova8 machin:ts, torn:~.-setambem ne
ccssaria. a compra de varios terrenos, por is~o que os 
que etn come~o pertencíii.o aa Estado, D.Chúo-se hoje 
destituidos inteiramente de matali. 

Ino.lispens:.T'eis comi> silo para o fornecimento · dó 
eàrvii.o, Cúm que se alimentOO ' todos os t:rabalhos 'de 
fundiçiío; acarretão na sua pos~e nii.o pequeno gilsto~ 
Portanto, além da. ·de•pcza. de macbiniBmo no'·o, de 
pessea1 babil.ita.Jo, objecto ele que o gove:n1o tnmbem 
se occupa, é de convenieuci:t a compra de terrenos1 9.ue 
tendem :J. · enc.1recer não a6 pelo pro[I'C~Fo que feliz
mente vai tendo a província de S. raulo, comó por 
cauu do ~•tabelecimento de trilhoa de ferro, os quaes 
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hií.o de p&.Sear muito proximo daquella fa.brica.. Por 
consegmnte, ·é mainummotivopa1'8. que o ~overnotrate ' 
ee~ente déste objecto, _de modo a ~bilítar :'-q'l!:ell.a 
f:>.br1ca a prestai:' os scrv1~os que o pau: tem dire1to a 
~pera.r della. 

Com estas informa<;>ões creio ter manifestado ao no
bre deputa<io qual o pensamento do governo em rela
çiio á. opinião daqut:ll<!s que entendem dever. antes 
aquelle estabelecimento · ser entregue a uma. empreu. 
particular do que continuar too a. administração 
official. 

.E' certo que do modo por que a fabrica se tem man
tido, nenhum lucro dá. ao Estado, pelo contrario serve 
de peso e niio pequeno ; mas o o.ügno administrador 
actu:ll da fabrica afiança. nie 9_ue ha. trabalhos · com 
que demonstra a pos>ibilidade de t1iio só ·aquelle esta
belecimento ser bwstante-para. fornecer a todos os nos
sos arsenaes o ferro necesi!a.•·in· para · as notsas·umas, 
camó ainda dar ao E8t:ldo· consideravelluero :fornecen-· 
do ferro para o nosso· commercío, e at.O a outros 
p:üzea; 

O nobre deputado p:tssou a indagar, creio que pela. 
aimples relaçiio entre artefactos e arsenaes, qua.l o me-
lhor system" de espin!!UdM. . . . 

Declaro · ao nobre ·âepntado; como · em referencu~ á. 
artilharia:, que; :cüo' s6 por s~ inopportnna a.· occasião, 
mas tambem pela. miuha.f:'&liqueza.," :Dão pó&So discorrer 
no assumpto com a devida· profi.cieocia; mas desde que 
o governo trate da acquisi,Jio de arm:i.s ... 

O Sn. DllQt:E-EstünA Ttúuni:.l.: - Qmmdo tr:l.ta.r.i. 
disto~ 

O Sn. }lli:usno DA ·GtEI\IU:- Em toda. a occa&iio 
em que seja necessario... Ha. de encli.rregar deste ser.
viço a. pessoa habilitada., de modo a. fazer a.cquisiçõea 
convenientes. 

Devo dizer ao nobre deputado, não se· pôde a p:·iori 
afiançar que tal systema de ~a.ti seja . prde~'~l.l. e 
que, porta1>to, se se· deve tratar. Já. da. sua. acqUl&>Ç•I.O, 
deixando de lado o systema antigo de que se usava. 

E' preciso. para. conhecimento destas novae armas 
uma. nova. educação no pessoal ... 

O Sn. MELLO REGo:-AJJOia.do. 
O Sa. !IIINI&Tno D-' GCEnni:- ... e o nobre deputado 

sabe que emquanto não puderm'os obte! · uma. lei de: 
recrutamento com a. qual conte o e.'termto com nma 
bn.se mais adequada dó que u. que aetualm~nte exist~, 
não serão muito f3.eei~ oa.baridono de armas JÓ. conheci-· 
das, e a substituição por outras que obrigíi.o a. préVios 
estndos. 

E sobre isto po lerei dar noticia. ao nobre deputado 
de uma. circumst"neia, qne~,.pela minba estada. no Pa
ra'.!'llay, ouvi referir por ditterentes militares. 

O .. ovcrno fez; para :Uli remessa das armas Spenccr, 
que têm em outros paizes provado J?,erfeits.mente, e que • 

· com effeito parecem-me de uma utilidade inccnteotavel 
desde que podem comportar sete tiros, c com a maior 
rapidez di•pnr:~.-loR uns a!ló~ outros.. . 

Entretanto estas arlll!ll!, tao vantaJosamente aprovel
ta.da.s em outros paizes, nas mlí.oR dos no~aoa soldados, 
no menos no começ,o, não provárão bem. 

Tra"'o esta P,ondera<'iio para mo>trar no nobre depu
tado q~e não basta di~er:-~1 s_ystema de armas é pre
ferível a tal outro, é prec1so 1mporta-lo. Convem ao 
mesmo tempo saber se aquelles que ·dellc tem de usar 
estão convenientemente educados. 

O Sa. B"aA.on.\LAGr::u:-Apoia.d.o. bto é que ii ver
dade. 

O Sa~ 1\{r.mrno D.\ Gt."Enn.\ :-:-0 ncbre deputado fal
lou; vosto · que incidentemente, sobre·. o augmet;to de 
vcnc1mentos doA ernprc~dos dos· am1naes. Ist? Duo pó
de sedncrepação, por tsso q11e o·· g.:>verno está de per
feito accordo' á.cerea. da necessidade' 

O Sn. DllQilE-ESTIUD.\ T&IXEIR.\:-Aeho muitoj115to. 
O Sn. Mt:-~tsTRo D.\ GlÍERI\A:-Entendo que é cousa. 

ind~elinn.,·el. O nobre deputàdo d~·e· saber que os e~
pregados dos a.l'l!enacs'tê!U ordenados ainda· esta.belect
do!l pelo regulamento de ts:n. 
Buta. ' e~ta considera~o ya.râ verlfi'eá!' 'o 'qúan;o estél 

vencimentos devem· aer :e:xtgllos '( apoia~; · :~oquillo que 
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nesse tempo era suiliciente para a subsistencia ordina~ 
ria de um homem, . hoje é uma. insignificancia ridícula: 
Afiançq ao nobre deputado que o gqverno tem em ·vista 
na reorganisação dos . arsenaes tratar deste objecto. 

O Sn. D~QUE~ESTRADA TEIXEIRA: -Em quanto faz o 
calculo ? . , , · . 

O SR. 'MrNISTRo DA GuERRA: - Não lhe posso 
~esta occasião informar; o nobre deputado sabe que 
Isto depende de .informaçõés · exactas, de ··~alculos deta
lhado~, dos quaes não se póde prescindir, quando se 
o~gamsa1· o plano d~ re~orma, CUJa autorisayão ·é soli
mtada do corpo legislativo. 

O SR. DuQuE-EsT~ADA TEIXEIRA : ~ Parece que de-
vião acompanhar a autorisação. , 

O SR: MI~STiio DA GuERRA :..::.. Desde 1860 esta auta
r.isação, como p nobre· deJ,Jutadonão ignora, tem se repe
tido, e· nem se1 por que mrcumstancia os meus anteces
sores della não usárão. O ·certo é que os arsenaes, como 
continuao, não podem prestar os serviços de que neces
sita o paiz, e que o seu pessoal é pessimamente retri
buído. · 

Dada a autorisação e colhidos · os resultad•Js, póde o 
poder legislativo ter todos os esclarecimentos, e nesb 
oçcasião quem se achar no govérno.trará então os ca~ 
cul0s hoje exigidos pelo nobre deputado. Actnalmente, 
pórém, ainda não é isto possi vel. . ' 

Felizmente S. Ex. conveio'nanecessidade de melho
ramento de vencimentos dos empregttdos dos arsenaes 
de guerra, e nesta p1rte vejo qu.e não póde .de modo . 
algum negar o seu voto á autorisação. . 

FaUoutambem o nobre deputado ácer.ca do melhora
mento das nossas. Jortalezas, ·e até mostrou-se. disposto 
a apresentar · uma emenda 'justificativa sobre tal ma
teria. 

A respeito direi 'apenas que por occa~iao da questão 
ingleza o governo tratou de fazer melhorar as nossas 
fortalezas,. de modo que ainda hoje se. achão em bom 
pé, pelo menos as do Rio de · Janeiro, e . a exemplo 
destas em algumas pro,>incias. 

O governo não pó~e deixar de ser solicito na manu
tenção dos melhoramentos. O ·nobre deputado, queren
do, porém, que o governo declare qual é o seu pensa
mento, isto é, se tem em vista estabelecer _novas fortá
lezas e .fazer grandes despezasnesse serviço, declaro-lhe 
que a este respeito não cuidará senão de manter o que 
ex iste.; mas fazer innovações, não, porque penso mes
mo que hoje ~stá subentendido que níto é pela multi
plici~ade de fortalezas que as nações tornfio-se respei
tavels. (Apowdos.) A força de uma nação· consiste no 
patriotismo (apoiados), na moralidade de seus filhos, e 
na prorriptidão .com qu~ acodem ao chamamento do 
gover110 logo que seus serviços são reclamados. , 

· U >I SR. DEPUTADO :-Apoiado, · haja vista a guerra do 
Paraguay. · 

O Sn. MINISTRO DA ·GuERRA :~Fique certo o nobre 
deputado que o governo não 11'á despender grandes 
fundos com as fortalezas, contenta-se com as que exis
tem, pedindo os elementos I)ecessarios para a sua con-
serYaçiio. . · 

Concluio_ o nobre deputado o. seu luminoso discurso 
fallando de iutendencias ou commissariados. · 

Sr. presidente, esta mate ria é estranha á discussão ; 
d .1 que se trata é da autorisação da reforma dos arse-
7laes ; o nob.re dep~t;c~o, porém, occupon-se cem esse 
o,gsumpto, al1ás mmt.o Importante, e que em occasião 
·Jpportuna poderá ser discutido, quando tratarmos do 
orç.amen_to na verba . ~m que este genero de serviço possa 
ser classificado. (Apoiados.) O nobre deputado terá então 

. opportunidade de considera-lo m~is largamente, ficando 
certo de que o governo não se neo·ará a acompanha-lo 
nem a dar-lhe os neceosarios escla~ecimentos. ' 

Creio . ter me esforçado por contentar ao nobre de- · 
putado em suas exigencias. (Mui to bem; muito bem.) 

O So·. Duque-Estrada Tcb:ch•a: - Mandava a 
cortezia que eu me apressasse a aamdecer ao nobre 
~inistro ·da guerra a benev?lencia 

0
éom que S. Ex; se 

d1g,nou 3;ttender ao tosco d!sc~1r~o que pro~eri hoje. 
. u.u~pr~d~ este dever, ped1re1 licença a S. Ex. para 

J.lilClG. msistlr em alguns pontos e aventmar a!gcc:n2s 
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oo~sider~çõ~s no intento de mostr:u- qhe S. Ex>-~ão 
satisfez lnterramente aos-meus pedidos, niio porque lhe 
n~ sobr~m ~a~ilitações, _mas sem duvida por qtÍe eu 
nao me, ·expnmi bem, naa me fiz compreherider por 
S. Ex, 

Quanto ao ipcendio do arsenál, ·ouvi éom prazer da 
.boca do no~re' ministro que o serviçó tinha sido regu
larmente ·feito, e declarando S. Ex~· que co·mp.areceu ao ' 
lugar assim cqmo todo o niinisterio, eu· não quero dei~ 
xar de declarar que ·estava bem longe .de m1m !!'1lar
dando silencio sobre o comparecimento do min'is~rio 
mostrar-me igoorante do zelo que elle desenvolveu po; 
essa · oc~asião, porquanto ti':'é.disso noticia, e o .louvo. 

_Des~Jar1a ·_que o nobre m1mstro fosse um pouco mais 
mm';'ClOSo sob~e o _modo .por q'!e ·se des:mpenhou este 
serVIço da extmc_çao ·do mcendw. Ist0 nao só seria uma . 
justificação, OU ';lm. resg~ardo para SeUS e1Upregadps 
contra qualquer mcrepaçao, como tambem viria tran
quilísar .a população, que· assim ficaria · certa de que em 
t~es ernergencias a administração acha-se tão hem ser
VIda ~e pessoal,. material e organisação, que taes desas
tres sao ·c.ombatld?s quanto hu~a':'aJ'1lente é possível. . 

_Fol?ue1 _de ouv1r ao nobre m1mstro que a destiülção 
nao .fora tao gr.mde C,OJ?:O se propa~on e como eu ~up
pun!'a, e por esta occas1ao adduz1re1 algumas conslde
raçoes .. que. me. escapárão, que farão implícitas ·no 
.meu P,rlme:ro d1scur~o , e que· são r elatiVas ao pessoal 
operano do estabelemmento. . 

Grande parte das officinas farão d.estruidas e· assim 
numerosos operarias brazileiros p·oderão ver-'sé -priva-
dos de elemento para- ó seu trabalho. · 

Espero ~ peço. 3:0 nobre ministro da guerra attenda 
com a mawr sohmtude a esses cidadãos, elles repre
senti\o um capital precioso, sobretudo n'uma terra com~ 
a nossa, em que. a industria. se acha tão atrazada. 

.. O Sa. lYI!NIST~o DA GuERRA:- O governo providen
Ciará de sorte . que nada soffrão esses operarios:· 

. O Sa. DuQuE-ESTRADA TE~XEIRA :-Das fadio-as deste 
debate é-p1~ ~obeja con~olaçã?a declaração qt~e S. Ex. 
ac9:_ba de mllllstrar-me gar.antmdo que os operarias nada 
temo que soffrer com o desastre occorrido . Louvo a so
licitude do n?bre ministro que · attende níío só aos in
tere~ses leg1t1m~s daquella corporação, como tambem 
á ut1hdade pubhca, por que aquella corporavão é crea
da :i custa dos cofres do Estaclo, por que sahio qiuwi 
!oda d?s menores. do arsenal, e representa um capital 
wdu.stnal que mmto custou ao Estado crear: 

~l?Se S. Ex .. qpe seria temeridade indicar desde já 
pos1t1va e defimt1vamente o novo local do :i.rsenal de 
gn~ri·a; mas alé:U: de que neste pontG S. Ex. não me 
~atlsfe~, porque nao d~c1:>rou se 1a reconstruir a parte 
m~end1ada, ou se se hm1tava á desobstrucção .e apro
ve\tamento da parte_conse~·vada, accres.centarei que e2sa 
necess1dade sendo mdeclmavel, como S. Ex. disse e 
s.endo àp<;_ntada d~ longa datá pelos ministros da 
guerra, nao. havena temeridade e não .. seria náda ex
traordinario, se nã:o muito natural, conhecer-se já se não 
o local d.eíinitivo, no menos os locaes mais aprop;·iadoa, 
tant~ ma1s quanto em um dos relato rios do venerando e 
glon oso Dttque de Caxias encontrão-se estudos · e infor
mações a este re.speito. 

E;: seria incapaz ·de vir pedir ao nobre ministro da 
guerr:t . in~orma2ões, 9:1:e elle ·me não pudesse dar, por
tanto ~ .. Ex. nao for JUSto na apreciação do meu pe
dido. Se nii.o é con venie~te que se conheça desde já o 
local para esta construcçao, .não me tolhe isto o direito 
de pedir a S. Ex. que declare, se não o locai definitivo 
.ao m:_uos aquelles locaes mais apropriados para a cons~ 
trucçao do arsenal 

E a este 1:es.12eito_ous~:·ei pedir !'o nobre ministro que, 
quanto_ po_ss1ve1, . nao su.r~ das ;ams do município neu
tro . .N.a~ e esse um, deseJo ego1sta de· representante. do 
~UlllC!plo net~tro, e, pe~o contrario, coin attenção ao 
mteresse. pubhco que ?.5slm me exprimo, porque 0 no
bre munstro sal!e_ que ':a côr.te a população é nJ!me
rosa, as luzes achao-se .<l1ffund1das em maiór escala do 
q_:<e elll; o utr~ qua~quer parte, os meios de instrncção 
s~to mmto ma<& copwsos e muito mais faceis e émfim 
acha·se tud.c JLais á mão do que em qualqu~r outd 
locaEdade. · · 

O O;J ·~r" :·::· céu e na côrte tem as suas relações e a sM 
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fa::r::lia. e se contenta com u:n s.J.l:l.rio, se torna mais 
exig;mte se o obrigarem a. ab•mdonar as suas reln<;ões 
habituaes, e seria. uma tent:1tiva i:lsuperavel, ou, pelo 
menos, difficil conseguir levar para longe da côrte ums. 
corporação perfeitamente orgauisada. para pr~tar os 
sel')·iços que prestão os operarias do :J.Jsena! de ~erra. 

Acerca do corpo de saúde, tambem S. Ex. nao me 
sati;fez, permitta-me que lhe diga, e, provavalmente, 
pel:l. mesma r~o de nii.o ~e t~r ieit~ ,comprehende!. 
Eu não uva.nce1 que a. s.utons:Lçao pedw.a em 18G~ nao 
fôr.. a.proveita.da.. Eu sei que ella ~ducoa. Todo o metl 
discurso neste ponto limitava-se a estrauhar que hoje, 
àenois da guerra do Paraguay, que :for!lecêrs tantos 
d:J.aos praticas, que fõra a pedra de toque pela. qual a 
administração militar c o governo podi:i.o estudar as 
'1":::1t3gens ou inconvenienciaa da. actua! organisação 
do corpo mcdi·~o, o ministerio nEo pedisse a autorisa
~i!o que foi pedida em 186~. 
• :M..s s.le!!Ton-me ouvir de S. E,. . que as modificayões, 
GUe os mâhoramentos necessarios neste =amo de ser
,·iço não s!io taes qne exijão uma delibe:-ação Iegisl:J.
ti,·a: Isto me a!egrou, por~ne significa que ? corpo 
med.ico do exercito bruzilell"o acba-se orgamsado da 
r.:aneira a mais sábia e satisfac:oria, e :ar.:o que o nobre 
:~i:üstro jnlga apenas necessarios melhoramentos secun
darias :ie simples administração, sem o auxilio de ne
nhuma medida le,.islativa. 

Con~·enço-me de 9.ue S. Ex. a.ttenderá m.uito a. 
est:l. corpor!l.ção t>io digna de cloc;,ios pelos serv1~os :r;e
le,·a:ltes prestados na camp:J.nha uo P::raguay. (Apout-
dos.) . 

Quanto á. arti11m.ria, arma tão nreponderante. hoJe 
nas batalhas, elemento essencial dâ de!esa das cost~s, 
:3. Ex. julgou satisfazer-me dizendo-me que tem fe1to 
estudos, que o governo tntarú. de aJopur o melhor 
~\·btema. . 
·Acho que na actualidadc niio busbvão tão vagas lu

formações, e não dci."a. d~ s~r lastim:~.vel. o. silencio 
ouas~ completo do rel:l.tono, que este se hm1tas•c ao 
êlo"ÍO do canhão Krupp, sem nos apresentar ao menos 
i::f~nna<;ves dos estados thcoricos e pra:icos dos corpos 
~dentificos do exercito. 

Disse S. Ex. aue tambem se tem cuidado apuradn
::1e::te dto> novos-systemas de espingardas ; mas ne;n 
po~ isso entendo que fique defendido o goYeroo de nao 
ter dado mais alguns e•clarecimentos sobre o que se 
tc:n :feito a este re~peito. · 

Dcclnrou S. Ex., que sem duvida, quando che~s.r 
:~ occa&iüo, o governo tratar:í. de· arma::- os nossos sol
d:J.dos com as melhores espingardas qu'! !orem conhe
CÍC;<C-: m>s no mesm<> tempo ponderou c:.uc, para a re7-
liz.1~·ão tl:l. substitnição da.s es_pingartl.as,

1 
erl': nec!!ssar10 

t:~ prc,laro longo c com mu1ta antcce~;enc1a fc1t~. _ 
De; clllpe S. Ex ., u:as eu cn~crgo cer!:l contradicç.uo 

.::c:;.ta parte do seu d1set1;r8o. ::>e _S. Ex. reconhece que 
0 ~oLhdo precisa deum:llustrucçao longamente prep:l.
raG.~, . sobretudo o >old:J.do recrutado como o nosso, 
coe:~ ::J.ào trata com afinco de•te assumpto e como acha 
:~:;~:.::ral e plausivcl que ninda não se tenha . ~d.optado 
t::~: , ,·stem:\ de ann'"mcnto que pos'a desde J~ 1r sen-
dv %tudauo e manejado pelos nossos soluado~. . 
c~:no acha razoavd qac avs ~:,;>onh:::.mos a scgumte 

:l;~e :·l!a.tiYa, on no nlOlllCnto cr1t1co. a~)re~nt.:tnno-:~o"" 
e::". ( ~o:-npo co1n !=?1~ht f}os arm~dos com .. espingardas ln
il•:< ·:n:s ;!s dos ll~lmlgo~, on :rprc!:en .. a;l!lo-l~Os cotn 
:-- ... : :..::. J..o~ :tnnal.l03 ele C!'<pin~ardas nper.o~.nçoauas, u1:1s 
;~~: ·;·. per ida p:ua lll!lllej~~-L:~ ~! . _ . . 

A& cou~idcrn<;>ões de . ::;._1-.x. c01:h~mao n mmh:z opl
:::::r de IJI1C ji é tempo _nao só de 1nformar a na<;<a?dos 
(!~~ :_-~ os tbcoricos e vratlcos quu ~c devem te; :fetto a 
"" ::: ~~!Jante re,peito, como tambcm de que cx1stc uma 
c;;N!ll:J. de armamento. 

1 , !O' o.. :M1:-;Jsrno n.- Gn:nnA:- O go'l:crno faz cstn
<!o ~ a. respeito. 

(l Sn. DcQtE-EsrnADA TEIXEm.~:-Estc s,ystcm!l. de 
pro:~l:lção em tal materia póde ~;cr funesto, porque se 
Q ,1t:e nús pretendemos é h:J.,·er o ;~·po. perfc1to da cs
pi~. ;:. :'~da, nunca o :ÜC.'t?Çar~mo~. \ ··l.'outdos.) 

(.h f-ntemns ,;,o vana·;e1s, maê tc1n o !unuo com
imnu. "e as outr!l< na•;·ijes, mais mili~ares que a nosoa, 
~n~ c:tjo seio ~c d~•e~volvcm em ma:vr escala o~ c!tn-

dos theoricos e praticos da arte militar, forotcem-nc! 
dados sufficientes para, com ll8 experiencias que poe
suimos em nosso proprio pe.iz, nos decidirmos quank 
:i. escolha de armamento. 

Aqui cabe lastimar que o nobre ministro não ntten
desse mais particularmente ao importante problem,;. 
administrativo, economico e militar, que eu lhe sub
metti, quando notei que a. fabrica da Conceiçi<o estaviL 
limitad~ a simples concertos de armas do systema des-
pre~clo. · 

Eu pedia a S. Ex. que me dissesse qual a sua id~<. 
sobre as proporções que pretende dar a semclhant'; 
fabrica. 

:Kão .; uma cul'iosidade vü. esta pergunta: nesta con-· 
sidcraçiio se envnlve a resolução de um problema im
portante, e Yem a ser se o Bra:~:il, que tanto. despen~e 
com seus arsenaes, que tanto gasta com a mstrucça<· 
profissional e technica dada nos mesmos arsenaes e con: 
os corpos scientificos do exercito, que o Brazil que dis
põe de madeiras !ls mais preciosas c as mais pro;>riae 
para os instrumentos militares, pa.rn reparo da. ar~lha
ria, para cronhas de espingarda~, para todo3 os miste
res do !uviço militar. e que tambcm dispõe de mets.er 
sobeJos pnra o fabrico de armes, P""rticularmente ne 
fabnca de Y r,anema, onde hn uma das minas talvez mair. 
ricas do mnndo neste mineral precioso, qne vale mais 
que o ouro, quando bem aproveitado por uma illus
tra~ão esclarecida, o ferro ( apo;ado.v ), ficará tribntario 
do 'estrangeiro, dependente das fabricas estr.mgcira~ 
para o armamento de suas tropas. 

Pergunto a S. Ex. se tem plano ru;scntadq para des
cm·oher esta industria, aproveitando tantos sacrificio.-. 
que se t•:m feito, para s~ não ncabar de to do, ao me
nos diminuir de muito esse tributo :ís fabricas estran-
geiras. · 

Esta é nm:t. questiío graYe. e que hoje, depois ds 
cnmpanna do Paraguny, depois de tod~s as despczn..<. 
que ella custou e das v1ci~situdcs por que passou n a<l
ministraç!io publica com as exigencias da guerra, dc-
, ·emos estudar. . 

A'ccrca du fabrica de Ypanema , S. Ex. nÜ(l fo; 
positivo, deixou-me us mesmas dnvidas que enunciei, 
apenas confinnou nquillo que cu vi no relatorio, e e 
que o ;oYerno. enteu~c d<;ver cxploro.r por. si só, c~m 
cxclmao du 111dustr1:1 pnvadn, essa falmca. S. Ex.. 
reproduzia os reclamos que o actual e digno di:·cctor 
daque!le estabelecimento tem apresentado ao go\'emo. 
propondo us mediuas que julga neccs~ari:~• p:u;~. :c,·a. .. 
aquelb faLrica ao gr:ív .de importanciu c fecu:alidau, 
que tanto coavcm ao pu12:. 

!llus S. Ex. não nos disse nem se c't:i. delibc1·a-lo :1 

apresentar->~ :10 parlamento pedindo os fundos ue.ces
~arius n:~ra ~:<tisfazcr 6.quel!as reclamações, que ver•::it·· 
niiu ~ó ~obre o augu1ento do machinismo e <lo:) in
»trumentoR da fabrica, mas tnmbe:a sobre a indispeu
sa\·el :tcquisiçiio de terras que forne ;·iio o devido ~or
busti,·c!, terras que, como S. Ex. e:~.be, se tem d1to ' 
todos r~conhccem, cada 'l'ez fC torniio lLais caras 

S. Ex. 11rto me e~clarccen, n:io n~c tranqu1liiso;: 
ÚCCl'C~ llO SCU fJrojccto, DCm me di~Fe, a. tnim, que ffi~;." 
mostr0 t:io animado de boa vontn<ic para :ljlcia-lo 
negt:l n-:atcrb ., ~c: prctcntle ou não rcqubit:ll" os íu.~dos 
n~ces::-arics p:-.~·a este rc~~ ultudo. 

Ta:11b~ :n S. Ex. n:"io me rc<pen <lcn sobre o outrç 
po.n~v Jo r~"!<:: U Jh.cur~o t·m (111 ~ .rctli ii :.forll)!lÇÜe~ a ~cs
neito U~\S }Jf!)porc;,)cS <tUC COU\"lfl:l. dar a llW~lll!L t.~JrlC3.1 
i)nrqn:l~: t" dizia .;u e :epit~: cu npro\·citc~os d:1qucl1t~ 
fa!.ric~ uma certa producç:to de metal, ma10r ou menor, 
tlestin:t.d.a a !!i3.ti~fazer !L~ exigcnci:;s do fabrico tlo:. 
:1o<~os ancnnes, ou ek\'êmos a Hta prolluc\:ão a um". 
escala qu<' permittn occorrcr tambcm á ~atisfnc;ão d~: 
indnstria pri\·ada. (Apoiado•.) 

Eni:lu:J. mnisou:t'.< ponto interessante, que é: ee o 1•lan~ 
<ln reforma do au"mcnto deEsa Í1Lbrica.I.,,·e cinf;ir-'e -3. 
produ c•. :i o ua materia prima que. tir:ll!l. de >'Cr manníac
t~:~ad:J. :~lgnr~s, ou chega~ a coost1tnJr um gran.d<; cm~
rir, lllilitar, por as•im d1zer, :'o <]Ual a ::d':ums:r::~:t<: 
•la =err:~. e tambcm a. da n1:trmh:~. c~tabel<Ç;tO'O!! <cm:::.r. 
con~eoientemeotc montndas p:tra o fabrico, em c>cs.!c 
sufficicnte. ue canhões e armas de todo o geocro. 

s~:.ht•rc;., .; singular, lll!I.S inconte~tawl, n êoliun:~!-



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 14:36 - Página 1 de 1 

12ô SESSAO Ell 17~E -JUNRO DE 1871. 

dade. IJ.UC nm ;:;>tema de ndmini,tr8ç3.o estabelece entre · 
os divêrso~ r.nÜoe do eer\'Í\<l pnhlico ; é extr:tordinaria 
:t li;;:tt:ilo que ~c encon_t.s 11os defeitos e abnsos dos di
versos rnmos do scrvu,:o, Qu:l.ndo o ~ystema :d.optAdo 
pel!l administraç"-o ·não é o mais ae>rt."ldo e o m:t.is pre
'·idtmte. La>ti:mlo todos quem< qucstik'!l administrativas 
sejii.o decidid:r.~~ entre nós ou ante~ sejão tratadas com 
ex~s.ivs de:nora. 0;; y;roblt:nd• 8urgem de toda a 
p:~rt~, mas :t . indolenci:l, r>arece q ne prop1·i:t. da noRsa 
terra, a m§. o..-ganis:lçii<>, t;.l'>o:z, llli:ninisttAtira d<is di
versas :ttll)llrtiç;)ts, o ~y,tem.a do papelorio ..•. 

O Sa. ANDRADE FIGt:EmA;- Apoi:1do: é o cancro 
geral de nM>3. adtnini~tração. 

O Sn. DuQuE-ESTI\AD,~ T1:n:zrnA : - •.. que tanto em
baraç" q113.lq11er medida, exigiuda :í.s , . .,ze•, pars. a s:~.
tisfa\·ão de um servi•;o minirno, de um:~..de•p= insig
nificante, o trabalho e a. :l~igns.turh. de numero&o!•cem
prcgados, fazendo com que u= folha de pap~\, q11e 
trata· <le ponto muito oecunda.rio, perNIT:I. um:\ repar
ti9:>o inteir-.~., e muitas vezc:s· esb;lrre n:.. ml!l'a de um 
cmpre~a.do, ~m n.tmzado t:J.<lo, 

A qucstiio da fabrica de ferro õe Yp:1nema. é um 
exemplo vh·o, é uma coudetnn:~.ç.:Jo eloq11ente <leste 
sYstem:~.. 

·O Sl\ A"l!DMDE F :GuEmJt.. :- Nii.o li ta·1to o ~.:y .,t~ma, 
é qne nií1> havia e•trada. p tra H, de modo que o ferro 
de Y~ne:na. é m:üs oCl\l'O do que o da. Suec1a. 

O Sa. Dt:QCE-ESTI\AllA T!:tXEIRA : - Todos são con
cordes em reconhecer que e:siste alli •.• um thc•ourD ..• 

O Sa. ANnàA.o'& FIGct:uu. :-Pre<:iosiSI!ililo. 

O Sn. DcQt:E-ESTl\.\DA. TEI~lliRA :-... prccios1ssimo, 
colllo bem pondera o meu illustrado arnigo, todos re
COI~hecem que, quer em reb.ção :L industri:1 privada, 
qulll:' eJD. relnyão ;10 serviço · publico, :i industril\ militar, 
5e assim posso exprimir-me., aqnellc e,;tabelccimento 
póde ser uma. !ontll de grandes recur~os, de ~odes 
,·ant.1ge:n~. Entretanto o qnc t~mos -.·isto? ~iio só o 
completo dcs.ll>roveit:tmento de to<ios e'ses r~curso>, 
como mais um prejuízo pa.r.a os cofres publicas. 

V cmos qne, .sc o Esta<l.o durnnte 1:trgo tempo tem dei~ 
xad1> de re,olo;cr a quest:Lo do nugmento e aproveit:l~ 
:neato da. hbric:t de ferro de Ypa.ncma, nem pot i~so 
tem deL...:ado <ie bzer com essa !u.bt·ica dcsp, zas estereis. 

:&pcro que o nobre ministro d:1. guctra, que se mos
tra t:io soltei to pelos melho:·smentos da FU3. importan
tissim:~. repartiç.:io, reawri cantr:l. essa dcmor:t, empe
nham todo o ~cu ,-i:zõr para que aquilb que ivr pos
siwl, pn.cn qu' os melhor:>:ntontos que íôrcm rcaliza,·eis, 
ní'lo •ó em relação :í. fabrica de ferro de Ypancma, mas 
:a. todos os r emos de ~er,·iço da rcparti~~o a se!l cJ.rgo, 
téllhiio a àevida rcfortr.a; esperQ que c>itAr:í. os abusos 
e os vi cios que todos hmcnt:lml>s. 

E se me tu•>C parmittiJo fa~cr >JID!I pequena cligrcssiío, 
eu diri:l. qu" h vezes ns.s con•!l..• de •impl•!S expediente, 
encDntramos a. pro>a desse vicio ad.miui.-trati•·o, dessa 
:fdta de ;;ati~faç:<o pontllal e devida ao scn·iço publico. 

S. Ex. ni•o ignora que militaR vc7eg questõe8 dcci
diru•s nã1> têm :. de..,.iua •-ff~ctividnde por c:m'n dos 
tramites, por cau~:J. da demora. q11e n.a repartiç5o da 
:;uerr:~. 11pparece, trazendo prcjnizo para o publico e 
para os particulares. A~sim, qua.ntAs vezes n.ão sue
cede que ulll pobr~ solJa.<lo, in~pecciona.tlo c decl.a:rado 
)ncapaz de todo o serviço, leva l:trgo tempo á espera 
da 1!\lll. baixa, que aliás p .. recia dever ser uma cous:~. de 
&im;>les expediente~ 

Esptro que o nobre ministro estendo\ :t sua solicitude 
ak (:ste ponto, e procure sanar, não ~ú em rclaçJio aos 
gra.ud."~ prob~em:u; em quq de le..-e toquei, ma,; t.'\mbcm 
em rela.ç-io :. e~se~ intere~es menos i .. ;porta.»te;; mas 
nii.o menos ns~eit:wcis, OI< males que tc>d()s nconne
cemo~. Vou 8ent:l.r-me, certo d~ que S. Ex. no meu 
discurso, e n:. res!Josta qu~ procn~i dar-lhe nã.<> 
enxergou se.,i\o o desejo ardente que tenho de ver 
p~<>•perar O meti. p:l.iz, dc. prest<tr auxili() n. ~d.o& O& 

:::::.elhoramentos que o governo naciona.l projeetar; em
Ji:n de, no~ limites me~qrtin1to~ d,ts tninha.o. força~~>, mo&
trar :í.1uelles que me con!iá.rão o honro~o m:~.nda.to 
q_ue exoac11to, qne 6e por um· lado· esca.~· :u; miilhu 
liabili~s par& o- bo~n desempenho· <leste tnanda.to 

(não apoux:do&), por· outro sobej:l~lllc boa vontade para. 
mostrnr-me digno delle. 

EFpero que o nobre ministro, que tão delicadamente 
:lendio a tr)buna para. satisfazer· ás minhaS reclamar 
rõe;., se mostrará cllgno ds. .missão · ardua. de qnc se· 
en_~m>gou, e escreverA nas paginas da administ:raç:io 
militar da nossa terra. serviços Que lhe lllel:'e'i'.io a 
gra.tidiio nacional. 

Tenhe> concluído. (Muito bem; apoiados.) 
_<\ discnssiio fiea aclla.da pela ho~.õt. 
Dada a ordem do dia.; levanta~l!ll a. ses~o :is cinco 

horas da tarde. 

Aeta. em l. :' ele Junlao. 

Pl\l!!SlDEXCIA DO !01\.- CONDE· DE 'BAEPENDY. 

Ao mcio~dià., feita·a cb:unada, a.chiio-se presentes os 
Sra. Conde . de p:1epend~·, Portella, Para.rihos: Pinto 
Pessoa, Gnlmar-.1ea, Bara·o da L:tguna,· .Evangeli~ta. Lo
bato, Coelho Rodrigues, Ferl'eira da Yei~, Baruo de 
.Anndi:l, Simüe~ Lope.•, Angêlo do Amara~, Galvão, He- · 
:r.aclito Graça., Diogo Yelbo, \Jru-neiro d!l Cunha, Theodoro 
da Silva, José Calmon, C:udoso de 1\fcne:te&.j 1\feneze$ 
Prado, F. Beliz:a.:·io, ·Moreira·do Rocha, F. de Aguiar, 
:Bariio da Villll. da BalTll. ·, Pereira· Fianco, Jansen do 
PaÇ!o, Sallc~, Sobral PiotD, Casado, :r.Ia.nDel·Cicmen
ti.n", Corr~a, Dius da Rocha, Gomes da Silva., Di"ny
~io 1\i:u-tins; Luiz Carlos, DU3.rte de Azevedo, :Mello 
Rego, Azalnbuja, Floriano de Godoy, Ferreira La.ge, 
Benjamim, Fiel de Carvalho, Bahia, Cotrêa de .Oli
veira.:, Alencar Araripll, Alfonso de Carvalho,. João 
Mendes e Joaqu'im Pedro. 

Faltão com participaçilo os Srs. Assis Rocha, .Au
p:usto Chtwes, Borges :Monteiro, Candido Totres, Cicero 
Dantas, Co o ta .Pinto, Ca.ndido da Roeba., C~ Macha
do, Feroa.udes Yiei•·a, Ferreira Via:nnll., Junqueira., Joa
qui"D de l\fendonça, Nebiae, Psulino de Souz:1, Peder
lleins, . Pinheiro e Rosa;. e aem ella os Srs. Almeida 
Pereir~, Aureliano ~ Ca.rvnlno, A':'drade Figueira, 
.A.nton1o Pcado, .A.r3.%1Jo Luna, AraUJO Góes, Augusto · 
de Oliveira, B;u-ào de Anajatuba, Bariio de .Araçagy, 
Barrf>s Cobra, Bittencourt, Bandeira de .'.,ello, Can-,_ 
didl) ~Iurt3., C:~millo Barreto, Camillo de Figueiredo, 
Canedo, Capanema, Domíngues, Duque-EstradA Tei
xcira.t Diogo de Vasconcellos, Fausto de Aguiar, Fon
tes, \:ill.m4 Cerqueirn., Gonçnhres da. Sih·a, Gomes de 
Castro, Jlenri~1ues, -!crony~o Penido, J. de Alencar, 
Leandro llbcwl, Luna c :Silva, . Leonel de Alencar, 
Leal de :Menezes, Mello Matto~, Mello :Moraes, Mo
raes S1l'>ll1 ~ontciro d~ C:1stro, Paula Toledo, Perdi
li~ ::lblhelro, l'ereira da Silva. Pinto Braga, Pint1> de 
C:1.mpos, Pinto Lirno., Pinto Moreira, Rapcso da. Ca.
mar.t, Rodrigo Silva, Siqueirn Mendes, Silva Nnncs, 
~ouzn Reis, 'raques, Teixeira. Junior e Vicente de Fi
gueiredo. 

O Sn. Pat:SJDE~TE declnra n:io ·haver sessão por falta 
de numero legal. 

:Kào ousta.nte, o Sr. 1• ::eaet:lri1> procede á leitura 
do s~guinte 

EXI'ElllEliTE. 

Um ofilcio do ministerio do imperior en>iiUldo, em 
ndditamento, a eópiA autbentiu· â& neta da apuraç'io 
geral das eleições effectnnda.s no . 2• districto da . pro
,incin -àe Perm~mbuco pnra o pre~nchimento da vaga 
do Sr. con~elheiro Theodoro Machado Freire Pereira 
da Si1va:o.-A archivar. 

Outro do ministerio •b fa~enda, de~alvendo o.reque
rimento infDrm:~,do no qu:>l Luiz Antonio Fernandes 
pede restituição, que lhe fôra ne~da. pelo tribunal do 
thesouro em gr:í.o de recurso, d • qtanti& de 900$' 'da 
5iza por elle paga na reeebedoria- .do Rio de Janeiro, 
pela compra da metáde d& C:LEil n; 47 da ma do Conde 
deata cidJlde.-A quem··fez ·a reqtúsi.f.io. 

Outt:o do. mesmo miuiEterio, e~t'l.iando.o requerime~ 
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em que o .1• escripturs.rio da alfandega do Pará, Ca
~erino Facundo de Caotro Mene;r;cs peie um ann~ de 
liceno;:a para tratar de sua saude onde lhe convier, per
cebendo todos os seus vcncimcntoe.-A' commi;süo de 
pensões e ordenados. 

Um requerimento de Luiz Ferreira de Araujo e Sih-a, 
chef~ ~e seqão do_ thesouronacional, pedindo remissão 

, ~ dn:1da em que ~ncop-eu para com a typo:;raphia na
Clonal .pa.rn a publieaçao de sua obra- Prow•o admi
nistrativo no lhe•ouro nacwnal.- A' commi>~&o de f:J.
zenda. 

Outro .!e Dermoval José da Fon~"eca, penindo matri
cular-se no 1• anuo medico da. .. córte, aceitan.:!o-~e-lhe 
os preparatorios feitos na. escola de marinha.-A' com
missão de instrucção publica.. 

• teta em 19 de .JtuthCl'. 

l'nESIDEo"\CI~ DO Sn. CO!"D!l DE DAI:i'I:SDY. 

Ao meio-dia, feita. a -chamadn, achão-se presentes 
os Sr. Conde de Bnependy, Portella, Parauhos, Pinto 
P~soa, Guimar.1es, Ca:sado, Ferreira da Veiga, Evan
gelista. Lobato, Angelo do Am&l'<ll, Souza Reis, Diogo 
de Ynsconcellos, Beujamim,.Camillo 1-"igueircdo, Mcnc
zesP:ado,Dionysio~·lnr?ns,Ca.ndido ~ Roeha, Coc·lho 
Rodngues, Sall~s, S1quc1ra Mcnd~õ. Lu1z Carlos, Corrêa, 
Leandro Maciel, Gonçalvu da Silva, Beoriques, Pinto 
Lima, Camillo Barreto,Hernclito.Grr.ç:J, Barão da Lagu
~a,Pinto de Campo~, Barão de Araç:.gy, Bal•ia, Az:~m
õuj::.P:mlaToledo, 1buoe1Clementino, Bandeira de Mel
lo, ·leixeira Junior, Gomcs:de·Ca.Hr<>, Barão da Yill&da 
Barra, Floriano de Godoy, Araujo GóeF, .Mello 1\Icrnes, 
.Corrê& de O li veirs,Gomes da Silv3, Sobral Pinto, Cardoso 
de. Mcnez~s, F. Beliza.rio, Mello Reg:"· .Affonso de C•lr
'\"alho, Galviío, Ferreira de Aguiar, CÍl.rneiroda C~:nl1n1 
Duque-Estrad!l Teixeira, Barão de :An;:,dia, Ferreira 
Lage, Pereira. da Silva, Leonel de Alcncnr, Lima e 
Silva e J oiio ]); endcs. 

Fultiio com pa: ticipnção os Sr~. Assis Rocb~ Au
~sto Chaves, Borges 1-Jontciro, Candido Torre•, Ciccro 
Dantas, Cost3. Pinto, C:uz 7-Iacl:ado, Dic·go Velho, 
Duarte de Aze'l"cdo, Dias .da Rocha., Fcrnande• Yicil·~, 
Ferreira Yi nna, .Junqueirn, Jonquim c!e Meudon('a, 
Jos\l Calmon, Nebia•, Paulino de Souza, Pet.!erncir!l.S, 
l'inboiro, P.osa e Theodoro da Silv~; e sem ella.os S•·p. 
Almeida Pereira, Aureliano de Cunalbo, Andr;<de 

. Figueira, Alencar Ar:~ripP, A11tonio Pr:~do, Araujo 
Lima, Al1gnsto de Oliveira, B11.ri'io de A1~aj:.tubn1 
Barros Cobr:1, Bittencourt, Candioo !\Iurta, Ca!:cdo, Ca
panema. Domingue~, Fausto de Aguinr, FiPl de Car
,·alho, Fontes, Gama Cer~ueirn, .Janfen do Pa~o, Jc
ronymo Penido, Joa.,uim Pe~ro, J. de Alencar, Leal 

· de Meneze~, Mello Matto~, Moraes Sil'l"ll, Monteiro de 
Castro, Moreira .da Rocha, Perdigão Mal beiro, Pereirn 
Franco. Pinto Braga, Pinto Moreira, Rapo~o da Ca
mara, l:odrigo Silva, Silva Nunc$1 Simões Lope~·, Ta-
ques c Yiceute de Figueirodo. . 

O Sa. PaESIDE!'!TE deçl:u-a niio haver sessão por falta 
de numero legnl. 

Não obstante, o Sx. 1• secretario procede á. leitura. do 
seguinte 

EXJ'EDIE:\'T!I. 

Tres officios do to secretario do senado, participnndo 
ter con~t.~do ao mesmo Ecnado qne forão sanccionadas 
as seguintes re11olu<,·õee, de que ncou a camara intei
rada: 

1.• Declanndo deve!' entender-se com o cabo de ~s
quadn do 1• co~ provisorio <ie cav~Uaria da. guarda 
Dlcional do Rio-üra11de do Sul, J~ilo Lourenço de Y as
concellos, a pensão concedida. .ao e&bo do me.smo corpo, 
Joeé Lourenço de V&SCOncellos. 

2.• Approvando JlCDBõell concedidu a D. Julia Emí
lia de l\loraes, a D.. HerculaU& C:l.ndida Piwntel e 
outros. 

3.a Autorisando o go"~"emo pa.ra mandnr admittir 3. 
matricula do 1• anuo medico, na faculdade d& eÕl'te, o 
estudante Franc~co Soares Bernal!des de Gouvêa. 

Uma representa~ão dos e•tud~tntas de direito do Re
cife, contra. o decreto n. 4,675 de 14 de Janeiro de 1871, 
que alterou o plano dos exames na.s divers!l• faculd:tdes 
do Imperio.-A' commis•i:o C.e instrucção publica. 

Um requerimento da Santa Ca•& da ::-nserieordia d:1. 
provinci:J. do Pará., pedin•lo is~nç;';o do P"t:amento da 
tllxa úc •~us C$Cravos.-A' conunissiio de fazenda. 

Out.-o do pndre Man~l J<~come B~zérra Cav:ilcanti, 
pedindo •er aposentado com a r••pecti\·a congrua.-A' 
commiss="o de pensões e ordenado~. 

O~tro de José Augmto Pcr~!ra Li>boa, pcdin<lo s~r 
matnculad.o no 1• :tnno mediCO d:L cõrte, prestando 
nntes do neto o exnme do prepar:ttorio que lhe falta.
A' commis:ão de inetrucção public!< • 

Outro de Constante dn Siha Jardim. pedindo para 
submetter-se a ex~R:e do 3• ar.no !l"edico, cepCIÍAI . de 
prestar exume das materias qui! lhe falt>;o no 2• anno 
medico.-A' mesma commissfo. 

~cta e:m 20 tle .!!unho. 

PB.ESll)t!:'\CIA DO Sn. CO~DE DE BAEPESDY • 

SliiDI.\lUo.-Expediente.- .,{a:r ·c;;la de estudnntcs.-Es
tradas d~ (er•·o na~ procincia. dv S. [>.;u/,, c .lf.'na•
Ccracs.-Prrte11çilo de J. J . da Silra Junit,r.-P•·~:tm
çi!o dos empregados da tl:csouraría da fu=rr<ila de Jfi
nas-Gera-. e outras.-Melhot-amet~to do porto da capital 
do Ctará. - Congratulaçt1o 1"1a .,,·ctoria da cau.tt <1.: 
cit:ilisarão 11a capital da Franr.a. Ob.,en·oçües dos Srs . 
JunqL·eira .• ministro de estranatiros, Cot'/!to Rcdrigu~~ 
e Pc•·eirn da Silva. Approvação - Ordem elo di:. . -
Monte-pio para as familias dos magi.<lrados. Ob.,cr<•arüc• 
dos Sra . .Alencar ~! raripc ~ lienri'qucs. Votat;üa.-}:za
çDo das forras de terra. l'ot(J.rilo.- Fixarão da fo•t;a · 
na~al. Discursos dos Srs. Silra NU1:cs, JJariJo tia La
guna e ministro re.•p<·ctit·o. 

J.'..o n'!eio-di:.\. ~t.: ita a. c1t:unnd ,, c ncl \anf: o r;.e prt:~:o rntcs 
os ~ro. Conê.c de Baepe:1dy, Po;:e!In, P:trnr.Lo•, Pinto 
Pes:::o:1.. Guhn~wãr:s, Ca~;.Ldo, .Joüo ~~cut.le~, Bittencc,urt, 
Sobral PinttJ, Dina da I:ucba, Corrca, C:m:ciro d;l 
Cunha, Joaquim Ped:·o, G:J.!\':io, .To~é Calmon, E\':tr.
gelista. Lr ll~!o, J:. .. lori:l.l :O Ja c(lJoy, Btit•?io de .Amt,iutul)~t, 
Alcnca:r .Ar:>.ripc, Fan-to de Agui:~r, Ca,dido ·~:1 Rvc!Ja, 
Me11~zes Prado, Camil!o Barrct0, Afi'onso tie c~ndlw. 
Coelho Rodriguee, Luiz (}trios, B::r.iio da Ln;.:una; 
Araujo Lima, Gom<'s de C:~.>tr•', C:tpnnema, l}•r~o .de 
Ar:;çagy, Joaquim de TIIeodon(·n, Pinheiro, Buriio da 
Vill:o. da Bnrrn, Ilcrnclito G•uça, Paulino de ~'ouza. 
Lenmlro Macid, ::'imõ~s Lope~, Sol17.:l. I:ei", Siqueir~ 
Mendes. Dio~o \' ~lho, ~.ldlo :\!oraes, Ferroira da Yti~a, 
Junqucira, Manoel C:emcntino, ,hmen <lo P.1ço, Fer
reira Lng_e, .Azambuja, Per~ira da :'ilva, Barão de 
Anadia, L.ima e Silv:>, Ra.J,O!'O tia <.:~marn, Snllea, 
Gonçal\o(.'s da Silva, Corrêa de Ol"·eira, Candido Murta, 
Mello Rego, Fontes, :Ferreira de Aguittr, l~abia, Fiel 
de C:~rv:tlbo, IIenrique6 e Theodoro da Silva, nbre-sc a 
sessão. 

Comparecem det1ois de aberta a sepsiio os Srs. Mo
reira da Roeh~, Pmto Braga, Diogo de Y:..sconc:ello~, 
Cardoso de Menezes, Canedo, Jeronymo Penido, F. Be
lizario, Antonio Pndo, ltodrigo ::iilvn, Taques. An
dra.de Figueirll, Duarte de • .~,ze,·edo, Diouy.io Mà:tins, 
Angdo do Am:u-al, Mello 1\Iattos, Gomes dã .Silva, 
Domingues, Pi.lito Lima, Silva Nunes, Araujo G.:.Cs, 
Benjamim, Pinto Moreira, Augtlllto de Oliveira, Tei
xeira Junior, Duque Estrada Teixeira, Állreliano <k 
Carvalho, Perdigão lllalheiro, e J. de Alencar. 

Faltiio com participação os Sra. Atitii~ Rochn, Au
gusto Chaves, Borges Mon~iro, Candido Torres, Cí
cero Dantaa, CostA Pinto, Çrnz Macbndo, Ferna.ndc~ 
Vieira, Ferreira Vi;uma, Nebi:uo Pederneira.!', Ro~ e 
Pereira Fnnco; e 5e1Zl ella os Srs. Al~;~~eida Pereira, 
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Barros Cobra, B:J.ndeira de Mello, C.1millo Fig-ueiredo, 
Gama Ccrqueira, ·Leal de Menezes, LeOnel de .-\len
car, Moraes Sil<'-1, Monteiro de C~tro, Paula T(•leco, 
PintG de Campos e Vicente de Figueiredo. 

Lêm-se e appro,·iio-se :u1 3.Ctas das antecedentes. 
O Sa. 1• SEcnETAtuo dâ. conta do Eeguinte 

EX'l'EDIE\\'Tl:. 

Um officio do ministcrio do imperio, tran,;:ui<ün.!o 
as cópias dos decretos, e mais documentos, pel,:,s q:1aes 
:;. A. lmpetial a Regente, e:n nome <!o '!;:lperaccr, 
::.ouve por bem conce<i~r varia• pensües.-A" co:::::::!is
;:lo de pensücs e ordenados. 

Outro do ministetio da agricultura., transmitti::eo o 
~fficio. d:. presidenci:. da. província. do Rio de Jru:eiro, 
acompanhado do requerimento em qne .Jo:i.o Frederico 
:RusseU e Americo de C:u~tro, cóncession:uios do pri">'i
legio para o estabelecimento de um ferro-carril na ci
.hde de Nitberohy e seus subnrbios, solicitZio isenç2.o 
de •direitos de importação para o material e tre~ ~o
•hnte nccessa.rios · 3. eon~truc9ão e custeio <lo me>:::no 
tcrro-carril.-A' eommissão de·fazenda. 

Outro do 1° secretario do stna1o, participar.co ctue 
:> mesmo senado !1doptou1 e vai dirig1r ;i sanc\·ão i=:JOe
rial a resolução que autori~s. o go,·erno a cor.cece~ ao 
dc~c:nbargndor José Baptista. Lisboa. nm a:Jno d~ E
~nçn eom todos os vencimentos para tratar . de ~·Ja. 
~audc.-lnlkirada. 

Outro do Sr. miui.tro da. guerra, com::nunica::clo (pe, . 
:enuo-se ag,'"T:wado os seus ineommodos de saude, r.ão 
~he é possível hoje comparecer :í. ses:ão.-Inteir::da. 

Outro da presidencia. da provinci:~. do Cer.rá, er.:oiando 
uou• exemp1ares ua C0llecção de leis promuigadas pela 
,\Ssembléa legi:lativa da mesma pro,·iucia na sessão 
ordinaria do :m:>.o pass:~.do.- A' commissão <le :l.Ssem
'óléns pro,·incio.es. 

Outro da presidencia da. província do Parli., enviando 
a rep1·esentaçi\o que faz u camara. municipal da. cidade 
de Br.1gança. contra os abusos que diz terem sido pra
~icados pehe autoridades daquella. cemarca. por occ::.úão 
da eleição ]lrimaria a que se procedeu em 4 de Dezembro 
do a.nno l;'roximo findo nn. p:~rochia da. dita cidade.
A.' commu;são de poderes. 

um requerimento de José EYnn::elista da Sih·n, pc
wndo bzer exo.rue do 1• o.uno de direito do R.eciíe , 
-prestando antes do acto o do preparatorio que lhe fal!.<:. . 
.:.._A' commissao de instrucçüo publica. 

Outro de Yiri:lto Antonio d:t Sih·a Rubiiio, pedindo 
!~;: ·; r exame do 3·• anuo d:t e~cob de marinha, pre.-;
:audo antes do ac:to o dn. mnterb qne lhe falta do se
.!un.:lo.-A' me~mu comzuissão. 
·- Outro de _.!,,Jtonio Francisco :Meirelles Leal, ·alum!lo 
do I• anno do curso de pharmncia. da. faculdade <.:!~ 
:necücina da côr:c, p2dhldo matricular -se no 1• anuo 
do de meuiciu:t, do qual j:í. é ou~·inte. - A' rnesm:: 
oommi•eiio. 

Outro de Luiz Pinto de Si, pedindo fazer exame do 
3• anuo d& escola de marinha, depois de a.pprovado no 
.._.._ame de physica.- A' mestna commissã.o. 

Outro dos oppositore$ da faculdade de medicina dz 
c&rte, pedindo que seus vencimentos sej5o enuiparaào& 
aos doe da.& outras faculdades do Impcrio . ..:..A' com
::Diaeiio de pensiies e ordenados. 

OutJ·o dos empregados do tbesouro nacional, pedindJ 
augmento de &ellll Volncilltentos.-A' n1esma.commias:>o. 

Outro do bacharel Marcos Corrêa. da Camara. Tama
rindo, )uiz de dire1to da comarca. do Río-FoTIDoso, <ia 
:pro'l'incia de Pernambuco, pedindo licença por seis me
:leS com vencimentos par& tn.t&r d~ ~ua. sa.ude ondf. lh~ 
::on'l'ier.-A' mesma commi~. 

Outro da meEa da. irmandade da Santa Crn:: do Sc
::~bor Bom. Je!US dos PusO!l, da ~pital da 'Pro'l'inci:l. d:l 
~raranhii.o, pedindo a. revoga•;ã.o da. lei n. 92<4, de 22 de 
Jnlbo de 1870. promulgada tlela assembléll. lcgislath:"\ 
da. meNna prÓ'\'tnci:t._;A' <.'Ómmissão de :I.Ssembl•!a•; 
:pronnciaea. 

0:2tro de !-!a.n~l A:1toiiio de Arnujo Gui:narães, con
cessionario do prh•ile;;io para la\"l'Ur carvão de pedr~ 
na frcguezia de Koss:~. Senhora à:~. l\Iãi dos Homens do 
Araranguá. em S:lnta-Catharin:~. pedindo isenção de 
direitos e ínoàifiCllção das clausulas s~ e 13& do decre
to n. 4,692 de 14 de Fevereiro de 1870, relativo. :~.o mes
mo privilegio.-A' commissão de fazenda. 

Outto da r::e,;a =~;':edoru da igreja. de Nossa Se::J.l:o
ra do Amparo d:J. ddao:le de Goyar11., pedindo :1. con
ce~são de umn :ot~··;a. para a conclusão d:u~ obras ca 
mcsrn:~. igreja. -A' mesma commissão. 

Outro dos p:!J:J.rmneenticos do corpo de saude do e~er
cito, pedindo o addicions.l de 405, a exemplo do q.ue 
percebem os medico~ e nlferes-capellães do exercito.
A' com:nissão de marinha e guerra. 

:.u Ttt:ct·L.\ llE.EST'CDA!I'TES. 

Lt::u-se,ju1$!:io-se objecto de deliberação, e vão a. im
primir para entr:.r na ordem dos trabalhos, os proje
tos com que concluem os .seguintes . pareceres : 

" Antonio Fro.nci•co Mcirelle{Leal, nlumno do t• a.nno 
do cun;o de phnrmacia da cõrte , pede para ser a.dmit
tido a exame do.s n::t.terias do to anno do curso medico, 
depois de se lb~ :~.ceitarem como \"á!idos os exames de 
historia e geogra.phia feitos nu escola de marinha, e;> 
de l~tim pres;;ldo perante a inspectoria de instruc<;>ão 
pubhca ha m:us d~ qu:ttro annos. 

" A comrui~~:1o de instrucção publica, attendendo :1. 
que nlto hain<.'ü:l\"en:ente em serem aceitos como válidos 
em =a faculdade os exames feitos em outrn, uma vez 
que !.odos siio prestados perante commissões autori~as. 
por lei ; assim como que, mal tendo expirado o prazo 
ae <;,:Ja:ro annos decorridos depois do exame de latim1 
não ha tambem incon'\"eniente em se dispensar na le1 
quanto á perda do exame que ella par isso fulmina, é 
de parecer que seja deferida a. pl"etenção do supplicante, 
para o que offerec.e .i c:~.man dos Srs. deputados o se-
guinte projecto : · 

~ A assembléa. gera.l resoh·e : 
:: Art. 1. • E" o go.-erno autorisado :1. mandar admit

tira exar.~e das mate!·ins do 1° anno m~dico da eGrte o 
alumno ouvinte A:ltonio Francisco Meirelles Leal, acei
t :mdo-se-1he co :no ,·:.lidos os exnmes de historia e geo
grs.phia feitos na escola de marinha, e o de latim pres
tado ha mais de quntro annos. 

" Art. 2. • l!eYog;iio-se as di•posiçües em contra.rio. 
« Sala das commis•ões. 20 de Junho de 1871. -

Fcr'f'cira de Aguiar. - lJat-<io da Villa da Barra. » 

" C~rlos Carneiro de Barros e Aze,·edo pede para 
que seja ,-~ido na faculdade de uireito de S. Paulo o 
exame de i1tglez feito na escola de znllrinha., afim ce 
poder matr:cular-se no 1• anno do curw juridico. 

" Pa:.-ece justo que um exame prest:Hlo perante um:i 
conuniseão autorisada por lei seja válid•> em qualqu~r 
acaderJia do lmperio, ~alvo a pres1;mpção de que :::,~ 
mais imp!l::-cialidade no julgamento· de uma t.!o que no 
ue o::tr!l commissü.o; o que importari:l um desar pe
xante a lc1 que as autorisou. 

" A co:umiss:lo de instrucçiio publica, attcndcndo ;>. 
justiçll. que preside :1. petição do ~upplicll:lte, offerece 
á eamara. do~ Sn;. deputa.dos o seguinte projecto : 

" A as!embléa geral resol\"e: 
" Art. 1.• Fica o governo autorisado para mandar 

matricular no 1• anno do curso jurídico da faculdade 
de S. Paulo o alumno Cados Carneiro de Barros e Aze
vedo, aceitando-se-lhe o exame de iuglez feito na es-
cola de marinha. . 

« Art. 2. • Re~·ogão-se as disposições em contrari->. 
" Sala da~ commis•ões, 17 de Junho de 1871.-Barilo 

da. Vil! a do. Bo.rra.-Ftr'feira. de Aguiar. " 
« Der:ntnl José d& Fonseca pede para matricule

se no 1• a::1no medico da. f.s.culdade <ia c•:.rte, aceitan
do-se-lhe os exames prepara.torio~ feitos ::a. escola. O:e 
marinha. 

" Parece justo que os cxan::es pr~•tados pe=te 
uma. c:omn-.issão autoriea.d& ~r lei, e~;.ü.o ;·:i.li<los e::: 
'lna:qu~r a::t.demia do Impen<:., ~ah-a :t :·:.-~;,;:m~ão ce 
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que ha mais imparcialidade no julgamento de uma de 
que na de o~tra commissii?; o que importaria um desar 
perante a let que a.s autorll!ou. 
. ". A commiSEã? de inst;ucção publi~, atteudendo á. 
Justi.Ç.& que prestde á. pet1~1ío do suppltca.nte, offerece 
á camara dos Srs. deputados o seguinte projecto : 

" A. assembléa. geral resolve: 
" Art. 1. • Fica o governo autorisa.do para mand:~-r 

matricular no 1° a.nno medico da faculllade da cõrte o 
alumno Dermeval José da Fonseca., aceitando-se-lhe os 
exames preparatorios feitos na. cs<X>la de marinha.. 

" Art. 2.• Revogão-se as dispo;ições em contrario. 
" Sal4 das commis.•ões, 19 de Junho de 1871.

Barüo da. Villa da.l.Jarra.-Ferreira de Aguiar. » 

" Franciroo Jose de Oliveira pede para que sejão 
v:í.lidos nn faculdltde medica da côrte os exames de 
latim e francez feitos na instrucção public(l da cOrte, 
embora tenhão já. vencido o pt a.zo de quatro aun06 que 
a lei marca. para a sua validade. 

"O supplicante prova com um ~ttestado que por mo~ 
tivo de molestin, deixando de pre!tar os ex:~mes de 
algebra, geometria e historia, para. os quaes estava pre
parado afim de matricular-se na f:lculdade medica da 
cOrte, dahi resultou relativamente aos exames de latim 
e francez vencer-se o prazo de quatro annos que a lei 
marca para ferem a.ceitos em qu:Uquer academia do Im~ 
pcrio os exames feitos na in&trucçlio publica. da côrte. 

« A eommi~são de in•truc~,ão publica, attendendo ú. 
justiça que preside á petição do mpp!ica.nte, otferace i 
cnmaia. dos Srs. deputados o seguinte projecto: 

« ~t... a.seembléa geral resolve : 
" Art. 1.° Fica o governo autorisad.o para mJ.udar que 

Ecjií.o vilidos n:L fa.cilldade medica da cúrte os exam~s 
de latim e francez feitos pelo alumno Francisco José de 
Oliveira n:< iustrucção publica da côrte, não OJstante 
terem vencido o prazo de quatro annos. 

" Art. 2.• Revogão-se ~ disposirües em contrario. 
" Salt~. dascommiSt~õcs, 16 de Junho de 1871.-Bariio 

da Villa da Bo.rra.-Ferreira lU Aguiar.» 

" Helvecio :Xavier Lopes pede para ser admittido a 
exame das materias do {o anno da faculdade de direito 
do Recife, depois de approvado em philosophia, prepa
r:~torio que lhe falta.. 

« A commisfiio de instruc<;-ão publica, a.ttendendo n 
que o supplic:mte deixou de fazer o exame que lhe 
:!alta pvr força maior, é de parecer que ee dc!in sua 
peti)iio, par_a o que. off'erece :í. camara dos Srs. dsputa.
dos o stgumte pro;ecto : 

" A assembléa geral resolve : 
a Art. 1.• E' o governo autorisado a mandar .admit

tir a exame da.s matcriaa do 1• anno da facul<i:lde de 
direito do Recife o a.lumno ouvinte do meemo anno, 
lleh-ecio Xn:vier Lopes, depois de exhibir attesta.do de 
approvação de philosophill, unico prepan.torio que lhe 
:filta. 

« Art. 2.• Revogão-se as disposiçües em contrario. 
« Sala. das commis~ões, 16 de Junho de 1871.-Fer

'l'eita de .-iguiar.-Barilo d4 Vill~t dalJarra.. » 

« João Manoel Guodes Alcofora.do pede para 1er ad
mittido a exa.me das materias do 1° a.uno medico d:L 
faculdade da côrte, depois de prestar o elWLie de alge
bra que lhe falta.. 

" A commissão de instrucção publica., attendendo a 
que o eupplicante debwu de fazer o exame que lhe fal
ta. por ter est:tdo doente !la épo~ em que devia presta
lo, como prova com attesta.do3, é de parecer que seja 
deferida Pua pretenção, p:~.ra o que offerece á. camara 
dos Srs. deputados o seguinte projecto: 

Q A assembléa geral r~:Solve: 
~ Art. Lo E' o governo autorisado a ma.ndar admít

tir a exame das ma terias do 1 o anno da faculdade i• 
medicit:a da côrte o alNmno ouvinteJoão ll!anoelGne
des Alcoforaclo, depois de exhibir attestado de a.p11~ 
vaçiío em algebra., unico preparatorio que lhe fal~. 

" Art. 2. o Revogii.o-se as disposi~.es em contrano. 
" S~ das commissües, 17 de Junho de 1811.-F~r

reira dr Aguiar.-Barãn da Villo. da Barra.. » 

" João Antonio de Barros Hcnri'}nes pede para 

To~o n: 

admittido aexame das =teri:J.S do 1D anuo pharma
ceutico da corte, que frequenta como ouvinte, depois 
de approvndo em portugu~z, preparatorio que lhe falta.. 

« A commissão de instrucçiio publica, attendendo a 
que o supplieante frequenta colh assiduidade e apro
veitamento as n.ulas que ouve, e que deixou de prestar 
o exame que lhe falt:J. por força maior, come~ tndo pro
va. com documentos , é de parecer que seja deferida 
suapretenção, para o q_ue offerece:ica.m:trados Srs. de
putados o segumte prOJecto: 

" A assembléa geral resolve : 
« Art. l.• E' o governo autorisado a manda.r a.dmi.t

tir n ex~ me chs materias do l• anno pharmacentico da 
côrte o a.lumno ouvinte José Antonio de Barros Hen
riques, depois de mostrar-se a.pprovndo em portuguez, 
unico prepa.ratorio que lhe falta. 

" Art. 2.• Rev:>giio-se as disposições em contrario. 
« Sala d:J.S commissões, 16 'de Junho de 187l.-Fer

reiro. d6 Aguiar.-Barã.o ela Villa da. Barra. » 

"Marcos Rodrigues de Jesus Madeira, alumno ou
vinte do 1• auno medico da faculdade da Bahia, pede 
par& matricular-se no dito 1• anno,não devendoseradJnit
tido a. exame d:~s respooth·o.s Xllaterias &em mostrar-se 
habilitado no prepara.torio de geometria, que lhe 
falta. 

« A commissão é infol"!7l.nda de que o supplicante 
por motivo de molestia deiMil de prestar ex.ame do 
preparatorio que lhe fa~~' e niio porque tenha necessi
dade de Clll'Sar a respectiVa aula. 

" A commissii.o de instrucção publica, attendendo a 
que o supplicantc por força maior deixou de prestar 
exame do J,lreparatorio que lhe falta, e não porque te
nha necesltdade de distrahir com elle o tempo necessa
rio para. o estudo da.s materias do anuo lectivo, offerece 
8. camara dos Srs. deputados o seguinte projecto : 

" A assembléa. geral resolve : 
« Art. 1.• Fica o governo autoris:1do para. ID!llldar 

desd.e já. matricular no 1• a.nno medico da faculdade da 
Bahia. o alumno ouvinte Marcos Rodrigues de Jesus 
Madeira, o qual não poderá. ser admittido a e:ume das 
respectiva& materias sem mostrar-se habilitado no 
preparatorio de geometria, que lhe f3lt~. 

" Art. 2.0 Revogiio-ee as clisposic;ues em con
trario. 

" Sala das commiseões, 17 de Junho de 1871.- B. 
da Vi/la da Barra..-Ferreira. ele Aguiar. " 

" Martinho Gomes Fr~ir~ de Andrade pede para ser 
admittido a exame das materias do 1° a.nno medico d::. 
faculdade da côrte, depois de appror .. do em historia., 
prepa.r:~.torio que lhe falta.. 

"A com missão de instrucçiio publica, nttendendo a que 
o snpplicante deixou de prest.'\r o exume que lhe falta. 
por ter estado doente ao tempo dQs ex.ames, como pr<:mt 
com attestado de medico, é de parecer que seja defe
rida suá pretençii.o, ~:I. o q_ue oiierece i camara dos 
Srs. deputados o segutnte prOJecto: 

" A assembléa. geral r~solve : 
l " Art. \.o E' o governo autorisado a mandar a.dmi.ttir 
J .a exame das noateria.s do 1• anuo medico o alumno ma-

l 
tricula.do em pharma.ci!l. e ouvinte da aula de anato
mia llbrtinho Gomes Freire de Andrade, deJIOis de 
exhibir a.tteetado de appro,-açio de histona, un1eo pre-
pa.ratorio que lhe falte.. . 

"' Art. 2.• Revogão-se as disposi~ões em contrarto. 
i « Sala. das commissües, 16 de Junho de 1871.-Fcr-

1 

r~ira lU .Agviar.-Bo.rao da. V'il!a da. Barra. » 

" Nicolau Lobo Vianna ~e para ser admittido a. 
exame cLu materia.s do t• a.nno plllLrmaceutico n& f:l-

\ 
culd~de da. cOrtei depois de approvado em geometria, 

I 
preparatorio que he .fAlta. 

" ~ commis!ão de instrucçiio publica., attendendo a 

\ 
41.. • 8 a.pplieaa.t• deixou de faier o ex~e. qne lhe 
tíoltt. por força maior, e frequenta com asstdwdade as 
a-las de anno que o1n·e, é de parecer que se defira eua. 

'\ preten9iio, p~ra o qu!l off'erecc á camara doe Srs. depu-
tado& o Kgmute proJecto: 

\ « A aseembléa geral resolve: 
i " Art. 1.• E' o governo au.torisado a m.&nda.r a.dmi.t-

17 
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tir a ·exame aaa mate~ do 1• anno ph:m:naceutico na 
facUldade da c6rte1 o alunmo ou\·inte do mesmo anno 
Ni~olau Ll:>bo V~ de'poia dé app:rovado em geometria, 
muco prep:trator1o que lhe -falta. 

;, Art. 2. • . Rel"og:'.J.O~se as disposições em contrario. 
rr S:1b·das comxnissõea, !6deJunho de 1871.-Fer

reira de Aguiar.-Barilo da Villa da Barra. " 
a: Yiceute Ferreir:l. -Souto-Maior e José da Cunh:1. 

Souto-Maior pedem pa.ra 5er admittidos a exame das 
m:lterins do 1• :~.nno da faculdade de medicina da côrtc, 
depois de approvados em historia, unico preparntorio 
que lhes falta. · 

" A commi&São de instrucç.ão public:t., :tttendendo a 
que os supplicantes provão estanm já habilitados no 
prepa.ratorio que lhes falta, e frequentarem com assi
duidade e aprol"eitamento as xnnterins do rumo que ou
vem , é de parecer que seja deferida. ~ua. pretenção, 
pa.ra o qu~; offerece :i. camara dos Srs. deput3.dos o se
guinte projecto : 

" A assemblé:~. geral resohe : 
U:Art. 1.• E' o governo autorisa.do a m:~.ndar admittir 

a cx:;.me d:!.s mnterias do 1• anno medico da faculdade 
da. côrte os alumnos ouvintes Vicente Ferreira Souto
'lllaior e Jo~é da; Cun~a. Sonto-~Iaior, depois de appro
vados em h1stor1:1, umco preparatorto que lhes ialtn. 

« Art. 2.• Revogão-Ee as disposições em contrario. 
"Sala. das commisaões, 16 de Junl;o de 1871.-Fer

~tira de Aguiar.-Barao da Yilla da Barra." 

ESTilAD.\S DE FERRO li'.A.S PROVIXCIAS-DE S. P.~I:LO E :tiJ:"'A5-
GEI\AES. 

LG-se, e vai a. imprimir para entr:J.r na ordem dos 
trabalho~, o seguinte parecer, conjuntamente eom o 
projecto o.presentado pelo Sr. Benjamim na. sessão de 
10 do corrente : 

« A com'llissiio de bzenda, tend.o examinado o pro
jecte.que autorisa o governo a conceder ás cmprezas 
oue se organiaarem p::tra construir as estradas de ferro 
da cidade de S. PaUlo :i. Cachoeira, e do Portc-~ovo 
do C=ha :í Meia-Pataca, a. 1a na provinda de S. Paulo 
e a 'la na de Minas-Geraes, os mesmos f:lvores conce
didos :í. companhia inglezn de .Jundiahy a Snntos, com 
excepção da g:1.rantia de juro, é de parecer que o re
ferido projecto entre na ordem dos trabalhos e seja 
approvado. 

« Sala das commiseüe~, 17 de Jud10 de 1871.- Car
<loso 'de Nene:;es.-Araujo Lima.-Pereira da Sil~a. » 

Lêm-se, e são a;Jprovadcs sem dehJte, os seguintes 
;:-.ar~ceres : . 

PRETE:>;ÇÃO DE J. J. r.'- SIL'\".\ Jt::>;IOR . 

« A commissão de fàzenda, tendo examinado o reque
rimento em 9-ue José Joaquim da. Silv:l. Junior reclamo. 
co:1tra a deClsãG do tbesouro nacional robre os venci
mentos que lhe competem na qualidade de ajudante 
aposent:l.do do porteiro da secretaria de estado dos ne
~cios da agricnltur.t, commcrcio e obras publicils, é 
de parecer que se reme: ta. o requerimento ao go ·:c:-no 
afim de dar. as informações que necessita a commis
são, para interpôr ~eu parecer. 

" Sala das commissõas, em 20 de Junho de 1871.
Cardoso de Men~:es.-Araujo Lima.» 

PI\ETE~I}ÃO DOS E)ll>REG.\DOS DA TBESOt:I\ARIA D.\ F.UE:<I>.~ 
DE XL'US·GEilAES & O(TROS. 

,, A commissão de fazenda e::-.aminou o requerimento 
doa-empregado! da thesouraria de fazenda da provincia 
de Minas-Gemes, pedindo que a mesma repartição seja 
elevada a uma classe superior, e é de parecer que se 
ouça. o go\"erno sobre a referida pretcnção. 

" Entende t:lmbem a commissão que se deve man
dar ouvir o governo sobre as se~ntes pretenções : 

" 1.~ De Silverio Pereira da Fonseca, agente do cor
reio da cidade de Sabará., na provincia.de Minas-Ge
l"aC!.l, ~ se lhe marq:ae um ordenado fixo. 

" 2.~ De Liberato Lopes da Sil'l"n, pedindo a resti-

tuiçã? da qnan?a de ?:0608, que. inde:vidamente pa
gon a thesourar1a do P1auhy como fiador de sen irmão 
Livio Lopes Castello-Brru1co e Silva; 

"Sala das =missões, em 20 de Junho de !87l.
Ca.rd03o de Meuezes.-Ataujo Lima. " 

IIIELHORA.'It:ENTO DO l'ORTO DA C.\I'ITAL DO CEABÁ. 

" A commissão de obrs.s publicas, eXAminando :t 
representação dirigida a esta an,<YUsta camara pela as
sembléa legislativa do Ceará, ~obre a necessidade de 
se promover o melhoramento do porto da capital C,a 
provincia, tem a honra. de submetter :i. considerat-,iio ~ 
casa. o seguinte parecer: 

« Na.s a.ctuaes circumst:l.ncins, :~ottendendo-se ao des
envolvimento que tem tido a pro,·ineia., e :í. absolut:,. 
falt:l de scgurnnça que offerccc ao commerc'o da mes
ma o ancoradouro da capital, como j:i. foi oflicialmente 
reconhecido, beneficio al~m será mais provcito>o :~.c 
Ceará. do que a obra soliClt::tda 1 e é para desejar que 
seja ella levad:~. a effeito; ma~1 com·i diz a representa
ção que já foi :~. materia suflic1entemcnte estudada po~ 
distinetos engenheiros, c não tem a commiesii.o conhec:
mento desses trabalhos, const:mdo-lhe, aliás, que ne
nhum dos projcctos existentes foi ainda defiDith·=ente 
a.doptado, jwga ella. eonYenientc que se oue~ o go
verno e se lhe peçüo os documentos a qu~ 'allude :, 
represent:lção, para fundamentar o seu pa.rccer. 

« Sala das commissões, em 19 de Junho de 1871.
Franci&co Gonçal~es Martins.- A. T. do Amaral.-Aur<· 
Zia.no Ferreira de Cartalho. " 

Vem á mes:~. a seguinte rectifica~o : 
«Alguns apartes que dei a respeito do estado-::naicr 

de 2a cl:lSiic do exerc1to não for;o apanha.dcs con~ e:;:a.c
tidii.o. Restabelecerei todo o meu pensamento na dis
cussão.-A. Fi9ueira. » 

CO:<CR,\Tt:LAÇÃO PELA 'VICTORU. I>,, C.\t:S,\ U ,\ C:YILTH~Ã<l 
ISA. CAPITAL DA. }'RA:-õl}o\• 

Lê-se e apoia-se o seguinte requer:mc:1to : 
(( Requeiro f:e consigne na ~cta da sess:::o pre:o-e:-.t e 

q_ue :1. c:tmara dos deput.~dos se :u;socia com :1 n::lior 
smceridade :i.s dcmonstraç·ües d:1.da.s por n:uitos c~rpos 
deliberantes e go,·enloi f.:o mundo ~ cor:_;r:l.!ul:'l.!ldo-S!.! 
pela ~ictor~a da cama da. c~vi!isação c. ~:; sc~Jel:J. <i.e so
bre o> hechondos re,ultado' t:a ar.:1rc:::o. e uo commu
ni~mo 11:1 c:1.pital d!l. Fran~a. qne aca:.,:t emfim de ser 
restitui da. :i. ordem e á liberd:,_dr,. 

" Sala das sesEves, 20 de J,_;r.ho de 1871.-P~rcíra ãa, 
Silt·n. » 

O Sn. PIIESIDEliTE :-Xão h!l.vendo quem peç:t n pa
lavra , Yon pôr::. ,·oto;; o requerimento ... 

O Sn. Ju~Qt;ElllA :-Per,,o ::. pa:an:<. 
O Sn. PnEsmE~'TE : - Co!no o nobre dcr--.:.tado o 

Sr. Junqueira pede a palavra, fica ::.diada a discu~>::ÍO 
do requerimento 

O Sn. P.r.nETR.\ D.\ SILVA:- Pe\·o :;. palavra par:L re
'luerer urgenci '\. 

O Sn. :-PnESlDE~TE: T~m :1. palav:-a. 
O SR. PEnEmA D.\ SILH :-A quest:io, Sr. prcl'i<lcnte, 

é tão simple>, qne eu julgo conve:Jiente decidir-se j:i.. 
Portanto, requeiro urg~::cia , e pe<;o a V. Ex. <p;c con
sulte a camara. se perm;tte q-.:.c se tr:t~e do requernnento 
durante rneh hora. 

Consultada a ca:nara., re~oh·e p~la affirmativ::.. 
Entra, portanto, em diH:msão o requerimento . 
o SI" • .laaquelra:- Pedi ::. p:~.:a·.-ra, Sr. pr~si

dente, para fazer alg-.1mas obser\"ações, comqua.nto não 
deseje impngnar o rcqu.crimento prop::-::UUe:1te na sna 
essencia, porqne e:::.tendo que est:< camara não póde 
deixar de associ:l.r~se :l. victo:-ia da c:n:.sa d!l. ci vilisa
~ão sobre Mirelh <::1, b:d>::.:-i'-· 
' Mas o rea-nerime:1to do r.c!Jrc depn~::.do pedin<io qu.e 

:;;t!a~~ss~zili~~;~~:,s e ~~~~~~~:: :~;e~~~~~ r~~ 
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cisa de uma explicação nfitn de quo .saibamos a lati
tude do ·voto que· temos de adaptar. 

O nobre deputado parece desejar que o governo do 
Brazil siga o mesmo principio que ultimamente foi 
adaptado pelos governos civilisados da Europa, isto é, 
que não e6 nos congmtulemos pela victoria da causa 
da civilisaçüo contra os incendiarias devastadores ..• 

O SR. PEREIRA n.~ StLVA: - E contra os a.ssassi-
nos. 

O SR. JcXQIJEm.&. :- .. . como tamhem nlio ee dê aqui 
guarida; e asylo acs individuas q : ·." :•c.rventura. se tor
llartm criminosos de um delicto • . : ~ l,·.•a-civi!isa.ção. 

Sobre este ponto, a camara prh·ec:~. saber o que vai 
votar. , 

Sou de opiniii.o que acompanhemos os governos ci
'\'ilisados 'da Ell!'opa, n Belgica, Suissa., ltali:o, Respa.
nha, e até apropria. Inglaterra, que entendeu dever 
fazer uma retitrtcç'lo ao direito ·de asylo que eempre 
concedeu aos emigrados politicos ainda mesmo áquelles 
que se tinhií.o de alguma maneira·envolvido em certos 
atteQtado&1 . como &lguns celebres -agitadores edema
go51:os. 

Eu entendo que nos devemos 3-i'sociar a este princi
pio, a.gora felizmente inaugurado pelas nações civili
S;J.das, se porventura apo~'tarem a estas )?lagas, em 
outras coudiçües, sP.mpre hospitaleiras, indn·iduos que 
se tivessem lllll.nchado em um crime tiio gra:~de como 
commettêriio o.5 assassino.; e incendiarios de P.1riz. O 
governo deve adaptar o mesmo principio, e considera
los réo8 de crime~ communs, e não lhes dar o caracter 
de criminosos políticos. 

Neste sc:ntido o ... ·oto d,,,camarn tem um grande :~.1-
cance, pois · que firma o principio de que se por'\·entura. 
'\-ierem·ao Bl'azil os chefe!, os cabeç ;s, os individuas 
quc·íorão mo.is particula.nnente implicados naquell& 
orgia de sangue e de fogo, em que pereceu até o ...-ene
ravel arcebispo de Pariz, não encontrem aqui a guari
da e n.~ylo como •e costuma dar áquélles que não tendo 
conseguido um fim político, que tendo sido infelizes 
élU uma empreza digna, procurão asylo e refugio em um 
paiz estrangeiro, que não se deve recusar a acolhê-los. 
!\Ias para aqnelles que incendi:í.rão as 'J'ulherias <;parte 
do Louvre, o Hotel de Yillc, e nms inteirM; que de
molirão a columna Y endõme, e depois· m:mdár:io ma
tar innocentes victimas, commettendo latrocínios, env~ 
nenamentos e assassinatos, parece que n1io deve assistir 
o mesmo direito. 

Se o no:...rc deputatlo, quando fez o seu requerimen
to, te\·e am vism este principio, cu me associo inteira
mente a S. Ex., porque entendo que a. causa. que se 
vlciteon ultimamente em Pariz não foi simplesmente a. 
cama daquella bella cidade (apoiado), mas foi a causa 
da. civil.iba~iio do mundo inteir<>. (Jluitos apoiados.) 

Os comb&tes que en>angucnt:it:io as ruas da rica me
tropole, que se chamava o cerebro do mund?, interes
~ão vivamente a causa da ordem e da sOCiedade em 
toda a parte. O ooci~ismo. e o commu.>i;;'_llo, se fic:'::'
scm s<.:n!Jores d.t cnpnal ao mundo CIVthsa.do, tert:\O 
conquistado um grande centro de propaganda . 

DeH:jn.v::r., poiE, que o requerhu ento fo~se um pouco 
mais expl~cito e~ rdaçã_o iL hypotl!ese fig1;1rad~. 

O Braztl prcctsa muttC' 1 e mu1to, de tmmt;;ra:-ttes, 
mas de immigrantes moralisa<.los; de trabalhadores 
honestos, e não de indivi<iuos como aqueiles a quem 
allwli. 

VozEs:- ::O.!uito b~m, muito bem. 

o Sr. C:::orrêa (m;nistro <los negoc1os estran9ciros) :
Sr. presidente, compreheudo <JUe o meu honrado ami
go, que acaba de fallar, mostre _desejo d~ c_o::becer o 
pensamento do gove:no COt;l :e~a.çao aos cnmmo~os que 
ultimamente em Panz prattcarao netos os In:tJS con
demna•eis. 

Quando as !orças de Ye:~Ihes _ conquis~";~o um 
triurnpho para a C!lu~a dn, ctvthaa~~' .o mmts.ro dos 
ne"ocios est,·an"'~tros de J!r-.mça dmg10, pelo telegr:t
ph~ um:~. circ~lar aos agentes diplomaticos recom
me~daudo-llues que, se tivessem noticia da chegada no 
paiz em <J.Ue exercem suas funcçc,e~, de ~':lalquer dos 
implicados . nos attenm•los de Panz, solicttatisem das 
autoridades · locaes su:J. prieiio immediat:l, dando-lhe 

logo ·aviso puTa ser reg1:1larmenie formulado o. pedido 
da. e.xtradicçio. . · · 

O governo da. Belgica respondeu .&llirm11tivamente a 
este pedido, declftl'8lldo que não podia considerar como 
refugiados politioos hom~ -ma.ncbados ,pe!o, crime, e 
que niio de,;em escapar :l. merecida. punição. 

No paramento inglez,. o secretario .de estado do in
terior declarou tambem, embora em tennos menos ex
plícitos, que, não se podendo· impedir que· ~s. indivi
du<>s entrasse~n no p:aiz, ·comtudo se exuninaria, no 
caso de serem elles a!li -perseguidos, se os factos de que 
forem aecu5:ldos entrão .ou não na categoria dos crimes 
communs. 

Sr. pre,;idente, for.io commettidos em Pariz attenta
dos que não· podem ser classificados -como delictos polí
ticos. 

O assassínio, o roubo, o incendio, Fystematieamente 
erdenados, e preparados oom infernal habilidadet não 
podem · ence~ntrar outro refugio senão a. expiação legal 
(apoiado•): taes são ~os expressões ·empregadas pelo 

·Sr. Julio .Favre n11 circular a que me referi. 
Se porventur:~. existirem réos de -crimes políticos,· o 

governo do Brazil nãe póde por certo tomar, em refe
rencia a elles, o compromifl!o de ·oa mauda.r prender, . e 
de entrega-los no caso de ser pedida a -extndicção. 

J\Ial;, quo.nto aos autores d<Js enormes attentados, que 
scrii\o o opprobrio ·da. eiviliSilção deste .~ecul~, ~ ~ão 
tives~em provocado em todo o mundo os maus slgntfi
eo.ti,·os e energicos protestos ; quanto a esees, o governo 
hraúleiro niio póde sen5o associar- se aos mesmos sen
timentos que por toda a .parte ee têm .mani!estado. 

Não é aos assD.ll!inos, .. roubadores e inoendiarios, que 
as n3.Ções cultati devem dar abrigo -protector. 

Provado que' se trata de qualquer dos. autores dos hor
rorosos crimes praticados ~ Pariz, .o governo !!'tá dis
posto s. niio recnssr as medtdas que, pelos me1os com
petente!, lhe forem pedidas para que .não seja emba
raçn<h :o acção vingv.dom da lei. 

O tramdo .que celebrámos com :a Fr&~ça. em~ de 
Janeiro de 18~6, sefornece :argumentos, sao para JUS
tific:u o proposito que acabo d~ ann.unciar á ~ra. 

Nesse tratndo tomão•se provtdenc.tas contra os plra
tns e roubadores de =r contra. os desertores .e contra 
o9 uccusados ·dos crimes de alta:trai<;io, falsidade e fal
sificação de moeda, ou de pa~l que a -repres()llte. 

Se estes casos estão preventdos, parece que, mtan
do-se dos n:a.iores delictos, não devem ser recusndas 
as medidas necessarins para. sua repressão. 

Sr. presidente, acredito que. assim procedendo o go
,·erno, acompanha a unanime opinião · desta. ·cama~:!. 
(muitos apoiados); c manifesta. solemnemente o Eentl
mento de indignação nacional causado 1 or tão atrozes 
crimes. 

VozEs :-:-.Iuito bem, muito bem. 

o !iõ;:o. C:::oelho Rod .. l;;nes:-Declaro, Sr. pre
sidente · que voto contra. o requerimento do ::tobre de-
put:tdo. . . ·- . . . ~ 

Se se tratasse da mmha opmlUo mdtv1dual, co ... o 
homem eu seria um dos primeiros a. congratuh.r " 
"Overn~ legal de França; mas, trat.1.n~o-se de um:: 
;,:mifestação tão solemnc como esm fc1ta. pelo corpo 
le,.isb.tivo brazileiro ao governo frnncez, vot~ contra. 
E~ não "Csto de fazer aos outros o que set que ::o 
mesmo c;o elles niio f:trião a mim. 

Em circumstancias analogas aindo. ha ponco, qua::dt: 
te:rmin:imos a guer·ra com o Paraguay, nós que .temo~ 
tn:-ttas rdn<,:ões com n Europ.'\1 só encon!dll!.os la n:::a 
nnica n:~çiio que nos congratul?U pelatermt~:tçao d?quda 
~.lerr::t . F oi Portugnl, e pots, mmbcm e a un~ca q'"e 
r·Gde merecer o rn~u voto. A~ ou~as que, permt~:~:_
::::e 3. expre,são, nao nos C?nstder_oo, :;cho que nao .~ .. 1 

m uito• titulas a umn m:tntfestaçao tii.o solemne e cx
trsordinaria da noss:t. p:~.rte. 

Como homem, repito, congratularia com ~uito gosto 
ns -fo:rc;as legaes por terem. s\\fí'oeldo o movunento"t;e:n 
:::ome que se deu em Partz,. mas como membro de~:a 
camara ...-oto contra 'o requenmento. 

o Sr. Pereira dn .Sll't"a:- Agradeço ao nobre 
deput:tdo pela Bahia a provoe:l?,:'io deste de~te. Suas 
palavns attr:l.hir;;o ã: tribuna o illllitre Sr, "llliniatro dos 
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negocios e~~tra.Dgeiros. S. Ex. fez ouvir a op~nião .~o 
go"'erno no tocante&'? modo por qr:e no Braz_il ~er~.<to 
acolhidos os commUillstas de Panz, que aqm nerem 
proeun:r asylo. 

As declarações do -~r. min~stro são da maior in;p<;~r
tancía.. (Apoiado8.) ~ao cons1dera. o go,·erno braziletro 
na q_ualidade de emigrados p<>liticos os famosos com
mulllstas, <J.Ue saqueárã.o templos, assassináriio o vene
rssel arcebispo, considerllovel numero de padres, e des
ditosas irmãs de c:•ridlule; incendiárão monumentos 
historicos, gloria da. arcbitectura, e edificios particu,.. 
lares ; reduzirão a desi:ro~os e ruinas a m:tis bella ci
dade do mundo, a capit:tl moderna da civilisação. As
socio-tne á opinião do go'\"erno. Entendo que o governo 
i:lterpretou fielmente a voz do paiz;. Sceler:~.doa que niio 
achão :nome assaz infamante na língua para serem ap
pellidados, que não eneon?"ão iguaes na hist2ria. s:m
"'renta dos demagogos antig•s e moderno8, nao mere
~ellll nos paizes estrangeiros a honra de e:Kilados polí
ticos. Y enb.ão só á.s pla.gas do lmperio Bra.:t.ileiro buscar 
refugio, que o encontraráõ benevolo e sympatbico,, os 
homens perseguidos por idéas politicas, ou de outra 
natureza, e não assassinos, incendiaria•, salte:>dore3, 
profanadores do culto religioso, prop:1gadores de im
moralidades. (Apoiad<Js.) 

Devo, todavia, dedar11r á. e:tmara, e :1ssim satisfaço 
plenntllente a.o nobre deputado pela Bahia, que não foi 
minha intenção pedir declarações uo ll:OYerno, e nem 
bcita-lo n publicar seu pensame?to. ~!i~ q_uere~ia que 
&e d.isse&se que do meu lado partia a 1ntcu1t1va da pro
;-ocação ; sahisse eUa à.os bancos da ma.ioria, como 
succedeu :felizmente. O que eu pretendi com o requeri
mento, foi unicamente conseguir da cam:;rn dos depu
tados brazileiros uma manifest:tção solemne, associan
do-se a par1amentos de outras nações ch·ilisadas na 
m:miiestação ex:pressade seus sentimentos em favor do 
trium_Pho da. !OCledade, da. religião, da moral publica e 
da Cl'\"ilisação, conseguido pefo governo, assembléa c 
eJ'ercito de 'V ersalhes sobre o communismo, cancro do 
mundo moderno, sobre o terrorismo em CJ,Ue folga -vi'\"er 
a d.emago~a infrene. A. sal."Vaçií.o da soc1edad.e, da mo
r:>l, da religião, das instituições regulares política 118 

ch'is dos princípios eternos! da civilisação do tllundo, 
emfim, estava liga.da a essa. 't'ictoria,que todos applau
dimos e festejamos.(Apoiado3.) 

Ningu~am. mais pedindo a palavra, e pondo-se a '\'O-

tos o re'luerimento, é approYado. · 

PRDIEIRA PARTE DA ORDEl\I DO DIA. 

MO:>TE-PIO PAilA AS FA!IIILIAS llOS MAGISTRAI>OS. 

Entra em 2• dUcussiío, e é appro;ado sem debate, o 
art. 3• do projecto que determina que dos veBcimentos 
dos magistrados vitalícios quer effectivos quer aposen
tados. se deduzirá. um dia em cada me:~: afiin de for
mar-se o monte-pio paru suas familias. 
Ent~ em discussi\o o art. 4° com 11eus paragr:J.

phos. 
Yem :í. mesn, é lido, apoiado, e entra conjunctamente 

em di~cussiio, o seguinte artigo sub!titutil·o: 
"Art. 4.• .A. viuva perceberá. um terço do ordenado 

de e:opregado fallecido ; e na sua falta será essa pen
~ão re}Hl.rtida igualmente entre as filhas solteiras e fi
lhos :t:enores de 18 annos. Na falta de umas e outros, 
ser:\. a pensão abonada á mãi do em.J1regado. 

" i§ !. o l'or morte de qualquer das lilha.s ou filhos me
::orea, rc,·erter.:i a respectiva pensão para os cofres do 
tbcsouro e thcsourarias de fazenda. 

" § 2.• A mesma reversiio terá lugar se a viu,·a 
passar a segundas nupcias ; cabendo neste caso reparti
damente b filhas e filhos menores a metade da pensão 
&Ómente.-Ifenríque•. u 

O Sr . . ~leueare .\..rarlp: - Sr. pre~idente, o sub
st:tuitivo ao 311;. 4•, apresentado pelo nobre deputado 
pela Parahyba , consigna um terço do ordenado do 
funccionario publico como pensão que deYe sua íami
li.l gozar, q=do elle íallecer, nos ca.~os em que o pro
jecto consigna o ordenado por inteiro, meio ordenado e 
uous ters-os deete. 

Observarei , impugnando este snbBtituitivo , qae o 
projecto procura dar meios de sub~>istencia á família 
do empregado :publico que fallecer , e estes meioa de
vem ~r sufii.<:~entea pllora. :. congrua mantença. dessa 
familia.. 

Ora., ninguem ditá. que a terça parte do ordenado d.o 
empregado publico seja uma somm:- tal que baste para· 
a decente mantença. de uma. familia. 

CumJ.lre notar que nem ao menos é o terço de todos 
os venCimentos ·io empregado publico que o nobre de
putado concede como pensão, mas tão sómenteo tert;-o 
do ordenado: o que assaz altern o favor concedido, re
duzindo-o a causa" insignificante. 

Ordinariamente ;1. gratifica<;ã.o ~gula ~r um ter<;<> 
do vencimento total, sendo o ordenado de dons terços. 
D'aq,ui se eegue que u.m eltlprega.d.o que tiYer 3:000$ 
de '\'encimentos, virá a deixar á sua familia apen:~.s 
um terço de 2:000S, istb é, 666SOOO. 

Or11, pass:u- uma :fs.milia, que despendia 3:000S, 
a vh·er com pouco mais da quinta parte daquillo 
com que estava acostutnada a. tratar-se, é eoírrer uma 
reducçiio dema.sia.da.mente forte 

E' ''erdade que :t morte do chefe de familia diminue 
em par~ os gastos; mas esaa. diminuição não 4 ta.m:~.
nha que possa ser sufficient.e para.'· a decente e regular 
~ante!!Ç& dess~ familia. men?s da quarta parte dos ren
dimentos, que tinha e consuiilla duraiJte a Ylda do mesmo 
chefe. 

Se queremos :fazer as cousas como de,·em ser feiUls, 
procedamos sem desperdicio, é verdade, mas tambem 
•em mesquinharia.. 

E' victo nosso a moo"'l_ulllhez qua.na.o tratamos de 
despender para indemnisar serviços prestados ao paiz; 
parece que qualquer parcells. tira.d.a dos cofres uaciolld.es 
para <lssa.indemnis~ção é um attentado que nos vai pôr 
:í. borda. do abyamo, deixando esgotados esses cofres; 
no entretanto ahi ·vem uma re_clamat;ão e~~trangeira, 
extemporanea e infundada, e l:í. se afrou"ão os cordões 
da bolsa do Estado p&ra pagar o que m:>l e indevida
mente se exigio. 

Para satisfazer o que devemos aos nossos funcciona
rios publicas que tr&balhã.o, nio temos um. ceitil; para 
dar ao estranho, que nos tortura. com desarrazoadas 
exi~~:encias, temos centenas de contos de réis ! 

E· preciso niio ver no e!llprega.do P?-blico o sen;> d~ 
gleba, para quem a m:us parcrmontosa coucessao e 
inaudito favor; cumpre ver no empregado publico o 
cidadão entregue ao serviço do seu pruz, e por isso 
digno de attenção e merecedor da recompensa a que o 
seu sacrificio cor:responde. 

Costumamos ,·er na carreir:l do :funccionalismo pu~ 
blico uma especulação : isto, porém, é um erro ; isto é 
considerar as causas com Yistas mui acanhadas. 

Le'l'ante-se o pensamento, e comprehender-se-h'3. 
que. se ha algum mio empregado, muitos ha que se dedi~ 
cão· com todas as veras a servir como quem desempenh:• 
uma ''ocaçiio, que o chama a concorrer para a pros
peridade da sua. patria. Não fa<;amoa da e:tcep<::io o 
typo. 

Não é porque recebe uma. retribuição que o empre
gado publico deve ser desconsiderado; a sua dedicação 
e o seu zelo lhe deYem gra.ngear a importancia que 
cabe :í.quelles 'iue efficazment.e au:xilião e concorrem 
11a obra indi~pensavel da governaçiio do Estado. 

Sem auxilisres o que faria o governo, o que farião os 
&:tos pocieres nacionaes ~ ·- . _ 

Cert:tmente não poder1:1o marchar; e tolh1do~ !l~o 
desempenhariiio o grande e nobre encargo de diriglr 
os negocias de um povo. . , 

E se ess~s au.:Kiliares são os empregados T'ubhcoõ, e 
justo que õe lhes preste a devida consideraç~o e imyor
t.'l.ncia quer honrando-os com a.s attençues soClae~, 
quer ~parando-os em suas necessidades por u~a con
digna retribuição q,ue os habilite para o serv1ço que 
sobre elles P.esa. 

Esta retrLhuiçào não deve a.branger apenas o actu:J.l 
momento; cumpre que ella alcance o futuro, quand0 
o funcciona.rio morre deixando familia. a quem arri
mava. 

O nobre deputado nii:o me p3:ece fóra destes princi
pias; mas quer tornar o a=ilio futuro por parte do 
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Ests.do. tão mesquinho que não produür:t o desejado 
benefic1o. 

M_orrer o empregado publico, e deixar :í. sua famili:~. 
o mmguado legado de um terço do seu iá. tão parco 
ordenado o que é i E' uma tal i11~iguificancia que de 
ll:l~a valerá, porque de certo não ~de chegar para as 
ma1s urgentes prechões de•~a. fnmilia. Portanto, não 
sejamos contradictorio~: se queremos fazer o beneficio, 
demos qua-nto baste. 

Se entendemos que o empregado publico !.Ulecendo 
deixa a família em más circum~tancias, ~em meios de 
poder manter-se, devemos dar-lbe um auxilio que a. co1-
loque em situ:tção conveniente e com os meios de viver 
com a decencia e dignidade com que vivia antes da 
morte de seu chefe. 

Não é pequena a reducçiio que se :faz niio se conce
dendo a pensão na razlio da totalichde dos vencimentos, 
porque, como já disse, o empregado tem os seus venci
mentos divididos em ordenado e gratifica<;ü.o, e, por sua. 
morte, to!II4-se como base da. pensão a.penss o orde
nado, sem contempbr-se a gratificaçüo. 

Depois de morto o chefe, a fsmilia eontinúa a ser 
quasi a mesma, e se durante a vid:t deste ella precisa,·a 
de ordenado e gratifica\'iio, j.i vê esta illustre asstm
bléa que, reduzida a pensão a. um terço do ordenado, 
CO!l~titue ~Ulllltia tão insignificante que não cheg:u-:i. 
para a subststencia desta mesma. familia. Por isso en
tendo que a ídéa do nobre deputado &mesquinha e 
inutilisa ínteirsmente o favor que o projecto quer 
fazer. 

Por esta razão voto contra. a emend:t substituitiva, 
esperando tod:tvía. que o selt nobre autor apresente os 
motivos em que se !nndae mostre como, no nosso paiz, 
onde o viver ê tão caro, uma familia poder-.t sub$iotir 
com um terço do ordenado do funccionmio publico de 
qualquer categoria. 

Sei que o ordenado de alguns empregadoa publicas é 
proporcionalm.mte cre.ecido, mas tambem devemos con
siderar que a maior categoria do emprego e.xige tr'.tta
mento com maior decencia, e por desappnrecer o chefe 
não deve desapparecer esse tratamento; por conseguinte; 
a h:nilia necessita de meios correspondentes, afim de 
manter-se nas mesmas condições. · 

Como já disse, espero que o nobre deputado justifique 
a sua emenda, afim Je que eu possa modific.'lr a minha 
opinião; por ora continúo a votar pelo artigo como 
est.:i. (Muito bem.) 

O Sr. Bcu.rlqueli.:-Sr. presidente, o nobre depu
t:tdo pelo Ceará entende que o artigo substitutivo por 
mim apresentado inutilisa o projecto, c eu ;eenso de 
modo inteiramente contrario; em minha opin1iio quem 
m:~t:L o projccto é a mesma dispoeiçúo do art. {l• em 
discussão: julgo, Sr. presidente, que no est~belecimcnto 
de um monte-pio se niio deve ter em '·istas sómentc o 
quantum da pensão relativamente no fim a q_ue ella é 
dest!Dad;l, a decente snbsistencia da vi uva e filh:ls do 
empr~t!'fl.do publico fallecido, m:>.B princip:llmente os 

. me1os de f~er elfectiva es~:L mesma pensão, :ll! medidas 
necess:trias p:u·a que ella não cesse e nem mesmo seja 
int<lrrompid:~., e possa por con.:cguinte tornar-se uma 
realid..:1de. 

P:mlconaegui-lo, o que convem principalmente é est:l.
beleccr um fundo que, convenientemente alimentado,pos
sn prestar-se :to :tuxilio e Eoccorro permanente dn vim· a e 
filh~s dos servidores doEs:ado.Estahe1eciuoessc fundo, fi
xadas :LS su:ts b:LSes e dispostos o.> seus recursos, cumpre 
regular depois, se,.undo :LS suas for~as e de nccordo com 
eSS{'; mesmos rec';;.rsos, o quantum das pensões que ellc 
poderá co:uportar. O projccto d? n?bre d<!pntnde ~ão 
me p:u-ece elaborado de con!orm1dao.e com e••e& pru;
cipios. porqnc, estabelecendo como fundo do monte-p:o 
um di~ sómente do vencimento dos magistrndos e em

. pregn.d.os pllblicos, c~t.3.belece pensu:s tüo desproporci~
nadas :ís forças do fundo que creara., que, Sr. presi-
dente, o monte-pin não poacr:í. subsistir, e nem thc
souro a!:;um resistiria ao pesado c::cargo que ~e lhe 
impõe. Vejamos: 

F:tlle"endo um desembargador, rlepois de eo:Jtribuír 
:;m :tn:to para o monte-pio, euA viuva, C(IIDO quer o 
I'!·ojecto, receber.> a metade do ordenado. 

Or:1, o de3embargnd<'r nnce annualmcnte, c:1tre or-: 

d~n:tdo e gratificaçiio 6:000$, on 500S por mez, e por 
d\a 16S. Tendo de contribuir no decurso de um anuo 
com 16S por um dia de cada n:ez, entr:i p:1ra o thesou
ro com 1 ~2S : iallecc, porém, pouco depois, e sua vin
va pas-sarJ. a. receber, e:nqu:tnto existir, l:750S, que é 
a metade do ~~denado 3:500S: de mJllleir:L que o the
sourD paga t:~;,OS por l9'lS, que spe:J:Js recebeu. Vê 
o !lobre deput!\do a desproporção immenS3. entre are
ceita e a despeza, o encargo extraordin:u-io que & seu 
projectD lanc;a sobre o tbe~ouro ~ 

Nota agop. o nobre dept.tado <;_ue, \\ pu-r de~sa des
pe%a, estar... a que tem de f:lzer o thesouro com um 
novo desembargador q•e ter:í. de preencher o. va:ro. do 
desembargador falleci_do, vindo, portanto,. o the11o~ro a. 
carregar com o• venctmentos de ttm desembargador·e 
com a metade do ordenado de outro, ou, por outra :t 
despender 7:750S por 192S, q_ue t5.o sómente recolhe ~m. 
seus cofres. 

Vamos .;;.os juizes de direito: o juiz de direito vence 
por anuo ~:600S, poy mez 300$ c por di:t tOS descon
tando um d1a do ,-e~c1mcnto de cad:L IDet:, vem a entrar 
no :fim do anno p::.ra othesou:·o com 120S - se fallecer 
depois de um anno a ~ua ,·in v a. ,·em a ficar ~m a metade 
do ordenado, que é t :'lOOS, isto 9, p:tg:t o tbesouro 
1:200S por 120S que receb~u! 

O Sn. ALEXcAn AnAlW'E : - :lias o nobre deputauc 
nii.o calcul:l. :\ di.fferenç:a. que b:l. a ia\·or, quando o em
pregado .ttm longa. vid:t, co1:correndo sempre para o 
monte-pw. 

O S11.. HE~RIQliES:- Irei :1 essa e.'fpecie, que faz ob
jecto do ~ 1• do art. qo do projecto1 para mostrar ao 
nobre deput:tdo que mesmo 110 caso dos 30 annos -" 
g-r:màe a differenç:t, e notn\·el a despropor~iio entre a. 
receita. e despe:ro; n<io sendo poEsi vel a perm:menci:t 
da pensão com o~ fracos rccnrsos do desconto ror 3G 
:~.unos; e se o resultado ou importa.!l~i:L total doA des
contos em tiio longo prazo nem cheg!io para png:unenro 
da pensão da viu\·a no segundo anno, como o xwbre 
deputado \"!l.i \"cr <:omo cbegar:í. J>!lra a.uxiliar :ts pen
sões de,·id.a.s em menor pr:t?.o ~ O desembarp;ador em 3() 
annos tem entr!l.do par:t o the&ouro com a quantia. de 
5:i60S i r:tzão de 16S por dia dos \'encim~ntos de um 
mez. 

O SI\. AL&,cAn ArJ.niP& : - F:lt;:t a conta dos juro~ 
compostos. 

O Sa. HEsntQUEs :-Juro~ con:.pos~os! 
l::m primeiro lug:u- obscl'V!lrei ao nobre deputado qu-. 

o thesouro não é banqueiro, e niio te:n que põr a. pre
mio :J.S importanci:ts que lllensaimecte fur deduzmào 
do ...-encimeuto dos empre;;ados publicas, e em segundc 
lugn.r que :~inda quando o tizes>tl, me•mo assim :L in
sig:tilic:mci!l. dos juros :1üo poderi:l robu~tcc,:-lo pnr::. 
fazer face ao prompto p:1gamccto dns pensões. Em jllS
tificn~'ão do q_uc :tc:J.bo de di~r ahi <!stá. () monte-pio C.~ 
economia dos Een·idores do Estado, cujos pensionista~: 
soffrem j:í um desconto de 20 ~(Í ; c::~rct.~oto que ne
nhum delles percebe por inteiro, mesmo depois d<t co·a
tribuiçüo por 30 annoe, a penEiio dupl:t, com que Ee 
inscre>eu o contribuinte. 

C<lmo ia. dizendo, porém, o dese:nb2rgador contribu" 
par:1 o monte-pio em 30 an:1os com a qu:1ntin de 
5:i60S; d deYendo perceber no fim desse tempo, e po: 
falleoimento d:lquellc magistrado. a sna \"ÍU>"a a pi)llsii<~ 
correspondent.e ao ordenado por inteiro, 3:;:.00/i, vir:í 3 
restar apenas ;:>ara occorrer_ :í despeza d:t pcn~ão com 
a familin desse !unccio::Jnr:o publico no 2° nnno & 

quaJlti'l de 2:2GOS, inierio:- :i de 3:500S, orden;~do por 
inteiro, a que, segundo o projecto, tem direito :1 vi uva; 
temos, pois, que logo no '_!u anno do fallecimento de 
desemba.rgadr,r, em ;•~z de ~-~ccit:J. ha dtficit para ·m:l.
nutenção de sua !amtba . 

O mesmo acDntecc a respeito do juiz de direito, por 
que, descontando no tbe~;ouro mens~lmente o vcncimeut<: 
de nm dia. por mez, 101'1, e :to fim de 30 annos 3:6005, 
tendo direito a sua \"iu,·::t !l.O orden!l.d.o por inteira, 
2 :40?$, ficão apenas 1:'2005, que é met3.de da q_ll:l.uti."" 
preCtS!I., par:1 se pag:tr o segundo anuo. 

V.}, pots, o nobre deputado que as disposições do set: 
projecto x..esta. p~rtc n:io J?~dem_ ser adopta.d:tS por de~
cientes e contranas :l. subs1stenc1a do mesmo monte-pw 
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411e el!e crca: o projc~to 11ão procurou ha.rmonislU' :l. 
receita com a. despeza, nito curou da solid112: do f=do 
do monte-pio; e parece que, como que exclusivamente 
nttendcu par!!. "' impo~t:ulci!l. das peru;ões; ~;endo-lhe 
quasi indiíf~rcnte o 111eio de ~limenta.-las. Eu, Sr. pre
Eidente, eutt»do _que procederíamos com mais segu
ran,a rcduándo us peu •. ões ao terço do otd~do do 
cmprcgudo, seja qu!!.l fôr o U"'lpo por que haja elle 
contribuído para o monte-pio, •em occup:lT-me eom a.s 
·1i~tinc1·õc~ ptrbdic38 que se lcm no projecto, mu!R de 
umanno, ~() a 30 annos, e por mais de 30 annes. Tra· 
rei por~emploode•embMgador: elic, como disse, des
contaem30aunos 5:i6')S; e o terço do seu ordenado é 
l:i66Sü66, png:J.ndo-~eá.sua\'iu'\·a e~snqunntia fica ainda 
,;of cofres afie 4:593S334; pa~ndo-~c no 2° annotambem 
1: IG6S666 fi cão nos cofres 3:42GSG68 para o 3• anno; 
c feito e»sc p•lg:>.r.nento rcst:tráõ ainda 2:260$002 para 
o 4° anno ; e vencido e;;to! l1a.Yer:i. a. penas para o 5• 
am10 1:093~332, faltando sómentê a quantia de 73S33&o 
para"' pensão do 5• :umo. Yê, puis, o nobre d(!putado 
que, ao pas.o que o 6CU proj•·cto, mesmo depois de 
uma contribu!çiio de 30 anuos, dá. apenas recursos pnr!l. 
l'!l.g:n· :í. vi uva do descmb:J.rgaci.or :t. pens:ío do 1• auno, 
o ~rti;;o õ~dditivo por mim offerecido os d;i. até o 4° 
an:1o, e qnr.si para o 5. 0 

Ueconheç·~ que as viuvas soffrcr~õ grande reuncçiio 
emsu\is pcn~vcs pd~ meu artigo ndJitivo ; mas o nobre 
depuU!do sabe que a morte do chefe de iamiiia. deve 
traz•r tamhcm :;rande reducçii.o nas despezas ddla; que 
muci•ndo inteiramente as condi<:ões ela familis., a eco
llomia deve ser um do~ primeirvs cuidados da ,;uva.; 
e me.<mo ~sim cll~t ''irá a perceber quasi IOOS por 
mez, import:mcia i:;ttal ao meio wlào da,..: ~·:ade um 
U:nente-gcneral, ou vice-almir11nte, postos "que, ccrno 
o nobre deputado n:io ignora, EÓ se chega ent.re nós em 
idade n"<an<;ada, e depois de ,·alios!Js e i:nponantissimos 
~erviços. 

r.eco:!hcço t:unbcm que, supposto o meu artigo addi
th·o offercça mais solidez ao f:1ndo do monte-pio do 
'i~e o do nobre deputado, el!e ser.i ainda. deficiente, EC 
r:rovidencias ~c não toma~m que fortifiquem con,·e
nient~mente o mesmo fundo; cu apres~nt.'trei depois as 
2u~ me forem occorrcndo; :1inda que nos pnragraphos 
"o me~mo artigo a:l.ditivo ofi'ercço alguns artigos de 
receit:t que e~c.ap:.ir:io a.o projt~cto. _..\s comm!~sVes, :1 

que el:e terá de ~er r~mettido, poderão melhora-lo 
muito, e em 3' discussão poderem!Js nós tnmbem exhi
l,ir ainb ns idéas que forem mais njustadns ao fim do 
-nrojecto, tornando perma-:.et>te ::t pensfio ás fami\ias dos 
i'unccionnrios publicos, c solido quanto cor.vc::1 o fundo 
que os deve fornecer. 

Em um aparte o nobre depntnào pelo Ceará, autor do 
?Njc~to, pareceu ach:lr mesquinha e insufficiente a pcn
..ão, :1a razâ<l d:~ ter<; a parte do ordenndo do e:nptega.do; 
:;.1~~ tn pond~-r~lrei u. S. Ex. que.:::. rctribui ~·üo de ~erYiços 
que cf:".:cti v::m<:nt~ Ee csti:o prestando. <i i n:<:r~ m_uito do 
!!OC{'O"õTO r o:-- ~(!IYH,'OS pt~S~<iOS : :~qUelle! C . C.c r;eorosa. 
ju:::;ti ~;a , e~tc de rner~ cquid~~ de. 

O Sr. !l.lencar ~r~:.rlpl' :-0 no'ure ,:ep:"a :o que 
:::1 i'u~::!l. o projecto fez calculas que, elO'l};c,~a pareç:io 
~~:: a força d~ .. elo(r:.1cntc lingu~ge1n do ::.lg~~risii!o , toda
•· ir., n:co me pucler~o con-.·enccr. 

O ~obre depu"..adc'J p ~~r:.io de um:1. b: .. ~c J.iffc.::ren~e dl
r:;ue~L .. sne o r1·ojcctv tc.·.-e em "':is~. 

O p:·cjccto :1~0 fvi conicccicna.Jo com o i:rtento d~J 
!azer uma accu:nnlnç:.o tnl de c::pitue~, <1uc ,ó elles 
:=o~S1:ll1 F.-nfliciC :1!CS r~ar:l 3. U"JanUt211t;"ãO e S~~~ teataç5_o 
d~~ pensües da.~ Í;~mili:ts dos mngistr~do~. 

t\! ~ste fo~-=Q o nri ucipio ou ba.~e rlo vrojt;c'lo, e::tão, 
c:n v~z de : ,;zr:r-sé o deposito no tbcs;:,Gro nncio:1nl, >C 
:·?.ria no~ b:mco< ou em o:tro qualquer e~.:tbeleci::n~:::o 
de&t:J. crdcm (r.poindos} ; ma~, desde 'JU! r.>:oé :l.~>im, 
:oda n Hl"g-umc:l7!l<·fio do nobre deputado cal: e por ,; . 

O r. obre de\)utado qni:r. convenc~r-no~ de <in~, desde 
oue os juro> dv enpital dcpo>itado no thesouro ::acio
:~nl ntlo cl~ega~:üo rara. manter ns l)ensiics, era. impcHi· 
.-cl que ellas se déssem, porqu•" iri~mos c~rregar o 
::Je;orno thesouro de um onus com que não T'"deria. 

Disfe eu que essa9 capitnJi,ações não erão :nais <lo 
t;ue um auxili·> para estas pens\ies, mas nilo o :neio de 
faz~-lae efrecth·a.s •. 

Eu, pois, e:1tendo que, como o Estado tem restrict& 
obrigação de remuneyar-convenientemente os serviços 
que os empregados publicas lhe prestiio, e não habilita 
os mesmo~ empregados co;n va.n~j060 salario para 
poderem d1rectamente por SI prevemr·o futuro· de sua.s 
f~ilias , está na obrigaçüo deporalguma.fórtna;r:lran
trr-lhes esse futuro. (Apo adoa.) E tallto este pnncipio 
tem sido reconhecidocomo verdadeiro, que duas classes 
de entre os empre~os publicas gozão desta ~!!8lia. · 

Fallo dos ofiicmes de marinha e dos offi~aes de 
terra. 

Os officiaes de ma.rinba tem monte-pio rondado sobre 
as mesmas bases que o projecto agora. estab~lece parn o 
monte-pio dos magistrado,, e no entanto o thesouro 
nu_nca deixou de .satisf~7.er as respectivas pensões, nunca 
de1.xou de eumpr1r aqut!lo que é do seu dever. 

o Sa. liE:SlUQI:ES dá. um aparte. 
O Sa." ALENCAR ÂIUJliPE : - Orll., em rela.ção nos 

officiaes do ex~rcito, estes.nem ao menos-~o con
signação alguma no thesour.o nacional, o qual paga 
is famílias dos ditos ofilciaes metade do soldo que ell~ 
em vida reccbiiio. 

Esta protecção que o Estado presta ás familias dos 
~1üli.tares é bem en~ndida: .fundil-se em princípios de 
Justi.ça, os !luaes nao permJttem que al~em lucre o 
~;erv1ço alheiO sem c:orre•pondente re~rii>.w.çiio. 

O soldo e demcns vantagens concedidas ao militar 
não lhe retribuem assaz o trabalho ; e a pensão á sua 
familia é o complemento da. :tetribuiç.'io. 

Se o Estaoo j;i reconheceu esta obrigação em relação 
a duas classes de íunccionarios publicas, não ha. razão 
alguma de justiça que aconselhe que essa. providen
cia se n.ão estenda a todos -os demais funccionarios 
puhlicos. Se o Estado necessits. do seniço militar para 
manter a. &ua integridade e independencia quando 
a.tacadl!s, tambem pr~cis~ do serviço .do cidadão pa.is~
no para conservar a sua v1da e marcha regular em todós 
os tempos nonnaes, ou :~.normaes; serviço CSl!encial, 
que se não pódc dispensar nem preterir. 

{Ba apa.rs~.) 
Eu não duvidaria concordar C()m o meu illustrado 

collega, deputado pela provinda da Parahyba, em uma 
causa, qual era o augme~to do desconto que dos seus 
vencimentos devem os empregados publicas f&zt!r

1 
caso 

~e julgue insufficiente a quota determinada no pro
JCCto. 

Se o desconto de um din ~ pouco, ilugmente-sc; nunca 
porém reduzamos as pensves, como propõe o nobre 
preopinante. 

Como o nobre deputado tomou os vencimentos de um 
desembargador p:U'a baee da demonstração elo seu cal
aulo ••• 

O Sn. HE:>~mQUES : - E elos juizes de direito útmbe:Jl. 
O Sn. ÂLE:O.:CAR ARAR IPC : -Sim, senhor ... Ba~ta-::::le 

porém, occupar-me. da .hypot~c~e. relativa no dcsembar
g:~.dor; e mostrare1 a •mpos>:3tltdnde em que se ver<i. 
a família de um tal fuuccionario de ,.i<"cr decer.temen:e 
c->m a pensão reduzida, como quer o. nobre deputado. · 

Lm d·~scmbargador t em actualrnente o ,·encime::-1:( .. 
de (i:IJOOS; e morrendo deixl:rit, segundo a emenda qt1€ 
combato, a pen~ão correspondente uo terço do seu or
dc:o:Ldo, isto é, uma pensão <1e 1:333$000. 

~ito é pos~ivel com ~s~:t modicJ. c limitada qu::tnti::., 
que umn família, que vivi!!. com d&Ce:Jcia, de~pendendc• 
(i:OOOS, pos~:t continJtar :t ,.i,·er, já não digo nas mes
mas condi1·õe8, mas ao n:enos em condição approxi
:mada. ~Apoiad•;s.) A penfão assim re-luzi da é mesquinha : 
c ~e o Esta1o não pode dar meioa com·enientes, melho,
é que nada de. (AJ>O ia<lo.•.) 

O illustrc re prc..entantc da Parahyba 3-l'Stt~ta-se co::: 
n g randeza do \"alor da~ ('en•õe•, e com a fraqueza do;; 
recursos do thesouro nacional: mas o meu honr:J.'lo 
amigo ~6 considerou uma. hypothe!'e do projecto, qu<!~ 
é a das pensões corr<l•pondentes ao ordenado por h
teiro. 

O projecto nii:o concede es!as pensões em tc.dos o;; 
caws, m:ots fim quando o empregado publico teve titc 
longa vida, que deixou nos cofres puMieos gJ:ande som
ma para vencer juros. Nos outros .casos a pensão limi
ta-se a dous t.!rços, c á metade, conforme a maior Oll 
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meno~, so,li\Illa~ccunmlada,~lo' .emp·regado ·p~blico. ·fal-
lecido. · . · .. : . · 

, Já. wê :p.ois .. esta . assembJ.éa , que o nobre ' deputado 
sómente contemplou a hypothese. mais <!ispendiosa: para 
·o :Esta.çlo ; 1 e: ,por isso f.acil: cé .de ver que os·seus .calculas 
forão exagerados, . e .as suas conclnsõ:es não uos·.d.:wem 
causar. tanto. re.eeio !ie .contdbuir .para a total nlina das 
finaiLÇas ·da .nayão. 

Diz o. nobredeputa.do .que o thesomo.nacional não é 
banqueiro · para ter dinheiros .a premio, conservando os 

. capjta~s.dQs empr~ado!>·.publicos, ·e Lzendo-lhes,contas 
de juros. :_ . . 

Sei. .mui bem ·que o :thesouro . nacional não é ban'
queiro ;. ),nas ,elle cons.tall.t!lroente pede .sommas ei'nptes'-

. tadas, .pelas· ql,laes . paga:·fu1·os. . 
]ficando nos . :cofres. naciouaes as reservas · dos' 1unc

cionarios . publicoa, .. ·isto equiv . .le .a diminuir esses em
prestimbs na pante r:or~esponde11te .a ·essas reservas. . 
. Se o. tbesom;o n:JeC\onal .. houves3e ·.de pagar .aos . serv1~ 

.. dores do . Estado a ,totalidade dos vencimentoR, neces-' 
sariamente. teria de , a~gmentRr as quantias·. pedidas por 
empres.timo, . e. do .'aecrescimo pagaria. juros. . 

Logo, o desconto dos vencimentos dos· ·empregados 
publlcos ,traz i'Mnt!lgem ao Estado, o qual Mio deve 
apt·oveitar-se .della, e sim . con vertê•la em beneficio 
d!!>quelles ·que :para essà·vantagem contribuem, soffrendo 
uma reducção em seusrendimentos, .e privandocse.assim 
de algu.ns ... go;lOs, ., .afim . de prevenir a tsorte, advel'sa de 
suas famílias. 

Ponderou tambem o nobre · deputado: pela ·rarahyba. 
. que, .. obrig~>ndo~se a nação.a ·pagar essas.pearoes, .. e não 
correspondendo a ellas . os juros do :capital creado .pelo 
empregado publico, . vil:iaca pagar ·ordenados em dupli~ 
cata; porque, morto o ~unccionaric, ·era este substituído, 
e .os cofres nacionaes p~gavão os veJ;Jcim.ontos do nvvo 
serv:idor do .Estàdo, e á :familia do sc1'vido~ preexis
tente. 

Não h a t<J.l duplicata: Primeiramente o meu .illustre 
coJ;J.tendor considera as pensões . sempre ·no maximo, e 
em segundo lugar :não attende que .a pensão é, senão· 
·no tod.o, ao menos ein grande parte, . frncto da. proprie
<l,ade da ;familia ;; propnedade .que se constitue .nas le
servas deixadas por.- seu. finado chefe. 

Alé·m diss.o, o. pagamento .das.,pemões ,. ;por v; a de re
gta, será de pouca duração; porque ou 'é feito ás vi11vas 
ou aqs filhos . Se é feito ' ás viuvns, estas naturalmente 
serão adiantadas em annos e não poderão v~ ver muito, 
sobrecarregando os cofres publicas ;. se é feito aos filhos, 
estes eni bre,'e chegaráõ á maioridade ou ·ca~aráõ, e 
então cessa o dispendio. . 

Só por excepçf.o as vi uvas ficaráõ ainda m?ças, e com 
probabilidade de longa vida; .mas ain.da neste caso ha 
a consideraç:ão de ser menos· avultada a·pensão, e por 
conseguinte menos pesada paxa as ·renclas publicas, e 
mais proporcionada com o deposito · feito pelo marido, 

. e com o excedente do deposito de outros empregados 
publicas que ·· viviráõ muito ott não dei;ra.ráõ família. 

'--'São ·circuml;tancias estas ·· favoraveis ao thesouro ·na
cional. 

O .mesmo ·nobre deputado por seus calcitlos demons
tra que as reservas do emp•'egado .public6 dãa um juro 
capaz de· mantet· a pcnsão ·por·· algum tempo; d'ahi se 

· vê que o. Estado não faz sacrificiotamanho que nos in
timide; ·e. se formos ·apurat·. muito o ca:lcnlo a que me 
refiro , talvez nerihum ou muito insignificant·e seja o 
dispenelio· do· mesmo Estado, para q_uem o nobre depn
t~do não quererá por certo constitmr fonte de renda á 
cuata do ·parco salario que se dó. aos empregados pu
Micos. 

·Sasta ·que o .sacrificio do· thesouro nacionàl não seja 
~xtraordinariu para admittlrmos os prin'cipios do pro
Jacto; ·· .. esse sac>ificio ·não ' será superior . ás forças 
dos ·nossos· cofres ; cumpre reflectir que elles supportão 
o monte~pio :da marinha e ·o · meio soldo· dos militares 

, ~em reclamação· alguma do ·f)sco·. · · 
~gualeroQS 'nOS · favores · t<idos ~quelles que· são .iguaes 

.no' trab~lho. ' Não temos ·· Cla.Sses privUegüidas: a · con
stituição política: :deste Imperio prometteuTecompensal~ 
a· tQdos conforme·-o·: seu· merepimeP,to. ; .. não···falteriuis· a 
~ssa promessa, ·desvirt)lando tão elevado sentimento de 
JUStiça. . 

Terminarei, Sr. presidente, repetindo a observação j:l. 

··;por mim ·'feita. O projecto .intenta realizar este . pensa
. menta:· «·Dal' ás ·.f;nniliàs dos servidores d.o · pai~ 'uma 
condigna. compema.ção dos trabalhos pre~tatlos poi: 'seus 
chefes• na ·caneira do fun·ccion;tli•mo, carrei-ra hom·o>a. 
·e ·. ardua:1 ·quando· segmda com zelo e r.omciencia dos 
· proprios deveres " ; mas··não quiz offerecer a· essas · fa
.·milias . . ridícula migàlha, que as ' envergonbe 'do ~eu 
estadG e as · faça maldizer da patria, que sugou· as ·forças 
do cididão· e abandona ao desamparo, o• objcctos. de 
sua mais. concentrada affeiç5o, · mull)er e filhos. 
· ·AS' proporçõ·es a que o honraria .deputado r eduz as 

·:· penEões em··s)la emenda snbst.itnitivru ·slí:o aea:nhadns e 
incapazes de fazer o bem·d·esejado. ' '· ' · 

Reconhecemos que o Estado tem · obrigação' ·de re
compensar os sei'Viços ··dos seús servid~res; e·q,ne assim 
deve. ás famílias ·desses mesmos servidores metas sulli
cientes ·para· a sua iionesta mantença; quando seus 
chefes · faltã0, lnuitas vezes levados :por ·entermidades 
ad.quirida~ ';~O· assiduo .desempenho de ~rduos eleveres . 

o ·. Brazü e umn. patna generosa· ·e ·uós;· seus ·repre-
. seataates, não• o devemos figurar ·como sordid'o ·avaren
to que regrttêa a ·pnga de serviços duramente .exigidos. 
Não sejamos ·prodigos ; mas tambcm não fi·qnemos ~ 
áquem do· justo ~ decente; 

'· .ffim conclusão, .. não posso aceitar a emenda: substituiti
va que discutimos, e voto pelo art. ·2•· do proje·cto por-
que o júlgo em ra.zoaveis condjÇões. · · · 

Esta augnsta camara, porém, resolve1·ó.· e'm seu ·mus-
tr~do criteáo do modo mais acertado. '· 
. · Ninguem mais pedi~do a palà~ra, e .procedendo-se 
:i vota'9íio do á.j't. · ~·, é approvado .com os ~§ 1• e 2•, 
sendo reJeitados os · 3• e ~·, hem como o·.anigo substi-
tutivo do Sr. Renriques. · 

Os arts. 5• e G• são successivarnente ·approvados·sem 
dehate. · 

O proj()cto passa :i ga discuf!i;ão, indo entret~nto ás 
. C011.'.';!\1issões de j.nstiça civil e de fu~enda para interpor 
seu p,;,recer· e redi-gir segundo o vencido .. 

SEGUNDA PARTE DA OitDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO n\s FORÇAS Dll .TERRA·. 

Continúâ. a 2• elL5cus.siío.elo m:t. 3• -da proposta dó go
verno, que fixa as forças de terrá para o a.nno financeil'O 

. de 1872 a 1873. · · 
O Sa. EYAliG:::LJST..I. LbnATO ·requer o encenmnento 

· da discussão. 
Sendo a camara .consi.ütad:1, resolve pela , afilrma

tiva. 
Posto a votos em seguid:1 o referido artigo, é np

provado . 
E ' lido o seguinte aelditivo : 
« L • Fica igualmente o govel'I~O desde já antor,isaf.o 

a dar nova · organis"ção aos . corpos especia-es, redu
zindo os quadros ele engenhei,·os e do estaclo-ma.ior de 

.artilharia, e ampliando o de estado-maior de L• classe. 
« 2.• ·E ' eliminado rlo quadro do exe;·cito o l)'St !! do

~naíor de 2" ·classe, dando-se aos · officia~s · da mes1na o 
.destino ·marcado .no art . . 5o § 3• ·da lei 11 • . 1,'24G. de 28. 
de Junho .de 1&65, para est.e effeito revigorada. - ·A: 
Al-ves Gu·imaf'ã.es. de Azambuja. " 

·O Sn. ·MELLo · HEGo (.pela orde~): · - 'Pnrece~mc, 
·Sr. presidente, que o· artigo additivo .não .p6cleser. ·acé
.to• por V. Ex: ; .:Porque, tendo. a casa. j{neJiútado "' 
emenda·substttut1va do·Sr. Pere1ra da Silva, ,na ·qual s~. 
·acha: contida a -idéa. agora apres.entada,•niio pódir est.aser 
de -novo !lpresentada:·eJn artigo aclditivo. Não é ·mater::~, 

. no.-va; é ja ·mesma. qu" ·a casa já rejeitou. 
· ·. Peço fio V.. ·Ex. · que compare as ' disposiÇ·iíes do aildi
tivo···Óom as 'da ·substitutivo ·do nobre ·.d~pntado o i3r. 
Pereira da Silva, ~ e verá que não ·ha differenç:1 ·ent!·c 
estas' e· aquellas. 

o·. sn. ANDI\Al>E ::FIGUEIRA : - ,A matcria .do .adcli
tivo que V. Ei . ia· declarar en~ . cli ~cussno, e que a~:,bo. 
de ser lido j?elo Sr. i• secretano, l' na fórma e no fn:~
do <li vere~ ela emenda npresen tw!a pelo nobre dqmt~ :\ c 
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pela pi'Qvincia do Rio de ,Janeiro o Sr. Pereira da Silva, 
3.0 art. 2• da propo>ta sobre fixa(·Üo de força.s de tena. 
Na :fôrma por que esta emenda toi :~.presentada com o 
~acter de ~ub~tituth·;, ao a.tt. 2• já mencionado, ao 
p:..sso que o artigo de que ora E~ trata é offerecido não 
(:o mo substituth·o, mas como additi vo. Esta. qne•~o de 
iórnla importa. a questão de fundo. 

Não ha duvida que o substituitivo do nobre deputado 
importava. nada. menos do que suppriruir a autorisação 
~enerica. que se d:wa no ~o,·erno para tr>Ülsferir os of
Sciaes do exercito de 11m:1.5 armas para outras. 

O additivo, porém, de que a.gora se trata, mantenlioo 
t.•sa antorisarão pro::mro. <!ar uma. autorisação mais 
restricta. para se reorgnni!'arem corpos esp~ci>tes do 
exercito. 

Ainda por outro fu.nd nr.ento diifere 11. emenda do 
:nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que :foi rejeitada 
:na discussão, e di:tlere ~;,sencialmente qo additivo de 
que se trata ; porquan!o nquella nii:o estabelecia no seu 
"Contexto as ba~e• da re!orma, e :!.penas autorisou o 
l?overno a reformar os corpos no ~<!ntid() dt1 attender 
as necessidades do e:-:crcito em tempo de guerra e em 
pé de paz, ao passo que o additivo de quo se tl."llta. 
contém as bases da autorieação mai.8 Nstricta que con
fere, vi~to que red~ os e~tados-ma.iorcs dos dous cor
pos de engenheiro~ e de o.rtilharia., e elimina o estado
maior de 2• classe. 

Portanto, as emendas não são ídenticas nem na 
.:Cõrma nem no fundo . 

.Accresce por ultimo que se não o regimento, ao 
menos os ~stylos da casa tem permittido qu.e em casos 
íguaes, rejeitado o substituth·o, possa ser appro\·ado o 
additivo; e com razão de\·em estas disposições ou estes 
estylos que invoco pte\·alec~r, 1.·isto que a emenda. 
zubstitutt\·a tem um alcance que nao tem o addi-
1h·o. 

Neste sentido, poi~, estou certo que V. Ex. decidirá. 
com a sabedoria do coitume. 

O SR. PIU:sin&:oon: :-O penfam.ento do additi'õo é o 
mesmo que o da ~menda apresentada ao art. 2• da pro
posta, mas a !6nna é difieren:c. Assim, julgo conve
lliente consultar a casa. 

O Sn. A:-ollRAD& FIGt:&InA :- Supponbo que V. Ex. 
:niio tem que consultar a casa para decidir esta questiio 
d.e ordem, pois que é pelo regimento a.tttibuiçiio priva
tiva. Se houver quem reclame, V. Ex. adoptatá como 
:recurso a consulta á. casa, porém emquanto nito ba re
clamação, pa.rece-me que é attribuiçào, ele qui! não p6de 
abrir miio, decidil" a questão como entender de direito. 

O Sn. Pnt:sm&:STE: -A razão por qne vou consultar 
::. camn.ra é porque estou em duvida. 

Os senhores que julgão que e~tá prejudicado o :~.rtigo 
additivo offerecido pelo Sr. Azamhuja. queirr,o leva.n-
:ar-se. 

.A Colmara julga prejudicado o additivo. 
A l'ropo~tn passa. ;i. 3~ discussão. 

Entra em 2~ discussão o &rt. 1• da p:·oposta. do go
-..erno que ii.'la a :força naval para. o mmo Jinanceiro de 
1872 a 1873. 

O Sr. Silva ~cuse"" (.-·ignaes de attmril<J) :-Sr. pre-
- · siden~, encetando es~e debate, nüo é minha intençio, 

llã.o entra. em mi!lhas vistas, nem nas da eEcola polí
tica que Eigo, ne~;a.r ao govern(, os meio$ de que ca.
rece para sustentar deútro e Mr•l do Imperio a honra. 
do pavilhão nacionnl, a ::~ossa. in~gridide e indepen
dencia, a ordem e a tranquiLlidnde publicas. 

Eu não recusaria :aes meios a nm go\·erno de partido 
sdveno, ex.cer,tua.do o C!l.SO extremo de ~alvaçiio pu
blica, quando eu recciasse com just<J fundamento que 
-~~ meio11 o go\·erno lls iria empregar não em bem da 
integridade, da independe:>cia. :t::llcional, da ordem e da 
tr:toqnillidade publicas, m.:a para a oppre.~Sio das Jiber
da.des da nação. Sendo assim, nãc poderia de certo re
cusa-los em ca.!Q a~, tratm:do-se do gabiMte de 7 
de)1z.rço,composto ~c cisti::ct<PP correligionarios,a~ 
Je ter esse gabi::ete agi:aco ~obre o assumpto mais 

grave, mais im:p_otta.n~ ' ' e m:us sérias eonsequencias 
que se tem ventilado neste paiz, uma refornla que não 
posso deixar de considerar imprudente, quer pel:~. ma
neira. por que :foi encarreirada, quer~ bl!.t'es em que 
assenta. 

Accresce, Sr. presidente, que no ministerio se achão 
cavalheiros a quem me unem desde 1'3ngos annos laços 
da mais cordial sympathi:J. e a.ffectuoaa amizade. Entre 
el!es occupa hO!lt050 lugar o nobre nüm~!ro da znari
nha. : é mais um tituio que S. E:x:. %nserva. á. minha. 
con~ideraçiío neste momento. 

Kiio venho, pois, fazer opposi~o, e sim apresentar 
e ~ubmetter ao illustrado criterio desta augusta camara. 
e de S. Ex. algumas observações que me suggerio a 
leitur:~. da proposta. e projecto de lei em que foi con
vertida, tomando ao mesmo tempo 11. li~r<ta.de de dar 
ao nobre ministro algul'ls conselhos, de que S. Ex. 
furá o uso que entender conveniente. 

Usando em ses-nida da faculdade qne me concedem 
os nossos estylo~ e os precedentes desta casa, eu occu
pa.tei a sua a.tteo?'í.o respondendo :í.$ provocatyões que 
me :forão dirigidas de um lado e no convite que me foi 
feito de outro, por dous illmtres representantes da pro
víncia do Rio-Gt-ande do Sul. 

O honrado ministro, apresentando a sua proposta, 
pede no :.rt. 1• ~ue a força. naYal !>&ra '872: a. 1873 
conste: " D~ offl.ciaes àJl armsda e das demais classes 
que :fôr preciso embarcar DOI' navios de guerra e trans
porte•, conforme mas lotações, e dos estados-maiores 
das esquadras e clivisões na,·aes.» 

Tenho a observar, Sr. presidente, que a d1spo~içüo 
do§ to, tal qual se acha concebido, d.-ilugar :tgrande 
arbítrio por parte do governo, e pôde concorrer para 
que s~ desequilibre o orl'.a.mento na. parte relativa ao 
m1:Jisterio a. cargo de S. Ex. 

Não Eabemos, nem se precisa nn propDsta o numero 
de navios que devem armar em guerra e como trans
l'ortes , nem se declara. qual a lotaç:i.o dos mesmo5. 
.AR lotações não estilo marcadas na lei : são dependen
tes de arbitrio do governo; pDdendo, portanto, ser 
por elle a.ugmentad.as a pretexto de conveniencia do 
serdço. 

Da falta de designação dos na\'ios que devem armu 
ou servil" como transportes resulta que, paTa ter mlõior 
numero àe na.vios em actiYidade, o governo, sem ex
ceder o numero de 3,000 praças de Jn:trinhage!XI e de 
soldados n:n·aes, diminua as guarnições em rel$çiio a. 
taes -pl"ll<;'as, embarcando por este modo malor numero 
de oJtlciaes dns divea~a& classes, a saber, da armada, 

.de saude, de apito e r.autica, e de mlLchínistas, ía.
z:endo assim . .wultar ns despezas com a :fortya naval. 

lteconheço, Sr. presidente, e assim previno a respo~t& 
que me poderia dar S. Ex., que a proposta. nesta p~te 
est:i de aecordo com as anteriores. 

Soje, porem, depois de tenninada a guerra gigan
te~en que fomos obrigados a emprehender; huje que o 
mbi!õterio, no ,-ema.nso da. pa.z, trata ou deve trutar de 
reorgnnisa.r todos os sen·iços e de Ct:'e&r noVot, cumpre 
que nos cheguemos :ís boas praticas, empregando me
didas e tomando providencias que façiio -do or)-amento 
uma. \·erdade. (Apoiados.) 

O mesmo se pódc dizer !lcercn d:L composiç5o dos 
estados-maiores das esquadras e divisões. São C:1mpos
tos :1. arbitrio do governo, porque o typo niío ebtá. 
ma:·cado em lei. 

Posto qae na proposta niío se declare qual seja. o nu
mero dos n:n·ios de guerra de que se comporá a. armada, 
e qu:.l :~.sul!. lota1·ão, alguma ct>usa.lobrigueí DD :tela
tono de S. E:t. sobre auu vist:l.s nc5te 38u!X1pto ; e 
como não poeso concordar com ellas, S. Ex. se dtguará 
.attender ao que vou ponderar. 

O JJObre :ministro, rcierindo·~<e a um plano de um 
dos seus illustrcs antcces•ores de 1868, declara-nos que 
nüo o ad.opt."\ ;n totum, que o a.braça. M>m~n~ em pa~. 

S. Ex. entende que na. reorg:u1i!õa.çüv das nossa-s !orças 
ma.ritimas, na reconstrucção da nossa armada, x:ão se 
dc~·e mJlis tratar de encourapdosa.lem dos quejãexis
tem: prefere S. Ex. que se trate dos navioa de madeira, 
e no~ previne de que ~temos de despender a avnltada 
oua.-,tia de 1/i,OOO:OOOS com a. construcçfio e aM!lamcn
io ciessal' n.a\'ÍOS. 
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O Sa. A.Jq,JI.lDB FI&IIEIU: - E' Bma ame~tÇs. · 
O Sa. Sn.uNmtu:-Dizbemo nobredtp~tado que 

me holll'S com o seu l.pa.rte, é uma ameaç&, e a.mea.ça. 
ÇDe Dem ao menos poderá trazer ezs1 compensação resul
tados V&lltajoeos ao pai: nem á au 1orça. na..-al. 

A dnr:1 ex:periencia que tivemos dnr:1nte cinco longos 
annos d~ guerra. devêra. ter trazido convicção inteira
::nente d.i\"ersa ao espirito do henrado ministro. 
• Não. foi com os navios de :~!lAdeira que forçámos 
.HW!lattá e a passagem de Angustur:~. ; não !oi com esse6 
n:~.vtoe que 11. nossa 4l'III&da tio 1l0detosamente con
tribuio pa.m a terminnção da guerra do Psrsguay. 

Em verdade no principio dessa guern a no5sa esqua
drs, _ql:le não continha um !ló navio encouraçado fe:z: 
P!od.ig1os, mas para isao concorreu :principalml!~te a 
c.:treums;a?eÍ;& de s~r -relativ:~.mente insignificante a es
quadra lnltnlga., composta em sua maior plll'te de navios 
de ~q.uena lotaçiio. E ainda. assim, V. Ex. t>abe que 
em Riachuelo o que nos salvou foi princip.Umente a 
ousada =obra do nlente eommandante do .Ama.;;;ona.r 
que delle se aervio como de aríete contra os na;rio~ 
pa.ragutyos, destruindo-os, o que fez que na Europa se 
propalo.&se que um enco~tro.çado brazilciro (quando ainda 
niio possuíamos um só) nsettêra. a pique os na,•ios pa
ra.a:uayos. 
-~· eu-to, s;. preside~te, que ~a nossa mais p~xim& 

VlZlnhan,ça nao ee contAo potenC138 que teahão encou
raçados .:1.0 6eu serviço; o lionrado 'lllinistro, pol'l!m, de
ve ponderar, em 1• lugar, que de um momento para 
outro podem manda-lo~ eonatruir; em 2• lu!mr, que 
pouco ou nada devemos esperar da amizade e"a.ffeição 
úos Estados entre os IJ.u&es nos achamos na. .Ameriea 
do. Sul, cumprindo, portanto, que niio descansemos de 
cutdados; em 3• lugar, S. Ex. devuaber que ha. nesta. 
mesma parte do mundo algum Estado quen.ão nos con
EagD- muita alfeiçiio, e que já conta 3 ou j encouraça
coe ·de força muitO SU].ltriOr &Q5 .nOSSOS• 

• Nestss.e~rcnmita.DCl&s, como resignarmo-nos á. infe
nor cond1çao em que parece que pretende deixar-nos o 
nobre ministro, limitando o nosao armamento na 'l!al aos 
fracos, defeituosos e j:í. cansados encouro.o.ados <i'ne }>I>S
~uimoa, lilllÍtando-nos aos nu.vios de madeira, de que 
:co seu relatorio tratou o illuatre ministro~ O que po
derá. a.eontecer'f Quem poderá prevê-lo 'f Um só encou
raçn.do de grande porte e forçr. nnniquila.d completa
mente, e em breve espaço, todos el!&es navios de madeira 
cuja ncqui!ição o nobre ministro nos annuneia. 

'fem-~e reconhecido , e toda.& as potenci:~.& se tO:m 
convenctdo, que, segundo o. taetica oa val moderniosima, 
não h:~ m11io melhor e mais e1licaz: de vencer !l ex
pngnar n&'\ios e fortalezas do que com os encouraçados. 

.A r:wio q_ae dá o nobre ministro para n.iio tntar por 
ora daacqutsição de novos navioa de cournça niio pro
cede. Diz S. Ex., que não se conhece ainda até onde 
póde chegar o J.>rogresso com Telaçãu á armadura e 
cour~ dos navtos. 

Mu, se formos a esperar que se conheça o \"erd&
deiro tyP.O do navio encouraçadG1 se furmos a. esperar 
que se diga a ultima palavra da sciencia a esse res
peito, quando poderá a nosaa il.rmad.a. competir cem as 
e~qwidru de qoal9.uer naçllo ch·iliso.da que, maia pru
d~:r:~te,. nio se liiDlte a esperar a ultima palavra tla 
!lClenCl& 'l 

As propriu poteneia& que a.té e11ts data. nii.o tinh:io 
esquadrll e não se podem, mesmo hoje, considerar como 
potenciu D.?.vaes de 1• ordem, estão construiado con
stantemente navios encouraçados. Seremos nós os unicoa 
que nos conservaremos em posição inferior, recuando do 
proposito em que esto.va.moe durante os ultimos tempos, 
proposite sensato de que noa '\ierio ~o grandes resul
tados e que se a.chs áa.nccio:ta.do pela. experiencia 'f 

S. Ex., portanto, me permittir.i que chame :uua illus
tn.da atteoçlio sobre esse ponto, e que lhe dê o conse
lho de amigo a. que me referi : não preEcinda coa eu
cour.~ça.d.OII. 

Se não podemos augmentar a nossa força n.lval, se 
o niio perxnittem por agon os nossos recunoa, limite
mo-nos entiio ao q.ue temoa, iato ~. a.os e::.couraçados 
e navios de madetra que já fazem pnrte da DOsaa es
qu-adro.. Se, porém, queremo• fazer alguma co11&a., se 
rretendem01 e podemoa dupender a avultll·~a quantia 

To:M~ n 

de 1~~:0008, sirva. ao menos uma .Pute della para. :1. 
acquwçao de um ou IXIAia eo.eouraça11os dos m~lho~s 
dos mais perfeitos. ' 

Accreoee outra coa.aidera.ção • .Allegou o nobre minu
tro, para justificar o ~eu pensamentO, que nos encou
~08 são q~i sempte saerificadàa as qualidades 
nautl.cas .~ belhcas, e que os que po&suimos estão longe 
de po!lllwr umas e outr-as. 

Parece que S Ex. se a.oQa em. erro. Te!llos visto nas 
nossas costas, e aqui mesmo na bahia. do Rio de Ja.neiro 
encouraçados que transpuzerão facilmente o Atla.ntíc:o ~ 
e me&lllo alguns dos nosaos, 3pez&r dos seUs defeitos de 
colllltrucçã.o, portá.rãe ·se bem na respecti-va. tra ve6sia, 
suatentaDdo galba.rchnJente o embate <las onda.e. 

S. Ex. poderá. ver no relatorio de um de seus ante
C<:6sores, annexo um outro de um official de marinha('' 
que, referindo-se aoa nossos encouraçados Bra::il Ba.r!. 
roro e Tamandart, diz que são optimos navios 'e que 
~m a.a precisaa qunlid.a.des nautieas. ' 

O SI\. J~NQCEIJU :-0 Bra:il ain~ D'o"tro dia arri
bou, e o tempo nii.o era de tempestade. 

O SI\. MlNisTao DA. M.uu:uu. :-E nessa viagem :mdou 
quatro milhas por boro.. 

O SI\. JusonmA :-Niio podemoil prescit<dir de navios 
de madeiru. para os crur:eiros e polici:l. das costas. 

O SA. S~LVA N ~Es :-Essa não é a questão. Concordo 
em que nao prescmd.a.moa delles; mas entenà.o que ao 
Illesmo tempo devemos tratar de adq.uirir novos encon
raçados2 que constituem a verdadetra fol'Ça naval na 
Aetualiaade. ' 
. Tratando-se da m::rinha de guel'1'3.7 da. esquadra nl\

etonal, de certo nio ter:!. esenpa.do ao nobre ministl'O 
a neee~si~ad:e que temos tambem de armar alguns de 
Uoisos pnnctpaes portos. · 

O seu ill118trado antecessor, em o seu ultimo rela
torill, nos :mnunciou que empe11hava. todo o seu eui
da«o em estudo.r o& meios melhores e maia proficuoa 
-pua o armamento de alguns dos nossos portos mais 
tmportantes. · 

Posto que o nobre minilltro nada tenha enunciado no 
seu rel!'torio a esse respeito, ~dito que S. Ex. não 
terá. detxado de prestar a. aua illustrada a.ttens:ã.o a es~e 
asaumpto que eousidero de mo.gna importancia.; espero 
que _S. Ex. nos ex penda as auaa vietaa a respeito. 

DIZ a ptopoata. no ~ 'l0 que a. força. naval se comporá. 
mais « do eorpo de imperia~• marinheiro•, do batalhão 
n:mJ, das eompa.nhi.as de aprendizes marinheiros, crea
das por lei, e da companhia de imperiaes marinheiros 
da provincia de Mato-GroiSo. » S. Ex. declara. em ~e'C. 
:relatorio,. e com mui~ ~ e P.tocedeneia, que das 
eompllllhi&S de aprendü:es ma.nnhe.ro•,-que eonetituem 
o viveiro du corpo de imperiaes marinheiro•, tem tirado 
podes resultados a nossa marinha de guerra, e é por 
1sso que entendo que S. Ex. deveria. promover a <:rea<;ão 
de mais algumas dessas eomp&llhiaa. 

.Apeza.r de dizer S. Ex. no aen relatorio IJUe em todas 
AI! provinc;ias ~timaa existem compa.nhUIS de apreu
~s n.a.rmbetros, eu penso que u do Rio-Grande do 
Norte e .Alagõu, l)iio u têm, e me parece que S. Ex . 
prestaria um bom serviço ao paiz e á. marinliil de guer
ra se promovesse a. creação dol t:aea companhias neaau 
duas provinciu, pedindo para iuo a neceaaaria autori
Eaçáo. A provinc1a da.s .ÀJagÕAa, reJa sua navegação de 
cabotagem e pelo aeu commercto interno, é uma. du 
do lm~o que mtlbor e mais prospero futuro prome:
tem. Nella encontraria S. Ex. os elementos neeeiS&rios. 
para a ereaç;1o de uma deasu companhias. 

Tratando deste __ponto, nã. pos10 deixar de cb.a.mll.l' a. 
attençiio de S. Ex. para o que ae dá. actua.lmente na 
provincia do Espiriro-Santo, que te:r:~ho a honra de re
preaentar neata eau.. 

l•) O Sr. c:apitão-tenente José Marques Guimarães 
(relatorio da marinha de ti70): " O Bra::il, :&rro.o e 
Tama•.dort, di:r: oelle, portiio-se lliLti•faetona.mente no 
mar, seguem be.m contra. a 'Yag&, 158m que nunca des
governem, e rea11tem ao tempo tanto quanto o ~~eu porte 
e cond.içio lhea permittem. O .Jruil, de proporções maia 
con1ideraveia, e tnaia apto á navegação do oceano, até 
afi'ro'Ota o mar, como 158 não fõra navio encouraçado • .a 

18 
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D<> relatorio do antecei&Ol' ·de 'S. Ex. · se vê que o 
aqurlielamento dos apre~dizes marinheil-os naquella 
província. é o peior _posstvel_, q':e o local em qU: ae 
acha é pessimo, que :oao ~ as ·precll!&s ~c:ommoda.;:ues; 
em-vista-do que, sque!W illustrado admmlBtrador tinha 
mandado orgooisar a planta e or9&lllento para· a edifi
cação de um quartel. 

Desejo que ::;. Ex. informe am 9.ue estado ee acha 
isso, e se com effeito ·derã.o-se provtdencia.s em ordem 
a que aquelles pobres meninos niio continuem mal 
acommodados-n'uma velha. fortaleza. em estado de cres
cente ruína. 

Refere-se ainda o nobre ·ministro em seu relatorio 
i companhia. de imperiaes marinheiros de l!tfuto-Gros
se. Essas ·palavras do relatorio do nob!-e ministro 
n:io . se aclião de accordo com a proposta de orça-. 
mento al"resentada. por S. Ex. Trata-se ahi de corpo 
ele iruperiaes marinheiros, e não Eómente de companhia. 
Este corpo, se~ndo -os map_pas que se achão annexos, 
se oompoe de <1uas compa.nhias. 

Ou S. Ex. quer conservar em sua integridade o corpo 
a que me refiro, ou o quer reduzir a. uma só compa
nhia. Se com elfeito pretende a reducçiio, então convi
ria que tivesse attendido a isto na proposta de orça
mento da. sua repa.rtiçi\o. E' possivel que o nobre mi
nistro tenha essa idéa de reducção, F.rqne, segundo me 
con-sta S. ·Ex. acabou com a flotilha da provinci:l. de 
Mato-Grosso. Se é asaim,·tem alguma e~eplica.ção a.re
ducçio do corpo a. uma só companhia. S.., porém, não ae 
pretende iaao, cumpre Bll.bstituir a. palavra-companhia. 
-pela pala'-ra-:-corpo. . 

Niio posso detX&T de notar, Sr. preHd<!ute,_ que ~os 
arti .. os additivoa, em que a. honrada. commtssiio m
clui~ algumas antorisn~es 'lUe entendeu dever esta. 
augusta camara conceder ao Sr. min!stro ·da marinha, 
não mencionasse outras que S. Ex. mstantemente re
cl:lma no seu relatorio, a respeito de algumas das quaes 
serve-se mesmo da. palaVU-llr{)e:lte-. Entre estas se 
acha: a autorisaç.ão :í,lara a reorgan~Sação da repartição do 
quartel-general. Não~? de :;ova data, de ~P?Cu. re
cente nã<> são da a.dmin1straçao do nobre m1n1stro os 
i:lcon'venientes que o governo encontra. na actua.l orga
nisaçiio da. repartiç!-o do qua:rtel-g_el!eral, ou na ma.
neira por que :funcetona. esta repr.ruçao .. Acha-se cll~t 
organisada por fórma que produz constderavel perda 
ue tempo, em prejuizo do serviço. 

O quartel-:::;,encral (segund<? _um dos ill~t;a.dos an
tecessores de ::S. Ex., o que alias o nobre mmtstro deve 
·;or si mesmo ter reconhecido) não se corresponde ui
;.éc~amcnte com o ministerio, e eim com a secretaria. 

Disto resulta, Sr. presid;mte, <J.Ue qualquer occur
rencia que ch~ga ao oonheCiillento do quartel-general, 
:~o qual dos di\·ersos pontos da esquadra tudo ~e deve 
communi-car, é por esta reparti~o transmittid'!- :i. ~e
cretaria para ser levada ao conhecunento do mnmteno. 
Da mesma f6rma sobe ao conheciu:ento deste tudo 
r1uanto possa interessar á disciplina da armada., to~as 
as medidas e nomea','iies propo•tas, sempre por m
t~rmedio da. secretaria, e depois de receber e;,ta a com
municação do quartel-general, de fazer? ~ompetente 
l.mça.mento, distribuição e prepa;o. Do m~ms~o volt.ilo 
os papeis pelo meemo cammho a. secretana. Se em vez 
<ie 1r a ella fosse directarnente ao quartel-general, a. 
urdem ou despach~ seria log~ cumprido. Nã? 5e faz, 
l'orém, assim. Redige-~c o aviso. que <;obc :i. us1gns.tur_:. 
Assignado elle, volta a secretaria que ., numera., n:1.0 
,ei tambem se o registra, e expede. Quanta perda 
J.e tempo, qll3.nto papel inutil! 

Semelhante systemo. nã.o póde nem deve continuar. 
Se S. Ex. mostra. tanto a fazer, tão bons desejos de 

tratar séria.mente e coin -cuidado dos negocios de sua 
réparti,·ão, e de organisar bem .::s serviços que por_ e~l.& 
correm, niio sei por que raza.o a _nobre commus~~o 
recusou a S. Ex. esta c outras autorusações, que al~as 
nós que lião estamos <lc a.ccord.o com todas as viotas e 
maiclias pol.itica.s do gabinete, de certo ni;o recusa-
riamos. . . 

Pede mais S. Ex. Au.torisação pli.a. reorg:ullsar o 
corpo de ll&llde e o ~rp~ ecclesia.stico da arma_da.. Com 
mutta. r.a.zão e pron.ienCl:l . mosu.a. S. E.-..::. os mcon:e
nientes d.a. actU.al ~o ~o corpo d!! !aude1 m
co:n·euientes que m:11s senstvelS re tornarao ultlm:t-

mente quando ·tivemos de lAnçar mão do1r "l%ledicos da. 
armada para -o serviço de guerra...oo Puaguay. 

Hoje, que seria. azada. a. occasiã.o para. -a. ~~eargacisação 
deste corpo, hoje que não somos :ugidoa pelo governo, 
hoje que se p6de1 meditada. e rdilctida.meme, tratar 
deote e de outros asaumptos, seria bem cabida a res
pectiva'autorisação ao nobre ministro. Outra.autorisa.
çiio pede S. Ex. no seu relato rio, a qual lhe foi 'ambem 
recusada. pela. honrada commissão, a de refcrma.r o re
gulamento dos arsenaes. S. Ex., referindo-se a essa 
:mtorisaçào que solicita, diz que se torna ella. necessa.ria, 
porque, sendo annua a lei de 1867 que a conferia ao 
governo, caducou com o respectivo exercicio. Niio sei 
tambem q~ ~razão P,or ~ue a nobre commissão negou 
essa a.utor~u.o a S. Ex .. 

Pede ainda. .S. Ex. autoriss.ção .para. s. crenção de um 
corpo de hydrographos, e de uma Tepa.rti.ção que trate 
especialmente dos pha.róes. Quanto :l. hydrographia no 
Brazil, Sr. presidente, não h... -tluvida alguma. que tem 
sido .ma.teria inteiramente descurada, nii.o porque não 
se tenhão compenetrado da. sua. impor~ncia alguns dos 
respectives ministros, mas porque-lhes faltão os meios 
materiaes e tah·ez pessoalliabilitad<>. 

Quando esse pessoal exista., não tem pouid.o .ser apro
veitado para isso, naturalmente por falta de remnne
ração .su.ffi.cien!:e. O que é, porém, :f6ra de duvida., é que 
ca.recemosa.ttllllder a esta necessidade que a nobre com
missão deixou em olvido, apezar da solicitação do 
honrado ministro. 

Relativamente aos pharóes, Sr. presidente, se ·em al
gum tempo a crea.ção de uma.repa.rtiçio que disso trate 
especialmente era necessaria e urgente, muito· :mais de 
certo o é hoje. De ha pouco tempo a esta. parte, desde 
o.ministerio do honrado Sr. Barão de Cotegipe, se tem 
tratado com -afinco da i!luminação de nossas cost11.s. 
Poacos pa.izes civilisados ha que sejão tão mal illumi
nsdos em suas costas como o BraziL· Quando .em ge· 
ral em taes paizes, essa illnminação ~tá. na proporção 
de ~ pharol para 10 e 15 milhas, entre nós está., ter
mo médio, na de um p'harol para perto de 200, ha
vendo extensões de 500 e 600 m.il.h3.s da nossa. costa 
em que não se vé um só ph.a:roll 

Semelhante estado de cousas não p6de continuar. 
Contra elle clamão não só a conservnçii.o_-e seguran~ da 
nossa. marinha de guerrn, como os "tlavios estrangeiros 
que tão frequentemen~e visitão os nossos _porto• e as 
nos»as costas, e os nac10naes que se empregao na cabo
tagem. 

'E, permitta-me _o nobre mini~t~?• neste ponto, .9-ue 
lhe fa~a um pedido, que lhe dtrtJ:l. uma observa.ça.o : 
De~ejaria. muito que S. Ex. estudas~e com afinco, com 
cuidado, a quest:io da navegação de cabota""em e~tre 
nós 1 OJ•oiados); ha constantes e grandes reclama<;oes, 
ha. 'lueixas, que me parecem fu?-dadas, co~tra os de
cretos do governo b:tsca<los na le1 qu_c autorisou a. con
ce~>ão :í. marinha merc:mte estrangeira. para se poder 
cmpre<;"-r no commercio de cabot:•.gem entre os nossos 
portos. 

Niio parece possh·el, Sr. presidente, que a. nossa na
veg:u;-:1o de c~botag~m possa. com vantage:n arca: : . 
comp<:tir com a marmh~ m<:rcante estrangeira, CUJO' 
na\·ios são, em g<:ral, tnpol:;.dos por pequen? pessoal, 
trazem de fóra tudo d~ que carecem, por ~mto meno; 
pre<;o do que aquelle por que o podem a.qut obter, e. ate 
os Yiveres a bolacha e outros generos trazem comsigo. 
~6tn.s cir'cumsta11cias, c com ~o formi~aveis concur
rentes, não póde áe certo competir a mo.nnha mercante 
nacional. . 

Qual tem oido o resnlt!l.do disso~ A falta de opera.:;os, 
a perda de estabelecimentos ÍI!lP~rtantes, d~ e~t3:letros 
9.ue existião em algumas ptO\'lDCJ.AS. Os pnnClptos de 
hberda.de commere1al que presidirão _á ela~ração de 
semelha.nte medida. não devem ser US111l appl.icados. 

Toda a. industria.naseente, sobretudo em umpaiz novo, 
carece de protecção, e protecção decidida: foi ~im que 
a. Inglaterra e outros Estados~ Ettropa puderUoC? elevar 
a sua. industria a ponto de nao carecerem ma.ts tarde 
dessa mesma. prot<lc~. Hoje _póde aquella poderosa. 
nação concorrer com as indus~ de todas _as oufr!!-s. 
Nós não estamos nesse caso, e, p01s, a. protec~ era m
di~peusavel. (lia um aparte em 1>0:: bairct.) 
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Creio que lliio . eftou. :Uora da . .Ql'dem,. que posso< fallar 

na.llllvega~decabotages:n,.n&marillhli..tner.ai.ute,,quu
do pó de e deve ser ella o viYeiro da nossa.. =fuha de 
guerra. 

Voltando· aos pharóes,_ pedfr.ei' _ainda a S'. Ex. ~ue 
atteJ!d~ a gue ~ · nla.torso· especial elaborndo sob a 
ad~o illo.otl'ado-ant.ecessM- do nobre ministro 
o Sr. Barilode Cotegif.le', !la· nota.· a. neQe$idnde di! i!lu
lninart. ~ .. =itos e. diyeuos-.peutos,. a nossa. .costa, 
llece611ldade que urge mau;. em, uns do q~ em outros 

Entre o&.coaiiderados urgentes, tomarei a. hberdad~ 
de apontar ao nobre ministro a Ban-a de S. Matheus a 
de l~pe~irim, a entra.da.lio Rio-Do<Je na. provincia. do 
Espmto-Santo ; todas ess:ts barr:J.s sãi) já. freq11.entadns 
P?r ~aporesi têm, P?rtanto\ mais. do que. quatsquer outras 
direiteL&Os bene~sos da sUunnil:&çfio 

_ CJ;=s.rei. tambem a.: nttenç::io de S; Ex. pa.ra a· pro
v.mcul. da"Rso--Grande- do Sul, onde· a. foz do Ja!!llarão 
o banco d<! S .. Simiib, e ac i2lul.e banco da Bar!la.-"'Negra' 
necessitko tambem. de phatóes.... ' 

O S... Jo.o.>Qmx; DB ME~"u :-E a. barra de S. Gon-
çalo. . 

O ~· SILVA_ Nc~'Es :-:_Refiro-me aos pontos que o 
r~atono, especsnlmente fetto robre eRte al!Sumpto, con
Sldera. urgentes. 

Quauto ao pharol da Barba-Ni!~, na La!!6a dos 
Patos, j:í. houve tempo em que existi<>, foi demolido em 
1862,. naturalmente. pelo: sen: ~tado de tuiua,. :ma.s a 
capitania. dD· porto e & presidencia .da província. . cons
tantemente reclamüo a . .sua ri!Coostrucçã ... ; e ~cndo ' con
sidemdo urgente ta.mbem no :ceatorio de que mt occnpo, 
cumpre q_ne delle se trate_ quaato antes·. 

Agora., Sr. Fe&idente, V.: E:-.:. me pcrmittiráque eu 
responda. succmtamente ao que nesta casa. di51!eriio os 
honrados deputados pelo nio-Grande do Slll. 

Dis!le o honrado deputa<l.o-pelo 1"' districto,· que'fullou 
em segundo lugar, e-que, ~e niro expressa, no menos im
plicita.met~te r.e nferio ao humilde Qra;Q.or que· actQ:ll
mente se dirige·á ·eamnra (nilo 4poiados) .... 

O Sa . .fo~C!CI){ DE JTE."\'I)osç., :-E" muito dis,inct,. 

O Sn. SJLU . ~U"Es :-.... que o mi.nistario de 16 de 
Julho_ ·fez das provincia.s cnpitania.s, a qllem deu do
natartos. 

Accresc:entou o nobre deputado, que especinlmeute 
~obre a província do Rio-Grande tinha pcmdo o juga 
de um d.Qnuta.rio, a queltl fõr& d-ado Cltl a,pauagio a 
mesma pl'o\·incin por um dos ministros do gabínete de 
16 de Ju\ho, o Sr. Barão de 2-luritiba. 

Disse ainda o il!ustre deputado que era ~abido que 
as tres familias dos ministros, os Srs. ltaborabv, Muri
tiba e Al~nc:Lr f:~:áão de <li.Yersas pro'l"iacis.s o ·seu apa
na~io. 

Desejo, Sr. presidente, gu:~rdar nesta discnssão toda 
a calma, to·ia. a prudencia.. E'-me is63 im!Jasto, te n:"io 
pelo. naturez11. d:> ~sumpto, que disso- não I! talvez di!t
no, ao menos pela impor...,.ncia. e ,-alor do auditoria 
perante quem f;J.!lo. 

" Sobre a r.rovinci:: do Rio-G·::mde -pesou priocip::Ll
:nente a. iamllia Muritil; ::-.. "• di•se o nobro; <1eputado. 

A família :IIuritiba, Sr. presidente, que é geralmente 
conhecida, compüe-se ap<:mr.s do Dobre narão de Muri
tiba, seu chefe, c de dons filho;:, ambos fonnados; são 
porém1 al!iados a ~sa· fanülb. o honndo deputado pelo 
munic1pio 11eutro, e o indiviàuo que ne..<te momento se 
dirige a S. Ex·. e á caroara. 

Não pareç:1 á camara qtte esta <liscussão é dedocada., 
que é inutil ; a vida. e s. repntnçao dos ht~m~ns publi
cos perteueem a.o paiz (ar•oiadas); dcsie que se traz á 
discussílo a vida e a· caneir:s. pub!íca de q113Jquer func
cionari-o, ts~ discussão dtve continulll:at~ ser·bem··es
cla.recido o pont.-ca qnestiin. 

O Sn. D~Qct:-EsrnA'D>~. T.on:m.o.: -Provoca-se um 
juizo que deve .ser.tratado em diEc~ largs.. 

O Sn. Sn.VA. Nc:-oEs:- Tem o nobre bariio dous fi
ibos, .tmb01 fvrm:..àl>& t>m cfu-cito : um à.elles recebe 
vencimentos dos c<>fres publicoF, da. m~ma- =neir:l 
por qlle- os recebe o nobre deputado. 

O SI\ .. A-.u..'!!J~ G-;.-E' um. magistrado muito 
digno, honr&. a. chute.·-

O Sa.. SILn NtrNES :-:E' 1Illt moço que. tem dado 
prova.a da $ti& ~em,. b(JZD senso 'e Jntelüs!:enci& 
( ap&iados); é um ma.gil!trado qne não tem semifo· em 
lagarea obscuros e remoCo8 : q_ue •ervio · na. ill:astrada 
capitâl da província dii BaJüa; para cuja repreaen~iio 
eu appello ... 

o st... AlU.tlJo Gó111.s z olmlos sl\5. D.EI>llT.IIlDOS:
Apoiadi>. 

O Sa. SILT.~e N4:Nzs:-... qu~ foi juiz de direito c 
chefe de policia na. pro\'ineia. de Santl..Catharina .... 

O· Sn·. EvuGEL'ISTA: LoBA TO :- Qu:d perditio erit ! O 
nobre' deputado ~abe muito nem a. quem me l'eferi. 

O Sn. S1Lv.o. 1\cNEs: -Par conseguinte, esse membro 
d::t fa:nma não obteve, nio quíz cousa algullla do mi
msteno de 16 de Julho, que. o n<-bre deputado diz cons
tituio apanag:ios para.· as· bl!lillaB dt se118'metnbros. 

O _outro, a~ezar de formalio, não tem cargo a.Igum 
publico , U\lnca. teve. nem: tem.~té agora; poderia ter 
P?deri.ií.o wu.a servi~ ter -!!ido &I!roveltad~, <:omo tcnf. 
stdo es de filhos e puentea de oatros IBiniBtn:ls. 

Os a.!li.:,dQs da familia. são., como j:t disse; o honrado 
deputado pelo município neutro e eu; nefii S. Ex., 
nem o humilde orador a quem~~~· ~ camanr. tem a. 
bondade de ouvir,. tiverio no ministerie> de 16 de Julho 
nem de e_ntio até boje, emptego, . condecoração ou re~ 
muneraçao de qualquer natureza que.fosee ;. se de: algu
m:~. eommissão se encarregáriio algumas vezes, :Gzerio-n' o 
gta.tuitameu.te,. e só a bem do serviço publico. 

O Sa. EvA...,GELISTA: LouTo :-Eu tratei do interesse 
politi~o, ioi eómente nestu terreno que colloquci a 
quest:&o. 

O Sn:. Sn. n Nl:r.\"E"r :-COltlo fbi ~;6mente- do .interesEc 
politico ••• 

O Sn. Ev,~;:-;GEtiSTA I.onTQ :-J"usümeute; ahi é que 
é n. questão. 

_O Sn .. ~Rn Nuns':-.:-· :· àirei . qu~ a:s Ullicna ~·!
çoes pohttca.s que occupao estes allJ:idos ela famth:J. 
Murittba, co:1sistem na cadeira de deputado> que cad:~. 
11.m de· nós <>ccupa., o-meu· companheiro-, parente e ami
go, represeiLta.nte do município neutro,, e eu,. represen
tante dn província do . E.!:pir~to-Sa.nto, que nito. é a pri
meira vez que me manda. n. el!ta. cn.~a. (Apoittdos.) 

A quem, portanto, p-oieria refer1r-se o n()bre depu
tado quando :s.lludio ú- famili:t-ll.iuritiba-:'t (Apoiados.) 
Que interesse tem· O Sr •. Ba.riio. de Muriti.ba ou qunlquer 
de seus. filnoo n:..- provincia do· Ric-Gmnde'-<lo ·Sul 'f Se 
o nobre deputado se -referia .:í.s·relações que mantenho 
nuquella ptovincia., dir-lhe-hei: que quem--Il!e .chamoa 
pa.::a esse ~rreno, quem me provocou a inter\'ir nos 
negocies dei!Sa provinda foi o nobre deputa<lo. 

O Sn. Jo.o.QCJ)( DE :MENDO~ç,~; :-Apoiado. 
O Sa. S1tu N~Es :-Foi só o nobre deputado. 
O Sn. A!\"DRADE F'lGiiEIRA: :-É bom que se· saiba. 
O SR. E\',~;:-;G&LIST~ LonATo: -À luz ha de !az.,r-sc. 
O Sn.. SltVA N' C"ES :-Quando se Je,-:,ntou. a situnçã<l 

que aindn domin:~. neste paiz, n5o existia aqui, entre 
as pessoas quer.odcri:i.o in fi. uh- na. politic:L activa. do Rio
Grande do Su , senão o nobl'll depnt:tdo, que aliAs •e 
tinha a!ast."tull, desde nnnos, daslntns políticas daquella 
terra ; nós todos congideravu.mos, entretanto, o nobre 
deputado corno representante da· politica consermdom 
na província. do Rio-Grande. 

S. Ex. <se apresentou,. e, por si a.!guma.s \•ezes , pelo 
humilde orador que ag ' ra $C dirige á camara; muitas 
vezes, se dirigi o no ministetio de 16 de Julho para ob
ter medid!ll! políticas J?&r!l os ~e~ amigos; e eu tiYc a 
fortuna de ~er o seu mtertlledu&no; em ·aJgumM oc~a
siües, para. que justiç:1. se fu:es$e, para que pro'ridencias 
e · medidas se tomassem aobem.de-seus amígQs-da:quel!a 
proYincia, "[>arque essaa · ~idat.; · Sr-. presid:l!nte; eriío a 
bem do partido-que eu sü-vo. e cnjaicausa a'braço de~dc 
tell1'01Ja.nllos. 

Foi, portanto, o. nobre: cl.eputado· quem· tne cb:tn'lou 
pa.r.aq terreno da' politioa do .Rio-GZS~Ide. 

Se depois, se· mais tilrde; .s~ presidente, em:a.tten
ção a aJgtms SI!!'VifOS' qttl! se entendia.• ter eti assim 
prestado. á -provincta~· fut eleit&: depttta.dO' proViileia! 
uma vez e reeleito outro., não fabk• ae~ ~i! o 
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Sr. Bari.o de Mmitiba" inftuisse nos eleit..ru do Rio
Grande para me darem o diploma de deputado pro
vincial 

O Sa. Ev.u<&ELl5T.&. LOIIA.TO :-A dülcus.biio o mos
trará. 

O Sa. SILT.&. Nlõ:<ES: -Em «J.Ue lucraria. eu com o 
diploma de deputado provincial do Rio-Grande '? 

O Sa.. ANDBADE FIGIJEIM: -Apoiado. 
O Sa. SILVA. Nm~zs: -Quando aoube que ae tratava 

de eleger-me deputado á assembléa da provincia do 
'Rio-Grande pela pl imeira vez, fui eu quem pedio que 
se uio tratJ!sse disso, que essa eleição, importando a 
minha ida e demora na província, me traria sacri.ficio 
que eu não podia fazer. 

O Sa. EVANGELISTA LouTO' -Com ee6a primeira. 
eleição V. E:~.:. mortificou-se, é verdade. 

O SILU Nt::!i~"ES: -0 illust.Te deputado dá testemú- \ 
nho disso, declarande que me mortificou esaa eleição. 

Eatretanto, Sr. presidente, dei!S& eleição resultou for
tificarem-se e estreitarem-se 01 laços que me ligüo hoje I 
ao partido conser;ador da pr<>vincia. Eu n5ó podia. 
de\.'tar de ser grato para com todos aqnelll!s que me 
tinhão dado o 1eu voto, nem pude deixar de ir á. pro-
vincin, como fui, e de tomar parte na 8"11& política, \ 
como tenho feito. _ 

Se, portanto, o illustre deput:ldo niio tem razão na 1! :l.S&erção relativa á poliúc:~. do Rio-Grande, em que 1 
poder:í. tê-la.'? 

Fomeco!rão-me, Sr. presidente, uma lista de nomes 
de parentes e adherentes do illustre deputado e do nobre 
ministro da justiça., despachados e condecorados pelo 
actua.l ministerio. · 

O Sa. Ev-"~&ELISTA LoaATO :-Apresente-a; nada de 
iuainuações. 

O Sa. SILVA Nm.-zs:- O illu.atre deputado não me 
demoverá da calu>a que pretendo g=rdJl.r nesta di»
cussão. 

O Sa. EnN&ELISTA LoBATO :- Niio faça insinuaçües. 
O Sa. SILVA Nl!Nl:l:- Estou dU.endo chr.unente e 

sem fazer iuainur.ções que me derão UIDa lista. 
O Sa. E'fANGEUSTA LoaATO: -Apresente-a. 

O Sa. SILVA Nu:--u :-Não hei de uea.r de semelhantes 
arm3.8, porque as reprovo, e demnis entendo que seme
lhante facto não é censuravelnem para o illustre de
putado, nem par& seu distincto irmão, o Sr. ministro da 
jtlStiça .. Eis a razão por que não a apretento. 

O Sa. ETANIOELISTA LoBA TO:-V. Ex., fallaudo nisso, 
uio faz mais do que me dar uma prova da. sua má. von
tade. 

O Sa. SILVA Nt::'Cs:-Yuu dar a.\, Ex. a demona
tração da injustiça. com que me 8$tá. tratando o i1lus
tre deputado. 
E~ disse que não tlSaria de semelhantes arm:l.S, por

que entendo que o procedimento do illmtre deputado e 
d~ seu irmão não merece censura. Eu penso que presta 
~n-iço á. sua patrhl aquelle que, achanâo-se em posição 
eminente, posição 'lue conquistou pelos seus tra.ba
lhos, talentos e serv~ços, se utilisa della para. aproveitu 
no serviço do paU. o talento e aptidão daquelles a quem 
de perto conhece. Nesta. terra, onde são tão mal remu
n~ndos e tão menoeprezados os !.'el'TÍços do junccionario 
publico merece elogio aquelle que procura empregar os 
~us filhes e parentes no serviço do Estado : é prova. de 
eJtemplar abnegação. 

O Sa. EYA!'IGELtSTA Louro:-En colloquei a questão 
:lo i::!teresse político. 

e Sa. SILvA Nuns :- Refiro-me a esta circumstan
ci._, e vou dJl.r n razão por que o faço. 

.E ' certo que o illust.Te deputado referio-se a pontos 
que j:i tin.bão sido tratados peia. imprensa da opposição 
diversas vezes. Eu declnrei por ultimo a S. Ex. que, 
sen<io entra nós tão mal retribuidos os funcciouarios 
publicos, e um serviço ao paiz trazer para as !unccG<!s 
publicas aquelles que de perto noe toc:lo. Esse se~iço 
o Sr. Bar:io de .Muritiba não tem tido occasião nem 
vontade de preFtu. 

O Sa. EnJ<GEusn.' LouTo:-0 illustre deputado 
tem direito de apresentar faetos, :maa não de faZer in
ainuações. 

O Sa. SJLY.&. N"ONES :-V. Ex. e a camara. sejão jui-. 
zes entre mim e o illustre deputado. 

O Sa. ANDilADE FJC:t:EillA. :-Tem mostrado abnegação 
e dedicação ao sernço publico. -

O Sa. S1tVA NUI'!EI :-Eu não podia deixar de tratar 
deste ponto, nem -aa palavrllll de S. ZX:. podião deixar 
de ser tomadas no sentido em que aa toDJei. 

O Sa.. EVAl'IGELISTA Loauo:- V. Ex. não rõde ne
SIIl" que eu colloquci a quest:io unicamente no mteresse 
político. 

O Sa. SILVA N~Es • -0 que eu não po~~~;o é deixar 
de considerar o :Uca.nce das palavras de S. Ex. 

O Sa.. En!'iCJEUSTA LouTO :--5em duviaa. nenhuma, 
principalmente o homem que falla a verdade. 

O Sa. SILVA Nu:cEs :-CoDI verdade fallo ec, com 
verdsie fallamos nós todos, e o illustre deputado não 
tem o diteito de dizer qae só S. Ex. falia a Yerdade 
nem é capaz de d~monstrar que não seja exacta qual~ 
qner das proposições que teziho emittido e que hei de 
emittir. 

O Sa. EvA.'IGELIST.t. Lóuro :-Oh! seahor; . pelo 
amor de Deos ! -

O Sn. S1L'fA Nm~Es:- Em seguida disse o illustre 
deputado, rererindo-se á. política. do ga.billete de 16 de 
Julho, que e88e gabinete na sua ultima. pba~e tinha 
feito alguns despachos a adveraarios e inunigos de 
S. Ex., e q_ue esses despachos tinhão sido remettidos 
para a proVlllcia em segredo de justiça. 

O Sn. EVA."'GI:LISTA LoBA TO :-iem duvida nenhuma. 
O Sa. SILU NU!Q:S :-Ora, se se tratasse da nomea

ção ie delegados cio gov~o imperial, de presidentes de 
proviocins, se a publicação das nomeações de tão impor
tantes c elevados funccionarios fosse demorada por 26 
dias ou um mez, comprehende-ae... . 

O Sn. EuNGELISTA LouTo :-Que innocencia.! 
O Sa. SJL v .l Nuns :-Mas publicar-se mais tarde ou 

mais cedo a nomeação de dous commandantes supe
riores ... 

O Sa. EnNCELISTA LouTo :-Nilo tem importancia. 'I 
O Sa. S1LVA NIJ:\'ES:-Ha. pouco quantos fez o illustre 

deputado'? . 
O Sn. EvJ.SGELISTA LoBATo. -Quantas c quaes 

forão'? 
O Si. S1tYA Nt:NEs:-Fotio duas ou tres. 
O Sn. EVANGELISTA LonTo: -E ach!l desacertadas 

estas nomeações'? , 
O Sa. S1LV~ Nt;!'I'ES :-Não, eenhor; acho muito acer

ta.das; quereria ar-enas ~ue V. Ex. tambem achasse 
ace~das as que fez o m1nistcrio de· 16 de Julho. 

O Sa. EYA.'iGELISTA LouTo: -Os ~~enhores não slio 
e&J?azes de censurar as nomeações feitas pelo actu:ú 
mmietro da justiça, quanto i gua:da nacional. 

O Sa. SILVA NIJ:\'ES:- Quando mesmo seja exncto 
que a pub!icação das nomeações a qne se refere o no
bre deputado se retardasse por alguma_ causa, quando 
fosse isso ex:~cto, per~ntarei ao il\ustre deputado q 11:11 
era. o interesse que tlnha o ministerio de 16 de Julho 
em retardar essa publiea<;'iiO '? Para que o illustre de
putado, que durante duas SC$SÕ8$ inteiras defendêr:l. 
loli& t-iribllS esse gabinete, nio o 'riesse accusar~ Pois 
o nobre deputado viria accusar e fazer opposição a esse 
gabinete unics.mente yor causa da nomeação de dou~ 
comma.ndantes super1o1-es da guarda nacional, nos!o~ 
correligionnrios, conservadores decididos e que ambos 
tiubio já. em duas eleiçies dado o seu voto ao illustre 
deputado e a todos os seus companheiros de districto ~ 

O Sn. EVANGELISTA LouTo:- "V. Ex. deve dirigir 
esta pergunta ao Sr. cou!elheiro Sayão Lobato, a que:::: 
estão pagando tão generosrunente. 

O Sn. SILVA Nu:-Es:- S. Ex. me permittir:í. que, 
ttm:l vez que fallei na nomeação de dous command:~~
tes superiores, eu respollda deE<ie j:í. ao que disse sobr~ 
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este ponto o illmtre deputado, co!!lpanheiro do di.stricto 
de S. Ex. 

Apreaent01l-nos elle aqni uma carta do àistincto co
ronel João Luiz Gomea, declarando em 1868 que não 
era conservador, mu que apoiava. a politiea que aca
bava de se iuaugqra.r ; que, não tendo acomp&Dhado a 
politica. bu~ do propaaiamo, exultava. com a nova 
ordem de. co usas , a que prestava o seu apoio. Esse 
honrado cavalheiro lutou muitas_ vezes com '"antngem 
no Ri•-Pa.rdo contra o finado Barão do Triumpho, seu 
cunhado. Não precisava de certo, como não precisou até 
hoje , d.a. numea.<;io de commandante BUperior pan. 
venc;,r eleições, elle, que até então as vencêra tod8Jl. 

O Sa. En~GELJST-l LoBATo :-Tolas'! Parece-me que 
b.a equivoco. 

O Sa. SILVA NllNE!I:- Se niio for.io todas, forão 
quasi todas. O illustre deptltado tinha relações com 
e~~Se com!ll&lldante superior; portanto, qual a razão da 
hostilidade que ora manifesta S. Ex. pa.ra com esse du
tin8to coronel'! (Apoiados.) 

-~ ra-zão da hostilidade me permitm-& S. Ex. que eu 
a patentêe á c:u:uare-

Na primeira eleição a que se procedeu depois de 1868 
para a formação d.a. lista tripliee, donde tinha de s&hir 
um senador t. foi o illustre deputado collocado no colle
g\o do Rio-l"a.ldo em segundo luga:r, apenas com ditie
re:~ç:~. de dous ou tres votos. O primeiro derlí,o os eleitores 
ao illustre finado Dr. Joio Jacintho <ie Mendonça. Inde 
ira! ! O nobre deputado, que attribuio e•sa collocaçiio (a. 
~ual n<io lhe fot :~gra.davel) ao destincto coronel João 
Gomes, declarou desde logo guerrn a esse honrado ci
dadão. 

Dahi provém a censora. ae gt.binete de 16 de Julho 
por tê-lo nomeado commandante superior d.a. guarda 
ll3.cional. E' isto, Sr.~residente, o que ~ralmente corre 
na provincia. Se S. Ex. protestar contra, se declarar 
que não é exactot eu não i.naistirei neste ponto, e pedirei 
então ao nobre aeputndo que nos communique os mo
tivos que têm para declarar-se tiio hostil :i.quelle bene
merito servidor do paiz. 

Em que se fundou, porém, o delegado do governo no 
Rio-Grande para propõ-lo para aquelle commando, e 
o :r.1.binete de 16 ae Julho para nomea-Jo '? Influencia 
le~tima e ineoatest:~:m do R!-o-:Pa.rdo, homem ~otado 
d:ls mais nobrea quabdadea, diatincto por sua.s vlrtudes 
civica.s, com aervi90s importantes ao paiz e serviços 
de guerrn desde 1835, que razões poderia ter o govemo 
para. não a.pprovar a proposta do seu delegado na. pro-; 
vinci:t ~ Accresce, Sr. presidente, que esta. proposta fot 
feita pelo Sr.Dr. Sertorio, quando ainda o nobre de
putado e seu illuatre companheiro davão pleno apoio 
:iquelle ndmini&trador. (Apoiados.) 

O outro commandante suJIC!.ior, Sr. presidente, foi 
o Sr. coronel Albino José Pereira; esse coronel tem a 
mais brilhante fé de offi.cio que se póde imagin:l.l'. Na 
pro"<"incia durante dez aanoa, no Estado-Oriental, e 
ulthnamente no Paragt~ay, onde foi por. netos de bra
~-ura promovido pelo Sr. Duque de Cax1as, sempre a 
sua V3lente es~ de gullrda nacional se achou ae ser
,·iro da pa.tria. E' uma. das ma.it glorios3.8 e nobres 
~:sj>adas do Rio-Grande. 

Diri tambem o nobre àeputado que esse illustre co
ronel não pertence ao partido conser.-ador '! (Pausa; 
-•i'ern:io.) 

Chego a.gora, Sr. prcsidez:te, ao_ P?llto ern qne o 
illustre deputado, companheiro de cbstr1cto do honrado 
membro que está. sentado á ~inha direita., tocou na 
:~.dministração do Sr. Dr. Sertorto, ex-delegado do go-
ve~::o :13q_uella provincia. , _ 

O illustre deputado começou por uma. a.ceusa.çao eon
t::-a 3 a=l logo -protcstário os amigos desse distiacto 
rr.a.g \5€:-ado ; protestáriio porque conhecem nelle o bo
lr.«m à.e bem, o magistr:ldo probo e integro. (Az>oia

dc-•. ) 
Sr. presidente, a.ccusações de certa ordem, que affec

tüo a djgnidade e honra de qualquer, e sobret'!do ~c 
um m:.gistr&do, nio se fazem sem pro\·~- S. Ex. nuo 
as apreoentou nem podia apresenta-las. . . 
Pre~ndeu o nobre deputado fundamentar o prmct

-pio d.t sua. accnsação nos P:C<:edentes d~ Sr. pr. Ser
torio, :n·ançando qne esse diatmcto fn:lCCIOnano come-

ç'-ra a sua vid:!. publica COIDO promotor da. comarea. do 
Rio-Grande do Sul : que nessa qualidade accu•ára pe
rante os tribunaes a um ne;gocia.nte ; e que, ao paaao 
'l_ue esse negociante era despronunciado por não haver 
liase para a accusaçã.o, torn.ava-se o promotor publico 
dono d.a. loja do mesmo accuaado, e constituis-se nego
ciante dn. cidade do Rio-Grande do Sul. Eatas lltl&erÇÕC8 
do nobre deputado provocárão energico e prompto pro
testo, como já. dis~, porque ellas continhão sem duvi
da. e larça.vão eobre o <'aracter daquelle magistrado 
Uillll illllinuação atroz, e não podiiio significar outra 
causa. senão que o Sr; Dr. Sertorio vendilra. a. sua ca
deira de promotor, recebende como pre9o do seu crime 
a casa de commercio a que a.lludio o nobre deputado ! 

Entretanto, Sr. -pr~sidente, tudo iS!o é tã.o destituído 
de cnctidão e verdade, que não posso deixar de cr~r 
que o nobre deputado foi, infelizmente, victima de alei
vosas e perfidaa informações. 

Em primeira lugar, Dão é e:xacto que o bonTad" 
Sr. Dr. Sertorio começasse a sua. vida publica. pela 
promotoria do Rio-Grande. 

Iniciá.ra. elle a Sllll. carreira em 18~ na provincia de 
S. Paulo, d.'onde é natural, oendo nomeado abi \>l"omo
tor publico de Santos pelo illustre ficado o Sr. VJscondll 
-de Monte-Alegre, então presidente da provincia : era 
juiz de direito dn. comarca o illn&trado Sr. Pimenta. 
Bueno, hoje ~·isconde de s. Vicente. 

O digno p romotor cumprio dllrantc dons annOA o' 
seus deveres, como sabe cumpri-los um mag:i~trado in
tegro e hone&to. Como orgio da justi~ publica, teve 
de denunciar e accuaar os comprometttdoa na rebellião 
que por esse tempo teve lugar naquella provincia. 

Qua.ndo em 18M, subia ao poder a politica liberal, 
foi o joven promotor euvolYido na rnnia que se fez na 
província, sendo um dos quinhentos e tantos funccio
na.rios conservadores entiio demittidos. 

Não tinha. entretanto completado o aeu quatriennio; 
não se achava habilitado para., em tempos melhores, al
cançar uma cadeira de juiz de direito. 

Em todas as provincias do Imperio, com e:'l:ce:pç:io 
de uma só, domtua\·ii.o os liberats, e não daviio quar
tel a conservador algum. Só no Rio-Grande do Sul res
pira vão os opprimidos, _porque era -presidente e com
mandante d :1 s annas o illustre Sr. Barão, hoje Dn<J._Ile 
de Caxias. Dirigia-se o Sr. Dr. ~ertorio :!. provincta, 
nome:~.ndo-o o general presidente, promotor publico da 
comarea. do Rio-Grande do Sul. P3883dos dons :tnnos, 
mais ou menos, termina V:~. o Sr. Dr. Sertorio o seu qua
triennio. Servira e procedêra por tal :fórma que o go
verno imperial o nomeou logo juiz de direito da comar
ca de S. Borja, nnquella me•ma provinci:~.. 

O Sr. Dr. Sertorio não tinha fortuna. Em-lhe pe
nosa e dispendiosa. a. viagem par:1. aquella comarca. Dei
xou de seguir e perdcu-.a. Resolveu entii.o troC!lr a. 
earreir:1. publica pela do commercio, que, me p:l.l'cce, 
a ninguem deshonrn.. 

O Sa. A~DRA.DE FIGUEJBA.:- Pelo contrnrio, é muito 
honrosa. 

O Sn. SJLYA. NuNES: - Comprou então 3. casa. de 
commercio de um Fuiio ){attos; e como não podia effee
tuar :i. ...-ista o pagamento, comprou a. referida casa. :. 
prazo, aceitando tres letras a seig, doze e dezoito me
zes. Nu:1ca, Sr. presidente, accll8:irn. o Sr. Dr. Serto
rio a semelhante homem! Nunca lhe constolt que eUe 
tivesse softi-ido a.ccusaçüo judicial algum:1! )!altos par
tio tempos depois para. a Europa, d:mdo es88Jl letr:1s 
em pagame~to aos seus credores. 

E' esctuado accrescent&r, Sr. presidente, que as le
tr!I.S for-:io tod!I.S pontualmente pag:l& nos seus vencimen
tos. 

O que deu talvez origem :L :lleivosia de que foi autor 
o infor=t:I:lte .:o nobre deputado, foi o seguinte: Um 
fnlano Azevedo, que tinha. sido ttnteriormente :í. trans
ac~i:io a que me referi, socio de !IIattos, foi accu.<;ado, 
po~ que delicto não o sei eu, nem o Sr. Dr. Sertorio se 
l~mbra m:~.is. O qae porêm é certo é que a esse tempo 
já. :1ão er:1 promotor publicil e sim negociante o Sr. Dr. 
&rtorio : ~e foi eleito deputado provincial no Rio
Grande do ::;ul e em S. PAulo. Em seguida. foi àespa.
cludo juiz de direito de Bragança, nesta ulti= pro
víncia; de M:tgé, na. do Rio de Janeiro; e d~ 1• var& u 
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côrte. Como tem elle Rervido sempre todos esses cargos 
ningnem".O·i:gJOora . aqui e e111 S ... Paulo.: os m.ais .honr,a.
dos,. os. mais ,zelos0_s,-e os.;:nais:digl(l.o!\bão d'e,.patecer-tse 
com. . •elle .. ·( A.pQicútos .) . Cum;pre~:me .-accrescentar . ~J_ue, 
deúle que o. S~ . . D.r. SeJ;torio en:cetou, a .cq.rr.eira puàil~ca 
até hoje :é •a :primeira .v,ez que alguem ·ousa.lanç.l!>r lab'éo 
.sobre. a &ua ' noteria .. e hem firroada .rep.ubção de .. Jro
mem de cbem .e de :magistrado .mtegró! ( Ap<Hados} 

ln,;ocúu, -o.n.-o"Qre .deputado o meR .testemun-ho com 
relação :á época .. em que fui á província tomar assento 
na . Rssem biêa.. pr·óvincial. E' verdacle (eu njio me a:fas
t ar.ei ·dclla ainda .que me· dôa eucontra~la no meu 
caminho•) · . · • 

E' ve:v/tade que ·encontrei na provincia ,algum . des
contentamento por:pa:vte ,dq .uma .e outr:li. das :facções 
entiio·.ex<is·tentes c!<'> par~ido .. •coBser;vador · pa11a c.om o 
Sr. Dr .. Se.toáo. Eu ente11di~ que :aquelle. digno ex
presidente poderia, · emprega-~do mei-os-. .efih:azes, ;chamar 
ós dissidentes a um acc11mdo, ·e para isso .me .pnrecia 
ileceesario e conv.eniente que .-·se effectu?sse a .r-e.união 
da assembléa .pro.vincial, re.urüão qne S. ·Ex. poderia 
tornar effectiva·· se usaos.e .de ·sua influencia :para que 

· tom3issem as<en.to a1guns m'emhros, então .ausentes, 
mas qne se. podia chamai facilmente· á C•l-pctal. Nãa 
entendeu S . . Ex. :conveniente bzê-Jo, .. e, eu pemso que, 
-par.a -esse l"esJ.i:ltado,.,concot'reN poderosamente o con
selho; de alguem , a qu.em• aproveit,.va .a divisão do 'Par
tido. A isso se r eferia o d.esconten.tamento que eu .via, 
que .eu mesmo, até ·certo-ponto, compartilhava,· e . .a que 

.•se referi o ·.o no.bre deputado. · ' 
Cbamou ainda S. Ex. o·.meu testemnBho >parn:<!l pro

cedimento do Br . D1·. Serto~io cum r.ela ção ás illmniRa
ções- .eJe9tejos que>tiwerãolugar;na capit:J.l da provi11cia 
quando ' ahill!e teve illoticia da· ·feliz teJ·minayão da. guerra 
do 'Paraguay. · . · 

ComeÇo por declarar que o · nobre deputado está mal 
informado. Não é .ex;acto que o Sr. Dr. Set·torio se di
ri~isse ao distincto director do arsenal ácerca das illu
mmações ,a . que S. Ex·. · ·se referia, sendo ·igualmente 
inexacto que esse funcbionirio me fosse pedir eonseiho. 
O dis~incto e· hom-'ido militar, a. caj o carto se acha ci 
arsenal, o Sr. tenente· coronel J ortquim J eronyme Barrão, 
tem bastante intelligencia e. conhecimento de.seus de
veres pora saber até qne po.nto chegão elles, e para·dis
pensar ·conselhos a esse respeito. 

Aquelle il!ustr·e funcc.ionario não teve, nem -carecia 
ter, irrsinuação .alguma do Sr. Dr. Sertorio, ta:rto mais 
que ·os . !~stejos .qne se fizerão lhnitárão-se a nma il
luminayõ.o, para a .qual .nada se dispendeu, senclo feita a 
mão ç).'.obra 'pelos proprios .o1oeraTios dú esta:t>elecimento, 
-•ervindo para a referida illumiru-9ão o material res
pectivo, pe:vtence-ute •ao mesmo arsenal. 

Nada direi com relação ao que avaP ÇO ll. o nob-re de
putado quanto. •ao .que lhe disse, sob1'e o mesmo as-
sumpto, esse offieial ·de marinha. . . . 

. Em vista, porém, •d>t .inexactid·ão do que r.eferío.S. Ex. 
quanto ao director do arsenal , e da .as~evera)â~ do nobre 
deputado, cuja pu lavra ni!,o posso nem devo põr em du
vida., só me r esta acreditar que, nisso como em tudo 
eH> que S. Ex. se refere a informações alheias, foi in
felizmente illaqueada a sua li o a fé, abuund.o-se · della 
e aproveitando"se a má vontade do no1Jre deputado 
para com o ex-presidente; a quem me tenho referido. 
Accrewe, senhores , que basta o simples r aciocínio para 
se conhecer que essa accusação não tem base nem -ra
zã J de ser, como demonstrei. 

" O pre,idente, continuou o nobre deputado, tendo 
o maior empenho em dar dinbeiro ao seu secTetario, 
nii:o duvidou, para chegar aos sens fias nesse intuito , 
mandar pao·ar ao mesmo não só a gratificação que, 
como tal, lhe c1tbia segundo a lei do 0rc;amento pro
vincial , como ainda. l:GOOa tamhem de gmtificação, 
como se fosse official de gabinete, .e além iliEso mais 
4000,, por pertencer esse empregado ao quadro dos 
da secretaria do governo. » · 

Esta .. accnsação, ;Sr .. pr.e$idente, tambem riilo se 1unda 
~m exa:ctidlío., po~s, além do~ ven~imentos a gue tinha 
mco.nt.estavel .d1Te1to ·aquelle.mtelhgen.te e ·mmto d1gno 
,e ctistincto em;pref)ado0 nã0 xecebtu elle ·um r-eal,. · 

O ll. ue se .deu ·fol_;o s,~gu1nte : N.arB.?p.etltiva lei de.orça
nen to, .-além rl•. g ratificação ao. secretario do gov~rno, 
dava-:fie.mais. ao prJlfid-ente•a laculdad.e de .remunerar o 

empregado que chamasse para o seugabinete·_eom a grati-
"fieação ·de 1:60Qfl .. Ess!J, ;v-erb~ \lue, ·desde fung~,> datli, 

tem assente> nas respectnlas le1s de orçamento, fõra 
muitas vezes · e:x~cedida • por -liláv,etisos pr~~ident~s, tendo 

. tido algrms .destes mRJis .de,um' official. de• .. gabinete. 
'.0 ,sr. ·Dr: · Sertorio· .n<io, tinha; >Outro offi.cicl •de gabinete 
al~m do •proprioSr,·Dr, ·Fr&l]Cisco&n~iEl.e~t, secretario 
da presidencia ... Dut:.do rle 'esplarecida "intelligenéia, de 
um:i actividad.e, zelo ·e, amor -ao-trab_alho éverdadeira
·mettte :admiraveis; ·esse< distiticto · •funceionat•i<D .-estaiva 
·.constantemente ·no seu :posto, na. •.sec~etatia, ·nas ' li~~ras 
de expedi"Emte. -Fór-a pe:lJa:s •àinda ·recruló.a.-sóbr-e elfe todo 

_.,>longo, aturado e ·fB.BtidiO'SO• trabre.tho -de _gàbinete: o· 
Sr. Dt. Sertoxio· não dhannarva;-Jião ~ueria pata esse fim 
outro en)prçg-ado. P.erguu~o : Es.s!) trabalho el>traordi
niuio não devia ser re>nunerado, quando ,a.),iá,s a lei o 
J,.,cúltaya, e qu!l<ndo no. orçamento ])avia v.erba ,especial 
·a -isso destinada 'I · . ' · 
. · ·Como accusa,r p'or isso. Q pre~idente e o secreta-rio 
gue ·se contiverão sel\:\pre dentro .dos ·lím'ites .da ~ei; 
um nranda11do pagm·, o outro ·rece'ben.~9 aq uillo a que 
tinha direito~! Quanto aos · ~O(i)S,.ex-ced~nte.&, ·a que se 
r eferia o ·nobre de·putwdo, ha de certo e~uivoco ou in
formação inexncta. P os.so ásse~erar ·ri S. 'Ex. e á ca.
mara que, alé111 da v>erba.1egal, n ex-,~;ecretario não re
<;ebeu quantia :·algl1lll<t sd\1 · q,.alq):ler titulo ·qu proetex,to. 
• Demais, Sr . presidente, ',a miica ·anto.i"idade :09mpetente 
para, tornar · contas ·nesse 1J@nto ao ~onra;4o ex-presi
dente era a · as~"mbléa •p,rovínpia!J ,e est.;i ·.niio. ·fez. (nem 

_podia fazer, em vista _.do que aé~bo ãe d\ffilonstrar] o 
, menor reparo. a semelhan,te maspmto. . 

O Sn. !ANJ>RAl.l E FIG.UEil\A : ·- l)esde que o r.~gnh\-
mento da secretaria não vedava·, era legal. ' 

O Sn . Sav& .N:UNES :-Ac<msou •ainda .o ··honrado de
pnt:lido aquélle illust1•e ex-presidente.p01;_ter, depois de 
demittido e ji na ci-9-acte do iRio-Grí!llde, esçiripto uma 
carta . ao vice~p~esidente ·da · provincia em ·exer!licio] o 
·Sr . . Dr. •C apistrano., remette1ido-lhe nma pr.epo!\ta do 

· commandante ·superior dp. .guar.d;t -nacionaJ :daquelll 
•cidade .e recommendando·r.aisim 'appr.o:vaçãn. 

Sr. presidente, é possível, e en-nfre> ·duvido:nllmmesmo 
contesto, que . ·o cl\gnn oommandante.shperior da gna1·da 
naci0nal d0-Rio- Grande,•tendo,de dirigi'!" uma pr.cipostP. á 
presid encia, .. e achando"se nessa ocea.s1ão alli o !Sr. D;·. 
·Sertorio, lhe' pedisse quet."torecommendasse<ao vice-presi
dente, cnja ha;monia ·de .vistas c= o. honrado excpre
'Bidente era no.toria ; não vejo nisso motivo para 
c.ensu.ra. 

Disse o -'nobre deputa.do q'ue o · h ouratio ex-pnesiàer.te 
'fez Íl'lversão em U>da a provinpia Ô.e.sde que ."tlloVe "Conhe- . 
cimento de que fôra uqui ,eensura;do por S . Ex. em re
lação aosnegpcios de Jaguarão. . ' 

Eu pediria ao nobredep-utB;do ·ou a·o . se1.1 iHustre com
'panheiro de di~trioto que apo>l'tasse '<DS actos de ·re&cç~o 
praticados pelo Sr. Dr. Serto1~o . 

O Sn. Ev'A.Nil-ELISTA Lo;nATO : - A .Muiissão dada.. '~o 
director geral · d"! 'instrucç'ã.o publica. 

O Sn. ANDRADE FI.GJJEIRA :.-:-' .Que aqui o hostilisaxa. 

O Sn. EVAN~LIS"J'A Lon.j.TO: '- ·Depois de saber q~e 
estava demiitido; ahi é que está o escandalo. 

o .Sn . SILVA N.UNES; -Diz o nobre deputado q~ roi 
a demissão do dir.ector àa instr.ucçãopublica dada áquelle 
nosso illnstre collega depois de saber o Sr. Dr .. Scr
_totiG gue já n.ão em preside,nte da provincia. 

O Sn. EY.ANGllLIS:rALtlWJro:-N.e~s~ .pa.rte·n'ãoJia ,:c-
iosa possível. · · 

. O Sn. Sr-L'VA ~tiNES: -'Eu .mo·strarei que a tem; ~ 
verd,ade tem em si mesma a sua dei!~sa ·.natural. 

. O En. Ev,\NGELIST.~ 'Lon&ro:--'A var<;lade está no ;·e
latorio (],o .Sr . . ministro do iR]petii/. 

o-, sa .. J\.NJJRA.DE FIG,UEIRA. :~Jsso.é pU:~.a ' .questão. 
O Sn. SILVA NuNES :-Quando· te~e lugar a -.demis

·são. do>npbre 'deputl!dO •a quem iJlle .r éfiró ~ No 'di,a 24 
de Agosto -d6l anno passado, ; ,o presid~rtte - ·ô.JL .provmcJa 
foi exonerãtlo · no dia "21, ·o 'V3ipor <ifUe. ·iewu a em:~ 
imperial de demj"Esão !l.lío ~ begou a P orto-Alegre· Ee~ao 
li 2$ .:ou ·2'9. . 

O :Sa. :EvANGELisrA. LP.BA.T0.: -:-:1;:, o tel~grapho? 
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O Sa. Sn;vA. Ntl!(ZS:-0 telegrapbo não fWlccionou 
de 21 a 26. 

O Su.. EuscE:LtSTA. .LoBA.To d:í. outro aparte. 
O.Sa •. .SJLu .Nuns:-Vou mostrar que quem fez uso 

do telegrapho não .for-;io os amigos do Sr. Dr. Sertorio, 
e sim os do nobre deputado que me interrompe : o te
legramma ,á que se refere S. E:;:., por elle expedido 
por peSSQ3. .s=-.. 

O Sn. EV.&.NGELISTA. LoBA.TO:- Por n:im? 
O Sa. Sn.n. Nt:?if:s: - .•. ou -por 11esso:l. 2.e sua ami

zade. (.,'r~io que não ha offensa nest:1. s~ppo;'ção ... 
Esse telegramma. foi datado dest:J. cõrte a 'l6 de 

Agosto, porque só então funccicnou o teleó-apho ; a 
demissão do nosso collega tinha tido lu;ar a 24. 

O Sa. EvANC:ELISTA. LoBA.TO :-En:ão né:~. o nobre 
deputado -que foi muito bem demittido o nos&o collega 'r 

O Sa. ÂNDIL\D& FIGU&nu.:-lE<õo é cut:ra. questão. 
O Sa. EVANGELISTA Louro: -.A justificação é im

possível. 
O Sa. SILvA Nt:!'iES:- Eu quero :-.ro..-ar 3. V. Ex. c 

i casa que o unico telcgramm.L •h m!o ndicia da de
missão do Sr. DP, Sertorio, reme:tid;> daqui por ami.zos 
do nobre deputado, tem a data de ~G, t;,:1uo eido dcmit
ti<io o nosso collega a ~-

0 Sa. EvANGELISTA LoBA. TO : - Eu ;-e5po::derei. 
O Sn. SILVA N-cliEi:- Reeponr.o ass:m ,1 censura. re

lativa :í ante-data; não me refiro a.o x:o d3. demis~ão 
e::1 si. 

O Sa. EvASGELIST.\ Louro :-hto é esc:tjlntoria, não 
é defesa ! 

O Sa. ANDllADE F1ct:EIRA. :-_-\. il.dt;n.; completa. 
O SR. S1L ..-.~ NUNES :-Accrescentarei que a demissão 

de 24, foi publicada nasfolhas d~ '!5 ou 26, e que o te
Je;;r:unma desta curte é de 2G, tendo sit!o ~eceb1do nesse 
di:~. á noite : niio podia. portanto haYer ::.:-::e-data. 

O SR. EvANGELISTA Lou-ro:- Justi!ique n demissão, 
EC: é C:J.pa:r:! 

O \!a. A:>l>R.I>DE Fit:il:EIRA.: - Essa e;:á justific:J.da. 
O Sa. SILVA Nt::>Es:- Mas o nobre deputado ~ue 

1::~ interrompe está :í.quem das censuraB f~itas ao :sr. 
D::. Scrtorio pelo nosso collega com rt:l.~<;i! o :í. re!lcção. 
O ,lolml deputatlo apresenta, co::1o pro-.-:t de re::.c<eiio, 
t:uicn:ncnte n dcn:issão do nosso eolleg.t, ~ "''te ill!ist;-e 
<i~l'utado llllr~sentcu uma outra, a demi,;,;:o do director 
du !yccu, o Sr. conego Zcf•rino : par is.,u digo que S. 
Ex. ficou :í.quem do seu cvllcga. 

O Sn. EVANGEI.tSTA. LoMTO d:' :1:n :tp:.rtc. 
O Sn. SILn 1\cN&s:-Ora, eis-aqui , ::r. presi<leutc, 

:.::;::. atlmiuistra.dor de pruvioci:J. que e::1 ~r~s ou quatro 
,:;a, :fez uma horrorosa rcnc~o, co' : ~:s:i::do esta na 
<l~~::is&ão do director -da. in>trucçi:o pu::,E ::: c do dircctor 
tlO lvceu! 

o· Sn. EVMIG&LI>\TA. I.ouA.To :-E o cte!c de ~lOlicia 
G ;:~ a:tdou correndo a fronteira? 
• O 5n. SIL\",~ NcNES :-E' ont;o pon~o de accu~ação 
e::: que Lrcve tocarti, e svbre o qual, tambem hei de 
re>pooder cabalmente :í censura do nco•·e deputaC.o. 

O Stt. EVA!'iGllLISTA. Lon.\TO :-Como :em respondillo 
:~ tudo m:1is. 

O St\. SILY,\ Xt:!'iEs:-Como ~~nllOre~pGucliJoatudo 
:::.:.ús. 

O St\. En~GELISTA. Louuo:- O p:::z .lccidid. 
O Sa. Sn.u 1\CNES : - Eu niio-? rec•4bO o juizo do paiz, 

co::z:o n<.o recuso o da. camara, a cuja maioria ali:í.s uií.o 
perter.ço. _ 

Sr. p-residente, já se "\"ê c1ne semelh:u::e censura ~c 
rcac~iio niío tem a menor proccdencm, porque forao 
uui~mente demittidos dou~ fun~cionarios. 

Quanto a.o Sr. conego Zeferio·), demittido da_ direc
tcria dD lyceu, eu direi que é p011eivel que .o I!-bstre 
·>rellidente etrafsc1 ainda que me pare~a dífficil qu.e 
êo:n Vllntagem para o serVI<;'O excreeS!c aqnelle senhor 
c::mulativamente com o de conego dll. cathedral e o de 
,·i g:~rio ~era! do biapado o cargo de d:irector do lyceu; 
r.:as direi que, se o honrado ex-prestd ~nte er:-ou, e:1-

controu pouco tet;n:po depois co~panhia muito rePpeita
vel. Ih ·pouco ·foi ·esse Sr. conego destituide pelo 
virtttoso e muito digno 'bispo doRio-G•·ande de -rigario 
geral do bispado. Se lhe faltou a. confiança do seu 
illustre prela;do com relação :ao go~rno da curia, não 
é de estra.nhar que .lhe faltasse a coufirulça do hoorado 
ex-presidente da. província, relativamente :í. àirectoria 
do lyceu. 

Disse o nobre deputarl.o, a quem me refiro, que o 
vice-presidente .fizera reucç&o e destituíra todos os seus 
amigos . . l'oi~ o nobre deputa.uo tinha só um amigo na 
provincia do Rio-Grande do Sul 'f O unico que exercia 
funcçiies publicas 6e~ia. o conego Zeferino '! 

O l'a. EvA!'iGELJSTA Loo.~To :-A reac<:lío foi feit:1. pelo 
presi<iente e pelo gabinete de 16 de Julho. 

O Sa. SILH 1\u:o;Es:- Entretanto Y. Ex. apoiou esse 
gabioete! Em todo o caso, apresente os factos que serão 
inco!ltinente reiutadoo. , 

O Sa. EvA!'iGELtSTA. Lon.~To: -Como têm sido o~ 
outros! · 

O Sa. SILVA NnEs:-Como t.im sido os out·os. 
O Sa. A:o;DRADC FtGtEm.,\ : -O · que ainda n:io sei é 

quacs iorão os motivos para a demissão desse presi
dentn. 

O Sn. S1LVA. NoNES :-Quanto á. exoneração do nobre 
deputatlo do cargo que r..õo dignamente occupo~sa, eu 
j:i. di.-se em np"'rte a S. Ex. e agora o repito, que eu 
não usaria do recUI"I'O <J,Ue a lei m<~ facultas~e; que, no 
lugar do ~r. Dr. ~ertorio, ea nii.o dMi:L essa demissão; 
isso, por.;m, não quer dizer que o honrado ex-pteside:Jte 
não esti\·esse pleno mente no seu direito (apoiado•). prin
cipalmente tratando-se de um fuuccionario que não o 
:~uxilia,·a., que antes o hostilisava, e sobretudo «J._uanco 
esse funccionario occupa"\"a um cargo de cootianç!l.. 
Penso que em tal ca:;o, Sr. presidente, o funccionnr·o 
não tem direito :í. conser':':lÇiiO do csrgo que de>e :í. 
confiança do governo. 

O Sn. A~DnADE F1Gt.:EII\.\ :-Quando niio pede a sun 
dcmiseiio. 

O Sa. SILVA Nt.::o~&;;: - Cousa diversa o!. o depntado, 
no exercicio de mas funcções, censurar moderada
mente o governo, a quem serve, não sendo empregado 
de confi:tr.ça. Se o é, cntii.o q,uebra. cllc mesn,o todO$ 
oa élos da c:ulê't qne o liga :i. admini~tr-o~.ç:io, e Rttjei
t:H•e ~' conscqnencias que dabi po:!cm proYir. 

O ~:L A:>o::,\I>I! FJGt.:Em.l. d:i. um ap~rte . 

O Sn. 8JLVA Xt::\"E~ :-En, no caso do Sr. Dt. Scrt.,do~ 
repito, não t~ria u~ndo de~ga faculdade ; ln <~:o7 S. Ex. 
CRt:l\":1 no 8~U direito proccdcnrl.o como ::'o:. 

O ::;:t . Ev.I:'IGEI$T.\ Lor..\TO :-E' n P•'l'Ícit~ co~"!~m
naç·iio êo acto, profcrid:t pelo S(:U d c~~m-: r ! 

O ::1 ... S1L\'.\ N't~t.s:-S~o 11'lC•dos (;.c ver as ~o~: ~~s . .. 
1,) Su .... ;-snt~-.~nE .Ftct~E:l\A. :-E nin\~a lJ~O C!';~ !lV:l Cc-

nütth!v Ua l 're~idencia; co~ ~ta,·a. co1n a. bl.U r~r::.!l
ncnci:L. 

O Sn. En~Gl':I.ISTA Lon.\TO(dir:"9inúo- ->e ao Sr . A11-
drad.; Figuci·ro.):-0 :H,lJre d~l'utado ~ que te:n ":' :: n~ .) éS

pirit? u•l jm tiça, como defende s~mclllan:c acto ·? 
O Sn. A:'inn~\DE FICt:ElU.\. :-E' por c~~ c nHs:r:o espí

rito de justi<;:t. 
O ~. n.. ~JL, .• \ Xt::u:s :-Di.~Fõe ainJa o noüre ... :c:,ut:~.d~) 

(e eB l: ~ ::.ccul5~u.::io acaba Jc se1: r~pr~d~ziti:1. pdo ;nen 
honra..io collvga), que o chúfe ac pohc1a .ívr:l <',n \"l:tdo 
antes da deiçii.o prodnci:.l Sl. totlos os pontos ua _pro
vbcia, Jc proposito para. derrota-lo c ao.;; FCUi :m:1:;:o.•. 

O Sn. EvA:<GELLisT.> LonAT{) ;-Coutcl't:t is'o ? 
O Sa. S1Lçll. ~I:~<ES :-0 n.dmiuistt~-.l.ur •la.llrO\"i:;ci>l. 

procedendu <lesse modo, nii.o f:t.z mo.is du qne cumprir 
o seu tlever, cumprindo :J.S ordens do go,·emo. 

O Sn. En:-oc:-ELLisTA LonA.ro:- E~tá accusan.Io " 
goçcrno de e:~túo; é isso o que eu tenho dito. 

O Sn. SILvA. N C!'I'ES :-Y ou j:> dcstrnir esse pon:o d,· 
accusação. . . 

O distincto funccionarin, qu~ ~n:ão exerci:tln:cnn:~: 
m~te o cargo de chefe de poltc1a,_ o Sr. Dr. L_u~ Jof<' 
de eampaio, foi m:md:v:lo ás frootetras d:l. rrO\"l::C::l e r• I 
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cumprimt!nto de orde~~& do governo únperial, que cha
mava a a.ttenção do presidente pa.ra certos factos oc:cor
ridos naquelles ponto$ da província, e no& da. republiea 
,·izinba. 

O Sa. EvANGELIST.\ Loii.\TO :-Pretextos não faltio. 
O Sa. SILVA Nu:~"Es:-0 illustre ex-presidente man

dou, pois, em commi&&ão o chefe de po1ic:ia aos diver
sos p~mtos da fronteira, do mesmo modo por que o 
noeso illustre. colle~a, deputado por S. Paulo, quando 
na9.uella presidencta, mandAra. .,;. frontein o cliefe de 
pohcia. de então ; do mesmo modo por que na nctnali
da.de, no ministcrio de 7 de Março, sobre o qual o no
bre d;:J?.utado exerce tanta e tão merecida inftueneia, 
o prestdentc dn pro,·inci:. mandou á. fronteira do Ja
.;-uarão o chefe de p.>Iicia ~yndiea.r de factos que 1& se 
:êm dado, e especialmente do b:ubuo &SB&Ssinato alli 
~ommettido. 

O St\. AsDRADE FrGuEmA :-E' de lei; e o projecto 
de reforma judici:lri<L mantem essa disposição. 

o Sa. s·ILVA. Nu:"ES :-Pode-se, pois, IICC:US:ll' aquelle 
ex-presidente por ter usado de um direito e obedecido 
:l.s ordens do governo~ 

(Cruzilo-.,e ,;,os aparles enl re os Srs. Joa•Juim de Men
tiOIIÇU. e EtO.n!Jcli•ta. Lobo.to.) 

O Sa. SILVA. Nm<Es :-Ao aparte de meu nobre :unigo 
resJ?Onde o nobre deputado que a missão do chefe de 
policia foi para o 2• districto .e não para. o 1•; entre
tanto a derrota do nobre deputa<lo e dos seus eompa.
nheiros teve lugar no 1 • districto ! 

Se, como conf~sa. o nobre deputado, o chefe de po
licia !ei en>iado ao 2• districto pnrn derrotar a S. Ex. 
e nos &~us amigos, de nada servio essa mi&São para o 
fim que tivera em vi~;ta o presidente, por isso que o 
nobre deputado, n quem re~pondo, e os seus amigos der
rotados não eriio candidatos por esse districto. 

O Sa. EnsGEtlSTA LOBA.To:-Digão o q~e qnizerem; 
lllll.$ fiquem certos de que a verdade ê como a lu:r. di
vina., resplandece aempre. 

O SR. Srn.-. Nv:s~:s:-Estou de perfeito accol"ào. Re
firo factos que o nobre deputado não póde contestar, e 
cuja ex.1c:ti<1iío é colllo a. luz divina, ha de resplandecer 
~cmpre. E nem erapossivel,Sr. J;lrc.sidente, que um func
cionnrio como o Sr. Dr. S:unpiL!o se prestasse n instru
m~nto de planos e ma~ejos eleitoraes. « Tendo ordem 
~ara •dinr a eleição yrovincial, deixou de cumpri-la o 
::;r. Dr. Scrtorio. » Nestas pala'ITu, Sr. presidente, do 
meu honrado co!leg-J., neste ponto de accul!açiio a.&aim 
enunciado, ~c contêm a maia cabal defea& do minillterio 
de 16 de Julho, que o nobre deputado tão ac:remente 
censura. Se é verdade qne o ponto priDcipal daa qnei
xu dos nobres deputados er:l o adi:unento da ele1çiio1 e ~c é verdade, co!Do confessão, qae o governo imperial 
mandou ordem ao presidente da provinda para o ndia
::nento dena eleição; como censuii.o a~ gabinete, que 
assim lhes da\·a plena e inteira aatista9'lo'f! 

l\Ia$, Sr. pre•idellte, se do mini,.terio de 16 ile Julho 
fica assim arrenad:1 esta aecusnçlio eu quero tambem 
arreda.-la do ex-presidente, tão dura e injustamente 
oeneurado. 

Dep<!_i~ de ter o Sr. Dr. Sertcrio deeignado dia para 
a eletção provincial, dia em que tillha tarnbem de elfec
tuu-se a eleição geral que deu em resultado a entrada 
pua eRta ea.sa do meu illustre amigo, qne ha pouc:oi 
dias manifestou nella o eeu bello talento, os am1goedo 
nobre depulado llliião qne .a. eleipiW não lóe faria na
quelle dia, que ha\·ia de aer aoiiada. 

O Sa. E~.l:'IGELJSTA. LoaA.TO:- Porque era absurdo 
fazer-•e ess:~. eleição quando A aeeembléa pro•·i::ciaJ 
ainda tinha uma sess:io para funccionar. 

O 5&. Sn.v.o- Nt:!ll!:~ :- Di:r.ião-n'o e propalaYio-n'o os 
::unigo• do nobre deputado, procurando -.s~\m de~mo
rali&ar o prsBidente d:~o provinci&. 

Em ta.ea circumst&nciu que eriio ou podiio 6et igno
r&daa pelo go.,·emo geral, podia dignamente o presi
dente da província .cum!'rir as ord"llll reepecth·a~<, dee
::noralÍI&Ildo-r.e asstm 'f 

Em condio;-ões identiCll-8 is em que se acl.ou o Sr. 
Dr. Sertorio, eu, que me prezo de ser amigo da leg:..Ji
.s.ade, obediente :i.e lei! c ás autoridade• conetitnidaf, 

e leal áquelles li. quem sirvo, · não procederia por fórma. 
diversa. Entendo, pois, que o honrado ex-preiideate 
fez bem suspendendo a execução das ordens recebidas 
e t>ubmettendo ao governo as considerações que no Eeu 
:lllimo ac:tuavão, qu~ pesavão no seu espírito, e que lhe 
parecia. justificarem o seu procedimento. 

O meu illustndo amigo o Sr. ex-ministro do impe
rio tinha, parém, em tanta consideração lUI reclamações 
dos nobres deputados, tinha ern tan~ conta o apo1o e 
adhesü:o qae elles aqui lhe pl'eBtl.vio, consideraçiio e 
alta conta de que o proprio nobre deputado nos deu 
aqui testemunho ..• 

O Sa. JoA.Qili:X D~ MEsDO:tÇA. :-0 dia ào beneficio é a 
vespera da ingratidão. 

O Sa. StLu ~V!'I"Es :-.•• quando ha poueos diu noa 
repetio da.quelle luga.r aa pa.l&'V!'&.& que o il\uatrado ex
ministro do imperio dirigtra a. seu respeito e dos seus 
illustres c:ollegae de deputação ao então ministro da 
justiça, era tão gra.nde eiiSIL consideração que lhes pres-. 
tava, 11ue ..• 

O Sa. A.~DRADE FIGUEIRA: -Porque foi, emfim, o Sr. 
Dr. Sertorio dcmittido ~ 

O Sa. Ev...NGELISTA. LouTo:- Porque elle proprio 
pedio a sna demissão. 

O Sa. ,SILVA. Nt;N&s :-••• reiteiroueuergiea e po~iti· 
vamente na ordens j:í. da.du. O Sr. Dr. Sertorio enten
deu, porém, que era de sua dignidade manter o seu 
proposito, e penso que declarou ent5.o ao mini&teno que 
preferia ser exonerado o. cumprir ordens, cuja elteeu
ção lhe repugnava., por entender que o iria. desmora
lisar. O deleg:~.do do go\·erno imperial mostrou-ae as
sim digno do c11rgo que oc:cup:wa e do proprio minis
terio de 16 de Julho, a quem senia. 

O Sa. EVA.l\"GELIS1'.l LouTo :-Digno executor desses 
planos. 

O Sa. ANnMDE: F1Gt'EIJU :-Digno de si mesmo. 
O Sa. SILVA. N'Ol\'E& :- Se assim não fosse, pergunto 

eu. Porquera:tãC\ o ministerio de 16deJulhoexoneraria 
aquelle instrumento se11 ~ 

O Sa. EuNCELISTA. LOB.\'fO :- Elle pedio sua de
missão. 

O Sa. JoAQt:l:lr DE MENDONCA.:- Já tinha retirado 
eue pedido. · 

O Sa. S1Ln ~vNEs:-Niio houve, pois, niio podia 
haver plano algum combinado entre o mirüeterio de 16 
de Julbo e o Sr. Dr. Sertorio. 

(Ha. a.pa.t"tes mtt"e os Sra. Et·CI.l'lgelí•ta Lobo.to e Joaquim 
de Mendonça.) 

Em verdade aquelle honrado funeeionario publico 
tinha pedido ao goYerno a sua demi1111ão em Ma.rço1 
creio eu. Depois, ~uando se reclli&V& desfazer o seu 
acto e ordenar o adiamento da. eleição, adiamento que 
julga\·a não poder ordenar sem quebra da. sua digni
dade, pedi o uatunlmente ao Sr. ex-miniatro elo impe;.·io 
que, em t:ll c:~.&o, ee o go'l'erno, apezar de tudo, não 
ap.Pr~vava. o seu procedimento, lhe concedesse a de
m~o&&lloQ. 

Nio admira, pois, que aquclle honrado preaide~;te 
fosse demittido com a clausula-a. eeu pedid.o. 

O Sn. PAt:LrNo DE Sol!U:-Se permitte, direi d~a~ 
pala\7&8. 

O Sa. SrLYA N'UNES :-Pois não! 
O Sa. PA'CLINO DE Sovu:- O Sr. Dr. Sertorio pedio 

demiaaão em Marro: eu insi•ti para que continuas~e 
até o fim da sesaã~ legi5la.tiva. Foi neota oooasião que 
elle entendeu que não podia continuar 

O S11. EuNGELJSU LoaATo: -V. Ex. apenne pedi o
lhe para que contionaaae a~ o fim da eeasão, a•!'e
gurando-lbe que enU.O lhe d&ria a demiuão peciea. 
Fique isto consignado. 

O :5a. SinA N~sll!l:- Concedendo mesmo que v 
ho.azado Sr. Dr. Su:orio tinha de ~;er exonerac3o .110 
fim da .eslio legiJ!a.tiva, .eatava no ~u.dinito fue:1do 
nomcaçúu e dando dellllli&Qea como l~ COI:'\'C
niente, até que " exoneração lhe fos~e eifeetivs.tcente 
dada e communie,lda. • 
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· O Sa. Eu:~GELIS'l'A LoBA.'I'O:- Que doutrina.! Fa
zendo demisaões acintosaa. 

· O Sa. SILTA. NVNEs:- Não houve acinte aJ .. um • e 
sim o uso de um direito. "' ' 

O Sa. A '!muDE FtGUEIR.\ :-Apoiado. 
O Sa. SILYA. Ncr:Es:- Sr. preaidente, o nobre depu

tado apresentou amda. a esta. casa dous documentos, 
unicos que pôde exhibir <:om relação aí. atroz: e fonni
davel a~cu~çii:o q~e fez aqui ao honrado ex-preEidente 
da provmeta do R1o-Grande do Sul. Antes, porém, de 
me ~cfer.ir a elles direi ao nobre deputado que os pre
tendidos subornos, a.a phanta&iadas vendas de materia 
prima no arsenal, os imaginlll'Íos contrntos de estrndas, · 
troca de pr.tentes e vendas de . proprios pro'l'inciaes, 
constituem accusações vagas, sem procedencia e sem 
prova, cuja existellcia tenho por problematica, mas que 
l!m todo o caso a.sseguro que, quando existissem c se 
tiv~sse'lll; d:~.d_o algu_ns desses factos, sua explicação e 
e.."i:tsteocla sao ollv1os e naturo.es. Desafio, porém, o 
nobre deputado a que prove que qualquer desses a.ctos 
existisse e tiYesse por fim a sua derrota eleitoral. Quanto 
ao zelos.o ~ distincto ?h"ector do arsenal de guerra, que 
na provmc1a tem serv1do sempre a contento do governo 
geral e de seus delegados de todaa as. côres roliticas, 
tem co!lllerva.io sempre o seu nome, a. sua ilhbada re
putnção em altura tal, que a ella niio podem attÍn"ir 
as accu8ações vngas e indefinidas do honrado deputa.âo. 

O Sa. Pl\EslnENTE: - Pennitta. o nobre deputado que 
lhe lembre que jã. tem passado as duas horas que o regi
mento concede a qualquer orador neste debate. 

O Sa. SILVA. NuNEs:- Vou j:í. concluir. Entretanto, 
coneinta V. Ex. uma respeitosa obeervação. Grande 
parte desse tempo me foi roubado pelos apartes; pare
cc-me ~r direito á peque.na compensação de ma1s al
guns m1nutoe. 

Os documentos apresentados pelo nobre deputado 
consistem em duas cartas dos honrados ex-administra
dor d.l. provincia e 1• vice-presidente; digo que siio 
delles, po~ue assim me parece pelas assiguaturaa, sen
do indifrerente q~e o sejão ou não. Nessas cartas re
íeriüo- se um e outro á nota. que ia junto. O nobre de
putado apresenta.· nos, porem, notas que não são do pu
nho de qualquer daquelles dignos cavalheiros, nem 
mesmo do punho de quem escreveu ns cartas que elles 
a.ssign:írii.o. Assim, que prova constituem to.es cartas 
ll semelhantes notas 'l 

E depoi$, se o Sr. Dr. Sertorio, quizesse por tal ma
neira influir no pleito eleitoral, não haveria necessidade 
de entii.o fazer aquillo de que o a.ccusii.o os nobres 
deputados , mandar o chefe de policia aos diversoa 
pontos da. província. tratar da eleição. Demais, senhores, 
niio se }lóde facilmente acreditnr que um presidente de 
proTÍUCH'- que se 1·etira, e um vice-presidente, cujo go
verno é sempre epbemero e fraco, possii.o in11uir e f:u:er 
tal I!re~o eobre o corpo eleitoral inteiro de uma. pro
vincla., e de uma provinci:l como o Rio-Grande ! 

Os nobres deputados, aCCW!ando o illW!tra.do vice
presidente, que foi nomeado pelo ministerio de lG de 
Julho, censurão a este ~r ter feito tal nomeação. 

Tn.mbem eu, Sr. pres1dentc1 teria direito de censurar 
aos nobre. ministros daquelle ~biraetc, e de queixar
me t'articula.rmente do meu dilitincto amigo o Sr. e:"
mimstro do imperio, por n.iio ter attendido !;esse ponto 
aos meus pedidof, fundados e baseados em veridic:LS e 
Ienes informaçõ~s. 

As conferencias relativas ao adiamento da elei<;üo, L 
nomeação do vice-preeidente, :1. demissão do presidente, 
se fa<~:iii.o com os nobres deputados, eu não era ouvido •.. 

O Sa. Eu~GELISTA Loa..t.TO ri-se. 
O Sa. SILVA. N1l!CES: - .•• c a prova disto ,-ou dá-la. 

ao nobre deputado, que parece contestar o que estou 
dizendo. Se nell:ls tivesse me D.preeentado, eu ob~!Va· 
ria ao nobre a~miuistto que .. nomeação para. to Yice
pte.~idente devia recahir no chefe do partido na. tJTO
l"incia, no homem maia importante ~ dos lllaÜ di1tm~ 
tos da pro,·incia, infelimlentc morto hoje, homem cbcto· 
de abnegaçi:io, de Tirtudes e de 8erviços ~ seu partido 
e ao seu paiz (apoiado•), o Sr. Dr. Freitas e Ca•.tro, a 
quem oa nobres deputados não ~erião accuear quer 
de exaltamento político, quer de 1dade muito &l"JD~ada. 

To:.~~o 11 

\ 

Não fui. attendido pelo honrado Sr. ex-ministro do 
imperio, assim como não Q fcrão .os nobres deputados 
que querião outros. O que fez o ~binete de 16 de Ju
lho 't Nomeou um cidadão imparcial, arredado daa lu
tas politicas, e que niio se interessaYa por um nem 
pilr outro grupo, um cida.diio distincto, cheio de ser
viços que não podem os nobrea deputados contestar. · 

O Sa.. JoAQtll!ll DE MEIIDONÇA.:- Apoiado. 
O Sa. SILYA N1!11Es:-Referio-se o !lObre deputado 

ás dissidencias ou gruJ>!>S··. Não sei se se acba na 
caaa o honrado ex-preSldente do l!io-Grande do Sul. 

O Sa. P1~To LI)IA. : -Aqui estou, ounndo-o com 
toda a :J.tten<;ão. 

O Sa. SILVA l\ li~ES : -Não posso neste momento, 
Sr. presidente, deixar de invocar o testemunho desse 
digno delegado dos gabinetes de 16 de Julho e de "t9 
de Setemlxo, de um doa mais distinctos presidentes 
que tem tido a n:inha. proTincia. ..• 

O Sa. JoAQtli:K DE !lh:NDO:IÇA. :-Apoiado. 
O Sa. StLl'A. NuNEs: - •• que soube, pela sUa. energia 

pelo seu atilamento, I>Cla sua intelligtncia, impôr á. 
opposição extremada. e desarrazoada, que estava. a.ppa
recendo na provincia, e congr:1çar os diversos elemen
tos do pa.rtido conservador, que se ostenta hoje com 
unida.de e fory~ que nunca teve. 

O Sn. PI~'To LIXA.: - E' verdade. 
O Sn. SILVA. Nc:o."Es:- E permitta V. Ex., Sr. r•·e

sidente, que eu termine com uma observação. Admira, 
sorprende em extremo a. :J?OU<:a :J.ttenção, o nenhum 
cuidado ~ue a provinciado Rio-Gra.::.de do Sul merece ao 
actua.l mmisterio, que não soube ou não pôde alcançar 
do seu distincto delegado o sacrificio de continuar por 
mais tempo nellA a. prestar os importantes serviços que 
aquella provincia recla.mava, e que tinha. o direito de 
esperar de tão importante cidadüo1 que tanto fez e tanto 
conseguio em tão pequeno espaço de tempo ! 

(MufiO bem; muito útm.) 
o I!!Jr. Bariioda Lasaaa (allroçilo) :-Não poderei 

acompanhar o honrado deputado pela provincia do 
Espinto-Santo, que tão brilhantemente acabou de oc
cupar a. tribuna ; apenas tocarei n'um ou n'outro topico 
do seu discurso . 

O Sn. G.\LVlo : -E' o que convem ns. reali
dade. 

O Sn. BARÃO nA LAGtl!'IA: -O honrado deputado 
mo!tra receios de arbitrio pelo art. 1° dn proposta. que 
está em discussão; diz CEte artigo. (U.) 

Os estados-maiores são ma.re&dos segundo n.a lota<;'Ves 
dos navios, não '[lÕde, portanto, abi hãver arbítrio. 

Chamou o :1obrc deputado tambem a attenção do 
honrado Sr. ministro da mariuba. J.ia.ra. a segura.nça. do$ 
portos. 

Hoje, Sr. presidente, não ha. segurança de porto ~
não com baterias flnctu&ntea encouraçadas, IIlll.S est.'l.s 
custá<> muito dinheiro, e. no estado actual me parece 
que os nossos cofres niio eomportão semelhante deapeza, 
e foi naturalmente devido a isto que o nobre ministro 
da marinha não apresentou idéa 3lguma a eate res
peito. 

O Sa. M1~ISTilO .DA. !II..t.RISBA :-Apoi:&do. 
O Sa. BARÃo D.\ LACW:IA :-Disse mais S. Ex. que <1> 

boi:lf3Aio ministro não devia. abandonu de todo a idéa. 
de termos cncoura~os. 

Concordo em parte com e nobre deputado, Illll8 con
tentemo-nos em conservar os encouraÇados que temos, c 
queJpor ora ~o sufficientea: quando a.a nossa~ circum
sta.ncias melhorarem, poder!!mos ter um ou zn:us de forte 
artilb.a.ria, de grande velocuiade. , 

O Sa. SILT.\ N1lsES :-Nóa temos vizinhOs. 
O S.. BAIIÃO DA LAG'Il!'IA :-Tenhamos nessa occa~ião 

encouraçados de forte artilh:l.ria. para combatermos com 
elles. . ·'- b , 

Uma. outra consideração apresen~u :un._ C? o:nrauo 
deputado, e é que no porto do R1o de Ja.neu'O, ~n_do 
estado muitos encouraçados, têm e!lea a.s condiçoea 
nauticas. 

Nüo é ,·emde, e a pro\'& está no que ncouteceu etn 

1~ 
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Inglaterra; o5 encour:çadog não podem ter todas aa 
condições ·:!llluticas; são apenas machi:nas de gnena, 
não servem ·para in$trucção nem 8i.o proprios· para via
gens de alto m:ll'. 

O Sn. GALVÃO:-~fus elles tem-n'o atravessado.· 
O Sa. BAaÃo J>A LA.c;m;A : - In1allivelmente; nós 

ma.ndá.mos encouraçados para. o Paraguay, e sobretudo 
monitores, mas com que a.utela. foriio elles~ O que ti
vemos foi a felicidade de li cheguem salvos. 

Entendo que o pedido· da força. feito pelo honrado 
ministro no seu rela.torio esti em relação com as nossas 
necessidades. 

O nobre deputado DEo desconhece que nós temos uma 
corpor:~ç'iío de officia.es intelligentes e Yalentes, ma..~ a 
quem falta a. pratica. do ma.r, a qual não se a.dquire 
fundea.do nos portos, e sim em longas e constantes 
via$ens. 

E qunes são os naYios que temos para a instrucção 
u.~s:-es ofiki:tes? .Apenas um ou dous. Pois devemos 
acaso esperar ataques só em rios ~ E' impossível. E' 
preciso prepliJ'ar, portanto, nossos officmes e marinha
gero par-.1. combater em c:1mpo mais '~to (apoiados); 
~ preciso muita iustrucçií.o nií.o só dos officiaes como 
do:> marinheiros ; é preciso :tproveita.nnos a intclligen
ci::t. e a bra-..'Urll dos officis.es, para no futuro termoa 
uma m:u-illh:~. regular e instruid:~. con'l'enientemente. 
(Apoiados e aparte•.) 

Fallou ts.mbem o nobre deputado sobre as cornpa
::bias de :J.i>rendizes m:u-i.Dheiros. 

Sr. presidente, o 't'erdndeiro quartel destas comp::t.
::J.hi:is ile;e ser a bordo de navios apropriados (apoiados), 
q_n:~.rtcl em. terra é coutr::t.rio i disciplina c :i. edu
cação. 

O Sn. l:II&LLO :MATTOS:-Todos lo.mentr1.0 que actun.J.
~1en~e estcj:1o em terr:1.. 

O Sn. B,m:io DA LAG"C:'IA :-Já que estou com a pa- _ 
l:J.\-r3, pcrmitta-me o nobre ministro d:1. mnrinha qne 
chame :1. Ht:L ntteuy.i.o sobre alguns pontos da re,p:u-ti
ção a seu cargo. 

Yejo com pr:u:er que S. Ex. é solidario com o seu 
l.:o:,rado autecCF.Sor1 o Sr. Barão tlP. Cotc:;:ipc, em dar 
todo o impulso ú. collocnção de llh:tróes e:n vnrios 
no:1tos da nos5a co~ta. 
- E' sem duvida uma mcdid:J. de wnhdeiro rrogres~o 
rAra o paiz, c de gamnti:t ao commercio estrangeiro, 
q,_:e 11rocura o~ nossos porto~, donde tirn.moR grande 
nu:e das nos;;as renda,. 
- Appbudindo, portanto, e""~ tão util melhor~mento, 
n:i.o posso àeix::r de chamar a atte,..c;ão do honr:J.do 
::'r. ministro da marinhap:~rn a barra do nort~ da provín
cia de Sa.ntn-Catharina., que t:J.mbem recbm:J. esse auxi
li:tr. priucip:J.lmcnte qu:nd.o oito nttcndiuos out;·os pon
tos · d:L nossa cost!l. , pnra onde nlio ha tan::~ n:J.vc
;::::ção. 

O Sn. Gu"I'ÃO:- .Apoi:~do. 

O Sn. B.m-~.o D.\ LAc;t::>A : - A' ;,imples vista uo 
-:nappa da nossa cesta. conhcccr:i o ho:uado ministro a 
coaveniencia de um phnrol no ponto indicado , que, 
~:;o só sel"·c de g:mmtia. aos n:tvios que n:1ngiio uni
c:&mentc pnt':l. o porto de Snnta-Catharina, como para 
o& qae viajõo parn. o sul c Rio d:J. Prata, que muitas 
\·ezes, ucos~~dos por tempomes, procurão :t<jUc!lc porto 
para se abng:ucn1. 

C:n outro mdhoramento, Sr. presidente, é nclamado 
~1el:l. minh:1 provincia., que ,·em a ser :1 ac<tuisic;iio de 
U:!:a oarc:a de CXC:J.\'3.ÇÜO que aprofundasse o ca.nal da 
b::.:-ra do norte, afim de que o~ n:t,·ioe de maior cnl:ulo 
pudessem ir ao porto da C<tpital. 

Desta maneira estou con\'encido <j\\C se e"l'ítar:í. muito 
c outr:~.bando que é fativel apparecer n~ descsrga. de 
~m n:l.\'ÍO . quatro legua.s d.istar.te dns \ ' ÍStas das autori
dades fiscaes. 

Abusando da. bonclldê com que me ou.,.em os meus 
colle~, ainda chamo a attenç.ão do nobre ministro para 
a pr.:~ticagcm da bli.ITJI da Laguna, 20 leguas no snl da 
cap'ib.l da .D'úuha provinci~. . 

A barra da Lli,"'lln:t ofterece· em escala menor os 
meamos perigos que a barra do Rio-Grande, e F:tberá 
!:;, Ex. como é feito o ~ desta barra"! Com um:i. 
pesad:l. catr:.lia :~m seis xnariuheiroE, um rratico e um 

patrão; com ~o diminuto pe~soal, .; ·impoSIIiVel que o 
pr&tico possa prcsta.r os soccorros que careeem-.muitas 
vezes os navios que delll&lld::o aquelle porto. Entretan
to o u:unicipio da Laguna tem 20 navios menores 
par:~. a capital do Imperio, ·e é um dôs srandêa con
currentes ao mercado co:n generos ali..:'!oticióa'.' 

O pequeno augmento que terei de pedir·· ao nobre 
ministro ser& tiio m<>·lesto, que não irá desfalc:tr O$ 

cofres publicos. 
Conheci.dn. 'lo bo::< v ··::"le do honrado ministro para 

melhoramentos de ve:N!l.deiro progresso, eu chamo a 
atteução .de S. Ex. para alguns pontos da ·uossa eo~ta. 
onde eu Julgo que devem de preferencia. ser eollocados 
pharóes. 

O cabo àeSauta-M:trtha, :~.lguas leguasa.osulda barra. 
da La., "'Una, é dos pontos que reclarn:1o esse melhoramento, 
porque não só lucrnria a navegaç5o a vapor directa 
para. o Rio-Grande, como os n:J.''ios que demandão 
aquelle porto para rectificação de sua longitude. 

9 cabo de S. Thomé, na provinci:L do Rio de J:~.
Belro, reclama um ph:r.rol de primeira. ordem. Não só 
aproveitaria ~ssa medida ó. grande navepção da 'pro
Tlllcia do Rio ~e Janeiro, como aos n:~.vios estrangei
ros que procuroto os-nossos portos. 

O cabo de S. Roque no Hio-Grande do Norte é dos: 
pontoa que ha muito tempo devüio ter um pbarol de 
pri -neira ordem. Todos ·os annos se dão naufmgios 
naquella. parte da costa, uaufragios, que têm trazido 
questücs diplomaticu e prejuízos aos cofres publicas. 

O baixo da.s Cabr:tS <i um d:1quelles pontos que mais 
reclamiio wn tão util melhoramento. Raro é o anno em 
que nií.o hn um nauíragio n~quelles pcri.,.osos escolhos: 
conôeço que . Beria. preciso vencer granâes diffiéuldades 
par:J. o estabelecimento de um pha.rol nesse ponto, mas 
seri:\ 'tambem um ser\'iço muito importante fúto á. hu
manidade, e mais um p:~.driio de glori:L para o hon
ra.do Sr. mi:listro da marinha. 

A pro\·iucin do Pará j!:. foi dotada com esse me
lbor:uneoto. Uma barc.-t-pllarol :facilita hoje o demandar 
de n.:>ite os baixos de Tijoca. e Br:~.gan<,:a; mas o im
portante commercio daquella provincia reclama outro 
melhoramento p:.ra que os na,·ios que demandü.o :~.quelle 
rio possiio chegar ao aucor.ldouro d:J. capital a. toda a 
hora , porque têtn de ).'lassnr cerc:l. de 30 leguas por 
entre escolhos c baixos :.té que tomem o ancoradouro 
com to•la a segur:wça. Consta-me que cxist•:·m no 
ar~enal do Pari dons ph:!rolct~s que fomo mundndos 
Yir para o Alto-Amazonas. Se ioto é verdade, crêio que 
o nobre ministro faria mn impor:a.nt.~> serviço se m:J.n
dasse collocar um nas Pedras àc Coi!ares c outro na 
ponta do Cllapeo-\'i rado. Dcs•a mancha creio que s.: 
poderi:L na.vega.r sem ri>co. 

Eu sei que ha urns. consulta de conselho naml, q_ue 
niio pude obter, rnuP, segalld.:> i11formr>ções que tenho, 
uão eotou de accordo com o que nella ~c diz a. re~peito 
de pltarões nn. entrada do Pará. 

l:ltimamcntc eu ,.; nnnuncí::tclo que :1. barca-pbarol 
collocada entre os bai~<! ' Tíjoe:t e Bragança tinha ido 
p:r.ra o ancoradouro da c1tlade afim de fazer :J.lguns re
paros. E' pro,·a,·el que csu noticia não chegasse aos 
portos da America do Norte, que cstiío em constante 
comtnercio com aquell!l. província ; j:l. vê o honrado 
Sr. ministro que n:J.da mais facil do que h:J.ver nau
frngios para os na,·ios que, contando com o pharol, 
fmsem á noite dem~ndar aquelles perigosos b;uxos. 

Eu lembraria ao nobr~ ministro uma providencia, t 

era n. compro. de um casco em estado re!!'ular que se 
colloe:tssc JlO ancoradour9 da barca-ph3r~, emquanto 
eEta se concerta; reria nm:t medida. de geral interesse. 
Isto é apenas uma lembrança minha.. 

Ha, Sr. presidente, um importante ramo de ser;iço 
da marinha, sobre o qual en niio posso deixar de cha
mar a. atten~.iio do honrado Sr. ministro. A' creação de 
companhias de menores de imperia.es marinheiros é hoje 
a. quem devemos ter as nossas guarniçiies em grande 
parte compostaa de nacioo:1es. 

Essa tão ntil in'tifuição nio tem merecido toda a 
solicitude qne era de desejar cm:um paiz onde ha. 
comp~ta nega9io para a m:~.rinha- de guérra, e onde 
ainda por muito tempo o governo tet:í. de edue&r o ma
rinheiro desde a maia tenra idt\de. 

Efsas companhias di&:-eminadas pela.s provincias fón 
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daa vistas cU. principal autoridade soffrem opposiçio 
daq uelles q 11e · deverião ser os primeiros a dar todo o 
i.JxipulsO a: que tantas crianças desvalidas f0118em: fazer 
pa.rt.e deJla.s··para algum. dia !erem ·uteis :i. pa.tna. e á. 
soeieda.de _. · · · · · 

Tenho fé, Sr. presidente, em que o honrado Sr. minis
tro fnri,·boa escolha nos cvmmandos deSSJ.S compa.
nbins; conviria. ·me~mo estabcl~cer um premio ao com
m&)ldante 9-ue apresentasse os menores mai~ bem edu-
cados ·e moralis:idos; · .. · · 

A ni'&io'r"pàrte das. compa.nhias não tê~ eap~ll~es, e 
eu entendo, Sr. }>residente, que a e9-ncaçao relig10sa é 
tã.o neces~>aria para o marinheiro, co1no· a disciplina a 
bordo de um vaso de guerra.. A minha. opiniii.o é que 
todas ess:ts companhias de menores de imperiaes for
massem uina. divi~io debaixo da direcçiio de um offi.
cial de confianÇa, ·que· fosse amiud .. das vezes inspe
ciona-las, e de accordo com os presidentes dns respec
tivas provino.ias removessem quaes'luer embaraços que 
sobreviessem. 

Sr. presidente, se este im}>ortante ramo do sen·i~o 
da miüi.nhà. tivesse IDcrecido a devida: attençii.o, eu posso 
asseverar ao honrado Sr. ministro que ha. muito tempo 
teri&mos podido 'di~I"'ns:u- o recru.t~mento e o eng:tja.
mento de estrange1ro>: aquelle · me1o' ·traz parn bordo 
de ·nosglj, na.vios o· ,·icio e -a de~morali•:t.ção; e este não 
inspira verdadeira confiánça.; ' portanto, Sr. presidente, 
logo que as" companhias de meno~ possii.o ir concor
rendo re,.ul:..rmente com o seu conttn~;'!nte pa.rn preen
cher os. claros qu<: d .. i:x.t..o as deserç.\íes e as baixas, o 
honrado Sr. ministro deve acabar com o re::rutamento 
em circumstancias ordinarias: · 

Sr. pr'e&id.ente, j:i. vai longo o_ ~eu m~l ela.bora~o 
discU:rEo, em.Juc mal pude expr~mtr os vivos ~cseJOI 
que nutro p o progre&so da. mtnha corporn~ao, e a 
confian,·a do honrada Sr. 'IIIinistro dn marinh:.; c eu 
termino a!!radecendo a esta augusta. cs.mara & benc
volénci:t c~m que ouvio-me. (Muito bem, muito bem.) 

e Sr. Duarte de&ze,·cdo ~ministro da. marinha.): 
-'-Eu não iomnri& n. pal:t.vra. em hora t;;o adianta<ta., 
abusando, · com_o é. visto, da pnciencia.:da cat;l:tra (não 
apoiaios), se luto tivesse de agrnd.cccr ~a:mcdmttunet}te 
aos illustre.s dfputados- que ·me· prece1ctao, a m_an~Ira 
benev'ola. c· nffivcl com que tratirão de n~goc10s re
latiyos ao ministerio a meu cargo. 

Sr. presidente, o iUu;;tre deputdo pel:l. provi_nci:l. <lo 
Espirito-:5:mto, a quem de lonl!OS annos voto stncera. e 
decidida. estima, enxergou arbitrio no m 1do po1· que o go
Ycrno formulott n sua propo;.ta de forl'as de mar; disse 
::;. Ex .. que, desde qne se não fixar o ll~lr.lCJ:o de navios 
de que ·se de,·e cal)) pôr a forra nnvnl, tkn ~1vre ao go
-verne ter maior ou menor numero de n:~v1o~ arm!l.dos 
ou angmcntar c diminuir ' :lo for~a e a despezn. que com 
ella ~ll fizer_ . ' 

S. Ex. por~~. 1\iiO :lttcnd~u •1~e :t dctcrminaç~'> do 
numero de nat'los ar!llados es1:< li~:tda no tl 3• do 
art. 1•. -

Dc•de que o governo se prop\íe a. nüo ter tn:l.\~ de 
3,000 prava~ cmbarcad:t_s er;t tempo. d~ pn c 6,000 em 
circum:,tanct:J.S extraordmn.r!:t~, cst:~ Yts:o que fica dc
tennin!l.do o material flnct~ante c1~ 'lue a for~a.- deve 
ser cmprcg:t·i:t; <las gu~rnl~•'ies rcc.amnd.-l.s ~c mfere 
nara o IIUmerc de n3sio, , co:1forme as suas lota~ões, 
que se det·cm nrmnr. _ 

Se o nobre c!epntado c;tuze••e que cmpregnsse~os 
:~.ntcs na,·iosde~ta do que daqu~lla ordem, o-se :J. Isto 
~e limit:ts!c a su:i ob~er,·aç::o , eu diri:t que n:=.o podia
m'os :tltcr-r n lot:J.í:âo dos :u:vios e~istentes , pc.rque 
cs8es é qnc h:. o de s~r em prcl!n.dos segundo as Clrcunl
•:.:tncias do sec·,·ko; <J.Ue c~ar:Co armados ou de~a.rma
do~, conform·~ 'as ncces~idades do_paiz, mas cóm o 
limite· unico ndopta.vcl p:u-.1 o caso aa forç:~. das guar-
niç0es. . · · . . .... 

Portanto cl~sdc qt<c te res::Otngem && guarlll<(;)C~, e 
se'marc:~o ·~utnero das pr:t.<;.tB cmbarca<hs, tem o meu 
nobre col!ega certc:za ~a !or~a que podc;mo~ ter em 
circum~ta!lcia~ 'lr<hn:J.rtas o:l nas e~tra.ordina.rl:tS. 

. Pa~;~ou ~nobre uepnta.Co :t apreciar o pl:mo figur~do 
no re!atorie · da re'partiç,io· da mannha para a o~ua
ção do material da ar:llada.· 
Acere•~ntou S. ·Ex:~ue uüo .O re,taurar a no~sz. m:~

. rin?a e co~oca-1:1. n:o pe e~ que ellade\'~ estnr, cons-

truirem-se corvetas de madeira de 1• categoria e ca
nhoaeiras de 2 • e 3• classel!, das mencion:~.daa no de
ereto, de 3 de· Maio G,e .. tc868·; que não .!;la '.~- !ler com 
taes Da.VÍos de:ma.deira,..que havemos .õ.e ter uma ar
ma.d& em estado de occorrer :Ü·necesàidadesdo aerviço 
publico. : · · ··• · · ,,,. • '• · · .. .. 
• Se o nobre deputado allude á. or=nisação de um 
material apropriado: para· toda e• q~quer .. evontuali
dade futura.; se quer que ~h&Dlos uma j'orça. capaz. 
de fazer a guerra, qua~squer · qne · sejãó :1.5 cir~llltl~tan
cias em que o Bnuil se ache, eu' direi que S. Ex. tem 
razão; nii.o lia de ·· ser·com·eorvetas e cauhoneira.s de 
madeira, n&-.-ios menos prestaveis para os comb&tes do 
que os encouraçades, que havemos· de resistir aoe ata
ques possh-eis,· e entrar · em guerra maritima com os 
nos,o·s vizinhos ou; com a.a nações tram;atl&nticas. 

• Mus não era desta especie que eu c:ogita.va. no meu 
rehtorio ; eu fallei de eonstrucç<:ies proprins para <1. 
instrucção dos ti ossos · officia.es, para o e=iro e policia 
d&a noS&as co. tas e poJ:.tos, e para. a . na.vegn.<;ão dos 
·nossos rios. . ' 

O Sa. BAnÃo DA LA<~Ul.'<A :-Apoiado; isso é ess;enci,IL 
O Sa. ~h:stsTno DA MAtu:sw.. : -Com o pequeno nu

mero de encouraçados que temos poderemos . resistir a 
algum ataque de que ·porventum sejamos victiJnas. 

O Sn. LEAL DE l.\IE;EZÉs :-E me~mo a ataques sérios. 
O Sn. :MISISTno DA 1\fAiti~HA :-Mesmo a algum ata

que SCri01 porque temos COrYI!ta... e fragata.s .eUCOUra
Ç&dM em estado de resistirem vantajo!ru:nente; ~onfonne 
as· ncccesllióad~ fntur,ls · do Imperio C· Eeus recursO!', . 
trataremos da. constituição da. força conveniente pnrr. 
maiores cornmettinaento; . · 

Hoje não tr.1tamos disso, mas de acudir ao cruzeiro 
e pohcia. do litoral, .á : guarniçiío do~ portos ·e :'t for
mação do pessolll da no~sn marinha- Como bem Nflectio 
o meu nobre amigo deputado por-S:r.nta-Catharin:t, o& 
nossos olllciaes, embora c.om a prntica ·de cinco aunos 
de guerra; tivemo entretanto .e'l'ercicio .a}Xlnas nos 
rio;;: ... · · ·· 

O Sn. JhnXo DA LAct~:u :-Ap<iiado. 
O ~n. 1\IJ!IóJSTno DA MARJ!IóUA :.:._ .•• podem ser c::ccl

lenws homens de guerra .•. 
O Su. BAnlo DJ. LAcu:sA :-Como são. 
o sà. Ml!liJSTRO DA MARJ!IóUA ,....:. ... mas Riio impcr

!citos homens do mar; podem ser optimos artilheiro~, 
ma"' não s~rii.o tahcz todos bons .oi\icines de mnnobra. 

E' preciso formarmos um pessoal. de marinh:t de 
!!Uerra em est:1.do de gttarnecer esses import3Jlt<Js na
~ios, essas frngat:t.s cncouraçadal'-, que. é _o nh·o c~s 
aspir:~~õ~s do nobre deputado pela proYtncta do· E-;rl-
rito-Snnto. · 

O Sn. StLVA Kmms:-0 que temes scn·c. 
6 Sn. !lft!liiSTI\o nA !<L\RJ!IiH.\:...:.Não sen·c t:t.l; acre

dite o nobre deput:tdo <JUe mnitos dos no~sos ollici:~~s 
de m:trinha. não conl1eccm gra11de parte das uo,s~s 
co~tns e dos nossos porto.•. 

O ~n. B.mÃo nA LACt::'\.\ :-lf&O é real. 
O SR. ~ll:stoTRo 1> .~ ~fAmstt.\ :-X em lhes faço iuj~s

tiçl, porque elles 11:io tinhiio o~~gn'::ii.o de conhecer ns 
costas c os portos que ·nunca vuntáruo. 

E tanto isto é de pondernÇ'iio, que, tendo de mnnd,lr 
sahir nm navio em viagem de iu•trucção, preferi rpu· J. 
,·iagem fosse feita pela costa a;:é no norte, -por du:u _:m
zõcs : um:~, porque com e~t:;. \"Iagem dava aos offictaes 
de marinha conhecimento da nosf:l casa a?tes de lhes 
dar conhecimento -da c!l.sa estr:.tnha, e dcpots porque ha. 
lugares na costa uo Brazil que são doa mais difficcis i!c 
Da.vcgar. ~-

. O Sn. BARÃO D.~ LAGI!);A :-Aa cost:u: do mrte, pric-
cipahnente- · 

O Sn. M1srsrno liA ~!Ant~IIA :-Sem du,·ida. Sabe o 
nobre · gener,: l que :lll vi:a.g<!ns : pelo oceano · fazem-se 
com facilidade, desde que s<:'encon!TC~ ,-ent?S gcraes; 
~\s vex:es stmmdo os entendt<lot, nao e ~1so ·muda.r 
de m:~nobra~ entTetanfo (iut! nio·b:t nav1o de ·vClaqnc 
Tenha ·da costa ·do nortqmra o ·sul 'llem•.ter_ -de ~orae
jar muito e fll%et' 'manobrns ÍI!Íportant:S e d~fict1B • 
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Portanto, o exercido pelas IlOSiiiS costas é ás vezes 
mais '\"antajoso do que o e:"tereicio no oceano quanto 
ãs praticas de bordo. 

On, se a instrucção de nossos officiaes de marinha 
é necessidade urgente, devemos preferir para tal ser
viço os n~U'ios encouraçados'? 

O Sn. SlLVA Nt::'l·n:-En não dis$e isso; disse que 
ae executasse o plano de 1868 tal qual. 

O Sn. :MJ:o;Jsno DA :!.IAJlJJ\"BA :-Se executassemos o 
plano de 1868 tal qual teriamos de fn.er grlllldes des
pezaa; não ha de ser com 14,000:000$ c;,ue .&e ba de 
executar o plano de 1868, que &> na pruneira cate
goria comprehende uma fragata e quatro con·etas en
couraçadas, além de quatro ni!o encoura('3d4.s, que 
custariiio quasi t&Dto colllo 3 qUlllltia pedida para os 
~O na.vios, de que fallo no meu ielatorio. 

O SR. SILVA Nt:sES :-Eu não digo que fossem a.s 
cinco fngatas, lllllli duas. 

O Sn. l\IJNIST~o DA :!.IAJUSJIA :-Então já não é o plnno 
tal qual. 

Se de\·emos construir navioa para ns urgencias do ser
,·iço, cumpre adoptar aquelles ae que temos maior ne
cessidade. E quaes serão elles, O$ e.'l:clush·amente apro
prwdos para a guerrn., ou os na,•ios de guerra, que sir
vão para a instncção da offieialid&de, cruzeiro das cos
ta~ e navegação dos rios'? 

Ninguem dirá. que não temos maior necessidade de 
navios de instn:cçio e de cruzeiro. (Apoiados.) 

O Sa. Sn.vA Nt:oiEs:- Póde-se l:ar::1onisar um:~. e 
out!'ll. eousa. 

O S\\. MtstsTIIO DA. :M.umou : - O nobre deputado 
tratou das qualidades nnutieas dos navios encoura
çado&, e disse-nos que elles podiiio bem :fazer as via
gens do occeano. 

Sem du,·ida .'lue podem ínzer essas viagens, mas por 
i&..<o que nós cogttamos ole navios para iastrUcçiío e cru
zeiro, nem os encouraçados siio proprioa pa.ra isso, nem 
possuem as qualidades nautie:~.s dos :l:J.'I:ios de madeira.. 

O Sn. B.~nÃo DA LAl:t::IA:-Apoiado. 
O SR. MINISTRo· D.~ MARINlu:-0 nobre deputado de

ve s:~.ber qu quando se trata de navio~ encouraçados 
tuuita cousa. se sacrifica ao slca.nce da artilharia. e i 
es~ssura da couraça. 

O Sn. SJL,.A Nt.~Es:-A eltperiencia. é muitorecentt. 
O Sa. !111:.-1sno DA MAIU!'IILI. :-Dem:lis, para atten

der-se 3 estes interesses •&erificiio-se conveniencias 
ele,·adas .•• 

O Sa. BAnÃo DA .l.AG'OSA :-Apoiado. 
O Sn. MI~ISTno DA Mul=>"IIA :-.•.. por exemplo, nem 

&empre é possível, desde que 10e pretends adx:nittir grau. 
de espes~ura na couraça dos navios) e artilharia do mais 
forte calibre, adaptar o systema mtxto, por que o õ•c>EO 
<la tn:.streaçao, do velame, etc., deve ser substituído 
pelo peso da couraça o da artilharia grossa. 

O ~n. BA.RÃo DA LAG'CSA. :-!lluito bem. 
O Sn. l\It=>"ISTRO DA MAl\INDA.:- Mas quer o :-,obn 

dep~tt:tdo que adoptemos p:u-a a instrucçiio dos offiriae· 
de marlnh~ navios a vapor 'f São os mais proprio< : 
podem sen·ir para exere1cio de artilharia. mas Jeci(E
damente não se1-vem para cxercicio de m:t.ÍJobJ:t. 

O Sn. BA.1lÃO DA L.~G'C:<A :-Apoiado. 
O ~a. ~!J:<IsTr.o D.~ MAI\INB.~ :-J:i v~m, portantt·, C•' 

nobres tleputados que, convindo instmir os nosso> c-~: 
ci:te~ e policiar as costas, portos e :;ra:odes rios dt> !x-

~rio, os na,·ios de madeira ou de p:ío, como cbamo::-c> 
o meu nobre amigo pelo ~o districto d~ I:io de Janei:·(. , 
.s.:i.o os m:tís com·enientes. ( Apoitulo•.} E accre~ce::t-;. 
aind:t qull 08 n~vios de que fallei no rel:ltorio, b5o ex~ 
celleotes mncbinas de guerr:t, porque com grossa :u-::- · 
lharia e grande \·elocidade, podem aceitar ou recl:Fn:· 
um combate segun.do as convenie::cia~, e comt:l€ti: " 
gnndc di•taneia com os naYios armados de artil b. ~::-!.;. 
·ie me:1or enlibre, embora enconraçadvs, sem peri_:;-· ó.e 
serem alcançados pelos arietes ou pelas balas i:ú~·::;=.s . 
( Ap~ · odos.j . 

Pnssou o nobre derut.1.do a tratar das co~::>:~.::!: i:;.s 

de a:Jilre?dizes :mar4iliei;os, e ob&crvon qne algum1s 
pronnctas do lmpeno amda as não poesuem. 

De\·o dizer ao meu honrado amign que ninguem .;. 
mais enthusiasta desta instituição do que eu. 

O Sa. S1t'l'A Nm."l:s :-E' Ílor conhecer iSl!o que fiz a. 
minh:1. obsen-ação. 

O Sa. !III!'fiSTRO D.L Mni~IU :-Faço todos os esfor
ços por promover o desenvolvimento da.s nossas com
panhiaa de aprendizes tlla.rinheiroa. 

.t'x .... Yoz :-E' intitui~ que nos honra. 
O 5n.. !lr!!'fiSTao llA llbar~BA :-Neste ~onto acom

panho as aspirações do nobre deputado peln provincia. 
do Espírito-Santo ; snppoob.o que muito poucas pro
vinci:'-s marítimas e.-..istem que não tenhiio destas com-
l?anhuLs... · 

o· 5a. BARÃO 11.\ L.<GUN.\ :-Parece qne s6mentc duas 
ou tres. 

O ~n.. ZlhsiSTl\0 DA MuL''liA. :-••• o Rio-Grande do 
Norte e o Piauhy ••.. 

:!:\iio duvidarei aceitar qualquer indicaçiio do nobre 
deputado ou de outro qualquer membro da ciLmara. para. 
se cro!:trem companhias de aprendizes marinheiros na
quellas pro,·iacias ma.ritimas em que ainda não exi6t:io ! 

O Sa. BARÃo DA LAGUNA:-Já. apresentei aqui uma 
emenda e foi rejeitad:!.! · 

O 5n. )Ir:<ISTliO DA MAnJSIL\ :-Disse o nobre depu
tado que a companhiA de aprendizes marinheiros da 
pro,·i:lcia do E~pirito-Santo. tem mão quartel, e per
gunto~ que pro,·idenciaa se tomárão . para me
lhora-lo. 

Sr. preside:~te, qu:ui todas as companhias de apren
dizes marinheiros do Imperio estiio mal aquarteladas, 
e o go;·e:-:~o tem tratado apenas de :fazer pequenos re
p:~.ro~ nos quar.eia dessas companhias, porque tem em 
vista dar-lhes quartel a bordo de navios, que não lhe 
prestem :::1aia p:..ra o serviço acti\·o. (Apoiado8.) 

O Sa. RoDI\IGO StLn :-A compllllhia de Slllltos esti 
pessi~.amente ~quartellada. 

O Sr. :!>IJ:<I>Tno D.< 1\IAa~uA:-Sei disso, e devo dizer 
ao illust:-e collega que não tenho tratado de dAr me
lhor quartel :i companhia de Santos, por que niio aó 
para esr:~. companh•:r.comopara a de outras pro,·Incia:; 
proc11rare: <la~ quartel a bordo de navio. Está reconhe~ 
cido, e ~ oõ,·io, que os homens que se fórmão para a. 
\·~dn do ::::a:-, devem ter sua aprendiaagem a bordo d<.> 
:::~.vio! (a:;oiados); :thi acostumiio-st! a. conhecer melhor 
os objectos de bo:-do, a. encc.rnr com fronte alti,·a as 
difficulda.des do mn;r. atlqairem, emfim, desde os tenros 
a;mos, hll.bitos o_ue l>ão p!Lt1l elles um:~. educação profis-
!:q.al. (.~.~v iaJ~5.) · 

•'·C<\rca do corpo de imperiaes marinheiros da pro
vi.::.~:i:~ üe M:~~o-Gron11o, obser.·ou o nobre deputado que 
i':lde,·ida::::cnte fo: chamado companhia no projC!cto de 
for~::. no. va:. P.e:L.rr.e::1.te houve equivoco neste ponto. 
?e!:1. M J.~ s:l!l. orga:li~ão deve elle constar de duas 
co=:pn.n:::r,s e se tratou de comp:mbia em vez de corpo 
~'' porque néo existe ainda em 1\Ia.tto-Grosso numero 
su.!!icicnte d ·~ ir.-:p•"riaes m:trinbeiros para fonnarem ums. 
Cê :::panhia. Se lul\·ia apenas o ll<lBSOn.l iodhpen\:L~el 
".a.r:1- !l. e:;istincia de uma companhia, niio é de :1dmirar 
ç_::e ~e cha.m:~Sse co:np:.nhia. aquillo q ae devia ser corpo. 

O !:n. ~ ' 'H ::\ot:s:-Y. Ex. está enganado: hcr. 
duas oomp;;.oh:as organisad.:ls, c contém noventa e tan
~;;..3 praç:;.s. 

ú ~~. l>ii~ISTI.\0 u ~1.\1\o~B-< :-)'iio ha duvida, é um 
~orpo e 11E.9 compa.nb1a., mas o numero de no'\"enta e 
t:l.:lt3s jlr:t<'&S que lá. existem não d.:i senão para. uma 
c:,mpa.nnia; e dahi pro'l:cio talvez o eng:mo. Em todo 
o <:ll.SO. tranauillisc-~e o nobre deputado, porqu~ n~o é 
:::li.uba.inte:-.ç~o sup1;rimir uma das compa:llti:u; dsquelle 
corpo. 

O nobre .j_eputado pelo E~pirito-Santo fez largas con
s:üeraç\ies :lccrca das ::mtorisaçõea pedidas no relator!(\ 
•l.s reparti,iio de ::1:1rinha, e estranhou que :\ honra.da 
commi~8ão ~e m:.ri!:it!l e guerra niio as ti\·esse comprc
i:end!do todas ne projecto submettido :i discus!iio. 

0 ~'1 . S' .v.1. N"t::<t:.:-Ao menos aquellas qne Y. Ex. 
reci:J!~! :t Ct')'J:l O t:~entes. 
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O Sa. MrNISTRO D.A MARINHA: - .Alglimas dellas são 
mais proprias 'da lei'· do orçamento do 'que· dQ. le,i de . 
fixação de :forças. Aquella.s ~m que se tr~ta s~mpl~s
mente de a~gmenta.r a despe~a, ou 'lu7 na~ tem por 
objecto serv1ços .concernentes á admmtStraçao da ma- · 
rinlia de guerra, não · me parecem mnito . pro prias ~a 
lei de que ora nos occnpamos : por exemplo, a que d1z 
respeito a p):mróes. .. '· · . • . , · . 

Não me parece que a creação desta repartição seja 
m~teria completamente connexa comó objecto de. uma 
lei de fixação de forças. (Apoiados.) 

· E a ·este respeito advirto que· o serviço de pbaróes 
não devia perte,ncer ao. lni.riisterio . da marinha, assim 
como não devia pertençer ·a · este ininisterio o serviço 
de m.elhoramento de p6rt9s1 que, interessando ao com
mercio e á. navegação, e, portanto, de algum modo á ma
rinha de ~uerra, ·não tem com esta tii.o ·estreita e im
media.ta hgação. : · . · .. 

O Sa. ANDRADE FtGUEIRA: -Apoiado. Sem duvida 
déve ser do ministerio da agricultUl·a. ' 

O SR. Mil'<ISTRO DA. MARii'\DA : ·- Ora, · ta.es serviços, 
que têm de 'ser desenvolvidos 'com angmento de despezas,, 
não podiílo fazer parte da lei de fixação de :forças. 
Outros, porém; não estão neste caso, . e· eu lembro á 
honrada commissão de marinha e !Plerrá a conveniencia 
de se solicitar do corpo · legislativó . a · reiteiração da 
aut~risação concedida ao governo pela lei de 1867 para 
a rdormn ·dos arseríaes, onde, sobretudo em materia de 
machinistas. ha muito que ver e muito que melhorar. O 
nobre deputaão pela provincia de Satita-Catbarina, que 
exerce com tanto zelo e ha .tantos annos lugar elevado 
no ·arsenal mais importante; que temos, sabe que a nossa 
e~co~a de machinistas é imper!eita. . · · 

o sa' B.uÃo DA. LAGUNA.:'-Não h~ duvida ~lguma. 
o SR.. MI~ISTRO DA MARINHA : -Esta escola não tem 

bastado ainda para preparar os empregado.~ ·Sufficien
tes para s-uarnição de nossos navios; de modo que te
mo-nos v1sto obrigados a . usar com muita inconveuien
cia de estrange1ros para macbinistas de_ navios de 
guerra, iuconveniencia que salta aos olhos de qualquer 
observador. 

Da mesma maneira o serviço. do quartel-general de 
que .tão ·detidamente · se occupo!i o nobre deputado pelo 
E~j2irito-Santo, carece de alguma reforma. 

Não sigo a opinião . de alguns de meus antecessores 
que entendêrão que o quartel-general devia ser uma de
pendencia da secretaria de Estado. Repartiçfio esseJ;J
ciaimeute militar, 'com vida em movimento' proprio, 
entendendo com.serviços de uma especialidade de ma
rinha, o quartel-general estaria indevidamente collo
cado . se fosse superintendido pela directoria da se
cretaria: 

O Sa .. ANDRADE FIGUEIRA: -Podia formar por si só 
uma directoria. · · : 
· O. Sa. MiNISTRO DA MARlNDA:-Se formasse por si só 
mlr:t-directoria:, neste cas,a niio seria outra cuusa mais 
do que uma repartição a p!trte como é hoje. 

O que convem é evitar difficuldades que Ge dão na 
. expedição da correspondencia official1 .mas isto póde-se 
'fazer independentemente de . ligar o quartel-general á 
secretaria de Estado. NãiJ será conveniente tal vez arre
dar de tal maneira o movimento do· qua1'tel-general dn 
s~cret~ria de Estado,_ que é a repartiç!ío central do ;mi
rusteno pela c<i:mexao que · ha em ditferentes servtços 
e pela necessidade de manterem-se as tradições da 
1·epartição. A' s vezefi, ácerca de uma proposta do 
qua~tel-general1 ha ne.cessidade de · onvir c~efes de 
secçoes, de ouv1r repo.rtrções estranh.,s, de otwlr 'mesmo 
3.? conselho de Estado; e me parece que nestes nego- , 
mos a ordem clevia ser ailtes expedida pela secretaria 
do que pelo quartel-general, . que não tem meios tão 
a.mplcs de esclarecimentos, como os tem a secretaria. 

O Sa. AN.DRADE FIGUE>RA dá ·"um aparte. 
_O Sa. MrnJSTRO DA M.ut)NHA: -O nobre deputado 

nao me ouvi o· bem; eu disse que a certos respeitos não 
se pód~ dispensar a intervenção da secretaria, mas que 
necesstdade ha de que· venha· á ·secretaria a proposta· 
do. qu_artel-general para o commando de um navio ou 
a 1adwação para baixa de um marinheiro? ' 

Isto posto, Sr. presidente, llle parece que alguma altera•· 
çãose pódefazerno regulamento do quartel-general, e na' 
minha apinião· uina de !las deve ser ampliar as funcções ~ . . 
do chefe do quartel-general, para libertar o ministro de. 
minudencias 'do serviço naval. 

O SR. BAnlo DA LAGUNA:-ApoiadG. 
O Su. MI~ISTRO DA MARINHA:-Hoje eni dia as nossas 

repartições· estão montadas por tal maneira, que o mi
nistro de Estado tem de intervir ácerca de serviços ain

. da os mais insignificantes, de modo que toma-se ao 
ministro o tempo que elle devêra empregar no moyi
mento 15eral do·s negocias, com estudos para illustrar o 

, seu esp1rito1 e melhorar o serviço de sua repartição. 
Dan.do-se, portanto, mais· attribuições ao encarre

gado do quartel-general, ·que ·ficará. sendo empregado 
de1 f\lllcções proprias, e não um mero inf~::-mant<l ou 
intermediaria de ordens do ·ministro, ter~mos attendido 
ás conveniencias do serviço da maneira .que me parece 
mais regular. . . 

Fallou tambem o nobre deputado do· corpo de saude. 
Senhores, convenho que entre os empregados·. ds.s 

classes .annexns á~ da arJll,ada não são ·os cirurgiões e' 
pharmaceuticos da marinha os !Jiaig mal remunera.dos; 
porque,. alé!ll do soldo correspondente a pateute, de 
maiores comedorias de embarque e rações .que recebem 
cómo os demais officiaes, têm .tambem uma gratifica
ção que l)les foi marcada pela lei ou regularuento da 
oTganisação desse corpo. , · · · 

Mas é força concordar. que ainda mesmo com essa 
gratificaÇÃo addiciorial é poupo invejavel a carreiia do 
medico militar entre nós : um 2° cirurgião não. tem, · 
quando empregado em serv:iço de terra, nos hospitaes 
Ol'l nas enfermarias ·dos corpos de marinha, ma'ls de 1855, 
pouco mais oú m~nos. 

Qra, V. Ex., Sr. pr_esidente, h:J, de convir que com 
veucimen tos tão exiguos não é possível to11nar-se de. 
aspirações a carreira do medico militar (apo·>.ados); um 
homem de merecimento que possa pela clinica civil oü 
outro emprego· haver mais do que ·esta pequena vanta

. gom niio se alistará. para servir ila marinha, e a conse-
qneocia é que nos duros tr.mses ·por que tivermos de. 
passar, só ,com grande sacrificio poderemos encontrar 
medic<>s para o serviço naval. · . 

O Sn. DuQuE-EsiiunA TEtXEIRA: -'-Entretanto conta
mos 'alguns bem ílli:tstrados. 

O Sa. MINJS'il\o DA MARINHA:-Tanto maior ' é á in
justiça que se lhes faz com as exigüas retribuições qtte 
percebem. O governo teve de pagar na guerra do Pa- . 
ragull;y1 a mmtos dns medic~s engajados, gratificaçõe_s 
supenores ás das .classes ma1s elevadtts; h ou v e alguns . 
que tinhão vencimentos \superiore.s a 1:0005 por mez, 
além de outras vantagens que lhes farão concedidas 
pelo eng!).jnmento. 

E aillda hoje ern. dia,. em que não temos guerra, e ... <! 
trabalho não é tão aspero como ·naquelle tempo, estaó. 
müitas v:agas por se preencherem .no corpo.da arJll..ada, 
o que é testemunho irrecusavel de que os lngnres de 
medicas militares da marinha não ~ão ambicwnados. 

· Isto posto, parece-me que algumas reformas se po
d,erião fazer no corpo de saude, a mais importante é ;a 
do augmento de vencimentos; mas como isto é qu&~tã(/ 
pm:amente de despeza, reservar-me-hei para o orça
mento, como para a occasião mais apropriada. (Apoia-
dos.) . ' , . 

O nobre deput , do pela provincia de Santa- Catha
l'ina chamou a minha attenção para o sérviço dos 
pharóes; é um daquelles . que teul1o mais em vista pro
mover, é um serviço feito á. navegação e ao commer-
cio .. (Mu·itos apoiados.) · · 
, O Sn. BARÃO n_\. LAGUNA '-E' um serviço m11it0 

importante: 
O Sa: MINIJTRo DA MAniNHA : - E' um serviço que• 

nos ha de in~pim~ as sympathias dos estri,ng:_iros, de . 
todos que procurao os nosso~ portos, que fí·avao com
nosco relações commerciaes (ap.o'iados) ; é tambem um 
serviço feito á humanidade, porqne grande numero de 
vidas se poupará c com ~~a luz que esclo,reça a entrada 
de uma bArra· óu os pengos de um parcel. ( Apow.dos.J 

Um dos meus distinctos antecessores encommendou 
differentes pharóes para diversos pontos da nossa costa, 
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e no relatorio que tive a honra tle apresentar á consi
deuação •. d.o , cor_p,o :le_gi.lati'!o . tr~o/~e :o.ul{!"o·s. ,ta~b.em·. ' . 

Qs (llél!ves .dj)p.1:1ta.d.<>~ p:~l:_a<[J'r0Vm.0J,9-:rlo>Espmt.o.Sa,p~· ~ 
cbam~~ao ;a -mi.nha;· atten~ao> .pm-a •'>a· .o0nveo:iienc1a; de··- se< • 
erigir•m -!phM&es . :em' . •ontm,s : Juga'r.~s, : 1embr.adÇ>s -j?Or .. 
elles, alguns dos quaes parece~ me ··qu~ ·oe•tião. mencw·- .. 
nados no relatorio . (JpoiMois •• ~:l'Pa~tes.) , .. . . . .. 1 . 

Declaro aos . nobres. <l.eputatlos qRe nie esforçq.re1 pot 
conaeguir .'do •corp,o1 legi~lát1 vo·_àu:ginento 'd.é·q~etlitcnJ.ara 
as despez!IJl de -pharôes, e, c001t0 com · a. JUBtjylt, · d~t ·ea::
marw a á<in:relh'ante re~peito ; . é·servi9o .c.Uja, despeza ·não 
se pé de ·considerar deindsiada. '( 4poiados .) 

o· Sn,. Ron~(G;o ·sJ,:.u :-lX'em sev .. adial;la. . . 
O Sal:. ;1\!fr~rs:~~no . nA , M*RiNI;LA :-Nem·wesmo .ser .~dia~. 

da, .co,JJJo ,muito ::hemJein]:lra . o nob,;e(.d,eputado. 
o: Sa. •Smv•A•'Nm.'!~s -:~E' ·:despezru . p;·crP,uctiva. 
O Sn: MrNIST-RO n~ MAArNÚ :-Certamente. :ç>esÇ.e qli~ 

obtiver.o ·credito que •hei de pedi;r, ,prometto aos ncibres, 
deputados que ·l.ratar ei 'de attender a rrecess~d,a!le :da 
illut:Qinação nos pontos ,que forem r~putados máiS;· co,n~ 
venientes , pelos profissionr.es, · , . . . . . , 

O nobre dBpatado ._ pel~ proyincia 'de''Sartta-Oathahna 
chamqu tam'bem· .a minha atte!lÇEo para serviços da 
provínCia· que S. 'Ex, \iignamente'r~preseuta nesta casa. 

O nobre 'deputP,do sabe que .nem tudo se póde fazer 
de um>,t ve~, nem ·tudo _p6'ae ter 'feito. quem., 9qmo eu, 
tão .p'Oqcos -n,ezes· conta ' 'de: exeJ;cicici da ]:epaitiyão a. 
meu cargo ; verei, porém, se· posso melho~ar o serviço ', 
daexcavaçãoe da pratic11gem da'barra da ·Laguna, de 
que:S. Ex. fallou; e oppQrtunamente d~trei a~ provideri~ 
cia.s necessarias para· o.melboramento do serviço. . 

· São. ~s.tas., 'Sr. ·presidéilte, os. eonsidérações que de mo
men.to . jne oçcorrem 'em . resposta; aos ubbres deputados. 
Infelizmente gran'de parte do 'discurso do nobre depu
tado pela província do Espirito~santo ·;nenhuma aifini
qade tin:ha 'C<)m. as materias .do . rr\>j ecto di) :forças .de 
mar. Deploro qüe o. n0bre deputado tivesse de tratar · 
de t al aõSilmpto .... . 

'Ü. Sn . . SiLVA ,NuNEs: ~Fu~.provoqado . 
O Sn. l\fii'i'-rsnto ·nA •M·ARINB'A :-. .' ... e como seu-antigo. 

amigo e: conelig~o.~al'Ío:, lhe·;pedi:rí.a, ,assim.com;o a todos . 
os nossos ·correlrgio.nanos, que:de1xassemd:e :pa~te estas 
questões ele províncias (mmtas apoial!los) que; sem iHus~ 
trarem .o .. espírito: publico e attendereriL á-s _altl!S ·con,v.e
niencias da política, não servem senão para azedar a 
discussão ... ,. . (Muitos apoicúlos.) 

O Sa. Su:vA, . NuN1!ls: - ])llantive-me no terreno da 
defesa . . 

O Sr.. M!NISTRO 'DA'M!iRINJIA :- ... pam-desvairar os 
animos, . e a;parta,r amigos '(nú;itos apoiad~s), compro
me.ttendo-se a -sorte do pal'tJdo· a que. todos 'llertence
mos, :e cuja ~mião ·todos d evemos· promover, po~que 
tem de realizar uma granC.e misdo (Muito bem; m.uito 
bem.). 

o·sn. EVA.l'IGELIST.cl. LOI>ATO:- Y. Ex. Íall.ou profis
sionalmente. 

A discussão fica adi?-da pela :h ora . 
Dada. h ardem .do diR, l evanta- >e a Sê5siío ás cinco 

horas da. tar.de. 

·pnESIDENCIA DO SR. élh'<DE ·nC B.I.-EPENDY , 

Su;u:MAnro-Expedienta.- Loterias.- Pens(l.O a D .. H. de . 
C .. Moura . - Pretenção do majo1· F: J. D. Mattos.'"" 
P!·elmção .dos lentes das faculdades de ·di r6ito· e-med·icina 
e out1·os.- f>·etenção do capitão C. S. de Malheiros,,..,.., 
PrctC'!Ição de Fr. J. do . Espi.r1:to-Santo. - Pedido de 
documentos. Discw:so. do Sr. J. de.A!enca.r.-Ordem.do 
dia.-Eia:;a(llto di\ força nm;al . . Discureos . dos Srs, .An
tonio,_F.rado e.Evangebs(a Lo~ato. 

Ao·meio.~dii!,-.:l:<lit.a a. chamada, . e achando.,se ptllsen- . 
tes. os' Srs .. ·Opnüe ·. de . B~teper:tdy, Porte)).a, · Pa11anhos, 
Pinto Pessoa; :Guirnai•ães, ·Eval;Jgelista Lobato, C~ts$do, 

Fen·eira Vianna, Barros Oobrà, Joaquim Pedro, Souza 
Re~','Gariia· Cerquejí:a1 -Siqueira. Mendes, ·,(il!h!dido- da 
Rocha; ·liruiz ·{:)a·rlos, · Joaql!im •:de ; Nimtd~n:çia, ·J!)ão 
Mendeso' JlílelltY• R. ego, . lXerac1~to ' :Gnaqa., :Ba~;ao : de ·Ana
jatt1ba, M~nezes Bp;do, ~I)iogo ·c<i!l J{Mc?neelJ;~s1An~elo 
do ''Amaral, B;ar1toLclaü<hlla da:•Barl!ft,,Jàronyai'O"l\{artms, 
Lima ·.e : ··Silvjt, · Salles, ' Gami)lo ,rJBaJ.iretq, Gotnes de 
Ça:>1ll<o_;,_.!l\.lenc~r pA:rrari.pe, . Bandeira ,de .c>,Meli01 Bí~ten
court, ·Fiel de Carvalho, Qarneiro da ·Gunha, .Gonçal
ves; da'Sil~a; fflenriques; Azamb:uja, · •R!!poso-dai, Oarnara, 
Leandr.osMacrel, :Ferreira '1age, '.Peteiua r·Fr:apc0,. J .. de 
Alencar, Ferreira da Veiga:, .<Biiriio de•A>naiiia, ::Ilaques, 
Antônio 'Rra<do,cGorrêa de 0liv-eíra, ·Ji>uaiite,:dé Azevedo, 
Batão -da Lag>ana,:Candido! Muvta1 · .Diogo "Vel]IO, ·Pi
nheir0j''Bilrão ·de •iA~ai<f!lg;y-, <il'heod<Oro ·:d!a, Silva, :Sobrdl 
Pinto, •. Jnn:quei);a, M~teíra;;d(a R!'>(Jha, ::Atfforrso rde Car~ 
valh<>, 'Gariiosé 'de:ol\!lienezes,· >Jan~en ,do ·rJ?.wço, •Fontes, 
Manoel.- Clementino, •ill'-aust0:xl.e .:Agniar .e> <Ferr'eira de 
Aguiar, abre-se a ses~ão. · 
' Gompareeem depois . .a e . caber~a,,;a I sessão,;os: Srs. Si~ 

mões Lopes, Araujo Lima,·,P.into .Br!!ig!!-,:Rodrig.ó Silva, 
Mello~Mo.raes, .F. BeHsHio, . P~U!i,no <j.e~\>.~lM> · l'emJ,el à,e 
Ale~par; P.l(r4ig~o llr):,~lheii:.?; ,J~l'çí,qymP ,Pef4d,o,.Araujo 
Góefi, ;F.ereira da Sil•va,. Dnque~Eatptd\1- 're,jx,éira, Oa
ned<>, :capanem(l, . Bapj!w,li~, J;ei"!'eira <'f;u,niçll;, .Apdr:àde 
FigÍ!.eira; . G:omes-.. da , S,ily~~,, :. ~aj.l.ia, ;Flori;à)lq, ,<l,e . Y,0doy, 
Silvà +funes; ~g~st;),,d~. ,Q~iveir~e.J,'ip~o W,ilr~?i~a. 

Fa.lt~o . e~m .. palitidipaçãor,<Js .· S~s : <Assis Roaha, Au
gus.to :Chaves, , J:lo;pgescMo.nt~r~., • Q,andido li'oues, ·Cor'
rêa, ; Cícero .'.Oan~.a~, ,Co~ta J'mtoi Gpuz·'Ma.chád,a, . Coelho 
Rod.rigue~;·Uias ·.da ,,Jito.cha, Ferrian.des <Mi~im;:J<i>~é Oal
mop·, ·,·Nebias 1_- l!'edertCJ eiras.:e ;Rosa,;:. ie ,sem ella; os Srs. 
Alme.id!J, .- Pereit·~t, ,·A,Jrreliano •d,e Cana\ho; Camillo Fi
gueireé-1, Domingues, .Ga1vão, Leàl -de · Menezes, Mello 
Mattos, _l\(oraes ,. Silv.a, M<:lllt~iro . ,de Qa§~ro, ; ]:'ªu,la . Toe 
ledo, Pinto d~ C!!mpo$1 'Pinto I;.ima ,e Vicente_4e;Figuei.-
redo. · · · · 

Lê,-se: .é _·approv,a,se,.a; . ada ,.d,e . !lrJ;lte~iae!l,te· 
Ü'Sa: 1° SEciiliTAJtlb 'liá'' cónta ido s~gt\.inte 

u~' ()fficio do. mi~i-l!teri<> , i;lo il;qperiQ,,declnando, em 
resposta, qne se expedira,?-vi~o, á p'l:e~id!'l,lCia ·da -pro:vin- . 
cia ,Q.q,Pa,r.á.,. cornmuoic(lndo-llite a . deqi~ão, desta 1camarllo 
sobr.e;,q._,elei,;ão ,qe ,!JlEli,toJ;es .. ejj'ectuada. em.4 de ·De~em
bro_;gltirno :na· ~r.eguezia .. lle. Nossa Seal;lo>a do, Rosario, 
da . Ridade. de, B.rag~nça.-JJ;Lteiraçla. · 

. Qu.tro,. do,mesmo .n,inisterio, ·decl!l,l'ando ·que se expe~ 
dira-.al:liso .ao da .<i'azendatparn que•se entregu.e ao.officlal~ 
mai.or da ·sectetaria . d~sta · camara as :quantias que f·ôr 
pedindo até completar-se a de 3:000fl para occorrer ás 
~espeZ>aa.e.ventuaes: da. me&ma cama.~ a d,url!-p.te· o exercicio 
ue 1870 a .1871.-'Inteirada. 

Qutro do J11gsmo miuisterio,ellyian,.do o.re,g,uerimento 
em q1fe o sitleiro _lj.a ·sé ,_da. Bal*, J oaquim i:RltYrnÚp.do 
do Valle; pede· a1lgiiJ ·~tlto' de .. oxden\(do.-..A'. coiD\IIÍB~O 
de pensões .e o.rd!>D.adoi;. " · 

Outro_· do .miui.l';teúo:: do.s ,negocios estraNgeiros, pr.ell- .. . 
tanllo ,.- .. em resposta, inf0rma.ções .á:ilercca da. prisão de ··• 
alguns mem:b.ros : .. da me$a• d1rectora da· Santa Ga8a da 
Misericodi~t .de· :Santos,-,-A. quem fez<>a requisição. · 

Outro d,o ministe~i'o• da,justíça1 eriviari~o, ·em resEos~ 
ta, o bffimo • do·presrdente do ·supremo· ,tri.bunal de··JUs
tiça , · infe•marid.o que· m!Uldou executar a· sentençlt p;ro
:l'erida contra o;· vice,-pr.eàideh,t.e ·da província do Pi&\lbJj 
Dr. • Simpliçio de . Souzà 'Mer)defi; '. e· que nJlrihu~a pto~ 
videncia deu a ttiq)unal par:; ~er obsenváçla a: disnos~çiíe 
do art. 11-' ~:·6•: dO'Mto-addiCional,.po;r ent~nd~r,rião-ser 
ella ' B'fiiilieavel -ao ·c:J!so'·do·•presidente .da: proviocià qne 
já es~á ·Ióra ' do '· exercicio 'i)u dem'ittido,...;,.A_ .qu~m fez,. a 
requisi"ão. · · · · · · 

Outro do mesmO.. ·mi<>i:stêrio, ,énvia'niio ó re·queriníen~ 
to !lP.cumetlt!l.dP. .do .d.~o!lmb~J,!g~~q_r Q.a. r~~çi(~ ,\l.a .c~r+.e, 
Jol/-.quim .· j![iro~il\o J?e,r~ira .J'o,.r.g~} e .-,c~p,~a:! l!lilth~nti,~as 
da •)'llõQluçao.I}W,Peli~al ~ll i~~n,~uJ..ta. q,!l- ~eoça.o .;, de; gu~t19a 
do ,c,qps~}.4o '. o.~ ;.e{it!j.\lo .·.e i, do' .decreto, de! 3 ~9 con:ente; 
que apq~~ritou ilqu.~ll~ , de~ern,l,larg!\Q.:Or (CQm1 as ·holl:raa 
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de muilstro· d·& süpl'emo• t!lifullai: :d~· justiç~, e ordená
do que• lhé' oompeti'fi '-"".A,' éommissiíi)'·dli' p.énsões' ,e;or-
denado~. · · 

Outro 'dó: Sf.' deptttado 1.faffoei Fl'a±idsclr Cdl'i:êa, 
communi{l~ndo .. Jliio poder _compareçer ás ses~ões por 
ter fállécid:ó' üriíi sua: <iu'nh'âda'."--1\faíidà~se 'desanojar. 

u'm r~q;uerimen~ P,e Jo~é Joaquim da. G~ma. :M;al
cher; pedindo ser admittido a: éxame do 1° anuo da 
escola .centralr de que é ouvi'! te, . depois . de pFestar o 
d:os prepar~toi·jos, q;ue lhe faltão ,:"- ·A' commissãD de 
instruoçao pulílica. 

Outro• dé' Ve:âlí.?icio. José· d'a Silva: a1umiio til!ó to . 
anuo .plia>tmilce'litlco•,. pêdindo pará fàzei-· examll' de 
anatomia, depois de approvado no prep·atátório• q'll~ lhe 
falta.-A'· mesma · commissão. · 

; . . , . I 
·Outro dó 'inspeétor dai ·thesouràl'ia da pr'ovi:ttci'lil de 

S. Pàíllo; Jo·sé Xa.viér de Azevedo .l'ii'arqiies, ·pedindo 
melhdtamento il:e . lij)osenta'dorüL- A' con'lip.í·s.sâ0· de 
pensões e ordenados. 

· i:.ó'i'Ê'RU.s. · 

Lê-se, julga~se objecto ·de deliberação1 e vai a:' im:.. 
priinii: para entrar na orlieril. dos trabàlhos, o proj'ecto 
com que conclue o seguinte pane~~, cónjuntàrilente 
com o proj.ecto apresentado pelo Sr. Henriques na .sessão 
dê 1 O d'q corrente: 

"A eoriunissií.o de f112end>~t> tlmdo ·'examin:ado oo:pro-
jecto do Sr. deputado Heriljqnes, concedendo dez·lote
rias a beneficio das ·obràs da mat~rz de Sant' Anna desta 
côrte; ségundo- o plmior e com. a mesma isenção , de di
reitos dàs da Sànta: .Casa ·da Miserieordia, .na fórma do 
decretó legislrutivo :a.· 1,.693 de 15· de Iietnmbro .de 1869, 
é de parecei· que· se adojite o· mesmo projedto, menos 
na· pa~te relativa · ái isenÇão de direitos de que t1·ata a 
ultim~. parte delle; ficando; p.ortáRto,assini formulado: 

" A assêmbh\a gerirt l'e'sblvé : 
<i Art. 1.0 São cóncedidas dez loterias para as obras 

da nova matriz da úegúezía deSanf Anna desta éôrte, 
devendo annuahnente ser exttabidas dnrts dellàs 'pelo 
menos . .. . : 

i<. Art. 2.° Ficão 'íevogadá:s· D.s 'disposiçÕes em'.'cGn-
tratw: . 1 • 

" Sala dúii cominissões,··em 20 de Jt\ilho d'e 187'1.
ca,·dosii dé '!il&nezos."'-Perei1'a. da' Silva."':"íl:ràujo ·'Lima., 

PElliSÃO A ·D. il:. DE c,. ·JirouilA. 

Lê-~e, julga-sé objecto de· delib'eração, e vai à impri
n\ir para ~ntrar na ordem elos tr'a;balhos, .o 'proj ecto 
com que conclue 0 seguinte pareéer: 

" A co=issão de pensões e o~denados. eiram'inou a 
cópi;t :do decreto de 26 d.e Outubro. do anno proximo 

. fi!fdo, qn~ ·concec!eu uma pensão ·a D. Eertoelinda de 
Carvalho Moura, e D.Ssim · os documentos ànnexós, e é 
de parecer ·que sejn adaptado o · seguinte projecto :: 

. ;,~. " 'A as·sembléa ge1'àl resolve: , 
" Art. t.b Ficil appi·ov~tda a ·pe'lniiio 'de '3ófi miinsaes, 

sem •préjuiio do_ inéio soldo q·ue 'posi;'a '' eomp'e'tir-lhe, 
concedida pàr decdto de 26 de Oí:itiiliró dé 1<870, a 
·D. Herme-l!J:rda de Carváibo Moura, viilva '·do capitão 
d? exe1:cito :Matroel Erlisnto di! CàrvalhO' Mou'ra, talle
mdo em .conseqliéhcia lkfêtil;héhtos rei!ebídos ·em'com-
bat'e. . . . · · 

" AFt. 2.• Êst'n pth~s~o siltll. paga dá âP:ta dó'mesmo 
decteto . · , . · 

" 1i:.l't:· 3.• São Jliivógàil.as às ~disp'osi'Çõ'es em·'cotiti1ario. 
, -Sala das ' com'ti:rls~ões, ·em 21 lie' Jttíiho 'de l'871.

Càrii'eii'o ll<t Cid•lià :~H. J(irtt·ça'.=C; •Roéhli. ·~ 

. Lêill-àe, ·e -são ~pprovados sem · tiébate, .os segnintes 
parec.er~~ : · 

-~itÍl*Éitçlo DO !fi\JOR F;•·J>-~. lllkTTOS., 

« A'.·étn'nmissão de pensõeS· e órÚnados . ;L~i :presente 
C· reque1·iménto d0 ~ma;jor Flttncisco José Dàrhasioii\iat
too, em que solicita dest~ augt~ta cam~r~, a graça de o 

I 
I 
I 
I 
. I 

aposentllr. como escriv-ão.,da, cotlector.ia geral da:·.ci4adé 
da• Cà:cho.eira,. na prov-iileia,.da;. B"abia' · · 

, "Allega o •sup'}llicante-,que·,, além, d:e. .. 3~' annó&. d·e\ser
viço naque1le emprego, prestoü outros por occasião da 
invasão do chDler.a-morbua naquella cidade, é velho e 
poore, e iníluio para que, como voluntarios, dons filhos 
s~us fo~sem para a campanha do _Parap:uay, um dos 
qttaes faHedeu enr combate, e o· outro ali i militou até 
a terminação da guerra, E em qne· hoj-e percebá;c vanta-
gem .alguma.. · 

" A commissão entretanto entende que eata;.au@nêta 
camara ni\o é competente para conhecer do .ped,ido ·do 
supplic·ante, e sim. o governo, que ali ás · &obr~ .esaa. .pre- · 
tenção pre:;Um infoxmaçií.e .de~Íavóra·vel em av.is.o de 
26 d'e Outubro de 1870, e por issQ é a commissão de 

. parecer qne seja indeferido o req:uerimeuto. · · . 
" Sala das .com1pissões, em 21 de Junho de 1.871:

Carneiro da Cunha: - H. GraÇa.- C. Ro~.ha.» 

PRE.Tl3NÇÃO D()S •LENTES DAS FACULDADES. D/" MEDIEI~A 
E DE DIREITO E OU.TROS. 

" A' commissão de pensões e ordenados i~rão pres~ntes 
!\s petiç.oes dos lentes das faculdades de medicin'a da 
'CÔl'te e Bahia, dos mais empregados daquellas, dos.len
tes da faculdade de direito do Recife , e dos emprega
dos' da de .S. Paulo1 solicitando o augmento dos venci-
mentos que percebem . · " · , . 

« Para que· possa a commissão dar úm paYeçer satis
faetorio sobre tal ·pretenção · que .affecta qua.si· todos os 
estabelecimentos de ensino superior, .necessita da audien
cill. do govern<> ·imperial: a quem para isso dev:eráõ ·ser 
remettidas aquellas l?etições. 

" Sah das commiêsões, 17 de Junho d~ 1871.-H. 
Graça.-Carnei1·o da ~unha.-C. Racha. " · 

PRETENÇ.~O DO OAPITÃO C. S. DE MAtREIROS .. 

ct · .Carlos Sabino de Malheiros, voluntario da patria 
e capitão bonorario do exercito, solicita do c0rpo le- . 

. gislativo o melhoramento da pensii.o de 42.fl qne lhe foi 
·Concedida· pelo g~yerno, allegando qne, além de ni'io 
poder absalutàniente -por outro v modo obter meios 
.de· subsistencitl ,· vr&to os muitos e gravíssimos 
fe~:imentos· rece~idos na campanha do ParaguQy, não 
fo1 •aqtwlla pe'n>ao . calculada wbre as baees adaptadas 
para todas·M otltras coilceclida.s em ca.sos •scmelba.ntes .. 

'"· A cdmmíssãG de' pensões e orde·nad'Os julga ·atten
divel D. p)·etenção do supplicante; ma~, sendo a materia 
da competencin ,do :r,.oàer ex~cuti·•o, é de parecer que 
·ao governo se rametta o . r<lquerimeuto -do . suppoicmlte 
para toma-lo :aa j.asta consideraç::Lo que · merece .. 

"Sala das commiSPões, 17 de Junbo de ;1871. 
H. C.r(tfa.-Cam.eiro da Ounha.-.C. Rocha. » 

PRETE~CÃO DE FREI .TOAQU!ni DO ESPJRI'l'·Ü·'SANTfl • . . I . , 

. ·(! Frei <lcraqu:im do Espirito-Santti; '!lO -requet·l!nento 
que foi submettido á commi'Ssií.o . de pe;Ji!SMS e ofillena
dos, aUega : 1 °,, que ·no 1° de Março ele 1856· -foi no
meado lente de eloquencia sagrada D!) seminario epis
tlO'pal ida ·cidade de 'Olind·a; ~·, que; verificando-se a 
seu. r espeito a condição do art. 4° do decretou. 1i27'5·de21 
de Ne>vembro, de 1853 ·foipl'ovoido a titulo vitalicio com 
a regencia d·a ·tilésmaoadeira por :nomeação •do 'ge>verno. 
impe;rial de14deNovembro de 1861;3•, que,a ·d'espeitc{ 
d~~sa ·.nomea~ão vitalícia, ficontpricitdo do ' e'Kercicio elo 

, seu direito aclquirido, por ter sido annexada pelo de
creto n. 1,073 de 22 de Abril de 1863 aq:Uella ·cadeira 
á de rhetorit a do rllésmo semimi.rio; . . 

" E julgahdo-se o supplicante injustam~pte offendido 
-no· 'àeU . Q.ií!eho, ;pede .•ao ''poder legislatiNo que o faça 
:teín:tegt'a'r !na ~adeitade qtte l'0i esbtllb81lio; , ~m·a0' me
nos pague-lhe os ordenados vencidos; . decretoodo,· ou

--trosjm, .ru:p.e;. ;pFo<Yid~ncia que p.onha· term.o· ;á violencia 
.. soffliÍ.'il.a <e .lb:e:;ilefina,..,a. sua ,pGSi.ção. ·. . . . · 

'\ A ct>mmissão .'de pensões .e ordena<).os não se_julga 
·hahilit.~da r:pam consultar sob r~ n preton~:ão do F,upp li
cante sem preceder informação do governo, de quem 
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._ elle ~e queixa; pelo que é de parecer que se reinetta 
p:~rn esse fim ao governo a. petif.ii.o do supplicante;- - · · 

" Sal~ d.'lS conunissões, 17 de~J'Wlho de 1871-- c. 
:Rocha.- H. Grara -Ca.-miro da Cunha.» 

O Sr . .!1. de ~lcnear pronuncia um discurso que 
se acha no Appcndire. 

. Yem :í. mesa, c! lido e ~p~i:ldo, o seguinte reque
:rlroento: 

" Rt:>queiro que ~e peç:io ~o gO\·erno copias das ftprc
~e:ltaçúes diri;:('ida.~ ao rnini>terio do lmperio contra o 
decreto n. ~,675 de 14 de J:meiro de 1871, e que sejão 
:re:nettidas com a represent:.ção dos e11tudsntes da 
iacul<lnde de medicina á. commissã.o de instruc9iío 
":ln1lica. 
· « Sala. das sessões, '21 de Jun1lo de 1811.-J. de 
Alencar. » 

O Ss. )ImsTno no brPf:Rto pede n. pala'\Ta. 
O Sa. Pa&stnE>iTE declara adiada a discus•iio. 
O Sa. Conmh DE OLI~IIlA. (ministro · do impe.-io) 

(pela ordem):- Sr. p.esidente, eu dirin poucas pala
·nas, c não me oppori« ao requerimento. Parece-me que 
esro p6de se-r '\'ot:ldo agora, F.e 'V. Ex. me permiitir 
breve respoF.ta ao :r.obre deputado pelo Cea.r:í.. 

. Não '%équererei urgeucin, porque não desejo demorar 
:1 discu5são do projccto de fixa~~ de forças de mar, 
àado' parn ordem do di". 

Esttmaria, porém, dizer desde j:í. algumas '(lalavras, 
com :Ls quacs a questão do requerimento póde termi
::J.ar; mas se não é isto possh·ei, f.illarci em occasiiio 
opportuna. -

O Ss. PnESJDEliTE:- Não se póde prescindir da. np
provaç~o de urgeaci.11 para que hnja qualquer discmsü.o 
"respe1to do requcr1mento do Sr . .Alencar. 

O SR; A!''DRADE FIGUEIRA (pela ordem) : -Requeiro 
nrgenci11 p:z.r:1 continuar esu discussão. 

O S11. MtliJSTnc> no lXPEl\tO :-Preterindo a discussão 
do proj ccto da proposta de fix:~ção de forças de Ill3Í' ~ 

o sà. A:IDI\ADE FtG'CEIRA :-E' urgente OU\'Ír R Y. Ex. 
O Sn. ~hstsTso 110 l'IIPERIO:-Sr. presidente, se a ca- "! • 

:n:~:Cll ou se V. Ex. marcasse o prazo brevíssimo para 
1!Sb. discussiio, apenas o tempo neccs8a.rio para a mi
::J.ha resposto, cu nü.o me opporia á. urgencia proposta. 
O que não quero é prejudicar a di~cuesão de uma ma
teria mais importante, quando para esta questão breve
mente ha\'erá. occasiiio opportun:i~ que é a. discussi\o do 
~r~ameuto do imperio. (Apoiado•·) 

O Sa. PRESJDE:"TE :- ~iio posso propõr ú. vota<;ão o 
~equeri:nento de urgencia, senü.o nos termos em que 
fõr feito. 

O Sn. DcQt:E-Es~ADA TEIXEJU (pelA ordem): -
,\presentarci o requcrimec.to de urgenc1a com limitação 
de tempo. 

O s .... PaESJDESTE :-P6de Íllzc-lo ''crb:J.!mente. 
O Sa. Dt:Qt:E-ESTil.\liA T~etXEJ!lA. :- Entiio rec1ueiro 

::Jrgencia por meia hora. 
Poato a votos este requerimento, é rejeitado. 
Fie:~., portanto, adiada. a discussão do requerimento 

io Sr. J. de Alencar. 
Es~ndo e~gota.do o tempo destinado para u pritlleira 

?arte da orde!ll do di:~., p:11;sa.-se á segunda. 

SEGu~DA. PARTE DA ORDE~l DO DIA. 

Continúa. a 2& discuasão do art. to d& propo~t:L do 
~o\'erno que fixa a. for93. na'\"'al para. o anno financeiro 
'-'C 18j2 :l. 18j3, 

• ttr. A1ltolllo Prado (aUtt1çüo): - Sr. prel'li
<len~. reconhecendo-me o menos babilit:l.do doe mem
:.ros desta ca:ma.ra para tratar da propo5ta do ~ovcmo 
:t:e se acha. em discussão ("elo apoiad~•), eu nao Tiria 

á. tribuna se não fosse levado pelo desejo de extemar 
o meu pens:t:ne::.to p.:>litico em relação á. marcha. do 
gabinete, dando no mesmo tempo açs meus c:onstituin
tes as razões pehs quaca me '\"ejo colloC:ido na dura 
neeessida.de de ne~r-lhe o meu fraco e insignificante 
apoio. 

Peço ao bon~~J.o Sr. ministro :ia. marinha, muito 
digno repre;en:ante pelo 2• districto de minha pro
\'incia, que não wj:1. outro move} para o meu procedi
mento. 

Pri\'ado do direito da pala-m~. qu:mdo ee discutio 
a resposta. á. fa!I:J. do throno e a proposta para a fixa
,_..!lo d:..s forças de terr.\, em virtude de dous requeri
mentos d_e eJICerr::tment(), aproveito-me da primeira 
opportumdade qu~ ~ me apresenb. p:~.ra o fim a que 
me proponho. 

Senhores, n:lo partilho a. opinião, aliás muito res
pcitavel, manifesta.d:t. nesta camara por um honrado 
deput:l.do pela. pro'l"ir.cia do Rio de Janeiro, quando 5e 
discutia a resposbl á. f:llh do throno, a respeito da na
tu:-&:~. do no~so ma.uua.to legiEla.th·o. 

Disse esse illt:stre deputado, e o go\'erno tem repe
tido em artigos oue manda. escrever e publicar no Jor
nal do Comm~··cio; que o deputado no exercício de se11 
mandato n3o deve lte~itar um ~6 momento exn sacrifi
car os interesses, :J.$ idéus, as opiniúe& de seus coneti • 
tuintes, para inspirar-se unicamente nos dictames de 
su:1. consciencia. 

Sem querer contest:u- a. legitimidnde do principio de 
que o nosso mandato não é imperativo, se me \'Ísse, 
entretanto, colloe::.do na necessidade de sacrificar os in
teres..-es, a.s idé:J.S. e :1.5 :l.Spiraçlies dos meus con&tituintes, 
para p~utar o Íneu procedimento nesta e&mara pelo• 
dictamee da minha consciencia., eu não hesit:l.ria um 'ó 
momento em renunciar o meu mandato. (Muito bem.) 

Sei perfeitamente que o corpo eleitoral, que me deu 
entrada neste recinto, não tem o direito de C8Sil:l:l'·me 
este mandato sen:io depois de fiado o praz;o pelo qual 
me foi elle conferido; mas não é menos certo que pnra 
com eeae corpo el~itorn.l c:ontrahi um11o obrigação moral, 
que consiste em def<mder as suas idéa.s, os seus princi
pio& politicos, que ta.mbem são os meus, e os seus ill
tere!ees. (Apoiadoo.) 

-"-s idéã't"é os interea5CB dos meus constituintes, -..:.::i
dos ás idéns e aos bter~s9es dos constituintes de cada. 
um dos membros desta camnra formão a opinião !:a
cionai, o interesse geral do paiz. (Apoiados.) 

Entendendo, po1g, deste modo a natureza do man
dato que represento, e estando intimamente conven
cido de que a politica do go'\'erno, sobretudo em rel:iL
riio á magna questão do e.ta.do servil, contraria. a opi
nião e 08 intereeses dos meus constituintes, vejo-me 
obrigado a negar no go,·erno o :a:eu fraco e instgnifi
cante apoio (tu'lo apoiado•); e, procedendo por este modo, 
obedeço igual!llente nos impulsos d:~. minha con-
6ciencia. 

Sr. r·tesidente, o :1:\no pa.~sado 1 manifestando-me com 
toda a franqueza a. reFpeito do ministerio de 16 de 
Julho, the occasi!ie de aizer que nilo poàia deixar de 
dar-lhe o meu apoio, porque havia comprehendido a 
!oluriio do gnLVe problema. do estado sen•il, do modo 
ma.i~ conveniente aoa intereeaes do pa.iz. 

Ora, tendo -me manifestado de~ta ma.ueira, em re
l:~.çio a esse g&bin~.te, e vendo agora :í. testa. d& adml
:Jlistração do paiz um governo que pensa ee modo in
teiramente contrario, conservo-me no 1neu posto, ne
gando-lhe o meu apoio. (Apoiados.) 

.A. questão d~ estado servil, aenhorea2 não é ~ma 
questi<o de partido (apoiado•), 1)()rque nuo conFtltue 
oandeira de nenllum dos partidos naciona.es, ou antee, 
porque e~~ n~ band;irn de to~os os pllrtido~ do paiz; 
ma.e, ee nao e questaQ <ie pa.rtidoa, tem metoa de o;<J

lur;io divenos, c:on{orme ~ principies dos partidos que 
a tenUlrem resolver. 

Se, para a. solução destn. que~tiio social ni<o encon
trusemCJe diveraidad.e no modo de proceder, proveniente 
da divenida.de de princípios dos partidos <lo paiz1 eu 
n~ comprthendería. ,_ di~tincc;:iio que entre el!ee aeve 
e~etir. 
~ão pretendo demorar-me no de&e:t'l"oh·imento de5tee 

primcir1o~, porque elles j:í. fori:io 4:lbalme!:lte snstenta-
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dos e definidos pelo honrado deputado pelo 9.• d.istricto 
da província. do Rio de Janeiro, por ~i.ão da dis
ell86ão do voto de graÇ~~B. 

Se · o partido conservador tem uma razão de ex.isten
cia, est& deve revelar-se, principalmente, na escolh:1. 
dos meios que emprega. para levar a. effeito as reformas 
que julga necessaria.s. 

Ora, não ha quem conteste que o modo de proceder 
do partidn conservador a. respeito de reformas deve ser 
diverso do modo de proceder do partido liberal; este 
procede precipitadamente, · nttende ma.is á. couse<luen
cia. doa principios e ao d~nvob:imento das idéas do seu 
programma do que á.s exigencia.s das circumstancias e 
ás conveniencias sociaes do presente; o partido conser
vador, ao contrario, a.ttende eobretudo á opportunidade 
das re~ormas e ao modo por que se as pretende estabe
lecer pa.ra o aperfeiçoamento socinl. (Apoiados.) 

Portanto, conservador de convicções, .aii.o posso Yer 
com bons olhos o proccdimemo do gabinete de 7 de 
Março; no modo por que pretende resolver a. questão 
do estado servil. 

Parece-me, senhores, e isto me assusta, gue se · pre
tende novamente inaugurar no paiz a politica fatal do 
progressismo, e este susto, estas minhas apprehensões 
tomiW-se maiores quando vejo o procedunento que 
est& tendo o partido liberal para. com o gabinete de 7 
de Março. 

Direi aos nobres ministros que desconfiem desse apoio, 
que não o aceitem mesmo ; porque , se elle é sincero, 
nasce da. confusão dos partidos. Leve o ministerio á.vante 
a sua. reforma ; mas ao menos declare franea.mente que 
se vê obrigado pela for~ das circwnstancia.s a s:J.crifi
-car as idéas do partido que o eleYou ao poder ; ficar:í.õ 
assim definidas as nossas posições , e o paiz não será. 
victima ainda uma vez de mais uma m;Y,&tifie&{'ão. 

QU&Ildo em minh:l. província, Sr. prestdente, tive co
nhecimento da. organisayão do actual ministerio , nos 
meus amigos , que me interrogavão inquietos a. res
peito da sua po1itica provnvel em rela?o ao e&tado 
"Servil, eu os tranquillisava, e não podia detxl!.r de assim 
proceder1 attendendo para os elementos que constituião 
esse g&bmete. 

Senhores, ea '\"Í& no honrado Sr. presidente do con
selho um dos nomes mais prestigiosos do partido con
EerYador, um dos membros do g:tbinete de 16 de Ju
lho, que teve a respcitt' dessa questão um procedimento 
inteiramente contrario ao do gabinete de 7 de Março ; 
via em S. Ex- o homem que deste modo pe <>.xpres
sãra o anno p:u;sado ~o senado em ses~ão de 27 de Se
tembro: 

« O espírito publico , ]oDge de quer~r prccipitnção 
em tão ~ve negocio (apeiado.•), no~ ~confelhn a ma.ior 
prudencta ; n~ palavras do gabinete, fóra dos círculos 
politicos, não f&riio mal acolhidas peh n:u;üo. 

" Os mais interesmdos na wh:fiio dcst:~. questão, as 
classes que mais devem fentir os effeitos da reforma 
~ocial q':le temos em vist.'t, e~ses :-.ão le..-ad.ü a mal a 
prudencia do gabinete. A sofreguidão se m:mifesta. em 
poucos. » 

Eu via no gabinete o nome do honrado Sr. ministro 
da justiça, um dos caracteres mais re5peitaveis do par
tido con.sen-ador, uma das esperanças Ja lavoura, por
que S. Ex. em 1867, :cesta c::=rn, huv!:~.-se consti
tuído o defensor de eeus interesEes, protes.tando ener
giea.mente contra n iDcor.siden:.ção do ministerio de 3 
de Agosto em uma questão cujas difficuldades S. Ex. 
conEiderava tama.nhas, que a seu respeito referio aquel
las celebres palavras do Visconde de Cayrú-queao ge
n~ro humano niio era dado reaol•·é-la! 

Eu via no mini~terio o nome do honrado Sr. ministro 
da agricultura, o apre~ntador da propo6ta de 12 de 
:Maio, e em S. Ex. eu via, nií.o só um dos membro~ 
da maioria desta ca.mara, · que o anno pa5sado susten
tou lotio ,iribus o gabmete de 16 de Julho, como o 
autor de varios proj~tos que aqui :foriio apre~ent&doe, 
06 quaes dniio tradt:zir as opiniõee de S. Ex. , e, 
entretanto, nelles niío se descobria. uma 16 idé~, uma 
s6 medida directa. para a resolução do problema. 

Eu via, igualmente, no honrado Sr. ministro do 
imperio, um dos membros da maioria de&ta ca.mara, 

To:wo n 

, -~a .o anno passado apoiou a politica do m.inisterio de 
··urde Julho. 

E' verdade que.+:.ia. t&mbem no ministerie o nome 
d~ honrado miniatr.> da. marinha, abolicionista impa
Ciente, ••. 

(Ha .,~rio~ app.rltl.) 

Mas o proprio facto da entrada do nobre ministro da. 
marinha para o ministerio de 7 de Março ccmtribuia 
para. tranqnillisar-me1 tK~rque sem duTida alguma ella 
queria dizer que o D11ll1Sterio niio pretendia fãur desta 
questão tUD:t questiW politica. 

(Ha um aparte.) 

Já. vê, portanto, V. Ex. que, por todaa estas razões, 
eu tinh& todo o fundamento para tranquillisar o e51lirito 
preoccupaà.o doe meus amigos dn província, na maior 
parte la,-radores, qllAl!do, d<J.ndo credito a boatos, já 
receiavão alguma col16& do ministerio de 7 de 1\Iarço 
na. aolução da questiio do estado ssrvil. 

Qual niio foi, porém, Sr. presidente, a. minha sorpreza 
qUAndo, ainda na minha provincia, tive conhecimento 
da. apresentação inopinada da proposta de 12 de Maio'! 

Disse apresentação inopinada, e o sustento. 
O Sr. presidente do conselho, com a sua pala;\-ra. elo

quente, procurou justúicar-se dest& :falta de cortezia do 
ministerío par.s. com a camara, dizendo que o governo 
estava no seu direito, apresentando a propostn, embora. 
a cama.m já. hou;esse tomado uma iniciativa a respeito. 

Mas, seilhores, dll. parte da. minoria que se a~ em 
divergencin do ministerio nunea. ninguem conlãtou
lhe esse direito, e nem se o podia fazer, porque t! um 
direito constitucional. ' 

Mas pergunto á cama.ra. : procedeu com a. delicadeza 
neoessaria para. com & camara dos Srs. deputados o ga
binete de 7 de !.larço, apresentando eata. propoata eem 
consultar os eeus amigos, sem ouvir os membros da. 
ea.ma.ra conservadorn em sua. unanimidade, e do apoio 
da. qnal não podia prescindir 'f 

Cieio, Sr. presidente, que tenho neste ponto, nest& 
questão, justificado a. necessidade em que me vejo de 
neg:u- o meu apoio ao' miniaterio de 7 de Março. E, se 
porventura. comprehendo ma\ a minha. missio, se niio 
repreaento a opillliio e defendo convenientemente os i»te
resses dos meus constituintes, sirvão estas pala.VTa.s de 
provocação J?&r& que o corpo eleitoral do meu dis
tricto se manifeste contra o meu procedimento. 

Se isto se der, deixarei com prazer o lugar que in
devidamente (muit01n&lapoiado1) occupo nesta camara. 

Mas, senhores, infelizmente, niio é só por causa da 
questão do estado servil que me vejo collocado na. dura 
nec~esida.de de mo afastar do g&bmete. 

Lanço a. ,-ista para fln&ai todos oa ramos dn. adminis
tração, e procuro debilde descobrir nelles os veatisios 
da aolicitude administr&tl.va do gonrno. 

Apresentando uma reforma tão r:ulical como essa que 
pretende acabar por assim dizer com um dos elementos 
da. noWL producção, quaes sã.o as medida.a que o governl) 
entende necessarias e tem tomado para que se opere 
essa reforma sem maior abalo, de modo que a tra.:::s
formaçio fio elemento eecravo para o lh·re se faca ~m 
prejuízo das fontes da nossa pioducção agricola 't , 

Senhores, a colonisaçiio é iltcontesta'\"elmente ·um dos 
meios mais effiea.zes, se não o un.ico, para qu~e68à 
transforma.t;iio se opere lenta e pac16.camente. 

Entretanto, o que se tem feito para fa;orecer a co
lonisnçiio 't E' verdade que niio eó o nobre ministro 
da. agricultura, como alguns dos eeus dignos anteces
sores, fizerão contratos para a introdncçiio de colonos 
no pa.iz, porém, como terei occas~ • de mo~tra;r e::1 
tempo opportuno, esses contratos 8ao tncxcqu1Ve1e e a 
prov:t está em que a.té hoje nenhum delles tem sico 
executado. 

Parece-me que o ~overno nãG tem estudado;) cOSITe
JIÍenkmeJite a questão da coloni.eação, e assim penso 
}*'que vejo q~e ainda. persiste li&. crc_?ç.a. erronea. de. 
q11e não é poss1;el mednr a colonuaçn.o ao lado da. 
-mio. 

Se o nobre ministro da agricultura qnizesse apro
fundar o estudo pratico dEsta materia, veria que na 
provincia de S. Paulo a questão da.colonisaçlioao lado 
da escravidio é wn& questão resolvida. (Apoiados.) O 
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honr&ao ex-miniat.ro da. ~cultura. o Sr. CIODHlheiro 
Diogo Velho, incumbia ao ~,pr. Carvalho d~ Moraes 
à~ ir á provincia de S. Paulo Vlllitar as colonias parti
cula:ea &Ui e:ristentes e estudar -praticamente a. ques
\io da. colonisação. 

Esa colllllli!são foi desempenhada muí1o satisfac~ 
riamente (Gpoiad03)> apresentando a.quelle illustzado Cl
üo um relatoriG- cfiguo de todo o elogio (!zpoiad03}; c, 
#e-se me:amo diz.er,·que éo escriptotua.lSutile com
pleto que tem appa.recido entre nós a respeito da colo
nisação, praticamente fallando. ( Apoiad<Js.) 

Entretanto já. lá. vão dous mezes de sessão, e o no
bre ministro da agricultura ainda não promoveu nesta. 
camara a adopção de qualquer providencia sobre os 
auxilios indispensaveis á. coloniea.ção particular, já. niio 
di.,.o em relação á.s outras provinci:l.s, mas em relação 
a g_ Paulo, onde, em vista. <los d:l.doa que possu~ o go
verno, j:í. se devia ter feito alguma cousa. 

(lia um aparte.) 
E' veld&de que o nobre ministro em seu rclntor~o 

apresenta. algumas idéas bo:1s ; ma.~ a cama.r:1 e o pau 
j& devem estar completamente descrentes dess:u; pro
messas dos relatorios, . que, afinal, não passão de pro
messas. 

Um dos meios de promo;era colonis:~pão consiste no 
melhoramento do nosso systema de vl&Ção, aperfei
çowdo ·as estradas existentes e abrindo novas. 

Entretanto o que tem feito o governo para mdhorar 
1-ite ramo. do aerviço publicoY E' verllade que se dia
ente no senado um projecto, AO qual dei O anuo pas
sado o meu voto nesta camar:~., para o prolongamento 
d& cstrach de ferro D. Pedro II, na direcção da.s mar
trens do Rio S. Fra.ncisco; este projecto a.ttende na. 
~ealidade a uma palpita.nte necessidade das províncias 
de llfinas-Geraes e do Rio de Janeiro. 

Mas, Sr .. presidtlnte, este projccto .att~nde U?ica
mente aos mteresses destas duss provmctas ; e e ne
ce~~sario que o governo :nii.o se esqueça das outras pro
vincins do Imperio. DisEC o nobre ministro da agri
cultura no Ecn:ldo que p:rcten 'in trnt;ar do prolong_n
mento das outns esttadãs de ferro extstentes no patz, 
mas que não o poderi:J. fazer senão depois de cffcctuado 
o seu resgate pelo Est:t.do ; mns, senhores, este intento 
do nobre mblistro não poder:!. ser levado a cffeito. 

S. Ex. deve saber que os contratos das eomp:mhi.as 
com o governo :niio as o brigão a esse re~gate ~e::ão em 
tempo muito remoto e em col!.diçües di.iliccis de rea-
lizar-se. . 

A c~trada de ferro de S. Paulo tem rendido m::.is de 
6 Qó, c n'um futuro proximo terá. mnior rendimento, 
superior :í. gnrantia do Estado; portanto, a sua compa
nhia não :tceitar:l. qualquer proposta do governo 
pnra o re~!!a.te da estrnda, deide que o governo 
não lhe oifercça com a compra melhores condi
~ões de rendimento de caJ'lital; ora, não é isto o que 
o nobre ministro pretende f:uer ; porta.uto vê a camara. 
C!,Ue :u; -çista.s do nobre ministro n5.o Eati~fazem as legi
tlmas aspirações das províncias de S. Pau'o, Bahia e 
Pernambuco, as quaes pedem o prolongamento das 
euas e!tradas de ferro. . 

O S&. MI:sisTno DA Mui!'\RA Cll um aparte. 

.. • o SR. A:sTO:SIO PI\ADo :-Sem duvida; e eu daria o 
meu -voto á idéa do governo, se pon·entura fosse exe
quivel o plano do noerc ministro. 

Além do aperfeiçoamento das actuaes vias de com
municação e do estabelecimento de outras, é preciso 
fazer-•e mais alguma couaa parn promover o de~envol
-vitnento da. eolonisayão. 

O colono ou immtgra.nte que vem estabelecer-se em 
um paiz deseja encontTa.r nelle as garantias de f:unilia 
e de ptopriedade, com !1.!! qua.es contava em 1ua terra 
natal. 

Qra, senhores, a nDa&a l~ialaçio civU, I!Obretudo 
qllflll.to aoa CIUIIIJilentoB entre mdividu:oa d~ eeitaa reli
gioau differentu, é ullll. _obataculo ao desen\"olTimento 
da colonillaçio. Exist. um pro~ecto ue.ta ea:mara, 
apresentado em um dos ultimDa diaa ca seaa5o do anuo 
p.:wado, ettabelecend.o o principio do ea.aamento civil em 
noeaa légialaçlo e 1181igu&do pelo hourlldo Sr. ministro 
ie eatn.ngtiroe. 

Se eu pud>lllll8 acretlliar na IIÍll.eerida.de com 9.ue o 
governo nos promette a sua desvelada attenção para. as 
mais urgentes necessida.de do pe.iz, estranhà.ri& o facto 
de não tratar de promover a. passagem date e de ou
tros projectos, que e?~tanto forão apresentados por 
alguns dos aetuaes mUllStros. 

A reforma da nossa legisla.,_::.,· quanto aos contratos 
de locação de serviçoa é igualmente uma necessidade 
reclamada pelos interesses ch colonisação. E' preciso 
aca.bsr com a distincção enQ-e os contTatos de loeaçiio 
de serviços em que o locador é brazileiro e aquelles em 
qué é estrangeiro: um regulado pel:t lei de 1830, e 
outro pela de 1837. 

E' necessario ainda que o colono ou immigrante que 
vem estabelecer-se no paiz possa ter um coJihecimento 
mais ou menos exacto d&s garantias que a lei offerece á. 
effectividade dos seus contr:ltos e dos meios de invoca-la, 
quando seja preciso; convém, pois, formular Ulll:!. lei 
de 11roeesso especial para os contratos de locação de 
serviços. 

E' ta.nto mais para censurar-ss :~. incuria do governo 
a este respeito, qusndo elle não póde deixar de ter co
nhecime.nto desh necessidade, reconhecida. pelo Sr. Dr. 
Car;albo de Moraes como = dos impecillios do desen~ 
volvimento da colonisação e immigração para a pro~ 
vincia de S. Paulo. 

A. reforma da nossa lei de 1860 sobre orga.nisnção de 
sociedades anonymaa é igualmente de a.bBolut& neces
sidade. Com esaa. lei é illincil desenvolver-se conve
nientemente :1. iniciativa particular, que tena por ins
trumento as :t.SSocinções particulares. 

Vou apresent:l.r alguns factos occorridos em minha 
pro-,.·incia, para mostrsr os inconvenientes da lei de 
1860. 

Quando se tratou de organisar a companbi.:!. que 
está prolongando a estrada de ferro até CampinM, a 
directoria provisorin. da CQI!lpanhia Paulista, a cuj:~. 
teeta. se acha um distincto jurisconsulto, lutou com 
gra.ndes embaraços para conseguir do ~overno auto
risaçii.o para a incorpora.,ão da companh1a e a appro
Y:~.çii.o de IJCUS eatatutos. Alei!l da demora dÕ~ pafJeis n:t 
secretaria, tiverií.o de ir ao conselho de estado, o qual 
foi Qe parecer 91ie se fizesse algumas modificações nos 
est:l.tntos, modificações que só ;podião ser feit&s pela 
directoria com autorisnção espec1al da assembléa. geral 
dos accionistas. Emfim, só depois de !UUito tempo e 
de muit:u; difficuldadcs t! que se pôde conseguir a auto
ri~nçio parn a incorporação da companhia. 

Pouco tempo depois tratou-se de orgnni8ar ume. outra 
comp:mhiu pnra construir uma estmdn de ferro de Jun
dia.hy a. ltú. A directoria provisoria dessa companhia, 
que já tinha a experiencia dos embaraços e difficuldndes 
com que lutára a. comp:tnhi:l. Paullita, copiouquasi quo! 
litteralmente os estatutos dessa companhi.:!.; entretanto 
os seus estatutos ti verão de passar por noYas altera.~ões, 
o que além de outras c:tusas, demorou c diffieultou ex
traordinarinmente a incorpornção da compaubia., sQndo 
preciso que o seu presidente fizesse Ya.rias vio.gena n 
esta cidade para coRSeguir o que o go,·erno devia ser 
o mais interessado em facilitar. 

Com a companhia Soroc:J.bana deu-se o mesmo que 
com a ltu&Da, e o meemo " está dando com a. incor
fmz;!~o dn Associação Auxiliadora da Colonisação e 

graçii.o para a provinci.:!. de S. Paulo, e com a que 
pretende construir uma. praça de commercio em Santo11, 
ambas Ílllpoa&ibilitadaa de se ineorpora.rem pelas dif
ficuldades que têm euoontrado na. approvaçiio dos seus 
estatutos. 

Emquanto o ministerio, enCérrado em een gabinete, 
trata v a. de orga.nisa.r um o. propoata rara. resolver a 
questão do ut&do servil de um modo mconveniente e 
contrario ao& intereii&CS da lavoura, alguns fazendeiros 
reunião-se em S. Paulo e orga.nia:l.vão uma aaeoc:iação 
com o tim de auxiliar a introducçUo de colonoa !1& pro
víncia para eifectuar-ae pa.cifieamente a transiçio do 
traballio escravo para o livre. · 

. Er.ta uaocíaçio tem por fim servir de intAirmedi&ria 
entre 01 iazendeiroa. e 011 colonos que aqulles qui
zerem coutratar, incnm.bindo-ee de lZWld&-b Ti.r da 
EUl'Op& por conta. doa fazendeiro• e de comprar terra& 
naa Tizi.zihançu da. capital para. vender aoa imm~lltes 
fine nellaa se quizerem estabelecer. 
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Aillda uma vez os Paulistas derão uma prova da

sua solici.tuda em satisfazer as neceeaida.des da sua. 
província. que nesta questão são as de todo o paiz, 
zubscrevendo immediatamenlie o numero àe acções 
necesaarias pa.ra. completar o capital da associação. 
Pois bem, senhares, emquanto os f.azeadeiros espcrão 
aneiosos a incorporação dessa associação, · verdadeira
mente patriotica, pois que não & a especulação E!ue a 
auitnll., os seus estatutos ainda. niio puderão ser appro
v:J.dos, e sõmente depois áe tres longos mezes de de
mora é que o governo se dignou resolver, sob parecer 
do conselho de estado, que os estatutos não podião ser 
approvados sem alguma.a alterações, entre as quaes a 
m:•is importante é esta.: -que o presidente da directoris. 
não deve presidir a assembléa geral ! 

Senhores, é. preciso acabar com este systema, porque 
do contrario o espirito de ll.SSociaçiio, sobretudo nas 
provillcias, não se desenvolveri7 e sem elle o que será. 
de nós, nas difficeis condições em que nos achamos! 

Ainda h:~. poucos dias veio a.qui o Sr. mÍnistro da 
guerra, por oeca.siio de discutir-se a fixação da.s for
Ç38 de terra., e nada ouvimos de S. Ex. no sentido de 
melhorar a sorte do nosso exercito, o 9.ue é tante mais 
para. notar quando S. Ex., convenc1do da inconve
nienc:ia do systema a.w aqui ~eguido, de considerar-se 
o exercito, em tem-po de paz, como um auxiliar da 
força policial das provinma.s, devia cuidar de or~
ss-lo de modo a .!OnP-...-va-lo n:1. altura de sua mlSsiio 
propriamente militar. 

Se S. Ex. não quer distribuir o exercito pelas pro
vincias, em gll&rlllÇÕCl51 porque niio pede no corpo le
gislativo os fundos necessarios J?a.r3. a. creação de gran
des ~mpOS' de m&nobra.s, á. im1taçio do que se vê em 
outros paizes 't O que pretender.í. S. Ex. 1azer do 
exeraito'l 

Chego agora;,. Sr. pre11i<leute, á. repartição que tão 
competentemente dirige o nobre ministro da. marinha., 
meu digno conega. de deputn:çiio. . 

O Sn. Mnm;Tno DA. !lf.uwiü : -Muito obrigado. 
O Sa· . .A.l'ITONlO PILU)():- Como ji disse, sou o me

nos competente nesta. cama:n. para. enunci:u- o meu 
pensamento sobre a.s mnterias que se nrendem a. esta 
proposta. do governo. (Não apoia!Ws.) 

Entretanto) mesmo talvez em consequenci& desta. 
inhabilitação, eu me vejo collocado na. necessidade de 
:r>edir ao nobre ministro algumas informações. 

Direi, porem, antes, que louvo o modo brilhante pelo 
qual o nobre ministro elaborou o seu rela.torio. 

O S1t. 1\!JNJSTRO DA MAaThuA: -E' bondade do no
bre deputado. 

Y ou:s : - E' a verdade; 

O Sa . .A.xrosto PRADo :-Contêm-!e nelle idéllll muito 
nproveitavcis. l\Ias eu direi, quanto ao relntorio da 
marinha., o mesmo que j:l. disse do rel:l.Ulrio da. ngri
cultura, que nutro a maiot· .lesClrença. sobre as p:o
messa.s dos relatorios. { Apoiados.) 

Começarei, Sr. presidente, por estranhar o modo por 
que o o;overno pede a. fixac;-iio de forças de m1r pnrn o 
anno financeiro de 1872 a 18i3. 

E' ,·erdadc que a proposta está. de conformidaue com 
as propostas anteriores, na sua fôrma, porém não deixa 
por isso de ter fundamento a minha observaçiLo. 

Fixando a proposta do go'Verno a força de mnr para. 
o ltnno de 1872 a 18i3 em 3,000 praças, devia-se acre
ditar que ella ficaria re~uzida a. isso, e?treta~to, ~ ver
d.ade e que ella. constara de mUlto m:us, po1s nlcm da 
força embarcada teremos o resto do eífectivo dos corpos 
de marinha. 

Seria, portanto, melhor que se ~optasse um m<>do 
de fixar a força, de sorte que o pa.1z soabesse· ~ta: 
mente o numero de praças de que ella se compor-..<. Se1 
r1ue se põde ter esse conhecimento püo ~xa.n;e dos ln11p
pa.s1 :ma.s seriA m~or que a. 6U:I. deternunaÇ<lO se fizesse 
1gualmente nest& le1.. 

O Sn. Fo:-o"'l'ZI dá. um aparte. 
O Sa. MllfttTIIO DE !\úai!I&:A.:-0 a.nno pa~st.do vo

tou o nobre deputado por um projecto iguttl a este. 
O Su. A.. .. TOmo PRADo;-llfal o a!lllo pamdo não 

estudei a queatão.como eate aun•. 

O Sa. Mll'IJSTBO DA :M.ul•Nu:-Re!eri&-me ao nobre 
depur&dC> pela ~vinci& do Espirito-Santo. O· projecto 
quer dizer que dos corpos de m.a.rinha se hão de tirar 
31000-pn.ças pa-ra embarque, nada -maia· :aem :~t~~tnos. 

O Sa. AJ.--roslO PILU)0;-Bem; nproveit& a observa
ção do n<>bre müüstro pa.ra furidamet!.taT mna <in-vida 
que tenllo .a. respeito ti& proposta. 

Diz S. Ex. que estas 37000 praças devem ser tira
das dos corpos de que falla. o § 2.• Ora, examina.Ado 
o qua.dro desses corpoe, eu vejo que elles representão 
cerca. de 61EIOO pra.ras, que estão em serviço effectivo; 

Ora, se o effectivo desaes corpos. é de 61000 praÇas, 
e, se aqnellns 3,000 tem de ser tiradas destas 6,000, 
pergunto: para que a autorisa.çã.o do art. 2•, para. 
preencher a. força do § 3'> do art. 1•Y 

Se o eifectivo dos corpos de marichu. de que tem de 
ser tirada a força. de 3,000 praças é de quasi 6,000 
praças, para que pede o nobre ministro no a.rt. 2• an
torisação para dar gratificações a.os voluntarios 11ue se 
apresentarem para o semço, a contratar nacionaes e 
estrangeiros mediante oon.ces&ão de premias e a recru
tar na. :f6rma da lei? 

Desejo que o nobre ministro me esela.reç:t este ponto 
que me embaraça. 

O Sa. M1111STno DA M.uii:\"BA : - .E' claro. 
O Sa. ANTONIO l"IWIO : - Disse o nobre millititro, e 

eu· sou levado a crer qne o disse eom todo o fUllda
mento, ní10 só pela leitura do aeu relatorio, como pela 
do seu nnteeeasor, que o nosso material da armada está 
quasi que completamente deteriorado. 

O nobre ministro apresenta como expediente para 
melhor:r.r este e.stado desgraçado do m~terial da noaaa 
armada a construcçi"10 de navios de madeira, os quaes 
devem ser d~tint.dos especialmente para a instrucção 
dos nossos offi.cia.es de m '.\rinha.. 

Sendo ll.f&im t Sr. presidente t sou levt.do a pergun
tar ao nobre m1ni.atro por qne IUllda não apresentou ao 
corpo legil!lativo uma. proposta pedindonutorisação para. 
essa despeza, que deve ser muito avultada 't 

Se o nobre ministro entende dever reorga.nillll.r o 
ma.tcrial da nossa força naval (e entende muito bemj, 
por 11ue não pr<lmove a decretaçüo de fundos para essa. 
reconstrueção 't 

Quererá. S. Ex. pedir-nos esaes fundos no o~a.mento 
ordina.rio '! Não é po&sivel ; o nosso estado fi.na.nceiro 
não comporta essa despeza. com os recursos ordinn
rios. 

O procedimento do nobre ministro a este respeito 
me confirm:~. na crença. de que as suas promessas não 
passar:\.<; de l?romessns de relatorio. 

O nobre m1nistro tratou proficientemente de mostrar 
qu:U o eystema que deve ser adoptado na reconstrucção 
<1o matcriRI de nossa armada, dizendo que entendi:J. 
s~rda maior convenicncia occuparmo-nos da construc
,ã~ de navios de madeira de preferenaia aos encoura
Çnuo.s, pois que .esses navi~s. se presta vão melhor ao 
8erVI''O de cruzc1ros1 á l'olic1a. dos port<Js, c sobretudo 
:í. in~trucção da n assa omcialid:J.ul! ele m;~.rinha. S. Ex. 
por eetc modo mostrou que coneider:wa. a missiio dos 
encourAçndos como que terminada depois da guerra. 
do Paraguny . ... 

O Sn. !I!IxlsTno nA M.\nl:"inA : -Não, senhor. 
O Sn. A:-;To~:o PnAJ>O : - ...• porrp1c, fulllllldo a respeito 

dos fins a que se p~e~tão os navios de madeira, e pelos , 
quaes se propnnha. a. mn!lda.-los cons~ir d~_preferen
cia. nos encouraçados, d1sse que estes serv111.0 apenas 
:para os servi~os de guerra. 

Ora, sendo ests a opiniiw do nabre ministro, não deve 
pôr completamente de !ado os encouraçados, o que, 
entreta.llto, por outro lado parece ser a. conclusüo do que 
disse S. Ex. 

O Sa. 1\tr.n~no J>A Mu.1:cn :-Mns q•em di~ que 
os encouraçado• deviiíD aer abandonados 'f 

O Sn. A:-;To:cto Puoo :-0 nobre ministro não deve 
esquecer-se deste yreceito-•i "'• pacem ptZrG bellum. 

::)e o u.ob~~e min11trc. nW.o dueja pôr de 1Jodo 011 nouos 
encoumçados, eAtretanto aez;:;. e~sa. ~ ooa.tequencia ~o 
deatino qne lhes quer~' sei{Ulldo VeJo d.o aeu r~tono 
onde di% que ot Tal appli~r :w ltr\'lÇO espec~ da 
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defesa. de noeaos porto& e cl:J. policia de n086:1.S a.gua.a 
:tluviaes. 

Ora, Sr. presidente. destinar os encouraçados que 
vem do Pa~ny, muito eatragad.Of\----

0 Sa. B.utio J>.~ L.unnu. :-N""ao apoiado. 
O Sa. Â."'TTluo Ptwlo;-•..• ao serviÇ<J das divisões 

n:1vaes, é condem11a-los a. uma deetru.ição cert3, ou 
inevita.vel. Eu me fortaleço :neste juizo pela. opinião 
muito competente do honrado Sr. Barão de Cotegipe, 
ex-ministro da mariaha. Em relação aos nossos encou
rnçadoa exprimio-se S. Ex. do aeguinte modo no eeu 
ultimo relatorio : ·· · · 

"' Não convem empregar no servi<;o dos districtos 
n&vaes os encoura911-dos, que, JlrEl.Prios e~clusivamente 
_eara ,guern., irião nas provmc1as ter um d!lploravel 
tun, em rapido tempo, porque nem ao menos nellas 
podem aoffrer inspec<;iio no fwide, oomo aqui, por falta 
de diques. » 

Conaqu8Jlto1 Sr. presidente, eu nüo lleja. profissional, 
Dle parece q1o1e a opiniiie do honrado Sr. Barão de Co
tegipe é muito eenasta. Na. verdade, mandar encour:l
çados para as divi!ões navaes, como pa.rece que está. 
resolvido o nobre ministro, é contribuir pua o estrago, 
em npido tempo, desses encouraça.àos. 

Esaes na.Tios precisão de eer examinados em seus 
fundos, · necessitiio de grandes reparos. 

O SI\. Mr:oorsrno n.t. MAKIND..t. :-uto prova de mais, 
prova que devemos ter no Rio de Ja.nerro todos os na
vios para serem examinados e reparadoa. 

O Sa . .A.''TONIO Pu.bo :-Como se ha de effectuar 
este exame e concerto, por exemplo no 1• districto na
,·al, ond._., :1. excepção ll.o porto tlo lüo de Janeiro, não 
temos um dique 't 

Estes navios terão de permanecer longos n.nnos naa 
differentes estações, eem sotrrerem exames e concertos 
necessari<l&; e quando o paiz tiver necessidade delles, 
por qualquer motivo de guerra, estarão ellescompleta.
mente estragados, e o grande B:l.crificio que fizemos 
com a SWL acquisiçio inteiramente perdido. O nobre 
ministro não pretenderá que se ponha em pratica o 
systema de querena para o exame e concerto dos en
coura~ados. 

Vê, portanto, a ca.sn que o nobre ministro não tem 
razão em applica.r a ~u& attenção exclusivamente :1. 

, construcção de navios de madeira. Elles na verdade süo 
os mais proprios para a instruc~.üo de nossos ofticiaes : 
p()rém o nobre ministro não põde deixa.r de nttender 
muito cuidadosa.mente pa.ra os nossos encouraçados, 
não só porque representão um capital mui a'rnltado, 
como tambem porque, na opiniiio de S. Ex., elles são 
os m:r.i~ proprios para acudirem ás necessidades de 
um:~. g:ucrra nnval. 

O S11.. !\h:o;tsTao n.\ 'M-'l\ll'B.\ :-Porque pteci.amos de 
navios para a instrucção dos officiaes da nrmad.• e para. 
a peliei.a de nossa.s costi1S1 nilo se segue que deixemos 
em abandono os melhores navios de guerra que temos. 

O Sn. AXTOliiO PII.\DO :-IIIaa cu estou moatrando 
que o :a.bandono dos enconrnçg.dos nas dh·isücs navaes 
importa. a sua destruiçiio pela impossibilid:ule dos meioa 
de fuerem-se nessas cetaçües os exames e concertos llc-

I()CBS:l!'ÍOi; e o nobre minilltro, que se mostrou con,·en-, 
lll!idp da impropriedade de taes nal·ios para a navegação, 
~o querer.l. sujeita-los ao risco de virem ~r Jquentemente 
das d.iifercntea províncias para esta côrte, :dim de serem 
aqui examinados e concertados. 

O nobre minittro nos diaee que, preselltemente, de
pois de terminada a guerra, na qui a no&!a armada 
pre~tou relevantes aer>'iço,, de,·i.amos cuidar excluai
v:;.mentc de mclLorlll' o pe580al da nrmada. 

Ni4() quero indagar agora se o nobre millistro penn 
bem a e~te respeito; mas o que é (lerto IÍ que S. Ex. 
:láo t<!m promovido nenhuma medida no sentido de 
::nelborar o ~l!Oal de noua armada. Me parece que os 
meios de melhor:u- o pellloal da lll'llladã aio decrewr 
uma boa. lei de promoçiio, melhorar os vencimentos 
dos officiaes c instrui-lo• convenientemente. 

9 Sa. Bn.Ão JlA LAc:u:u : - Este é o prim ciro 
meiO. 

O Sa. Âln'omo Puno :-E' verdade que o honrado mi
nistro promoveu no senado a. discussão do projecto do 
Sr. B~ de Cotegipe, sobre as promO'(Õu dos officiaea da 
a.rmo.da.; ;porém perguntarei a S. Ex.: por que razão nio 
promove Igualmente a. di8CUSSio de um outro projeeto 
que já. lá está sobre melhoramento dos vencimento& dos 
officia.es? 

Se S. Ex. não adopta. este projecto, porque não 
apreseatou outro nesta. cama.ra durante os dona mezes 
de eessão, qu.e já. se passá.riio, sem termc· feito couaa 
alguma'l 

Desejo que o nobre ministro me eaclareça agon, 
quanto ao modo por que pretende preencher a forqa 
pedida. • 

S. Ex., no § 2• -da pro~ata, aolicits. autorisação 
para conceder premias, grati5càções aoe voluntarios, 
contratar estrons:eiros e recrutar na fórma da lei. Pre
tende o nobre Inlnistro continuar a emp~ o recru
wnent.> para· preenchimento dn força exipda 't 

O Sa. MoosTBo Do\. :!lúatxiU : - Na de1icienci& de 
outros meios. 

O Sa. ANTONIO PilADO :-Me parece qne o :nobre mi
nistro, pedindo esta autorisaçiio ao corpo legislativo 
quanto ao recrutamento, está. em contra.dicção com as 
suas idéas exl?ostas no relatorio que apresenton, por
que S. Ex. ahi diz termi~tementc a pagins.s 15 que 
sommas aru.ltadas se consumirão com o recrutamento 
pam a armada., expediente odio•o que já póde aer dis-
peaaado. . , 

Ora, se o nobre ministro, no seu relatorio, considera 
o recrutamento um expediente odioso que já. póde ser 
dillpensado, como nn sUA proposta. ~e auto~ para 
executa-lo 'f Me pa.rccc que a c&nti-:ldicção é manifesta. 

Quanto á. autorisaçiio parn dar gratificações aos vo
luntarios, _para contratar nncio:naes c estrangeiros, o 
nobre min1stro se attendesse, como não podia deixar de 
:fazê-lo, ao que se tem passado nos annos anterisres, 
veria que estes meios têm sido completameJitC! ill118orios 
para a aequisição de gente para preencher os quadros 
comfletos do corpo de imperiaes marinheiros e do ba-. 
talhao naval. 

O que )?retende o nobre miBistro ini~ia.r qU8Jlto a. 
estas gratificações, a estes premios, ~ois que os meios 
que atê aqui têm sido empregados :aao têm prodnzido 
os resultados que se espern'Vilo 't 

Considerarei sgora, Sr. presidente, um acto do hon
rado ministro que me plll'ece censnra.vel, por ter com
promettido sérios interesses do paiz; refiro-me ao acto 
de S. Ex., suppriJIÜ!Ido a estação naval de )lonte
,·idéo. 

Senhores, se o nosso p:üz tem necessidade de manter 
umn estação :cn\'al em qualquer ponto, me parece que 
ncnhnm a e.."'':ige mais do que o Rio da. Prata. 

Niio llÓ esta estaçiio naY:U tinha por mis&ão proteger 
os nosaos btcresses políticos e commerciaes naquellas 
paragens, como tnmôcm alli era o lugn:r mais apro
priado, pela. conc:urrencia. de navios de outr:r.a naçües, 
parn estabelecer a emulaç5o tão necessaria e util .para 
elevar a instl ue<;ii.o de nossos officiaes e fortalecer os 
h&bitos da. disciplina. 

Além disto, naquell:~.s par11;ens, os nnvios têm cons
tante necessidade de manobrar pela inconstancia do 
temi,>o ; o official de\·e exercer um:~. constante ''igi
lancla po.ra :1. segurança de seu na\·io. 

O _Sa. JoAQUr:K DE ME:oooo:ooçA: - Tem muito eerviço 
no r1o. 

O Sa. ÂNTO~IO PnADO :-As raziks que o nobre mi
nistro apresentou no seu relatorio para. a suppressiio 
d:.. divisii.o na,·al em 1\toute,id~~. e a sua incorporação 
ao 1 o districto, que ter :i por centro o porto de SIUlt:r.· 
Cathari:na, parece-me que não siio procedentes. 

Di~sc o nobre mini.5ti·o que nas cidades _populosa~ 
os officiaes nüo podem dedicar-se aos exercic1os J.eces
Mrios para :1 6ll:l instrucçiio ; mu, como j:l dia&e a 
S. Ex., nestas grandes cidAdes, nestes grandes porto~ 
mnritimos, tambcm os officiaes capricbão maia na pra
tica desses exercícios jJClo estimulo da convi\'encia com 
otliciaes de outras nacionalidades. 

A outra ru:lo que S. Ex. llprescntou foi que a des 
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peza. !eita pela estação na.va.l em Mo:1tevidéo viria. 
a rel"erter em :favor de San~-Cathari.na. 

Parece-me, Sr. presidente, que é este um expediente 
novo p:ua dar prosperidade aos nossos portos. 

üx Sa. D~:POTADO:- À medida não é nova. 
O Sa. À!'ITO!Ilo PlwMI : - ·Seria para. desejar que pu

dessemos ter nesaes portos ests.ç~s navaes, e que estas 
contribuissem para o desenvolvimento do seu commercio 
e d.uua riqueza ( apoi4dol); mas nnnca. &a.criiica.ndo in
teresses de ordem superior como aquclles sacrificados 
pela sup11r~ssão da estaç.ão naval C.e Montevidéo. 

O Sa. MINrsrao DA. Mn:rxn : - Não basta dizer-se 
que fomo aacrificados interesse& no Rio da. Prata.; 
quaes forãe elles '! 

O Sa. Ar."TONlO Puoo :-0 nobre ministro sabe per
feitamente qu,e nós temos alli interesses politicos e 
commerci:l.est os quaes estão constantemente postos 
em perigo pelaS revoluções que se oper-;io na.quelle Es
tado. Temos &lli grande numero de Brazileiros, os 
quaes muitas vezes já. têm precisado da proteeção e 
au:ltilie da nossa força naval alli estacionada. 

O Sa. Jo.t.QUIB DE MEr."OONÇA. :-)fuito apoiado. 
O S11.. ANTONIO Pluoo :-Já. se vê, pois, que a sup

presaão da estação naval de Montevidéo póde prejudi
car intsrcasea políticos e commerciaes do paiz. 

O Sn.. J o.t.QUIM DE MENDONÇA. :-)Iuito gran~es1 muito 
importantes; mas emfi11:1 devemos ter fe d.e que 
S. Ex. ha de reconsiderar o seu acto. 

O Sa. ANTONIO Puno: -E se :prevalecesse a opi
niio do nobre ministro, da que dev1a.mos, de preferen
cia, esta.bele~ as estações navaes dentro do.paiz, afim 
de que a deapez:~. que se faz com estas estações reverta 
em benelicio dos portos da.s províncias, então pediri:~. 
ao nobre ministro que estendesse este beneficio a ou
tros portos do nosso littor:ll. 

Na minlta humilde opinião, me parece que S. Ex. 
desacertou a.indn na aupprcssão do comma.ndo da. floti
"llu do Altc-1Jruguay, sujeitando-a ao commando da 
:ffotilha da. Lagóa dos Patos. 

A simples coasideraçii.o da grande distancia entre os 
po:~tos e:n que estacionão estas dUliS flotilhas é quanto 
l>a.sta para mostrar o inconveniente da. medida. 

Nós temos interesses importantes Ilo Alto Uruguay: 
est:t flotilha em algumas circumstancia.s póde ver-se 
imz>o!sibilit:~.da de entender-se ou communicar. com a 
flotilha da. Lagôa aos Patos; estando sujeita. ao com
mando desta., o nobre ministro comprehende os incon
venie:ltes da sua medida. 

E :1em poderá. o nobre ministro dizer-nos 'lue estes 
i:'lcOn\·e:l!entcs deaapparecem, pOrG.ue as ordens, dada 
a eventualidade de falta. de transito pelo Rio da Prata, 
poderão ser transmittidas por terra. 

O nobre ministro sabe que a. distancia entre a Lagôa 
doE P:~.tos e o Uruguay é muito considera:;el, creio que 
de m::tis de 100 leguas , além disto, as communicaçõe~ 
e-:1t:c as ílotilhas nlio se devem fnzer por terra, o seu 
meio de communicaç5o natural é por mar. 

O Sn. :1-h:<rsTaO DA. Mo~.ai:<H,\. : - ;\!as isso é :í.s vezes 
i:llprntica-r<!l. 

O Sa. À."'TONIO PIUIIO:- E' miÜs uma. razão para. 
que te:~bão commandos independentes. 

O Sl\. )frxrSTao DA. :M.t.aiXHA : - ::Uas o nobre depu
tado peru;a que esta flotilha nio tem ne::1hum comm:mdo 
espccl:ll ~ Tem-o, sujeito porém ao comma.ndo t;era.l da 
flotilha do Rio-Grande. 

O S11. AsTO~!O PilADO;- Então desejo sabe: qual !oi 
o :Uca:~ce do seu acto. 

O Sn. }fr~rsno D.\ M.uuNHA. :- Foi apenas reunir a. 
flotilla do Alto-Uruguay á do Rio-Grande. -

O Sa. ANTONIO Puno: -l\Ias o :::obre ministro sup-
prirnio c commando da flotilha.... · 

O Sa. MINI5Tl\O DA. :11-ú.lli:<BA. :- Como co:n:nando 
especi:!.l. 

O Sa. A:<TONIO PRADO ·:-Subsistc, por.anto, :;. cinb:~. 
cqruura. 

O nobre ministro :bontem aceitou a idéa de que .de
'·inmos tr:~.tllr de crear no'l"as companhias de apre:~diz\!S 

marinheiros nas provinciaa que ainda. não goz.::;:o desEe 
beneficio, se beneficio. se póde considerar. 

Pa.reee-me, Sr. presiderite, 9.ue, em vista do estaco 
incompleto das companhias e:ustentes nas demai' pro
vindas do lmpcrio, cujo eft'ectivo não chega á quarta 
parte do 8ell estado completo, o nobre m1uistro não 
devia. :uloptar a. idéa de cresr-se novas companhias de 
aprendizes marinheiros, não só pelo facto que acabo de 
indicar, do estado incompleto 11M compãnhias exis
tentes, corno !!'ela grande despeza f:~Ue a creação de uma 
companhia de aprendizes marinhmos exige. . 

O Sn. ARAUJO Góu :-E' uma boa instituição. 
O Sn. ANTONIO PilADO :-Não ha a. menor duvida, 

nin~;Uem o contesta, e sou o primeiro a :reconhecer a 
utili<iade dessa instituição, e a eate respeito estranha
rei antes que o nobre ministro, con't'encido da sua uti
lidade, não tenha cmprcgade toda a sua. solicitude para 
que se complete o quadro das comflanhias já. creadaP. 
(Raum apa•·te.)N:ío se tem co11:1plctado em nenhuma das 
provincia.s, nem na côrte. 

O Sa. Ilh:.ISTilO DA. }.fur~-nA. dá um aparte. 

O Sn.. Atsros1o Puno:-Folgo muito de ver que o 
"'OVcrno está disposto a melhorar a.s a.ccommodaçõea em 
que até aqui se ecMo eEtnbelecidaa as companhias de 
aprendizes marinheiros ji creadns. · • 

Um meu colleg:~. de deputaçüo j:í. lembrou ao honr:~.co 
Sr. ministro da. marinlu a necessidade de melhorar as 
accommodações da companhia da. ci<Ude de Snntos. Esta 
companhia está. aquartelada ern dous corredores do 
convento IS.o Carmo. 

Espero que S. Ex. n~o se esqllecer:í. disto, princ!
palmente sendo um dos dignos membros da deputa.)t;O 
paulista. . . 

Sr. pre_sidente, tenho ab11;9ado ext1'11?rdinana.mer.~ll 
da atten~ao d~ ca~~ (nüo apotadoa); mats algumas pz.-
lavras, e tennm:u-e1. . 

Parece que tenho justificado :1. dura necessidade ~m 
q_ue me vejo collocado de negar ao governo o me'! ~~
SIS!'IIifica.ntc apoio, demonstr:mdo que. o actual mmu
te~io promove uma reform:L tii.o importante como a. C.~ 
estado Sel'\"il sem preparar o. pai;,; para o nbalo que ter ... 
de soffrer a :~oss:1. 'lavoura com u. a.dop9ão da propost:1. 
de 12 de Maio. 

Disse o :1obre ministro da. justiça nest:l. caa:1. que :1 
idé:1. da emancipação assemelhava-se á. J?edra atirada 
das alturas e que não er:1. possivel resistir ao impeto · 
com que r~la\·a; mas, pergunto :i. carnara, porventura 
a proposta do ;;o..-erno sobr_e o estado .se.rvil terá. essa. 
for<·a esse ·podet" 11ecessarto para. res1strr :1. pedra que 
rol:i d:~.s alturas'! Tert, o projecto do· governo o dom 
des&cs in\·~::tos do charlatanismo medico, que servem 
de remedio milagroso para todllS as molebtias '! 

A prudencin acon~elhnva ao gove.rn_o, uma. vez co::
"·cucido da impossibilidade de rcsl!tlr :1. propagandO'., 
ç_1:c pr~p,u:me o paiz I?a_ra supporta.r o abalo da tran~· 
forma•:ao. Mas nao fo1 1sso o que fez. 

Pe~o no ,.o,·erno que abauuone o terreno para. o q~l 
'\"ai chaml':lÕ.O a discussão d~ questão do est&co 
::.ervil. , -

Estes artigos publicados quotidinnalllente no Jornd 
do Commercio não servem senão p~ra. comprome.tter ~~ 
"O'I"er:lo. (A;>oiado• .) O que se diz ne~scs artigos . 

. Diz-se que o> dissidentes da camara qu~rem de:rotar 
o ministerio p:u-.1. ~ubirem ao poder; diZ-se mats qu~ 
pro'l"ociio :< r.;,si<tencia. dos lavradores, mas que es~; 
Biio interessados, e que, porta.nto, as suas rci:resenta.ç~~ 
não devem demover o governe da. resoln<:.ao. em q~;. 
parece·estar, de converter em lei n sua propostn. _ 

Todos sabem que o caminho que le,•a ao poder nao 
é aqueUe q11e trilhamos. (Apoiado.t.) T~dos sabem quo: 
para subir-se hoje ao poder é nece.ss:m() advo~ar .eS&! 
>:ltiltr cau•a e conformar-se com as v1stas humarutanas ·; 
philosopbi~ do general da .idéa. 

Port.:tnto, :Já o podem up1~ ao governo os que Ee 
onpoem a um governo ema.nc1pador. 

• Dizer-se ot:e a resistencia dos lavradores ~iio ~eve 
abalar a resoluÇ'i .. do governo, porque eiies sao tnle
re.<&advs na questio, é desconhecer a indolc do $ystem<1. 
rc?res.enta.6·o. . . 1 Quae$ ~ãoos i!!teressesdosfazendell'OS corcrromettu;c~ 
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nuta. questão'! ~:::o os interesses do paiz. (ÂJ~oiados.) 
Donde tiramos cuasi toda a. renda do Estado senão da 
la.-ourn ~ .A maiÔria da população do nosso paiz qua~i 
que se póde dizer que é de lavradores. 

(lia 'Carios apartts.) 
A questão de emancipação não é uma. questão de p:~.r

tido, clla está na band~ira. de todos os partidos. (Apoia
<lvs.) .4. divergencia apparece nos meios de se levar a 
effeito. 

Dis;e eu, e mo•trei no principio do meu discurso, que 
o mir.istcrio de 7 de ll!arço afastava-se das normas se
gu:das pelo partido conservador, e a prova. estava no 
't;>o!o qt.e recebia da. opposição liber:U. 

O Sn. li!Js"JsTao DA J.I.tmsnA di um ap:u-te. 
O Sn. AsToSJO PRADO : - Trat:l-se de votar uma 

!ti de confi=ça., e portanto acho ser esta a occasiio 
mais opportuna para. declarar as razões pelas qua.es estou 
€m divergencia com o ministerio. 

O Sn. l'JISISl'RO D., :l>hni:'inA. di outro aparte. 
O Sa. A:-;naJ.DE FIGCEIRA. :-Esta. ques~o tem relação 

com a. do elemento serviL 
O Sn. A:o;TOSIO PnAno:-Tem-se dito, como ameaçs, 

que a. não adaptarmos a propost:L do governo, esta re
forma ser:i. fP.it.'l. pelos nossos ndver~arios politicos. 

Ai:lda mesmo quamlo o partido libernl não quizesse 
resolver esta questão de conformidnde com as minhas 
idéas, eu nilo trepidaria. um só momento em sacrifi
car-lhes a. situação, porque, por este modo, mantinha. 
ao menos a sepnraçuo dos partidos políticos do pa.iz, e 
~ua existencia. talvez. 

Prefiro que os libernes tomem a si a rcsoluç.!io desta. 
quest:io, e estou inteirnmente l'onvencido de que o nio 
:tarão mnis precipitadamente do que deseja. fiiZer o 
governo, 3. que ;nau;:;uremos no. pa.iz; essa. política des
grnçada chamada úo pro:;ress!Smo, que se me :úigura 
'iuerer reviver. 

. ~ssim, pois, em rcl:l.c;ão ;to nctllll.l gabinete, a min~n 
d1v1sn será. sempre- s:tcrifiquc-se o governo, sacn
fique-sc a ~ituaçào, mas sulvem-se os intere~ses do 
paiz, !ah·e -~c a. exi.stencin constitucionnl dos partidos 
politicos do B;-azil. 

VozES:- )!uito bem; muito bem. 
o ~r. F.'l::\ngcllsta Lobato:- 1/edire sit nc{as 

(pausa) ••. ~üo ha. aomo recuar. Eis, ~enhore~, a posi
<;ão em que me vejo collocado, por virtude dos Mrios 
e iodeclina.veis deveres que me impõe o mandato rece
bido de um po,·o generoso, de um grande p:trtido po
litico atrozmente trucidndo por dous dos ministros que 
compuzerf.o o gabinete de 16 de Julho. 

.-'l.cudindo no cumprimento de tão !agrndos e indecli
naveis deveres, só D~us conhece n. rcpugn!lllcia com 
ouc de novo me vou envolver no uebate a que fui no
!~JÍD:L1mentc :!rrn~Ul.do, como 3. c:una.r~ presenciou .. 

Senhores, uenois da muito premeditad:l e calculndn 
provocaç1o, em que, uc en,·olt:i com :\S m:J.is odios~s in
HOUil.\'ves, atir:tC.a.;; c::ontrn n. minha. humilde pesson., foi 
trazido p:mt o dcbnta o 1:o:ne tempre comidt.:rado de 
meu irmi!o e melhor amigo, posto como pedra de escan
ualo, como o nnico motivo qua dcterll'timn-:J. a ho ;tili
daue ab~r.a, em que o illustre dcputad:> do Rio-Grande 
do Sul se decb.rou par:t com o gabinete de que cllc fuz 
parte; depois ua iniqu:t e descommunal ag~ressüo com 
que íúi sorpre!ldido lo:;;o na. primeira occa~ião em que o 
illus~re deputado se dirigia a. esb a.u:;usta camarn, como 
era po~sivel, senhores, que eu, nominnlmente a.rr:J.s
ta:io para a. discussão, deixasse de levantar a luva 
q_ue n~sim me foi arremessada 't Não fazê-lo, nas 
Clrcum~tanci::.s que tenho asaigna.la.do, e de que :l 
camara foi testemunha., ~eria mnis do que ~im
plea co'\·ardia, seria. Terdadeira. deshonrn.; era sem 
auvida. nlgu:na. o caso extremo do ~dif'e •it m{<U. 
FoSIIem quaes fossem as consequencia.s, nio me era. li
cito recuar da., discussão. Então por certo niio me esca
pou o que tocos enxergá.rão, isto é, o começo de uma 
1uta. que forçosamente acarretaria a. ma.ia odiosa e in
tenninavel di&cuasiio pessoal, a. luta deplora.vel em q_ue 
desgraçadamente me Tejo I!Upportando cruel martyno, 
apenas suawado pela. lembrança de sue n:ío me cabe 
a. minima retpotsabilidade de um& diec\Uisiio· que não 

provoquei, e para. a qual fui nominal=te :m-aatado 
pelo meu injusto a.ggre5sor. 

E que motivos, senhores, deu o nob:re deputado para 
declarnr-se tão decidido opposicionista., tomnndo por 
thema. :l pessoa. do ministro d& j11Btiça. 't 

Esses motivos forão tão frivolos· e inexaeros, que só 
por um dever de cortezia me julguei obrigado a. oecu
par-me com os capitulo& da formulada aeensação. 

E' verdade que tambem na. eua. ta:poriçao. ele moti.,os 
o illnstre deputado proferio algumas palavras, que 
evidentemente me parecêrão conter uma liL!ÍJluação 
odiosa. Refiro-me á.. celebre nomenclatura de doi'Ullarior 
e de províncias convertidas em capiú.tnias. O illustre 
deputa.do não se explicou; não articulou um unico 
facto que o nutor.isasse a dirigir uma tal fuainuaçio a.o 
gabinete de 7 de Março. 

O Sn. JoAQUIM DE li:I:Es"IIONÇA. :-Impressíonou-o mnito 
o meu discurso. Já é a. segunda resposta. que me dá.. 

O Sn. EvANGELISTA. Lon-i-o :-Quero pôr bem pa
tente a. Sllll. mjustiça. E' verdade que no correr do seu 
discurso o nobre deputado, 1allando com a. mais-viva. 
p_nixão de um benemerito da patri,a., de um ~tinO!<> 
c1dadão que tanto se recommendou a JUsta. cons1deraçao 
do paiz por serviços relevnntis•imos presta.dos na guerra 
do Paraguay, serviços que o illuatre deputa.d.o· não ousou 
contes ta.r em nenhuma. das tiradas do· seu disCUl"!SO ; é 
verdade que nessa oceasiüo não lhe foi possivel oecnltar 
o profundo desgosto, que sentio em haver sido confe
rido a esse distincto e benemerito servidor do paiz o 
titulo de Barão de Via.miio. 

O Sn. JoA.Q'Ilm DE )fEsDosçA :-0 illustre deputado 
csti engnnndo. 

O Sa. EvANGELISTA. Lo•A.TO :-P.areceu-me, pelo modo 
por que V. Ex. se enunciou no correr do seu discurso, 
que a. insinuação de donatario se referia :1.0 titulo de 
ll.ariio de Yi:uniio conferido no bmvo coronel Hilnrio 
Pereira. Fortes . 

O Sn. JoAQtliX DE ME!iDONÇA :-Não disse isso. 
O Sn. EvuGELISTA. LouTo :-No correr do seu dis

cur!;O o illustre deputado mostrou o m:üs profundo 
des~osto de que a.quelle honorifico titulo fosse conferido 
ao aito coronel. 

O Sa. JoAQtlL'Il DE l\!EsDOsÇA :-Está. cnga.nado. 
O Sn. EvANGELISTA. LouTo: - O illustre deputndo 

le>ou a. s\Ul. animosidade contra t:io distincto officinl a.o 
ponto de aceusa-lo de assassino. l'Ioje rccúa; e recúa 
porque de um de seus· propdor: companheiros, do no
bre deput:ldo pelo Espin~o-Santo, recebeu a. mais for
ma.! e cntegoncn contradict:l. 

O Sn. JoAQUI:ll DE li!ESDOSÇA. :-Eu não disse que 
havia fundamento. 

O Sn. Ev.tSGELISTA. Lonuo: - Tanto disse, que :J.té 
invocou, pnrn mostrar a proccdencia de sua. gr:~.ve !l.C
cusação, a. pronuncia. proferida pelo chefe de policia na 
syndicaçü.o dn,s deplomveis occurreneias da .-i!la. da 
Cachoeira.. O illustre deput:ldo por vezes repetia, com a 
maior iorçrt e cnergi:J., que o 1·eferido magistrado, ha.
bilitado pelas luzes de sua i:ltelligencin, pelos saus 
honrosos precedentes e por sua. imparcialidnde, era. sem 
tluvidn. nlgum:J. juiz mUito competente pnrJ. com todo o 
ace:·to deciuir do inciieinmento do :J.ccusndo coronel no 
crime por que Íôra. processado. A ca.mnr:~. foi tc .~tcmunha 
de~ta mnnifesta.~.:io do nobre deputndo ; mas elle ngora 
se rclrnct:l, e, portanto, aceitando a sua rctract:v;ão, eu 
não devo continu:~.r .•• 

O Sa. JoAQUI!Il DE :ME!'IDOSÇA.: -E' preciso que o 
illustre deputado falle com leald&le. 

O Sn. EVA .. 'IGELISTA LonATO :-Senhores, anda. se:r:1pre 
o nobre deputado fallando em lealdade, a. mim que me 
exprimo com toda a clarcz:l., e que constantemente lhe 
estou pedindo que colloque 118 queatõe. em terreno po
sitivo, unica fórma de se poder apurar B< verdade; a. 
mim que não a.dmitto· em ninguem·o direito de discutir 
com insinuaçües ! O ill\Uitre deputa.do pelo correr do 
meu discurso ha de con-vencer-se de que não sei fallar 
senão a linguagem da.lealdade,de que o· meu procedi
mento franco e sincero não autoriaa a insinuação que 
com tanta dm'ez& ac:Wa;de atirar-me. A eamaraemsua. 
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eonscieueia. deeidir.l. entte mim e o nobre deputado, que 
tanto procura perturbar :1. cliscussio, lançando-me uma 
provocação aemelh&nte. 

O S11.. C.uu>oso DE MENuEs : - O orador é um dos 
caracteres maia honrados do nosso paiz. 

O Sn. liEnACLJTo GJU.ÇA. : -Todos nós lhe fazemos 
essa. justiça. (.Apoiados.) 

O Sa. EvL"iGELIST.\. LOBA TO:- Eu disse ctue a insi
nuação de clonacario pareci:t ter por unico f11ndamento 
o titulo conferido ao Barão de Vmmilo, que o gabinete 
de 16 de Julho com a mais clamorosa injustiça h:l"\'ia 
atirado á. margem, pouco 5e importando com o preceito 
constitucional que manda. que a. lei seja ÍgW para todos, 
c que cada um seja recompensado na proporção do seu 
merecimento. 

Nesta tribuna, na sessão do anno passado, quando 
se discutio o orçament? da .~erra, tratei largamente 
dos serviços prestados n,.o .l:"a.rsgun.y pelo benemerito 
Barão de Yiamiio, que :illi se apresentou com 188 vo
lunta.rios, e prestou os relevantissimos serviços com 
tanta verdade e miudeza attest:l.dos pelo illustre geners.l 
J1,1arquez do Herval; e nas energicas censuras que então 
fiz ao gabinete de 16 de Julho, e:cplicitamente mencionei 
q_ue toâos os documentos relativos a taes serviços havião 
stdo entregues em mão propria. ao Sr. Barão de Muri
tiba, então ministro da guerra ; c não soffri a. minimn 
contestação em nenhuma das minh:tS enunciações, quer 
quanto á. cireumstanein que referi em ultimo lugar, 
quer quanto i n:>.tureza e iroport:1.ncia. dos sen-iços !!res
tados pelo coronel ha pouco remunerado com o t1tulo 
de Barão de ·via.mão. Or:~., o nobre deput:l.do, mos
trando-se tão profundamente desgostoso de que fosse 
conferido esse J;onorifico titulo ao dito coronel, me f<lZ 
crcar a supposiçiio, visto que nenhum outro facto arti
culou, de que talvez a. invectiva. de dona.ta.rio a.~sente 
no errado c:me~itv U:e haver sido obtida por minha. in
-Rue:acia. individual a. rep:naçiio feita pefo gabi-nete de 
7 de Março. 

Se assim é, engana-se o nobre deputado redonda
mente. Como eu, na tribuna, muito a.ntcs de mim nn 
impren;;a. com a m:tis louvavel generosidade, o muito 
distincto Rio-Grandense, deputtldo pelo município neu
tro, havil\ discutido os importantlssimos serviços do 
coronel Hila.rio Pereira Fortes, cuja cn.u~a tnma.nb:l 
sympathi:l lhe mereceu, por convencer-se que o im
menso merecimento do seu comprovincinno estnvn na. 
raziio directa. da perseguição c do eonstan te infortunio 
que sempre o acompanh:ira. desde os nefastos dias dos 
dous horrorosos a.ttentados por mim aq_ui referidos. 

O Sr. Dr. Ferreira. Vi:tnna, que nssim havia. tomndo 
a si a generosa defes:1 de seu tão benemerito, quanto 
desafortunado patricio, sem duvida muito mais do que 
eu, concorreu par:!. a repornção feita pelo gabinete de 7 
de Março, prestando todru~ as in{ormaçves ao nobre pre
sidente do conselho, e fornecendo o jorn.:tl em que ha vi:io 
sido publicados todos as documentos comprobatorios 
dos serviços do coronel I:lilario, documentos que haviii.o 
desapparec!do da secretaria da guerra., onde, pelo me
nos, niio puderiio ser encontrados. 

J:í. vê, pois, c:. nobre deputado qne, se por semelhante 
motivG houve al~m donatario, ca.be este titulo não :1. 
mim, mas ao mator athleta do lado da opposição. 

Senhores, o nobre depnta.do, que t:l.nto falla em leal
dsde, nesta mesma questão da Cachoeira porventura 
tem dado provas desse sentimento de que tanto alar
deia 't A. eamarn se recordar:i que o nobre deputado, 
nas cnnunciaçije6 que fez em seu disciU'So, para. melhor 
ferir ao Bariio de Viamão, disse : « Eu não sou suspeito, 
pois o Barão de Viamão é na Cachoeira o chefe do par
tido eonsen·ador, a que eu e to~ a minha família. sem
pre pertencemos, ao passo que o brigadeiro Portinha é 
naq.uelle lugar Q chefe do partid(, libe-rnl, e yor conse
gumte, quando um conservador se ennunc1a por esta 
fórma, é porque toda a justiça assiste ao :uiversario, 
em favor de quem levanta a sna. voz. " Mas, senho
res, nest:r. enuncisçüo ha.~ lealdadeY En dirijo esta 
~ta i propria CODac:iencia do nobre deputado, 
elle qu1: tão m:í. vonta.:le tem ao distineto Blmio de 
'Vi.a.mão ••• 

O S11.. YicE-PaEeroE:'ITE : -Peço a~ nobre deputado 

que não irrogue falta. de lealdade a ne::thum seu 
collega. 

O S:a. EVANGELISTA l.ouTo :-Não prosegnirei sobre 
este ponto; e acredite V. E..:., Sr. presidente, que não 
tenho • menor desejo de azedar a discussão ; vim for
çado para este debate; o nobre deputado foi quem para 
elle me arra.stou, arremessando ao tapete da discussão 
=a. luva que eu não podia, sem verdadeira quebra de 
meus brios e pundonor, deixar de le>antar. O nobre 
deput:tdo me havia accusado de calumniador, e dirigido 
as odiosas insinuações que acabo de re:ferir ; tinha tra
zido pa.ra o debate, como pedra de escandalo, um 
nome pa.ra. mim sagrado, o de meu irmão e melhor 
amigo. 

Não era, portanto, possivel que eu deix:tSse de lev:m
tar a luva. que me havia. sido arremessada, muito em
bora eu previsse o que todos enxerga vão, o começo de 
uma. odiosissima ctuestão de personalidnd~s. Diga-me 
Y. Ex. : na. posição que .'I.Ssignalo, e de que :1. camar:t 
foi testemunha, não me achei co!locado no c:;so extre
mo do-Rcdire sit ne[as ? 

O Sn. YicE-Piu:SIDE:>~TEdiz algnma.s pala.vras. 

O Sa. EvA!'IGELISTA. LoBA TO :-Sr. presidente, com 
muito constrangimento <:ontinúo nesta diS<:ussão; i 
,·is~ do azedume que j:i se tem lev:mt:ldo, e que 
hontem íerio-me de uma maneira tão C!-uel, observo 
grande a.nxiedade na. cnma.ra ; e vejo que V . Ex. est:t 
tiio prevenido, que se julga -obrigado a ndYertir-n:e 
quando estou perfeitamente na ordem, discutindo a. 
questão no terreno em que foi collocada. 

Senhores, esta. desagradavel discussão, de que não 
me é possível recuar, não ioi por mim provocada; sua 
responsabilidade recahe exclusivamente sobre· o meu 
aggressor, que nenhuma razão tinha para. enunciar-se 
pel~ m?do por que o fez a respeito do actual ministro 
da JUStJça. 

Quaes os actos pr:tticados pelo ' :tctu:ll ministro dn 
justiça em relação :i. provincin do Rio-Grnnde co Sul, 
e especialmente em relação no di!tricto que o nobre 
deput:l.do representa. nest:J. casa'! Pon·entur:J. nesses 
netos encontra o nobre deputado qualquer moth·o que 
posH:l legitimar ainda. :J. mais leve cer,surn co:1tra o ga
binete. de i de Març•o'? Porventura não houve o maior 
acerto na escolha dos tres eomm:mdantes ml?criores c 
dos outros ofiicia : ~ dr, guarda. tlncional nlttmnme:1te 
nomeados para o districto qu~ o nobre deputado rcpN
senb.~ Dign-me S. Ex. em qual dcs~as nomcnÇc•CS o 
ministro da jn~tiça. deixou de attenuer nos intcre,se;; 
pu.blic~s e :ls \·crd3.deiras co:-;\'ílnicncias do f.:el·vi\'o d!l 
gll!lrd:L nacional em t(io importantes fronteiras'? Tem 
o nobre deputado alguma causa n. not~r sobre tacs :-:o
me.nções 't Não :foriio todas feitas nté :1o sentido dos 
proprios interesses eleitorncs do nobre deputado: que 
:fazia grande questii.o, por exemplo, da no:nc~Ç,!O do 
commnndnntc superior e5colhiuo para o -·Ueg:·et~ '' 
Urngnnyana 't ~Pausa .• ) Se. o nob_rc depu_tar1o ~c.co:-~tes
tar, eu produztrei prova mcont~n~n~c, tnvoca::Go o :~ou
torisado testemun1:.o do nosso dtstmcto ~lleg::; e}:-;;re
sidente do Rio Grande do Sul, o Sr. conselhetro Pmto 
Lima. 

Ora., se o actu:tl minis!.ro da justir:a. em tolos os seu; 
actos niío tem commettido o menor de~:lcerto; se todas 
e!S38. t!io import:l.f!tes nomca~ücs .for1io feitas de con
formidade com os mteresses pubhcos, com as verda
deir:t.s convcniencias do serviço da guarda nacional, e 
até como já disse, com os desejos do nobre deputado, 
qu~ raziio tinha S. Ex. para. se mostr:t.r tão quetxoso 
da J>resença do a.ctua.l ministro da justi1:n. no gabinete 
de 7 de :r.Iarço? Que raz..'io, portanto, tmha o nobre 
deputado pan trazer o ministro da justiça p:1~?- o de
bate , pondo-o como pedra. de escandalo, e u_ntco mo
tivo da. reeolução de collocar-se em aberta e aeclarada 
hostilidade a.o gabinete 'l . 

S"cnhorcs na& circUlll8tancia.s que te!lho a.ss1gnalado, 
e que niío 'podem ser contestadas, é forçoso c~ncluir 
que a aggressão que a cam&ra. testem17n_hou n~o tem 
o menor tandamento q,ue a poss& legtttmar; e tanto 
mais injusta qu:mto é tniustifica\'el. (Apoiados.) 

Senh01'eS 'eu tenho sempre discutido !tWirdaildo :LS 
de"\'idas eo~veniencias; é certo que tenho falla.do a Yer-
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dade inteira ao pa.iz, conforme este deve ouvi-1:1 dos 
seus representantes; e creio que 8Ó <lOm a verdade po
dem ser sttendidos os rea.cs e legítimos interesses do 
~- (Apoi~.) 

Sei bem que nes parlamentos ha sempre as obam&das 
conveniencia.s, que constantemente são invocada&; nio 
se fallando nunca., por assim dizer, senão meia verda.de. 
Mas, senhores, notai que, apa.rta.ndo-me da moda., e 
dizendo a. verdade inteira., eu não proferi injuria al
guma; discuti a questão política. no verdadeiro inte
resse do paiz, conforme o direito que me assiste como 
rel!_resentante da nação. 

::sendo contestado em minhas apreciações, tive de 
reeorda.r factos bem recentes de IJossa historia politica, 
e lembrando q_ue em nenhuma outra época. havia sur
gido no paiz sttuação mais glorioS<l. do que a inaugur.J.da 
em 16 de Julho de 18681 fiz ver que nellhum outro mi
nisterio subio ao poder com tamanha força no apoio da 
opinião. 

E' isto uma verdade inconteatavel (apoiado$); e con
tinuando a. referir oa factos, chamet a attenção para. 
o estado em que o ga.binete de 16 de Julho, ao retirar
se do poder, deixou o paiz, para o estado desgraçado 
a· que o partido conservador ficou redll%i.do em .qua
si tod:l.s as provincias do Imperio, e muito principal-

• mente na do Rio-Grande do Sul; e explicando a causa 
de tão .extra.ordina.rio phenomeno, avancei a se~inte 
~roposição:-.,.todo o mAl pro'\"eio do gabinete de 16 de • 
Julho se ter esquecido de que o regimen representativo 
~ o r~gimen da opinião1 CUJO apoio em tal fórma de 
gonrno é tão necessar1o aos poderes politicos, quanto 
o é _para. a vida o ar que respiramo•; proseguindo em 
minha aprecia.çã.o, declarei que o ~binete de 16 de 
Julho, em vez de governar eom a. optnião que o tinh& 
elevado ao poàer, com o partido de cujo seio sahira, se 
isolnr:i. do partido conservador, convertendo a. questãll 
política. em questão de á,milia. 

O Sn. StLVA Nt:xES:-Que fa.milia. "t 
O Sn. EVA."'GELtSTA. LoDA.TO:-J:í. disse que em rela

ção :í. provineia. do Rio-Grande do Sul, a. que pesou na 
àalança. politiea foi a. 1amilia Muritiba. Assim me ex
primindo, não profiro uma injuria., pois aó co !loquei, e 
continúo a eolloca.r a questão excluaivamente em rela
ção ao interesse politieo. 

O Sn. SILVA N'C!\-.:s:-Com. muita. injustiça.. 
O Sn. EvA.:-.GELISTA. LoB<~.To:- Assim me e:~:pri

:rcindo, eu urredei e arredo toda a idéa. de interesses in
confess:J.veis, de interesses immoraes, de intereSEes par
ticul:J.res; só trato do interesse politico. 

O Sn. StLVA Nu:..'Es:- Com muita inexactid:io. 
O Sn. EYA:'iGELtSTA LouTo:- O 11obre deputlldo diz 

que ba inex:actidão; pois vatnos aos factos: 
Eu, no discurso que proferi na discussão <la fi.'~aç;;o 

<las !orç~s de terra, apenas tratei de um epi,owo, fal
lando das nomcaçües de eo=a.ndantea superiores da 
guard:!. nacional, todos escolhidos a dedo d'entre os 
mais decididos advers:~.rios dos meus amigos politieos .. . 

O Sn. StL'\'A Nt::'iES: -Não apoiado. 
O Sn. EvA:-.GELISTA LoBA TO:.- .•• e ~ém Ci~so :c:e~a 

r3.llcorosos inimigos pcssoaes. 
O Sn. StL'VA NllXEs:-Não apoiado. 
O Sn. EVA!'i'GELISTA LoaATo:-0 nobre deputado diz 

não apoindo ~ mas no seu discurso não contes:ou a~1e 
essas nome:J.~ües, como eu a.ffirmei, foriio feitas ·ia 
occultas ..• 

O Sn.. S1Ln Nt."'\Es:-Nil'o :..poiado. 
O Sn.. EvA-'iGELlSTA LoBAro: -... debab:o do =ior 

Eegredo .•• 
O Sn. StLVA N~:xEs :-Contesto formalmente. 
O Sn. EYASGELISTA LoBATo:-..• não eendo publicalks 

no Diario Official, que aliás immediatamente p<1blic2. 
todos os a.cto; do go..-erno. 

O Sn. SILYA. Nt::>'Es :-Foi omissão. 
O SI\. EvA-"''GELISTA LoBA.To :-Entre aa palanas elo 

nobr~ depu~o e o~ ~etoa que eu ..tn>uxe para a. cfu
cuasao o patz dec1dir:í. qual de nós tem razão : se o 
Dobre deputado, quando a.ffirmA que a falt;~ da publica-

ção proveio de simples omissão; ou se eu1 quando,' 
com a mü.o na eonseiencia, declu. qu& tal omissão 
foi· mtüto e muito intencional. . 

Sellhores, eu :úli.rmei no meu . primeiro discurso, e o 
nobre deputado do EspU:ito-Santo o não conte~ta1• que 
as nom~ções dos com mandantes superiores a que 3JJ.udo 
só forão public:~.d:l.S no Dia,rio Of!icio.l dons mezes e meio 
depois de feitas, ou ainda mais tarde, e ·aó depois de 
serem aqui conhecid~ de torna-vi:l.gem pelas publica
ções das gazetas de Porto-Alegre. 

O Sn.. Sttn NuN:::s :-0 que não tem import:mcia. 
:llguma. · 

O Sn. EvAI'iGEL!ST., LoBA. TO- Não tem importancia 
:tll;Uma ! ... Oh ! aenhorea! E' na verdade admiravel a 
coragem do nobre deputado em da.r-me este aparte •••. 

Mas prosi,.am.os. · . 
Senhores, h;: du:LS especies de política.: a politica ge

nerosa, franca, que nã~ vi&J. seniio os iuteresses pu
blicas que são os unieos interesses legitimas do 
paiz. Esta política tem vistas longas, ma.rcôa. sempre 
pelo caminho direito, e a toda luz d3 publicidade, pro
curando o apoio da opinião, que no regimen represen
tlltiYo é a unica iJa.se legitima da a~ção dos poderes do 
Estado, c o unico npoio effi.ca.z que póde ter o governo, 
que portanto deve fazer publicos os seus actos, afim de 
que a opiniiio sobre elles se m&nifeste. 

O Sn. StLVA N'll'!'i'Es:- Está. condemna.do o ministerio 
de 7 de Ma.rço. 

O S&. EvA..."''GELtSTA LoBA TO: -:Ela ou~ra :política, que 
eu chamarei Florentina : esta, vis&ndo princtpalmente o 
interesse peaaoa.l dos seus adeptos, niio tem as mesmas 
vistas longas, nem anda pelo caminho direito ; pelo 
contrario, é a politiea dos :ig•-:ag•, das tortuosidides 
e das negaças ; marcha sempre encoberta por um véo 
mysterioso, abriga-se nas tre,·as, e foge a todo pllDnO da 
luz da publicidade. Esta politica., meus senhores, é abo
minavel ; e Húelizmente foi. a que teve litterul a'llpli
cação á. pro,·incia. do Rio-Gr:l.nâe do Sul nos ultlmos 
actos do gabinete de 16 de Julho. 

O Sn. SILVA Nu:-;Es :-Applique o ponto. 
O S&. EVA.."lGELISTA. LoBATO: -Senhores, enu-qcian

do-me por esta f6rmn contra. o gabinete de 16 de Julho, 
declaro que não eomprehendo na minha censu"t"a todos 
os distinctos caracteres que compunhão o mesmo gabi
nete, do qual destaco os Srs. ex-ministros do imperio 
e da gue_rra, os unicos que t_iverio p:~.rte nas atroci~
des pratiea.das contra o po.rt1do eonservadór da provtn
cia da Rio-Grande do Sul. Minhas censuras não ae 
estendem por ce-rto ao nobre Barão de Cotegipe, nem 
ao nosso digno col!éga o Sr~ ·conselheiro Diogo Velho. 

Cumpro consciencioso dever de .justiça. dando desta 
tribuna. o mais solemne testemunho da verdade quanto 
ao modo dignissimo com que sempre se hou..-e o hon
rado Sr. conselheiro Diogo Velh·o no gabinete em que 
tão distinctame:::tte eervio como ministro da agricul
tura. Quanto ao nobre Barão de Cotegipe, a eamara co
nhece bem o meu modo de pensar; nunca. mudei por 
quaesquer actos praticados por S. Ex., do muito hon
roso conceito em q,ue sempre o tin, e que conscien
ciosamente exprimt1 quando no anno passado aqui de
clarei qne o illustre ba.r:io tinha e sempre conservou o 
apoio sympathico e unanime desta augusta eamara. 
( .41'oiador.) 

Digo mais, meus senhores, eu louvo-me inteiramente 
na opinião dos dons nobres ex-ministros, a que acabo 
de referir-me; sejão elles oa juizes entre mim e o ~o
bre deput.J.do d<:> Espírito-Santo. 

O Sa. StLVA N'll'l'I'Es:-Eu os não recuso. 
o s~~.. Ev.u.I:ELIST.&. LoBA. TO :-Senhore!', eu faria por 

c!rto graviaei:na ofrenaa ao espírito de justiça desses 
dona nobrea ex-ministros e & conhecida nobreza de 
seus generoeos sentimentos, se nutrisse a minima. du
vida qunto ao juizo de SS. Exs. sobre os ultimos 
actos do gabinete de 16 de Julho em relaf'-áo i pro-
víncia. do Rio·'"fl\llde d.o Sul. ' 

O Sa. SILVA Nt"!Q!S :-Nio apoiado. 
O Sa. EvA~GELISTA Lou-ro:-Nesta. camara havia. 

apenas tres representa.ntes da.quella proviucia., eu, o 
meu especial amigo o Sr. Simões Lopes e o meu parti-
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cula.r amigo e distincto colle~ o Sr. l)r;:Bitteneomt; 
todo~ nós~i.2.!amoa. .eom an:)laior-leald&dee. com.:vU.: 
dfld~a; dedi~ -0 aab~ de,16 de Jul)J,o; e nobr.t 
ex-~tro do =peno sempre nos fez juatiça.(llo mco
nhecuneJ).to de qu,anto ea. frlmco , e dedica.do o apoio 
que· preata.Yamos.a .esae gabinete; em.sllll.5 . apa.usõe&, 
co~o j~ tive OCC&5i.iio de o- ~r, com;o seu· ex-eollega 
da Jll;&tiça,_ S. · Ex. sempre &861.IQ se enunciou a noseo. 
:respe1to. Elltreta.nto, . eomo fom.011· nós eol:re&pondidoa 
~o governo a-quem prest&vamos tão--decidido e dedi..,. 
csdo apoio 'l. Seilhores, eu j&. asaigi).a!ei o . escandaloso 
facto das . n~m~ ~~- ~~ntea. superiores da. 
guarda naciC~nal, tr1etíssuno ep16odio da htStoría em que 
vou pr<~~~eru~.r. · 
• O proc~ento que te:ve o Sr. ex-míniatro do impe

no para comigo e .meus collegas é um procedimento 
sen: nome quo dev1datnente o possa quilificar, ou, 
então, declaro á camara que sbsolut:unente nio tenho 
a. .menor idéa da .qualidade que os nobres dcputndôs 
&.cada J?USO estão invoca.udo1 e ~e, em meu pensar 
é o sentimento que mais nobilita ao homem político : 
fallo da lealdade. 

O Sa. ];>.uTLI,;o :DE SollZ.I. :chl.nm apa.rtc. 
O Sa. F:vANGBLISI'A LoDÁTO :- Com V: E::t. mesmo é 

que eu desejo discutir. · 
Senhores, soa um velho BOldado com quui 35: annos 

de pr~ nas legiões do partido conserva.dor; nunca 
I?re.stei para nada, e a ·prova está. em que até. ·hoje con
tinuo ·a-ser soldado raso; nem ao menos, para usar da 
phrase do nobre B!l'riio de Cotegipe, pude amda sargen"
~r u~a companh1a; mas este velho, humilde, obscuro 
e -l~va.lido.: soldado (nao apoiados) tem tio robusta- fi 
na JUstiça .de J?eus e na opinião dos hoineas1 maia· q'Ct8 
mmto esclarec1da pGr factos de tant:l. notoriédade e ~ 
cand:Jlo, que não nutre o· menor receio de entrar em 
.iii'õllo com o poderosi.saimo e nobre. general do · {ulurtJ. 
(Rtsa<l'~'-) 

O Sa. ·Sn.v.\ Ntri'IES :-Comtanto que Jlào h:lj:~. ll&llgue 
derrama-lo. 

O .Sa. EvuGEL!STA. LouTo : - ·O nobre deJ_Jutado 
b:m conhece que estou usando de . uma allegorm, que 
na o gosto de scena.s de sangue, e1 -portanto, bem escu
sado era o seu aparte. . 

O Sa. A!\'DRUIE· FIGUEIRA:- V. Ex. sempre foi um 
::nembro muito d_istincto do partido con~rv:idor ; pena 
e que agora queira desertar de auaa fileU'3.8. 

O Sa. EvANGBLISTÁ Lo!IA.TO: -Não deserto e nunc:~. 
de.se_rtarei ; ~ nob~e deputsdo está enganado ; o. Sr. ex
m1rustro do 1mper1o I! que se co!locou em terreno onde 
não é possível que estejamos juntos. Prosi,.o1 pedindo 
aos nobres deputa.doij que nio me interrompia· sou um 
homem_.muito a~nh!"do, e que me ~einto s~mpre da 
educaçao do sem~nano do Caraça. (H•Iaridadt.) 

UXA. voz: -E' um parlamentar muito senhor da tri
buna. (Apoiados.) 
_O _Sa. EvA:'iGELISTA. Lo';JÁTO: ~Senhores, esta discus

sao.e solemne, e por ma1s de uma razão proficua ao 
p:üz, . que tem o maio~ interesse em que fiquem 'Dem 
definld<lll, bem conhec1dos· os cara.cteres politicos,sobre
tudo de eeus homens de estado. 

Eu disse no meu primeiro discureo que o nobre ex
ministro do impcrio1 no gabinete de que :fez p:u-te~ 
commetteu erros multo graves, que S. Ex. prec1&& de 
umn longa exp:açiio pa.ra. rehabilitar-se na. confiAnça 
do :partido. conservador; agora accrescento que eate 
partido f01 por S. Ex. cruelmente trucidado na pro-
vincia do Rio-Grande do Sul. 

O Sa. PA.tri.~ODE.Socu: -E' preciso demonstra-lo 
O Sa. EV.L'<GELISTA. ~IIA.T4:-A.hi -n.i a demon&tra: 

ção. O nobre ex-ministro trucidou o grande Eartido 
po~tico _que· aq~ repreaento, não só na. pessoa., Cio seu 
mmt.o digno e illU&t.rado chefe, o Dr. lsril.el Rodrigu• 
Barcellos, como P._ removendo o aniquilamen. to deQe 
:;r&n;de partido poútico pela ge!:_&]. in~er&&o. das po6iç9u 
oftic1aes, e_portodas asmanooras que se empregá.rio p~ 
q?e elle nao fosse J:epresentado na assembléa proVJil
cial. AcclUO o ~bre ~;.I[IIÍ~o, porque devo· enten
~er ~ ·os .. ~tU d~l~ · uiio ppdiio afa.atar-se d .. 
lUStrucçlies de S.·~. · 
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· O, nobre ex-miuistro do imperio dêmittio do aqo ~ 
1° v1c~identc um.dos cuactezea . :Jllllia;~Üpos, um· 
dos. filhos maia dialiD.etoa da provinci.r. .do :ii~rande. 
do Sul. · · . 

O Sa. SlLu Nc!IES.:-Porque: pecÍio a. .sua demiesão. 
O Sr •. Ey,\.."UEL!êTA. Loii.\.To: ..... . Tenho neceuida!le, 

Sr. presldf!Dte,_ de. ~or&r-II,UL& .tupeito , do muito ~ 
portaote, cidadão . e illn&trado. cheú do partido eomerr
vado: na. província do Rio-Grande do Sul, . o. Dr. Israel 
Rod.r1gues Baroell11s. Digo,. sem. o ~eao.r recei.Q,de sex 
c;onte&tado, que o .Dr. Bareelloa.é .um ca:racter nobre·, 
um Rio-Grandense que faz honr& á. sua. ten:&, tl.~:to 
peloa raros e preciosos dotes moraes que pose::c, 
com.o por sua grande illustraçiio; e é elle sem a; me::or 
duVIda. o homem de maior valor politico e de. mais 
prestigio no Rio-Grande do Sul. . 

O Sa. SILV"A N'DM!:s:-Não a.poiado. . 
O Sn. Eu:ooGELISTA. LonA. TO :-P~o b.do· d<~. illu.:. 

t~ção, 'apresente-me o nobre depii~o, um· homem no 
R1o-Grande do Sul que esteja na. altura do Dr. · Is;rael 
Ba.rcelloa ; por si e pel:~. ·. flU:nilia a. que, ~ alliou, . élle 
pertence ás primeiras e maia .not&veis' familias dA pro
víncia.; pelo lado de infiuencia politica e de valor . e 
presti~o na oJ?iniiio, lembrarei que o illustrado Rio
&randense já. fo1 um doa ornamentos dest:l. caman. Em 
não menos de tres legia).atnras a opinião da -província 
do Rio-Grande do SUl. o. trouxe para. um dos assentos 
de~tn .=; ~ notai•bem, scnhorea,qu.e.clle.vciosempre 
ele1to. como c;andidato da opposição; nunca em eleiçi.o 
:Jlguma. t\lvc ·por si os fa.vores do . poder; pelo contrarie, 
~tou se:npre com este, , ~ tal er& a..~orrente da opinião, 
~ sub1do o S'!U merecimento, q_ue por .nio aenos de 
tres vezes ,lhe .foi conferido o hom:ooo mandato . de d~ 
p~do á. assembléa. geral, naa circ:untSt&ncias que 
asstgtl'tlo . 
• O Dr. Ia~. Rodrigu_ea. Ba.rcello~, com ,o maior des,
lll_ter.esse, e un1ca.meute.l~vado pelo .impulso do seu. .pa
triotlsmo, pensandc -serv1r. a . um gov.emq, digno de sna 
C?nfiança., aceitou em di.tliceis. e . muWl melindrosas 
c~cumstancia~ o lugar d.eto vice-presidente da provin
Cia, em . cuja. :ldministração condlUio-se com toda. . a. 
sabedoria e com a :ma.i.or · modetaçiio. O nobre; cx
Jl!inistro do imperio_ nD.o póde contes.tar o que eatou 
dizendo. 

O Dr. Ba.rcellos, .aceitando o luga.r,.de to vice-presi
dente, fez um grande sacrificio ~ can.sa .publica, não 
só pelo consideravel prejuizo que com o abandono da 
sua banca soffrcu em seus ir teresaes particulares, elle 
o primeiro advog:l,do da província,, e que nests profiuio 
faZ gr:tndes lucros, como principalmente pelo martyri• 
de Yer diariamente.seu nome fi.sgellado no poste infer
nal da. imprensa mais .licenciosa que ha no Brnzil. E 
com que interesses, senhor~s' 

Sem nenhuma aspira.ção pohtica, elle q_uc, a. se apre
sentar. c:mdidato, incontestavelmente sena o ptimciro 
-v_:otado, quer. na lista senatorial, quer em CJUalquer. das 
list.'IS para deputados, sem distincçiio de di8trictos; 

O Sa. SIL'VA. Nuns:-Não apoiado. 
O Su. En."iGELISTA. Louro :-Contra o não apoiado 

do nobre deputado, eu inYocarei o testemunho de eell 
illustre companheiro, residente em Pelotas (o Sr. Joa.
guim de :t.!endonça.) ; elle que nos . diga qua! ~ A maior 
mfinencia. ,daquella' cidade. 

O Sa. SILv~ N-c:.'Es: - O meu não ·apoia.do só refe
ria-se quanto ao -primeiro lugar da lista. 

O s.:. EnN,ELISTÁ .LonTo: -Como em Pelotu; 
eu P?~ discorrer . por q~si todoa os o~tros pontos ~ 
provmc1a., mo5trando .as nnport&ntes allia.n~· de fauu
lia, e dD.a maia pr&timoB&a· . .r~l de Wniude dG
Dr.B=ellos. 

Senhores, o nobre e muitO ciisW1cto-Rio-Grandense, 
que, levado por tamanho patrioti&mo, ee.m nenhumas 
-vista& p'olitic:LB, e com incalculavel prejuizo de eeus a
tereSBea p:uticuluea1 aceitou a -odiOsa-· e ,muito düli.cil 
poeiçio ae to '!'ice-presidente na inauguraçãO da Ãtu.
ção de 16 Qe Julho de 1868, receben por premio de~ 
d111'08 sacri.1iciD& a ma.ia negr2- inpdio. 

O Sa. SILVA. N'DM!:s: -Não apoiado. 
o Sa, ET.w.GII.1$T• Loaa.:o: -a ào· cp~e: Z~W~J~tira, 

21 
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Mnhorea, foi elle demittido'l O Dr. B&roelloe desejava 
o maia posaiTel a sua exonera~; por muitas vezes· 
entendeu;Se coiDigo e com os meus amigo• e compa
nheiros para que a solicitassemos ~lo governo. 

O Sa. SmõEs Lorl!& :-Eu vi algumas dessas cartas. 
O Sa. Eu."CGBLIST-'- LoBA. TO: -Pois bem; o· nobre 

ex-ministro do imperio sabe como esta demisaio foi 
dada; nós a pedimos, é verdade. mas em consequen
cia da imposição que so1l'remos do nobre e:t-minilltro, 
q_ue declarou :.. meua companheiros que, se a Dão eoli
ctta.saemos, ella seria da.d8. a bem do &érviço publico. 
N!o é isto verdade 'l · 

• O Sa. PAULINo DE SoUZA:-Hei de explicar tudo. 
O Sa. Ev.L"C&ELISTA LoBA TO:- Na altura a que che

gou esb questiio, á vista do procedimento que o nobre 
. ex-ministro do imperio teve para comigo, para com 

meus companheiros, e para com o grande partido poli
tico que representamos, é neeessario que se faça n. l"C~J, 
que o paiz nos julgue a todos, e decida se mereciamos 
o tratamento que nos foi dado. 

O que é verdade, senhores, é que na provincill do Ri•
Gra.u<le do Sul o partido conservador foi completamente 
trucidado por S. Ex. e pelo Sr. Barão de Muritiba. 

O ~R. SILVA. NC!\"ES:- Não apoiado; está ma.i8 forte 
e IOalS compacto do que nunca.. 

O Sa. EvAXGELJSTA LoBA To :-Ora, o nobre deputado 
vem sempre com estn balandronad4 da uuiiio e fortaleza 
do partido conserrndor no Rio-Grande do Sul, quando 
elle nem conhece bem a província. (Risadas.) 

Realmente, senhores, o partido conservador na pro
vinda do Rio-GTande do Sul, sobretudo no 1• districto 
eleitoral, tem grande foroy& e virilidade ; mu esee de 
que fallo é o partido que foi trucidado, e não o pe
queno grupo que alli se procurou erigir em partido, 
mediante as inversões feitas nas posições officiaes e as 
violentas e revoltantes manobras com que no 1• dis
tricto eleitoral forão os meus amigos completamente 
excluidos dos assentos da assembléa provincial. 

Produzo a mais incontestavel prova. da decidida im
portancia que no 1• districto da. província tem . o par
tido trucidado pelo gabinete de 16 de Julho, no facto 
da eleição do chefe desse pnrtido, o Dr. Isr8.el Rodri
gues Barcellos, como 2• deputado por aquelle districto, 
quando f.uião parte do governo, niio simplesmente a.d
versa.rios políticos, m:lll os mais impla.c:aveis inimigos 
pessoaes do illustre candidato i refiro-me ao Sr. conse
lheiro Angelo !lloniz da Silva Ferraz, depois Ba.riio de 
Uruguayana, então presidente do conselho de ministros, 
e ao Sr. conselheiro Sinimbú, ministro da agricultura 
no mesmo gabinete. Senhores, qu:mdo um partido está. 
de cima, quando tem por si o poder e occupa toths 
as posi<;ões officiaes, a victoria nada significa; mas 
nas circumstancias que menciono, e quando os ditos 
ministros (que ha\'ião sido pre!identes no Rio-Grande 
do Sul) cobrirão a provincia. de cart:u, recommen
dand" os candidatos a.dvenos, cn.rt:J.a algumas das 
qua.e~ me forão entregues, e por m_im para n.qui re
mettidas ao meu sempre chorado :mugo o Sr. Barão de 
Quaraim i em uma. eleição disputada ncsta.s circum
stan~ias, meus senhores, a victoria significa tudo. O 
partido que arcou com o governo composto de minis
tros da ordem de Ferraz e Sinimbú, :fa.zendo eleger o 
seu chefe contra todos os esforços do governo, em uma 
tal victoria deu sem duvida alguma. a ultima prova de 
sua. fort~ieza e importancia._ E, cn.t:etanto, d~is da 
trncidaç:~o deste gr-'nde partido politico (que nuo tinha 
nem tem outra bnndeira senão a. idéa cousr:n-:adora), 
o nobre deputado a cada passo nos diz em seus a. partes: 
«Nunca o partido conservador no Rio-Grande do Sul 
esteve tão forte e tão compacto como agora 1. • 

O S11. StLVA NoEs: -De 1868 para cá. 
O Sa. En:..GELISTA. LouTo: -Quando o nobre de

putade por aquella fórma se exprime, sem àuvida que 
se refere nã? ao partido trucidado, mas ao grupo a que 
se :u:la illiado ••• 

(! Sa_. SILVA N0Es: -Lá. não ha grupos, o partido 
est:í.nntdo. . 

O SL EVA."CG&LlSTA Lo!I-'.TO: - Qual unido! Isto é 

que é ooutradiMr a verdade conhecida. por tal; e então 
16 me reata dizer com o nobre depatado por Mio:~.~~, que 
deesa fôrma. se ui a Roma e ao fiin do muoiio. 
(Rr:.odtu.) 

Senhores2 vou ~ra dar outra prova da decidida im
portancia C10 partido trucidado peJo gabinete de 16 de 
Julbo, referindo um facto que me é pessoal, mas que ~ 
em relevo a força e importancia do mesmo partido. O 
bcto que vou narrar provará ao me. -no tempo que o 
odio politico ac:tna com menos força. nos adversarios 
da idéa., oa liberaes, do que nos correligionarios disai
dentes, que ae mostriio inimigos muito mais implacaveis .•• 

O Sa. SJLV.&. N~Es :-N"'ao apoiado. 

O Sa. EV.L"CGII:I.JST.&. LoBA TO:-... talvez pela mesm:: 
razão por que na guerra civil a& paixões odientas rea
gem com muito m:ús fo~a., do que na guerra. <:om o 
estran~iro. Mas vamos á. prova. • 

V. Ex., Sr. preaidente, certamente se recordará. de 
que o meu nune& assaz pranteado amiso, o Sr. Ba.riio 
de Quaraim, falleceu no tempo da dommaçiio progres
W!ta. Era o Sr. conselheiro Za.caria.s de Góes e Vas
concellos o <:hefe elo gabinete daque!la.s1tuação. Pois bem; 
eu que não ten'ho titulos alguns I. oollSideração da pro-
vincia do Rio-Grande éio SUl (nilo apoiados), onde nii.o 
wstem grupos , mas unicamente o partido compacto 
de que :falla o nobre deputado do Espirito-Santo, eu, 
humilde como aou1 fui entii.o vivamente illStado pelo 
Sr. Dr. Gaspar da. Stlveira Martins, sem duvida um dos 
mais notaveis e autorisados chefes do partido liberal do 
Rio-Grande do Sul, para aceitar a combinação de um:t 
lista tríplice asaim composta.: l'lfur'J.uez do Herval, 
Dr. Jot:9.nim Vieira da Cunha. e a Illlnha humilde in-
dividualidade. · 
Asse~ á. camara que o Sr. Dr. Martins empregou a 

mais v1va. instancia para que eu n.dherisse á. mencio
nada combinaçiio. 

O Sa. Srxõu LoPEs :-INo é verdade- Fui testemu
nha de vista. 

O Sa. EV.&.liGELISTA LouTo:- O nobre deputado as
eistio a uma das muitas vezes em que o Sr. Dr. Gas
par fez todo o esfo~o para me convencer da oonve
niencia da proposta <:ombinação. Dizia. elle : « Esta 
lista, assim composta, niio ha governo q,ue a possa. com
bater; esta combinação equivale á previa victoris, i 
certeza antecipada de um triumpho, ,ue por nenhum 
modo nos poderá. Etr disputado, porque ,accrescentav3 o 
Sr. Dr. Gaspar) no 2° districto, nós os liberaes, temo& 
toda n. força, e o 1• eu reconheço que é todo co:~ser
va.dor, e que nesse partido niio ha.nome de tanta aceita
ção como o seu»; e neste sentido o Sr. Dr- Martins ajun
tava outras considerações, que o acanhamento me não 
permitte referir. Em uma das muita.s occasiões, a que 
lilludo, o meu nobre amigo, o Sr. Simões Lopes, foi 
tettemunba ocular .•• 

O Sa. SlXõzs LoPES:- E' verdade; na. propria casn. 
de V. Ex., para. oni.e eu havia acompll!lhado o 
Dr. Gaspar Martins. 

O Sn. Ev.L..,&ELISTA LoBA TO: -Em presençs deste 
facto, de que dou tão valioso testemunho, fica bem 
paten~ a verdadeira situação e importancia politica do 
partido que eu e meus companheiros rcpreseutai:Dos 
nesta camara. 

Agora, comparando a força desse grande partido 
politico com o. do grupo a que o nobre deputado do 
Espirito-Santo se acha alliado, eu lhe pergunto : Em 
quãl das muiw fregnezias que compoem o colle~o 
eleitoral da cidade de Porto-Alee,--re p60.e o seu partldo 
fazer um unico eleitor 'f Asseguro que em nenhum:~.. 

O Sa. SILVA NID!Es :-Não apoiado. 

O Sa. Eu:sGELISTA LoiiATO :-0 nobre deputado 
quer conhecer mais a provincia do Rio-Grande do Sul 
do que eu 'l 

O Sa. Sn.u .N~ : -Que duvida! V- Ex. eati fóra 
de lá. 

O Sa. EUNGI!:LISTA Loa.&.To:-Porque estoufóra. de 
1&, estou vendo que me acho isolado! (ri1adas) que uis 
tenho relações! ((;ontinuilo lU rüa®..) 
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O Sa. SILVA. Nuns:-Tem, poia nüo. 
O Sa. Ev.ucGELISTJo. LoL\TO :-Nã.o sei se oa nobrea 

deputados contestão ( conio hoje fazem o Sr. Dr. Gaapa.r 
Martins é seus correligionarios na Re(offllG de Porto
.Alegre) a legitimidade de núnhaa candidaturaa1 porque 
não tive o meu nascimento na província do Rio-Grande 
à.o Sul~ e sim na de Minas. Observarei, porém, que 
este Mmeiro passou na provincia do Rio-Grande do Sul 
os melhores' tempos da sua. mocidade, sendo sempre 
naquella terra dtmmte o espaço de 19 a.nnos o mesmo 
magistrado que tem sido neata. côrte, sempre dedicado 
ao serviço publico. · 

O Sa. !::Il!ÕEs LoPES :-Apoiado ; niio ha. lllao<>illtrado 
de melhor e mais bem :finnãda reputa.ção. 

O Sa. EvANGELISTA LouTo :-'-Servi naquella provin
~:ia o cargo de chefe de policia por sete annost no que 
dou testemunho da. regularidade do meu procedimento, 
poi!J, de outra. sorte, era impossivel que eufosee por ta.n_to 
tempo conservado em emprego de sua natureza. tão 
melindrofO e em provincia de tal ordem. Nomeado no 
:ministerio do Sr.· conselheiro José Joaquim Fernandes 
Torres, fui conservado pelos ministros «J...Ue se lhe se
~irão, os Srs. Vergneiro1 Alves Branco, Campos Mello, 
Visconde de S. Vicente no gabinete da justiça e tolerancia, 
e finalmente _pelo Sr. conselheiro Eusebio de Queiroz 
:::to gabinete de 2t} de Setembro, e. só fui demittid_? pelo 
Sr. 'Barão das Tres-Barrns, mmto tempo depote que 
na~uelle gabinete o dito Sr. barão sueeedeu ao Sr. Eu
seoto de Queiroz. (Pa~<sa.) Acontece comigo um phe
::aomeno extraordinario ! Tenho praça. no partido con
scn·ador, como já disse, ha quasi 35 annos, e nunca 
passei de soldado raso (hilaridade) ... 

o SR. c.~RDOSO DE MENEZES : - Merecia. ser general. 
0 SR. EVANGELISTA LOB4TCI : - ... e sempre soldadO 

da velha guarda ... 

O SR. ANDIIA.DE FIGUEIB.A. :-Agnra quer desertar para. 
a auarda comtitucional. 

O SR. EvA:'IGELISTA LoBA To: - ... e do meu partido 
nunca. mereci as provas de consideração que me deriio 
os ministros libera.es ; mesmo na carreira da magistra
tura todas as provas de distincção que te~ho a~ .hoje 
recebido partirão sem_2re de meus adversanos pohtícos. 
Foi o Sr. conselheiro Sinimbú quem me nomeou par& 
a 2a vnra. commercinl desta. côrte, dando aFsim, e nas 
circumsta.ncia.s que são notarias, um testemunho que 
considero muito honroEo ... 

O Sa. ANDIIA.DE FIGUElRA. : - E que honra ta.mbem_ 
no Sr. Sinimàú. 

O Sa. EVA.NGELIST.A LosA.To: - ... e finalmente o 
maior ac~sso que .tenho tido na carrei.r~ da mag.istra.
tura me :foi coníendo pelo Sr. conselheiro Zacanas. 

O SR. SILVA NuNEs: -Nilo precisa :fazer o seu pro
prio elogio. 

O Sa. EVANGELISTA LosATo : -Estou mostrando -
que nada tenho lucr:uh com a JlOlitica, pa.r:L que ~que 
bem patente a iniquidade da insinua.ção que me attrou 
o nobre deputado, em seu discurso, de-especulador 
politico. 

O Sa. StLVA NuNEs E OUTROS Sas. DEPUTADOS:-Não 
ha tal ; é muita. injustiça. 

O Sa. EvANGELISTA LoBATO:- Pois então, diga-me 
o nobre deputado, a que .,·inha essa lista, de que fal
lou de dez tndividuos de minha. :famila que tinbão sido 
aqu\nhoados com empregos , e não sei com que mais 'f 
A que vinha Í!to 'f 

O Sa. A!UlR.m& FIGO:IliA d:í. um aparte. 
O Sn. EvANGELISTA LOBA To:- Perdõe-me; V. Ex. 

rtão tem mostrado espirito de justiça, não me tem re
trilluido do modo por que constautemente me pronllll
cio a. ~peit'l de V. Ex.. e do seu incontea;ta.vel m e
recimento .... 

O Sa. ANDRADE FICO:IRA:-Muito obrigado. 

O Ss. EV.A!'IGI!'USTA LoBJo.TO:- V. Ex. me tem ne
gado ainda a mais stricta jlll!tiça; sempre, em todos os 
couftictos, a.pparece V. Ex. intervindo em faTor dos 
meus contend.orea. 

O Sa. SILVA Nll!IEs: -E' por espírito de justiça. 
O Sa. ANDRADE FI&'VEiB.A: -Estava. rectificando um 

facto. 
O Sa. EvANGELISTA LoaATo:-Os nobres deputados 

tanto me tem interrompido, que quasi me fazem per
der o fio do meu diecurso. 

Senhores, o nobre deputado do Espkito-Santo, para 
me poder ferir atirando-me a. injuriosa insinuação que 
menciono, desiocou a questão do terreno do interesse 
politico, onde excla~ivamente a. colloquei. 

O Sa. SILVA NuNEs:- V. Ex. não se tinha expli
cado. 

O Sa. EVANGELISTA LoBATo:-Como nl!o me expliquei! 
Não só fui muito positivo em meu discurso, como por 
vezea interrompi o nobre deputa.do, reclamtmdo contra 
a. deslooaçio da questão, e fazendo-lhe sentir que eu 
só tinha. tratado do interesse politico. 

Senhores, o nobre deputado tem sem duvida. o direito de 
me dirigir censuras, articulando factos em que estas se 
basêem; mas, por nenhum modo, assiste-llie o direito 
de lançar insinuações. 

O Sa. SILVA NUNEs:-Nãolancei tal. · 
O Sa. EVA."'GELISTA LoBA TO: -Se não eriio in!inua

pes, se, por propria. decla1'ação entã~ fei~ pelo ?Ob!e 
deputado, os factos a que elle alludia. nao eontmhio 
:fundamento para justa. inerepação, então p:trlL que os 
trouxe pua a discussão 'f 

O Sa. SILVA NUNEs:-E pa.m. que trouxe V. Ex. a. 
familia :Muritiba e outras'? 

O Sa. EvANGELISTA LoBATo:-Eu nãotrouepnra a dis
cussão familis alguma. Tudo quanto o nobre deputado, 
tomando esse pretexto, disae sobre o exemplar procedi
mento de seus cunha.doa, foi fóra de todo o proposito. 
Nessa occasião reclamei _POr muitas vezes; ma.s o nobre 
deputado :dngiá não ouvtr-me, e ia. sempre por diante. 
Senhores, quando :foi que eu puz em duvida. a honeeti
dade desses dignissimoe moços, que tB;nto têm h~nrado 
e honrão onome de seu venerando pw'f Essa nao era 
a. questão. O nobre deputado muito caleulada.mente a 
deslocou, tendo toda a. eo~eneia. de que eu sõ ha"ri& 
tratado de intereue político, relativo 3. sua. propria pes-
soa na pro-vincia do Rio-Grande do Sul. . 

Affinilo, senhores, que toda a respoll8B.bilidade da 
aberração do Sr. Ba.rãe de Muritiba nos ultimos tem
pos do gabinete de que fez parte, como ministro inte
rino da justiça.1 ,Pefl8. exclW!ivamente sobre o nobre de
putado do Eapmto-S:mto, a cujas seducções nquelle ex
ministro não Pôde resistir. . _ 

Vou demonstrar esta propos1çao. 
O Sa. SILVA. NUNEs :-Demonstre, se é capaz. 
O Sa. EvANGELISTA LoBA.TO: -Quando o Sr. Barão 

de l\!uritiba. em comequeucia da pve molestia do Sr. 
.conselheiro Nebias, assumio inte~ente a p~ da 
justiça, o Sr •. ba.rii.o esta-va. no :firmissun~ propos1to ~e 
Iimita.r-se un1camente a asstgnar o expediente, e a na.o 
f=r ainda a. mais insignificante nomeação. Em mmha 
presença e de diversos eollegas n~ssos} q1;1e comigo se 
achavio em eam do Sr. eonselhell'o Neb1as1 fez o Sr. 
Bar:io de Muritiba as declarações que deixo mencio
nadl!.l!. 

O Sr. barão tinha. ido visitar o seu collega, e alli se 
encontrou comigo e com os deputados a que alludo ; 
no numero destes, se bem me ~cord~l se aehavüo p:r:_e
sentes os seguintes Srs.: Rodrigo S1 va., Souza Re!S, 
Araujo Góes e Cardoso Fontes. Recordo-me ainda que, 
por occasião d811 terminantes declara.ções na.quelle een
tido feita.s, um dos nossos collegas lhe perguntou, :pois 
nem ao meno11 V. Ex. :b.r:í. a reconduc;ção ~e um Juiz 
municipal que tenha. findo o seu quatrienxuo ~ A esta 
pergunta. S. Ex. terminantemente respondeu: Nem isso. 
Qr& sena. este o tirmissÍillo prol'osito do Sr. Barão de 
Mu~tiba, proposito que ~e a.mnguem occultava, 11:!~ 
nifestando-se neste sentldo a. todas as pessoas que 1a0 
fallar-lhe sobre dependenciu da pasta âa justiça, que 
explicação póde ter o ~ ex~o, que depois 
se deu, das nomeaçüe& fe1taa com o Dllllor ~o para 
oseomnliUldos superiores do Rio-Pardo e Taquuy't 

O Sa. Sn.u N~ d:í. um aparte. 
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os ... E1'Aft!!Uft'.t.. LG~1'0~ -Senhores, 'eu vou~ 
3- prova de' que a. :::~omea.çao do eommsndante aupcnor 
do Rio-Pardo niio pó<!e encontrar nenhuma outra a
plicação eenio · li&S ~vas aed.ucçõea do nobre depu-

tadO. Sr. conselheiro Nebias, a quem o nobft deputado 
do Espirito-S&Uto muito havi~ apertado inst&nào pela 
nomeação do co&onel João Luiz Gomes para aquelle 
commando superior, receiou que o nobreT de.Putado a 
obth·esse de seu BQgro, e po~que. o Sr. Neblllll ea~va 
convencidissimo d:l incon'Ç'en1encut de t&l nomeaçao, 
:~.pez:~.r de pro~tr:ldo peh enfermidade que soffria, não 
ae esqueceu de mar.dir dizer ao Sr. Barão_ de M~tiba 
-que por fõrma alpnma :t<{ttella. nomençao de!1a -ve: 
rilicar-se. Este uedido 3o Sr. c~~eelheiro ~ebuts fo1 
transmittido no Sr. Barao de Muntíbn por ma1s de uma 
vez, e pelo condueto de pessoas muito 4J.unlific:_adas. 

o Sa.. SILVA. Nll!\'ES:- Emquanto 'V. Ex. nao provar 
& sua :~.~sel)io, eu a contesto. 

O Sa. Eu:oc&ELJSTA LoBATo:-A prova que dou é o 
proprio testemunho do Sr. Barlio de l!Iuritibs, e f~ndo 
um appello :i._ eu~ honra, lhe paço que me de&IIUilta. M 
porventura nuo .a verd:~.~e o que ~u _affirm'?· • 

Senhores, basta. esta lmporta:ttJSI5llll& c~rcums.tanc1a 
que assignalo quanto :í. nomeaçao com_ tamanh_a lncon
venie:~ci:l. feita. para o commando snpenor do R1o-Pardo 
para pôr a toda a luz qnc essa nomeação só podia reali
zar-se á. custa das mais ,.ivas instancias e seducções do 
nobre deputado. Nio ha outra. explic:tçfio possi~el para 
semelhante norr.eaçao. 

O Sa. SILU Nlll\"ES :- As nomeações :fori1.0 feitas i 
vista das p:opoEtas dos dele~dos do governo. 

O Su. EVANGELISTA LOIIATO :-Na secretaria de esta
do e:ocistiio outras propo~s para di!ersos commandos 
superiores <l;a gu~da nac1onal do fuo-Grande do S~l, 
e muito mau antigas do qne a do commnnd? supcnor 
do ' Rio-Pardo, que só_ ~ou em co::~~equene1a .do fa!-
lecimento do Barão do Trmmpbo: e p01s1 se a e:ustenCJ& 
das propostas fo~ a unica r-.t:tiio, como diz o nobre 
deputado, que determinou o acto praticado pelo Sr.~&
rão de Muritiba em relaçl\o Ms commandos do Rio
Prado e T:ui_uary, essa ruito devia proceder com mais 
força quanto :i.s outras P.TOJ?ostas p;u-a os commandos 
superiores va~os na .provmcta do Rio-Grande d_? Snl, 
propostas tão ~ntigas · qu~ . ~~ae dellas da~Yao dos 
primeiros tempos da admtmstraç.uo do nosso d1gno col
le.,.a o Sr. Dr. Costa Pinto. Está IO'laro, portanto, que a 
rclo dada pelo nobre deputado no seu nparte não ex
plica nem póde explicar as nomeações a q_ue alludo, 
e que' eómente for;;o feitas no interesse politico do D9-

bre deputado pelo E~pirito-Santo, que por ellas .fazia 
o maior empenho. 

O SR. SILVA~NIJ!Qls di um nparte. 

O Sa. E\'A.''iGELJSTA LouTo:- En não ataquei, e sou 
i:.capu de dirigir a menor off<lnsa contra o caracter in
dividnal do Sr. Barão de M:nritiba, que :!U respeito, acato 
e venero. O Sr. barão fra.q_ueou, esta. é a •·erdnde, não 
podendo resistir :i.s instanc1as do nobre deputado . 

O Sa. SILU NlJJIEs dá outro aparte. 
O Sa. EvAXGELJSTA LoaATo:-0 illustre deputado não 

põde negar ter sido que:rn levou seu sogro a um proce
d.imento que niio eeti a pa.r do seu glonoso passado. 

Se!lhores, este procedimento do Sr. Barão de Muriti
ba é perfei.tamente ~onsol!nte com o do seu coll~ga o 
Sr. ex-mimstro do 1mpeno, como a camara va1 ver. 

Nüo obstante o· franco e decidido apoio qne eu e meus 
comp:~.nheiros da vamos nesta. camara M govemo, o seu 
delegndo no Rio-Grande do Sul se havia declarado em 
:tbetta ' hostilidade contra o partido politico que ·aqui 
r cpresenta.vamos; e os factos mostravão · que ha\ia 
manifesto 'plano ·para a exclnsiW dos n0650s amigos da 
assembléa provincial, 0, 'N)rte qne ne6ta só iiguiasse o 
grupo -a que o nobre dep~o do Eepir~Sa.nto ~ 
alliou. l'eate empenho, o prendente Dr. Joao Sertono 
esta''& ·escandalosamente pondo por obr:t toda a· zorte de 
m&nobru, ··como .llliU~ente e COli! a :maior'verdá~ 
relatdu em :seu dí.scti:tlso -o men,anugo,o·Sr.: Dr • . Bit
tencourt. 

O presidente, que não recua-va de nenhum deEatino, 

I 

I 
I 
I: 
I 

havia. irregularmênte expedido ordem para a eleição da 
usembléa provincial, llilo' obstante não ·eetar ·concluido 
o periodo da legiab.tura da que ainda devia fnnccionar 
em 8tlll eegttnda e·ultima. sese!Lo. ' 

O Sa. SILVA ·Nlll\"Es;-Espontaneamente. 
O Sa. EvA.."il:l!LISTA LoaATo: - Espontaneamente! 

Poia alguem é levado rem motivo a praticar abusos 
eacandalosos'r Está. claro que a autoridade que assim 
procedia tinha algum incentivo. 

O Sa. SILVA NUNES :-0 incentivo não fui cu. 
O Sa. EvA:-;GELJSTA"LouTo:- Havia fogo cruzado; 

o nobre deputado do Espirito-Santo era :tu..-.:iliado pelo 
presidente do Rio-Grande do Sul, e pelos seus doue ín
timos anugos do milaisterio. Note a ·camara qne o acto 
da convocação d:l nova. assembléa provincial era muito 
reprovado pelo Sr. ex-ministro do imperio, que nes&e 
sentido abertamente se enunciou em uma conferencia 
que tivemos junto daquella janella (apontando para. 
uma das jamlla.r do lado do mtJ.rj. Neeea conferencia 
S. Ex. declarou que reprovava. muite aquelle acto do 
preeidente Sertorio, a quem jáhaYia ordenado que cas
sasse as ordens expedidas para 6elllelhante eleição, que, 
além de irregular, era muito inconveniente, porque, 
tendo a assembléA, que ia aer renovada , de funceio
nar ainda em sua ultima eeesão, os membros que não 
fosacm roeleitos estariio sem nenhuma força moral, ao 
passo que os reeleitos se tornarião muito exi~ntes. 
Em uma. palavra, o · Sr. ex-ministro do impeno con
demnava. decididamente aquelle acto do presidente do 
Rio-Grande · do Sul. 

O Sn. ANDRADE Fu:UEIILI.:-0 :teto foi muito legal. 
O Sa. SIL'VA N1iNEs:-Perfeitame11te legal. 
O Sa. ETAJSGELISTA LouTo:- ~ao admira que os 

nobres deputados assim se pronunciem, quando não 
duvidão .justificar as chaV3.8 .e circulares qu~> o presi
dente Sertorio mandou distribuir pelo chefe de polici:l. 
por todos os collegios eleitornes da pro>incia. 

O Sn. S1LVA NUI\'ES:-Não lu tal. 
O Sit. EvAJSGELISTA LoBAT0:-0 nobrc deputado con

testa a. existencia dos documentos que hoje sahiriio 
publicados no discurso do Sr. Dr. Bittencourt 'l! Entre tal 
contestação e a verdade e boa fé com que me enun
cio, o pai:t decidirá.. 

O Sn.. SILVA Nm."Es :-Apoiado. 
O Sn.. EvANGELISTA Loa.\TO ;-Na. consciencia de cada 

um dos membros desta augusta. eamara eit:í. gravada 
a verdade que eu enuncio, quando affirmo que na pro
vineia do Rio Grande do Sul a questão polit1ca foi con
vertida em interesse de familia. 

O Sa. Sn.u NU~<"ES :-Qual é essa bmilia ~ 
O Sa.. EvANGEUSTA LoDATo:-Já. disse por muitas ve

zes qne me refiro á. familia do Sr. Bar:io de Muritiba. 
O Sa. SILVA. NUNES :-Está C!lga.nado. 

O Sa. Eu:>GELISTA Loo.\To:-'V . . Ex. não égenrodo 
Sr. barS:o'r 

O Sit. SILVA Nc"'l:s;- Mas não pertenço :1 familia 
Muritiba, assim como V. Ex. não pertence i família 
Macedo, e sim á. familia Sayão Lobato. 

O Sa. EvANGELISTA LoBA.To:-0 nobre deputado parJ. 
que vem com estas cousas' 

O Sit. SILVA Nll:sEs:-E o nobre deputado para que 
~ne empresta o que não põde? 

O Sa. E'"ASGELISTA LoBATO:-Pois o nobre de_putado 
póde negar que é genro do Sr. Barão de Muntiba, c 
que conYive com S. Ex. debaixo do mesmo teeto'r 

O Sa. SILl'A Nll:'iES:-Mas a mi:ilia. familia é Silva 
Nunes. 

O Sa. ET.AKÇELJSTA LoBA'I'C> : - P6de o nobre depu
tado negar_ que o Sr. Barão de Muritiba tinha. a DI;IÚOr 
repngnanCJ& de.Iazu ·nomeaçües.:na. pasta. que mtenn:s.
mente esteve a seu cargo, e que aó o noore deputado 
poderia >ter -força. 'P&l'& conseguir as que ee fizerão para 
o ·Rio-Grande do Sul 'l 

O Sa. SJL'Ú Ntoo:s di um nparte. 
O Sa. EVA."'GELISTA LouTo : -Senhores, eeta quis-



Câmara dos Deputados -Im presso em 23/0112015 14:45 - Página 16 de 17 

SESSAO EM· 21 DE JUNHO DE 1811.; 165 

tão resume-se na seguinte verdade: pesa sob~e- o nobre 
deputado o Sr. Silva. Nunes toda. a neponsabiluwle •••• 

O Sa.. Su.u NtrNES: - Do que existe na provín
cia. ? Estou muito satisfeito. 

O Sa.. EvANGELISTA. LoBA TO: - .••• da trucicbção do 
partido conservador na provincia do Rio-Grande do Sul. 

O Sa. Su.n. Nt1!1ES:-Está. unido e forte como nunca.. 
O Sa. EvANGELISTA. LoBA TO :-Ahi vem a costumada 

balandronada. - está. unido e fortec omo nunca! Mas, 
de que partido falla o ncibre deputado ' Será do seu 
pequeno srupo' . 

O Sa. SILVA. Nt:sEs contesta. -
O Sa. EvANGELISTA. LoBA.To :-Eu já. mostrei que em 

nenhuma. das muitas frcguezias que compoem o unpor
tante collegio de Porto-Alegre, de 90 eleitores, esse 
pequeno .grupo, entreguo is auas forÇ&S, não pôde :fa.zer 
a eleição de um só eleitor. Pergunto agora. -ao nobre 
deputado : Esse J;rUPO tem quem o represente nos col
legiO!I da Cachoexra. e de Caçapava. ~ Senhores, nestes 
dons lugares que agoi-a ?J!si&;lalo não ha ~enão dons 
partidos, a saber : o parttdo libernl e o partido · conser
vador exclusivamente representado pelos meus amigos 
politicos. Esta é a verdade que o nobre deput\ldo com 
toda a sua coranoem .&&o oa.sará. con~ttl.r. V amos agoi-a 
ao collegio de Santo Antonio da Patrulha. Qual é alli 
a opinião~ 

O Sa. SILVA. Ntr:o."Es :-A conservadora.. 
O Sa.. En.'IGELtSTA. LoaA.To :-lllas de <tual dos gru

pos~ Naquelle collegio, na ultima eleição senatorial, 
. :fui como em toda. a parte, mortalmente guerreado pelo 
gn{po que o nobre deputado tem querido erigir em par
tido consen·ador. 

O Sa.. SILVA. NUNEs:-E8ti enganado. 
O Sa. EvA.l'IGELJSTA. L011A.TO:- :Para. o co11egio de 

Santo Antonio foi enviado pelo grupo dos meus adversa
rios pes!!Oaea um tal bacharel Pinto, que alli outr'ora 
ha.via. sido juiz municipsl, ou cousa que o valha.. O 
dito bacharel levou a misslio de arranc:u-me a votação, 
e de s:rranjar votos pa.r:a o candidato predilecto desse 
!!Tllpo. o Sr. Dr. Borges Fortes. Pergunto: O que acon
feceu ~ Anezar de todos asses manejos e precauções, 
eu tive dÕbrad.a vo~o. 

O Sa. JoAQ'tlnl DE M"E!IDO:'i~: -Está en..,a.nado; foi. 
um dos primeiros votados o Sr. Dr;' Borges 'Fortes. 

O Sa.. li: 'I' .L>~GELISTA. LoB.A.To : -Para que .o nobre de
putado me contesta com esaa. exageração, e mostrando 
o odio que não pódc encobrir'l 

O Sa.. ANon.lDE FlGVElllA. : - 'V. Ex. não póde dizer 
isso. 

(Ha outro& apartea). 
O Sn. Enl'IGIILISTA. Loii.I.TO : -Se. presidente, man

tenha-me Y. Ex. a palavra. 
O Sa. A N»B..U>E Fu<lJEJRA:- O nobre deputado devia 

ser chamado i ordem. 
O Sa.. EnN&ELISTA. LoaATO: - .Asaignalando o facto 

que mencionei, era. meu proposito dizer q,ue o Sr. _Dr. 
Borges Fortes, apeze.r de todos esses maneJOS e med1das 
de pre48-uçio, apen~ CO!llleguio met.a~e da vo~çiio por 
mim obtida. Votá.rao naquelle colleg~o 21 ele1tores, e 
eu tive unanimidade, ao puso que elle obteve 1'2 ou 
13 votos; mas o nobre deputado está-me ouvindo com 
tanta prevenç!o! q~e em qualquer das minbllS palavras 
e::n::erga. uma lnJuna. 

O Sa. JoA.QtrnliiE ME!IDO!fÇA. :-'V. Ex. é que sempre 
me ouve oom prevenção. 

O Sa. En!fGBLISTA. LoBATO ;-~nhores, a verdaàe 
é ea~: retirados os meua amigos politicos, no t• ~ 
tricto da provincia do Rio-Grande do Sul, o part1do 
liberal niio tem com quem lutar. 

Os nobres deputados, que em tudo me conteatio, no 
empenho de me tornarem odioso, me attribuem os 
m:ur. . meeqwDh.o& &entimentoa, pint;andc-me como um 
ciiJcolo, que, . pela illaipiican~ falta de do~ ou tres 
~tos, tem .bJiiado com os aua melhores e.uugoa, ~ 
mo,-endo aat~im a d4111uniio do partido eon5erva.dor. Poil 
bem, meus senhores, eu vou dar ae prova~ em contra-

rio, invocando o testemt!Ilho insuspeito de um caracter 
muito distincto, de um proprio companheiro de meus 
contendores, o nosso digno collega o Sr. Dr . .Azambnja. 

·Nas occa.siões mais solemnes 9-ue tive na provilicia. 
do Ri<>-Grande do -5ul p-rocure1 sempre promover a 
união do partido conservador, tirando-lhe a feiçiio de 
pa~do p~ssoa;. Vou llpresentnr um facto, que porá na. 
mator ev1denc1S. o que affinno. 

Quando, em consequencia da qnéda do gabinete de 2 
de Março, snbio ao podero~tro gabinete, que, por durar 
~6 cinco ou >eis dias, teve a denominação de mini,leno 
a.borto, o Sr. Conde de Porto-Ale~re, ex-ministro da. 
guerra., ficott sujeito á reeleição. Pois bem : era. esta a. 
primeira occasiií.o que se me offerecia pan promover a. 
união do partido conservador, e della logo me apro
veitei, reunindo os meu> amigos, e fa:cendo-!bes senti:
a necessidade dos nossos esforços em commum por um 
candidato que fos~e a e:tpressão verdadeira da idéa. 
conservadora., e lhes apre~ntei o nome do f:illecido 
Sr. Dr. João .Jacintho de Mendonça.; puz-me em 
campo, e neste sentido trabslhei com o maior esforço. 
Quando meus amigos me P.screvên>o dest:J. côrté, empe
nhando-se pela e.leiçlio do Sr. Dr. l\Iendonça., já. eu 
estava em campo. 

O Sn. SILvA Nl!NEs dá um aparte. 
O Sn. EnsGELJSTA LoBA.TO :-Contra !lS vossas coc.

tests.ções protestão os factos, que não poderüo deixar de 
ser attestados por vosso proprio companheiro. 

O Sa • .AZA..utru :-A re~peito do Sr. Dr. João Ja.
cintho de Mendonçn., é facto o que declar:J. o nobre de
putado, quauto á. st1:1. intervenção nn mesma eleição • 

O Sa. Ev.t .. .'~GELISTA. LoBA.TO : -Agradeço muito 2.0 

nobre deputado ; e nem eu esperava mel)()s do caracter 
sisudo e bonestissimo de s, Ex. (ApoiaclM.J A eleição 
do Sr. Dr. :Mendonça. deixou de vinga-r apenas por 18 
votos, ma.s não por minha culpa; gcndo certo que a 
mais brilb:l.!lte vot:u;ão que ellc então obteve llio foi 
dada just:J.mente nos dous colle;:-ios onde meus a:ni~os 
mais podião influir; refiro-me aos collegios da cap1tal 
e da villo. de Caçapav:J.. 

Mas não é só este facto ; :J.Ssignahrei outro aind:l. 
de maior importancia., e que por-.i em relevo os esforços 
por mim empregados p.:-a tirar tod:J. a feição pessoal 
ao partido conser\":tdor, promovendo :>. uni:io e firman
do a unidade do mesmo partido em toda purez:~. da 
idéo. consen-adora. 

O Sr. Conde de Porto-Alegre não logrou n sun. 
reeleiçii.o, porque :l. ca.m3ra dos deputados foi dissol
vida; e então, instando os meus amigos para que eu 
me apresentasse candidato, lhes declarei formalme:~te 
que eu niío me apresentaria a n~o ter por companhei
ros na. lista os Srs. desembargador Bello e Dr. ,João 
Jacintho de ~!cndon')a., porque eu !Ó a.ceita'\':J. a eleição 
que tive~se a feição politica do pmido com erva dor. 
Os meus amigos, ape:car das di,·ergencins qua fCmprc 
apparecem por moti,.os pessoaes, cheg-.iriio a c!EC 
accordo1 :tdopt:mdo unanimemente a list:l. por mi:n i.:l
dicada. Seguio-se a eleição, e nella não faltou o unn
nime esforço de todos os meu~ amigos, :to passo que 
outro tanto nií.o aconteceo. ao finado Sr. descmb:>.rga
dor B..::llo, que ee vio qu:u;i a.bandonndo pelos seus. 

Destes bem poucos lhe foriio fieis e dedicado~, até 
recordo-me das amo.rgas queixas que clle em \l:u-ti
cular me fazia 9.uanto ao abandono a. que se , ·to re
duzido, até por alguns que lhe de\·ião 03 maiores bene
ficios, como certo official ua secretnria da presideD.ci.l, 
demittido nn a.dministraç"o do Sr. conr.elheiro Ferraz,. 
e a quem o Sr. desembargador Dello h:. via largamente 
beneficiado na occw;iS.o de lhe faltnr o pão. Deste nãb 
pôde elle conseguir senão a. neulr.Llidaàe, i,to ê, que 
não fosse votar na eleição primaria dn freguezis. do 
Rosario. Senhores, nesa~ occa.siii.o, o Sr. desemharpdor 
Bello passou pela malS amarga dee~pç.'io, -vendo-se 
abandoilado por muitos a euj:~. dedicação elle tinha os 
mais incoatestaveis direitos. 

O nobre deputado sabe bem da verdade do que 
estou referindo. 

O Sa. ~w;u:-E' f:J.cto. 
O Sa. Ev~ITA Loa.a.TO : -Bem, eiil-aqui o-pro

cedimento do homem '}Ue é posto por discolo, e :1ccu-
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*o de promover, pelos mais meEqninhos motivos, a 
:8Cisio no partido eonrervador ! 

Mas, contrn tão iniq~U accusação, eu apresento o 
:~.utorisado testemunho do nobre deputa.do que atteata 
os :factos que. acabo de referir. Contra vo561&S a.ccasa
ções, port&nto, protestão importantes factos, attestados 
por ""0650S proprios companheiros, por um c:Lracter no
bre e di!tincto como é o honrado dtputado o Sr. Dr. 
Aza.mbuja. 

Nü.o sei se me falt:l. algum ponto essencial em que 
deva tocar ... Lembro-me agora do incidente <J.Ue se deu 
o,uando ora= o nobre deputado pelo Espírito-Santo, jus
:J.fic:mdo a demissão de director da instrucção publica 
dada ao nosso digno collega o Sr. Dr. Bittencourt. Se
nhores, eu não tenho a menor animosidade contra o 
Sr. Dr. Joiio Sertorio, mas não po>so deixar de declarar 
que eFse acto não tem justifica~ü.o possivel; e quando 
=-ssim me enunciei em um aparte, censur&ndo tão es
candaloso procedimento, que só encontra. explicao;-.ão no 
despeito e na vingança das censuras :feitas nesta C&Sa 
por um represent:l.nte da :aação1 eu assignalei n. circum
:stancia, muito notoria. no Rio-Grande do Sul, de haver 
~Jêr. Dr. Sertorio decretado a demissü.o do nosso digno 
collegn., depois de saber que já. se achava demittido da 
:presidencia da proYincia que administra.va. 

O Sn. A-'iDRADE Fu:omu. : - Ficou provado o con
trario. 

O Sa. EvA.'iGELIITA. LoBA.TO :-En vou convencer ao 
:1obre deput:l.do da verdade da minha a&&erção, com a. 
prova cx.istente no archivo da estação telegraphica 
desta côrte, e com os factos notorios que se pass:l.rào em 
Porto-Alegre. 

Senhores, na noite de 19 de Agosto, ante-Tespera dn 
aahida do ,·apor dn carreira do sUl, o nobre ex-minis
no do imperio teve nesta. casa. eom os meus amigos 
:Srs. Bittencourt e Simões Lopes a conferencia em que, 
~ecl:J.ra:ndo a demissão dadn ao presidente Sertorio, 
j_gu&lmente lhes disse que não podia conservar no lugar 
de 1• vice-presidente o Dr. Barcellos, cuja demissão 
estava assentada, e lhe seria dada a bem do serviço, ae 
porventura nós nos recusassemos a pedi-la em nome 
do nosso amigo, exigindo que esse pedido fosse feito 
por e_scripto, e logo pa manhã do dia seguinte, J?Orque 
::10 dia. 21 o =por tinha de levar ambas as demlSsões. 

Nes.sa conferencia o Sr. e....:-ministro do imperio for
malmente obrigou-se com os meus amigos a não preen
cher o lugur de 1• vice-presidente, e a mandar ordem 
:!.O 2• Tice-presidente para que este adiasse a eleição 
da ~sembléa provineiil, no caso de que ainda não hou
Tes&e sido cumprida n. ordem para. tiJl fim transmitida 
~ presidente 5ertorio, não só por escripto, eomo em 
divers011 telegrammas. Erão 11 ~ horas da noite da
f!Uelle ~ 19,quando o~ meus &m;isos me forão procu
:(ar na mtnha casa, e ahi me refenr·:lo tudo o que entre 
IJ!es e o Sr. ex-ministro do imperio se tinha passado na 
.zonferencia q~e acaba vã? ~e ter; acc«;scentando que, 
suanto ao perudo da denussao, elJea h:!.Vl:iO declarado &0 
.~:: ex-mintstro que não podião tomar aquella. responsa.
~ilidn.de sem accordo comigo, sendo este o motivo J?Or 
que a ~es hol'&!' me procura-vão, visto que o pedido 
~ escnpto devta. ser apresentado Jogo na m&lihã do 
~ segllinte ao s!. ex-t:tinistzo ào imperio. Eis CO!IlO 
por nós, na manha do dia 20, em nolll.e do Dr. Bar
~ellos, foi pedida a detuissão do lugar de 1 o vice-pre
~tdente, que o mesmo occupaTa; e nessa mesma. manhã 
i!irigimos ao referido doutor l?:n:1. Porto-Alegre o tele
~'?~a co~ posto d.n. ee~tntes palavma: " Sertorio 
:!tmttttdo. Nós tambem pedimos a sua demissão. Nossu 
cartas explicará<:; o resto. ,. 

E~te telegramma chegou a Porto-Alegre no dia 2~ 
~do entregue na noite êaquelle m ao Dr. Barcellos' 
:1a occuiiio. de ach.ar-~c ::o thea!ro, onde elle o m~ 
:rou a var1os amt~os ; e constando a exi~tencia do 
:elegramma ao Sr. Dr. Serterio, g_ue tambcm se achava 
::10. theatro, elle mandou immeciiatamente chamar o 
editor da l!n~ gszet& official, e lhe ordenou que appa
:r~esse pnblicada no dia. ~gninte :1. noticia de haver 
·~o dada pc>r acto daquelle dia. 2i, a demiaaão de 
d;rec~or da inatrucção p~b.lica ao Sr. Dr. Bittencourt. 
No d1a 25,. a par da not1c1a ~rdenada {leio Sr. Sertorio, 
1.ppueceu tgu&lmente a Beg~W~te pubheaçiio: • E' in-

teiramente fal&Ó o telegnmma vindo da côrte sobre a 
demi.a!ão dada ao Exm. Sr. Dr. Sertorio.» 

O Sr. Dr. Ba.rcelloa, lendo este desmentido na ga.zeta. 
official do presiilente, dirigia-se :í. estação telegraphica; 
e apresentando o telegramma qne lhe :fOra entregne na. 
vespera, perguntou: «Este telegr:unma '·indo da côl'tlt é 
exa.cto'l» Responderio-lhe:«Éexactia>imo.» E replicando 
o Dr. Barcellos: «Então, como é que o prc•idente mandou 
publicar o annuncio que hoje appareceu sobre a falsi
dade do telegramma. 'r» Respondeu-lhe o empregado a 
quem dirigio a. ~ta: c.A.dmiro-me de tal publica9io, 
quando a demissao do Sr. presidente .já era por elle 
153.bida por um outro telegramma da c:Orté, que lhe foi 
entre~e antes do recebimento do telegramma vindo 
para v. Ex.» 

Sendo esta a. verd:uie notoria. e geralmente sabida 
em Porto-Alegre, como pôr-se em duvida a. minha 
asseveração de b:~.ver sido o aeto da demisslo do Sr- Dr. 
Bittencourt injustificavelt a.té pelo eeca.ndalo de ter sido 
decretada. por quem não t!!llorava que já. não era mais 
o presidente e administrador da provincia 'l Senhores, 
a. demissão dada pelos motivos que a. determináriío, e 
nas circumsta.nciaa que nssignnlo, é um l!.Cto revol
tante, que não ~e ter justificação. Demittir-se a um 
empre~o digntsaimo, só porque fez censuras Il& po
sição e1e representante da naç \o 'l ! 

O Sa. Alii"DRADE FIGUEIRA:- Tinha quebrndo a con
fiança nelle posta. 

O Sn. EvANGELISTA. LoDA.TO.:-Senhores, vêde bem o 
alcance d:1. vessa doutrina quando I!UStentais que as 
censuras feitas nesta tribuna. eonstitnem queora de 
confiança, que plenamente justifica a eseanilalos:1. de
missão dada a um deputado que, ali:i.a, no parlamento 
eustenmva a politica do governo, de que era delegado 
o presidente censurado, e que só por este motivo tão 
escandalosamente o demittio. 

O Sa. ANDRA.DE FlGllEJJU.:-Mas deputado que não 
sustentava o deleg:~.do do goTerno na provincia. 

O Sa. EvA.NGELl&TA. LouTo:-Comosepóde justificar 
a demie~:io com tamanho escanda.Io dada a esse deJ?n
tado, que, aliás, pelo aeu procedimento, tüiha mereetdo 
esreeial e honrosa refereneia em duas ps.ites do relato-
rio do Sr. ex-mil!.iatro do imperio'l! · 

O Sa. Po~.n.1~0 DE Soou dá um :~.parte. 
O Sa. EvANGELlSTA.LOBATO:-V. Ex. pódenegar que 

fallasse eom elogio do nosso digno collega o ::ir. Dr. 
BittencouTt'l 

O Sa. PA.tlUNO DE Seuu. :-Perdiio; referi-me a qua~;i 
todos oa directorea da instruoção publica daa provin
cias. Com este aparte, porém1 nio quero dizer que o 
Sr. Dr. Bittencourt foi má.o director. 

O Sa. EVANGELISTA. LouTo:-V. Ex. acha. que elle 
foi bem demittido 'l Peço-lhe que me responda. 

O Sll. PACUNO DB So~;ZA. dá um aparte • 
O Sa. Evo~.NGEUSTA LoBA.TO :-V. E~. nunc~ emitte 

sua opinião com franqueza; e eu declaro que só me 
quero haver com homens francos. 

O Sa. Po~.m.JNO DE Sot>U dá um aparte. 
O Sn.. EuNGELl&TA. LouA.TO: - Na propria reserva 

guardada por V. Ex. eu encontro a condemnação do 
acto escandaloso praticado por seu dele~do na pro
vineia do Rio-Grande. 

O Sa. P A.l!Lil'!O DE SonA. :-:Não, senhor, é o contrario. 
O Sn.. EvANGELISTA. LoB.lTo :-N!o ha. justificação para 

um acto selll.elhante. 
O Sa. A-"!DllA.J>B FtGmtJLL dá 11m aparta. 
O Sa. EvANGELISTA. LoBA TO :--0 nobre deputado, que 

é tio generoso para. com todos, porque ao menos Dio 
eer:í. justo para com este humilde orador, que tem pro
Yado todas as 1!1lllll asserções, fallando 11empre a vem
de, atteatuds até com o -,.-alio!o e illlluspeito testemnnho 
de companheiros doa seus eontmdorea '? 

O Sa . .Âl'IDllUB F!9~"'.A d'- um apane. 
O Sll. En."!CBLJSTA. LouTo :-Qnero chegar ao fim da 

minha hietoria1 por t&ll.taa vezea interrompida pelos iJI
cidentea que •• tem dad• n.aat& ~vel cü.. 
CQHão. 
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q esao, Sr. preaiden.tel á que o nobre ex-lllinützo 
do tal{lerio expoz a veruaaeira iJTiaão a nóa, oa deyuta
dos qtte o auatentavamos, a nós, os seus verda.dell"OI e 
melhores amigos, eomo elle proprio o reconheci& em 
Bll38 expllllBãea com o ~~eu ex-colle~ da justiça. 

5el1:hores1 }Nr confiarmo• na paJavra honrada do Sr. 
ex-It11niitro do imperio, pesou 10bre nós o maior ridi
cui•JU provincia do Rio-Grande do S1d; porque, con
fiando no caracter honrado do Sr. ex-ministro, nós ha
viamos por toda a parte da província eecripto aos nossos 
amigos que oDr.Sertoriotinhasidodemittido,quetambem 
a nosso pedido fOra dada a demissiio do 1• vice-preai
dente , que ia ordem ao 2• vice-presidente para tomar 
co~ ~ administração da provillcia e adiar a eleição 
prOVlllClal. 

O Sa. PAlli.I!IO 111: Sotl:u.:- E' inexacto. O Sr. Dr. 
Bitteo.court mesmo declarou no seu diecuno impresso 
no Jomal do Comme,-cio de hoje, que ell lhe havia. dito 
que não julgava conveniente que o 2• vice-presidente 
tomasse conta da administração da província. 

O Sa. Ev4Nczusu LoBA To:- V. Ex. declarou que 
não notuearia o 1• '·ice-preaidente aem ouvir aos meus 
amigos, que dava demissão ao Dr. Barcellos, porque o 
julgava colloeado em posiyão de não poder fazer boa 
ad.ministraçl!o, mas que de1xava o lugar vago- Estas 
forio as decl&r:~ÇÕCII de Y. Ex. Eu, porém, desconfiei 
sempre de V. Ex., e de~o dar a razão da minha des
conliiança. 

Depois da partida do Yapor, eu todos os dias procn
ra\"a no D•-ario 0/ficial a publicação das demissões dadas 
ao presidente c ao 1• vice-presidente do Rio-Grande do sw. · 

O Sa. P .UILI!'IO DE Sotl:u. dá um aparte. 
os ... _ EVAIIGELISTA. LODI.TO:-Nãohatal; não é exacto 

o que V'. Ex. affirma. Esta publieaçiio só foi feita muito 
depoia do recebimento do telegramma. vindo de Porto
Alegre, de que opportunalllente me occuparei. 

COma i& <fu:en<to, ni\o appareeendo semelhante pu
blicação no Diario Cflicial em mlli.tos dias suceessivos, 
este facto me fe2: conceber a. maior apptehensiio, e eu 
J?Or muiw ve.:es disse a.o me11 honrado eollega o Sr. 
~imües. Lopes: «Meu amigo, fomos mystifica.dos; ha 
mysterto que o tempo ha de aclarar. , 

Senhores, depois de muitos dias que se passárão sem 
que nada ai!parecesse no Diario 0/ficial, eis que o meu 
honrad~ amtgo o Sr. Simões Lopes recebe um telcgralll
m:t en,"l.ndo de Porto-Alegre pelo Dr. Barcellos, con
tendo o seguinte : Forilo "ocl& completamffltt illudido•; 
nilo wio ordem para o a.di11mento da. eleiça.o; e "tio, sim, 
li nomeaç~o do Dr. Capiatrano para to t:ice-presidente, 
luaar dt que elle logo as&umio o e.rercicio. 

Senhores, não se 11odia escolher um homem mais fa
tal do que esse Dr. Capistr:mo, decidido e frenetico 
partidario, e sem duvida algUma o inetrum&~to mais 
apropri:tdo para levar ao fuil. a escandalosa manobr:~. 
comc~o.da pe1o Sr. Scrtorio. 

Immediatamente que o Dr. Capist:"ano Msumio a 
administração da província, elle dirigio n. 2• circulàr 
que :tqui foi lida, e que e~~tá. imj:!ressa no discurso do 
meu lionro.do amigo o Sr. Dr. Btttencourt. Ha toda a 
autuenticidade neste documento. 

Mas, Eenhorcs1 nüo foi só isso O 1• vice-presidente, 
~ara prejudica: a candidatura do Dr. Francisco d3. 
::;ilva T:n·ares, que pleiteava n cleiçiía com o nobre de
putado o ~r. Joaquim de Mendonçn, immedhtamcnte o 
dem!tt!o de promotor J?Ublico, e da mesma !órma demit
tio do commando mihtar da fronteira de Bagé o vene
r3.:ldo Yiscondc do Serro-_\legre, para assim desmora
lísar :1 =didatura de seu 1ilho. 

Fez mais ainda: Dão se contentando com as chapas 
X'!!mettid.u em circulares que o chefe de policia ia dis
t ribuindo por todos 08 pontos da província, mandou 
e~sarios para 08 düferentes collegios, encarregados 
de promo,·erem e vigiarem a eleiçúo. Entre outros, foi 
mandado para o colle~o da Cmz-Alta ~ Dr. Ja>-me de 
Almeida Couto. Amgnalo este facto, que nmgue1ll 
otl8a.ri. conteat:ll'. 

Agora vou chegar ao fim e á parte maia intereasante 
da minba hiatoriL Recebido, pelo meu honratlo amigo 
o Sr- Simúet Lopes, o telegr.-mma a que alludi, cahi-

m011 <lu nuvens! Só então tivemos a plena certeza ck. 
llllLia horrivel e ~ta:wel decepção. O meu honrado 
collega troux~ o telegramm:~. para eata camara, e -.qui 
o apresentou ao nobre ex-ministro do imperio, dúencfo
llle: « Sr. conselheiro, tenha a bondade de vêr-&e 
neate espelho 11 ; e o nobre ex-ministro do imperio , 
depois de ler o telegr=m:~. e de córar mllito, respon
deu ao meu amigo: l•to n&? é e~acto. 

O Sa. P.t:oLrNO DE Socz.L:-Foi um gracejo. 
._o s~. ETA.NGELISTA. LoaA.To:-l!m ~~jo! A. Occt.

lllao nao era por certo para gracejos; c VeJo agora que 
o nobre ex-min~tro do imperio tem duas lingpgens, 
a do gracejo e a da aerieditde , e que nas promess:~.~: 
solamnemente íeitas aos meus companheiros sómentt. 
gracejava. 

O Sa. PAVLJNO bE SoiJU di um ap:ute. 
O Sa. Ev.A.N&ELISTA. LoDATO :-Devo pôr termo a esU. 

discussão, á. qual acudi, apezar de me ver tão doente e 
abatido do forças, que qnasi me julguei impossibilit.sda 
de poder dizer duas palavras; e entretantl> o cumpri
meato do meu dever me obrigou a occupu a triblltlL 
por t:Jio longo espaço de tempo. 

Ponho termo ao meu discurso, levand!) a conscienclt.
de que fallei a. nrdade inteira ao meu paiz, quando 
affiimei que dous dos ministros do gabinete de tG de 
Julho eonvertêrão a quc~ts:o politica. em interesse poli
tico de famitia. 

O Sa. PAcLrNo DE SouZA.:- E' pceciso apreseutar ac 
provas e oa factos. 

O Sa. E'tAl'IG!:LIST.I. Loauo:-Que mais provas que= 
V. Ex. 'f Esta& até ee deduzem das propriaa denega
ções de "V. Ex. ás minhas affi=ções. 

Senhores, ~u concluo fazendo um solemne appello 
para o p9.iz Este decidirá se a humilde deputado, que 
com tanta clarez:t e t:lnta aincendade aqui se tem m:z.
nifestado, di~se ou Diío, em rel~:ção aos ulti!llos uctos 
do gabinete de 16 de Julho, a verdade incontest.a.ve! 
que catá na conscieDcia de cada um dos membro; des~ 
augusta camnra. 

{Muito bem .: ,,1(/o bem.) 

O Sa.. PAULI"o 'DE Socu: -Contia o que V. Ex. 
diz e!tá. o seu voto apoiando esse gabinete em d~ 
sessões. 

O Sa. En~GELISTA LoaATo:-Ah! V. Ex. esperou 
que eu tetmin:.t.""e o meu discurso para me dar esse 
aparte! !lias V. Ex:. ha de -ter resposta opportuna, qnt. 
lhe hn de nmargar muito. 

A discussão iica adiada pela hora. 

Dad:~. a ordem do dia, leYanb-se a .sessão ás cinct: 
horas e um quarto da u rde. 

Sessão· em 22 de .Junl1.o. 

PRESIDE!ICIA. DO SR. COl'iDE DE B,\EPEII-nY. 

Sux:tunro: -F.:rpediente. -Ismt;üo de direito& á com
panhia Mascarenhas e Irmãos.-Ordemdo di:I.-Pensüe• 
a difJer101. .Appr~n·açilo . - Matricula de utudantes. 
Approt:at;llo.-Gráo de bacharel em scie11cias physicac 
e mathematicas. Vota~ilo. -Eleição de Santa-Catha
rina. Ob1ert·~es do# S•·s. GalrJo, Portella e Alencar 
Araripe. ApprO'Varuo.-Fi:r:açü.o de (orça na.,al. Dis
cur•o• do1 Sr1. kaquim 0... Mendon~ e min.-•tr·o res-
pcctico.-Matricula de utudanttl. · 

Ao meio-dia, feit::. a chamada, e :.tcbando-sc prescnteg 
os Srs. Conde de Baepeudy, Portella, Paranhos, Pinto 
Pessoa, Guimarles, A::tgelo do .Amarnl, Souza Reis, 
Sobral Pinto, Casado, B:u-:ío da L:lguna, Pillheiio, Ctn
dido da Rocha, Joaquim Pedro, Joaquim de ~Iendonça., 
Ferreira da Yei~t&. Ferreira de Aguiar, Dionyeio :Mar
tins, Gomes da Sil-va, Bittencourt, Enngelista Lobato, 
Cnpnnema, Teixeira Junior, Mello Rego, Sallc~ , Pínw 
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Lima, Fiel de Cn!'\"alho~ AlenC!U' Ara.ripe, :&rão da 
Villa da . Barra, Barão ae · ~. Heraclito Graça,. 
F. Belisario, Cartloso de Menezes, Ga.m,a. Cérqueira, 
Moreira da Rocha, Junqucira, José Calmon; :M.enezea 
Prado, Azambuja., Ferreira Lage, Jansen do Paço, ·Barão 
de .Anajatuba, Fontes, Comia. o.e OliTeira, Gomes de 
C~tro, Manoel Clementino, Ferreira Vianna, Taques, 
Hcnriques, Bandeira de Mello, Luiz. Carlosl Carneiro da 
Cunb, Simões Lopes, Duque-Estrada Te1xeira Diogo 
de Vasconcellos, Alfonso de Carvalho, Pereira Franco, 
Raposo da. Ca.mara, J eronymo PeDido, Floriano de 
Godoy, Duarte de AzeTedo, Leonel de Alencar, Corrêa, 
Araujo Lima e Bahia, abre-se a sessão. 

Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. Ca
millo Figueiredo, Diogo Velho João Mendes, Pinto 
Braga, C:mdido Morta, RodrigoSilva, Siqueira Mendes, 
Fausto de .-\~i:t.r, Perdigão Malheiro, Theodoro da Sil
va, Pereira. da Sil,-a, Paula. Toleào, Gahr10, Barros Co
bra, l\lulo !IIattos, Antonio· Prado, Gonçalves da Silva, 
Paulioo de Souza, Lima e Silva, Pinto Moreira, _o\ndra
de Figueira, Silva Nunes c .-\ugusto de Oliveira. 

Faltiio com participação os Srs. Assis Rocha, Au!!US
to ChaYes, Araujo Góes, Borges Monteiro, Candido !for
r~ Coelho 'Rodrigues, Cic'U'O Danw, C<JstaPinto Cruz 
Machado, Dias da Rocha, Fcrn:mdcs Vieira., Nebiil.l, 
Pederneiras e Rosa; c sem ella. os Srs. Almeida Perei
ra, Aureliano de Canalha, Bar!io àe J.nadia, Benja..o 
mim, C!!.millo Barreto, Canedo, Domingues, José de 
Alencar, Lea.ndro Maciel, Leal de !lfe~czcs, Mello Mo
raes, ·Moraes Silv!t, Monteiro de Castro, Pinto de C:J.Jn
pos c Vicente de Figueiredo. 

Lê-se e approva-se a. aeta. da a.nteccdenta. 
O Sn. 1 o SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXI'l:Dil::O.'TE, 

Um officio do minister)o da.justi('a1 devolvendo, com 
as informações ~didas, O& re'-!Uerimeutos documentados 
em que B:llbino José dli Fl:lll~ Ribfiro e Pedro Ig:Jacio 
de 1\Iira.nda. Junior. aquelle porteiro e e~te escrivão de 
extineta cb:mccilaria da relação do Rio de Janeiro, 
pedem, o primeiro ser considerado empregado de repa.r
tiçuo cxtincta e indemoisado dos _prejuizos que lhe 
eausou o decreto n. 1,730 de 5 de Outubro de 1869, o 
qual abolia o transito da mesma chancellaria, e o se
gundo inde:nnisaçã.o dos prejuízos por meio de um 
ordenado corre~pondente aos rendimentos do sen officio 
ou concessão de outro equivalente. - A quem :fez a 
requisição. 

Outro do ministerio da guerra, dc-voh·endo, em res
posta., acompanhado de informação da repartição fis
Cal deste ministerio, o requerimento document.<tdo em 
que D. Anna Coelho de Figueire:io, viuva do capitão 
do 5• regi:ncnto de c:1valbria ligeira Joaquim Soares 
de Figueiredo, pede ser dispensada de restituir aos 
cofres publicas a. quantia de I :657:!566, proveniente do 
soldo de seu ml!rido, que recebeu igaor:J.ndo o seu fal
Àecimento.-A. quem fez a requisição. 

Outro do ministerio da agricultura, co Yiando, em 
resposta, ss·copias authenticasda.con&ult:J. da secção dos 
negocias do imperio do conoelho de estado de 17 de 
Outubro de 1Sti4, e das informações que servirão de 
base á. expedição do decreto n. 3,350 A de '.29 de No
Yembro do referido anuo, pelo qual foríío m:J.rcados os 
prazos em que os cooccssion:J.rios de minas devem co
meçar a 1&\-ra-las e recomeçar os trabalhos interrom
pidos.-A quem :fez a req_uil;ição. 

Dons do 1• secretario do senado, participando que o 
mesmo senado adaptou, e vai dirigir á. sancção imperial 
as resoluções approvando diversas penaões.-In~irsda. . -· . 

Outro do mc~mo secret:lrio, envia.eo a proposiçüo '.r 
desta ca.mara approvando o decreto n. 3,565 de 16 de 
Dezembro de 1865, que concedeu a Jorge Chri.atiano 
Giebert privile~o -p:~.-:~. estabelecer fabricas de preparar 
enractum camts; :i. qual o senado não tem podido dar o 
•eu consentimento.-lnteirada. 

Um requerimento dos conselheiros Jo3.1].uim lgnacio 
R3.D:llllho e FJ'allcisco Maria de Soma. Flll"tado de Men-

donça, pedindo serem aposentados nos lugares de lentes 
da faculdade de direito de S. Paulo,. com todos os -,;en
eimentos.-A' colllDlis.sã.o de pensões e o:rdenados. . 

Outro de Melchiadas Corrêa. Garcia,.~do faze~:: . 
exame do 1• anno da. faculdade de dire1to. do Recife; 
prest:lndo ao tes do acto o do prepa.ratorlo que lhe falta. 
-A' commissio de in.strucyão publica. 

Outro de Carlos José dos Santos Borges, pedindo que 
se addicione :MJ tempo que serve de escrevente do pa
triio-mór do arsena.l de marinha da cõrte o tempo âe- · 
corrido desde 20 de Setembro de 1831.-A' commisaão 
de marinha e guerra. 

ISENÇÃO DE D'IIU:ITOS Á COXPA.NIUA. liU.SCA.JU!NIIA.S & llUliOS. 

Lê-se, julga-se objecto de dclibers.çã~, e é remettido 
á commissão de fazenda, o seguinte projeéto. : 

« A asscmbléa geral rcsoln: 
« Art. 1.• A compaohi.e. !IIascareahas & Irmãos fica 

desde já. isenta de pagar na al.fandega todos e q,uaes
quer direitos de importaçiio, c nas estradas e vehlculos 
publicas quesquer direitos de tmnsporte da importante 
ma.china de fiir e tecer algo<Üo qu.e mandou vir dos 
Estados-Unidos, e que está. a chegar, para a estabele
cer no Taboleiro-Grande, do muoicipio do Curvello, 
da. proYincia de lliinaa.. . 

"Art. 2. o Ficão revogadas as dispo;içõesem contrario. 
« S:üa das sessões, 22 de Junho de 1871.-Jeronymo 

J[ax.imo Nogueif"a Penido. » 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA. 

PENSÕES A. DIVEilSOS. 

· Entrão successivamente em · t& discussão, q,ue a. re
querimento do Sr. Guimarães 8e considera umca, e são 
a.ppro,-ados sem debate, e remettidoa á. commiasão de 
redacçiio, os seguintes projectos : 

« A :J.SSembléa geral ruolve: 
« Art. 1. • Ficão appro,·ada.s as seguintes pensões 

diarias, con(l!!didas por decretos de 14 de Janeiro de 
1871 : de 400 rs. aos soldados, do 300 corpo de voluu
tarios da patria Angelo Ro<irigues do Nascimento, do 
33° corpo dito Manoel Llliz Pereira, do 34• corp<J dito 
Antonio José Raymuado, do 43• corpo dito Manoel 
Felix da Costa, do 4.4~ co'q>o dito José Ferreira. da Sil
va, do 47• corpo dito 1\Iareellino José dos Santos, do 
3• regimento de cavall:Lri3. li!!eirn José Francisco An
tonio, do 5• batalhão de in~antaria Justino Apa, do 
1()o batalhão dito Gabriel Pereirn Leite, do 13• bata.
lhiio dito Firmino José Pereira, do 21• corpo de caval
Iaria. d:t. g=rd:J. nacional do Rio-Grande do Sul Ismael 
Rodrigues; e de 500 rs. ao cabo de esquadra do lli• 
batallião de iníanta.ria :Miguel Archanjo de Macedo, 
todos inYalidados em comóate. 

« Art. 2.• Estas penaücs serlo pagas da data. dos 
respectivos decretos. · 

" Art. 3.0 Revogão-se as disposições em contrario. ,. 
« A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.• Ficão appTovadas liB seguinte:; per.~õea 

mensaes, concedidas por decretos de 4 de Fevereiro de 
1871: de 1SS ao alferes do 3• b:l.talhão de infantaria, No
berta de Canalha e Andrade, irivalidado em combate: 
de 18S, sem prcj_uizo do meio soldo que por lei lhe 
competir, a D. Jo~bina da. Silva Pompeu, -viuva do 
alferes do 4• batalhao de infaata.ria Guillienne Epifanio 
de Lima, f.allecido em consequencia de ferimentos re
cebidos em comba.te; de 48$ a D. Anaeleta. Corrêa de 
Oliveira., e de igual quantia., repartidamente, aos me
nores Manoel Joeé, Oliverio, Maria Josepha1 e !\Ioysés, 
viuva. e filhos do tenen.te-corouel da guara.& nacional, 
.Antouio Pereira de Oliveira, fal).ecido em consequen
cia delerimentos.reoebidoa em combate, teado, porém, 
os menores var~ direito á peu.ao aómeute até a &ua 
maioridade; e fina.lm.cnte, de 60S, igua.l ao· eoldo u 
nateote de capitão, a D. Y alentina ~rminiana Barbo
Sa., mãi da eapitio de voluntarios da p&tria Rozendo 
Gomea de Abreu, . fallecido em couaequencia de feri
Dle:ltol recebidos em combate •. 
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· « Art. 2.• Estas pen..<ões serão pag.u~ da. data . d&s 
mesmos decretos. 

I{ Art. 3;o Revogão-se a.s disposições em contrario."' 

:MA.TIUCtTU DI:: I::STtTDA.NTES. 

Entra em ta cllicussão, que a requerimento do Sr. Gui
marães se considera unica, o projecto . que autorisa o 
governo a mandar admittir a exru:ne daS materias do 
1° anuo medico da faculdade da. Bahia o a.lumno ou-

- ~nte Saturnino Ferreira de Can•alho, depois de exhi
b~r a~tado de approvação de geometria, unico pre
paratono que lhe falta. 

Vem á. mesa, são lidas, apoiadas, e entrão conjunta
mente em discuesãq_ as segumtes emendas: 

."Offereço como emendas os feguintes projectos:
Pinto Ptuoa. » 

« .A assembléa geral resolve : 
« Art. 1.° Fica o governo autorisado para mandar 

desde j:í. matricular no 4° anno da faculdade do Recife 
o a.lumno, Pedro Regalado Epiphanio Baptist&, que por 
força ma10r chegou ao Recife quando j:i. esta>a. encer
rada :1. matricula, e acha-se inscripto como ouvinte. 

« Art. 2. 0 Revogão-se :1.s disposições em contrario. » 
« .A a.ssembléa gemi resolve : 
« Art. 1. ° Fica o governo nutorisado para mandar 

desde já. ma.tricular no 1° anno medico da faculdade da 
côrte o a.lumno Manoel d:~. Silva Queiro:~:, o qual nio 
poderá ser admittido :1. exame das materias do anuo 
lectivo sem mostrar-se habillt:\do no prepantorio que 
lhe falta. 

" Art. 2.o ReYog-lo-se as disposiçücs em contrario.» 
« A nssembléa geral resolve: . 
" Art. 1.° Fica o governo autorisado para m:tnds.r 

uesde já. mo.tricular no 1• anno medico da côrte o 
alumno João José de Sa.nt'Anna Junior, o qual não 
poderá. ser admittido a exame das materias do auno 
lcctivo sem mostrar-se habilitado nos prepa.ratorios que 
lhe faltão. , 

«Art. 2.0 Revogão-se o.s dispo~irões em contrario.» 
« A asserobléa. geral resolve: ' . 
« Art. 1.° Fie.'\ o governo autorisa.do p:lrll. mandar 

íazer exame do 2• :umo medico da faculdade da côrte 
o alumno ouvinte Joaquim de .Almeid, Vida! Junior, 
depois de fazer exame das materias do 1° anno, no 
qual acha-se matriculado • 

« _t,rt. 2.0 Revogão-se a.s disposições em ccntr:\~<'· » 
" A :1ssembléa. geral resolve : 
" Art. 1.• Fica o governo autori~ado para ;na::dar 

Jeodc j:i matricular no 1• anno medico da côrtc o 
alumno ouvinte João Rufino Br:~.ndão, ac~it:lu~o-se
lhe o prepar:ltorío. ~c geographia, em que foi an,ro-
... -ado no. escola m1htar. · 

« .-\rt. 2.• Revogõ:o-se as disposiçües en! contr::J:io » · 

« A aEsembléa geral resoh-e: 
" Art. 1.° Fie:~. o gov~rno n.utoris:ulo p:o.:·n. m= <l:u 

consitlerar validos em. <iual9.ner aca<lemia <!•> :n:pcrio 
os exames preparatonos fc1to3 na !acul,!a<lc r.d:.::a da 
Bahia, inclusive o de :francez íeito em l8Gi, J,f}o ::.~·.:;m
no Francisco ~Iartins Mendes. 

'' .Art. 2.0 He'"ogão-se a.s disposi~<:íes ·em contrario." 
• A &86embléa. geral resolve: 
• A~ .• 1.° Fi~a. o governo autorisa.do pua mandar 

desde Ja. m&tr•eulnr no 1° anno medico da curte o 
alumno .Alfredo Augusto dà Costa l\Iaebac!o, o qud 
não poderá. ser admittido a exame das materiaa do 
anno lectivo sem mostrar-se habilitado no prep=torio 
qne lhe .fnlt.n. 

« Art. 2.• Revogão-sc as disposit;ões em contrar;o. 
" ~- a.ssembléa. geral resolve : 
« Art. 1.• Fic:J. o governo autorisado para mandar 

;que ~jão val.idos os exames preparatorios teitos ::m iJls
truCÇIIO pubhca da curte e na escola de marinha, pcl0 

alumno do 3• llllno pbarmaceutico da faculdade d& 
Bahia · Antonio Vicente de Andrade1 afim de que o 
met!mo poli& pu&&r para o curso meo.ico. 

Toxo u 

"' .Art. 2. 0 Revogã.o-se as dispeaiçõea em contrario. » 
« .A assembléa. geral resoln : 

.. " Art. 1. • E" o governo a.ntorisado a !I18Ildar admittir 
a exame das m:tterias do 4• anno da escola eentral o 
alumno ouviJlte Cesa.rio de .Almeida Nobre de Gllllmão1 
afim de obter o g;ráo de baeh&rel em matbematiou. 

a. Art. 2.• Re\·ogão-se as disposições em contrario.» 
a. A. nsscmbléa geral resolve : 
« A:t. L• !ica o governo autorisado para mandar 

desde Já =trtcuhr no 1° anno medico da faculdade da. 
côrte o alumno ouvÍJlte Edga.rd Luiz de Gouvêa, o 
qual não poderá. ser admittido a. exame das respectivas 
materias sem mostrar-se habilitado no prepar:~.torio de 
geometria que ).he falta. . 

« .Art. 2.o Re;ogão-se as <llipo&ições em contrario. l> 

« A a.sse:nbléa. geral resolve: 
« Art.l.0 E' o governo autorísado amanda.radmittir 

a exame das materias do to a.uuo da. fa.culdade de direito 
do Recife o alumno ou'\'Íllte Frederico Augusto BorgeP, 
deJ.>Ois de exhibir attcstado de approvaçii.o de philoso-
pbia, unico preparatorio que lhe :falta. · . 

«Art. 2.• Re'"ogão-se as disposições em contrario.» 
« .A assembléa geral resol'\'e: 
" Art. 1. • Fíca o governo autoril!ll.dO pa.ra lll8.lldar 

admittir :. exame de anatomia e physiolo_~ do 2° anno 
medico da faculdade da. cUrte o &lumno .tl.enrique Car
los Feldhagen, depois de approvado no l 0 anno medico 
e no 2° pharmaceutico, em que se acha matriculado. 

«Art. 2.• Revogao-se a.s disposições em contra:!."io.,_ 

« .A nssembléa geral resolve : 
a. .Art. Lo Fica o go'\'erno antorisado para. mll!ldar 

desde já matricular no 1• anuo d3. faculdade do Reci
!e o a.lumno ouviJlte José de Azevedo e Silva, o Cl,ual 
não poderá ser admittido a exame das respectivas ma
teria& sem mostrar-se habilitado nos preparatorios de 
philosophía e geometria, 'l_ue lhe faltão. 

« Art. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario » 

« .d. assembléa. geral resolve: 
a. Art. 1.• Fica o governo autorisado pua mandar 

que sejão validos na faculdade medica da côrte os exa
mes prepa.ratorios feitos pelo alumno José Augusto 
Monteiro de Godoy na facUldade de S. Paulo. 

" Art. 2.• Revogão-se aa disposições em contrario. » 
« A assembléa geral resolve: 
u Art. 1.• F ica o governo antorisndo par:~. mandar 

que sejão validos na. faculd:J.de medica da côrte os exa
mes prcpara.torios feitos pelo alumno José Fernandes 
Dias na escol:~. de marinha. 

" Art. 2.• l~ewgão-se :LS dísposiçües em contr:~.rio. '' 
« A assembléa geral resolve: 
« .Art. t. o Fica. o goYernc autorieado para mandar 

desde j:í. m::.tricular no 1• :mno da escola central o 
alumno ouvi:ltc José Luiz Cnminad:l Junior, o q':l.al 
não poder:i ser :1.dmittido a exame das respectivas m:~.
terins Ecm I:lOStrar-se habilitado nos prepnratorios de 
arithmetíca e geogrnpbia que lhe faltão. 

" Art. 2. • ltevogiio-se as disposições em contrArio. » 

" A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.• Fie:~. o governo antorisado para maudar 

que sejiio ,.-a.lidoa na facnldade medica da Bahia os 
exames preparatorios feitos pelo alumno José Zeferino 
Ferreira Velloso na faculdade do Recife. 

" .Art. 2.• Revogão-ee as disposições em contrario. » 
" A assembléa geral reaolve : 
" Art. 1.• Fica o governo antoruado para manilllr 

desde já. matricular no 1• anno d3. faculdà.de do 'Reci.!e 
? alumno ouvinte Joiio Baptista de Castro Ra.bello, o 
ctual nio poderá. aer admittino a. exame das respecti'va.s 
materins Mm mostrar-Ee habilitado no prepnratorio de 
philo10phia., que lhe fa.lta. 

" .Art. 2.o Revogio-se as disposiçVes em contrario. » 

" .lt. aaemblé& aeftl rsolve: 
« Art. t.o Fica o ~erno autoris:l.do para. lXWldai 

que !ejií.o "a.lidos na faculdade medica da Bahia oi. 
22 
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exames prepa:ratori01 feitos ·1'4!1o alumno Juventino 
Ignacio Selva. na. :faouldade do Recife. 
. «·.Art. 2.• Bevogão-se aa.disposições em contrario.» 

« A asaembléa ·geral reeolve: 
a Art.: 1. o Fica o govérno autorisado para. mandar que 

sejão validos em qualquer academiadolmperio os exa
mes preparatorios feites pelo alumno Leandro de Al
meida. Ribeiro no Lyceu Paraense. 

« Art. 2. o Revogão-se as disposições em contrario. » 
« A âSsembléa. ge.'"al resolve : 
« Art.· 1.° Fica o governo autorlsa.do para mandar 

desde já. matricular no 1• anno medico da. faculdade 
da. côrte o alumno ouvinte Luiz Rodolpho Duque Es
trada Sayão, o qual não poder:í. ser admittido a exame 
das respectivas materias sem mostrar-se habilitado no 
prepar:~.torio de algebra, que lhe falta. 

« Art. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario.» 
« A assembléa geral resolve: 
« .Art. 1.• Fica o governo autorisado para mandar 

desde já. matricular no 1• anno medico da faculdade da 
côrte o alumno ouvinte Augusto Cesar das Cba,"llll, o 
qual :lão poderá. ser admittido a exame das respectivas 
materias sem mostr:~.r-se habilitado no prepantorio 
que lhe falta. 

cc A.rt. 2. 0 Eevog:io-se as disposições em contrario. " 
« A. assembléa gentl resolve: 
« Art. 1. • Fica o governo autorisado par:~. mandar 

desde já matricular no 1 o anno da faculdade de direito 
• do Recife o alumno ouvinte Augusto Teixeira de Aze

vedo, o qual não poderá ser admittido a exlllDe das 
respect~vas ma~ri~ sem m_ostrar-~e habilitado nos pre
paratorlos de histona e philosoph1a que lhe faltiio. 

« Art. 2.• Revogão-se as disposições em contrario.» 
« A. assembléa. geral resolve: 
« A.rt. 1.• Fica o governo autorisado para mandar 

desde já. matricular no 1° anuo medico da faculdade da. 
côrte o alumno ouvinte Benedicto Galvão Pereira Bap
tista, o qual não poderá.. ser admittido a exame das ma
terias do anuo lectivo sem mo> trar-se habilitado no pre
paratorio de historia que lhe falta. 

«Art. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario.~> 
« A. assembléa geral resolve : 
.':.Art .. 1.• E' o gove;no autorisado .a mand!lr ~ue 

SCJuo ace1tos como vahdos os exames fe1tos pelo cap,tão 
Carlos Eduardo Sanlmier de Sierrelevée perante o mi
nisterio de instruc~o_publica .de Pariz, para o fim de 
poder o mesmo cap1tao conclUU' o curso e obter o grúo 
de bacharel em sciencias physicas e mathematicas. 

« A.rt. 2. 0 Revol(.1.0-se as disposiçõQs eM contrario.» 
« A. assembléa ger.nl. resolve: 
" A.rt. 1. 0 E' o governo autorisauo a m:mdar admit

tir a exame das materias do 1° anno da faculdade de 
direito do Recif.e o allllDl?-.o. ouvinte Francisco Marques 
Camacho, depolS de exhlDll' attestados de approvação 
dos l?reparatorio.s de philosophia e portuguez, e senão 
considerado valido o exame de francez, embora pres
tado ha mais de quatro annos. 

« Art. 2.0 Revogiio-se as disposições em contmrio.t• 
« A. assembléa. geral resolve : 
« Art. 1.• Fica o governo autorisado parJ. manàar 

que sejão validos na faculdade medica. da côrte os 
exames preparatorios feitos pelo alumno Joaquim Fran
cisco Leal J nnior na escola de marinha. 

« A.rt. 2.• Revogão-se as disposições em contrario. " 
« A. 8.1isembléa. geral resolve : 
«Art. 1.• Fica o governo autorisado para mandar o 

a.lumno Joaquim Diniz Cordeiro fazer os exames do 
3• .anno da. escola de ma.tinha, depois de approvado naa 
ma.terillll da 1 a cadeira Q:o 1• :l:llno, unicas nu e lhe 
faltão. "1 

« A.rt. 2.~ Bevogio-se as disposições em OORtrario. , 
rc A. assembléa geral resolve : 
« Art; 1.• E' o .goverpo autorisa.do a mandar ad

mi.ttir o exame das materias do 3• anno da escola de 
marinha e alnmno João Augusto Delfim Pereira, depois 

ele a.pprovado em ·p'hysica, ma.teria. do 2• ~ ~ 
mesma escola. 

«.Art. 2.• Revogio-se aa ·disposições em ·con
trario. » 

« A assembléa geral resolve : 
« A.rt. 1.• E' o governo autorisado a mandar 'lUe se 

aceitem como validos em qualquer dt• faculdades de 
medicina da. côrte os exames de latim francez, arith
metica e geometria feitos pelo alumno Matheus V' az de 
Oliveira na faculdade de direito do Recife. 

«.Art. 2.• Revogão-se as disposições em con
trarlo. " 

« A assembléa ger:U. resolve : 
« A.rt. 1.° Fica o governo autorisado para mandar 

matricular no 1 o anno medico da faculdade da. Bahia o 
alumno do 1 o anno pharmaceutico, Samuel Madeira 
Shaw, o qual não poder:\. ser admittido a exame das 
respectivas ma.terias sem mostrar-se ha.bilitado:nõ pre
paratorio de inglez, que lhe falta. 

«.Art. 2.• Revogão-se as disposições em con
trarlo. » 

« .A a.ssembléa geral resolve : 
«Art. 1. • Fica o governo autorisa.do J?&ra mandar o 

pharmaceutico pratico llfiguel ArchanJC dos Santos 
fazez exame pratico de pha.rmacia, afim de quo, sendo 
app~vado, possa. obter a. carta de phnrmaceutico. 

a A.rt. 2.o Revogão-se as disposições em contrario.>> 
"A. assembléa geral resolve: 
«Art. 1.o .Fica o governo autorisado para mandar O 

alumno do 1• anno medico e ouvinte do 2• da. 1acul
da.de da côrte José Joaquim de Oliveira. Teixeira fazer 
exame do 2° anno medico, depois de a.pprovado no 
1• anno. · 

c Art. 2. o Revog-:i.o-se as disposições em contrario. " 

« A. assembléa. geral resolve: 
« Art. 1.• -Fica o governo autorisado para mandar 

matricular o alumno do 1 o anno medico da faculdade 
da. côrte Francisco Rodrigues de Camargo e prestar exa
me das materia.s do 2° anno medico que frequenta. como 
ouvinte, depois de approvado em anatomia, unica ma
teria que lhe falta para completar o anno medico. 

« A.rt. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario.» 
«A assembléa geral resolve: 
« Art. Lo Fica o governo autorisado para mandar 

fazer exame do 1 o anno medico da faculdade da côrte o 
alumno do 1 o anno ph=aceutico Antonio Antunes de 
C:~.mpos, depois que o mesmo se mostrar habilitado nos 
preparatorios que lhe faltão. 

cc Art. 2.o Re\"'gão-se as di~;posições em contrario. » 

« A. assembléa. geral resolve: 
« Art. 1. o Fica o governo autorisado para mandar 

fazer exame do 1 o anno medico da. faculdade da corte o 
alumno do 1• anno pharmaceutico José Barbosa. dos 
Santos Junior, depois que o mesmo se mostrar habi
litado nos prepa.ratorios que lhe faltão. 

« Art. 2.• Revogiio-se as disposições em contrario." 
te A assembléa. geral resolve: 
« Art. 1.° Fica o governo autorisado para mand:!.r 

matricular no 1 o anno medico o alumno do 1 • anno 
pharmaceutico da faculdade da côrte Joaquim Leal da 
Gama, aceitando-se-lhe os exames prestados na. escola 
de marinha, e não podendo fazer exame das respectivas 
materias sem ~er a.pprovado no preparatorio que lhe 
falta. 

te A.rt. 2. o Revogão-se as disposições em Cll'!trario. » 

o: A assembléa. geral resolve : 
o: Art. 1.• Fica o governo autorisado paza mandar 

que sejão validos em qualq_uer aca.U.emia. do Imperio 
os exames preparatorios fe1tos pelo alumno Joaquim 
Olympio de Paiva na instrucção publica. da côrte ll.O 

anno de 1866 e 1867. 
o: Art. 2.~ .Revogio-se as disposições em contrario. ,. 

oc A assembléa ~eral resolTe: 
« .Art. t.o E'o governo autorisado a. mandar admittir 

a. exame das ma terias do 1 o anno medico da <:Qrte o 
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a.lumno ouvinte Antonio Fra.neisco Meirellea Leal, aeei.
ta.ndo-.e-lhe como validoa oa exames . de hiatori& e 
geographia: feitos na. escola. de ma.rinha., e o de J.a.tim 
prestado ha mais. de quatro a.nnos. . 

« Art. 2.• Bevogão-ae. as diapc.si~õea em coutrazio. » 

« .A. assembléa. geral resolve : 
« Art. 1. • Fica o governo a.utorili:Ldo o. mando.r IJill,o 

trieula.r no 1° a.uno do curso juridico da faculdade de 
S. Paulo o a.lumno Carles Carneiro de Barros e .A.zevedo, 
aceitando-se-lhe o exame de inglez feito na. eacola. de 
marinba.. 

c Art. 2.• Revogão-se as diaposi~ões em contrario. » 
« A as!emhléa geral resolve : · 
«Art. 1.• Fica o governo antorisa.do p:n-a mandar 

matricular. no 1• anno medico da faculdade da.côrte o 
a.lumno Derm.eva.l José da Fonseca., a.ceitando-ae-lhe os 
exo.mes de preparatorios feitos na. escola de marinha. 

«Art. 2.• Rev;>gão-se a.s disposições em contrario. » 
<t.A assj!mbléa geral resolve: 

« Art. 1. o Fica. o governo a.utoris~o para. mandar 
que sejio validos na faculdade medica da. côrte os exa
mes de la.tim e francez feitos pelo alumno Fro.ucisco 
José de Olh·eira. na instrucção publica da côrte, não 
obstante terem vencido o prazo de quatro annos. 

« Art. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario.'' 
«A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.0 E' o governo o.utorisado para mando.r ad

mittir a exairte das materias do 1° anuo da faculdade 
de direito do Recife o a.lnmno ouvinte do mesmo anno 
Helvecio Xavier Lopes, depois de exhibir attestado de 
approvação de rhilosophia., unico preparatorio que lhe 
fillta. 

« .Art 2.0 Revog'"'..o-se as disposições em contrario. » 
«A assembléa. gero.l resolve: 

«Art. 1. 0 E' o governo a.utorisado a. mandar admit
tir a. exame das ma.terías do 1 • anno da bcnldade de 
medicina. da côrte o alumno ouvinte João Manoel 
Guedes Alcoforado, depois de exhibir a.ttestado de ap
prova~o em algebra., • unico prepara.torio que lhe 
:falta. 

« Art. 2. o Revogã.o-se a.s disposições em contra-

«A assembléa geral resolve: 

• Art. 1. 0 E' o goYerno :~.utorisado :1. mandar a.d
mittir a exame das materias do 1• nnno pharmaceu
tico da faculdade da. corte o a.lumno ouvinte João 
Antonio de Barros Henriques, depois de mostrar-se 
approva.do em portugue~, unico prepa.ra.torio que lhe 
falta. . 

«Art. 2.~ Rcvogão-se as disposições em contra
rio.» 

cc A :tssembléa. gerJ.l resolve : 
cc Art 1.• Fica. o governo autorisa.do para. mandar 

desde já. matricula.r no 1• anno medieo da. faculda
ue d:1. Ba.hia o alumno ouvinte :Marcos Rodrigues 
de Jesus M:vleira, o qual não poderá. ser admittido a 
exame das respectivas ma.terias, sem mostrar-se ha
bilitado no preparatorio de geometria, que lhe falta. 

".Art. 2. 0 Revogiío-sc as disposições em contra
rio.» 

« A a.ssembléa. geral rcsol;e: 
" Art. 1.• E' o governo autorisndo a mandar admittir 

a. exame das materias do 1• anno medico o alumno 
matricula.do em pharma.ch e ouvinte da aula. de ana
tomia Martinho Gomes Freire de Andrade, depois de 
exhibir attestado de approvação de historin, unico pre
paratorio que lhe falta. 

« Art. 2.0 Revogã.o-ae as disposições em contrario. » 
« A assemblea geral reeolTe : 

" Art.. 1.• E' o governo autoriaado a mandar a.dmittir 
a exame das :&:naterias do 1• anno pharmaceutico na 
1aculda.de da clirte o alumno ouvinte do mesmo AllllG 
Nicolá.o Lobo V1.8.1llla., depoa de app_rovado em geo
metria., unico preparatorio q~ lhe falta. 

«Art. 2.• :Revo!iO-ee M Qispo~i~-~ con~.-. 

ct: A assembléa geral resolve : 
«Art •. 1.• E' o governo autorisa.do. p:tr:!. mandar 

:l.dmi.ttir a exame das materias do 1• anno medico da 
faculdade- da côrte os a.lu!llll1ls . ouvintes. Vicente Fer-o 
reira Souto Maior e José da Cunha Souto Ma.ior, depois 
de approvados em historia, unico prepa.ratorio que lhea 
falta. 

«Art. 2.0 Revogii.o-se as disposições· em contrario. » 
aOffereço Õomo emenda o seguinte. projecto.-Pereira 

Franco. · 
« A. assembléa geral resolve : 
« .Art. 1. ° Fica o governo autorisado para mandar 

matricular no 2° unno medico da fa.culdail.e da Bahia 
o pharmaceutico Phila.delpho :Manoel GouvGa, o qual. 
não poderá. ser a.dmittido a exame. das respecti;as ma
terias. aem mostrar-se habilitado nos preparatorios que 
lhe faltiio e no exame de anatomia do 1o anuo me
dico. 

«Art. 2.• Rovogão-se as disposi~ües em contrario. " 
« E' o governo autorisado para mandar matricular 

em qualquer das fa..culda.des ou escolas do Imperio a 
Antonio Amazonas de Almeida e Joa.quim Igna.cio 
Amazona.s de Almeida, que forão a.pprova.dos em todos 
os preparatorios, dispensando-se-lhes unicamente a. 
idade exigida pela lei.-Pinto Lima. , 

« Fica o governo auwrisa.do nara man<Ll.r matricular · 
no 1• anno medico da faculdadê da cêrte ao estudante 
José Ferreira de Bastos Coelho, prestando este o exa.me 
das materias do mesmo anno, logo que fa~a. o de geo
metria., unico preparatorio que. lhe falta. - Alencar 
Araripe. » 

« Fica outrosim autorisado para mandar examinar 
nas mnterias do 1• anno da faculdade de direitc•do Re
cife ao ouvinte José Bsndeira de Mello, depois de ap
provado no exame de geometria, unico preparatorio 
que lhe falta.-Henriques. » 

" E' o governo autorisado para mandar admittir a 
exame da.s materins do 1• anno da escola centrnl o 
alumno ouvinte José Joaquim da Gama. Malcher, de
pois de npprovado em arithmetica e geographia, pre
pantorios que lhe faltão.-J. Jf. N. Penido. » 

«Fica. igualmente o governo autorisado a mandar 
:J.dmittir á. matricula do 1° anuo na faculdade de me
dicina. da Bahia o alumno Auxencio da. Costa Lima, 
que prestará exame de geometria antes de prestar o 
dll.s ma.terias do =o.-Junqueira. " 

«O mesmo favor se conceda a. Jnlio Pereira de C:n-
~·alho, para que os exames prep:tratorios :feitos na :fa
culdade medica da B:rhia sirvão pl!ra a matricula na. 
faculdade juridica do Hecife.-Percira Franco.-Bahia.» 

Kinguem pedindo a palavra, e pondo-se a votos o 
projecto, é aJ?provado com todas as emendas, e remet
tido á comm1ssão de redacção. 

O Sn. DGQt:z-EsTnADA TEIXEIRA (pela ordem) re
quer urgencia para continunr nesta sessão, sem pre
jnizo da 2a parte da ordem do dia, a discussüo do re
querimento apresentado houtem pelo Sr. J. de Alen=. 

Consnltada a camara, responde negath·amente. 

GRÁO DE B.I.CIIAREL Ell SCIEXC!AS l'll"I:SICAS E !I!ATIIE!I!ATICAS. 

Entra em 1• discussão, e passa á 2a. sem debate, o 
projecto que autorisa. o ~~:overno para. ma.ndo.r re>ogar 
o art. 181 do decreto n . .:1,083 na parte em que diz que 
o alumno da escola central que não fôr appro>ado 
plenamente não poderá. obter o grá.o de bacbarel eii:l 
sciencias pbysicas e mathewaticas. 

O Sa. DuQGE-EsTRA.DA TEIXEIRA requer dispensa do 
iutersticio p11r::1. que este projecto entre immediata.men
te em 2• discnssio. 

Consultada a camara, resolve pela negati"\"t'.. 

ELEIÇÃO DE SAIITA-CA.TIL\JUNA. 

Entra em discussão o parecer da commissã.o de po
licia l!Obre a indica?'o dQ Sr. Galvio,> concluindo que 
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nã.o p6de entrnrem diseu~üo, ma.s sim em vota.p&o, as 
eleições de Santa-Cathanna. 

o Sr. Gah·ão a- Sr. presidente r.ão pos~ con
cordar com o parecer que foi apreseuta.d.o. A~ito as 
!'remissas do parecer, mas recuso as suas consequencias. 
Estabelece e!le o seguinte princípio : 

" Da conbinação dos arts. 7•, 8• e 15 com o seu pa-
13,-.r:LPho unico resulta que, tanto em um como em 
outro caso, as reclamações que qualquer interessado 
tenha a fazer, a apresentação de doc=entos, a. discus
&ãor.. em &UI!llDA, que . a tal respeito possa haver, s6 de
Yerao ter lugar no salão privnth·o da commissão, cujo 
parecer, depois de publieacl.o, será. submettid.o á. vota
do da casã ~em mais debate algum, abrindo s6mente 
Um:J. ex.cepção a. esta. regra. o § 2• do a:-t. 8• q1l8.lldo fi
gura a liypothese da maioria ch commissão concluir 
pels. nullida.ae do diploma de um ou xnais deputados, 
porq_ue exn tal caso pr~e di~cusslio igual :i. de qual
quer p:u-ecer de col:llliW$aO. » 

Não pedi , Sr. presidente, um parecer em abstr&cto, 
porém um parecer em relação i hypotbes-3 de que se 
tr:1ta.va., isto é, se era. possivel discutir ou IJlio o pare
cer da conunissão de constituição e poderes, visto que 
e:1contrava. nelle irregu13ridades. A commissão de _po~ 
lic~ entretanto, eoncluio que en impossível, á. vtsta 
do regimento da c:tsa.. 

Sr. presidente, a mesa, fundando-se exn diversos arti· 
gos do regimento, lliio vio que o parecer da commissão 
de constituição e poderes estava em contndicçiio com 
estes mesmos artigos do regixneuto, pois que esta. com· 
miss5,o ant~s de a.presenta.r o seu pa:rece:r á ca.sa. d~via. 
f.z:er publicar pelos jornaes o dia. e hora em que costu· 
ma celebrar as suas reuniões, afi.rn de qnt. os interessa
do~ possão fazer aa suas reclamações. 

Ora., pergunto a V. Ex. : a comZI!issão de constitui~iio 
e p~deres observou e8!8 formalidade determinada pelo 
nosso regimento 'f 

-ex Sa. DEPUTADO :-Fonnalidade esse:::~cial. 

O Sa. GAr.v:i:o :-Diz muito beZII o nobre deputado~ 
formalidade essencial, sem a qual é imposaivél a veri
ficaç:i.o da. verdade. 

Queria. discutir o parecer não sõ quanto :í. fórma, mas 
t.l.ml>em qu3.11to a.o fundo, porque a. commissíi:o despre
zou. in.teira.mente principi.os e factos. Tinha-se decidido 
sob parecer do :~.uno pa.ssa.do que se soliciW&em informa
ções ao go,·erno. Farão porventura íorneci<Usestas in
:fonnaÇ<'>es 'f Não, apenns se ouvi o o juiz de ~az, que era 
o mais interessado na. eleição pessoa snspe1ta e contra 
:.. qual ha.viii.o reclamações. Podia, pois1 a commissão, 
prccede:ado a.ssim, com t:.lligeireza decidir com verda
de e Justiça áeerca das recla.ma~ües que ~pparecêrZio na. 
~a.~:l. ~ . 

Se os nobres membros da commissão me não mere
ces$em t.?.nto respeito e consideração, se Dão conhecesse 
::.. imparcial.id!!.de de suas'"Vist:lS,eu ulvez, Sr. presidente, 
ap::esentasse alguma. excepção de suspeiç.iío contra elles 
:i. vista dos termos do parecer. 

O art. i• do nosso regimento determina. o seguinte: 
" Rec&bidos os respecti,·os documentos,cad:l. commis

,;:;.o prest:J.ú, etc., e logo annunciarci. pelo jornal que 
publica r os debate$ da camara a hora em que cclt-brará 
a,; .r..ta.s sessões. » 

O Sa. 1• SECII.ETAJUo dá. um a.pa.rte. 
O Sn.. GALVÃO:- Quererá. o nobre 1• secret:u-io que 

~ reclams.yões, por isso 9.ue partem de um ccllegio 
eleitoral, :não posmo ser discutidas perante a. camara 't 
.A. comcifsão, tendo de apresentar um parecer, quererá. 
:5. E:-;:. <lue esse parecer nii.o possa. ser ~cutido, que 
n::io se lhe po!sa oppõr consideração alguma. '! 

!:>e :::ós estamos aqui na camara p:tro votar .:m si
lencio sobre os pareceres, apresentados pelas commis· 
llÜeR, então não comprebendo tmnbem para. que EerYem 
::.s mll.is discussües sobre outras matenas. 

<ls parecet"es serão a. expressiio ® verd:l.de e da jm
tiÇ!t'! 

Y. Ex. não ignora o alcance que tem e:n paizcs q~;e 
lie regem pela no588. fórma de governo, o direi :.O do ,-o to, 
e por iseo não posso concorchr que se decidão co:n I;
geirez:l as questões q11e lhe dizem res~ito. 

' 
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O paragrapho unieo do art. 15, a <,tue se refere 
ainda & commissio de policia, em o segmnte : 

" Os pareceres áeerca do reconhecimento de depllta
dos serlo aubmettidos á. votacrão 2_q horu depois de 
impressos no ]o mal, etc., ficaolio entendido que ee na 
primeira se.u4o que celebr11.r a oonu1nulfo, ttínguMn &e 
apr~smtar, r«la77141Wo ou conteltando, poder-se-ha hvrar 
no xnesxno dia o parecer, á vista das acta.a e mais pa
peis que forem J.ITe&entes á. commi.saão. » 

Ora, Sr. :(lrcstdente, se a coiil.Dlissão não decla.rou, 
nem a.DliunctEIU pelos jornaes, como determina o art. 7 
do regimento, o dia e hora em que celebrava. suas 
sessões, como havião de &.)?parecer reclamantes 'f O pa
recer foi J.a.vrado no silencto, e como tal não podia ser 
apresentado nesta casa., a commissão de policia, pois, de
vta concluir, pelo menos pela .ell3. nullidade. 

O Sll. 1• SECRETAIUO dá um aparte. 
O Sa. G.uvlo : -Pedi a palavra pa.ra discutir opa

recer na fórma e no fundo ; não me foi, poréxn, conce
dida, funda.Ddo-se a mesa em que o regixnento ~o pcr
mittia que se discutissem taes p~~oreceres, e por isso lan
cei miio do ultimo recurso que me competia.; 11e a. mesa. 
me tivesse conced!.do a palavra, eu teria immediata
xnente apresentado esta questão como questão preliminar. 

Yisto que a commi.ssiio la:n-ou o parecer sem as for
malidades marcadas no nosro regimento •... 

O Su. 1• SEcllETAaro d:í. um aparte. 
O Sa. GALVÃo :-0 nobre 1• secretario diz que essas 

formalidades determinadas em nosso re~mento só 
podem ter applica.ção :l.s commissões espectaes. 

O Sn. 1• SECIIETAI\IO dá outro aparte. 
O Sa. Gu v :i: o :- ••• xnas deade que a. comxniasiio de 

polici3. aprese:ttou o parecer, fundaào nas disposições 
que rej;em as commissões espeeia.es de ~deres, devia 
conclutr que a commiseão de constitutçiio não podia 
tambe111 fllllcciona.r eenão de conformidade com estas 
mesmg.s dis??sições que marca. o regimento. 

Tinha pedido a. paia.vra para. fazer estas obaervações, 
:rn:tS talvez tenha de falla.r seFd11. vez, visto que o 
nobre 1 • secretario aCAba de dizer que a~re.enta.r-.í. ra
zões incoutestaveis, gua en, porém7 cre1o :nã, me po
der-:io co:tvencer, á '\"lsta daa disposiÇões citadas-

Não pretendia, Sr. :presidente, interromper a e&ma.ra 
em seus trabalhos, :mas nio podia ·deixar de pedir a 
palll.'-:9. rel:~.tiva.mente ás eleições da província de Santa
Cathnr!ha, não só porque tenho immediato interesse 
em que a verdade sobre este facto !!eja conhecich nesta 
usa, m:ts ta.mbem porque d::>u grande valor ;r.o direita 
do voto, principalm~nte nos paizes que se regem ~ 
nossa fôrma de goveriJo. 

() Sr. Portella (1• secretario) :-A questão é sixn
ples: e tanto m:.is assim me parece, qua.uto o nobre 
dcp:i.udo que :~caba de falla.r, não impugnando, 
como declarou, :1.5 premissas do parecer em discussão, 
b:~. de recor.l1~cer a procedencia da conclusão. 

Nilo .se tr:~ta, Sr. presidente, de legish~r ou estabe
lecer re;ras ll. respeito do xnodo por que devexn ser sub
met~ido s :í. discussão os pareceres da commissão de po
d~:rcs sobre a validade de elei\)Ües primarias; trata-se 
s.6me:-.te de interpre~r, ou antes, de applicar a.o caso 
o que :~. t:l.l ~espeíto se acba disposto no regimento. E 
se o nobre deputado, repito, não contesta os princí
pios :~.prese!:t:tdo s, ha de r ig orosamente aceitar :15 suas 
conclusões. 

Ent:reta:-.to diz o :::obre deputado que, segundo o que 
se ac"h:J. est!!.belecido, de'l'"i<\ n. commissão de constitui
ção c poderes a':lnunciar pelos jomaes o dia e bora d:l.S 
suas ~e~·ies, e 'l'"er se appnreci.ão reelama~üe&; ~ que, 
não o tendo feito, de,·ia o respectivo llarecer ser aqui 
subme!tido :í. discussão, não podendo pÔrta.nto, a com
missão de policis.oj1inarque niio tenhi ella. lu~r. 

Se::1bores, ,·ier::io officialmente :i. mesa os pa~is rela
tivo:- :í. ele:ç:i.o ?rim:uia da. fregue~a de S. 1' rancisco 
Xa.vic:-, na pro...-i.ncia de Sauta:-Catharina, e, nll fórxna 
do :-e;;i:ne::..t?, t ')rão eUes remettidos á. eommiss>io com
pete:J.te, q c. e e a de constitui<;iio e poderes, e ella apre
~e:.t-1~t <> s~t: p:u-ecer que o Sr. presideiJte submetteu á. 
:~.pp:ov.:1c;'i •) d:tcamarn, na:fórmaao art. 8• do regimento, 
<;_t;e detc=i::t:J. que taes pareceres eejão submettidos ci 
,-ótnri!o ~em mais dclx!lt al!JUm .•• 
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O S11.. Guvlo d:i um aparte. 
O Sa. 1• SECBETAnro :-A commiss® de ll<'lici:~. 

trouscreveu em seu parecer as palavras do art1go -
Sem maü debate algum ••• 

Qu:mdo ia. proceder-se á. votação daquelle parecer, o 
nobre d~put&do pedio a palavra para dise~ti-lo; ':_o 
Sr.· pres1dente deClaro11 que taes parec-.eres nao podiao 
ter discussão; foi então que o nobre deputado offere
ceu um requerimento de adiamento até que a commis
&io de policia désse parecer sobre a intelligencia. do 
regimento a. tal respe1to. Eis o que se passou. E o que 
fez, ou devia. fazer a commiseão de policia 'r Exami
nar Oi artigos que têm :applicaçiio, combina-los e dar 
o p:a.rtcer que deu. 

E' \"erdade . que se allega. o precedente aqui hnvido 
em Maio do anuo passado, de ter havido discussão de 
um parecer d& commissiio de poderes sobre a. eleição 
d:l. fre!tllezia de .A.lhandra, na província da Parabyba do 
Norte: mas se o illustrado presidel!te destacnmara tole
rou que tal discussão houvesse, foi porque o regimento 
nach dispunha. de positivo ; o art. 15 dizia sómente 
que .•. (Lê.) Não havia, pois, uma disposi(!iio clara, ex
pressa, termiuante1 como agora, :porque em Agosto do 
anno passado o noore deputado pelo .Paraná. (o Sr. Cor
r~a) apresentou uma indic~çiio, que, approYada. pela 
camara, ficou constituindo o par2grapho unico do dito 
artigo, e é ...• (U.) Hoje, portanto, em. virtude deste 
para:;n-apho deve-se observar o que dispoem os arts. 7•, 
8• e 9•, c como já li: o art. 8• manda. ç_ue se vote o pa
recer sem preceder mais debate algum. 

Mas diz o nobre deputado que, ma:ld&ndo o regi
meuto que se vote aem mais debate algum, é porque 
presuppüe tê-lo havido perante a commissão de pode
res, e para isso a mesma commissão devia ter annun
ciado pelos jornae,s o dia e hora de suas sessões, para 
que os interessa.dos pudessem upresent:tr suas reclama
ções, e assimniio se pratico a. Sr. presidente, se é pro
cedente esta accusação, ella se dirige :i. commissão de 
constituição e poderes, e não á de policia, e não póde 
im·alidar o parecer da mesa, que não devia ser senão 
o que foi. Parece-me, porém, que, constituida a com-. 
missão de constituiçãJ e poderes, c funccionando regu
larmente, não era indispcnsavel que mandasse :mnun
ciar pelos jornaes ter em seu poder para interpôr pa
recer os papeis relativos a ele1çües primarias de tal 
ou tal freguezia. Pela publicação das ses~ões da camara 
constando o expediente que vão tendo todos os papeis, 
os :~obres deputados que fossem interessados logo que 
os papeis da referida eleição foriõo remettidos á com
missão de poderes, a ella se devcrião dirigir, como me 
pa1·ece que fez o nobre deputado pelo Pari a respeito 
d,, eleição de Bragança. 

O Sn. GuvÃo :-0 regimento ni:o C.iz só deputados, 
diz reclamantes. 

O Sn. 1• SECRETARIO: - ~Ias tambem o regime:J.to 
diz ... 

O Sn. GALVÃO:- V. Ex. não encontra disposição 
rtlgu.ma para combater isto. 

O Sa. 1• SEcRETAJUO: - .•. qualquer dept:.!:ad.o. (I.•' o 
final do ~ 2• do ar!. 7.•) 

Portanto, Sr. presidente, e:n vista dos citados arti
·::ros do regimento, a commiss:io de polici:J. nio podiu 
deixar de dar, pelo modo que de~, o parecer que ora 
se discute, isto é, que o que foi apresentado pela de cons
titu!~ão e poderes, tivesse ou não havido annuncio pelos 
jornaea, ti\·esse ou não appareciC.o :recla::::w.ntes, hou
vesse ou não havido debate no salão :Privativo da 
~1-:s::na commissão, não podia ser sub::nettido :í. discus
-são aqui na casa. 

Por isso digo que o nobre deputJdo, admittindo as 
preroiseas, isto é, os artigos em que se funda o parecer 
da mesa, não p6de fugir da. consequencia, que é niio 
te~ aqui discussão o :Pa.recer sobre a. eleição de uma 
fce~uezi:J. de sua provmcia"; e n1io co::nprehendo o al
cauce da proposi<;ão do nobre deputado de que o caso 
é especinl : so:nhores, o regimento r.ão pócle deixar de 
e~t:Luelecer principies gera.es , o que cumpre é fazer 
applicação delles_ aos casos "occo=to:s: ~s principio~ 
silo os que fo1"'.10 c."~stos, e :1. a.pplicaçao delles fo1 
muito razoavelmente fe1ta. ao caso de que se trata. 

Portanto, não· tendo o noàre depu.ta.à.o combatido 
nenhum dos fundamentos do parecer, e apenas a con
clusão, peço permissão para dizer-lhe que não me pa
rece logica a sua argumentação ••• desculpe-me. 

O Sr • .t.lenear Alrarlpe : -Sr. presidente, levan
to-me não para combater a doutrina do parecer apre
sentado pela mesa, o qual ali:l.a acho muito bem fur.
chmentad'?, mas para. off~recer um meio que harmonise 
essa doutrma. com a JUStiça na hypothcse em questão. 
. Creio que. a mesa não podia dar um parecer em sen- · 

t1do c_ontrano :í;s sua.s conclusõe~ ; para. mim, em vista 
dos diversos art1gos do nosso regtmento, é evidente que 
dado o parecer sobre uma eleição qualquer, não fie~ 
esse parecer sujeito :i. discusl'ão; de'l'e recahir sobre 
elle immedia.tru;nente a. votac3ío desta casa. (Apoiatlos.) 

1\Ias, Sr. presidente, pela discussão havida reconheço 
que a illustre commissão de constituição ;e poderes 
no exame desta eleição de Santa-Catharina não pro
cedeu de accordo com as formalidades que o regimento 
determina. 

Em vist:~. das disposições do regimento, a co=issão 
incumbida do exame da eleição deveria marcar dia e 
dar ltt~r para os seus trabalhos, afim de que as partes 
interessadas pudessem. comparecer e allegar o seu di
reito nesta casa ; se a eleição fosse contestada, como 
vemos que o é, preterio-se o direito da.s partes. Ora, é 
uma injusti~n manifesta que se approve a eleição sem 
q1~e estas mesmas p:utes al!eguem a bzm de seu di
:elto . 
. Dir-se-ha : mas o regimento determina essas form:!
hd~des e~ relação :is eleições que se apllt":"io na pri
meira venficação de poderes por occasião da instal
hção da camara. dos deputaclos no principio da. legis
latllr.l. Eis o aue não vejo discriminado no re!!imento, 
a disposição é geral, e qua:1do determina qu~ a com
missão de conetituiçiio e poderes seja incumbida do 
exame das eleições não faz restriC9iio alguma : cC'nfe • 
te-lhe em geral a competencia para. o exame das 
eleições que te::J.hii.o de haver posteriormente :i. consti
tuiç-ão da cnmara. 

Por conseguinte a respeito desta commissão sub. 
si~te~ as mesmas r':gras que. h:~; ~ respeito das com
DllS&oes ane se nomeao no pr1nc1p10 das sessões pre
paratorias do começo da legislatum. 

O Sa. GA.LYÃO :-Apoiado, o contrario era ab
surdo. 

O Sa. ALEXCAl\ AnARIPE :-Or:~., s!lndo assim, pare
cc-me ~ue a conclusão do parecer da mesa deve ter 
um addttame:::to, e foi para este fim que pedi a pa
lavra. 

Ente:::do que, ,·isto não ter a commissão de consti-
"tui.;-ão e poderes marcado di:~. para dar com~ço aos ~eu' 
trabalhos, e não terem sido ouvidas as pnrtee, é i::.
dispe:J.s:~xel que o parecer, j:í. confeccionado pela illus
tre co:nmissão, volte a ella para que preencha essas 
for:nali!b.des e formule no\·o par~cer, segundo a ver
dade q:;c a;>:rrar; só então será. votad:~. n materi:1. como 
o regirnc::~to ordena. (Apoiados.) 

Keste sent:do ;ou mandar um :1.dditament' no pare
cer, e est::. august:l. camara o tomará na dcvHa consi
deraç:i.o. 

Ke:n de,·~:nos permittir que passe semell1ante pre
cede::~te. A materia de eleições é mui importante, e j:l.
Ill:tis de•~ ficar apenas dependent~ de uma simules ins
pecção de actas, das quaes nem sempre a ve~dade se 
pate:::.t~ia; bem pelo contrario muit:ts vezes as act:l.S 
basciio pelos meios mais especiosos occaltar todos os 
Yicios (pe i::.validari~o a.eJeiçiio •. 

:=:e:::1 o Ú:!nco exame das du,·idas relativas :i e!eirão, 
ha g::ande perigo, quai e o de d;cidirmos sem a :t\:eri
~:t\·Zio <!a :·e:-dade, sa:~ccionarmos a obra do erro, e 
tah·ez do cr:::r:.e. 

E ne:n ee diga que esta ::werigtlnt;:.o só se ton::~. 
necessaru pac-:1. os casos da primeira eleiç.ão constituith·a 
d,_ ca:na..--a d~s deputados; não: nas deições subsequentes 
emboc3. parc:aes, podem commetter-se abusos, e excesso.• 
dignos de rep:-onção, e sem que se faculte aos inte
ress:!.dcs a exhibição das provas, e a discussão da ver
ü.ade, cc~o coahecê-los, e condemna.-los'! 

Tal porém seri:~. o resultado do systema adoptaao ::a. 
co::fecça:o do parecer lavrado pela illustrc commissão d 
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eom;tituiç:io e poderes, quando dei:iton de preencher as 
formalidades do regimento no exame d& eleição, que 
ori!:!inou o parecer d:L mesD, om em diseuasão. 

Na.s eleiçües de qualquer naturem podem haver in
teresses ofte:~didos ; e não &brindo-se- discussão para. 
que os offendidos e off~nsores sejã.o onvidos} ha. prete
riçüo dos m:t.is comezinhos e triviaea pnncipioa de 
justiço.. 

N:~. fórma do re!rimeuto da ea.sa. niio ha discmsão dos 
p:~.receres sobre efeiçües em plena camara; isto é ma
nifesto dA letra. do mesmo regimento ; sapprimir a dis
euS&io pemnte a. commissiio é attender sómente ás 
:tetas, e por cons~guinte ouvir apenas a uma das partea. 

São tão intuiti vru. essas consia.eroçüefl de justiça., e tão 
palpitante a necessidade do :mlplo exame das eleições 
para. msegur:u: a realidade desta.s, que seria ocioso pro
seguir nesaa.s consideraçves, e na. den1onstraçã.o· dessa 
necessidade, duvidando do criterio desta ilhutra.da 
:!Ssemblé:z. ; assim aqui porei termo ás minhas obEer
,·açõe$, e rcmetto ~ mesa o additamento a ç_ue acima 
me referi. 

Yem :í. mcsn, é lida, apoiada, e entra colljnnta
mente em diseUSI!iio 1 a seguinte emend:z.: 

« No fim do parecer, quando di:z::-e sómente á. vo
tação-diga-se-devendo porém 'Voltar :i. commis6iio de 
constituição e poderes para. proceder nos terlllos do 
nrt. 7• do regimento di ~a., e então ser ~l!b:Uettido 
i• '·otação, praticando-se da mesma fórma com. outro 
qllnlqu<:r parecer em identicas círeumstaneias. - r. 
:l.lencar Araripe. » 

o Sr. Gah·ão:- Sr. presidente, o nobre 1• secre
tario disse que m:u:a.vilhava.-ee qne , aceitando eu os 
principios adxnittido~ no parecer da. commissi'ío, combll
te~se entretanto a sua conehuii.o. 

Felizmente o nobre deputado, que :tC4ba de me pre
ceder na tribuna, fa.llou ms.is ou menos no meslllo sen
tido, concluindo por apresentar um:z. emenda , na qual 
se pede que á commissão de constituição e poderes 
"\"olte o mesmo parecer , nfnn de cumprir-se ns forma.
malida.des marcadas no nd't$o regimento ; reco:nbcceu, 
pcrtanto, ipso fact.o que a illustre colllmissii.o de policia. 
deixotl de examinar por este mo:lo o parecer daquella. 
commiss:ã.o. 

O nobre 1• secretario mesmo, Sr. presidente, no 
correr do seu discurso reconheceu que, no art. 9•, 
quand.o se diz que o parecer seri sujeito :í. decisão da 
casa , sem ma1s , à.elia.te algull1, o proprio regimento 
SUflpunba que tiYesse havido 2.nteriormente um debate. 

\ 

I 
\ Ora, como ter havido, Sr. presidente, cs~e debate, se 

a comnJÍssão não tinh:1. dcclarad.o qual o dia e hora em 
<iUe funcciona\·a '! 

I 
. I 

!-!as o nobre 1 • secretario, :~.fim de escoimar de qu:U
quer falt:l a coromissão de comtit ui<:ão c podere~, disse 
-1ue isto só tbi1a. lugar quando se tr:ttava na pnmeira. 
~essão do rceon1Jccimento dos deputados, e nã<l. d.e ~:~.
recercs dados por esta commisEão depois de organisad:l. 
a ca•a. 

Mas no r~gimento nüo se faz distbcç:io :Uguma , e 
tauto é verdad.e, que a. prop1 ia commi,são de policia 
estabeleceu, para a commi"são de constituir,Fio c pode
res, os mesmos P"incipios que rcgiiio a commissão es
pecial d:1. verificação de poderes. 

Assin1, pois, Sr. presidente, parecin-me qne se tendo 
reconl1ecido , como a propria commissão de policia. no 
principio do seu parecerreconhece, que cu tinha requerido 
um p:trecer rdati'"amcnte á interpretação do regimento, 
sobre a questão da eleição de S. Francisco Xavier do 
Sul, não devia abstrahir~se do facto para. remont.lr-se 
:FiÓmcnte á theorin. 

Estava visto que eu não requeria. q_ue a commisllii.o 
d~ constitni~ão e poderes "\"Ícsse desenvoh•er nesta casa 
um principio de nosso regimento .• InllS sim, que appli
cand:o-o ao caso vertente, nos v1esse esclarecer sobre 
aquillo que à.eviamos fa.zér. 

Ora, se pela ma.nifestação de alguns membros da 
:honrada commisfão de policia se reconhece que . :nií.o 
se podia da:r a.qnelle parecer sem que se tivesse cum
prido as solemnidades determinadas pelo regimento, não _ 
sei como possa concluir pela maneira por que se faz. 

Sempre auppuz, Sr. presidente, que a commiuão G.e 
policia, exa.miua.ndo cabalm~te o parecer, e vendo que 

l 

niio tinhA sido formulado comas solemnidades• pelo re. 
gimento marcadas, conclnisl;e ou. por sUL.nu.IJ.idàde, ou 
abrisse uma excepçio nu dispos%:zt~o regimento, 
::dim de que o mesmo parecer fosse · . 'do .nesta caea, 
como caso novo. 

Tenho IIULteria. de grande ponderação a. opp&r aos fun
damentos do p:~.recer da commissii.o d.e constituição e 
poderes, mas por emquanto limitar-me-hei unicamente 
a :fazer considerações relativ:J.mente :1. sn& f6rma. 

Não estou.lo~e, Sr. p-res.id.,nte, de .u1-:. aooorà.o; se 
niio aceito a opinião da comm.issüo, não pretendo que a. 
minha. seja a melhor, por ii.sso aceito a. emenda apre
sentada pelo nobre deputado pelo Ceará1 isto é, que 
volte o p:u:ecer á. commissão de constituição e po
de.res, aiim de formnla.-lo com as formalidades pres
cnptas pelo nosso _regimento: a emenda concilia. 3.111-
bas as opiniües. 

O Sr. Fortcllo (1• secretario):-Torno a levan
tar-me unicamente para. di:z:er duas ,pa.lavras. Disse S . 
Ex. que concordando com oa prinCipio& estabelecido& 
no parecer, não concord:l.va com a. consequencia., por
que não tendo a commissão de constituição e poderes 
preenchido toda.s a.s formalidades exigidss pelos arts 
7•, S• e 9• do regimento, era obrigaçiio da de policia. 
opiuw: ya:ra. que o parecer sobre a. eleição voltasse á. 
respcct1va. commissão para preencher taes :formali
dades. 

Senhores, a commissão de policia não tinha obri
gação de concluir pela m:llleira. que suppõe o illustre 
deputado. Tendo sido submettido :í. votaçS:o e não á. 
discussão o parecer da commissã.o de poderes, o nobre 
membro ou outro qualquer Sr. deputado q,ue enten
desse que essa commissão não hsvia. preeneh1do as for
maiidaiies lega.es, tinha. todo o direito de fazer um 
requerimento pedindo que niio se votasse o dito pare
cer, mas voltasse :i. respectiva. .commissão. Seria isto 
bastante, e qualquer nobre deputado, . repito, tinha di
reito de fazer tal requerimento. Mas o que requereu o 
nobre deputado não foi isto : pt:dindo elle a palavra. 
J13-r:1. di~ut\r o pa-recer sobre a eleição, e declar:llldo 
Y. Ex., Sr. presidente, que taes p:z.receres não ti.nhão 
discussiio, apresentou clle o seu reg.uerimento de adia
mento a.té qne a commiss.'io de policia désse seu pare
cer sobre a intelligencin do re~imento a ta.I res
peito. E' o que fez a commissao de policia: a sn& 
missão não era outra.: combinou diversos nrtigos com 
o ~ unico do art. 15, e declarou que o parecer da com
missão de poderes só podia. ser >ota.do e não discutido. 
Não incorreu, pois, em falta. 

Se o nobre deput:~do ou qua.lquer outro entendesse 
que a. commissão de poderes não havin preenchido as 
iorm:Uid:z.d.cs do regimento, podia ter requerido que vol
tasse o parecer :1. mesma. commissão, e então esta de
fenderia o seu :teto. Tenho a.ssim justificado a. com
missão de lloli~ia.. 

Ningucm mais pedindo a p:1larra., e pondo-se a vo
tos o parecer, é appro>odo com a emeud:l. do Sr. Alen
car Araripe. 

SEGt:KD.-\. PARTE DA ORDE!II DO DIA. 

Continúa a. ~!'• di•cussii.o do art. 1• da proposta do 
governo <iue fixa a força na.va.l para. o anno :financeiro 
de 1872 a. 1873. 

O 81' . .JO&flaha de Hcnclonea (signaes de atten
çilo)~- Um grande esfo~, St. p-rêsià.ente, me traz :í. 
tribuna.. O infortnnio por que &cabo de passar, a. ca
mara o sabe, empuxava-me ao silencio, porque este, 
com ra:Liio se di:z:, é o luto <iaquelle ; mas uma. voz, 
que falla muito alto para que todos a. onç.ão, o dever, 
abrindo um parenthesis ás minhas d.ôres, impellio-me 
pa:a o posto em que me vejo l . 

As dvres e os pe:z:ares d'alma confrangendo-se, tive
rã.o de ceder á. f~ da obrigaçio I 

E eis-me dia.nte do honrado Sr~ ministro da marinha 
pedindo a benevolmcia. de S. E::r.. a. um colloquio a. 
respeito· de ~os da l'ep!rtisM· a leU CCJOr 
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Atribula.do do upirito, &ellho:res, cam a .alma ret:J,
lhadA ~e pezares, m.3is do que nunca preciao da bene
volenCl& desta augusta. cam.ara.. Onso soücita-Ia. uma. 
vez Jllais, eertoa de que não .abusarei do TOIISO favor. 

Censurar .oa erros commettidoa ê u;:n& . gan.ntia. para 
~ futu."'',. porque a prillcipal Vll.lltagem Ih liberdade 
e gar=tir o fUturo e segun.r o presente, esel:uece:ndo 
o passado. 

.Aasim o disse o Sr. Thi~ em um not&vel discnrso a 
respeito da politiea externa. de Fra.uça., muito appl11ou
dido pelo corpo legislativo. A censura. niio ünporta nem 
de leve uma cfie=, muito menos um& fujuris-, e antes 
traduz o deEejo de concorrer pnra um bom acerto. 

. Não obstante, peço a~ hona.rdo Sr. ministro d3. m:~.
l'lnha. que ·no que vou dizer nii.o descubra nem de leve 
lima censura á. governação dos negocios . a seu cargo ; 
rogo-lhe que '\"ej:J. :mtes no que vou expe11der o des<:jo 
de concorrer quuto me é pofsivcl para que S. E.~. 
delibere melhor a. res~to de nma medida. que tomou1 
e que reputo altalllente inconveniente. 

E' sabido que jl5 est&ções navaes íoriio cread:l.s pelo 
decreto n. 326 de 2 de Outubro de 18i3, e íorão cst:l.
belecidas então tres: a do sul, a do centro e a do 
norte. 

Este decreto foi depois :modificado pelo de 23 de Se
tembro de 1846 e alterado posteriormente pelo de 
n. 1,061 de 3 de No"embro de 18521 que eleYou a 4 
essjlS estações, 3. saber: a do Mar:tnhão, a dn. Bahia, a 
de Pernambuco e a do Rio de J:meiro, designando o 
nome de cada. ema dellns a séde respectivn. 

Passâr.ão-se os :mnos ; a pratica, 1ue é uma exccllentc 
:mestra, :mostrou os inconvenientes dessn legi~lação, e 
entlio formulou-se c appareeeu o decreto n. 3,0i5 de 
22 de J=eiro de 1863, gne dea nova orga.nisação c di
'Vidio o litPrnl do Impeno cm tres dietrictos. 

ApresentanC!o-se no preambulo deste decreto as r:~.
zões que o ~otidriio, declarou-se que o tempo, a. pra
tica e a e:xpexiencia tinbão dtmonstrado que as esta
ções_ na.vacs não prcenchi.ilo o leU fim, que os vasos da. 
manilha <'e gnerra constituiiio-se puramente depositos 
de gu=içõcs in.3ctivns, com gr.3ve detrhoe.lltO do sc:r
'\"iço publico, e que, ulém disso, d:tva-se o inconveniente 
d~ n~o se haEilitar os offici:tes da armada com a prc
CIE:J. mstrucçuo, quer na m:mobra, quer nas evoluções, 
quer no exercício d:ts n.rrn~s que se us:io n:L marinha, 
colloc:mdo-se cs diversos offi.ciaes .nas provincias do 
Imperio, onde se :~.rreignYiio, com gi'll,-e detrimento da 
disciplit::~o e instrucç1ío, porque limit::wuo-sc á. simples 
:f~ina que podião fazer nos portos em que est:tYiio csta.
ClOll~dos. 

Est:ts r:tzües e a necefsidade de <br mo~imcnto :1.0s 
>li.EOB d:t ru:~.rbh:~, dictou o decreto a que me acabo de 
referir, e é a legisl.:l)ÜO que esti presentemente vigo
rando. 

No entanto, S. Ex., p:trccc-mc que menos convc
ni~temente, :por s_cz: a'l'iEo de 19 Jc_Abril ultii?Jo, trans
grJ~e_ css:ts dlSposl~ocs, _:; d<:teriDJ.n:I. :1. cxtmcçiio da 
estçao naval do fuo dn. ... mta ... 

O Sn. GALvA:o:-Com lbuito acerto. 
9 Sn. JoAQtii:U: DE !I!E:O:OON<;~:-... e U?indo os respe

ctivos vasos nos do 1• d1stricto, deter~unouque fossem 
est:tcionar no porto de Snnta-Cntharina. 

Indubita.velniente, com o expediente do honrado mi
nistro , a instrucc;ão dos o:ffi.ci:tcs e guarnições ficar:i. 
muito prejudicsda ... 

O Sa.. B.u.l<1 Dt. 1..\GUNt. :-:Não apoiado. 
O Sn. JoAQUJ~ DE MENDONCA.:-... c a mobilidade 

dos na'\"ios se não res.lizar:í. tão' con"enientcmente como 
ze continuasse a e~~tapão naval no Rio da .PrAta, :w .mc
noa quanto aos '\'asos que a compunhlio. 

O . Sa. :MINlSnO DA. 1\.tuu!'lllA.: -E' o contrario qua 
ha. de acontecer. 

O Sat. JoJ.Qt!Dl I>E l'.b:~<_:A:-Tenho de responder 
ao illustu.d.o :ministro, e nutro fé que minha. argmnen
taçãg o ha de remover do propoaito em que se ~ba. 

A estação qae vai para Sant&-CIIthari!la. é com~ 
~ grande parte de na.vioe cooura.çada., e o hoüra.do 
m_inis~ recon~ece q~ 1lU c:onW~ etU que os temos 
nae aao os nuus propnos :para as VIA~ elo oceano. 

S. Ex. sabe que o fim ueenciat, primotdisl dausta-

çõea D.Avaea 6 -o ernzeiro continuo ao lo.ngo elas costa.& 
do Imperio, .e.foiisto determinado no decreto de 1853 •• 

O Sa. G.u.'Vlo dá. um .aparte. 
O Sa. JOAQimf DE !!E:<.ll<l~eA. : - ... que declarou as 

raz~ dessa. conveniencia CJ.Ue se_quiz põr em pra!ica 
e eao : proteger o commerclQ nac1onal e o estra.ngeu:o, 
quando. fosse de direito; estorvar o contn.bando ·pro
teger a. tranquillid:tde dtls habitantes da costa, defen
den~o-os das hostilidades de coru.rios e piratas, dar g:t
:ralltl& ás respectivl!S au~ridades, instruc~ quer ~a. 
manobn, quer em evol_uçoes, quer no ex~rctcio àas dl
'Versas armas de marinha. aos tespectl'V<18 <~fficiaes e 
guarnições, aeterminar ou rectificu 8. posição geogra
phica .. dos pontos da costa, ilhas e baixos, notar as 
sondas, correntes e marés, e os ditrer~ntes incon'\'e
nientesque apparecem na navegação. Este, senhores, \:., 
o fim essencínl, importante, e ter!llin:mte das esta
ções. 

Vejamos se com o e=-:pediente tomado pelo nobre mi
nistro se conse~c isso. 

Não é muito facil f:JZar um cruzairo continuo como 
exi~e o decreto, :mór:mente dada a circumstancia. que ji 
assignalci de grs.nde numero de navios ser de enconra.
çados e estacionarem no porto de Santa-Catharina, que 
niio ê o mais apropriado, porque não tem o fundo pre
ciso para ·lla\·ios de gr-aadc calado. 

O Sn. BA.nlo DA. LAcuxA:- Pelo /contrario, iklm am 
porto ex.cellente. 

O Sn. JoAQ1lnt »E !.b:~"»o::ççA.:- A provn mais evi
dente que pofso d:u- no nobre deputado, dn exactidão 
da. proposição que acabo de emittir, é que par:~. que 
estes navi()s teuh<:o nm bom :fnndeadouro, é mister que 
estejiio :í. c:üsuncia. de quatro leguas da cidade. 

Ora, senhor~s, que exercido se poderá iazer em ues 
condis·ões? Em navios &ssim estacionados~ 

O Sn. DAnlo D.\ LAGUX.\: - Todos qu:mtos se out-
zerem, em uma grande ba.hin. • 

O Sn. JoAQ&m llE M:e:o.:no:o;r.A: -A ~inmles faina , 
que é O que fnzem OS cflicb.es com llS SU:l.S • gu:n·nÍÇÕC~ 
dentro dos portos. Foi isto o que eondcmncu o decreto 
n. 1,063. 

1\!as dccl:u-ou S. Ex. em. seu rel:ttorio que o dcsc;o 
de d:tr maior mobilidade :tos \ ':tSOS de guerra, e fncili
tar a instrucçi:o dos officiaes e guarnir;õcs, o tinh::1 !c. 
vado a tomar css:J. medida. J:l. mostl·ei que a mobili
dade que S. Ex. deseja car não se pódc tealiz::.r cem 
t:mt:l f:lcilió.de em S:~.nt:t-Catl!arina, como se c~t:
ve.sse a est..•çuo :10 Wo ds Prata, porqnc é f;TAll<!e 
serviço que exige aqucllc rio, c muito import:.atc conhe
cer bem o caminho que Y:J.Í de Montevidéo a .Buenos•Ay
res 1 pois é J2rCciSO que .:1. C:tm:ll':l. S:libn que .j l!ID:.t 
navegnção c1teia de dificuldndes, e tnes, que o p:~iz 
j:l. pagou a officiaes da armadil gratific:~çõcs pelo facto 
de serem prnticos daqt1elle rio. Pois qu.:1ndo é estl! na
vegação de t:Jntas difí!culu:~.des, qu:mdo .é mi, :c;- 'lU<! 

constnntemcnte os nnvtos d'~ armada bmzileim n cste
jão f:tzendo, C OS muitos ECrYiÇ03 que na no !{i o d:t 
Praln, n:=:o tr:lZ tudo isto ;;r:1nà.e mobilid:~.de, não d:í. 
ao& officiacs c 0uarniçwcs muito maior imtr.lç<;ão quer 
1111 manobra, quer no exercício de difi'er.entes arma~. 
mórmente em porto estr:tn.;ciro1 <JllC quando ni:o ti
vesse outra vant:Igem, tem a do estimulo, pois :~lli se 
encontrão navios de guerr:t de diffcrentes p:li2:es ~ 

O Sa. G.u.'"Ão:- Em Snnta-Catbarin:t t:tmbem ha 
marinha estrangeira. 

O Sn. BA.ulo DA. l.A.GtNA: - Aind:J. ha. pouco ahí 
este"e fundeada. toda A esqu:~.drn h~panhol:l.. 

O Su. • .r OAQ'CDI DE M!:~Do~ÇA : - Est:lS r:t:zões me le
viío a contestar a utilidade da :medjda do nobre mi
niztro, :xzms devo dizer que não siio jl5 principnes. 

Quando &e attender ao ~ta.do de uossas relnyi:íes po
liticas, commercises e aoei.aes, diante dos :Est:!dos vJZi
l!boe; quando ae fizer u:m. ligeiro exame sobre ll8 cir
cmnstnnci:ul em que ae achão estes paizes; quem fôr 
ami~ da prudencia, quem escut&r 011 âictamea do bom 
conàelho, ha de con'\'ir wmigo que n mlldi~ ·tomad:.1. 
não tem apoio na. con'l'eDi~ueia. publica. (.1\'ilo Gpoiado.) 

Faça.mos uwdigei:ra nsenlm: sobre o estlldo -em que 
estalnl>$ ~ ()$6eS ?'~ Se olha.mospan o P:ln:;uay, 



Câmara dos Deputados - Impresso em 23/01/2015 14:45- Página 10 de 24 

1'7(1 SESSAO EM 22 DE JUNHO DE 1871. 

o que '"emos'f Já foi procàma.da de faeto a. tenmnação 
da guerra, mas, urge confessar, o fa90 cheio de peza.r, 
o pa.iz aind:l. níio está. froindo os beneficios da paz; a 
tet:minação da guerra. ainda. não !oi sellada da m:meira 
ccmpetente pelo trs.tado de pa.z. (Apoiado•). E qwmào, 
senhores, se estipulou no tratado de 1 de Maio de 186~ 
o da triplice a.lliança, que se definiriüo nos..<os limites 
cam esse Estado, e nesse tratado se decla.rá.r-lo as ba
ses positivas e teriilina.nte~, e vê-se hoje estar e&te pon
~ ,, sujeito nind2. n~ÇQatestaçOO&, como consta. do proto
. ·: ',_, de l de Junho d<i anno ),>assado, porque o soverno 

c[ , · l' ,,raguay Nclamou o dire1to de discutir os limites 
~~~belecidos no tratado da tríplice alliança; qua.n(io 
ninda. está pendente o tra.t:tdo de paz com essa Repu
blic:~.; 1uando ainda n:!o vimos a compensação doslm
mensos sacrificios que fez o paiz nc~sa. guerr.1 tremen
da; qua:Jdo observamos esses íactos da mais a.lta im
port:m.cia, que não podem passar desapercebidos aos 
homens de estado, porque o pouco caso tem-nos eus
mdo muito =, e a proYa. temos ness:t. guefl"ll., pois 
observavamos em annos anteriores o Pa.raguay preparar
se p:1ra elh, com pra.r ·armamentos, e."ercitar a. popula
.;:1io no uso das armas, e niio se tomava providencia 
:tlguma, e entendia-se que era. um sonho do enviado 
que li tínhamos, que com tanta sinceridade e lealdade 
iallo:'\"'a ao governo sobre isso, poderemos utar tnl.n
quillos'? 

Passemos a Buenos-Ayres. O que vemos? Um senti
mento, ali:i..i; muito injusto, de má. "·ontade ao Bra.zil. 
.\saim é que o m:io f&do que nos persegue diante da.quel
les pa.!Zes tem occasionado, que até hoje, custa a. a.cre
ditar~se, nü.o esteja. approva.do e ra.tific&do o tratado de 
limites com a Confederação A~ntinn, e no entanto que 
!oi celebrado em 1~ de Dezelllbro de 1857! 

Em 1865, no to de 1\!aio, iorllloU~IIe o trats.do da. 
tríplice allianç~, designãrüo-se as bti.Sell de nossos li
mites com o Paraguay, mas a. respeito dos da. Confe
deração Argentina , al!lda em penilenci:t. , :não acau
tel:itnos cousa. algumn , não se disse umo. ~vra! 
Celebrou-se a.quel!e tratado de limites, o de 1857 foi 
devidamente redigido, o governo imperiál declarou que 
o aceita;:~, e o ratiiicou; mas o governo argentino, com 
futeis embaraços, ainda. o não ratificou! Não preciso 
apresentar á. camar:t. as rnzõea desse facto, porque u 
conhece. Apenas pondero a. triate verdade, que n:io 
temos :tlnda. o tr.1tlldo de limites ratificado com a Con
federa')ão Argentina ! 

Cheguemos a :M:ontzvid~-o. O que obser..-a.mos 'l O 
mesmo facto, a mesma. idéa, tornando-nos desngrada
vcis ou suspeitos em intenções a respeito daquelles po~ 
vos; a.ttr~buc-se-n~s u:;na gr:1\·isHm~ .injustiç:.., desejos 
de con<J.uu:t:L, e uss1m " qne o propno tr:ttado comple
ment:lr da convenção preliminar da paz de 182S, em que 
·t.umbem figura a Confederação Argentina, ainda. l1oje 
::1ão foi ratificado; a.o contrario o senado da. republica 
rejeitou-o. 
E~!amos , portanto, a respeito da Republica do Uru

gtt,\)' e dos outros vizinhos nas tristes condições que 
acabo de expor. 

l\I:lnte·.-iàéo, a Rcpublica Oriental, nossa \"izinha.. 
habit,«h por centen!lres de Brazileiros, depositaria de 
Yolumosos c immcnsissimos interesses de subditos bra
zilciros, ~shl sob a onda de uma gU.erra civil; o go
Ycrno legal do paiz sem força para. debell:~.r os revol
toeos, e é nestas tristes condições, é nesta. conjunctura., 
senhores, ~ue se r etira dalli a unica !orça que tinha
mo$, a unica segurança que tinha. parte da. populaçiio 
brailleira naquelle p:üz-a. divisão naval. 

Quem, Sr. presidente, garante tantos e tão importaxl
tes interesses de numero immCll60 de subditoa b:razilei
rcs que s.lli estão'? E' o proprio honrado Sr. ministro 
dos estrangeiros (e S. Ex. me est:í. ouvindo), quem de
ela ra no seu relato rio q,ue os subditoa bràzileiroa so!
:frem vexame~~ e preJuízos naqudle lugu! E1 senhores, 
abandon:LDdo-se USIID tanto& interesses polit.leoa e coxa
merciaes, a segurança., a tran«iuillidade de tantos sub
ditos do Imperio 9ue se têm direito a. todas as garantiae't 
Como se peDSa diversamente l Como é diverso o proce
der de outros goTen~oal 

O S:r. Thiers, tomando contas ao governo no corpo 
le&lslativo sobre aaa march& nos negocios do Rio aa 

Prata, disse que nenhum au'bdito frimcez devia ser in
commoda.do nessas paragens lon~nquas Eem que todas 
a.s forç.:lB da Fr:tny;t., s.e necessar1o s.e tornasse, fossem 
empregadas em vinga-lo. 

M. Rouher, interpellado a. resp4;ito da. mnllogra.d:t 
expedição do Mex.ico, no corpo leglliativo em Julho de 
1867, decla.rou que era preciso &eDipl 'e·em todas as partes 
sustentar, proteger c vingar ã. custa de todos os ~crl
ficios, os subditos de um palZ. E o que fazemos nó~, 
senhores '! 'I orno a repetir, era. n pequena garantia que 
os Brazileiros encontra'l"ào, os vasos de nossa a.rma<h • 

O Sa·. B.LnÃo I>A L..\Gt:~A : -Ainda. 1! temos algnnr. 
. O Sa. Jo.LQt:DI DE !11tliDOliÇA: - Fie& um unico, 

quando o paiz est:í. em :liHictivas condições, qu&Bdo a. 
revolta. está qu3.Si no meio das ruas e das praça.s, e o 
governo legal sem for<":J.S para a debellar. 

Pois, Sr. presidente,' a noss:t ess,uadra niio tem pres
tado já relevan~s ser'l"iços :t subditos bt"azileiros resi
dentes em 1\tontcvidéo 'I Citarei um facto que nüo é 
3lltigo. · 

Não sabe o nobre ministro da marinha, não sabe a 
=a. ~ue a gu:1rr.içãl) d& nossa <~Squadr:t. desembar
cou na c1dade de l\fo::2tevidéo e foi defender e guardar 
o banco :Mauá ~ (.Apoiados.) 

Se não esth·e.Sse a.lli :1 nossa esquadra, poderia esse 
subwto bnu:ileiro achar a g:tr:mtia que encontrou e que 
tanto servio 'I (.Apofados.) 

Pois não é possivel que esses interesses sejão preju
dicados e soffriio muito'! E que esses subditos preci
sem dos serviços da divisão naval 'I Se o nobre :minis
tro ignora isto, é porque S. Ex. llào é morador alli 
nem é residente na pro·dncia do Rio-Grande do Sul; 
6e o fosse, S. Ex. havia de me ACOJDpiUibar no que 
estou dizendo, e havia de concordar comigo n'um:l. 
triste verdade, é preciso dizê-la, a. falta de protecção 
do governo :i. sorte dos subditos brazileiros alli residen
tes, os qua.ea sofirem llli.o ponco .•• Co:mmettem-se rou
bos "e :u;sa.ssinatM1 e a propriedade não tem garantia, 
especialmente n:~. campanha. 

Muitos nobres deputa.d.os que me estão ou..-indo têm 
disso conhecimento. 

Compulsand.o o rel:ltorio do nobre ministro dos ne
gocios estrangeiros encontramos a. solicitude que elle 
revela pelo bem-estar dess:~. populaç:io; m11s a par da 
sua 50hcitnde, ::o fa.cto que ,.·emos 'l O que observa:mos 'I 
.As recl:tiilações e stüo pendentes, os assassinos pa.sseião 
impunes, as reclamações não são nttcndidas, e qwmdo 
se m::~nifesta alguma boa vontade de satisfazer,e:ltigem
se esclareCÍI:lentos, c par;;. ellcs serem apresentados lev:l.
sc uma delonga extraordiua.ria. 

Pois nesta dependencia em que estamos, com profun
das relações commerci::~cs, quando outros paizcs que nii.o 
estiio nas :mesmas co::~dições, mas que têm a11i seus 
subditos, conser,•ão constantemente esquadras na.qucl!2.s 
pa.ragelll', quando :1 França, a lngln.terra, a ltalia e :l. 
llesp:mha. tGm sempre vasos de guerr:t. no porto de Mon
tevidéo, o Brazil acaba com a pequen:t est:~ç5o que ulli 
conserva,·a desde 184.~ , e qu~t foi crea.ia, CT<!io eu, por 
um decrc~o c e extincta por um•aviso?! 

Não me p:~.rece, Sr. presidente, que ao nob~ minis
tro assistis~e bastante razão para o cxpetl.iente que 
tomou. 

Ouso pedir-lhe encarecidamente sua séria attenção 
pata. este ponto. E' infeliz, é melindras.'\, Sr. ministro, 
a. posição dos subditos brazileiros no Rio da Prata, e é 
preciso que o ~verno do Im:perio ampare esss. populs.
fiio que tem direito :1. ser garantida, como ttm direito 
todns os Brazileiros. 

Confio qne S. Ex. não t.erá. surdo a. este ~lamo, e 
tanto m:ús :me convenço disso quanto, repetirei uma vez 
mais, não acho o port<~ de SSJ~ta-Cntbarinll. o mais con
..-eniente p:~.ra. uma ests.yii.o, nem nisso descubro utili
dade alg-ama. 

O nob~ ministro deve convir comigo q_ue é da 
ma.ior conveníencia o constante cruzeiro. Nosso mate
rial Jl:uctnante está. em pessimo estado, diz S. Ex. ; em 
Santa-Ca.tharina. não ha. recurso para. se fazerem os 
concertos necessarios, e nesse estado é mais que f:lcil qt~e 
a sua nece111idade posss. appa.recer. 

Coiilo faz.er séde de estayão um lugar que não offe
rece as p:eci.eas condições, que não tem um ll.l'S'!Ila 
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rara remonur e~s?s na,ios ~ t1m1 outra Yantagcm 
"indn em f:Lvor d:L esbçúo em l\Iontevidéo. lia em 
Bueuos-Ayres um lugar chamado Tigre :1oude ee cou
certão o:~.vios com facilidade. 

Estar:'• r:o meEmo caso Sauta-Catbario:~o ~ Não. 
Portanto, repito, não posso comprehender :~. razão 

por que Ee bz séde C.e esla'(ilo n'um lug:~.r que não tem 
as precisas condiçõee. 

(Ih um aparte ) 
Ora :1hi est:l. o nobre deputn.•lo contrari:1ndo o pensa

mento <lo honrado miniBtro que se apavorou diante do 
estado dcs nos~os cofres c das despezas :1. fazer no seu 
ministerio. 

(lia um apar:c.) 
Diz o nobre minihtro que :~.inda remlt..'l de sua 

metlirh :t \' :lnt•g~m de s.:l'em g:1ttos os GOO:OOOS, em 
tanto lUOntão c'eas ue•pez:t~, cru S:m:a-Cntbarioa, que 
é uma proviuci:l brazileir::~. Serin i•to muito agra
d::~vcl, niio ha tluüda alguma; mas as tle~peza.s fa
zem-E e quando e ot:àe siio p·ecisas e nE:o onde nos 
agr::~da. 

Se nós ~reci>nnr.os g~ ~tar no Rio d:~. Pi':l.t:l. curv"
mo-n()s ::. c~~" :l<ce;siu;lde; melhor seri:l. qne não ti
";essêr!!05 tlc gn~to.ru,~ fic~ts-:e no paiz, como seria. melhor 
par:~ o paiz q• t·~ os nliih>H~~ de contos de réis que g3s
t:imos no l':~.:>gtmy ti~csscm sido ga>t0s no llllpcrio. 

E' certo 'Jtlé :L p rovincilL de S3nt::~-Cath~rin:l lucra 
muito, pc·rquc eHcs liOO:C00/1 •"-o g:t>tos alli ; porém 
:acim::~. disso ha uma. impc;·io>:l. neces~i:!aüe, que é a de 
cuitlnr dos tmportantcs int~re.>Ees dos mlltiito3 deste 
Impcric. 

G >I ~a. D~P<;T,\::>o: -San:!l-C:ttkrina fie:~ a trcs di:.:; 
de vingen1. 

O !':n. Jo.\QUnr n~ :.lfe:-<!lo:-<ç.\.: -:-.h~ Sr.nt::~-Catha
rin:L e;t:i. tambem :L tr<!~ ui:>.s Je uist:mci~ de :lfon
tevid~o .. 

O Sn. Jt::<Qt:Em .~ d:i. um n.pC<rtc. 
O Sn. Jo.\Qt:m n.\ :.'IIE:<oo:-<~.~ : - :'lfa• em trc~ dia~ 

para. que po•s:t chee;a.r de 11Õntll\'itléo n S::~nta-Cath:>.
rin::~ um n,·iso impotbnte,ü:n outro3 trcs dius que 
poHa i,- um ~occorro, pó•!c, stnhorcJ, terem sido com
promettidcs grandes interesse~. 

(Ha um aparte.) 
O nobre ueput:1do h:1 de cor. corda r comigo, pois 

que as rel:;.çües políticas c commerciacs ~ão grandes, 
c é preci• o nlli nm:~. for\: a para protccçüo e em bem 
des:Ens ralaçücs. 

Dizei-me qual é a gar:mtia q11e o pniz otfcrece aos 
~ubditos br:1zilciros <iUC re~idem ucss:l rcpublic.:~. 't At.; 
a;;or:! o proprkt:uio do importante estab~le.:irucnto b::~u
cm·io •ttte E exi~te tinha :l certe:t:n de que nas ~uarni
•;Üt·S ,b e,<Jnatlra brazilcir:t nch:lYJ. um:t garanti:!. p!lra 
a .~u:~. 1•r<J;,rie<l:l.uc. Como essc todos 0 3 outros subditos 
tinbao a mcsm:1. certeza . 

Hoje, l'orém, o que feri~ O nele e~t:i. uma gar::~uti:l. 
pNmpt:t c imtncdi::~~, como é precifo, onde se repro
duzem botos que exigem um Eoccorro prompto e im
medinto? 

A cnmara sabe, e recordo-lhe com profun•lo pezar, 
cos Ji••allores por que tcrn'il:tss:tdo este p:liz, dos muitos 
attenta.uos que se têm comm~ttido contr:~. bubditos bra
ziléiros. 

Ull Sn DEl'CTADO:- Isso é no. campanha, e não na 
cid::~.de de l\Iontevidéo. 

U:~~: Sl\. DEl'llTADO : -Não ha de ser por certo :1. es
quadra que ha de impedir que se comxnett.io ceses a.tten
tados na camp:mha. 

O ~R. Jo.ioQilllll DE l.bxDo:<ç.'- : - Indirectamente, 
pelo effeito moral, uma for~a naquelle porto póde con
correr para impedir que se commettüo :~ottcntados contra 
a vida e interesses de subditos brazilciros. 

Mns, senhores, que incon,·eniente h!l. em que conti
nue s estação naval no mo da Pnta 't Qusndo nós te
mos tiío aérias e importantes re!;J.ções com esse Estado, 
quan<io é preciso qne a nossa marinh:t conheça todn. 
.:~quella. nãvegação, é qusndo ec 3-caba com a eeta<;.iio 't ! 

o s~~.. Mlli!STRO D.\ NAII.I:IUA dá um aparte. 

To:uo n 

O Sn. JoAQt:nl DE ME:-.'DD:ICA : - O serviço de cru
zeiro, como diz o nobre mini~tro, é .feito na costa do 
Imperio, como declara o decreto. 

(;o mo r e h:~ de fazer, re o nobre miniatro retira dalli 
a norm marinh::~ '? 

O SR. Jt::SQCEIRA:-As cost:u> de Santa-Catbarina. e 
do Rio-Grande do Sul não sao dignas disto '? 

O Sn, JoAQilPI DE IIIEXDO:<Ç.\ :-Estou declai'3ndo que 
os cruzeiros Eiio o fim e~pecinl do decreto que re"'e :1. 
materia, mas elles niio têm oido prejudicados até hoje 
pela. con~ervação de vasos form:~ondo uma. estação ua.v::~l 
no Rio d::~ Prat::~. 

O Sn. Ju,;our:tn.\ :-Tem sido muito prejudicados, os 
navios C> tão estacion::~.dos n::~q uelle porto EClll fazerem 
naua. (,Jpoiados,) 

0 !':u. !lfJ:-iiSTIIO D.\. 11!.\.l\IXR,\ :-Essa é a. verdade. 
O Sn. J o.\.QUm DE ~IE:mo:o,;ç.\ :-Se est:J. é a >erdade, 

então declaro que muito mc1:os ,·ão fazer em San~
Catbarina. 

Querer c.ontes!ar :1. vant:tgcm resultante da existen
ei::~ de uma e!t::~•;ão naval no Rio d::~ Prata, é desconhe
cer uma das grantles conveniencias que tem este paiz. 
(Apoiados.) 

Tenho pouca fé, em >ista dos apartes do honrado 
ministro, no deferimento :i. minh:l petiçi\o; todavi:l :~in
da niío estou descrido de S. E:-:., sinda nito perdi ::1 fé de 
que, penmr.do com totla :1. rcílexiio, e toiD:lndo em con
sideração o qua ac:tbo de cxp6r, ec deliller:u:i. a fazer ao 
paiz, e especialmente i pro,.incia do Rio-Gr.1nde do 
Sul, esee import:lntc serviço. 

Ha um outro ponto wbrc o qual peço a attençiío do 
nobre ministro, e 'luc diz r<lhpeito :í. pr::~ticagem da 
barr:l de minha pro\·incia. 

E' escusado pcnéerar as difficuldades dess'J. praticn.
gem (aJlOiados) ; S. Ex. ;u; sate bel!amente; o serviço 
que fazem os respectivo~ pr:lticos ú ingrato, duro em 
demasi:l, é cxtr:iorJinario; pe:o I'l!gulall1cnto, que é re
ligiosameute cutnpriuo, leviio tcdo o dia em cima do 
banco, e •ú ~c recolhem depois do rol posto, com gran
de ri'ico de vida, ::~ind:l rn :~ :or por occasiiio dn e6tação 
im.-emom, quando os tcrnpor:1es siio mais frequente~, 
succedcm-se mais arniud::~damente , e ell~s aguentão-se 
em seu posto de uma maneim aumir::~vel. 

Entret::~nto gaubüo coufonne :l sua categoria, de 
60$ :l 1-iOS ; o 'lue gctnha. mais tem t~OS, leguuuo me 
consta! 

O Sn. SILV.\ Nt:~E3 : - Sem direito :i. reforma. 
O Sn. ,J oAQrlll DE MExDosc.\ :-Niio tt!m direito :í. re

forma, não têm, portanto , Úm:l gar~ntia pnra seu fu
turo , nem para o de suas f:nnilir.s. O porvir não lhes 
sorri de fórma al:,"'lm:L 1 e não têm incentivo que os 
:;LI~Íme. 

Desejav:~. que S. Ex., tomando isto em consideração, 
cnlculando :ts uilliculd:tdes de:;t:J. praticagem e os ser
Vi?OS immcnsos que prestão esFes homens , lhes pro
porcionasse rr.aiores vantsgcns, e sobretudo que acn.u
tel~se o seu futuro por meio de uma reforma <iue 
poss:L aproveitar-lhes c ás suas familias 1 porque deste 
modo se cvitar:l. . o grande inconveniente que alli se 
apresenta; e é, :!. proporçüo que os annoa c o tr:1b3lbo 
~ào fazendo bons aquelles praticos, o commcrcio, que 
tem preciEiio delles paro. os àivcrEos vnpores de rebo
que e para outros serviços , offcrece-lhes muito maio
res nnt:Jgens , e elles têm de ir atr:l.s de su:1. conve-: 
niencia. 

Os particul:lres pagão n:l r:.zlio de 300$ por mez .,t. 
no enunto que a nação di-lhes 140S ! Assim é que~ 
sen·iço du barra. fie:~. muito prejudicado , porque o seu. 
melhor pessoal é della. arredado em consequencia das 
vantagens que lhea offerecem os particulares. 

O ~a. SILVA NosEs : - Apoiado. 
O SR. Jo,~Q'CIX JIE !IIE!\DONÇA. :-S. E:-:.. tenhA a. eom

placenci:J., a ~evolenci~~o de tomru: em toda a coDllide
ração est:l~ observações. 

H:~ um outro fOnto que reputo de muita importari
cia, e que no entanto tem paFsado deaapercebido, fe
lizmente sem ter causado os ~andes males que podQrill. 
trazer; falto a respeito das vistorias nos divenos v&
pores que na>egiio 40 litoral do Imperio. 

23 
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Penso que não ha o preciso ooidado e eeerupulo 
:ne58al! vistorias, porque dá-se o facto, que posso afia.n
.;,;ar ao nobre Jlliniatro, de sabirem i barra vapores tendo 
sido vistoriado11 :na côrte, na forma do regulamento, e 
'clne vão fazer a. viagem ao Rio-Granie do Sul, :fazendo 
~~~ e em pessimo estado de seFuça. 

Tem-se dado o facto de eegu1r um vapor da minha 
província pant Monte\"idéo, demorar-se alguns diM 
mais nesta digressão e a pnpulação e.tt%ibuir a demora 
a einistro pelo má.o eatade do ll&vio. 

rato se tem dado ~mas vezes, e não é de!:conhecido 
que muitos -yapoies navegão em estado que não o podiio 
:fazer. (Apoiadru.) E' preciso que bnja muitavigih.Dcia, 
muito zelo, muito cuidado neatas vistorias, porque tta· 
ta-se de acautelAr a vida de centenares de indivíduos; 
é uma cowsa que niio se póde bar&tear por benevolen
cia ou por qualquer condescendencia. 

Ha amda um& ~ande neces~idade, para a qual chamo 
a attenç:io de ~. ~x., e é a respeito da collocação de 
mn J!harol na barra de S. Gonçalo, na pro\"incia. do 

·Rio-Grande. 
Y. Ex. !abe que esta barra é o unico canal para a. 

Lagõa-Mirim, .e, portanto, para a frontl\ira do Jnguarft.o 
'(apoiado8); póde succeder que por falta de pbarol em 
uma emergenci~ critica, um soccorro que devia ser 
prompto se torne tardio por terem os vapores e ma.is 
na-çios de mndear fóra até que amanheça. Sem pharol 
é impoi!Eivel entrar nesu. barra. 

Isto o nobre ministro ba. de convir <Jne é um gra.nde 
ms.l; a navegação soffre extrJord.ina.rul.mente, quer a 
de Porto· Alegre, quer a de todo o aul da provincia, e 
V. Ex. não d~sconbece <lue o facto oie não poder apro
veitar um en~ejo propicto por falta. de pbarol póde 
ooca.aionar uma demora. de muitos dias, com grande 
damno que é preciso acautelar. 

Já hou\"e alli um pha.rol; não sei a. r:w1o por que 
:tcabáriio com elle; mas posso garantir a S. Ex. que e 
da ma.is urgente necessidade. 

Folgo de ter ..-i•to no relatorio do nobre ministro a 
sua. opiaiiio a respeito do corpo de saude; limitar-me
hei, portanto, a. pedir a S. Ex. que torue uma. reali
dade o que promette e qne tanto deseja fazer. 

Augmentar os vencimentos desses funccionarios é 
1llll& grande llccessidade, é da mais rigoro~a. justiça.; 
-acabar os gr:~ndes incon..-e;liente~ que se dão na 
respectiva legiElaç;i.o, é Ulmbem uma immensa van-

tagem. ""' · d d" I · · Com euetto, quan o um me 1co pe a expenen-::1a tem 
adquirido maio couh<!cimeuto para melhor exercer u. 
~~ua profissão, é quando, segundo o nosso regulamento, 
:ficJ. impos~tl)llit:J..io de entrar para a.· armad.-t, pois não 
p6de entrar pua o corpo dP. ~aude o que ti\·cr mais de 
20 armos. :Felizmente, S. Ex. reconhece a necessidade 
.de rc,·ogl\r semP.lhante di.llposi.çiio . 

Chego a urn pouto para mim bem de~.a.gradavel; 
.desejari .. não tocar nell<!, porque fazê-lo contntria-me, 
.::tortura-me o uracter, e n:te piJe em serias difficulda.dcs; 
..ma.s garanto :í. camara.dos Srs. deputados que se tiYer de 
..descer a nomes, hei de declina-los com todo o respeito 
. .e com o decoro e cortezia que exige a tribuna. 

Tenho de <L.r uma bre\·e resposta a dons honrados 
:.deputados, meus companheiros de deputação, mas niio os 
~om,..aoharei no mesmo caminho, e peço a qualquer 
,delles que, se em minhas palavras houver qualquer coma 
.de offen~ivo, reclamem incontin~:nte, porque serei docil 
_para ret1ra-las. 

Não ~~:osto da.s questões de nomes prop:ios, não se 
. .combinão com a minh& indole. 

O Sa. Ev .. ,.GELJSTA Loa.-To :-Quem !oi que as pro
~ocou't 

O Sa. JoAQ'CIX DE !IIE:-llo:<t.A.: - !lias o illmtre de
'putado que primeiro fallou; e que está á minha e~
querda, o Sr. Dr. Bittencourt, declarou que descia ao 
terreno dos nomes proprio•, qu• ia á. di~cu~s:ão que a 

- ~mara ouvia, porque eJl o havis. provocado. Eu ~p-
pello para. esta camara. 

O Sa. BJTn:,.cot:JIT : - ~iio di~~e iBo. J)jF~e que, 
Jlendo pr.,vocado nominalmente o meu illustr&do col
Jega, e que E:ll 7 senào •olidario cozr elle, tinha que 
%e$ponder. 

O Sa. JoA.QtiDl n~ !\f~NDONc.t: - !lfas o illnstre ie-
pntado em resultado disse que eu fui o p1-ovocador. 

O Sa. BITTENCOUII.T :-Sem duvida. 
O Sa. Ev.t.."'GZLISTA. LauTo :-E não foi' 
O Sa. JoA.Qtllll D~ 1\lE:o;nosç...: - Appell·) · para esta 

camara ; se declinei nomes em meu primeiro discur>• 
foi o de um Brazileiro àfs~cto, ~ E? p8:l'8. fazer s?a. 
defess.: Fallando em cap1tamas nao c1te1 factos, mutto 
de propo•ito procurci ev1tar qualquer azedume, qualquer 
causa que pudesse agastar os illwstres deputados. 
• O ~a .. E-yA.!<GZLISTA. LouTo :-Fez insinuações, o que 
e mu1to pe1or. 

O Sa. JoAQUlll DE :r.!Esno:scA. : -No meu discurso 
não ha provocação alguma. • 

O Sa. EvANGELISTA. Loauo:-E a palavra-calumnia
dor-proferida pelo illustre deputado em relação á. minha 
pessoa. 't Isto ê mais do que injuria. 

O Sa. JoA.Qllllll DE l'llE!\liO:scA. : -Occupar-me-hei em 
primeiro ~ugar do discurso ·do honrado deputado, o 
Sr. Dr. Btttencourt. 

Nas poucas palavraa que disse ..• 
O ?a. X:v.t..~GELISTA LoBA.ro: -E' preciso coragem 

para rn\·ocar o t<.dtemunho da camara. 

O Sa. JoAQUJ)I DE ME!\~O:SÇA :- .. dei provas de qne 
da minha p11rte não partio provocação algumn ; :nas 
não precisava de llrovocaçio miuba o illustre deput:ldo 
para produzir aqui o discurso que foi ouvido pela ca.
mara. O tllustre deputado que a 2~ de Outubro do 
anno pa~~ado, niio tendo ainda prestndo juramento na 
assewbléa de minha província., não e~;tanuo reconheci<1o 
deputado, havendo pedido a. palavra e não lhe s•ndo 
concedida .•. 

O Sa. BtTTE:ICOUI\T:- Não apoiado, foi coucedid:l. 
O Sa.JO-'Q"Cllll DE MENDO!'tçA:- .. . o !Ilustre deput.ado que 

ap~zar de tudo isto faUou duas horas Rnra accu~ar pelos 
mesmos motivo~ a pessoa do Sr. Dr. :serto•·io, não pre
cisa\•a , repito, de provocação para vir novamente for
mular a accusaç5.o desse distincto magistrado. Eu nii.o 
estou improvis11.ndo, a~ui está. nestes quatro numeros 
ia Ga.:eta, o discuroo tmmenso do illustre deputado. 

O Sa. E vA.liGELISTA LonA. TO : -Toda esta discuss..~u 
partio da provocu.ção do illlll!tre deputaJo.Appello para 
o testemunho da CB.Bla.ra. 

O SR. ANDRADE Fmu.ElRA:- Os provocadores dão-se 
por provocados. 

O Sn. JoAQUIM DE liJENDONÇA:- Pe~o a Y. Ex. que 
me mantenha a palavr.1. Os illustre.~ deputados têm o 
direito de responder. 

O Sa. EVA:IGELISTA. LoBA TO :- Eu hontem fni cons
tantemente interrompido por V. Ex. e por seus com
panheiros • 

O Sa. Jo-'QVIX DE MENDO:IÇA : - Mas deEejo que o 
!ação com a ll1e•ma. linguagtm, e pelo modo p"r que 
estou fazendo. Discutamos como cavalheiros e em ter
reno de ca.-albeiros. ( Apoiado•. ) 

Disse eu que o illnstre deputado, o Sr. Dr. Bitten
court, nao precisava de provocação minha, porque sem 
estar juramentado, sem estar reconhecido de;mtaào 
pro..-incial, 11Eo lhe tendo sido conce<lida a p:~.l>~.vr.t, 
formulou, siio obstante, a metima. .. ccu•a\·ã.o. 

O Sa. BrTTEScouaT:-Foi-me. concedida. pela mesma 
f6rma que fo i concedida a outros . 

O Sn. JoAQI:l)l DE !<IE:<Do:<ct.:-En vou ler á ca.m~ 
ra.. (U.) . 
-O Sn. BITTE!'ICOCI\T:-Ptço a palavra pela ordem. 
O Sa. PaESIDEl<TE:-Não posso dar a palavra ao no

bre dt>putado, porque niio estamos constituídos em 
ses~ão. 

O SR. BITTE:~couRr:-Faça o f:wor de ler mais. 
O Sa. EuJSGEI.15TA. Lo&A.To:-Que grande attenta.do ! 
O SR. JoAQt;Jlll DE 1\IEsoo:so:-Já. ;-ê a c:amara que 

não preci•a,·a de pro,·ocaçãó quem procedia por e~ta. 
fórma, apresent:lndo na. vFenobl~a provincial , em scs
•ão preparatoria, estes meEmos factos. 
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O Sa. BrTTENcot:RT:-Xão fallei no gabinete de 16 de 
Julho. 

O Sa. Jo&QCJX DE MEl'<DO:<ÇA.:-E sa.beis de que ma
neira, releve-me o illu•tre deputado se póde haverdes
agrado i. sua. peaaoa., o illuatre deputado se expressou •••. 

O Sa. BITnNCOuaT:-Tudo o que o illustre deputado 
di88er ha de ter competente resposta.. 

O Sa. Jo&Qt!IX DE MENDONÇA.:-•... em lingw1gem im
propria de si e do illustre aecnsado. 

O Sa. BrrnNcotlaT:-Ji disse que não preciso lições 
de dignidade de V. Ex, nem de pessoa alguma.. 

O Sa. Jo&QUDI DE MENDONÇA:- Quça a. c:ama.ra. 
..-••.. sabendo ctue fõrademittido, J;lrorompeu nos maiores 
desatinos, e algumas horaa deJ?OIII de saber ter aido de
mittido, e não sabendo como vmgar·se, entendeu poder 
fazê-lo demittindo-me do cargo de inspector da ins
trucçiio, a mim deputado geral, que ha quàtro mezes 
estava ausente, funccionando na camara! 

« Triste de..forço de uma alma pequenina., habituada. 
a. gyrar em uma. esphera aonde se ignora. o que é sen
timentos nobres e generosos ; triste ciesforço de um pre
eidente, que procurava supplantar os brios da. provín
cia. nn pe>soa. de seu repre~entante, quando elle se acha
va exercendo o seu mandato na camara dos depntadoll! 
Mas já. se foi ~-;sa prsga da provincia, e repugna-me 
até fa.llar no seu nome f » 

Orn, senhores, dizei-me em boa conseiencia. se pre
cisava de provocação quem procedia por esta fórma ~ l 

O Sn. EnNGEtrsTA. LouATO: -A questão é se houve 
ou não provocação. 

O Sn. JoAQUIM DE 1\IENDO:-IÇA : - Não me encarrego 
de formula.r a defesa ào honrado Sr. Dr. Sertorio) por
que já. foi apresentada nesta camara bella e bnlha.n
temente pelo illustre deputado pela provincia do Es
pírito -Santo, meu distincto com provinciano e particular 
a.migo. A defesa do Sr. Dr. Sertorio está. nos proprios 
actos que constituir:io o objecto da. accusação dos 
illustree deputadoR. Apenas tocarei em um ponto que não 
foi frisado pelo illu•tre depuado a quem me refiro, 
porque foi aventado posteriormente ao Feu discurso; 
:fallo a respeito da des1gnaçio da eleição provincial 
pa.ra. o dia 7 de Setembro. 

O Sa. BrTTENcouaT : - Foi apresentada. a.nterior
mente a.; discurso do Sr. Silva Nunes. 

O Sn. JOAQtlllll DE MENDONÇA : -E' sabido, e é de lei, 
que a eleição dos membros da assembléa provincial 
faz-se dentro do segundo anno à.a legislatura . .A assem
bléa provincial devia funecionar em Novembro e De
zembro, e o Sr. Dr. Sertorio marcou a elei~ para 7 de 
Setembro, tend<' em vista que a ssim dava lugar a. que 
os candid:r.tos I!Sti\·esscm n:l.S localidades para cuidarem 
~e sua. eleição. 

O Sn- AllnMDE FrGt"Erru.: - O presidente estava 
no een direito. 

O Sn. BITTEliCOt"RT : -~I:l.S o 11cto foi eentura.do pelo 
Sr ex-winistro do imperio. 

O Sa. JoAQUlll DE MENDONÇA. : - O illustre depu
tado sempre com a sua demissii.o na mente, fez della, 
auer na as~embléa provincial, quer aqui, o seu c:avallo 
de batalha e a sua maior queixa contra o Sr. Dr. Ser-
torio. · 

O Sa. En:sGELISTA LouA.TO: -Foi um v~ordadeiro 
escand&Io. 

O Sa. JoA.Qtll~ DE Mt.NDO:IÇA. : - Como aio ii.versoa 
os pensares ! 

O Sa. EvANGELISTA Lou&TO: -De certo, de outro 
modo V. Ex. não estaria suatenta.ndo o que está. sus
tentando. 

O Sa. JoAQUIM DI! llrENDONCA.: - Eu levo a minha 
franqueza e lealdade a.o :ponto· de dizer ao nobre de }lu
tado que, se houve injustiça no acto praticado pelo Sr. 
Dr. ~ttorio ••• 

O Sa. Ens~EttSTA LouTo :-Não houve injustiça; 
houve um eseandalo. 

O Sa. Jo&Q'Ill:W: DE :Mz~DOliCA.:- ••• não houve muita 
refl.exiio da parte do illustre" deputado quando aceitou 

o ~ugt.r de director da instrucção publica. Releve-me 
o illuatre deputado a. franqueza. · 

O Sa. BITTZ!fcoua.T : - Está. no aeu direito-o dizer 
tudo. Eu rupo21derei. 

O Sa. JoAQUIJI DE MENDOKÇA. :-Sobe a situação con
.servadora em 1868; é nomeado 1• vice-presidente da 
província. o Sr. J)r. Israel Rodrigues Bareellgs. 

· O Sa. EnK~ELISTA. LoBA To:- Um dignissimo ca-
ra.cter. . 

O Sa. JoAQmx DE Ml!!m>Ol'lt&:-Amigo e compadre do 
illuatre deputado. . . · 

O Sa. EvANGELISTA Lou&To :-V. Ex. não indica na 
província um homeJ.ll mais illustrado. 

O Sa. JoAQUnt DI! MENDONÇA. : -Peço a V. Ex. que 
:r:'-e mnntenha. a pa.la.vra; desta maneira não po880 con
tinuar. 

O Sa. PusrnE:<~TE:-Attenção. 

O Sa. Ev.UIGE!.JSTA. LoBA. TO :-Eu hontem :fui cons
tantemente interrompido, desde a primeira até a ultima 
palavra.. 

O Sn. JoAQUill DE Mt.NDONCA:-E' nomeado 1• Vice
presidente o Sr. Dr. Israel Barcellos. 

O Sa. EVANGELISTA LoBATO:-Nollle:l.).âo que faz hon
ra. ao ga&inete de 16 de Julho. 

O Sa JoAOtllX DE !lfE:mo:-~c& :-Compadre e :unigo do 
illustre deputado. • 

O Sa. EvANGELISTA LoBA.To:-0 que tem isso 'f Olhem 
o grande senão. 

O Sn. JoAQUJX DE 'MENDONçA:-0 lugar de director 
da instrucção publica em minha provincia de!!graça.da.
mente é uma. grande arma. politica. 

O Sa. BITTENCOURT:-Tinba sido. 
O Sn. J~AQUUI JlE !IIE~O~ÇA.:-Fa.J.l.o por mim. Se eu 

fosse. candidato não_ ace1tar1a uma nom~iio desta$, e 
qua.s1 que se póde dizer na vespera. da ele1çii.o. 

O Sa. BlTTEI'ICOi!RT:-1\Ias f~z demittir o seu con
tendor. 

O Sn. JoAQUIX nE ME~XÇA.:-Parece-me que um 
escrupulo muito natural me inspiraria uma recusa. 

O SR. E'f"ANGELIITA LoBA. TO:-V. Ex. deve ter escru
pulo de outras cousas. 

O SR. BrTTENCOUJlT :- Como de ter feito demittir de 
promotor publico o seu contendor. 

O Sa. JoAQUJX JIE MEI!IDOr<ÇA. : -Vou tocar em um 
~nto em que pretendia fa.llar III:lis tarde, mas que~ 
illustre deputado we chama com o seu aparte. 

Dis&ao illustre deputado que fiz demittir o meu con
tentior do lugar de promotor publico. Declaro á. c:J.mara 
á. fé de cavalheiro, debaixo de minha palavra de honra 
q11e a. uniea cousa que honve de minha parte a tal res
peito foi uma carta minh• ao digno vice-presidente da. 
provbcia, pedindo--lhe quasi \)Clo a.mor de Deus que 
reintegraar;e o promotor publico da comarca de Bagé. 
Ga.ranto á. ca.mara debaixo de minha palavra de honra 
que esta. é & "terdade, e sinto niio poder nesta oceasião 
appellar para o teatemunho de um honrado irmão desse 
promotor, porque está. ausente. 

.A eamara nãopóde a.valiar as torturas porque p&88ei, . 
a contrariedade que tive com semelhante bcto, que 
aliá. nada teve com a eleição. 

A demi&são deste promotor nilo chegou a Bagé antes.~ 
da eleição, e foi da.da porque o juiz ae direito da co.:. 
lllllrClL, que é meu cunhado, o Dr. Trigueiro de Lou
reiro, eommunico11 á. presid.encia da. provincia ••• 

O SR. BITTE:sCOUJlT :- Cujas circulares tinhiio sido 
expedidas. 

O Sa. JoA~urx DE !IIENDOliÇA. :-••• que o promotor se 
tinha retirado da comarca eem licença.; e realmente 
elle tinha estado em Pelotas e na. Clda.de do Rio
Gnmde. 

0 Sa. BITTENCOUJlT:-Tinha pedido licença.. 
O S11.. JoAQ111l! DE ltlENDO!'IcA.: -Não quero apadrí: 

nhar ninguem... • 
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O Sa. EvANGELISTA LoBA'I'O:- Foi demissão dada nas 

vesperas da eleição. . · 
t) Sa. JoAQUIM DE MENDONÇA: ~Repito, flmpenhei-

me com meus amigos pela sua reintegração. . .. · 
O Sa. EvANGELISTA·· Lonu·o:- Mas não foi ~binte-

grado. . 
O Sa. JoAQUIM DE MENDONÇA:- Mas, e~ abono ·e 

:homenagem da verdade, isto não póde ser motivo .de 
accusação ao digo o vice~ presidente, que cumprio o s·eu. 
dever, e foi até. b.enevolo, porque o. magistrado que deixa 
Bua comarca, commette um crime, e a presidencia podia 
manda-lo responsabilis~r. (Apoiados.) 

O Sa. BITTENCOURT: ...'...,Se se retirasse sem licença. 
O Sa. JoAQUIM DE MENDONÇA: -Esta é que é aver-

(\~de. · 
O SR. EvANGELISTA LoBATO:- Toda a questão é de 

opportunidade: 
O Sa. JoAQUIM .·DE MENDON.ÇA.:...:... Isto é o que manda 

.a lei. ( Apoiado•.) . , 
Eu ti v e com' essa demissao profundo pezar, e a illus

tre :família desse '.promoter sabe tal vez dos esforços que 
:fiz incontinente para sua reintegração. 

O Su. SILVA NuNEs:-.A.poiado. 
O Sa. Bn:'I'ENCOURT: "-Depois da eleição :feita. 
O Sa. JoAQUIM DE MENDONcA:- No mesmo mo,

mento . E' outra injustiça que me está fazendo ·o nobre 
deputado. Empreguei os meus esforços logo· que soube 
da sua demissão . 

o sa: EvANGELISTA LoBATO :-E o pai do candidato 
que competia com . o Sr. deputado? 

O Sa .. JoAQUIM DE MEND6NÇA :~Não percebi. 
o Sn. EvANGELISTA LOBATO : -.A. demissão dada ao 

Sr. Visconde do Serro-Alegre. 
O Sn .. JoAQUIM DE MENDONÇA :-Não se a~adigue, póde 

dar-me· os. seus apartes com toda a calma. 
O Sn. EVANGELISU LonÀT·o :-0 que digo é que essas · 

:inedidas· erão con:soantes com ·as circulares, a ida do 
chefe de policia, etc. 

O Sn. JoAQurn DE MENDUN.ÇA :-Eu lá vou. 
O 'sn. E'VANGELIS.LA LonA TO:- Se não fossem e·ssas · 

medidas, o nobre deputado não esta;ria ahi fnllando. 
O Sr. SILVA NuNES :-Níto apoiado. 
O Sn. EvANGELISTA LonATO :~Não apoiado, na sua 

<lpinião, porque sabe tanto do Rio-Grronde do Sul como 
eu sei da China. , · 
. · O Sa. SILVA NuNEs:-V. Ex, é que nada sabe do Rio
Grande. 

(Ha outros apartes; o Sr. presidente reclama attenção.) 
O Sn. J OAQUllii DE MJ!NDONÇA:-Fez-se uma accusação . 

a uln carecter distiucto, a um exceJ,lente cidadno, meu 
particular amigo,. a quem o paiz deve não poucos e re
levantes serviços ; não posso, pois, ~eixar de protestar 
contra a ·accusação feita pelo nobre deputado o Sr. Bit
tencourt. Fallo a respeito do distincto Sr.coronel Tho
maz; José de Campos, muito digno · commandante su
perior da comarca do Rio-Grande. 
·o SR. SmõEs LoPEs:-Muito digno cidadão. 
O Sa . . BrTTENCOURT:-Niío lhe :fiz accusação. 
O Sa. JOAQUIM DE MENDONÇA :-E' porque quem dá 

-esquece logo. 

O Sn. EvANGELISTA LoBA TO :-Eu censu-rei o coronel 
Campos ! 

O Sn. JoAQUin! DE MENDONÇA: -O nobre deputado,
J.lã() sei porque, não me tira do seu pensamento! Fallo 
com o Sr. Bittencourt, e o nobre deputado julga· que 
;me refiro a elle ! 

O Sn. EvANGELISTA 'LonATO :-V. Ex .. t em me dado 
tantos motivos · pàra ser lembrado por mim, que não 
me esqueço. (Risadcts.) 

O Sn. JoAQUIM DE MENDONÇA:- Tem sido em retri
buição. 
··o Sn. EvANGEusrA LonA To :-D'onde part.io a provo

()açiío ? O p:Üz sej~ o jmz de nós dous. 

I 
I 
I 
j 

(Fia outros apq.'rtes·; o . Sr. pl'cdidente reclama at~ 
tenção.) . . . 

b nobre deputado deciarou que o Sr. coronel Cam
pos mandára á vice-presidencia uma proposta para offi •. 
ciaes da guarda nacional, sem ter ~ido ouvido o ten~u
te-coronel oomlllandantEl dó respect1vo coqió, e que esta. 
prop.osta .iôra acompanhada de ~na cía r ta do Sr. Dr. 
Sertorio, ex-presidente. . , · . 

O Sa. BITTENcouR.T:-Sim, senhor, existem os do
cumentos: 

O Sa. JoAQUIM DÊ M:E:ND0NÇA :-Neste facto ha Ull)a 

accusàção ao ooron·el Campos ; illdiea qu·e faltou ao 
cumprimei!t<t da lei, porque mandou uma proposta· á 
pres1dencia sem ter corrido os tramites legaes. 

Se o coronel Campos mandou ·tal proposta á pre'si
denoia, posso• garantir ao.nobre deputado que o fez com 
os respectivos sacramentvs, porque elle' é fiel cumpri dor 
dos seus deveres. 

O Su. BITTENCounT :-Posso garantir ao 110bre depu
tado que a proposta não levou tal sacramento, e que o· 
Sr. conselheiro Pinto Lima recebeu ~eclamações por 
essa falta. 

O Sa. Jo~QUilll DE MENDONÇA:-Quem conhece o <ia-· 
racter do honrado coronel .Campos ha de fazer-lhe a 
)ustiça .de acreditar que elle é incapáz de commettér 
uma falta no serviço publico, .e que a accusação não é a 
expressão da verdade .. (Apoiados;) · 

o Sn. BrTTENCOURT:- .A.lli está o Sr.' co·nselheiro 
Pinto Lima •·que o diga; é verdade que V. Ex. recebeu 
uma reclamação do commandante do corpo contra a 
proposta? (O Sr. Pinto Li?rià faz sigiJàl a.ffi!'inalivo.) 

O Sn. JoAQUilll DE MENDONCA :_.:.Se houve r eciamação, 
o que não quero coa.testar, possó afiançar ·que o facto· 
dessa reclamação ainda não é uma prova contra o 
Sr. coronel Campos; póde t.erBido de proposito, tant(} 
mais, quanto ultimamente, depois de· approvada essa 
proposta,. esse coronel commandante do corpo, mostrou
se em desharmonia com o commandante superior. 

O S:a, ANDRADE FlGUEmA:-Eis-a:hi. 
O Sa. JoAQUIU DE MENDONÇA: -Garanto' que ~. Sr. 

coronel Campos é .incapaz de. deixar de · cumprir seus 
deveres quando se trata do serviço publico e até que 
no que concerne a ·seu trato particular. (Apoiados). E' 
ju~ttça que se deve fazer ao seu caracter e honradez. 

O Sa. EvANGELISTA Loauo: -E V. Ex. :faz justi
ça do caracter do Sr. Barão de Viamão. 

O Sa. Sóuz.( LOPES: - O Sr. coronel Campos é um 
cid!t:l.íio .muito dignó. · · 

O Sa-. BITTENCOURT: -Eu tambem assim o julgo; 
embora o :facto que se deu qom essa proposta. 

O Sa. p:vANGELJS;x'A ~OBA TO: -0 nobre deputado se
gue o prmmpto deJust1ça só para os seus amigos. 

O Su. JoAQum DE l\fmmol'içA:-Como V. Ex. 

. O Sn. EVANGELISTA LoBA TO:- .A. quem já fiz injus
tiya? 

O Sn. JoAQUllll DE MENDONCA:-.A.o brio-adeiro Por-
tinha. · 0 

O Sa. EvANGELISTA LonATO :-V. E x . me obnga a 
pedir a palavra e continuar nessa discussão tão des
agradavel. Se lhe fiz injl1stiça nos factos que:apresentei, 
declaro que ainda estão além das minima5 circum-
stancjas que mencionei. · 

O Sa. BITTENCOUI\T :-Apoiado. 

O Su. PuESIDENTE :-.A.ttenção! Quem tem a palavr~ 
é o Sr. Joaquim de Mendonça. 

VozEs :-Não parece. 

O Sa. JoAQUIM DE MENDONÇA :-Sí'. presidente, deix~i . 
para o ultimo o mais insignificante, por que diz res" 
peito á minha individual~dade. ( Muito's não apoiadas:) 
.A. camara releve que muda dtga algumas palavras 
em negocio que tanto me const·rauge e. em que me vejo 

. tão contrariado. 
Senhores, a minhs. presença nesta tribuna tem uma 

unica explicação ; é ·levida á generosidade da heroica 
terra que me vio nawer e á bondade dos meus amigos. 
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"VózEs : -E á justilla. que merece. 
O Sn . . JoAQUIM DE MENDONCA.: -Eu não tenho febre 

-polit.ica , nunca a tive; tenho.recusidonl\o póncas vezes 
lugar na chapa para membro da assembléa de minha 
provincla. . , . .... . . 

Desde 18~7, porque ate .ent<to I\!Zla ·parte da. as•em~ 
bléa provinéial, até P,oje, posso dizer que constantemen~ 
te tenho recmado entrar nas chapas que se têm orga-
nisado. .. 

Ainda agora, quando me,nos e~perava, q,uando n,ão 
pedi, quando não_ contava ":e!ll 'mé passou pela men~·e, 
tive uma esplendjda votaçao espontaneà por um d!s
tricto diverso daquelle pelo qual sou deputado; sendo 
eleito pelo 1• districto. Foi para Inim uma 'honrosa 
sorpreza. . , ·· · 

Já vêin os nobre! deputados que não. sou eivado ·de 
febre política., ·tenho até t.al ou qual aversão a essa vida, 
níío me conheço c~.m genio para ella. (Nilo apoiados.) 

Deputado geral na eleição de que sou filho, não . ha 
uni pedido meu ao melhor dos mei1s amigos ... 

O Sn. Az.umuu : -Apoiado. . 
O Sn. JoAQUIM DE MENDONÇA : ...,-.... ao col!-trario, e 

appello para a província do Rio-Grande do Sul~. -aos 
meus amigos, qúe nie escrevêrão offerecendo sua dedi
caçiio e seus serviços, eu declarei: Não sou candidato. 

O Sn. AzAMBUJ,I.:- E' exacto. 
O Sn. JoAQUIM DE MENDONÇA. : - . Ahi estão as minhas 

cartas. ·Quem ·asseverar que h a um só pedido meu; que 
o apresente nesta c~sa. ~ 

VozEs ::..__Muito bem. 
O SR. EvANGÉLISTA LonATo :-Contra a vontade do 

nobre depubdo appareceu a circular, a idil. d.o chefe 
de· policia, etc. ! 

O Sa. JoAQur•r DE MENDONÇ.I.: - Appareceu a . circú
lar, a ida do chefe de p()licia, ete. ! O que :l'ez a circu:
liir do presidente da província~ Qual foi a votação que 
me deu essa éircular ~ Por óndé aniiou o chefe de po-
liCia? . · 

O Sa. BrTTENcounT : - Ein toda !l. fronteira. 
O Sn .. JoAQUIM nE MENDONÇA :-Esteve em Bagé, 

onde não. tive vota9ão. 
O Sn. BITTENcoun;r: -Esteve no Alegrete, _em Santa 

Antia do Livramento, iio Rio-Grande e em Pelo.tas. 
O Sn. JoAQUIM DE MENDON,ÇA :-::-:Esteve em Santa

Anna do Livramento, onde não me tocou um voto! · 
VozEs: -Muito bem. 
O Sa. JoAQUIM nE MENDONÇA:- Esteve na cidade do 

Rio-Grande, e nesse collegio, .onde se reunirão 41 elei
tores, eu tive 35 votos e o meu adversario 6 votos; 
porque na 1• eleição, em que meus amigos me apre
sentárão~ eu tive, s"endo meu .contendor o illustre de
pútado ::;r. Simões Lopes, 25 votos, . e S. Ex. teve 11 ; 
porque tenho no Rio-Grande distinctos, decididos e de-
dicados amigos... . 

01rn. SmõES L<iPÉs: -Apoiado, 
O Sa .. JoAQUIM DE MENDONÇA: - ... e não preciso 

das recommendações o:fficiaes para obter os votos dos 
meus amigos. · 

Os Sns. Sm!Ão LoPES E AzA~Inu'JA:- Apoiado. 
O ~n. JoAQum DE MENDoNcA:- Não devo á circular 

oflici,,J a ·minha eleição, devo-a á generosidade do cor- , 
po eleitoral da minha província e á bondade de meus 
amigos. 1 

IJ Sn. EvA.NGELlST.\. LoDATo dá um aparte. 
O Sn. JoAQUIM nE ·MENDONÇA:- Senhores, digo uma 

verdade. Reconheço-me o men_ps· proprio para proferi-la 
nesta casa, mae. trato de defender .a minha honra (muito 
bem); se occupo um assento neste recinto, a minha dig
nidad~ está. .illesa (muito be•m.); recebi um suffragio que 
não wlicitei, e por iw;> tanto mais o a.gradeço. 

Dando-se o lamenta'l(el sucéesso gue. a car~ara eabe 
(commovido), e que mergulhou em luto e dôrtoda a mi
n_ha família, rião :fal tárão vozes 'que indicassem iucon-
1m ente o meu nome como um substituto natural. 

O Sn. Az.umuu: - E' a pura verdade. 
O E a. i\ÜnLO RE GO :-E' verdade. 

O Sn. J'oAQUlll DE MENDON~A:- Amigos distinctos de· 
diversos pontos me dirigirão cartas, dizendo-me que eu 
era o seu ca'ndidato. 

Quando, senhores, eu estava em meu leito de dqr, 
fui sorprelJdido ·pela visita de um di~;tincto cavalheiro, 
de um honrado cidadão, do estimavel Sr. co ·onel João· 
Simões Lopes, muito digno irmãó de nosso honrado cal-
lega. · 

O Sn. SmõÚ LoPES:- Permitta V. Ex. que o inter
rompa. Cumpre-ine dizer-lhe com toda a franqueza 
que se eu soubesse que V. Ex. seria candidato, nessa 
occasião .seguramente -não me aprel!entaria, pois jul
gava a pi:?vincia melhor representada por V. Ex. do· 
que ~:or =· 

O Sn. JoAQUIM DE MENOONÇA.:-Oh! .senhor .... (Mu?t& 
bem) .... que teve a oondade de manifestar-me. o mesmo 
p~nsaniento, E' preciso que os Do~res deputados sai
b~ que lutei muito .l/ara me .. resoi~er a ~cE;ítar a .can
dldatura; meus am1gos te1márao comigo e eu.ll;l.es 
declarei que não era candidato; mandárão~Jtie qizer 
afinal que eu -podia não -ser éandidato; mas que ellés 
tinhão o direito de se queixarem no futuro do que pu
desse resultar. ao 'partido .conserv:1.dor por esta ·minha 
obstinação. Eu, senhorei, . não quiz fazer o papel de 
máo companheiro; :fui obedie1~te soldado, :frac<;~ ·sim IDl\8 
leal, como t'enbo sido sempre ao partido _conservador. 
Abafei as minhas dores, para, em uma carta de oito )i~ 
nh~s, dize.r ao corpo eleit~ral : « .Sou c~~;u~idate, porque ' 
asmn o q)lerem meus am1gos. " Um d1stmcto membro 
da família !i e nosso honrado collega , disse-me : . <c' O• 

.senhor éo nosso candidato. " Quem, senhores, quem 
promoveu a apresentação da candidatura que me derão? 

.. Forão· consultados os chefes do districto 'l· Não se· 
teve a deferencia de pergüntar· se quem querião por 
candidato! 

O Sn. BITTENcounT :-Essa deferep.cia foi praticada 
com a circulsr que enviámos do Rio de Janeir9. 

O Sn. JoAQur:.i DE MENDoxçA:-;-Oh! o Sr. desembar-· 
gador Sayão Lo bato entendeu por si que devia escolher 
o candidato. 

O Sn. EvANGELIST.-1. LonA. TO: -Não é exacto; foi ' a 
deputa~ão tóda do Rio-Grande do Sul, e além diõto .. 
mais dons deputados filhos da província, representantes 
de outras: todos assignám<is a circular. · · 

( lia outros apa1'tes , e o Sr. presi.dente reclama' 
attençã.o.) · · · , 

O Sn. JoAQUIM DE MENDONCA :-Eu não censuro essa 
circular onde vi a assignatura de distinctos . amigos 
meus, e nada estou oppondo contra o candidato apre
sentado. 

O Sn. EVANGELISTA. LonA To :-0 Sr. Dr. iilimões Lópe!i. 
é incontestavelmente um muito digno ·representante da 
provincia do Rio-Grande do Sul. (Apoiados.) . 

VoZEs .: '-- O orador foi o prÍmeíro a reconhecer-
isto. . . ,. 

O Sn. JoAQUIM DE MENDoNÇA :-0 nobre deputado, 
que não é provocador, que não origina sceuas des
agrll.d(l.veis, acaba .de fazer-me uma grave censura; . 
saiba S. Ex .. que não é' mais amigo do Sr. Souza Lo- , 
pes do que eu. · · · 

Appello para elle, que foi sempre meu companheiro
e· amigo desde os bancos da es.cola. 

O Sn. SouzA. LoPES : - Apoiado. Desde a in-
bncia. ' 

Q Sn. JoAQUIM DE MENDONÇA :-Triumpbando a sua 
candidatura, ·eu felicitei a provínc-ia. 

(H a diversos apartes entre os Sn. · Sayão Lobato,.Andrade 
Fjgttcira, Bittencottrt e Silva Nunes. O Sr. presidente re-
clama de novo 

1 
attenção.) . · · 

. O Sn. JoAQ~M DE MENDONÇA: -Sr. presidente, pas
sou a primeir!jJ eleição; :foi um facto consnmmado, deu
se uma segunda vaga ; o que pensa a camara dos Srs. 
d~pU:tados que se deu 'l Tinha naui'1 agarlo a minba pri
meira candidatura, . a camara tinha féito uma excel
lente acquisi9ão nll. pessoa de meu hom:ado amigo, o 
Sr. Simões Lopes; precis~cvr.-~e preencher a nova vag~; 
sabe a camara o que se .fez 'l Foi l cmbrn<lo o distinctv 
Sr. Dr. Tavares para candidato, pelo nobre de1•utado 
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·O Sr. desembargador Sayão Lobato! O Dr. S. Ta
'\' area não queria ser candidate, elle mesmo o declarou; 
seua irmãos eacrevêrão olizend•> : que « não concorda
vão na apresenta~iio ; que era preciso não matar o 
partido conscn·a.dor, auscitando divergencias e deah<tr
monias. » Appello para essa nobre familia.; (note a ca
mara que ha em tudo i~w muita beoevolencia da. parte 
·desse• illustres cidadãos) mas não se diga que se pro
cur.'l . uair um partido que ie trubalha pela aua força, 
qu:~.ndo se e;tabelecem factos desta ordem ! 

Os dignos ir:nãoo do Sr. Dr. S. Tavares não 
quizerão a principio a~1nuir a essa. candidatura ; decla
rou-se-lhes que era. uma. questão de honra, e então um 
daquelles di.Fti~ctos cid:idãos te..-e a bondade de dizer
me que de>Wjlwa ser vencido natt urDas. O distincto 
Sr. capitão :3. Tavares lerá. este meu discurso, e 
estou certo de que confirmará. o que :acabo de di:zer. 

Correu a eleiç-ão, e o resultado collocou-me, muito 
immerecidaménte, nesta casa. (ND.o apoiatlos.) Não devo 
a minha eleiç,ão ás circulares que aqui se lêrão, ells.s 
ea:. nada. me va.lêrilo. 

O Sn. EnNGEI.IST.\ LoDAro : - Basotia. 
O Sn. Asn•une FJGt:EJ&A. : -Não p6<ie dizer isto; a 

candidatura. do Sr. Dr- Mendonç.a foi muito D:ltllr:J.I, 
ti!o natural e talvez mais do que a de V. Ex. 

O Sa. EvA!'iGELIST.\ Los.\ TO:- Talvez mais ! 
O Sa. BITTENCOt'l\T: -0 que é certo.; que taElB cir

c~Alares corr~rão pel:l. pro,·inc.ia toda. 
O Sa. JoAQUI!Il DE ME:«DO!<ÇA.:- Posso afiançar á. 

c:u,a que lo;o que se abrio a ·yaga, recebi cartas de 
muito• dos chefes do partido, couvidando-IIle a a.pre
se::~ar-me candidato, e garautiudo-:nc a votação de seus 
:n:xugos. 

O Sa. BtTTtscocnr : - De todos os chefes, não 
~l'~Oiados. 

O Sa. JoAQUIM DE 11fEsnoscA:- O honrado Sr. co
ronel Felicia.no Ribeiro de AÍmeidA teve a bondade de 
visitar-me, e offerecer-me sua coadjuvJtção. 

O Sn EVA!'iGELJSTA LoiiATO:- Entretanto. elle foi 
nomeado commandante mperior ngora, e V. Ex- talvez 
po: .esre motivo me~mo declarou-se eru opposiçio :1.0 
g~ :>mete actual. 

O Sa. JoAQUJX DB MENDONÇA.:- Está enganado. 
Senhores, quem pensa por esta f6rma, quem tem 

llignidade, e não é dos importunos de qualquer ~ver
llo , orgulha-se certamente, quando a sua. candichltura. 
é de,·ida a espontanei<lade do corpo eleitoral da pi-o
vi::cin. ( .4poiados.) 

E ee a que•t:!o é de circulares, se circulares fizessem 
(11Jra, é como eu disse em um ápnrte um dia de6tes : 
O dia dv beneficio é a. vespera da ingratidiio. O Sr. Dr. 
s~rtorio é accusado porque eo;cr .. ,·~a . circulares em que 
esta\'a o meu nome; lll~e o Sr. Dr. Sertorio achuu-me 
nn:ito diotaute de ai em sua admiuistraçào. Não lhe 
solicitei fa,·or algum, não apoiei a sua administração 
se::iio afiunl . 

O ~a . StLV.\ Nc~Es:-Apoiado. 
O Sa. Jo ... Qt:Jll o& ":>.1r.:<DOl'it;"-:-áppa.recendo o Sr. Dr. 

~:-tori? na cidade de minl:a residencia, em Pelotas, 
t1..-e ate cscrupulo em cumpr1r um dever de corte:zia; 
mas era um hospede distincto, e eu nilo podia. deixar de 
praticar u:ll dever de urbanida-ie. 

Fui '\"isita-lo , e ahi declarei com franqueza a. 
S . Ex. o meu modo de pen.aar rebtiv&lllente á. sua 
ad=?ini•~ra_ção. Em começ·o sempre o encontrei amigo 
:r.u1to d1-;t1ncto dos nobres deputados q_ue o aecnsão. 

Quando, senhores, corria risco a eleic;ã<o do Sr. des
l!mbargador Sayiio para. senador, na segund:i lista, eis 
uma nota ( mootm um papel) que acompanhava. cartas do 
~~. Dr. Sertorio, em f:wor da andida.tura do Sr. desem
bargador Say;;.. Lo bato. Ouça a Calll:l.ra: 

«(Reservado.) Constando-me que ao Sr. desembar
gador ,Toão Evangelista de ~egreiroa Sayio Loba.to 
pretendem os que 1he são dessffecto. tirar em alguns 
collegios parte _da. vo~c;_ão na eleição a que se tem de 
proceder para l111ta tnJihce de •euadorea pela vaga dei
:uda )•elo Dr. ,João J:1cintho de MendoDça, peço a 
Y. S. '!' '<: ~mpregue todososesforçoapara que no! col-

legios e:n que tem V. S. valiosa influeneis não pere:z.. 
um aó voto. • 

O Sa. BlrrE~couaT: - De quem é a letra. 'f 
O Sa. JoAQt:llll nr: Jl,lz:,.nor<çA.:- E' minha. 
O Sa. BtrrENcouaT : - Está assiguada Y 
O Sa. Jo.\QBIX DE l'llEliDO!IÇA. :-Não, senh•~! E' UlDlL 

c:õpia; garanto deb:llxo de minha. palaoçra de honra que 
é uma cópia fiel da nota que acompanhava a..s cartas 
do Sr. Dr. Sertorio, para. quem appe' lo ueste momento. 

O Sa. BITTENcotrRT:- Queremos a a.ssignatura.. 
O Sa. JoAQCilll DE MEIIDO!'ICA.:- Faç~t. justiça ao meu 

caracter; nii.o me irrogne semelhante injuria j sou in
capaz de afiançar como verdadeira uma cousa. que o não 
seja. (Apoiado•.) 

O Sa. BtTTENCOt:RT : -P~tic:írão comigo da meaml\ 
fórmn, na. camara exigirão a aosignutura de um do
cumento que li. 

O Sa. ANDR.\llE FIGUEIRA:- O aecusador de,·e trazer 
~omsigo os documentos prepamdos para os apresentar. 

O Sa. B1TTEscouar: -E eu os apresentei. 
O Sa. Ev....NGEL!STA Loa.1.ro :-A questão é esta.: Nega 

o nobre deputado qne_ !oi legitima a minha can~id~
tura 'I Se não sou Ieg1timo represent:lnte da prov1nCJa 
do Rio-Grande do Sul, nesta casa n.'io ba neahum outro 
que esteja representando legitimamente qualquer prv
'\'incin do Impcrio. (Oh !) 

O Sa . BJTTEMOCI\T: -Queremos a aosignatura,sem 
a qu:U a peça. nuda vale. · 

O Sa. ,Jo.-.QurM DE 'MEliDO!'IÇA: -E' a aorte deste 
mu::1do! Metello patrono e bemfeitor de :Mario incorreu 
ll:U iras desre, pelo simples :facto de sua influencia no 
senado romano, e isto foi motivo bastante para. que 
Mario alimeutaue desejo de ser desrerrad.o e!te grande 
homen::.! 

O dii!tincto eoro::1el João Lui:z Gomes, um dos aecu
sados pelos nobres_ deputados, sabeis, ~enhores,_ 9-u~l é 
o seu peccado horrtv~l, o seu ~an_de cru~e, o_ VICIO m
trinseco que tem 'I~ ser um d1stmcto ctda.duo, e uma 
influencia real no R1o-Pa.rdo ! 

O Ea. SILVA N'U:tEs:-Apoiado; . isto niio se póde ne
gar. 

O Sa. Jo.\Qtlll DE :MEliDOl{ÇA.:- E' o chefe daquelle 
· collegio. 

O Sn. BJTTE!ICOURT:-Quem deve responder a Y.Ex. 
ne'ta p:ute <i o honrado ex-presidente do Rio-Grande 
do Sul, o S··· coD>Oelbeiro Pinto Lima. 

O Sn.. JoAQt:Jll DE }h:NDOSÇA :-Não desej,tva levar 
a di6cus•iio ao ponto em que a. veio collocar o nobre 
deputa.do que tantas recriminações tem fei~o. 

O Sn.. EvA!IGELJSTA LoBATo:-:A. quem~ 
O Sn. JoAQcrx DE ME:orPoNçA: - A dou~ eminentes 

6ervitl.oreR deste pai:z1 a dous distinctoa cavalheiros · os 
Srs. Barão de l>furit1ba. e conselheiro Paulino. As ac
cu~t;ões que S. Ex. tem feito ao Sr. Bariio de Muritiba. 
têm ori,.em no facto de hnver nome!\do commandantes 
6uperio~e& aos bonudoa coroneia João Luiz Gomea e 
Albino José Pereira. 

O Sn. EvAXGELISTA LoBATO di um aparte. 
O Sa. JoAQUIM DE MENDONÇA. :-Mas sabemos que essa11 

ac:cusaçües, e a. causa da inimizade do nobre deputado, 
é porque quando _11e trat?u da. lista. ae~a.torial com- . 
parecêriie no colleg1o do R1o-Pardo 25 ele~tores, e men 
finado innão te\'e 25 votes e o nobre desembargador 
teve 241 

O Sa. EnxcELISTA Lou....To :-Não me attribua. scnti
mcutos tão mesquinhos. 

O Sa. BrrTEJCCOlmT :-Nio ha tal, os motivo3 são ou
tros. 

O Sa. Jo,.QuiX DE ~NDOl'IÇA :-0 dietincto S;- co~
nel Albino Jollé Peretra. é uma. outra nomea.çao fe1ta 
pelo Sr B&rio de l>1uritiba.. Que -poder f. S. Ex. dizer 'r 

Contestará. tambem a sua qua.licla.de de dístincto e 
dedicado c:onserva.dor ~ 

1\ão é, aenhorea, um chefe muito notavel 'I 
O Sa. 1-:n!"~>tLIITA. Louro :-E' chefe por ser com-
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mandante superior; tirem-lbe easa po~~ição, que elle não 
tem condição alguma .Par& aer chefe. 

o Sa. JoAQU"' DE :!tfi:NDO!ICA. : -Antes c e ~;er com
mandante hnperior jâ. a. tinha, o nobre J.•puu.do sabe 
perfeitament... O honrado coronel .João Luiz Gomes ~tê 
foi julgado cumo libo:ral ! O nobre deputado e> Sr. Blt
tencourt a.preaentou uma c:u-ta.. 

O Sa. BITTE:o;couaT :-A}'resentei uma carta. e não a 
copia, nem a fiz com a minhr. letra. 

O Sa. JoAQUIIl »E ME:>~DoSÇA. : - Eu a primel.ra nz 
que fallei ... 

(H a. t>ario& aparte o.) 
Yozzs :-Ouçiio, oução. 
O Sn. PRESIDENTE : - Per;o que n:io interrompão o 

orador, pois que tem uma hora marc:tds para ora.r, e se 
os nobres deputad< a continuio a interrompe-lo, clle não 
poderá. concluir o seu discurso. 

O Sa. JoA.QUIM DE :ME:SDO:CÇA. :-Eu disse que pr~f~ria 
a escola daquelles que no~ a.ctos t:adu~em ~s suas 1deas. 
(Apoiado•) Acho ne•ses ve~ade1ra sm~r1dade, .goste 
mais por ISFO dessa escola; e o que ~e da a respeltO do 
coronel Joii.o Luíz Gomes que se em carta declarou que 
era liberal, nos factos é um digno chefe conservador. 

(Ha. <>arios opartu.) • 
O Sa. PRESIDENTE :-De novo peç& que niio interrom

piio o orador. 
O Sa. EvANGELISTA LooATo:- Mas S. Ex. vio que 

eu fui hontem con&tantemente interrompido. 
O SR. PaESIDESTE :-Eu esth·e pouco tempo :ria ca

deira. 
O ~n. Eu:occ;t:LISTA. LoD.\TO : - .Ma& dnrante es~e 

pouco tempo V Ex. observou que eu era conttante
meute interrompido. 

O Sa. JoAQUIX DE :\IE:o;no:'lcA: -Uma. decla.rayio! Se 
vale muito, mal co nobre déptlta.do o Sr. Bittenconrt ! 
Se permitte, eu leio., em defesa. .do honrado C?ronel, 
um trecho de um dtscurao ~eu fettu na. a.sscmblea. p1·o
'rincial ern 186q. 

O Sn. BITTE:"iCOURT :- Logo que é um discurso, é 
· uma. cousa publica.. 

O Sa. JoAQt:r" DE MENDOMÇA:- Já. que o nilbre de
putado quer, vou proceder i leitura.. 

(O Sr. presidente dei.za a c11.deira, que é occupada pelo 
Sr. t~icc-presidente . ) 

«O Sr. Bitlencourt: -Nnnca. fiz rnysterio rios princi
rios que professo, Sr. presidente, para mostrar ao no
bre deputado que nii.o ha. de ser elle que ~e ?a. de dar a 
posição de liberal nebta Cll.lla, eu lhe d1re1 q~e ~?tes 
mesruo delle poder comprehen~er ~~.m qual n ~~g~nfica
ção da. pabvra.-;libe;lll-, _cu Jé milttava. nas fi!emu; do 
partido liberal hltitonco; a~nda ~ nob:e d~putad? cur
sava. os e•tudos prepa~ato!tOs} nao ctudllndo sena? nos 
brinquedos da .in~anc•a, e Já cu ~:1. _estav_a no Rto de 
J:mdrv seuuo VJCtuna de Uma. U.:UIIS~I\0 3.CIDtOSa, unda. 
somente po: p: ofe••ur o~ principias libcraes, o com 
elles ter plett~ado uma clc1çuo ......••.......••.•... 
. ................................................ .. u 

O Sn . DuQuv.-ESTt\.\n\ TEIXEm.\ :-Isto i: mai~ so
lerr.ne do ']Ue uma curta. 

(Ra •·ario.v aparte,.) · .. 
o !:'n . \'Jct:-PKESIDE~TE:-rcço aos nobrcb deputados 

<~ue não interrompüo o orador. 
' O fn ,JO.\Qt:l:ll DE :lfE:'(t>O~Ç.l : - " 5r. presidente , 

tenho onde cahir; ~u hei t!P. c:thi,. no lu::;:tr em que me 
Acho, onde !SCmpre mn ach;!rei 1 no regaço do partido 

· libP.rol, :>. que ~empre pt>~tP.nc1. . . . 
Hei de cahir, Sr. pre•~<i<·nte, R'lUI 1 he1 <le c:~ob1r cnm 

"'"princípios libcrn.e•, >empre p··ochm:>nrlo-.oe, e:wol
'\'Í<In n& bandeim lib~tal que me l1:1. d~ sen·1r de mor
talh L na qneda, a.s•im cc•mo servi o-me de phnrol em 
toda a minha vit!H ! • 

Procedi R efta lt:itura. com rrf!,·ia liccnç:r. do honrado 
.dcpnhdo. 

O 5n. BtTTF.:<cocnT:-E' um dí~:urso publico. 
() :;11 • Jo.<qu,,. m: )fE~no'\ç., :-Para defender o meu 

honrado e distincto amigo o coronel João Luiz Gomes, 
um dos caractere& nota.veis. -· 

(H a ~a.rio• a.partt•.) 
O Sa.. JoA(!t:tll DE :Me:NDO"Ç"-: - ...• da pro,..iocia. do 

Rio-Grande do Sul. 
O Sa.. EVA.:sGELISTA. LouTo :-V. Ex. está a.ccu•ando· 

um a.cto pelo qua.J. elle foi suspenso; entende que houve 
ou não justiça. '! 

O Sa.. VIcE-PRESinE:UE :-Isto assim não pôde conti
nuar; p: çoaos nobres deputados que níío interrompiio o• 
or.1dor1 porque a discussão não póde ir por diante ..•. 

O Sa.. Eu ... GELISTA. LoaATo:-V. Ex. bem sabequn 
quando eu hootem ia.llava era constsntemente inter
rompido. 

O 5a.. Dt:Qt:E-ESTRA.DA. TEIXEIRA dá um apa.1 te. 

O Sa. Ev.o.:.cEt.ISTA. LouTo:-Metta a mão na. sua.. 
conscieocia, e diga-me V. Ex. quem foi o provoéa.dor. 

O Sa.. JoAQCilt DE !IIEsno:>~çA.: -Na pessoa do Dr. h
rael Ro..lr igues Barcello$ vejo um parente meu, e a.ca:o 
um irmão de um dos meus melho:es e mais dedicados 
a.migoa, o illustr:L<lo Dr. )líguel Rodrigues Barcellos. 

Nada. mais posso dizer. Direi apenas, e i~to porque 
não o offende, e em resposta ao nobre d<Jputa.do, <iUe 
elle foi sempre o chefe do partido liberal. e q•.1e .ho jc 
não ê político; tru.ba.lh:~. pelo nobre deputado como 
amigo. Quanto :1 familil\ Mendonça, tem ee achado· 
sempre ao lado do partido da ordem (aJIOla.do•), e de•
afio a que se me couteste. 

O Dr. Israel Barcellod foi, repito, um prcstimo6o 
chefe do partido liberal ; e tendo assento nesta ca.man, 
pottou-se sempre como liberal. 

O Sa.. BITTE:ScouaT di um apru1e. 
O Sn. EvANC:ELISTA LoBATO:- O Dr. Barcellos, "o 

ultimo anuo que aqui est~ve, apoiou o gabinete de :! de 
Março, era consl!rv:~dor. 

O Sn. V lCE-PRESIDENTI<:-Per;o aos Srs. deputados Bit
tencourt e Evangdi.ta Lobato que não iuterrompã.o ... 

O Sn. Eu:.GELISTA LouTo:- Estou defendendo os 
meus amigos, nad .. mai~ nobre. 

O Sa. Jo.\QUill nE ME:sno:o~çA.:- Quem está. accu
!nndo? 

O ~n. EV.\:oiGELISTA. LouTo:-0 Dr. Bar~ellos é um 
cnractcr muito di~tincto e não ha na provincia do Rio
Grande quem ter.ha mais prebtigio político. (Apoiado:) 

O Sn. Jo.\QUill ue: l\!E:sno:sçA :-Sr. presidente, o par-· 
tido conservador no Rio-üra.nde do Sul não está. divi
dido; bR, senhores, um grnpo divergente de pessoas, ou, 
por outra, ha um espectaculo kingular e grotesco, o de 
chefes •em so!dllúos. E' o que ~e dá ruli sómente; o pa:r::i
do está. unido. Li~ est:i a. nssembléa provincial unanimc. 

f Ha divcr&os apartes.) 
Di~tinctos chefes de repartiçües importantes, os ho

mens em fim da '·e!h:r.-gunrda 1 coutirmando esta ve:·
dade. Quem conhece a. província do Ri9·Grande h:l uc 
convir nesta vcr•ia.de, que o partido con~ervador ::ão 
está. dividido, e FÓ •e apresenta o grotesco e•pcct::.c,Jo 
de que j:!. fallei . 

O Sn. Ev.,:o;~f:LIST.\ Lon.•To :-0 partido ler. I c ndJ.
deiro exiote, e ape:.1.1r de truciJ::.do tem DlliÍt:l. íor<;a c 
vigor. 

O 3n. BnTJ:scot:nT dá. um aparte. 
O Sn. Yrc&-l'ar:SIDE~Tr.: :-Quem ~ma pnlavu1.é o Sr. 

depu:~úo )!cnJ.ur•ç:t; peço pois a S. Ex. queira coutil:uar 
O ~\l dÍ!CUTfO. 

O Sn. Jo4QCI'I PC l\JE:>eDONÇ.l :-Xão devo fa,·ores ao 
gabio·;tc d~ l (i de Jul11o; mas reco,heço, e todos de\"em 
reco:Jhece,·, que e<s<J gabinete {ez um grande scrvi•;o .. 
estP P' iz, c qne •• Ji,tinctcs caracteres q•c o com;>u
zer:ío ,;t., <lil;"os de todo o aprer;-o pela. ma dedica :;,::o 
ao pa:ti·lo .e i ~ausa publica aceitando as pasta~ na 
affiictr"\"a s1tua~ao de 16 de Julho <!e ISGS. (.!!(( ·/('' 
npoiado•)· Fa1·amos e~ta. jukti<;-a. a co6e~ di.ti!lctv~ e<~.
r.a.cwre• e... . ( Trocií.o-&e apartes que inre romprm ú 

orador). 
E' i : npos~in:l : os uons r.obres ueputa..!oo :·~~ =inh.-
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provincia não m.e deixão continuar.; comprebendo gue 
esta ·discússão póde tornar-se d.:rsagrad:tvel á. caJi:lara, 
e Deu,s me livre· de inMrrer em um desagrad·o diante 
della. Vou terminar, Sr. presidente, em princípios 
muito diversos .d.os de meus honrados adversarios. 

Scylla, o celebre · dictador m mano, antes de exbalar 
·O ultimo suspiro, dictou elle proprio o seu epita:pl).io, 
que se resumia mais ou mends neotas palavras : qae 
ninguem tinha feito tanto bem a seu~ amigo l, nem tanto · 

· mal a seus inimigos como elle. · 
Eu, senhores; não 'quererei para mim um igual epita

pl;lio; aos meus àmigos procurarei ser tão agradavel 
quanto pilde{ comportar minha digoidade, e quanto 
puderem fazer OS meus ' esforços·; aos meus adversarJOS 
Iimitar-me,l;l_ei a oppôr .a paciencia, apezar do ·rid>culo · 
:que alguns co~tumão lançar sobre esta virtude. 

Quanto ao · niais, senhores, . os meus unicos desejos 
tJO!iticos, os meu> m.ais ardentes votos são que o grande 
p~rtido da ordem se nua para que faça a felicidade 
deste vasto · paiz, e que minha · prcivinci<l mande para 
.aqui filhos mais dignos do que eu. (Não ap~iados 
geracs)._.. . 

O SR: GADLI ÜERQUEm(l. : ~ Não' póie ter aqui nin
guem mais digno do . que· o nobre deputado. 

O SR. JoAQUm DE MENDONÇA :- .. . mas que a amem 
t ão .;stremecidamente como eu. ' 

Agrlfdeço á camára a benevolencia com que me 
ouvio; conheço que abusei da su.a paciencia (muitos nao· 

·apoiados)~ mas posso afiançar-lhe que R gmndeza do seu 
favor é. igual á intensidade do meu reconhecimento. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Dnat•te d~ &zen: do ( minist>'O da. marinha..) 
( Si~.encio): -Sinto, Sr. presidente, que o nobre deputa
do por S. Paulo, que em primeiro lugar falloú. hontem 
ácerca do. projecto 'de lei'sobre :forças de mar; se hou
nsse declarado em opposição ao gabinete. 

Sinto-o, não só ·porque tal ou qual confraternidade . 
que deve existir entre os membros da mesma deputação, · 
e,ompanheiros do mesmo serviço, participes dos mesmos 
labores, me levaria a desejar para o gabinete, de que 
:façó parte, o ·apeio ·do nobre deputado, como porque na 
magna questão da actualidade ,vejo que nã' podemos 
contar com o auxilio da intelligencia e dos estudos do 
honrado membro por S. Paulo. 

O meú pezar ·sobe de ponto, Sr. presidente, qMndo 
·descubro, por sua · manifestação, que não é sómente 
pelà questão do estado ser vil, mas por divergencia ácer
ca de todos os serviços publicas, que se acha o meu 

. ·collega da deputação de S. Paulo em opposiç:<o ao mi
nisterio. Mas hei de pôr em relevo a injustiça do seu ' 
procedimento. 

O nobre deputado reconhece, senhores, que não ha 
manda.to imperativo; proclama a legitimidade do prin
·Cipio que não liga o repregentante da nação aos inte
resses, ás tendencias, e porventura ás vezes aos . capri
chos dos seus committentes. 

Aceita S. Ex. a doutrina de que, no aves>o donían
dato privado, que se funda apenas ll.a vontade e nas coa
·venicncias bem ou mal discutidas da parte, que é quem 
ae presume ·obrar por seu constituiate,. o mandato 'pu
blico, o do representante da nação; as<enta no bem 

. commum, no beneficio do Estado, porque neste caso o 
committente é o paiz inteire; e, assim como o poder 
deve ter por base a razão e a justiça, assim a razão e a 
justiça, segundo dictarem-n'a os impulsos da conseien- . 
cia de cada qual, ha de determinar no parlamento o 
procedime!J.to dos· representantes da nação. 

Admiro-me, porém, de que o nobre deputado, que re
conhece .a legitimidade do principio de que não ha 
mandato imperativo, aceite entretanto a doutrina, que 
ji vi preconisada nesta casa, de que o dever de hon
ra, uma obrigação moral liga essencialmente o de
putado aos interesses dos seus rBi'resentantes imme
diatos, qual elleB o comprehendem. 

O Sa.. ANTONIO P:&ADo: - E' incontestavel. ... 
O S11.. ÂNIÍnas FIGUEIII.A: - Sem duvida. 
O Sn . MINisTno · DA. MruNHA: -Pois que! vós re

conheceis que é principio incontestavel que não existe 
mandato inperativo, e reconheceis ao mesmo tempo 
como dever de honra, de dignidade, como obrigação 

moral, incontestavel tambem o de estarmos pelos bem: 
on mal entendidos interesses dos nossos comrilittentês! 
(Apoiados.) Quer isto dizer :' ha um principio cuja le
gitimidade é iocontestavel, mas que é contestado pelos 
deveres da dignidade é da honra! , 

O SR. ANTONIO PRADO :-Sobretudo da consciencia. 
O SR. MmrsTRO DA MARJNJJA:-Senbores, os antigo&· 

jurisconsultos dizião : non omne quod !icet, hones!um est ... 
A traduc9ão litteral do tex.to dos antigos jurisçon

sultos pode na dar lugar talv~z á doutrina dos nobres 
deputados; quem dissesse que nem tudo que é permittido 
por. direito o é pela. honestidade, teria posto em. anta
goru•mo o preceito de moral com o preceito jurídico. 

0 'SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Não apoiado. , 
0 SR. MINISTRO DA MARINHA :-Não é est~ a inteJli

g.eJ!Cia.do. t.exto, m~s a seguiu~. : uma v~z.que.osprin
çtptos J urtdicos gyrao erq, um 01rculo ma1s. restricto do 
que os da moral,. póde acontecer que um acto humaJ;lo 
não Eeja regulado pelas regras _do direito, se nãe .pelas 
da moral. · 

O SR. ANTONio PRADO: -E' o q_ue se dá nq ~so pt:e-
sente. · . 

Ü Sn. MINISTRO DA MARINHA :-No caso presente, n.ão; 
reconheceis. como perfeito direito politico o que .tem 
o deputado de proceder segundo os impuhoa da sua 
consciencia, conform.e fôr inspirado pelos dictames da 
razão e da justiÇa .. A.ceito este principio, .não coinpre
hendo qüe possa extsttr dever algum de honra que nos 
?brigue a deixar de :faz~r aquil~o 'iue nos· parece do 
mtere•~e ~ do b.em pubhco, _de J ~sttç~ e de razão, só 
porque a tsso se oppoem as convemenCJas nem sempre 
reflectidas · dos nossos constituintes, o seu .interesse pri~ 
vado, porventura os seus caprichos... · .. 

O Sn. A,NTONIO PRADO : - Niio apoiado. . 
O SR. MrNis·rao. DA MARINHA : - Fallo em these ; 

.não digo ·que eu ou o nobre deputado sigamos os ca
prichos dos nossos committentes, que ·· nenhuns têm re
velado ; não applico a doutrina a um caso dado. Firmo 
simplesmente a seguinte conclusão : desde que se con
corda na legitimidade do principio de que não ha man
dato imiJerativo, é impoesivel admittir a obrigação de 
honra, de esta~ o deputado necessa~·iamen~e pela von
tade e pelos mteresses de seus unmediatos consti-

. tuintes. · 
O SR. ANTONIO PRADO : :- Não apoiado ; nesse. caso 

· o recmso é. não aceitar o mandato. · 
0 Sn. MINISTRO DA MARINHA :-Sr. presidente, ó' no

bre deputado por S. Paulo eux·ergou um desvio da in
. dole do partido comervador, das ·tradições desta ea
niara, dós precedentes desta situação, na proposta que 
o gabinete de 7 de Março apresentou á camara dos 
Sro. deputados ácerca do estado senil. · 

Reconheço qJle o partido conservador é mais mode
rado em s':as aspi.J;ações do que o pa·rtido liberal, e 
procede mats reflect1damente; se porven:tura se pudesse 
condemnar a indole dos dous partidos, as duas escolas 
conhecidas do direito, eu diria que o partido liberal 
pertence á escola racionalista ou philosophica e o par-

. tido· conservador á escola historica. . 
Não duvido disso ; mas teremos porventura aberrado 

dos nossos . principias com a proposta que apresentá
mos? Seria mister provardes primeiro· que lançamos a 
barn. adiante das aspirações do progreaso reflectido 
(mu.itos apoiados), · que comrnettêmos uma exageração, 
desfigurando a physionomia ·do partido conservador, 
quando temos a mais profunda convicção de que mar
chamos com a opinião publica queJrofessamos e, o 
que é melhor ainda, com a opinião ger do paiz. (Muitos 
apoiados .) 

O anuo passado, já o diese, e repetirei até á aacie
dade, esta camara votav!i por quasi uli~nimidade a no
meação de uma commissão que désse com urgencia 
(notem bem os nobres deputados) o seu parecer a r.es
peito das medidas que se deviiio adaptar sobre a grave 
questão do estado SQryjl, 
• A camara re~nh~ceu, po~tanto, q,ue esta questão pre- . 

msava de ser discutida, e, amola mats, que erão urgrmtes 
medidas apropriadas para a sua soluçiio. Isto é incon
testavel, é um facto de hoatern, é a historia de hoje, 
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é li. tradição que está aind& fresca. na memoria de to
dos n6s, testemunhas presentes do successo. 

Não é tudo: o ministerio de 16 de Julho, embora em 
tal ou <J,ua.l dissidencia com as aspira<;ôes d& camara, 
a. respe1to desta 9.nestlio :foi cedeziilo pouco & pouco o 
terreno (apoia.do$); e membros desse gabinete declará
rio, uns que neste anno se baviade aprcsentarporparte 
do governo qualquer proposta para. a decisão <\a questão; 
outros, como o honrado Sr. Visconde de Itabora.h:y-1 que 
a.ceita.vão, a. não ser no orçamento, a. idéa. conn<la JUL 
emend& otrerecida. por diversos membros do senado, a 
qual comprehendia, além da. decretação de :fundos para 
a. alforria. de escravos, a. ma.numissiio :forçada. daqueD.es 
que pelo seu peculio, por liberdade d<! outrem, ou J?Or 
contrato de prestaçii.o de serviços, obtivessem me1os 
para. a. indemniw.çii.o do seu valor. 

Isto, senhores, era na<lll. menos do q,ue a promulga
ção de meios directos para a emancipação, e, salva. a 
medida. da liberdade dos nascituros, tudo quanto o go
verno propõe hoje para a. regeneração dos servos. 
Quem dava. ao escra.vo, no anno passado, direito per• 
feito á sua alforria.1 e ~or força da. antorida.de judicial 
mediante a indemn1sas:ao do seu valor, quem aceitava 
:t formação de um fundo de emancipaçi'\0, era. inques
tionavelmente abolicionista., e não se limitaoça a sim
pies medidas prelimina~. 

Se os ministros do 16 de Julho aff~viio1 como &e 
vol, a. idéa cio. emancipação, não ha. m.a~or inlustiça. do 
que dizer-se que os ministros de 7 de :Março estio em 
contradicçüo com SWLS opiniões ou com seus l'receden
tes Acerca da. ~estão do elemento servil. 

O nobre Sr. :::ayiio Lobato já. ae explicou aqui de
vidamente, e e em termos que ilão careço de ampliar 
mais. 

O actual Sr. presidente do conselho foi exactamente 
aquellc que deClarou que neste anno se de,..<1r& a.~· 
sentar um projecto !cerca. deEte assumpto. A ca.ma.ra. 
sabe qual era o modo de pensar do nobre ministro dos 
estrangeiros. 

O Sr. ministro da a.gricultura associou-se ao pensa
mento da emancipação servil; os &s. ministros da guerra. 
c do imperio não âisserio palavr4 pela qual houvessem 
manifestado as suas opiniües. 

Quanto a.o humilde orador que falla. nesta. occa.aiií.o, 
não r,>recisar:í. dizer 'palavra. ta.mbem para justifi.ca.r que 
nllo e noYo para. elle o pens:.mento da emancipa.çiio. 

O Sa. Mt:uo !liA TTos :-).las foi vencido pelo voto de 
seus collegas. 

O SR. Mnusno DA, )lARI~IIA :-Não fui ~·encido. O. 
illustres deputados querem a cada Jlll$80 confundir a. 
votação que por motivos de confiança, e por circum
,;ta.nci:ls estranhas á questão 1ervil, embora a propo1ito 
della, deu a. maioria da c:~mara. dos deputados, com o 
pensamento intimo dos membros da. camars .. E' preciso 
Jietinguir as duas eapecies. E' poP~ivel que se deixe de 
pa.tte :i. solução de uma. questão par~ !e não compro
metter n. vidn. de um ministerio. Com raziío ou sem 
dla, a. camara. dos Srs. deputados entendeu que devia 
conserv~~.r o gabinete de 1G de .Julho; por coneequencia, 
a. votação dada a. este reepeito por motivo de ordem 
superior ou e•trnnho, não póde ~er argumento contra. 
os precedentes d:t. c:a.mara. e contra as O)liniúes livre· 
mente ma.nifestadna na. nomen<;-ão da. commissão allu
dida, na. apresentação de projectos e na communicar~'>o 
das 1déa.s. ' 

E ha porventura. algum de~~io dn índole do partido 
conservador com a npresenta<:ão do projecto ~ 

O SB.. ~f&uo Muros: - S"m QS e6tudos ncceSIA
rios ba. 

O Sr. Ml:oilSTno :DA. :IJ.,aJ:-;&A : - Niio se tra.ta disto. 
TTllt&-se de ~aber ec o projecto contém idéas exagerad&a 
ou nióo, se o projecto concilia o mais que é poseive 
(n/W apoiados), salvas u modifie&r\ies q,ue porventura 
se possão auggerir, os interes>es d~s la'l"radores com o 
grande interesse da soluçKo da questão. · 

(Cro:r.ü.o-•e diwr•o• aparkl.) 
Desta maneira é impoeaivel co!ltinuar. Os ill116trel 

deput.'ldo• podem :!allar1 mas niio me interrompão, por
que eom isto a6 faum-me consumir mais tempo. 

Eu não pretendo agora. diacutir o projeeto <!o govemo 
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sobre o esta.do servil, o que farei opportmwnent.e. 
Digo, entretanto, a V. Ex:. que, tendo exa.mina.do todos 
os projectos que têm a.ppa.recido ácerca. desta materia., 
as representações doa fiiendeitost. ~r das idéaa que 
circulão .icerca do asstzmpto, a.igo que aüzda não vi 
combinação mais vantajosa para a. Eolução d& ~uestão 
do que o projecto do governo. 

O Sa. DuQCt:-EsTJU.DA T&t:U:IB.A. : - Q.uem ha de 
elogiar a noiva~ 

O Sa.. Mt!iiSTB.o DA. ?.úJUNBA :-Eu em tempo mos
trarei que o partido conservador votani:UI o projecto do 
govemo irá. com as aspirações do pattido. Mas, se o 
programma do p:ntido conservador neste ponto l'el!ll
me-se na. decre~o de meios remotíssimos l'ara. a 
emancipação, daquelles que os honrados diss1dentas 
chamii.o preliminares, como a. estatisticn dos escravos, 
o desenvolvimento das vias !erre3.S e a ex.pa.nsão da 
colonisa.çiio, o que deve adiar indefinidamente a solução 
da. questão; se é fie r conservador cerrar ouvidos ás no
bres a.spirnções do tempo em que vivemos, ás idéas 
cshristiis e civilisadorllB do secUlo; se é ser conser
vador niio d.e.r t:.m. pa.sso para confundir os elementos 
heterogeneoa da pop~ bra.W.cira., sua.vi.&a.r as ar.
perezas da. legisl.:l.ção concernente ao estado servil, e 
manter o principio da igualdade de todo!i> os homens 
perante a lei ; se é ser conservador não prepa.mnnos 
as condições para. possuinnos um dia uma patria livre, 
e devemos cruzar os braços ante a idéa do ])rogresao, 
e pa.Í'a.r, e retroceder e morrer; neaee ea.ao, Sr. pre~i
dente, eu que sou membro de um gabinete que parece
me ter s:l.hido do seio do partido conservador, eu, que me 
prezo de ser COlliJerv.ador do maia puro quilate, declaro 
:i. ca.ma.ra e :~.o p&iz: que nií.o sou conserva.dor. (Muitos 
apoiados.) 

O Sa.. CAa»oso DE Mz:-."Ezzs E O'CTIIOS lii:UITOS Sas. 
DEPuTADOs:- Muito bem. 

O Sa. !11tNISrno DA. :r.bniNHA. : - E se par:~. con
!ervar a honrosa c9odcir& ~ue occupo na rP.presen
tação nacional é preciso liãongear os temores exa
gerados de uns e as inquiet&çúes infundadas d~ 
outros; se devo estar {'OT aqulllo que nilo considero 
do interessa do meu pau;; se bei de transigir com :1. 
minha consciencia, então direi o. V. E:z:. que aceito 
reaignado a. condemna.çã.o de nlio voltar a. e.ste a.uguato 
recinto, J?Orque a pena terá Mr tnotivo a. pureza das 
tninhu 1ntenç(jes e a generoSidade dos meus senti
mentor. (Muito btm.) E qlliUldo volverem 08 tempo51 
qUilD.do o paiz gozar do beneficio immenso desta eaplen
dida regenera~, que lhe preparamos, ho. de surgir 
no juizo doa v1ndouros algulD. asaomo de gratidii.o pan 
a.queUes que foriio os martyres, oa Christos <h su:J. 
iúé&. (J!uitl).f apoiado•, muito btm1 mui lo bffll.) 

(Cru::lf'-U t"eptti4o. apartt&.) 
Nem posso deixar, nesta oeeasião, de repellir a in

sinuação que o illnstre deputado por S. Paulo diri
gia "Juelles que. co~o eu defe!ldem a. quea~ da. 
emane1paçio eeml. Nao JlOSIIO de1ur de repelh·la. 41m 
nome dos preceitos eonstitucionua e do dever de dig
nidade. Em nome dos princípios constitueionaes, por
que, sej:1. embora a idéa de quem fõ~ desde que o mi
n.iaterio o adop~ nio se p6de nao se deve lan'r>r 
vistas para regiões inaeceeaiveisls especulações da po
litic .. , m:LS simples e unicamente aceitar a responsa· 
bilidade de quem defeude a medida, segundo o preceito 
constituciona.l. (Apoiado1.) 

Em nome dos princípios tle DlOralidade, porque, 
mercê de DellS, todos e cada um dos ministro.~ do ga
binete de 7 de !lfarço têm bastante d.i~idade para não 
fazerem seu o pensamento que não é aelles, e para não 
especularem com opiniões estranhas na tarefa iograt:~. 
de roa.nterem·se no poder. (JluíiOI apoiuàM.) 

O i.ll-:.abe deputado foi soberanamente injusto quar.
do1 J~~nclo os olhos ps.ra. todos os ramos do aerviçe 
pooiico, entendeu que o governo nio lhes pr~-a 
solicitude algum&. J:i. nesta eua se disse I1IWL vez qoe 
o govemo era so!rego de_rehrmas;.hoje se~ que o 
governo niio presta a.ttençno aos AerVJçoe publieo~, nem 
de colonis:!.Çiio1 nem de viação publica, nem de outros 
ramos da adm1nistrayio ! O miDUterio, que discute a. 
eeta hora liO eenado a reforma judic:iarü, q•e trata. do 

2! 
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prolongamento daa noi!S,llll nas fen:eas, que promove a 
Col~ 9-uanto em ei póde ; _o :miniaterio, q!le miL~ 
ni.t.eáta· a.à ·:vtetss mais _lugu e mais francas sobre re
formas e tpelho~entoa de .-varios se .não ele . quasi to
doa -os ·ramos do eerviço, é aec:usa.do de inactivo ! 
~gão, se q~erem, iJUe ~os _de modo acce~ 

lerado ; ·.,m-as -dizerem que . somos mactwos, n6s, que 
nos propuzem.os a apresentu tanta. refonnu 11.0 corpo 
legislativo, é a. maior inj~atiça. que o ill~ deputado 
nos podia :b.zcr. 

O :Sa. F O!ITES: - QUJU!s são aa reformas que o go
"\"etnO nos tem ap~nt:l.do'? 

0 'Sa. MINISTJLO DA ]lbRINHA. : - V. Ex. sabe que o 
discur8o da corô& é .a. revela9ão do pensamento do ga
binete, e :fique m&!S sabendo qne, dentro em .poueo, 
serão .presentes 5. CADllU'Il projectos sobre a reforma cU. 
~rdli nacional, sobre a reforma. da lei eleitoral e ou
tros. Estes U.bnlhos, 8S6iiil eomo o da ema.ncipação dos 
escravos, demonstrii.o a acti"\"idade do ministerio1 que 
a.~~s está. ~a. tres mezes no peder • . Os illustres :lepu
tados que &poiá.rüo o JDinisterio de .til de Julho, que 
tinha por pendão as refol'lllas, ntUICll. disserão que esse 
mini.aterio era inactivo, entretanto que a nosso respeito, 
e qUJI&i logo depois de havermos tomado conta das 
pa&tas, proferem uma aceusação que os factos e o senso 
publico repellem. 

J..Ba muitos apartes.) 
p .Sa. Pu~E!ITE: -Attençãol 
O Sa. MIN1srno nA MAll.r.otJIA : - Peço a V. Ex. que 

me mantenha. n liberdade dapa.la:~ra {apoiacm); V. Ex. 
sabe que eou .dos que menos aparj;es costumão d&r, e 
os -apartes, se niío perturbiio :L d.iBCUssão, pelos menos 
fatigõ.o a quem está. na. tribuu:J.. (Apoia.dos.) 

O Sa. PllESIDE!'ITE: -Tenho reclamad.? atteD\'ÍloO· 

O Sa. :Fo:fns:- O sbuso, a xespeito de V. Ex., .é 
um elogio. 

9 . Sa. Mnu~rRO DA. !t~A...IUJVIIA. :-J?e~i.s des~ breves 
conJ;Jder.&çõ~ que servll'UO de preliminar :í. diacussão 
que o· nobre deputado -p.r l:). Paujo encetou Acerca. de 
as&~ptos do ministcno da marinha., passarei a res
ponder ou explicar su<:cint.am_ente as duvidas qlle o 
no'l!.~e deputado suggcmo,, c o.cnbArei por attender á.s 
co!lstderações que fez o 1llustrc deputado pelo Rio
Grande do Sul, que tão brilhantemente fallou. 

O Sn. Jo..QUJlf DE !llEN.DO!I'ÇA: - !l!uito ob.ri~do. 
O Sn. !IInusTno D_A !lfA.niNIIA. : - O nobre deputado 

por S. Paulo não desconhecel e sou-lhe ~r isso muito 
agradecido que o minietenll da m:mnba promove 
alguns melbor:unentos; de!crê cntret:lnto das promessas 
dos ministros em seus relntorioP1 e cuida. por isso que 
o ministro que nest:l. occasiii.o se dirige á camara niio 
ter:í. de cumprir suas promes;:Ls. · 

A' fnlta de fé que o nob1e de;>utado'tem nas minhas 
promessas que garalltia lhe p'Jsso eu opp<ir 'f A fé e a 
confiança niio se impooiU. 
o· Sa. A. ... TOSIO PnADO :-Com os factos. 

O Sn. Ml!'iiSTno DA MAniNHA :-Se o nobre deputado 
nüo acredita. D:lquillo que eu prometto, não tenho meio 
:Ugum d.e eouvencê-lo do contr:ui.o. 

O S11. Á!STOSio PaADO :-NiLo acredito n~a promesfa& 
políticas. 

O Sa. MII'>IITIID DA húamuA : - A confia.n~a na5cc 
e~pontaneamente. 

Pllllsando á. proposta. do governo, dissa o Mbrc depu
tado que o ministro da marinha pedindo 3,000 prlv,!as 
de pret dos corpos de mnrinhagem, além ·ans prat;as do~ 
corpos de marinha. indicados :o o ~ 2•, pedia na. reali-
dade mais de 3,000 pra.;as. · · · 

O nobre deputado· teve anenas um equivoco com 
ess& obiecr,.ão. S. Ex. · reconbeceTá.1 com o maiB per
fllnct.Orie ei.t.mc ql!-e fnça. do projecto e com as idéas 
que D~tutalmente· possue 3. respeito. da orgnni:sação 
destae proJ??at&s ·e ~mt;oa... · · · · 

q ~a. 4.~~~~ Pa;~:oo dá. um II.P~· 
O s,.. Mn•.J.Ino •• ~r..u.~.,u : - ..• que niio h a. o 

excllSSO que o nobre deputado· presumia. 

No~ 2.•·se d,izque o .eorpo.d~pexiaea~eiros, 
o batalhio nav:al, aa .co!XIpa.nhia.a de~ :mari~ 
nhjliros .e o COl'pO de im~ ~.de M.a.~ 
Gto.r10 faZU1 ~e -~ l.o~a .aa..VIIl.actiw.. 

Seria. inconveniente que na lei .Q.e iixaçio àe forças o 
governo propuzesse a. tilteraçio .frequente do.& quadros 
d~tes corpos, nem haveria.-razão para isso. 

Portanto, qualquer que seja .o projec.to de lei de . fut:l.~ 
ção .de _força, m.an~m-&e .Jiem~ .estes<:otp()&, que~ 
o vlVe:aro, o8 depo81tos.das gu.armções. 

Porém, co.mo é .necessario determ.i.nar--E.e a for<;a na.-, 
val de que o goverllo deve dispôr, e o ma.terlal. de um:t 
esg~guardadaa p~oporção, conformea.lotação dos 
nav1os1 com as guanuçoes destes, c11mpre fixar o nu~ 
men> ue praças doa corpos de :marinha que o .governo 
podem embarcar. 

O Sa. Alttol.'tiO PuPo:-.As 3,000 praças siio retira
da& exclusivamente doa corpos de marinha 'f 

O Sa. MINIS'l"I\O Do\. MA11.1~llA :-~'ão ha du~da · ex-
clusivnmeute dos corpoa de :marinha. -· ' 

O Sa. ÂNTONJO PIU.DO :-E esse desfalque 'l 
·O Sa. l\!nusTRO D.&. 'M.uiL"llA. :-Otl corpos não :ficão 

derdalcados pelo ·facto de estar em dest:lca.mento parte 
de sua :força; ~rtanto, não ha. nem a poaaibilidJide de 
se preencher, pela razio mlUlifesta de que não ha.des
fa.lq_ue. 

Deade que o co~ de imperiaea mariuh~iros tem 3,000 
pra9Jls, :fornecendo 2,000 p&ra embarque, considera-se 
o corpo como preenchido, sem em burgo de não estar no 
quariel parte deaee corpo. E' o mesmo que se um corpo 
de guarnição :fixa de ~nalquer provincia. houvesse dAdo 
d!"~.entos ~ different~:s pontos da mesma. pro
VUl.CUI .• E' um serv1ço que se renova, sem dei.x:l.r aes
fa.lcadoa oa corpos. 

O Sa. A~Torno ~o:-'Eu não censurei :propriamente 
o~cto, disse que se:na. melhor que fossem organisa.dos 
por outro modo, afim de que o pa.iz eoubesee· o numero 
de praças com que _se despendt. 

O Sa. M1N1srao DA. MA.tuNa.t.:-SIJ.be-o petfeiU.mente. 

O Sa. ÂIITOI'IIO Pn.u>o::-Nií.o sabe ; seria melhor que 
se completasse o quadro efiectivo. 

O Sa. Mm1srno DA !lúli.INIIA:-Nos rela.torios achüo
se os quadros dos differentes corpes de marinha, e nu 
demonstração da despeza. do Imperio o despendio que 
se faz com esses corpos. Por conseguinte, quando se 
trata . de votar a. de~pezn para este ser\'i<;o, conhece-se 
perfe1 ta.nlente o peüo8l. 

Diase o nobre deJlUtado : , De que servirá n autori
sação do ~ 2o para .preenchimento da forÇ'a, se ha mais 
de G, 000 praçu.a '? " • 

Em primeiro luga;r, direi que a autorisáçüo é não só 
pnra. 1!-8 c!rcumst:mcins ordinaria.s, como para as ex
trnordtna.nas; em segundo lugar, os corpos podem sof
fr~r desf:~lque, e .é neces~ario que o governo tenha por 
le1 os mc1os su1ficientes de precnchci-los e da occorrcr ás 
urgencias do serviço. 

~d~ertio tambem o noure deputado que, estando o 
material dn armada em m&o estado era. censuravel q11C 

o governo não promovesse a sua reforma, e niio pedisse 
para isso o8 fundos necessa.rio5. 

• Sr. presidente, a decretncyiio das íor~ns de mar não 
é occasi.io opportuna de se tr~ de reformnr o mate
rial da. armada. .•. 

O Sn. A~ro~10 PRADO : - Nem eu disse isso. 
O Sa. llhsuTno DA ~JAl\lliRA :-••• ma.s a. ia.a que o 

nobre depuc..do procurou f:worecer com as suas recom
mcndações catá con~ignad:l no relatorio, e de al!!Uma. 
maneir11. prevenida em um projcoto apresentado ';esta. 
c:I.ma,l'IL1 concedendo wn credito para compra de navio~; 
de guerra, e '}Ue em tempo ~r/í. diaeutido. 

Ueve o nobre deput:l.clo coufeel&r que nii.o se ho. <le 
tratar de ele v &r ou restaurar o material dA noeaa armada. 
pre.terindo-se. a di.seusaio.daa lea a.IinUJU, que contém os 
me1os essencaes do go,·erno do &taclo. 

Disse o no~re dep!Jt&do: •Po.ndo .de! lAdO oa en~_uraça.
dos? e prefc?-'lndo o plano cona1~ido no rel~rio, como 
voa prepanua para as cventu&hda.dea de ama. guerra. 
flltura. '? Se vós prct4!ndeia apouaa construir c:orvetas e 
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canholl'eiras: de madeira; paTa iMtníe~ do!Y ofBm
e cruzeiro de nO!ll118' C)OBtas; de que elq)edlente ~s 
de dis~ earllériae c.omplica.ções -que·p<llll!ão exigir·a 
defesa-do: territorio-ou· da• .hónm naeioual~·»· 

sr~ . presidente;- ett nunbll ti .. e em'·viBt&' abmdonar os 
encouraçaàoe. t.Apoi&lori)" · 

O Sa. • .AlrroMro· PaAr>o·:'- Mas o expediente de col
loca-los na.s divers~ esta,.ões na.va.es traz esse resul
tado. 

O Sa. M.NIS.1:ao Di. :M.AaL'IDA.. :-Reconhecidos como 
são hoje o.s. encou.raça.doa. c.omo os melhores. na.:vios de 
guerra., ao men01tpel& i!lrulnera.bilidade de q_ue eii.o.-do
tndos, póde &ll{>}?ÕJ: o. illuatre deput&d.o que não hei de 
ter cuidado: da. conservação dos nossos na.vios de cou
raça, .·que aliás nos . cust:U:ão. t:l.nto dinheiro 'l 

O Sn. Ano:o~ro P-·:--Como ha· da..ter e58e..· aui
da.do em Mato-Grosso 't 

O Sa. Bulo DA. LA.cUNA.~-Na &o"Ull.-doce não se 
estmgãa. . · 

O Sa. l>lu~.IIITAO· DA. :M.uuNBA. :-Mas será. indispeu.
savel, prqua os. ll&'Vios. encouraçados 5io 08 melb.ores 
navioa: da guatta.,. qua· se >ldopte desde jú. o· plano· do 
decreto d,e; 13 de Maio de 186&1 que teve em vilta.. a 
conatituiçü.cr de um& ·marinha..de guerra..mais. ou me
nos per.feim '! Eu enteado .~ue nãD. 

Se o nobre depatado qu~.Zer dar-se ao trabalho de 
examinar aquelle piano, verá. que nelle se p1:0põe' a 
construc9'io· de graode numero de nAvios· .cncomzçados 
e de madeira, CJUe seria. muito pa.ra. delll'j&r que tiv.es
semos, mas CUJ& construcção nem eatá. em proporção 
com os nos&Os recursot finmceiroll,. lll!m porventura. 
com as -- no&~~&~~. nec:esaidades presentes. 

O Stt •. ARTexro -Pil.tDO : - Neese ponto esta.mos de 
accordo• 

O Sn. :-.Tr~~rsno DA. MÁ-Illli'IIA..: -1\Ias o mesmo Dito 
acontece com a construcção de navios de madeira pro
post:l. no relatorio1 porque não h!L de ser qu.ando tiver
mos sufficiente · materiJil da arma.da. que havemos de 
cuidar de formar os nossos homens· de mar (apoiado•}; 
cumpre instruir os nossos· officiaes de marinlí&, cumpre 
fazer· bou homens de mar·daquelles qu8' já. são-bons ho
mens de guerra (apoiadol), de modo que quando chegar 
a. e,·entualidad<l' da. guena tenh11m0s nli.o só o material 
c Jmo o pessoal. (.Apoiado&.) 

Accreace que é mais fa.cil adquirir o material,. to
mando provideucill.8 immediataa, por meio de compra 
de nn\·ios indispcnsa.vcis para uma eventualidade de 
guerra que se po>:;n dar •.• 

O Sa. ANTONIO PMDO : -Com grandes sacriS.cioe. 
O Sn.. MrNrsrao DA )I.~arNBA: - .•. do que formar 

olficines de marinha. (Apotado•.) Com seis ou oito me
zes de previdencia. poderemos ter o material necessario ; 
mns niio ba de ser com seis ou oito annos que poderemos 
ter olliciaes idoneos para uma. marinha regular. 

O Sn. BITTENCollaT : -.A. poiado. 
O SR. DllQm-Esrll.UIA. TEtXEIRA. :-Pensa. 'V. Ex:. 

~ue \'a~eneoutrarencouraçados promptos para comprar 't 
O Sli. Bo~.nlo DA kGUlfA. :-Na. guerra. do Pai:nguay 

não ee encontrá.rüo; deixou-se de comprar 't 
O Sn. JlJl(QUErt\A : - E sobre esta. questi'Lo de en

coumço.dos ha ainda muito que dizer. 
O Sn. MrNssmo DA MussaA.: -Demais, como bem 

diz o nobre deputado, na questão de encouraçados ha 
muito que dizer. Lembro ao nobre deputado a expe-

- rienei.:J. feita. com o na.vio Captain, a que se pretendeu 
&.r condições de invulnerabilidade e de defesa que 
s~:ificá.rão-lhe as condiçüea de estabilidade c o pcr
derao. 

A Inglaterra ainda est:i. fazendo experienci.u pua 
reconhece-r o melhor typo do navio encouraçado, em 
cuja comtrucção ai!ld.t. se niio disse a ultima p~l:l.vra.. 

O Sa. DoCIU•-Ee~ Tauuu. : - Y amos eaperar 
a ultima palavra. <t· 

O S11. lllnuiTIIO- DA. :MARr!HA. :-Que neeeesida.de te
moa née, que não receiamoe,, 11.0 menO& qU&Dto tle p6de 
confiar das preritões· huiJl&IIU, eeftlltualidade de um:s. 
guma, de fuel"'DDOt·ji ~M~~~~Uiei~·de ~OI im-

'J)elfeitoa, quando· para. O' ftlbnro· :poderemos obter JJM~
Ihores com as lições da experiencta· das•grandun~ 
maritim&s't 

Já. vê, pom.nto, V. Ex. que. a;-preferenci& que. o mi
ni.sterio da. marinha.. dá.: á. ~.de nmos.d.&ma
deir3>.fundai-se-. em:: conv.enieneiaa d11; aetuali~, que 
não é possivel prellerir. 

Mas obsei'\IO'G' o nobre· deputado: cr Se .não quereis 
abandonar esc encouraçadns ,. pot:que não os· cóDIJti"ftis 
todos no porto-do-Rio da Ja.neJro;, onde• a possibilidade 
de .l!el'eDt re~s é1 muito ma.i.or.· do-·que nas prDVitl
ciaa 'l » O. nobN deputado- illude-se ·qll:lndo· pensa,-que 
os encouraçados vão para aa provinc:w:, e· que: lá: fiea
ráõ por todo o .tempo até se uruicuem ou se. perderem. 

O esta.belecimento dai e&tações. · n&Ta.ee. Dlio- implica 
nem· a.nece~~~;id.a.de, . nem, mesmo a. con:"~>euiencia.. dQJIIU~o
vios se demorarem. indefulidamente nos- portos. · 

o Sn·. A:o~TOMO Pll.UIO : - 0: ncmre· mi~. ·reep
nheceu u impropriedadei! nauticas· dos noll80s encou
raçados p:u-a a nnvegaçiio• 

O Sa. Mfii~&TM D.A. MA.IUIIII:Ao: - Não são: a.proptiados 
pam a. nave~. do oceano, lllll.&eii.o : OS rna18-pwprii:>s 
para a defesa. dos portos e sua. policia;: e,. a n5o termos 
esses navios desarmados! .. a a.pp1icaç:ã.o que delle&. faze
mo~, na. segurança e t>OÜ.<:ia dos portee1 é sem, duvida. 
a mais conveniente. Repito, não. sã.o na. vi~ de, boas 
qua.lid.:J.des na.uticas; . porconoeguinte1 nio servem.pan 
frequentes viagens· no ·oceano, nem pe.ra o. iJ:urtruoç.io 
dos oflicio.es, nem tão pouco pa.r.a cruzeiros : lo&oi a · 
l!.pplicaçiio que se lhes deve d'ar é a da guarnição a.os 
portos e sua. policia.. 

E nem ereta. o nobre deputado que o meu illustre 
a.ntecessor, o Sr. Barão' de- Coteg;p&, estava. em nnta.
gouiGO comigo- quanto á.' COilBI!ruC:ÇÜll de navios de 
inadeira,só: porque entendia- que· d~os zelar os 
encourar.>.ados. 

Tal divergencia. me seria• peno~·, porque ninJtUeom 
-respeita. mai'8 do que et:us opsniõ.!s do digno Sr. Barão 
de Cotegi),l8. Mas lendo, como passo a fazer, um-trecho 
do relntorro do nobre· ex-núnistro da =in:b.a,. conven
cerei ao honrado deputado que estou de aecordo eom 
as idéas do meu· a.n.teceesor; 

« •••. Insto pan que habiliteis o m.iuisterio da mari
nha, na presente seuiio, com oa fundos indispeu~veis 
á.eonstrucção de navios de ma.dein, da grande velocidade 
e armados com poderosa. a.rtll!:tarU., cornorrne o plano 
a.dolltadlól1 a.fim de substituirem na canhoneiras que vol
tiio iio Para.guay, e têm de ser, in1a.l.livelmente, con
demnadas em. sua. ID3oior parte. 

" Attendei no map pa. n. a, e reconhecereis que todos 
os distríctos nava.es reel:l.m5.o embarcações de guerra. 
pa.rn. o serviço local. Não convem empre~ar nCl!te ser
viço os encouraçados, que, proprios excluswamente para 
a. guerra, iririe na.s provincias ter um deplora.vel fim, 
em ra.pido tempo, porque nem ao menos nella.s podem 
sotfrer inspe~io no fundo, como aqui, pC)r :fa.lt.'\ de 
diques. 

" Niio são ta.mbcm estes na\"ios, principalmente da& 
typos que possuimo~, adequndos para constituire.m es
qua.dr&~~ ou dh·iwes de e-:oluçües, em que oflic:t11es c 
marinheiros adquirão a prattea dz.s m:l.llobras, e aquelle 
desapego á. vida de terr:J. que só as longas viagens 
podem enraizar1 e que fórm.:1. o verdadeiro homem do 

rn~.Conheço que a nossa marinha. tem necessidade de 
manter permanentemente no oceano uma. força naval, 
destin:s.da exelu .. iva.mente iquelle fim, renovando-se 
a.a guaruiçües de certo11 em cert.o_s ~riodo~; e não vos 
anuuncio a . rea.liuçM desta. medid&indeclinaYel, _por
que nüo temos navios. Eis oamotivos por que dou pre
ierenci& neste momento á. construcç:í.Q de vapores de 
madeira. daquella. classe, reput:l.dos ai11da. agora e."
eeUentel machinas de gneru., e mnn.tendo sampre a sua 
anperiorid:!de como na.7ios de. instrucçao ••••.•• • • • • • ............................... -.. ··-·-··· .......... -······ 

« Oa navio& ~moolln.(lados puaão U.je por t&lú.'ls 
modifica~ües, e aii.o tão divididas as. o~ú>u ~ ZlH~to 
dos diversos t!Pos experin;en~os, qae é. m~ ~ 
cado par& um pa.iz que lláO dllpü~ doa admirave~a re
cano. à. I~· e da Fl'llll<;& ~euàr e8IIUI 
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CU$toee.a c:olll!truCÇões, quando outras iudispenaavei.a 
pedem preferencia. • . . • • • • • • • • • 

• ~ Q~do • e~ ;.m~ -fo~cia. ~thna,· w; p;im~ 
ordem, c:omo a naçiio Cltada, ae obaer."& esta lie&itação 
e ae procede com tanta reftexão, como poderemos .nós 
adoptar, de•de já, t;m t~ para a fragata encour.rça.da 
que deaejam?s .ter~ E por esta ~usa, e por outras 
que j& Tos 1r.diqnel7 que prefiro nM começar a exe
cução do plano de organisaçiío de nossa esquadrs. por 
esea diapendiO&a construcção, que &6 ella a.bserveria 
reeur~NS que podem. ser applieades, agora, com mais 
v&Bta,"8IIl a outras do mesmo plano."· . • • • • 

Do exposto ha de reconhecer o :aobre deputado 11ne, 
&alva a applieaçio dos encouraçados para. a guarniçao e 
policia. dos portos, a minha opinião está. completamente 
de accordo com a do illnatrado Sr. Ba.rão de Cotegipe, 
icerea da preferenciA que se deve dar á. eonatrncç.:;:o 
de nanos de madeira.; élivirjo sómente do nobre barão 
exn entender que .; possivel guamecereJD-se os nossos 
portos com os enconraça.dos, sem que, entretanto, elles. 
deixem de ser re~dos no porto do Rio de Janeiro 
l1ll.& oceasiões deVld&a.-

DeEde que o navio encouraçado ni.o estacione inde
finids.mente em um porto, e possa vir a.o Rio de Ja
neiro, para aqui limpar o fundo e sofi'rer os pequenos 
r~paros de que prec•se, está satisfeita a nece5aidade a 
que alludio o nobre Bariio de Cotegipe. 

O Sa. ANTONIO PIWIO:-Note. q•e V. Ex. disse que 
uses na-.ios não têm as condições nauticas indispen
saveis para a nllvegaçii.o. 

O Sa. l\lJNJSTao DA MAa.IN1lA.: - O nobre deputado 
i!1iiate na mais improcedente de suas a.rguiçõea : quando 
eu declarei que os noaacs encouraçado& não tin.biio as 
melhores qualidades nauticas, e erão ixnproprios ~ os 
cruzeiroa e para. as viagellll de instrneção, nao quiz 
dizer com isso que elles es.a.viio impossibilitados de fazer 
qll3Jquer ,·iagem. 

O Sa.. BAJt.io DA. LAGUNA : -Apoiado. 

O Sa. Mr.nsTRo DA l\LuusllA: -Têm chegado ao 
porto do Rio de . Janeir• e sabido delle muitos dos 
nossos enc:our:J.çados, alguns dos quaes fizerão a. via
g-em da Europa, e todo' a do Rio da Prata ; maa nio 
!ão na 'rios que tenhão u condiçõei precisas para lon-
~s e constantes virurens. . 

O nobre deputado não duvidou que havi~ conve
:J.i.encia de se tr&tar da instrncção dos officiaes de ma~ 
rinha ; mas perguntou : o que tem feito o governo 'r 
O ministerio ectual tem feito, no pequeno espaço 
li<: tempo de que diapoz, aquillo gne humannmente era 
po~õh·el. Diversos officiaes de nosaa marinha de guerra 
t.<m sido mandados :í. Europ:17 uma viagem de instruc
ç:to foi determinada. 

O Sr .. A:o.-roNJO PaADO :-Referi-me & construcçiio de 
:-~a•ios de madeir:11 que V. Ex. julga indiapenaavel para 
a i::l!'tr.lcç:ão dos officiaes. 

(H a outroo aparte~.) 
O Sn. ~hNJSTilO DA MAa.T.\liA. :-:Ma, o DObre dcj>utlt

<lo o que acoDEelha 'f Angmentar-se o soldo do~ offi
c:iaes, traur-sede uma boa. lei de promoç<;es, etc. Acom
panho o nobre deputado nestas aspir:J'(ÕtS, parece-me 
q_::e o :lUgmento do soldo dos officiaes de marinha o! 
medida de evidente justiça ( apoia<Ws ), e della trato no 
meu relatorio. Mas o nobre deputado deve ponderar 
que est:l medida n.üo póde ser tom:J.da isoladamente, e 
sim de combinação com o áugmento que se puder fazer 
::os Yencimentos dos officiaes do exercito, afim de que 
un:ndas classe não fique maisfa.vorecidado qne a outra, 
<> qne daria. luga:r a queix:J.a de inconteatavel funda
mento. 

Opportuuamente o governo ha de empregar todos 
&õ e;.ior~os para melhorar os vencimentos dos officiaes 
t.b annada ; e pelo que o uobre deputado disse posso 
uesde já. conbr com &eu voto em favor desta medida 
d.e l:lllni!esta justiça. 

Cn 'Voz :-Com muiton·otos. (A,,oiados.) 

O Se.. !-!tNISTM DA. r.t...at!IJU: - Qua.nto :í. lei de 

promoções, o nobre deputado sabe que não ha muitos 
dias. eu defendi na cafDara vitalicia ~ projecto neate 
sentido, que passou para a segunda disCll&~io. 

Quererá. o nobre deputado que tudo tenha sido feito 
a um tempo, por um miniaterio que tem apenaa tres 
mezes de existeneia, dos quaes mez e meio em_prega
dos no debate do parlamento 'l Seria isso ex1gencia 
exorbitante. 

PerFtou o nobre deputado de que maneira pre
~der181Dos preencher a forç:~o decreta.il... e ae o ~overno 
tinha tcnção de empregar o recrutamento ; e accres
centon: « Se o goven10 pretende empregar o recruta
mento, como é expresao no art. 2<> da proposta, entio 
está em contradicção com o ministro d& marinha, que 
Qiz qae podemos hoje prescindir desse meio odioso.» 

Sr. presiden~t com a. creação daa companhiu de 
aprendiZes ma.rinD.eiros, instituição • • • 

O Sa. DuQUE-EsTUDA TEIXEIIIA :-Va.ntajosisaima.. 
O Sa. MJNISTao DA l\Lulii'IlLI. : - ••• vantajosissima, 

conforme a qua.li.fieaçiio à.o meu nobre amigo e parente 
deputado pelo mnnicipio neutro, temos um viveiro quasi 
que euffietente, talvez mesmo sufficiente, para os sup
primentos dos nossoe corpos de imperiaea marinheiros, 
e com estes é possi vel termos as guarnições sufficientes 
para os nossos navios de guerra ( apoiadoa) i e faço ten
çüo . de recommendar aos presidentea de provincia 
que se a.bstenhão por ora de recrutar para a armada. 
(Apoiados.) · 

Niü> pretendo, portanto, USA~", por emquanto ao menos, 
do meio odioso do recrutamento, coDforme a expressão 
do relatorio da marinha. 

Mas, Sr. presidente, é possivel que em circnmstan
cia.s extraorélinariaa não possamos prescindir do ang
mento das nossas i'ULrDi~s de mar, e neste cuo, sendo 
insuf!icientes os corpos de marinha, e quasi illnsorio o 
augme11to dellea pelo eng:1jamento de voluntarioa, nio 
teremos. remedio seni.o lançar mão do recrutamento 
para constituir :15 guarnições dos noef<>s navioa de 
guerra· e, como a autoriasçiio do art. 2~ é gen.l, vê o 
nobre Jeputado que ella p6de ter uma applicação muito 
legal e muito conveniente em circumstancias de gu~. 

O Sa. Â:O.TONIO PllAJ)o :-Maa o governo tem àbuMdo 
tanto do reerutamento da marinb& .••• 

O Sn. 'MELLo MATTos:- E presta-se tanto para 
eleições. 

O Sn. ÂNTO:'IlO PRADo:- ..•. que seria melhor que 
nio estivesse na lei. Não me refiro :10 governo a;:tual, 
e sim :10 governo geral. 

O Sll. MtNISrao DA. !IIARIXBA : - O nobre deputado 
censurou o governo por ter acabado com o comm:1ndo 
da flotilha do Alto-Urugna\·, reunindo essa pequena 
forya. :1. existente no Rio-Griud.e. 

Sr. presidente, qUAndo se reunirão os dous navios 
que estavio no Alto-Urugu:~y ao commando da for-ra 
do Rio-Grande niio se deixon de parte convenienc1a 
:~.lguma que até entãu estivesse attendida. 

O Sa. BARio DA. LAG-c;SA.:-Apoi&do. 
O Sa.. MJSISTa.o DA lllAni!'IIIA:- Os doll! navios t.;m 

o seu commando especil<l, m3.1! pasaão a ser superintendi
doa pdo command:t.nte d:t. força do Rio-Grande, que, 
por ~ua expcriencia mesmo daquella. localid:lde, está 
mais no caso de attender de perto á regularidade do 
sen·íço. 

Certos abusos se d:n·ão n:1quelle commando, que es
tava como que separado da a~:Çã.o dos ebefes da armad:l., 
e com a medida de que fullou o nobre deputado, sem 
comproxnetter por maneira nlgnm.a. os inte~ees que 
e~sa. pequena torça tem de fisCalisar, elles ficio sim
plesmente superintendidos pelo commando do Rio
Granà~. oue está con:liado a um dos nossos mais dis
tinctos · ot.iciaes-generaes d:l a.rma.cb.. (Apoiados c 
aparte!.) 

Mas eu consiuero cata questão como queatiuncul:!., e 
pa.aearei a outra de maior lUont:a, auscitad3. pelo nobre 
deput:~do por S. Paulo e desenvolvida pelo honrado dc
p11tado pelo Rio-Gr:mde do Sul: a snppressão da divi
são nr.,·3l do P.i.o da Prata. 

O nobre deputado pelo Rio-Grande do Sul a.l?reciou & 
qu~tão por dnas f:Jcea: uma relativa á. convemenciada 
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noasa mari.uha, outra coDcernente ::.os iDteresses poli
ticoa e commerciaea que de,·em 11er &liStentadoll nas 
~do Prata.. 

Em relação á. erimeira face lfuae-DO& o honrado de
putado que a di'risão em ifoutevid<!o era maia a.pro
priada para os cruuiros da costa que a de Sa.nta.-Ca
tharina; que, estacionada em Monte-vidéo, os nossos 
na-vios podiio co~. mais facilidade empregar-se em na
"fegaçõea e exerClCIOS frequentes. 

O Sa. JoAQUIX DE :MzNDONc.t.: - Ter mais mobili-
cb.de. . 

O Sa. !lhNISTRO DA JIIA.nJNM : -Sim, senhor. 
O Sa. JOAQUI!Il DE MENDOliÇA:- E com a va.ntagem 

de eatudar-ee a na.vegaçao. 
O Sa. lbNISTno DA. MAIU!\lr.\: - Que :não se dará o 

inconveniente, já. varias yezes arguido, de serem as 
noesas eataçl>es mero deposito de gunrnirões inacti vas ; 
de modo 9.ue, a. pa.r da segurauça que os nossos navios 
encontrariu.onaquelle~rto, a. instrucçli.o da nossa mari
nha em, na. opinião do nobre deputado, raziio suffi
ciente para se manter a divisão em Montevidéo. 

lllas perguntarei ao nobre deputado: se a noss& es
tação tiver o seu centro ein Santa-Ca.tharina., desta
cando, porém, constantemente na.'>ios para. ){ontevid<io e 
p:ua o ~o de Janeiro, não comprehenderá um espaço 
muito m&ior do que o diatricto da'uella estação naval 
para. o exercício d:1. navegação, operações de manobra., 
d.e sondagem, praticas de bordo, e muitos outros aer
viços que constituem a profissão do official de marinha'? 

O Sa. JOAQUIM DE ME."'DONÇA di um aparte no sen
tido de que a. instrucção da marfuha serla. maior na 
e.staçiio naval do Rio da Prata. 

O Sa. MlNisrno DA l't!A.l\JNW. : -!lias :~eabo de figu
r:ll' ao nobre deputado uma bypothese em que essa ins
trucçio aarln mui*o mais dtsen,·olvida do que se a es
taçiio se concentrasse em Montevidéo ; porque, sendo 
o centro da. estaçii.o em Santa-Cath:ninn, lia muito 
maior eapaço para o sul e pua. o norte, afim de se fa
zerem as evoluç<íes1 manobras e exercícios que sa:o in
dispensa. veia p!!ra s. pratiea e instrucção do official de 
marinha, além do conhecimento que bavi~o de adqui
rir das costas do Imperio e daa de litoral do Estado 
Yizinho. 

E accrescentarei ao nobre deputado que com :.s pro
vid.enci:u tomadas, fazendo-se o centro d:~. estaç5.o em 
Santa-Ca.tharina, e providenciando-se como providen· 
ciei para. que a. di'>isâo tenha sempre um ou dous navios 
em Montevidéo1 dá-se aconveniencia que na:o se darin 
com a estaçio em Montevidéo (apoiados); que não se 
«Urla, porque o nobre deputado, sC: nã.o'l68.be1 deve saber 
que e~sa. estaçiionavnl n'llDca fazU.cruzeiros, nunQ fazia 
man.obr:u., nunca. f:l.zia. exercícios de nrtilha.riu . 

O Sa. A.~'TONJo Pa.a.Do: -Não apoiado. 
O Sa. :11-Inmno DA !IIAJ\INRA :-Ella. :foi na rea!idadc 

qulsÍ sempre um deposito de guarnições in;,ctivas; 
Desde '!,Ue se estabeleça. o centro d:1. estação Lll."'"!ll 

c:n S:inta-Cntbarina., expedindo-~ !!avias pan l.Ionte
"id<.'o e Rio . de Janeiro, substitui•los com prazo bre.,e, 
lta necessariamente o serviço de c~.u:eiro frequente c o 
exame das costas do Brazil, que o nobre deputado en
t~::;de, e entende bem, que devem ser pei!eit:tmcnte 
co::~hecida.s pelos nossos ofiici:les <l.e mariilha. 

J:í. vê, portanto, o nobre deputado que a instr~:cçíio 
dos ::r.ossos officiaes de marinha, bem longe de ficar pre
judiCAda, foi attendid:~. e consid.<~rada. com a medida 
tomad.'t pelo ministerio a. meu c:1rgo. (.4poia<k•.) 

!>Ias não eiio estas, segundo observou o illustrc mem-
1Jro pelo Rio-Gr:tnde, as principaes razões com que 
impugnou a medida. do governo; e não d.e:vem sê-lo, 
porque essas I'!lzões, ao menos em minha opiiliiio 1 não 
parecem convincentes. Á raziio principal, disse-nos o 
nobre deputado, é que temos iute:resses impoTts.ntes que 
proteger no Rio da Prata ; além de c;ue, 08 nossos vizinhos 
41.e't'em-noa CII.U&ar tal ou qual inquiet.'l';'.ão por m:U dis
brçach hostilidade tl injn•t:l.s n:pposiçúos, que j:< dc
veri5o reputar-se desmentidas pela lealdade e fran
<pteza do procedimento do lmperio. 

,, E, pergunta elle, q'Wlndo &inda. não temos o trat:ldo 
definitivo de paz com o l'aragua.y, qualldo ou~ ques-

tüea diplomaticas não estio ainda decididas com as 
republicas de Montevidéo e Buenos-A:Y!ea, é que '>Ót. 
retirais forçaa do Imperio daa agua.s do Rio da Pr&ta '!' 
Qaando um& popn!açio, .iuuneusa é victim& de com
metti.mentes violentos por p&rte doa noll!oa vizinhos da. 
fronteira, é que quereu deixar 08 aoesoa eomp3triota& 
desarmado& da proteeçio moral que impõe a pre.!en~ 
de uma força. na.Yal 't » 

~hores,, se as questões do Paragut:y ainda. não 
estão terminadas pelo tratado defin.itJ.vo de paz , 
t:Lmbem não é meaoa verdade que conserva.mos no 
l'a.raguay unta diviMo naval. 

~ua.nto,•porém, ás nossas relações com a& duas repu
bliCAS de Monte,idéo e Buenos-Ayres , direi que ne~ 
ellas se podem alterar com a diminuição da. nossa fio
tilhs., nem esta . er:t de taes proporções que se pude~ 
coi1Siderar uma forçg. de respeito. 

Segundo o ma.ppa annexo ao relatorio do anno p:us
sado, nó~ tínhamos no Rio da Prata quatro n&vios ape
nas. Um deU~ está hoje condemnado e o outro ere 
wn patacho. (Li.) 

COm uma. força tão limitada não poderíamos de certo 
fazer a guerra ma.ritima. colll Montevidéo, qU&Udo este 
triete eventualid3de viesse a ter lugar. Demais, niio é pro
V&Yel que se abrissem hostilidade& com um Estado vizi
nlJo, cojoa negocios nos são conhecidos, e cuja attitude 
acompanhamos de perto, sem est:lrmos prevenidos; e nz. 
peior hypotheae, fic:>.ndo 06 E&tados ribeirinhos do Rio 
da. Pre.ta a. tilo curta. diatancia das províncias do Rio
Grande e de Sa.nta-Cath8.l'iaa.1 onde temos forças de 
mar e de terra., não é possivel suppór que aos achasse
mos completamente de~uteladoa, qll&lldo em meÜ'. 
duz~a de di:1s poderíamos acudir ao ata~ue ou á defesa. 
Fehzmente o nobre deputado :'ÜO alludio a. esta.' hypo
these, mns :í de um simples desembarque para a proteo
<;~o _de ua; banco, ou de uma. CASa particular de Bra
zilelros. :t\esse caao, pergunto ao nobre deputado, niio 
serão eufficientes IIS ~"Ual'DÍçõea de um ou dous ns:vio,; 
de guerra.? 

Mas, se ti simplesmente o :s.poio moral de nosso go
ver;:o que o honrado membro deseja. ~anter n:1quellas 
Tes1ues, parece-me que a nossa. bandetra tanto e re!
peltada em Montevidéo no topo de dous na-vios com') 
nos ma.atros de quatro, sobretudo quando eates nav~s 
não são de primeira ordem 

O Sa. JOA.Qt:IX DE ME!\'DO~CA.:- Lembro a. V. Ex. ;, 
f~cto de que .falia o rcl:t.toric<; do Sr. ministro dos nego
CIOS eatr:lngetroe. 

O Sn. MJ!'IISTJ\0 D,\ MARINllA:-E direi a V. Ex., 
Sr. presidente, que não reputo :1. pTesenÇll de nma forç.:~ 
impo::~entc o meio mais :r.dcqua.do de mantermos a 
nossa for1a moral :13.11 agu.a.a do Rio da. Prata.. 

t:ma política generosa, de boa fé e confiança, ha de 
ser a. nossa primeirt. garantia de prestigio entre as n:.
çC.~ \'izinha.S. (Apoiado!.) 

O SI'.. J G.\Qt'"l DE 1\blllloliÇA: -Mas a. comervaçi!.c 
d.3. esta)iO não prejndi.e11. esta. politie3. 

O 5.1. !oil:sisTno 1u, :\tAal~JU.: - Ni.o MS illudamos. 
Nós nio poderemos ter em quatro naviO" for'<1' sufil
ci;,z:t<! de desembarque para acudir a. hostilidade, e!:'. 
Monte,·idéo. ou :í. protecção de nossos compatriotas de. 
fr.>z:~eir:r. oriental. Não ser;!. com as guarmç·ões de pe
queno ntt:nero de navios que havemos de garantir a se
~a::::<;:t i:ldh'idual dos Brazileiros que rc~idem nas !ro:J.
:e:rss. e:n uma l:Lrga. cinta do territorio vizinho, ne:u 
com t:tes gus.rniç\i~s defenàeremos as nossas propri!ls 
fro::~te:ras, servi<;o proprio do exercito de terra. c nõlncc. 
de forças :na.ritimas. 

?or::a::~to, , .ê o íllustre deputado que não supprimimcs 
con:pletamente a nossa força. de lllontevidéo; ba,·emo& 
de ter se:upre alli um ou dons nn,·ios de guerra., par.:. 
apoio e protecçiio do nosso commerci<> e dos interesse~ 
q~:.e n:<o desconbc~o que temo& no Rio da. Pr:~t."t, d' 
cujos a!faentes principae!l somos ribeirinho&. 

Nio precil!amo,, porém, de uma força maior co:: 
~aodicio dos diahl'iros publicos e da in.strnct;ão doa 
oflic:Us de marinha. 

O Sa. ,T o.\QL-ut: DE l\fENDONCA :-0 sacrificio é o me~ms. 

O SP.. ~r::o.'!'sTno DA ~h~lllaA: - Não, senhor • .A.~ 
cor.:t~orias dos offici&es em paiz estrallgeiro são dobra-
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das, e os ps.gamentos .fazem-se em ouro, calculado a 
8S960 & libra. esterli.na, o que &earrebl um exaesao de 
despeza que podem~ erit&r • .Além disto, .h& a collllide
nção de que a despez:a com as ll085IUJ forças será feita 
em.um dosportos dn Imperio,dandovida.emevimenw 
á& difi'~rentl'S industrial; que am existem, elo que re
l!ulW'á menor llespe:z~t, porque os fornecimentos serão 
mais ba.rntos, e a con\·eniencia. de ser. o dinheiro dis
pendido no paiz. 

Se o illustre- deputado me provasse que temos ne
ccssidlldc de maior numero de nnTios em Motevidéo, 
por circumstancias excepcionaes a qoe alludisse, entiio 
ba'\"eria procedenei& no 'eu ~paro. Mas augmentar as 
f o~ do Rio da. Pmta, quando e~;tamos em relações de 
paz. com os vi:t.inhos daquella. .. paragens, e nada se re
ceia que perturbe a tr.lllquillidnde on a seHUrançs dos 
noseoa comp~triotas alli :residentes, e, o que e mais, com 
sacrificio dos dinheiros publico&, pareee-me, perdOe-me 
o nobre deJ">ut:l.do 1 que não é procedimento clig:no de 
ser adoptado. 

Em concluf'ão, a. medida. que tomei proporciona 
mais instruc~iio aoa officiaes d!l marinha, niio dei= 
de~;protegidoa os nosaos intereaaes no Rio d& Pmta, di
minue a despez:~. e ptc~move o :a.ugtnento do com
:mercio e indw.tria de um.a das cidades do Ixnperio. 
( Apota.dos.) 

VozES: - ~ão tem du'\"ida.. 

O ~~~- Mll'IISTI\0 DA.l\Lu!.~ :-:MM, &e a experiencia 
mostrar que me illudo, e qne o.nobre deputado ,; que 
tem rallão nas Eua! apprenemões, reformarei o meu 
aeto, córrigirei o meu erro. Nio tenho em vista. ~o 
attender áS convenieneias dô Estado. ., 

O nobre depntado acabou o seu discurso cbam:mdo 
a. minha. attençilo p11r:>. o serviço da. pn.tica.gem da 
barra do Rio-Grande do Snl e dRs vistorias, pU':!. o 
augu:ento doa vencimentos do corpo de !&nde, erecom
mendando a eo!lstrueção de um. pharol na barra de 
S. Gonçalo. 

:Na hora. adiant:lda em que fa.llo já. não posso dar 
ao nobre deputado informações minueioatu~ :icerca dos 
~ços de que trotou. 

Não duvido que niio ~e tenh~ feito com todo o cui
dado o aer-.;io;o das viatorbs, c Jll:Ome\to ao nobre de
put:l.do qM não dcs'l'iarei n minha a.ttenção deste 
ponto. 

.-\co~t~panho ao nobre deputado ntu1 refiexQe& que fez 
a :respeito do servi~ da. prati~xn da barru do Rio
Grande. Parece-me que os praticos nüo aio p~os de
,.·ida.mente, assim como não o são -:>utroa de diversas 
província.~ ; ee o corpo leg;isla.tivo ee dispu.zer a. a.~
ment:tr as gratificações deasea bons servidores, não 
Eeri eltl. mim que encontre opposiç;io. 

Quanto ae pbarol, direi ao nobre deputado que no 
meu re!o.torio trs.tei da necessidllde de se illnminar mais 
a costa do Imnerio. Entendo que o serviço dos pha.róes 
é dos que :m:~.is se recommcndão, pelas vanta.geu• que 
presti10 :1. n:1vcgaçüo e ao commercio. (.4poiC1dos.) 

Portanto, se pelos c~mes a que se hn de proceder, 
e auxiliado já. nelas informaçves muito ~alio@aa do 
nobre deputndo; eu reconhecer a necessidade de eri
~r-se um pbarol no. barrn de S. Gonç-:Uo, ni.o terei 
~u,·id& em dotar a provincia do Rio-Grande do Sul 
com ms.is esse melhoramento. 

O Sn- Jo•ÓIJIM DE ~IE:-."Do:«;.o.: -Fará. um gr:mde 
ser·;iço. 

O Sa. )!ISI&Tao ».o. ~Ú.RI!'IBA :-São e~~ta.s as conside
rnçõta per!unctorias (não apoiaáorj que eu tinha 4e 
fazer em resJ•osta MS bonrados membros, sobre os dif
ferentes serviços do ministerio a meu c:ugu. 

Dep!oro ..-.e tivesse de responder como opposicionista. 
ao lll4!U noJre collega. deputado por S. Paulo. 

E~pero qne S. Ex. e os mais a~s nQISOs diver
gentes do miniateri.o, re:í!.ect.indo melàorl_sintão a c:on
veniencia de deixar de parte mal enten<1idu disaiden.
<:ias, que \ante oomprometwm & 110rte doa pa:rtidos no 
nosso paiz. (.Apoiado~.) 

Discordem e111bora em questões de doutrina, a. :res-
peito de certos pontoe; isao ~· ]uatifi~ (\lle, con~~er
~dores todos, como somos, correligion:J.rioe e auücos, 
:cão tnbalhem eob o do=inio do IZlesao ~tD 

pç!.!tico _para & prosperidade deste gr:mde corpo oue se 
chama TI!IJlllri.o do Brazil. (.Apoiado6.) -

Não ha. de Mr com tirote1oa partid.à.ri.~ ae'ln, ongem 
ustifi.ea.ds. e de dundoso resultado, que noa havem'Os 

de recoll1IIlendar ao respeito dos nOSM&· ~ersarl.oa e 
i estima. e C<lnfian~ dO& ~ amigos. (Apoiado,.) 
N'"a.o; será ?el:l. elevação dos nOBSOB aentimentoa poli
ticos, p9lo 1mpel'io da opinião e pelo. pro~ de con
corrermos todos pua ~ felieidaâ.e :lo pau, qn~; have
mos de alcançar em nosso f:l.•or, se não 01 appla.usos do 
dia., :ta menos o juizo benevolo da posteridade. 

"VOZES : -Muito ben. : muito bem. 
(o orador e felicitado J.' U <JIIIUi WBM OI Sn. deputados 

presenltl.) 

À discnssão nca. adiad::L llela. hora. 

O Sa. 1° SEcttT.uuo, obtendo :r. palavra ~ or
dem , procede :i. leitum d&a seguintes redacç<:íes: 

" A. :wembléa geral tei!Olve : 
" Art. 1. 0 E' o govertlo autorisa.do para mandar fa

zer exame do 20 anno medico da faculdade da c6rte 
o alumno ouvinte Joaquim de .Almeida Vida! Junior, 
depois de fazer exame das lll3.'llerias dl:! 1 o a.nno, no 
qual :1eba-se matriculado. 

« Art. 2. • Siio revogadas a.s disposições em contrario. 
« Sal3 das commissões, em 22 de Jnnho de 1871.

A. c. Roàriguu.-.103é Calmon. • 
cr A. nssembléa geral re110lve : 
" Art. 1.• E' o governo autorisado pa.ra ma.ndar que 

sejã.o v:ilidos ns. fa.cnldade medics. da. cõrte oa exames 
preJ>:&l'torios feitos pelo e.l~unuo José Augusto Monteiro 
4e GOO.oy ·na. 1acn.ldAde de S. Paulo. 

" Art. 2. o São :revogadas as disposi~lies em contrario. 
cr Ssa d:r.s coxnmi~, em 22 de Junho de 1871.

A. C. /lodri9uts.-Jo.sé Calmon, » 

«A. assembléa geral resolve: 
<r Art. 1. 0 E' o governo autorislldo para. mandar de~~de 

j:i. matricul:tr no 1• &llllO da escol& ceo1tr&l o a.lumno 
ouvinte Josê Luiz Camil1ad& Junior, o qual. não poderá. 
ser admittido a exa.mc das respectivu materiaa eem 
mostl'lll''se habilitado nos prepara.torios de aritlunetica 
e geoppb.ia que lhe f:Utii.õ • 

" Art. 2. o Silo rev~ aa disposições em contrario. 
« &ili das commi.ssões, em 22 de Junho de 1871.

.t:l. C. RodrigiJl!8.-iO«é Calmon. » 

« A :7.5scmblé:l. genl resolve : 
« Art. 1.0 E! . o governo autorisado para mandar 

desd<l já. matriculm- no 1° anno medico da faculds.de da 
côrte o alumno ounnte Luiz Rodolpbo Duque-Estrada 
Sayiio, o qual niio poder.í. ser adm1ttido a exame das 
respectivas materias sem mostrar-se habilitado no pre
pa.n~rio d(! n1gebra. que lhe falta.. 

« Art. 2.• São revogadas as disposições em contra
rio. 

" Sala das coxnmissões, em 22 de Junho de 1871.
Á. C. RQdriuue•.-Jo•é Ça.lmoa. » 

" A assemblé& geral resolve: 
" Art. 1. • E' o governo a.utorisado pa.r:r. ma.ndat 

desde já. m:1.tricular no 1• anno medico cà.:faculda.de da. 
eúrte o alumno ouvinte An~?Usto Ces3.r das Chagas, o 
qual não poderá. ser admittido a exame das respecth·as 
materias sem mostrnr-se habilitado no prepara.torio que 
lhe blta. 

" Art. 2. 0 São revogadas as disposiÇÕ68 em contra
rio. 

« Saladas commis~es, em 22 de Junho de 187l.
..d. C. Jtodriguts.-Ju.ré Calmon. » 

" .A. W!Belllblé& geral :resolve : 
" A.rt. 1. • O ~vemo ~ atoriaado pua mandar que 

sejão validos 11& b.euldade medica. da côrte oa exames 
prepara.torios feitoa pelo. &lum.no Joe.quim Frauciteo 
Leal Junior na escola.. de ma.ri.Dh&: 

" J.:rt. 2.• Revo~M as dispot.i.çüe& em contrario. 
" Sais. da.s comml58Õea, em 22 de Junho de 1871.

. .d.. c. Rodrigtm.-José Colmon. » 
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« A 886embléa geral resolve: 
« Art. 1.• E' o goveru.o autoriaa.do a III3.Ild.u a.dmit

tir a exame das materiu do to auno medico da córte 
o lllumno ouvinte Antonio Fra.ucisco Meirelles Leal, 
aceitando--se-lhe, como válidos, os exames de historia. 
e geographia feitos na escola de marinha, e o de lathP, 
prestado ha mais de quatro annoa. 

«Art. 2.• São revogadas as disposiç.ües em contrario. 
« Sala das co=issões, em 22 de Junho de 1811.

.A. C. Rodrigues.-Josi Calmon. » 

« A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.• E' o governo autorisado JlAr3. mandar 

desde já matricular no 1• anuo medico da.hculda.deda 
côrte o alumno ouvinte Edgard Luiz de Gouvêa, o 
qual não poderá ser admittido a exame das respectivas 
materia.s sem mostrar-se habilitndo no prepara.torio de 
geometria f!Ue lhe :falta. 

«Art. 2.• São revogadas as disposições em contrario. 
«Sala. das commissões, em 22 de Jllllho de 1871.

.A.. Coelho Rodrigues.- José Calmon. » 

Dada. a. ordem do dia, levant:l-se a. sessão âs cinco 
horas e um qua.rto da t:lrde. 

A.cta. em 23 de Junho. 

PRESIDENCIA DO Sll.. CONDE D& BAEPENDY. 

SvJJ.XA.ruo.-&cpediente.-Pem1íes a. ditJtr,os.- Matricula 
ele tltudantu. 

A_o meio-dia, feita a ebamada, a.chão-se presentes os 
Srs. CondP. de l,la.ependyt Portella, Para.nnoa, Pinto 
Pessoa, Guim:uies, Angelo do Amaral, Araujo Lim:~o, 
Souza Reis, Ferreira VIAnna, Cas&do, Diogo Velho, 
Ev&llgelista Lo bato, Salles, Fureira da Veiga., :S:era.
clito Graça, João Menqes, Barão da Laguna, Camil1o 
Barreto, Carneiro da Cunh.-t, Lima. e Silva, Jo~uim Pe
dro, Si~ueira. Mendes, José Calmon, Bariio de Anajn
tuba, Bttten<lOurt, Bahia, Pinheiro, Luiz Carlos, F. Be
lisario, Alencar Araripe, Jansen d<~ Paço, 'Mello Rego, 
Sobral Pinto, .Barros Cobra, Henriques, Duarte de Aze
vedo, Correa de Oliveira, .Barão de Anadia, Rnpo&o dn. 
Camara, Bandeira de Mello, Cardoso -de Menezes, Can~ 
dido Murta, Jeronymo Penido, Mello Moraes, Pereira 
Franc<~, Manoel Clementino, C:llldido da Rocha, Corrêa, 
Barão de Ara.çngy, Fiel de Carvalho, Teixeira Junior, 
Fausto de Aguiar, Simões Lopes, Floriano de Godoy e 
Junqueir:l. 

F:Ut:io com pnrticipa.çãoos Srs. Ass~ Rochn, Araujo 
Góes, Au~usto Chaves, Borges Monteiro, Candido Tor
res, Coelno Rodrigues1 Cícero DantM, Costa Pinto, 
Cruz Machado, Dionysio :l>{artins, Dins da Rocha, Fer
n:llldes Vieira, Ferreira Lage, Nebias, Pederneiras, 
Rosa, Paulino de So= e Theodoro da Silva ; e sem 
ella. os Srs. Almeida Pereira, Aureliano de Can·alho, 
Afionso de Carvalho, Andrade Figueira, Azambuja1 
Antonio Prado, Augusto de Oliveira., Barão da Villi. 
da Barra, Benjamim, Camillo de Figueiredo1 Canedo, 
Car>:J.Dema, Domin~es, Duque-Estrada Teixetra, Diogo 
de Vasconcellos, Fontes, Ferreira de Aguiar, Galviio, 
Gama Cerquein, Gonçahes da Silva, Gomea de Cas
tro, Gomes da Silva, J. de Alencar, Joaquim de ltlen
donça, Leandro Maciel, Leonel de Alencar, Leal de 
Menezes, :Mello Mattos, Mene:z:es Prado, Moraes Silva, 
Monteiro de Castro, Moreira. da Roeh:l., Pa.ula. Toledo, 
Pel,"digão .:Malheiro, Pereira. da Sil..-a., Pinto B~a., 
Pinto de Campos, Pinto Lima, Pinto Moreira, Rodrigo 
Silva, Sil..-a Nunes, Taques e Vicente de Figueiredo. 

O Sa. Pa&smE~ deelara. niG ha.ver sessão por falta 
de numero legal. 

Não obstante, o Sr. 1• secretario d.i conta do se-
guinte -

Um officio do miniat.erio do Imperio, pedindo dia e 
hora p3.r& apresentar uma proposta para abertura de um 

credito afim de <>eeorrer ao pagamento da.·importancia. 
destinada a alimentos d4 SS. AA.. o Sr. D. Augusto, 
o Sr. D. José e o Sr. D. Lni%, filhos de S. A. -a Prin
ceza. Sra. D. Leopoldina., fa.llecid&, a. contar do dia. de 
sens vencimentos até 30 de Junho de 1870, quanto aos 
dous primeiros, e até 30 de. Junho de 1872 quanto ao 
ultim<~; bem como do augmento do que para o mesmo 
fim compete a.o principe o Sr. D. Felippe, filho de 
S. A. a Princeza Sra. D. Ja.nuaria, de 12 d.e Agosto de 
1868, emqne chegou :i. maioridade até1 30 de Junho do 
corrente anno, por não terem vindo consignados os 
fnndos correspondentes nas respectivas leis do orça
:he':d.-;.l\larca-ae o dia de segunda-feira, á. hora e meu 

Outro do mesmo ministerio, enviando o officio da 
presidencia da provincia do l\lara.uhii.o, acompanhado 
de uma. representa.çíi.o, em que a re~cth-a ~ssembléa 
lesrislativa. pede á. a.ssembléa geral o auxilio a.nnual de 
1&1:0008 para ser anplicado á.8 obras publicas da. pro
vincia.-A' commis&ão de orçamento . 

Outro do mesmo ministerio, trausmittindo o officio 
com o qual remetteu o presidente da provincir. de 
Goyaz uma representnçiio da junta de qualificaçiio de 
votantes da fre~ezia. do Bomfun, dirigida. ao poder 
legislativo, solictt:lndo augmento do numero dos elei
tores da mesma. freguezia.-A' commissi'i.o de poderes. 

Outro do ministerio da justiça, · em· mudo, em res
posta, as cópias do,; esclarecimentos dados ao supremo 
tribunal de jnstiça pelo ba.chartl :Francisco Rodrigues 
Seixas, juiz municipal de Sa.ntos, a respeito do pro~ 
cesso instaurado contra alguns membros dn. mesa di
rectora da Santa Casa da. Misericordia dll.t)_uei.la eic!ade, 
e do ncóráão que concedeu ordem de habea.s-corpu• em 
:favor destes.-A quem fez a. requisição. 

Tres do 1 • secretario do senado, participando que o 
mesmo senado adoptou, e vai dirigir á. sancçíio ,impe
rial ILII resoluções sobre diversas pensões.-Inteirada. 

Um requerimento da Associação Commerci~~ol .Agrí
cola de Pernambu<lO, llJ:lresentando bases de um pro
jecto para faciliru a. em1gração.-A' commissão de co
loni!ayão. 

Outro de João Antonio Rodrigues Martins & C., 
pedindo 11. 11pprovação do decreto n. 4,737, de 7 do 
corrente mez, com a clausula. de ser ele'\"ado o prazo 
de 5 a. 15 annos.-A' commissiio de commercio, in
dustria e artes. 

Outro dos morndores dos limites da comarca de 
S. Joii.o da Parahyba do Norte com a do Brejo da 
Mndre de Deus, de Pernambuco, pedindo desmembra-

1 

ção de territorio dnquella para esta comarc!l..-A' com-
missão de estatistica. 

Outro de D. Clara Angelica de Xavier Fagundcs, 
viuva do marecbal de campo Guilherme Xavier de 

! Souza, pedindo ser dispensa® do desconto <J.UC EC lhe 

I faz no seu meio soldo, e bem a.isim a rcstLtui<;ão do 
que já. tcn;. pago.-A' commissão de marinha e guerra. 

I Outro do bacharelFelicio Ribeiro dos5autosCa.margo, 

! pedindo a restituição do que iudevid:unente pagou :i 
aUandeg:1 de Santos pelo material importado para o 

I abastecimento de to.gua potavcl em S. Paulo.-A' com
missão de fazenda. 

I · O SR. PaEStDE!\"TE nomêa o Sr. Souza Reis par3 ser-
f vir interinamente ns. eommiseiio de red:u:ção, du.rante 
I o impedimento d() Sr. Coelho Rodrigues. 

I 
Lêm-se, e vão ;~. imprimir para. entrar na ordem dos 

I 
l 

trabalhos, as sciuintes red.u.e~ : · 

PE~SuES A. Dt\'EBSOS. 

« A aasembléa geral resolve : 
" Art. 1.• São approYadas as ~tes ven&Uês dia

rias, concedidas por decretos de 14 de Ja.neu"o de 1871: 
de 400 n. aos soldados, do 3()o corpo de ,·o}lllltarios da 
patria Angelo Rodrigues do N~imento, do 33• corpo 
Jiw Manoel Luiz Pereira, do 3~· c-:rpo dito A:ntonio 
Joeé Raymo.ndo, do 43• <lOrpo dito :M:llloel Feli."'t d:~. 
Costa, do 44• corpo dito José Fen-eirn. da Silva., do47" 
corpo dito Marcelliuo José dos Santos, do 3• regimento 
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de c:r.v:i.l.laria ligeir:L José Francisco Antonio, do 5• ba
talhão de infantaria Justino Apa, do t()o batalhio dito 
Gabriel Pereira Leite, do 13• b~hão dit• Firmino José 
Pereira., do 21° eorJX> de ca.valla.ria. Ua. guarda. nacional 
do Rio-Grande io Sul Ismael Rodrigues; e de 500 rs. 
:to cabo de esqll3dra de 16o b~ de infantaria Mi
guel Archanjo de :Macedo, todos invalidados em com
ixlte. 

« Ar_!:· 2. 0 Essas pensões serão paga.s da d3.ta dos 
:r~spcc:t1 vos decretos. · 

« Art. 3.0 Revogii.o-se as disposições em centraria. 
« S3.la d3.s commissões, em 23 de Junho de 1871.

.Jvsti.Calmon.-Sou:a Rei1. ,. 
« A :<ssembléa geral resolve: 
"Art. 1.• Süo approvadas as seguintes pensüesmen

,.~, concedidas pvr decretos de~ de Fevereiro de 1871: 
de 18S ao alferes do 3° batalhão de infantaria Norberto 
de C!!.rvalho e Andr3.de, invalidaio em eambate; de 
18111 sem prejuízo do meio soldo que por lei lhe eom
J>e:ir, a D. Josephina. da Silva Pompeu, viuva do alfe
res do 4• batalhlío de infantaria Guilherme Epifania 
de Lima, fallecido em conse.quenci.A de ferimentos re
;:ebidos em combate; de 48S a D. Anacleta Corréa 
üe Oliveira, e de igual qnantia, repn.rtidame!lte, aos 
::nenores ll!anoel José, Oliverio, 1\f!lria Josepha. e Moy
S.:s, viuva. e filhos do tenente-coronel da guarda o!lcio
nal Antonio Pereira de Oliveira, fallecido em conse
quenciu dCl fClrimentos recebidos em combl\te, tendo, 
porém, os menores varões direito á. pensão eúmente até 
:a sua maioridade; c, fin:Jlmente1 de 60S, igual no soldo 
<à patente de capitão, a. D. Valentina Germinia.na Bar
bosa, miii do ca:p1tão de voluntarios da patria. Rozendo 
Gomes de Abreu, fallecido em consequencia de ferimen
:.os recebidos em combate. 

« Art. 2. o Essas pensões rerão pa.gas da data dos 
::nesmos decretos. 

« Art. 3.• Revo~ão-se as disposições em contrario. 
" Sala das comwssões, em 23 de Junho d<: 1871 .

Josi Calmon.- Sou; .. Reis. » 

!IU.TJIICULJ. I)E ESTCUANTES. 

"A assembléa geral resolve: 
Art. 1. 0 E' o governo antorisado para m:mds.r :ul

~ttir a. exame daS materi~ do 1 o a.uno medico da fa.
crudnde da. Ba.hi:t o alUIIUlO ouvinte Satrlrnino Ferreiro 
de Carvalho, depois de ex.hi.bir certidio de approvac;!io 
llo e:ume de geometria, unico preparatorio que lhe 
falta. 

« Art. 2. o Revogão-ee u disposições em contr:trio. 
" Sal:~. das eommissões, em 23 de Junho de 1871.

Josi Calmou.-Sou;a !leis. » 

" A nseembléa geral reaol ve: 
"Art. 1.0 O governo é antorisndo para. mandar desde 

j:: mntricular no 4° anno da faculdade de direito co 
Recife o alumno Pedro Regalado Epiphanie BaptistA, 
que por força maior chegou ao Recife, quando j:i es
tav;: encerrada a. matriClula, e ncha-se inecripto co:no 
ounnte. 

" Art. 2.• Siio revogadas as disposiçies em co::tT&.--io. 
« Sala da.~ commissões, em 23 de Junho de 1871.

Jo.•é Calmon.-Sou:tr. Reú. » 

u A assembléa gera.! resolve: 
" Art. 1. • E' o go,·erno autorieado para mandar de~de 

ja matr-icular no 1• anuo medico da faculdade dacür.e 
o nlumno Manoel da Silve. Queiror, o qual não poc!eri 
sCT admittido a exame das materias do anno lecti,.o 
c,em mostr3.r-se habilitado no prepa.ratorio que }!:e 
tal ta. 

" Art. 2. o Sio re..,.ogadas as disposiçiíes em contr&:cio. 
« Sala das commissõcs, em 23 de .Jnnho de 1871.

José Calmora.-Sou.za Rei$. ,. 

"A assembléa ger.ll rc:eolve: 
" Art. 1. • E• o governo autoriaado para ma.nw coe6~e 

j,O matricular no 1° anno medioo da c:Urte o t.lumoo 
João. J51sé de Sant'Anna Jun.io_r, o qual :não poderá eer 
admtttido a exame du materl.38 do anno lec:ivo eem 
:2108trar-se habilit3.do noe prepa:a.torios que lhe !a:-.io. 

cr Art. 2. • São re>ogadas u disposições em contrario. 
« Sllh d:l.S co=issões, em 23 de Junho de 1871.-

J. Calmon.-Sou=a RtiiJ. » 

" A :u;sembléa geral resolve: 
«Art. 1. • O governo é autori.sado para mandar desde 

j:i. m:.tricular no to anuo mediCil da cõrte o alumno 
ouvinte João Rufin• Brandão, aceitando-se-lhe o exa
me de geographiu feito na. escola mi!ita.r. 

« Art. 2.o Siio re"ogadaa as disposições em contrario. 
" Sala das cummissões, em 23 de Junho de 1871.

José Calmon.-Sou=a lttis. " 
« A assemblh geral resolve : 

« Art. 1.• O governo é autorisado par:~. manw con
siderar vál:dos em qualquer academia do Imperio os 
exames preparatorios fe1tos na fa.Cluldade meaica. d:1. 
Bahia, inclusi-ç-e o de france:~: feito em 1867 pelo alumno 
Francisco lllartins Mendes. 

« Art. 2.• SITo revogadas as disposições em contrarie. 
« Sala das commissões, em 23 de Junho de 1871.

JO&é Ca.lmon.-Sou=a Reis. " 

" A assemblb gcra1 resolve: 

« Art. 1 o E' o governo autorisadll para ma.nd3.r desde 
já mutncular no 1• IUIIlO medico da cGrte o alumno 
Alfredo Augusto da Costa Machado, o qn:~.l não l)Oder.í. 
ser admittido ll. exatne das materias do anno Iectivo 
sem mostrar-se ha.bihta.do no prepa.r&:torio que lhe falta. 

« Art. 2.• São revogadas 3.ll disposições em contr3.rio. 
« Sala das commissücs, om 23 de Junho de 1871.

Jc~e Calmon.-Sou::a Rei~. » 

« A assemblt!a geral resolve: 
« Art. 1.0 O governo é autorisado para mandar que 

sej!io válidos os exames prep3.ratorios feitos na. instTUc
çiio publica da côrte e na escola de mmnila, pelo 
alumno do 3• :;.nno pharmaceutieo da faculdade da 
Bahia, Antonio Yicente de Andrade, afim de que o 
mesmo possa passar para o curso medico. 

« Art, 2.• Revo~-se as disposições em co:ntr:uio. 
« Sala das Coll!mlSSões, em 23 de Junho de 1871.

Josê Calmon. - Sou::a. Rri8. , 

" A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.0 E' o go,·erno · autorisado p3.r& mandar 

admittir a exame das materia.a do li• anno da escola 
central o alumno ouvinte Ce83.rio de Almeida :Nobre 
de Gusmão, afim de obter o grá.o de bacharel em ma
thematicas. 

« Art. 2. o Siio revogadas o.s disposições em contr3.rio. 
11 Sal:!. das commissr.es, em 23 de Junho de 1871.

Jo~é Colmon.-Sou;a. Reil. » 

·" A. assembléa gerai resolve: 

·" Art. 1° E' o governo autorisado para mandar 
n.d.mittir a exame do.s materias do 1 o anno da faculdade 
de direito do Recife o alumno ouvinte Frederico Au
gusto Borges, der.ou de exhibir certidão de aprovação 
no exame de phllosop:üa, unico preparatorio que lhe 
falta. 

« Art. 2.0 Siiu revogadas as disposiçües em contrario. 
" Sala das -:ommissões, 23 de Junho de 1871. -

JO&é Calmon.-Sou;a l!t"i8.» 

« A assembléa geral resolve : 
« Art. 1.0 O governo é autorisndo para mandar ad

mittir a exa.me de anatomia e phrsiolo..,.ia do 2° anno 
medico da faculdade cll. côrte o alumno Henrique Carlos 
Feldhagen1 depois de :t?provacio no 1• anno medice e :co 
2• ph3.rmaceutico1 em que se acha. matriculado. 

« Art. 2. • São revogadas as disposiçües em contrario. 
" Sala das commissões, em 23 de Junho de 1871.

]0&Ii Cclmon.-Sou::a. R~i8. » 

" A assembléa ger:~-1 resolve : 
«Art. 1.• E' o governo autorisado p3.rll mandar deade 

já. matricul3.r no 1• anno da faculdade de direito do Re
cife o alumno ouvinte .José de Azevedo e Sih-a, o qual 
não poder.í. ser admittid.o a exame das respectivas ma
terias sem mostrar-se habilitado nos preparstorios de 
philosophia e geometria que lhe faltão. 
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« .Art;2.o. São revogaia.s oulisp<~si~ em contraio. 
« Sala das :eoiiiiDisaões, ·em. 23::de -JmW.o-.de 187h

José C4lmon • ........$0ll::adleis., » 

• A assemblé& geral resolve: 
-~ Art •. l.o O governo~ antori.sado.para .mandar .que 

5eJaO v:ilidos na faculdade medica. da. côrte os exames 
prep:u-atorios feitos pelo ·a.lumno Jo~· -Fernandes Dias, 
na. :escola•de ma:rinha. 

« :ârt-2.":. Siiorev.ogadaw.a di"posiçõea em contraa"io. 
« Sala:das eoumJ.issõe&;:~ 23 de.Junho ·de 1871.

. José CDlrrum.-&..::a fleü. » 

«'A_ assembléa· geral re~olve : 
-«Art. L• E' o ·governo :autorisado }>ar& mandar que 
sejão validos na. fa.culdade medica. da. B&hi:~. os exames 

preparatorioa-:feitos ~lo alumno José·Zeferir.o Ferreira. 
Velloso, na faculdaie de .dkeito do Recife. 

«Art. 2. 0 São revogadas as disposições em contrario. 
« Sala das commissõcs, em 23 'de Junho de '1871.

José Calmon;-'-Sou::a &i8. " 

«·.A. -useínbléa gei'al reao! v e : 
. « Art;. .Lo: E' o·governo antori~Sado para. m·andar·desde 
Já; matnculn.r no 1 .. •anno da. f.aeuldade •de! direito . d&.Re
cife o alnmno ouvinte Joio .Baptista. .de Castro Rabello, 
o qual não poderá ser admittido a exame d:ts respecti

-vas :materiaa ·sem mostru-se ha.bilitado no: exame de 
philosophia., unico prepa.ratlorio que lhe 1ialta.. 

« Art. 2.• São re,·ogadna as_disposições em contrario. 
« Sala das commissões, em 23 de Junho de 1871.

José CaliHOn.-Sot~::a Reis. » 

« A -aasemliléa. geral reeolve : 

«· A.rt: . -t.o ·E' · o· governo &utorisado·para mandar: que 
sejão ,·alidos na· faCuldade medica. -da Bahia os eX:~.mes 
~reparatorios · 'feitos ··pelo ··•a.lumno Juventino I '!macio 
:Selva, na faculdade de direito do Recife. o 

· « Art. 2.0 ' · São·revogadas as disj)O&ições ·em·«nrtrario. 
" Sala das commissões,. em 23 de Junho.· -de 1871.

Jo•e Calmon.-Sou:;a /lei•·· » 

« A aasembléa.o geral resolve: 
<c Art. t.o·E• o.governo· autoril!a.do pa.Y& mandar que 

sejiio v:í.lidos, em· qualquer academia. do Imperio, os 
exames prepa.ratorios feitos pelo alumno Leandro de 
.Almeida Rib~iro no Lyeeu ·Paraen!e. 

« Art. 2. 0 ., São revogadas as disposições ec contrario. 
< Sala. das commissücs, em 23 de Junho -de 1871.

José Calmon.-Sou;;a /!eis. » 

« • A.· a.s&embléll.. get":ll rerolve : 
" A.rt. 1.• E' o go;ei:no autorisado -para mandar, 

desde j:í., matricular no 1• anuo da faculdade de direito 
do Recife o alum.no ouvinte Augusto Teixeira do Aze
vedo, o qual não ·poderá. ser admittido a exame das 
respectivas ·materia.s sem mostrar-se habilitado com os 
exames de historia e philosophia que lhe faltão. 

« Art. 2.• São revogadas as disposições em contrario. 
« Sala das commissões, em 23 de Junho de 1871.

Jooé Calmo•l- Sou::. Rr~• . , 

« A assembléa geral rewlve : 

" Art. 1.0 E' o governo autorisado para mandar, 
desde j:í., matricular no 1° . anno medico da faculdade da 
côrte o alumno ouvinte· Benedicto Galcio Pereira Bap
tist.'\, o qual não poderá ser admittido a exame das ma
terias· do :mno lccti vo sem mostrar-se habilitado com o 
exame de histeria., ·unico preparatorio que lhe falta. 

" Art. 2.0 São ·revogadas as disposio;ões em (l()Dtrario. 
« Sal:J. ·das commisS<->es, em 23 de Junho de 1871.

José Calmon.-Sou:;a Jl<is. » 

" A a.srembléa geral resolve: 
rr Art. 1.0 E' o goYemo autorisado para· mandAr que 

sejão aceitos como validos os exames feitos pelo capitão 
Carla~ Eduardo Saulnier de Sierrelevée perante o mi
ni&terio de -instru~.io· ·publica de PlLriz., 'para. o fim de 
poder-o mesmo capitão'eoncluir o cur50 e obter o: gráo 
de baehsrel em:~endas physicas e mathematicas. 

• A~''1;• · Sib~ogMIU a.~siçõea.~m-eouttario. 
.. ..; Sala ·~· GO!timissõeS, em 2S-4le Junho de ·1871.

José Calmmi.-Sou.JG ll~is. " 

Toxo D 

. «·A :asembléa; geral resolve: . 
...-.A.rt;.J.• E~ o-go>q'erno a.utorisado ·11ara mandar aõ.

mittir a exame daS materiu "d~ 1• auno !la. fa.culdade de 
direito do Reci!e o alUIDDo ouvinte Francisco Marques 
Ca.m.acbo, depois de exhibir certidões . de approva.çio 
n~s exames de philosophia e pod:uguezj' e sendo• con

·Atderado valido o 'eXame' de ' fra~~eez, 'embora:'Pre..ctado 
ha mais -de -quatr&- '&unos. 

"'Art,. 2.• · Sãorevogad&B'&B''dispo!i~m eoatrario. 
« Sala:·das eoiDIIlif~ões,'' em 23 de:.Junho de-1871-.

JOJe Calmo ... ~ou::a · R<i•.· , 

« A :assembl.éa. gei-al résolv<l: 
• Art. 1.• E' o <>overno autorisado pÍr.ra. mandarad

mittir o alumno Joaquim Diniz Cordeiro aos exames 
do 3• anno da escola· de ·marinha, depois de'approvado 
·nas ma terias da 1 a· cadeira do 2•· annoj unica.s que lhe 

·"-fáltão. 
. «;A-rt. 2.•-são revogadas as .. ~posi~õeS ' 'em coll

trano. 
« Sala. das eómmissõesj·em 23 de··Junho de •l87L

, José CalfiiOn;..:...:Sou::a Reis. » 

« A 3.8Sétn'bléa geral'luolve : 
« Art. 1.0 E' o governo autorisado para mandar·ad- . 

mittir a exame das m:i.teri:ls do · 3o anno da escola de 
., marinha o alUIIlno João Augusto Delfim Pereira, de
·pois-4e approvado em physica.,. materia do 2• -a.uno d:~. 
mesma escola. 

«.Ar!;, 2.o São: revogadas -ias disposições em con
trario. 
. «:&ladas commiõsses, em ·23 de Junho ·de 1871.

. /<11e ·Calmon,-Sou=a·'Rtis. » 
« A a.ssembléa. geral resolve : 
« Art. 1.• E' o governo autorisado'par:l.'-mandar qne 

··se aceitem como validos em .qualquer·.das 4culdades 
· .de-medicina do •Imperio os exames .. de latim, francez, 
. ·arithmetica ~-geOmetria. feitos· pelo· idumno Matheus 

V.az -de Oliveira na:fD.culdade de direito do Recife. 
·« ·Art. 2.• São rev.ogadas' as disposições··em. con-

. trario. . . 
" Ssla das commissões, em· 23 de Jnnho de 1871.

. José Ca!mon;<-Souza Rtis. , 
" A assembléa. geral reeoh·e: 
" Art. Lo E' o· governo a.utorisado Ji:.ra mandar 

matricular no 2o anno medico ·dn: úculdade da· Bahia 
o pharma.ceutico Phyladelpho Manóel Goti;·êa, ·o qual 
não poderá ser admittido a -exame· das -respectivas !:~a
terias sem móstnt.r-se habilitado nos preparatorios q'l!e 
lbe' 'faltão e no ex:ame de-a.na.tomia do to.anno medico. 

" Art. · 2.•: São· revogadas as disposições· -e:n con · 
trario. 

« Sala. da.s commi8SÕes, -em 23 de Junho de 1871.
Jo.,é Calmon.-Sou:;a !leis. " 

« A :LSsembléa geral resolve: 
« Art. 1. • E' o governo ·antori~ado para n:·:~:::dar ma

tricular no I• anno medico da faculda:ie da Bahia o 
alumno do 1• anno pha.rmaceutico Samuel )ladeira 
Sha.w, o qual não poiler& ser admittido a exame das 
respectivas · ma.teria.s sem mostrar-se babilita.do no 
exa.me de inglez, unico prep::~.ratorio que lhe falta. 

" Art. 2.• São revogadas a.s dieposições em co:J
trario. 

« Sala das commissões, em 23 de Junho de 1871.
J<né Ct~lmon.-Sou::IL Reis. • 

" A a~sembléa geral resolve : 
" Art. 1. o O governo <i autorisado para mandar 

a.dmittir a. exame pratico de pharmacia. Miguel Archanjo 
dos Santos, 'afim de que, sendo approva.do, possa obter 
a carta.' de pbamaceutico. 

« Art. 2. o São re\·ogada.s as disposiçõeS em contrario. 
« Sala das commissões, em 23 de Junho de' 1S'71.-

Jose Calmon.- Sou=a. Reis. " 

I 
« 'A nssem.bléa 1gera.heso1ve : 
« Art. 1. • E' o governo· aiitorisado para· mandar que 

o alumno do t• anno·medico e-euvinte do 2"-.da facul
dade da c:ürt21 José Joaq_llim de .Oliveira. Teix~ 
seja. a.dmittido a. exame -das matérias do 2° B.lÍllO, depou 

· de .approvádo .nà:s do--primeiro. 
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<< Ar~. 2.0 São rtvogadas as disposiç'ões én:t contrario. 
" Sala. das· commiasõ~s. em 23 de Junho de 187),.-

.Josri Calmon. -Souza .Reis. i' · 

"·A assembléa geral resolve : 
· cc Art. 1.0 E' o governo autorisado para mandai que 

o alumno do 1• ai:mo medico da fàculdade da cõrte, 
Francisco Rodrigues de Camargo, seja itdmittido a · 
prestar exaro\) das matarias do 2° anrro, que frequenta 
. como ouvinte, depois dé approvado em anatomia, unica 
ma.teria que lhe faltjl. para· completar o 1• anno. 

« Ar t. 2.0 São revogadas .as disposições em contrario. 
« Sala das commissões, em. 23 . de Junho de .1871.-

Josl 'Calmon. - Souza· Reis. " · 
« A assembléa geral resolve: 
« Art. 1. • E' o governo autorisado para mandar 

fazer exame do 1° anno medieo da faculdade da côrte 
.o alumno do 1° anno pharmaceutic9 ·Antonio Antunes 
de Campos, depois que este se mostrar habilitado no 
exame dos prepnratorios f[Ue lhe faltão .. 
' ·« Art. 2.0 São revogadas as .disposições em contrario. 

« Sala das commissões, em 23 de Junho de 1871.
Jo8é Calmon.- Soúza Reis. » 

« .A assembléa· géral 1·esolve·: 
« Art. 1. 0 O governo é a11torisado para mandar fazer 

e :carne do 1• auno medico da faéuldade da côrte o 
alumno do 1 o, anno phármaceutico· José Barbosa. dos 
Salltos Junior, depois que este s,e m&strar haoilitado 
com exame dos prep~ratorios que lhe faltão. . 

cc Art. 2.0 Siio re--:ogadas as disposições em contrario. 
« Sala das comm1ssões, em 23 de Junho de 1871 .-

Jo•é Calrnon. - Souza Reis. » . 

« A assembléa geral resolve : 
cc Art. t. o E' o governo autorisado para mandar ma- · 

tricular no 1• anno medico ·o alumno do 1° anuo phar
maceutico da faculdade da cõrte Joaquim Leal da Ga
ma, aceitando-se-lhe os. exames prestados na escola de 
marinha, não podendo fazer exame das respectivas 

· materias sem ser approvado no preparatorio que lhe 
falta. 

« Art. 2.• São revogadas as disposições em con-
trario . . . · 

·· rr Sala das comniissões, ~m 23 d& Junho de 1871.-
J osó Catm071; . - Souza 'Reis. > . · 

" A assem blé~ geral resolve : 
" ,Art. 1.0 E' o governo autorisado para mandar que 

scjã• validos em qualquer academia do lmperio os exa
mes preparatorios :feitos pelo alumno Joaquim Olympio 
de Paiva na instrucção publica da côrte nos anuas de 
1866 e 1867. 

" Art. 2.0 São revogad;,s as disposições em con-
trurio. · 

" Sala d;ts commissões, em 23 de Junho de 1871.
. osi CaJ"'wn. - .Souza Re:s. » 

" A assembléa geral resolve : 
< Art. L• E' o governo autorisado para mandar ma

tt·icular no 1° anuo do curso jurídico da :faculdade 
de S. Paulo .o alumno Carlos Carneiro de Barros e 
Azevedo, aceitand.o-se-lhe o exame de inglez, feito 
n :t escolr, de marinha. 

" Art. 2.0 São revogadas as disposições em con-
tra.;·io. · · 

cc Sala das commis:.ões, em 23 de Juul10 de 1871.
.!o:sé Cal-mon. - Sou..:a Reis. » 

" A assembléa geral resolve: 
" Art. 1. o E' o governo autorisado para mandar que 

· Ji S. matricula de DerrnevaL José da Fonseca, no 1• anuo 
:m~dico da faculdade da côrte, sej ãó aceitos os exames 
preparatorios feitos na escola. de marinha. 

" . Art. · 2. • São revogadas as disposições. em con-
tl'!!.no. · 

" E'al:1 das commissões, em 23 de Junho de 1~71.-
José Calmon.- Sou;;a ReiS . " · 

« Á assembléa geral resolve: 
« Art, (o E' ·a governo autorisadoparamandar que 

sei !lo validos na faculdade medica da côrte os· exames 
o.e íatim e !rance~ feitos pelo nlumno Francisco José 

· .. 

de Qli~eirs. na instrucção publi«<<l da côrte, não ob$tante 
ter-se. vencido. o prazo de quatro a':llos .. 

·., ·Art. 2.o São revogo.das as dispos1ções em eon-
~rario. · · . 

« Sala das commísi!ões, em 23 de Junho de ,1811.-
.José Calmon,. -Souzà Reis. » · 

« A · aàsembléa. .geralresolve: 
· «.Art. (o E; o governo autorisailo· para. màndar 

admittir a exame das ma terias do 1• anno da faculdade 
.. de direito do· Recife o ahl.mno ouvint.e do mesmo anno 
Helvecio Xayier Lopes depois de· exhibir certidão de 
iifJ~vàção de ~hilosophia, unico preparatorio que lhe 

« Art. 2.• São revog~das as disposições em con-
trario. · . · 

« Sala das commis8ões, em 23 de Junbo de 1871.
losé Calmon.- Sooza Reis . " 

« A assembléa geral resolve : 
« Art. t.• E' o governo autorisadó para ma!'dnr ad

mittir a exame das materias do 1° anuo da faculdade 
de medicina da côrte o alumno ouvinte Joãó Manoel 

.·Guedes Alcoforado, depois de exhibir. certidão de appro-
vação em algebra, unico prepai'atorio qne lhe falta. · 

« Art . 2.o São revogadas a,s disposiÇões em c·on
trario. 

<< Sala das commissões, em '23 de J unho de 1871.-
José Cahnon.- Sou;;a . (leis .• " · 

« A assembléa geral resolve : 
. " Art. 1.• E' o governo autorisado a mandar · admit

tir a· exame . das ma terias do 1• anno pharmaceutico da 
faculdade da côrte o alumno ouvinte .João Antonio de 
Barros Henriques, depois de mostl:ar-se app_rovado em 
portuguezl. unico preparatorio que lhe fa.lta. . ,. 

« Art. :l. • São revogadas as disposições em con
trario. 

« Sala das çommíssões, em 23 dé ·Junho de 1871. -
José Calmon.- Souza Reis: " · 

« .A. assembléa geral resolve: 
« Art. ·1. o E' o goverrio . autorisado pp.ra· mandar 

desde já matricular no 1 o an.no medico da faculdade 
da . Bahia o alumno ouvinte Marcos . Rod.ri~es de 
Jesus Madeira, o qual não poderá ser adnilttido & 

exame das respectivas materias sem mo~trar-se habi
litado no exame de geometria, unico preparatorio ·que 
lhe falta. 

" Art. 2. • São revogadas as disposições em con
trario. 

" .Sal.a das comnússões, em 23 de Jm1ho de 1871.-
l osó c~lmon.;- Souza Reis. " • 

« A assembléa geral resolve: 
" Art. 1. o E' o governo autorisadó a mandar admittir 

a exame das ma terias do 1° anno · medico o alumno ma
triculad·a na ;aula de pharmacia o ouvinte da de ana
to'mia Martinho Gomes Freire de Andrad!l, depois de 
exhibir certidão de approvaçilo de histeria, upico pre-
paratorio que lhe falta. ' 

" Art 2.o São revogadas as disposições ;em con
trario. 

« Sala da$ commissões, em 23 de J unho de 1871.
José Calrnon·.- So!fZ<< Reis " 

''A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.• E' o governo autorisado para mandar .ad

mittir a exame das materias do 1• a.nno pharmaceutwo, 
na :faculdade da côrte, o alnmno ouvinte .do mesmo anno 
Nicoláo Lobo Vianna, depois de approvado em geo-
metria, unico preparatorio que lhe falta. . . 

« Art. 2.0 Süo revogadas as disposições em contrano. 
" Sala das commissões, em 23 de Junho de 1871.

José Calmon. - Souza Re>s. » 

,; A assemliléa geral resoh ;e: . 
. « Art. 1.• E> o governo autorisalo para m~~dar acl
mittir a exame das. materia:s do 1 o anno medico da fa
culdade da côrte os alumnos ouvintes Vicente Ferreira 
Souto-Maior e José da Cunha Souto-Maior, depois de 
approvados em historia, unico prepar~torio .que lhes 
falta. 
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« Art. 2.• Revogão-se as disposições em contrario. 
« Sala das commissõea, em 23 de Junho de 1871.

Jo•é Calmon.- Sou;;a Rm. ,. 
« .A assembléa geral resolve : 
«Art. 1.• E' o governo a.utorisado para mandal' ma

tricular no 1° anno medico da côrte o estudante José 
Ferreira. de Bastos Coelho, prestando este o exame das 
ma.teriaa respectivas logo que faça o de geometria, 
preparatorio unico que lb.e falta., e que por enfermidade 
deixou de fazer. 

".Art. 2,• Sãorevogadas as dispo&Íções em contrario. 
" Sala das commissões, em 23 de Junho de 1871.

Jo•i Calmo11.- Sou:~ R~i •• » 

« .A. assembléa. geral resolve : 
« .Art. 1.• E' o governe IUitorisado para mandar ad

mittir a exame das materias do 1 • anno da escola. cen
tral o alUAno ouvinte José Joaquim da <hma )ialcher, 
depeis de approvado em arithmetica e geographia, pre
paratorios 1ne lhe bltão. 

" Art. 2. o São revogadas as disposi"ües em contrario. 
« Sala. da.s commissões, em 23 de ,JUnho de 1!171 -

JO>é C<>lmo~.-Sou;;<> lleia. " 

"\.eta em 26 de .Junho. 

PllEStDEISCIA DO Sll. CO:oiDE DE aAEPE:oiDT. 

Ao meio-dia, feita a chamada., achão-~ presentes os 
Srs. Conde de Baependy, Pertella.1 Paranhos, Guima
rães, .Angelo do Amaral, Joaquim Pedro, Jose Calmon, 
Hersclito Graça, Gomes da Silva, Barão da La~ 
Evllllgelista LOba.to, Pinto Li~, João ::IIeudes. Luiz 
Carles, Barão de Anajatuba, Siqueira. Mendes, Cámillo 
Barreto.!. Pinheiro, Jeronymo Penido, Teixeira. Junior, 
Mello Kego, Pereira da. Silva., Pinto de Cam-pos, .Jan
sen do Paço1 Sa.lles, Moreira da Rocha, Corr&a. de Oli
veira., Ca.millo Figueiredo, Leandro ::\Iaciel, ~·ernira. 
de .Aguiar, Bahia., Menezes Prado, Joaquim de ::O.Ien
donça, Duarte de Azevedo, Gama. Cerqueira, Corrêa, 
Bandeira. de :Mello, .A.leuear Araripe, Fiél de Carvalho, 
Taques, Pereira. Franco, Sobral Pinto.z. ::\Iello )Iora.es, 
Capanema., Floriano de God.oy, Diogo \r elho, Fausto de 
Aguiar, Carneiro da Cunha, Theodoro da Sil>a, Ca.r
doso de 1\fe;gezes, .Bnr;;:o de .Ara~, Jun~ueira., Barros 
Cobra, Barâo de .A.nadia, !\únoel Clementmo e Duque
Estrada TeL"eira. 

Faltão com participação os Srs. Pinto Pessoa, Assis 
Rocha., Araujo Góes, Augusto Cha..-es, Borges }Jon
teiro, Candido Torres, Coelho Rodri!!Ues, Cicero Dan
tas, Costa Pinto, Cruz )!achado, Dionysio :'11artins, 
Dias da Rocha, F. Belisario, Fernandes Vieira, Ferreira 
Lage, Ferreira. Vianna, Ferreira. da \eiga, ::Sebias, 
Pa'lilino de Souza, Pederneiras e Rosa ; e sem elln oa 
Srs. Aureliano de Carvalho, Affonso de Ca.r..-a.lho, An
drade Figueira, Almeida. Pereirn, Aza.mbuja, .!.ntouio 
Prado, Araujo Lima, Augusto de Oli>eira, Barão da 
Villa da Barra., Benjamim, Bittencourt, Candido Mnrta, 
Casado, Canedo, Candido da Roeha., Domi:~gucs, Diogo 
de V.asconcellos, Fontes, Gah·ão, Gon<;"al>es d.n 5ilv-a, 
Gomes de Castro, Henriques, .J. de _<\lencar, Lima e 
~ilva, Leonel de Alencar, Leal de ::O.Iene:z:es, Mello :'IIut
tos, l\Ioraea Silva, :\!outeiro de Castro, Paula. Toledo, 
Perdigão ::IIalheiro, Pinto Bra~, Pinto :\Ioreira, Raposo 
da. Ca.mara, P.odd~o Sil ... a, S!l..-a. ::\une~, 5ioves Lopes 
Souza. Reis e Vicente de Figueiredo. 

O Sa. PaESIDE:\"T& declara não haver ~e:~iio 110:0 falta 
de numero leg-Jl. • 

Não obstante, o Sr. 1 • secretario d:! C•>::ta c·) feg-:tinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio do ministerio do fazenda, enyia::co o :re
querimento documentado em que o 2• con!erente da. 
a.lfandega. do Par&, Joaquim Marce~ino Rosa, pede um 
anno de licença com todos os venctmelltos ";)ara tratar 
de 6lla aaude onde lhe con-vier.-A' commi~ de uen-
eões e ordenados. • 

; 

I 
i 
I 

I 

I 

Outro do ministerio da. agricultura, trsnsmittindo, em 
resposta., a cópia da. Pl'Oposta apresentada pelo Bar:W 
de .Mauá. e Dr. João Martina da Silva Coutinho para 
a collStruCÇão de · dócas e outras obras no porto do 
Par:í..-A quem fez a requisição. 

Outro do 1° secret:lrio do senado, participando ter 
constado ao mesmo senado haver sido sanccionada a. 
resolução que autorila. o governo para mandar ~ a. 
D . .Anna Gertrndes Tavares Rodrigues o meio soldo que 
lhe competir pelo fallecimento de seu filho o alferes de 
commissão do 6• batalhão de infantaria do exercito 
Procopio A:J.toDio Rodrigues.-Inteirada.. 

!!lATIUCCL\ DE ESTUDAI'o"TES. 

Lêm-se, e '\"ão a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos, as seguintes reda.cÇões : 

« .A. usembléa geral resolve : ' 
«·Art. 1.0 E' o governo autorisado para mandar 

a.dmittir a e:.:a.me das ma.tcrias do 1• anuo na faculdade 
de direito do Recife ao ouvinte José Bandeira de Mello, 
depois de approvado em geometria,· uni~ prepa.ratorio 
que lhe falta. 

« .Art. 2.• Siio re'\"Og:ldas as disposições em co:>.
tra.rio. 

«Sala das commissões, em 23 de Jnnho de 1871.
lolé Calmon.-Sou:;a /leis. » 

« A a.ssembléa. geral resolve: 
« Art. 1.• E' o go..-erno autorisado para mandar que 

sejão validos par:1 a matricula no 1 • 11nno da. :f&cnldliC.e 
de direito do Recife oa e.umes de preparatorios feitos 
pelo alumno Julio Pereira. de Carvalho na fa.c:uldaC.e 
de medicina. da Bahia. 

« Art. ~.· Sao revog.'Ã:ls as disposições . em con
trario. 

« ~ala das commissões, em 23 de Junho de 1871.
Jo•·é C<>lm~n.-Sou:;a. Rti•. li 

« .A. &BSembléa geral resolve : 
" Art. 1.• E' o governo autorisado para mandar ma

tricular em qualquer das faculdades e escola.s do Im
perio a. .Antonio Amazonas de .Almeida. e Joaquim Ig
nacio Amazonas de .A.lmeicb, que estão approvados em 
todos os pre~torios, dispensando-se-lhes unic::unente 
a idade cigtda psra. a matricula. 

« Art. 2. o São :re,·egada.s a.s dispOsições em contrario. 
<<Sala. uas commiaões, em ~3 de Junho de 1871.

José Ca.lmon.-Sou:::a Rti:t. » 
« A assembléa. geral resolve: 
<< Art. 1.• E' o governo a.utorisado pa.ra. ma.ndar ad

mittir a exame das matcria.s do t • anuo na faculda.de 
de medicina da Bahia ao ouvinte Anxencio da. Costa 
Lima., depoi~ de approvado em geometria, =ice pre
paratorio que lhe falta. 

« Art. 2.o São) revogadas as disposiçües em contrari•J. 
<c Sala das commissões, em 23 ds Junho de 1871.

José CGlmon .-.~ou:a ltri~. li 

Acta em 2': de Junho. 

PI\ESIDE:<C'-'. DO Sll. CO~"DE DE BAEPE:SD'f. 

.\o meio-dia., feita a chamada,. achio-se presentes oe 
Srs. Conde de Baependy, PortellA, Paranhos, Guima
rães, Angelo do .A=rnf, João 1\lendes, C&lldido Roeha, 
Coelho Rodrigues Beniamim, Barão da ~. Pi
nheiro, Casado, Luiz Carlos Mello Rego, 1Iera.clito 
Graça. Siqueir:t Mendes, s;;Jies, Camillo "'Barreto, ]I.Je
ne:z:es Prado,_ Le:mdro lliacie.!J Joaé Calmon, Bahia, 
Eungeliata Lo'bato, Diogo velho, Teix~ Junio!, 
Pi11to de Campos, Bande!l'll. de "Mello, Correa de Oli
veira, Henriques, Ba.riio de Anajatuba, Cruz :Machado, 
Joaquim Pedro, R:l.poso da. Caman., Barão de Ara~, 
Sobral Pinto Ca.millo Ftgneiredo, Souza Reis, Ferrexra 
de Aguiar, Cardoso de Menezes, Alencar Araripe, Je
ron~o Penido. Sunaueira, Gonçal'\"es da Silva, Diogo 
de Vasconee!!os, T:uiue~, Gomes de Castro, Ferreira 
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l:.ag~ ·M~e~ da R~ha., P~ira Fnmco, ~. da 
Villa.. da Barta, · JoaqllÍlli de Mendonça, Azambuja; 
Carneiro da Cuilh&, Ma.noel ClP.menti.no, Theodore da 
Silva, Aífonsi:> de Carvalho, -Ii.olly&o ll!lll'tina, Pereira. 
da Sil"a e Corrê&. 

Faltio com participação os Srs.Pinto Pessoa, Assis 
Rocha, .Araujo Góes, Augusto Chaves, Borges Mon
teiro, · Candido' ·Torres, Ciceró Dantas, Costa Pinto, 
Duarte de .Azevedo, Dia.s da· Rocha, F. Belisario, Fer
nandes" Vieira, Ferreira Vianna, Ferreira da Veiga, 
Nebias, Paulino de ·souza.. ·Pederneiras, Rosa, Bitten
court, Simões Lopes e Barão de Anadia ; e sem ella os 
Sra. Aureliano de Carvalho, Andrade Figueira, Almeida 
Pereira, Antonio Prado, Araujo Lima, An~sto de 
Oli\"eira, Barros Cobra, Candido Murta., Canedo, Ca
panema, Domingnes, Duque-Estra.ch. Teixeira, Fausto 
de Aguiar, Fiel de Ca~·alho, Fontes, Floriano de 
Godoy1 Galvão, Gama Cerqueirat Gomes · da $ilval 
Jansen .d!l Paço. J. de Alencar, Lnna. e Silva, Leone 
de Alencar; Lea:l de Menezes, :Mello Mattos, Mello 
MoraeS, :Moraes Sih·at ~Ionteiro de Castro, Paul& To
ledo; Perdi~ M&lhe1ro, Pinto Braga, Pinto Limn, 
Pinto Morera., Ro:lrigo Sih·a, Sih-a Nunes e Vicente 
de Figueiredo. 

O .Sa. PaESJDE:\'TE deClara não ha,·er sessão por f..It& 
de nw:xiero legal. · 

Não obstante, o Sr. 1• secretario dá conta do seguinte 

EXPEDlE!'iTE. 

lím officio do ministerio dos 'legocios estr.mgeiros, 
remettendo u:n exemplar dos p;1peis relativos no tra
fico de escravos, apresentados ao p:n~lamento britannieo 
de ordem do respectivo govcmo.-.A.' nrchivn.r. 

Outro do 1 o secretario do ·senado, participando ter 
constado ao mesmo een!l.do que fôrá sa.nccionada. a. re
solução d!i. nssembléa geral que autorisa o governo a 
conceder ao desembargador José Baptista Lisboa um 
:umo de licença com todos os seus vencimentos. -
bteirada. 

O Sn. 1• S&cnET.uuo pa.rticipa que os Srs. Simõr.ll 
Lope·s e Pinto Pesson lhe eommunicáriio não poderem 
comparecer á. 'cssão por incommodos de saude.-Fica. 
n ca:nara iuteir:~.da. 

ORÇ.nlE:<TO DOS )lJ!'iiSTERIOS DO DIP&RIO, Jt:STIÇ,\ E ES
TRA!'iGEIROS. 

Lê-se, e ,.·ai a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalho~, .o seguinte parecer convertendo ·em projecto 
de lei n proposta do governo otyando n dcspeza dos 
ministerios do iníperio, justiça c estrangeiros: 

« .A. com.missão do orçamento cx:1minou cuidadosa
mente a proposta da receita e despeza ger:ll ·do Im
l'erio para o exercício de \8i2 a 18i3. 

«Desejando que os trabalhos d,\ ~mara se adiantem, 
e vossão ser concluidos em tempo, julga conveniente 
ofterecer desde já o. seu parecer icerca. das despezns 
das repartições do imperio, justi.ya e negocios estran
geiros, que podem occupar as sessões da camara., em
quanto lhe· não forem apresentados os que se referem 
&oi demais ministerios, e á receita. 

« A . proposta do orçamento é uma só, e 'Dor isso. e 
para · hSver . unidade· de pensamento na. sua dêliberação, 
é qllli a' camara, por· uma dê suas ultimas resoluç<;cs, 
confiou-a. ,. llll!a unica co=issa:o, posto que muito 
mais,' numtrosa que ás com.miseões ordinarias. Ma.~ a 
sep~, que ·ora'faz a commissíi.o, ~o tendo por fim 
senaO dispen!l&l'. demoras, · e aprovettar o tempo, niio 
põde .,ser nociva ao . principio, que desejou a cama.ra 
est:a.beleéer, ..-istO coí:no a comniissã.o continúa. a. appli
ca..-lo ào restante da' Jft:Oposta. 

« CóiD;~ pelo nlliristerio do impt!rio. 
« .!. ptc!pd@ta. para 1872 a 1873 ·CXI~ mais qne :a vo

u.cü.'-para. '187t · a 18i'l ,a ~na.IÜia· de 110:231$360-
5,~1:1'!~$128, ~~;330:78~$~68 .• 9 excesso é ainda 
~or, notando-se que b& dim1nutçao de despeza em 
duas verbas, & (!.•, por ec reduzir a 75:000S a dot&<:.ão 

~tabelecida para S. :A; a unho~'princeZil. It Léopol..: 
dina, e S • .A.. o Sr. Duque de .Saxej confenne· r. let de 
7 de Jnnho de 1864, e a 16&1 pelo falfeciinen~ de al
gnna empre~o!' ~secretaria. ·da. eama.ra ·~os deputa
dos.· A demmmçao destAs' duas ··verbas, 1mpol:tando 
80:600$, é · consequencia: que· o exceaao · ae•· 1872 
a 1873 é na realidade de 190:8318360. 

«Os angmentos de credito verificão-se .:oa~§ 15, 20, 
21, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 38,·39, fl2; e na creação 
de uma no\"a verba sob n. 43. No mais ha. · perfeita.· 
uniformidade. 

" A· verba§ 15 refere~se'á camara ·dos Srs;·senadores, 
cnjo digno presidente exi~ mais · 3:2008 para gratifi
cações extraordinaria.s a empregados da. secretaria, e 
para completar o pagamento de um retrato de S~ M. ·o 
Imperador, que tem de ser ·collocado em uma das salas 
do paço do senado, 

" O § 20 eomprebende ·as despez:J.S com a adminiStra
ção da.s províncias, sendo mister um angmento· de 
1:9208 para. alagneis de palacios em Alagôa.s e Rio 
Grande do Norte. 

« O § 21 requer mais 5:635S para congrnas de vigarios 
de no\"85 pa.rochias, e elevaçiio do que se cousignárn. 
para o prefeito dos Capucbilihos. 

« Os §§ 23 a 24, especificando os gastos da.s faculdades 
de direito e de medicina, solicitão um augm.ento de 
3:~0S, necessitado pelo serviço e conservação dos 
edificios. 

« O § 26,. ácercíl. da instrucção publica primaria ese
cun-:3aria na. côrte, é que mais eleva a. despez:L, quer 
pelo augmento das escolas, quer pelo melhoramento da 
classe do professorado. A somma. de 46:8~0$ ·na verba., 
e a de 50:000$ que se accrescent:i. á verba 42 (obrns 
pnblic:J.S da. repartição) pal'a. edificação de' maior nu
mero de cdifieios para a.s escolas, moatrJo os·pro!!reseos 
deste ser\"iço. 0 

« Augmenta-se ainda 1:7498760 pam pa=ento de 
alugneis do predio que occupa o institu~ dos me
ninos cegos (§ 28); 300S com a. ele,·ação dos vencimen
tos do inspector dos surdos-mudos(§ 29); 9:414S ·para 
despe~asdeenc&nai?e~to degaz ·e compra dos re$peeti
":os apparclhos na b1bliothccn publica, e compra annual de 
livros (§ 32); 4:000S desde já. pa.ra o necesi;SJ'io costeio 
de no\"as ~ulas _:Jolyceu das artes e officios (§§ 35); c 120S 
paragratificaçaodogu.arda doLazaretono Porto do Fr:m
cez, pro\"incia. das Alagõas (§ 39). E' esta a differença 
entre a. proposta para 1872 a. 1873, c a do orç.amento 
votado para 1871 a 1872. 
. «Feitas as respectivas apreciaçõe!, conviria comparar 
1gua.lmente n despeza. penid:~. com :J. realizada no e.xer.:. 
cicio de 1870 a 1871; Infelizmente não che!drJ.o as 
tab.;ll.., para este estudo, que lançaria de ~erto lu~: 
sobre o nssumpto. 

« Ra :únda neste orçamento uma ,·erba novissi
ma, é a da repa~ição d,t estatística, que a lei de 9 de 
Setembro de 1810 ordenou se fundasse. Figura pela 
somma ~e 25:000S, nüo comprehendendo os vencimen
tos do d1rector geral, que se aehão consi "Il:l.dos no 
§ 19, Secretaria de Estado, em 5:000$. A ~pprovar a 
c~ara. o :regul:>.>;nento da.do pelo governo, parece eon
vemente transfenr-Ee esta somma da verba 19 para :;. 
43, ficando na secretaria extinctos os dous lugares de 
chefes de secção addidos, e applicando-se a sua impor
tancia :í. impress5o de decretos e de leis, e ao expe
diente. 

«Para o exercício de 1871-1872 fixou-se a despeza 
dcsto. rcp:>.rti<;ão em 4,026:162$530. Pede-se na propos
ta para 1872-1873 n~ua.ntia de 4,29~:3508. Differen
ça para mais268:187S410. 

" A primeira diiferença que ae nota pa.rs mais é no 
§ 2o-Supremo tribunal de justiça_;14:042$, pelo aug
mento de vencimentos do secretarió e empr~os, em 
conformidade . das leis de 29 de Setembro c 20 de Ou
tubro de 1870, e compra de .17 exemplares da. · collec
ção de leis pa.ra serem distribuídos pelos ~os. 

" O § 3•-Relações-contém igu:Umente um augmeu-
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to de 6:4066, por eaUBa do aluguel . da casa em que 
fuucciona o tribunal da Bahia, e objectoa de expe
diente. 
«O~ 4°~TribunaesdoCormnercio-eleva-seta.mbem 

a 20:80011, ·em razão do 1lugnel da casa. occupada pelo 
da côrte, expediente até agora. feito por conta dos emo
lum~ntos ~ados para renda do Estado; e augmento 
dos empregados dos tribunaes do Maranhão e Pernam
buco, segundo o decreto de 8 de .Agosto de 1870. 
«O~ 5<>-Jnizes da l•inst&ncia-eomprebende o :i.c

creseimo de 229:738!f, pels. elevação dos vencimentos 
dosjuizes de direito e nrunicipaes, e crenção de novas 
C?marcas e termos, ·que exigirii.o maior numero de ma.
gJ.strados e promotores. 

« Pede o governo igualmente mnis 20:000S para a 
,·erba 6• (despezas secretas da. policia); e ll:S'i3S750 
para. alugueis de casas occupadis pelas respectivas se
cretarias (~ 7). 

«A casa decorrecçfui dacôrtc (~ 14) reclama tambem 
mais 17:4908030. 

~ m. 
lllinisterio dos negocios estrangeiros. 

« A despeza. com este ministerio é orçada tambem para 
o exercic1o de 1872-1873 em mais 89:51611667 que no 
de 1871-1872 (897:836S666-808:319S999). . 

«Referem-se os augmentos á.s '\'erbas 1 •, 2•, 5• e 7.a 
« § 1.• Secretaria de Estado.-Posto que se eliminem 

as despezas com a suppressiio de um correio e sua. · res-
pectiva. cava1gadurn, c acquisiçiio de memorill.S sobre 
a emancipação, na.. importancia ambas de 2:0508, to
davia. é preferivel· que se incluã.o as gratificações de 
empregados diplomaticos e consulares em exercicio na. 
secretaria (decreto de 19 de Fevereiro de· 1859) pnra 
evit:tr-se aoertura de credito&; impressão de documen
tos ordenados 'Pelo decreto de 30 de Fevereiro de 1868; 
acquisiçüo de hvros para. ~~> bibliotheca. da. secretaria, 
e augmento de grntificao;-ões aos dous officiaes de gabi
nete, segundo o regulamento de 2 de 'Maio de 1868, 
importando assim e accrescimo com est:J. verba· em 
22:150SOOO. 

" ~ 2.• Legações e consulndos.-Comprebeude mais 
a quantia de 7:5008 com o augmento do ordena
do do consul geral em Loreto ; da reprcsen~ã.o 
do chefe da legação em Venczuella, e do expediente 
da secret:1ria. 
"~ 4.• Ajud~s de custo-Pede-se mais 10:000S-pela 

sua mesma. incerteza., vendo que ns despe7.:t~, termo mó
dio de 186~ nté 1870, regul:io G9:426S03l, niio pare
cendo, portant~, e."tagerado fixar-se 70:000SOOO. 
"~ 5.• E' relativoadcspezo.s ex.traordinaria.s no exte

rior. O respectivo ministro prestou á commissít.O todas 
as informações e demonstrac;õcs, das quaes se eviden
cia a necessidade de se elevar na '\·erba mais 20:000$. 
.Além de não poderem ser calculadas com certeza se
melhantes dQE.pczas, accresce que as quantias concedi
das commummente pelo poder legislativo tem sempre 
excedido do qnantum fixado. 

« O ~ 7 .•-Fixação de limites-não póde deixar de 
receber um au~ento de 32:000$, por que fC tem de 
pagar as comm1ssõcs já. nomeadas para a dcmarcal'iio 
coxn o Perú e a Bolivia, c se podem crear dentre em o 
anuo novas para comec;a.-la com Venczuella, Parapy 
e republica Argentina. 

" Aceitando, portanto, a commisão a ).'reposta do go
verno quanto a.os tres· referidos minist~nos, wm a. honT~ 
de offerecê-ls. :í. camara, com M.Bcguintes emendas: 

" A assembléa geral dceret:t: 
(Art. 1.•)- Supprima-se na verba 19 a quantia 

de 5:0008- transferindo-se esta quantià. para a 43, 
relativamente aos vencimentos do director geral. 

« O mais como na proposta, qne se segue. 
« Paçod.'lcamara. dos deputados,22 deJunbode 1871• 

-Ptrtira à4 Silva.-Antonio Perdigàfl lllo.th:ti'l"o.-F. J. 
da Gama. Ctrquaira.-.A.. da Colf'la. Pinto SilfXI..-F. X. 
Pinto Lima.-DiO!JO VcZ/o.o.-Prreira Franco.-Manotl 
Clm~mtino.-A. J. Htmrtque8." 

rBOI>OSTA. 

Capitulo 1.-Despt::a geral. 

«.Art. 1.• A desJ_>eza geral do Imperio para o exercicio 
dl! 1872 a 18~3 é.nx.ada>na. qn:mtia _de 86,341:0345542, 
a qual será. dlS~burda pelos _sete d1venos. ministerios, 
na fórma., espec1~c~da nos art1gos seguintes : 

«.Art. ~.• O uun1stro e secretario de estad~os ne•o
?ios do i~perio é autori~~do a despender com os ~b
lectos des1gna.d.os nos se~mtes paragrapbos a quanti!l 
de····.··......... • • •• •• .• •• •• •• • • 5,441:0:HS228 

«.A saber: 

1. Dota9ão de S. 11!. o Imperador •••• 
2. Dita de S. M. a Imperatriz . •.•.•• 
3. Dita da prince7-'l imperial a Sra. 

D. lz:l.bel ••..•••.•••••.•.•.•• 
4. Dita ao Sr. duque de Eaxe, viuvo 

de S. A. a princeza Sm. D. Leo-
poldina •.•••••••••••••••••••• 

5. Dita da princeza :l ~r.<. D. Januaria 
e alu@lel de casa .•••••••••••• 

6. Dita de ::>. l\I. a Illi!peratriz, <iuv::11 
duq_ueza. d~ B~"'\::.~a. ..•••.•••• 

7. Alimentos do prinC!jle o Sr. D.Pedro 
8. D~tos co pr!nc~pe o Sr. D. Augusto. 
9. Dttos do prmctpe o Sr. D. José •.•• 

10. Ditos do príncipe recem-nascido .•• 
11. Dito> do priccipe o Sr. D. Luiz .•. 
12. Ditos do priricipe o Sr. D. Felippe. 
13. Mestres da f:unilia imperial •..•••• 
1!. Gabinete imperial. •.....•.•.•••• 
15. Camara do• senadores •.•••.•.•••• 
16. Dit:J. dos depnt:tdos •.•••.•••.•••• 
17. Ajttd:J.s de custo de idn c volta 

dos dcJ>ut:ldos •••••••.••..•.• 
18. Conselho de estado ••.••..•••.•.• 
19. Secretaria de estado .•..•.•.••••• 
20. Presidencias de províncias .••.•.• 
*Â· Cult? Pl!blico ._. ....•.••..•....•• 
~-· Semmanos eptscopacs •.•.•. .. ..• 
23. Fnculdades de direito •••.••.•.••• 
24. Dita.s de medicina •..•.•.•.•...• 
25. Instituto commercial •...••.•...• 
26. Instruc~ã? J.>rimari~ e secund:u-i:~. do 

mumc1p1o dn. curte ..•.•...• •• 
27. Academia das Bcllas-.Artcs .•.••• 
28. Instit\:to dos meninos cegos ..••• 
29. Ditfl dos ~urdos-mndos .•...•..•. 
30. :EstabelccimeJ:to de c<.lucandas no 

Pnr:í. .•••• . •....••.•••••.•••• 
31. Archivo publico .•.•...••..•.... 
32. Bibliothcca 'Publica ...........••. 
33. Institut? _Historie.) c Geot:,'l·aphico 

Brazlle1ro •......•.••......... 
34. Imperial academia de medicina ••. 
35. Lyceu de artes c officio' ...•.. . .• 
36. Bygicnc publica ............... . 
37. Instituto vaccinico •••.•.•.. . ..... 
38. Inspcco;-ão de snudc dos portos •.•. 
39. La.z:tretos · •••..••.....•.•.•••.•• 
40. Hospitnl do~ l:lzo.ros ..•.••..•.••. 
41. Soccorros publicas c mel!Jor:tmcnto 

do estudo sanitario ..••.... .. .. 
42. Obras ••••••.•.•.•••••.•••.•.•••• 
43. Directoria geral de estatística •.•• 
44. E\·entuacs .••••••••••.•••.•••••• 

800:000SOOO 
96:0005000 

150:0005000 

75:000SOOU 

101:000SOOO 

50:0003000 
6:000SOOll 
6:000SOOO 
G:OOOSOOO 
6:0005000 

12:000SOOO 
12:000SGOO 
7:4.00SOOO 
2:0715428 

286:5\0SOOO 
39~:4005000 

54:2505000 
48:000$000 

161 :'220SOOO 
237: 130SOOll 

1, VL0:534S900 
115:0005000 
173:GiOSGOO 
2W:570SOUO 

20:800SUCO 

53'2:02!SO\l0 
37:!\60$00ll 
lt8:468,S00[1 
26:0t2;JOOO 

2:000SOGO 
t5.!J2o,snoo 
'.U~:S\J0~50\J 

i:OOO.t;COl) 
2:UOOS0Ul1 
IO:OUIJSOOD 
13:760SOOO 
l!t:OS0$000 
56:-l22S60tl 

7:120SUOO 
2:000SOOO 

120:000SOOU 
300:000S00tl 
25:0005000 
15.000SOOO 

-;;-Art. 3. • O ministro e sccreta·rio de (!Btado dos ne
gocias da. justiça é autorisado a despender com os 
objectos dc~ignados nos seguintes paragrapbos n quan
tia de... • • • • • • . • • . . • . • • • . • • • •• . • • • 4,:!94:350SS30 

"A saber: 
1. Secretaria de cstndo •....•..•.•.• 
2. Tribunal supremo de justir,a •.••• 
3. Relnções ...•••.....•..•.....• •• 
r.. Tribunaes do commercio ....• . ..• 
5. J ~<&tiças de 1• inst:tncia .••.••.•.. 

153:0905000 
165:742$000 
448:3465000 
68:0005000 

1,G23:<li8SUOO 
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~· De5peze. secret:l. _da polici~_.:. - •••• 
1. Pes:;oal e maten:L! da poliCl&- • - •. 
S. Guarda. nacional •..•••••..••...• 
9. Conducçio, sustento e curativo dos 

presos ••••••••••.••.....•..•• 
10. Eventua.es .••.•.••.•.•••••.•.•.• 
11. Corpo militar de policia • • .•.•••.. 
;.2. GU!I.rda. urbana. ••....•.•.••.•.•• 
13. Casa. de corr~o da córte •.••.•• 
14. Obr:s .•••..••..••• • .••••••••••. 

120:000$000 
477:589$750 
140:000$000 

1 o 1 :87 4$000 
2:000$000 

.i'lO:OOOSOOO 
359:140$750 
185:490$030 
30:000$000 

"Art. 4.• O ministro e secrcta.rio de estadQ dos ne
gocios estrangeiros é autori•ado a despender com o• 
•:bjctos designados nos seguintes paragraphos a ~uan
t:a de........... . ................. 897:836S666 

« A saber: 
1. Secreta.ria. de eatade, moeda. do p:tit 
2. Legações e consula.doa, ao cambio 

de 27 d. &ts. por 1S . •••••••.•• 
3. · Empregados em disponibilidade, 

moeda. do paiz •••••.•...•.•••• 
~- · Ajudas de custo, ao cambio de 

27 d. &ts. JIOr I S ••• • • • • • •••• • • 
5.· Extn.ordina.naa no exterior, idem 
6. Dit..s DO interior ••••••••••••••••• 
7. Commis&õos de limitea e de liqui

dação de reclamações ••..••.••• 

16'!:395~000 

469:575$000 

10:866$666 

70:000$000 
80:000$000 
25:0006000 

SO:OOOSQOO 

Sessão em 28 de ..Junlto. 

PI\ESIDE:SCIA. DO Sll. CO:SDE DE II.U:PE:SDY. 

SUJIDIARIO.-Expediente . .:._Matricu!4 d~ ~stuàontes.-Fm
sZtr a. dieersos.-Licmça G C. F. de c. Men~::es.-Ism
r.llo do imp01to de loterias.-Ism~ão de direitos dt im
portaça.:..-Lo~rias.-Augmento de rel4çõrs.-Prttençií.o 
de J • .A. de Cart~alho.-Pretmção do mo.r~ch&l de campo 
J. da V. S. de .Andréa.-Pre~nção d4 irma11dade das 
.Almas d4 Vil/a do Pilar.-Pre~nçl1o do tmfflte-coroncl 
]. de M. Pimentel.-Pretenção do alferes J . .A. de lJar
'l'os.-Preúnção do alferu M. E. ela, Silra.-Pretençilo 
de .A. R. P. do Lago.-Prtltnf~ dt C. J. dos S. 11or
ges.-Ptetençii.o de B. C. Utingtu1UÚ e oulror.-Ptn.úes 
a cliuerso&. A_pprot·açao.~Matricula de eJtud4ntes • .Ap
pro~:açao.-Ordem do din.-Apa~entacloria ao desembar
gador Y. J. Lüboir.. Approva.çue -Aposentadoria ao 
juiz de direito P. J. da S. Ramo.!. Appror:a~l1o . -I.c~
.,.i41. Votaçü.o.-Puuõu do. pensioniti<U do monte-pio 
aeral. Vota.çlLo.- Matrieula de tstudante1. Di.<cur•os . 
dos Srr. Du.que Estrada Tdxeira. e mini•tro do impúio. 
-Fixação da força nat:4l. Discursos dos Srs. Pa11lino 
<le Sou:4 t Ee4ngtli•ta. Loóato. 

Ao meio-dia, feita a ehama.da., e ach.tnio-se presentes 
os . Sn. Conde de Baependy, Portella, P.:uanlios, Gai
"!lla.rliest ~gelo do Amaral, João 1\lendes, Arau~o Lima, 
Pinto .L.i.ma, Ca.sado, Sobral Pinto, Pinheiro, Bi~eu
court, Arauj<> Góes, Barão da Laguna, Pin~o <!c Cam
pos, Barão de Anajatubn, Floriano de Godoy, Camillo 
Barreto, Joaquim Pedró, Dionysio :'>lartb~, Evan:;e
lista Lobato, Cardoeo de Menezes, :'>Tello Rego, -Jnn
queira, Ferreira da Veiga, Benjamim, Par-.io da Yilla da. 
Barra, Souza Reis, Salles, Bandeira de )!ello •• ~lellcar 
Ara.ri~, Raposo da Camara1 Cruz )fac'hado, .Je.r~cn do 
Paço, Barros Cobra, Joaquim de ~endonça., AZ:lm
buja, Siqueira 1\lendea, Glllv"o, Capanema, Corrêa, 
Fontes, Ferreira Vianna, !llello Moraes, Rodrig':le~ Sih·a, 
Luiz; Carlos, Jeronymo Penido, F~~ira. de -~l;l:ia.r, 
Gama. Cerqueira, :Maaoel Clementino, Fie2 de Ca.r.-albo, 
Gomes de Castro, Henriques, Coelho RodriblJee, Çan
dido Murta, Barão de Aulidía, Ferreira ú:~e, BarZ:o .!e 
Araça.gy, Sou:r;a. Nunes, JOI;é Calmon, )ie::ezee Pra!lo, 
Duarte de Azevedo, Corrê3. de Oliveira, Li= ~ Silva, 
F. Beliaa.rio, Diogo Velho e Pinto Erag-~, ~b:-e-!.e a 
:oes&iio. 

Comparecem depois de aberta a se6~ã? ~s ::no. Fo.us-

to de Agniart Pereira Franco, Gonçalves da. Silva; 
Dias d:1. Rocba, Leonel de Alencar, Gomes da Silva., 
Affonso de Carvalho, Carneiro da Cunha, Camillo Fi
gueiredo, Bahia, Du9.ue-Estrada. Teixeira, · Perdigão 
l\Ialheiro, .<\.ndrade F1gueira1• Mello l\!attos, Theodoro 
d& Silva, Diogo de Yaaconceuos, Ant'nio Prado Pe· 
reira. da Silva, Pa.ulino de Souza., Pinto Moreira., Lean
dro Maciel, Aureliano de C:u-va.lho, MoreirA da. Rocha., 
Teixeira. Junior e Augusto de Oliveira. 

Fa!tão com participação os Srs. Pinto Pesfioa, .o\5$is 
Rocha., Augusto Cha.Yes, Borges Monteiro, Candid& 
Torres, Paula Toledo, Cicero D&ntaa, Costa Pinto, Fer
nandes Vieira, Heraclito Gr-.1.ça, Ne!lia.a, Pederneiras, 
Roaa e Simões Lopes; e sem ells. os Srs. Almeida. Pe
reira, Canedo, Ca.ndido da Rocha, Domingues, JoEé de 
Alencar, Le:U de Menezes, Moraes Silva, Monteiro de 
Castro, Taques e Vicente de Figueiredo. 

Lêm-l!oe e approvão-se as actas das antecedenb!s. 
O SR. 1. • SECRETARIO di conta do seguinte 

EXPEDIE:-ITE. 

Um offic:io do ministerio dos negocios estrangeiros, 
tranBIDittindo em resposU.. as informações pedidaS sobre 
a. ques~o do elemento senil. -A quem fez a. requi
sição. 

Outro do ministerio Õ.:l. agricultura, remettenào 
exemplares concernentes :1. conceaaõea de estradas de 
ferro, e construc<:.ão de dócas em alguns portos do Im
perio.-A' ccmmis6io de commercio, industria e a.rtee. 

Outro do 1• secretario do senado, participando que 
o mesmo senado adoptou, e vs.i dirigir á. sancçllo im
perial, a resolução que approva o decreto de 9 de No
Yembro de 1i70, em que se declara que a pensão con
cedida ao cabo-clarim do &> batalhão de cavallaria da. 
guarda. nacional do Rio-Grande do Sul, lsm"el Auto
aio de Souza, de-çe entender-se ao cabo do mesmo 
corpo, Ismael Antonio da. SUva..-Inteirada.. 

Outro elo -mesmo seeret:lrio, participando ter con&ta~o 
ao senado que forii.o sancclona.das as resoluções que 
approvão dh·ersas pensões.-Inteiradn. 

Um req.ucrimento de Feliciano .Joa.qnim de Bonn.ann 
e seu soc1o o Dr. Francisco Antonio Percirada.Rocha, 
pedindo isenção de direitos de importação para todo o 
materi:L! necessario á eonst.rucçio Q.e uma estrada de 
ferro da. villa de Santo-Amaro á villa de Santa-l!aria. 
da. Boca do Monte, na. provincia. do Rio-Grande do Süi. 
-A' commissão de fazenda. · 

Outrc de Claudio Guigon, pedindo a. apJ>rovação do 
decreto n. 4,597 de \5 de Setembro de 1870, que lhe 
concedeu privilegio para. introduz;ir tubos pa.rn ene&na
mentos a:&g1?-a.. gaz_ e outros ftuidoa.-A.' commiSIIiio de 
commerc1o, mdustr1a e nrtes. 

Outro do~ cmprega.doa da aecret~Tia. de estado doe 
negocioa da f:!.zeuda., pediDdo serem equiparados oe 
seus ~cncim'-ntos :lOS que percebem os empregados dlls 
outl":lS secre:a.rias de estado.-A' com missão de p~nsües 
c ordenados. 

Outro de ,Tosé Joaquim de França Jauior, alumr:o 
ouvinte do 1• rul!lo da escola central, pedindo par .. 
ser Jllll.tricula.do naquelle anno, fazendo exame depoi~ 
de approva<lo no r•reparatorio que lhe blta.-A' COID
missao de h:struCÇSo publica. 

Lêm-ae, jul~o-se objecto de deliberação, e vüo n 
imprimit pt'.ra entrar na ordem dos trabalboa, 06 pro
jectos com q"ae concluem os seguintes pareceres : 

!'UTliUCt'L~ 1>E IEST'VD~NTES. 

«Antonio Yíeira de Rczeuae, alumno do 2• anno phar
maceatico d:1. faculdade da. eôrte, pede pusagem para 
o '.!• auno "!lled.ico, &ceita.ndo-se-lb.e o preparatorio de 
inglez, feito n:1. escol& de marinha. 

.. Parece justo que o exame prestAdo perante uma com
m~o auto::isada. por lei seJa ,-alido em qualquer aca
demia do lmperio, s&h·o a presumpçii.o de que 'ha.maia 
imparcia.lidali~ :l~ julg&~I~ecto de uma lk qlle DO de 
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o~tra. coDl!ltissii?, o que il:nportarla. um deaar per=te a 
le1 que as autonJOu. 

« O supplieante allegn, e. prova eom um ,a.ttest&do,que 
no &IUIO pas~ado frequentou como ouvinte a ~de ana
tomia descriptiva. 
. «_A commisaão de inatrncção publica., atten.dendo á 
JUStiça que preside á. petiçio do supplicante, offerece :i 
<:amara dos Srs. deputados o aeguinte projecto. 

« A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.• Fica • governo autorisado para ma.ndar 

m:ttricula.r no 2• anno medico da facald&de da côrte o 
alumno do 2° anno phannaceutico _<\.ntonio Vieira de 
Rezen~e, ace~tando-se-lhe o exame de inglez feito na 
escol& de n>:arinha, e níio podendo ser admittido a exame 
das respectivas materias sem mostrar-se habilitado no 
exame de anatomia oue lhe falta para completar o 
·to anuo medico. -

« Art. 2.o Rev~gão-se as disposições em contrario
«Sal& das commiSsões,em 28 de Junho de 1871.-Ba

rão da. Villa da Barra.- Ferreira de Aguiar.» 
" Melchiades Corrêa Garcia 1 :t!umuo ouvinte do 

1• annô. ~faculdade de direito ~o Recife, pede para. 
5er · adm1ttido a ex~~e das respectrva.s materia.s, depois 
de mostrar-s_e habilitado no prepa.ratorio que lhe falta. 
_ « ~ supphcante allega. que por motivo de molestia. 

na? po~e prestar o exame do prepal'atorio q ae lhe falta; 
alem. disto allega. tambem que se não fôr admittido :i. 
m~tncula do 1• ann?, vem a ficar prejudicado a res-

. pet_!o do~ preparator1os em que já. fo1 ap.P.rovado, e que 
estao 11restes a vencer o prazo de validade marcado 
por le1. , 

"A commiseão de in•trucc;io publica., attendendo a 
que o supplica.nte po: força m&ior deixou de prestar o 
exame_ do prep~tor1o .que lhe falta, e não porque tenha 
necesstdade de distrnh1r com elle o tem.Po necessario 
para o estado das materias do a.nno lectívo · offerece ;í. 
camara dos Srs. C.eputados o seguinte proje~to. 

«A usembléa geral resolve: 
o: Art. l,o Fica o governo autorisado para mandar 

admittir a exame iaS materias do 1 o anno da faculdade 
de direito do Recife o alumno ouvinte :Melchiades Cor
rêa Garcia, depois que o mesmo se achar habilitado no 
exame do preparatorio que lh11 :falta. 

"Art. 2.0 Revog-:io-se as dispo~ições em contrario. 
« Sab. das commissües, em 28 de Junho de 1871. -

.8ar{io da Vi/la da Barra~-Ferreira de Ãguiar. n 

PEliSÜES A DI\'EUSOS. 

«A commissíio de pensües e ordenados, tendo exami
:aado :19 copias dos decretos de 14 de JUll.ho de 1871 1 
que ~oncedez:n pensões, é de parecer que se adopte o 
segu111te proJecto: 

«A assembléa geral resolve : 
«Art. 1.° Ficão approvadas as seguintes pensües. con

cedidas por decretos de 14 de Junho de 1871 : · 
« § 1• De 60S mensaes, a D. Emiliana da Roch:l. 

Frag•so e D. Jes~na da Rocha Fragoro, inniis do ca
pitiio do estado maierde ta classe Lucas da Rocha Fn
g0$0, fallecido no exercito em operaçües na republicn 
do Paraguay, sendo ella repartidamente, e equh·a1ente 
ao soldo d:iquelle patente. 

« ~ 2.0 De 30S mensaes a Gracind:i Pereirn dn Porci
uncut:t. e de igual ~uantia repartidamente a Amelia de 
Argollo' Queiroz, Francisca de Argollo Queiroz e Ma
ri:~. Bencdicta de Argollo Queiroz, mãi c irmãs do ca
pitão de voluntarios da. pntria Paulo Argollo de Quei
roz. roorto em combate. 

"1 3.• De 337$100 ao alferes honorario do exercito 
Vir!:ilio Alfredo das Neves, para que cGm o soldo de 
!.145900, que percebe como 2° sargento refonnado, 
prefa~a ~quantia de 432$ annua.e&, sendo o total equi
~·aleute ao soldo da.qttdla. patente, em consequencla de 
ter-!;{' in\·alidado em combate. 

" Art. 2.0 Estas pensões eeriio pagas da data dos 
me~moa decretos. 

"Art. 3.• São revogadas as dülposi.-,<:ies em contr:uio. 
«~ala das commissiies1 em 23 de Junho de 1871.-

Car7lt'lf'O da Cunha..-A.. O. Gomu de Castro.-.·!. C. 
Rocha.» 

LlCIIN~A. A. C. F. J)J!: C. l!IENU1!:8, 

« A.. com missão de pensees e ordenados examinou o :i-e
qucrim. ento documentado em que ., 1• eaeri~:~turario &. 
alfandega do Pará, Camerino Facundo de Caatro Me
nezes, pede um anno de licença. com todos os vencimen
tos, p~ t;atar de sua saude onde lhe convier, e tendo 
attenç:>.o nao só a.o& mesmos documentos, como ú infor
mações fa.Yoranis1 mínist?das pelo gove~o em aviso 
de 16 do corrente, cobrmdo outras da directoria de 
rendas. e inspec!orc;~ ~ thesoura.ria. e alfandega d11. 
suprac~tada p~nnc1a, e de parecer que seja adoptadú 
o segumte proJecto : 

o: A aasembléa geral resolve: 
« Art. 1.0 E' o governo autorisa.do a conceder = 

a.nno de licença, com todos os vencimentos, ao 1 o es
cripturario da alfandega do Pará, Camerino Facundo 
de C~tro Menezes, para. tratar de Sll!l aaude onde lhe 
CODVIer. 

cr Art. 2.o Siío rc~·ogadas as disposiçlies em contrario. 
« Sala das commissões, em 27 de Junho de 1871.

A. O. Gomes de Ca•tro.- Á. S. Carmiro da. Cunha. -
A. C. Rocfta. " · 

ISE!IOÇÃO DO I:IIPOSTO DE 1-0TEillAS. 

«A comnússüo de fazenda, attendendo ·ao req.ueri~ 
men:o da direc_toria. _do ~oute-)iliO geral dos scn·1dores 
do Est~o, ped1nd? ISençuo do tmposto de loterias pare 
as que sao extrah1das em favor do mesmo estabeleci
mento até que poEsão ser pa~ integralmente a:; res
pec~\·as. pensões, é .de .P&:e~er que, attento o fim .hu
man1tar1o da<iuell:~. mst1tu1çuo1 se adopte, em deferi
mento ao seu pedido, o seguinte projccto: 

« A assembléa geral reaoh·e : 
« Art. 1.• Fica isento do imposto de loterias o esta

belecimento d" monte-pio dos servidores do Estado 
instituído nesta cürte, até que possão pngar integral~ 
mente as respecti~·as pensões. 

"Art. ~-· Ficão revogadas as disposições em eon-
t:r:1rlo. · 

«!::ala das coromissões, em20 de Junho de 1871.
Cardo$0 de Henr:es. - Pereira da Sil~a. " 

lo&:O.(_!ÂO D!: DIIIEJTOS DE lllPOIITAÇÃO. 

" :\ commi~süo de fazend:~., te!ldo em attenção e re~ 
quer1mento em que o senador ·fbomaz Pompeu de Sou
za llrazil e outros concessionarios do pri,·ilegio pnra a 
constr.1c~ão de uma estrada de ferro entre a cidade c:k 
Fort:tleza e a de Baturité, ntt província. do Cear.í., pedem 
isenção de dire!tos de importuçõo para todo o mate::-ia! 
ncces8ario :í construcção da mesma estrada, e todos os 
artigos de scôl custeio, que dentro do prazo do privilegio 
ma:.:.d:1:·em ~-ir do estrangeiro; e considerando que f 
de in~e::-esso; publico :J.oimar o dcFCn~olvimento de taes 
empreza~. dando incentivo :i iniciatiYa individual, é 
de parece:- qce se !ldopte o seguinteprojccto: 

" A asse:::blé:J. ger:tl resoh·e : 
« A=t. t.o E' o go...,emo autorisado n mandar des

pacC.ar, li\-:oe de direito de importnçii·•, o material ne
cessario i constrocção da via. fetrea. da citl.ade da For
taleza. :í. cie 3:.:tirité, na provincia do Cear:í.. 

" Art. ~' Flciio revogadas :u; dísposiçüe& em c, ntruio • ., 
« E:~ol:J. das cvmmis&õcs1 em 20 de Junho de 1871.

Carda •. , dr Jfellt:ts.-Ptrei•·a da Sih:a. " 
" A ~.om::: :,sll<> de fazenda tendo examinado o re

quorit~e::tr- e:r. <Jue IIogh Wil!on, contratante de um" 
,- j:~. fe:-rea c~atr:tl na província das Alagôa~, pede isen
çiio de d.i=eito3 de importaçiio para os mntcri:tes des
ti.:udos á c~z:~trt:c~i:io da mesma estroda, e bem a~sin:: 
o di:-ei~c de d~ón proprinr terrenos para e!se fim, no~ 
ter=os cio decreto o.. 1,61i de 27 de Outubro de 1855, 
e t:.rr.a sub·.-e::~·ão por poucos annos; c considerando que, 
~~ndo i::fo:-raa o p,.eeidente daquclla pro~·incia, a em-
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· pr~ cont:·a.ta.d.'\ pelo peticio~io é juetamente ~si
derada. como fonte de prosperl<ia.de, e que o .aupplleante 
se tem tornado di!mo-da attençiio dos poderes do Es
tado pela:tidelidade-e"Promptid:\o com que tem descm
~do na. mesma província out:tos 1mport.:mtes en
cargos, fazendo mais do que a~uill? =- que é obrigado, 
e grangearulo -~ mE>lh~r conceJ.to; e . de parecer que se 
adapte o segw.llte proJecto. 

" A a.sscmbléa. geral resolve : 
" Art. 1. • E' concedida. isençlio de direitos de impo.;

taç.'io do material que fôr importado para. a construcçao 
da estrada de ferro central · da. proVlllcia das Ala,<>oas, 
-:>odendo ser desapropriados, nos termos do decreto 
t. 1,6a de 27 de Outubro de 185:>, ortcrrenos neees
a;mos -para a .mesma estrada. 

" Art. 2.• Ficão revogn.ias -as clisposi<;.ões em con
trario. 

" Sala das commissões, em. 20 de Junho de 1871.
Cardoso de Menc.>t~.-A.raujo Lima.-Pereira da Si!oa. » 

. LOTEB.JAS. 

«A eommwiio àefuzenda) tendo examinado o reque
rimento dos moradores da freguezia. de S. Gonçalo, do 
município da C~p:mha, província de :Minas, pedindo 
duas loteri::u; palll!i conclusão d:ts obras de que carece a 
matriz da mesma freguezia, é de parecer que em defe
rimento se adopte o seguinte projecto : 

" A aEscmbltla geral resolve : 
« _tuf•. 1. • Ficiio çoncedidas duas loteria.s para con

clusão das obra.s da matriz da. freguez.ia dé S. Gons:alo, 
município da Campanha, ~ro>vi;tcia. _de ::r.linas. • 

" .A.rt- 2.• Siio revogadas _as dispomções em contrario. 
«Sala. d.t.s commissões, em 20 de ,Jnnbo de 1871.

Cardo•o de Men1::cs.-Araujo Lima.-Pcreira da Si!11a. » 

AUGl!EliTO " DE RELA.ÇuES. 

Lê-se, julga-se objecto de deliberaçiio, e vai ia com
missões de justiça civil e criminal, o seguinte .projecto. 

"A assembléa. geral resolve: 
" Art. L• P:ll"a. o jlllgamento da.s causas civeis e 

crimes em 2• insta.ncia. :ficão crcad.as , :~.lém d:l.S rela.
<'ÕCII existentes\ mais seis, seud() ~>cus rel!'pcctivos dis
trictos os se~1ntes : Pa.r:í. e Amazon;l.S, Cear:í. c Rio
Grande do Norte, Minas-Ger"-es c Goyu, S. Paulo c 
Paraná, Rio-Grande do Sul c Santa.-Catilarina , Mato
Grosso. 

" § 1.• .As rc~eri~ relaçõ~s terã.o. por _sédes as ca.
pitaes das pronnc~&s do Para, Ceara, ~Imas-Gera.es, 
~- Pnulo, Rio-Grande do Sul c :'.!ato-Grosso. 

" ~ 2.• Os descmbargsdore~ da relaçã.o da côrtc ficão 
retiuzidos a. 15, os da Bah1a e Per:1ambuco a 11 
ca~a. u:nn, e os das outr~s relaç·ües n ~etc, distrib~nd~
•e pelas noYnmcnte crcadas os excedentes das pnmel
~as se o requererem; e qua:1do o não requcir-:io nlo 
Eerão preenchiJ.as as >a:;as que se forem dlLndo, at~ 
que cst:l.s fiquem reduzidas ao numero fixado nesta. lei. 

" Art. 2.• Os desllmbargadorcs das novas relações 
:erão vencimentos igunes ao dos actu:tes, e serão rcgi
cas esFa.s relações pelos mesmos regulamentos, os quaes 
0 governo fie2- :atttorisado a reformar. . 

.. Art. 3.• Ficiio re\·og::.da.s as dispo !l~·ões em con
!rario. 

" Sala das Fe!'sões, em 11 de Junho de 1871 .-J. Pi
r.h•iro.-L. Ca.rlos.-C. Rocha.-T. Alencar Ararípe.
~·oilo Mffldu.-Tei:J:eira Junior.-Pinto ]foreira.-]. Jl. 
X. Pmido.-Benjamim.-Canedo.-J. Capa.nema.-Simv<• 
Lopes.-JJittmcourt.-Joaguim Ptdro.-Joag.Um de Jlen
®n.:;a.-A. A. G. de A.;ambvja..-Floria.no tk GO!Wy.
úorul de Alencar.-D. de Vtuc<lnce/Jq1.-Garna CerqU<Jira. 
-F(rrcira /Age.-Jo.é C4ltAOn.-Camillo Fi9ueirtdo.
l'a.ula. Toledo.-.V'.llo ,lJatkJ#.-Siquúro. Jlerulu. » 

Lêm-ee, e ai<> a.pproudot; 1!Cm deba.t.e, os I!CgUi.ntcs 
pa.reeeres: 

c A comm~ de fueDda,' teudo ~ o re-

.querimento ~que ,J.oio,.Alves de Car.val.ho pede :m
torisação para contratar com o thesoureiro -da8loteria.s 
a. eomDra. de bilhetes -par& reduzi-los .em-outros de 18, 

· 2S; 31i e 4S, é de parecer, que .se ·remetta. ao governo 
para prestar as informações que julgar convenientes. 

«Sal:~. da.s c:ommill6ões, em 28 de Junho de U!71.
Cardo•o de · Menezu.-Araujo Lin&a.. » 

« A · coiiUI1Ís6ào . de :fazenda, !tendo examinado · o re
querimento em qne o :marecb.&J. de campo José da Vic
·t.oria. Soares de Andréa e sua irmã reclamií.o <l juro 
.l.egal •pela m0r.1. do .ya,<>amento da · quantia de ·26:3258, 
valor da :fazenàa. Pimenteira. desapropriada. ao íinad() 
Barilo ·de Caç&pav.a, pa.m o eatabelecimento de uma. ·co
lonia mUita.r, é de parecer que ee ouça o governo sobre 
a referida pretenção. 

«Sala. das -commi.ssues, em.26 de JU!lho ·de 1871.
Cardoso -;de JftncJ:e•-Ptftira da. "Sil~a.. · » 

«A commissão de' fazenda, .attendendo ao re9.ueri
mento em ~ne· ·a. irmandnde d8.s Almas, estabelecida na 
igreja -matriz da. villa ,do Pilar, provincia du AlAgoas, 
·pede permissão para. il.dquirir bens. de raiz até a qnan~a. 
de 10:000/l, é de pJQ"ecer que .seJn. o mesmo requen

: ~ento remettido ao governo, a quem ea.be defelir estA 
e identicn.s Jlretenções, nos termo& do decreto de 20 de 
Agosto de 1864. 

«Sala das commissõe~; 19.de Jnnho de 1871.-.Araujo 
Lima-.-Cardoso de:Mt~U::U:-Pereira. ~ Sil~a.. » 

• O tenente-coronel •hononno do exercito e invalido 
da. patria., Joã.o.de.Macedo .Piment.el, pede a·remis~ão 
da divida. .em. que inconeu .. pa.ra com a. .wenda IlliCJo-

mü. . 
a A commissão de marinha e ·guerrn exmmnou a 

exposiçiio com que o supplicante . :fundamento~ a sua 
petição, mas ?ií.o podendo prescindir de _ouVJr o go
verno a. respe1to, e -de parecer que se peçao-as neces
saria.s inform:tções. 

« Saln. das commiEsões, em '27 de Junho de 1871-
Barüo da Laguna-Mello Rego. " 

PRETE~ÇÃO DO ALFERES ~. A. DE DA11ROS. 

" A commissão de marinha e guerra, a quem foi 
presente o requerimento do alferes reformado Jo~é 
Antonio de Bnrros, pedindo ser contemplado no qua
dro effecti vo do exercito, é· de pa'r'ecer que se remetta 
o dito requerimento ao governo para que este preste a 
ta.l respe1to as informações de que carece a com
missão. 

" Sala das commissões, em 27 de Junbo de 18il.
Barli.o da Laguna..-Nello Rego. » 

PRETE~ÇÃO JJO ALFEJIES !1(. E. DA SJl.VA • 

" A eommissão de marinha e guerra, tendo exami
nado o re9-uerimento do alferes honorarío do exer
cito 1\lartin~ano Eleuterio da Silv:~., pedindo pas~õage!ll 
para o serviço activo · d.o exercito, é-de parecer que 
sepeção informações no governo sobre a. pretenção do 
aupplicante. 

« Sala das eommissões, em 27 de Junho de 1871.
Ba.rilo da Ls9vna..--111eUo Rr9o. » 

" A eommill6ii.o de marinha. e gutrra., . tendo e:umi
nado o-requerimentoemais-papeiade btonio Raymundo 
Pereira do J:.ar, peillne~ aer readmit1ldo no qQI.dro do 
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exercito, e dé parecer que se peção ao governo infor
mações sobre eua. pretenção, e que pa.ra eaee fim se 
enviem o requerimento e documentos ao respectivo mi
nisterio para dar os esclarecimentos Recessarios. 

« Ssla das commisaões, em 27 de Junho de 1871.
Barão da La.guna.-Jldlo Rego. » 

PRETE!iÇÃO DE C. J. ·DOS S. BORGES. 

a A eommiss5o da marinhn e guerra, tendo examina
do o requerimento e documentos de Carlos José dos 

· Snntos Borges, pedindo que se add.icione ao tempo que 
serve de escrevente do patrão-m6r do arsenal de mari
nha da c6rte o tempo decorrido desde 20 de Setembro 
de 1851, entende que não p6de interpôr parecer sem 
ouvir o governo, e assim julga que se devem pedir in
formações sobre a pretenção do supplieante. 

« Sala das commifsões, em 2.7 de Junho de 1871.
Barao da Laguna.-Mello Rego.,. 

PBETENÇÃO DE B. C. UTI:SGUASSIÍ E OUTROS. 

« A' com.missão de marinha e guerra :foi p•esente o 
requerimento em que os pharmacenticos do co~ de sau
de do exerito Benjamim CincinAto Utinguassú, Theodoro 
Vieira do Couto, Francisco Maria de Mello Oliveira, 
Felippe Basilio Cardoso Pires e Cesinio Pacheco, pedem 
o addicional de ~011, a exemplo do que percebem os 
medicas e alfercs-ca.pellães do e:o<ercito. 

« A commissão entende que se devem peQir informa
ções ao gc.vemo, e assim é de parecer que se officie en
v~do <! requerimento dos supplieantes ao respectivo 
=msteno. . 

« Sala. das commissões, em ~7 de Junho de 1811.
BarD.o da Lagu=.-Mello Reg~.» 

O Sa. 1• SECRETARIO participa que o Sr. Paula To
!edo lhe communicá.ra. niio ter comparecido á.s sessões 
por incommodos de saude em peasoa de sua familia. 

PENSÜES A DIVERSOS.-XATIIICULA DE ESTUDA!\'TES. 

Entrão snccessivamente em discussão, e são approva
das sem debate, as redacções que forão a imprimir nas 
sessões antecedentes sobre pensões e matricula de estu-
dantes. · 

O Sa. RoDru~ SILVA (pela ordem):-Ped.i a palavra. 
para mandar á mes:1. uma. representação assignada por 
grande numero de lavradores do Bnna.nal contra a. pro
posta. do governo sobre o elemento servil. 

'V. Ex. ha. de permittir-me que diga algumas pa
la;ras. 

V. ·Ex. sabe 9,ue o municipio do Ban~nal é uma das 
joias mais precio'l&S da minlia rica e florescente provin
cía.; nenhum outro tem mais direito de falbr e emittir 
a sua opinião sobre uma proposta que, convertida. em 
lei nos tennos em que foi formulada pelo poder exe
cutivo, abalará. profUndamente os íundamenws da sua. 
grande riqueza. actual, compromettendo de um modo 
muito desastroso todos os seus elementos de ordem e de 
prosperidade futura.. (Apoiados.) 

Nesta. · reprefentação não houve, como se disse, nem 
lm um pemamento partidario. Os homens que a assigná.-
1ãopromovêrão-n'a no interesse de uma. causa commum. 

Ao lado dos maiô distinctos conservadores, entre ou
tros nomes, est:í. assignado o Dr. Pedro Luiz Pereira. de 
Souza, um dos liber&cs de con>icções mais sinceras que 
conheço, um dos mt.is bellos e dos mais brilhantes ta
lentos da. nossa. patria. 

Os Sas. Jost C.\L'IO:., Cnu )hCHADO E PI:O.'TO LIXA:
Apoia.do. 

O Sa. RoDRIGO Sn.VA :-Foi uma. injustiça que JJe fe~ 
~01' l&'\'r&dores que r,romov~rão esta. representaçi.o 
attribuindo-se-lhes um pensamento politico. Ella expri
me a opinião . dnquelle municipio sem destineção de 
partidos. E' a mesma opinião que se vai manifestando 
em todos os mllllicipios de minha. provincia. E ' a opi
nião de todo o men paiz. Em uma palavra., é a. voz do 
trabalho e da propriedade ~icola. que se ergue impo
nente no seio da representaçãO nacional: niio para. auxi-

TOMO D 

1iar interesses partidArios (apoiadoa), mas em defesa dos 
grandes interelll!ea da sociedade ·bmzileira., . os quaes nio 
podem ser di;ersos e d.iffere:ntes dos da lavoura.,· ~ 
que toda a força. deste paiz, toda a sua actividaâe, 
toda a sua vida estão ahi. (Apoiado.t.) 

Não a quizerão ouvir, é verd:>.de, mas el1a se fará. 
ouvir, e tenho ié em que o proprio governo e o corpo 
legisliúivo hão de a.ttendê-la, porque, se vivemos sob o 
regimen constitucional, e se desejamos consolidA-lo 
neste paiz, é chegada a oceasião de mostrarmos por 
um aeto muito significativo que nos destinos deste Im
perio tem uma forç;.• irresistivel a. opinião publica., e 
que os poderes do ~o, em vez de a contrariarem 
nas suas mais legitimas aspirações, têm o maior empe
nho em obedecê-la. (Muito bem.) 

Desta tribuna agradeço do intimo de meu coração 
a subida honra. que me conferirão os lavradores do 
Ba.nat~al, escolhendo-me para interprete de suas idéas 
e sentimentos nesta casa. Saberei corresponder a esta 
prova de consideração, esforçando-me por merecer no 
cumprimento do meu ma.ndnto a estima e a confiança 
dos meus dignos com provincianos • 

.A representação é remettida á commissilo especi:il. 

PRIMEIRA P_'\.RTE DA ORDEM DO DB.. 

APOSENTADORIA AO DESE!IIBA.BGADOB. V. J. LISBOA. 

Entra em t• d isc11f!são, <J.Ue a. requerimento do Sr.. 
Evangelista Lobato se ~ns1dera. UDica, e é. aypro\':!.:o 
e re-nettido á commissão de redn~o, o proJecto que 
approva a aposenta.ioria ao desembargador da relação 
do -ruo de ,Janeiro 'Venancio José Lisboa, com o orde-

. nado por inteiro e com as honras de müüstro do ~u
premo tribunal de justiça. 

APOSE:ITADOitU. AO JllJZ :DE ~IBEITO P. J. DA S.lUliOS. 

Entra em 1& discussão, q_ae a requenmento do Sr. 
Luiz Carlos se considera. un1ea, e e approvad'o e remet
tido á commissão de redacção, o projecto que concede 
aposentadoria ao juiz àe direito Pantaleão José da. Sil>a. 
RamO!, com a.s honras de desembargador e o ordenli.do 
que lhe fôr devido. 

LOTEa.IA.S. 

Enm em 1• discu.'<5ão, e passa á 2• sem cieba.te, <J 
projecto que concede ao Hospicio da Pedro II Yinte 
loteri:>.S para coadjuvar a oontinuação das obras de 
nccreseentamento do seu edifieio. 

PESSÜES DAS PE:SSIONISTAS DO lllO~TE-PIO GER-'L. 

Entra. em 1& discussão, e passa á 2 .. sem deb:t~ ~ . •> 
projecto que isenta de penhoras e arrellto• as pensões 
usufruidas pelos pensionistas do Ill_Onte-pio geral esta
belecido ne~ta cõrte. 

!!U. Tlllct!U DE ESTUDANTES. 

Entra em 2& discussão o projecto determinnndo <;,ue 
011 titulos de ::ppro;;,çio plena nos exames comprcbe:x
didos nos cursos preparatorios annexos ás faculd:tces 
de direito, academins de medicina e escolas <:entr:l~ e 
militar e de marinha, feitos em qualquer à.ell.as, sem o 
validos em qualquer outra. 

o Sr. Daqae-11!:8t .. atla Tel:l:elra proauncia o.m 
di&curso que se acb:J. no Appt71dict. 

e Sr. C:..-fta de Olh•elra (mini.dro dO imptri~): 
-Não a.eeito a censura que o nobre deputado ac&bou 
1le iaMr-me. N'llnca. tive inteuçio de tmpedir que ~ 
~sentisse qualquer das reformas rela.tivas ao er.sille 
public. nem quero restriugir o exame dos metu actol! 
e idé&a 'sobre tão importante usumpto i di8cuesão de 
orçamento do imperio. 

O que eu não quiz foi que •ob o pretexto de um ~ 
querimento, cujo fim era dar destillo á representaç• 
êoa eitudaatea de medicina, se inatitui.ne lar:o debate 

26 
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lll)b~. o d~CRto ·"1l. 6)675•de. 14, de .~a:neiro deste anuo, 
'llntlclplllldo-se uma :~ueatio.q_u& tena o seu-lu!!&l' ~ 
-prio ·em ·occasião proxima.. '{..J.poi~.) 

0 

Como. ae tratasse de necoelo ~entiB&imo, cuja solu
ção não ;pudesse aer•deiDOrad& sem perigo ou sem,gr.
Te prejruzo d~ ~~~ pnblieo, queria o nobre depu
tado pelo mun1Clp1o nentroreta.rdar a fixação de.forças 
de mar, antepoudo-lhe <i decreto que resrola os exames 
!I:U faculdades· de direito e de medie~a, provocando 
dest'arte uma di.se~ i?-opportuna, para. ter o gosto 
de ccnsul'llr-me unmed.iatamente , sem mais de
mora! 

Admiro e si~to1 :;r. preside~ te, qu~ os nobres depu
ts.dos, que 'a pnnctplc ·oiieclarárao-se dtvergentes do m.i
::üsterio sómente na questão do estado serVil, mostrem
se tão sofregos de censura e não perciio qualquer ooca.
siii.o que se lhes o!f.!reç& de causa;r contrariedades a um 
go,-er_no amigo. (.dpoiados e nilo apoiados.) Permittão
me d1zer-lhes que outro deveria ser o seu procedi
meut~, se nii:o f~em ~ll~i';S.o politica, ·e limitão-se 
a pensar ~ ~otar dive~mentena grande questão social 
que nos div1de. (Apo~dos e di,ersos apartts.) 

Seuhores, .pertenoemos todos ao mesmo partido, temos 
o mesmo fim, e devemos cooperar .sincera e efficazmente 
pua. qae a situação se firme e produza. todo o bem que 
aella se espera., e cuja. realU;ação constitue para nós um 
empenho de honra. (Apoiados.) Podemos divergir, mas 
as Bossas diveTgencias devem ,;er liquid11.das amigavel
mellte. Con\·é:n que hn.j:~. discuss<io la.rgae conscienciosa, 
que todos se manifestem livremente, que uma opinião 
pro~ure -ye~cer a outu nesae ~z:eno, mas ninguem tem 
aqu1 o dire1to de recorrer a me1os que não são permit
tidos aos. proprios ad.versarios políticos extremados, e 
de que s6 faz uso, sempre reprovado, wns. opposição 
facciosa. (APQiados e reclamaçõea.) 

O Sn. PEREIRA DA SlLVA d:í. um sparte. 
O Sa. Mn<Jsrno DO lHPEnio:- Sr. presidente não 

tenho intenção, nem son -=pazde faz~ra..menor otfensa 
aos. nobr.es deputados q!lc r~clamiio, fac;o um repar .. de 
a :rugo; digo que SS. EEx. na o concorrem, como se devêca 
es.Per:u de su11.amizade, para que passem nesta camarn as 
l.e1s aunuas, os m~ios iniii.'pensaveis de governo. O íacto 
c que tem decorrido quast dous :neze~ de ses~ão e as leis 
à.e torças ~c mar e ~:ra ainda :'ão Íorão para ~ seuado, 
!le:u cu set qu:tudo truo, :1. contmuar o me~mo systema. 
de ntrnpnlhnr e protellar as di:;cussües urgentes. (.4po ;·a
dos e f'tclamarvrs .) 
. R_epito, niio quero. offender os nc bres deputados nem 
O.:!Vldo de sus boas mtençües; JJiíO pude, porém, deixar 
de fazer est3s breves considera1'ües, quando sou accu
~ad.o de _opp6r-mtl :í. di~cussão de projectos relativos á. 
mstrucçao publ:cn, ou de querer r<l.Stringi-la. Defendo
me .da injustiça que me fez o nobr7 deputado a quem 
te::.llo a houra d<: re;ponder, e. cre1o ter tornado bem 
claro que era mui dh·cr~o o meu designio quando votei 
CO:!tra a urgenc1a pedida para se di,cntir anticipada. e 
i:~opportunamente o decreto de lq de .1 aneiro compre
terição de matcria urgente e importante que 'estava na 
ordem do di:~.. 

_o s!'. D':QCE_-Esr~AD .. ~ TE~XEJIIA: ;-Mas por que ra
z:I.G nao "\'elo amd .. •a diseussao o proJecto de reforma da. 
ia&trucção publica ~ 

O Sa. !IIJmsno DO OOEaro : - Declarei, ha. poucos 
dias, a alguns dos nobres deputados, particularmente, 
que eu teaho empenho em trazer á. discussiio, e hei de 
e.5forçar-me para que seja a.doptado o projecto do meu 
honrado antecessor. 

O Sa. CcQcE-ESTilADA TEIXEIRA:-~o parece ; h:~. 
dol.l..s mezes ~tu e a camara está. aberta, ·e nada de vir o 
proJecto. 

O 'S11. MI:-ilS'n\0 bO lDEIIIO: -0 nobre <leputado t'; 
testemunha do que .se passa.; estou a queixar-me •.•. O 

,govemo tem· aproveitado o tempo quanto. é possível 
{>Gpoiatlol); e se tem deixado de haver sessão, a culpa. 
'Ilão é -..n~ de seus aznigos (a;*adol); ziib iinpute
llOB o nobre deputado um facto q,úe· é de .ontrem, e 
.de .qu.e· a .censura nÃo .. póde icab.ir .s.obre nós. {H"" 
'laJIC..US-) . 

_U'!I'I" ·VoOz : .-Não ilO& obripm a·ieclin&r nome. 

O Ss.. llllnluno ,JlO. lxPzB.JO: -Já declarei qua ·~o 
empenho em t:azer: par& a diseuaãoc.o projectoP.qa,ne
form& a instrna,ão publica, e -prometto a, •esta augusta 
camara<J.ue nãGme deacuida.reidefazê-lo, dando:asim 
l~gax: ao amplo · deb~te q1;1e o nobre deputado pelo mu
mc•plo neutro deseJa., alem do que poderá abrir-ee por 
~i~o deserdiscutido o orçamento do ministerio do 
1mper1o. 

O S11. DuQUE-EsTB.ADA TEI:U:JM : --Para que a dis
cus.são se abra já. vou mandar :í. mesa um requeri
mento. 

O S•.l\úNrsr•o DO !xi'EII.Io : -J!i:ão aceito o meio in
dicado pelo nobre depu.tado : S. E:.:. reincide no pro
posito que notei ; quer encatuinhar oa tr:lhalhos desta. 
ca.mara como lhe parece em :prejuizo das materias nr
gentes q~e estio sendo âisculadaa. Não posso submet
ter-me a.s regras do nobre deputado. A diNcç.ão dos 
nossos trabalhos compete ao Sr. presidente, de a.ccordo 
c?m o governo, como é praxe, e eu confio· que a .maio
ri& ha de IIllinter o que e~tá. determi:mdo porque assim 
convém ao serviço publico. (Apoiados e ~pa.rtes.) 

Pelas razões expos~ s}nto niio poder dar ao nobre 
~eputado. o gosto r\ e disc;utl.l' agora, a. proposito do pro
Jecto que se acha. em dll!cussão, o decreto que S. Ex. 
com~ate. Em tempo mostrarei que n!;o fiz mais que 
apphcar aos cstud.:l.n~es de direito e medicina as renas 
que encontrei estabelecidas para os exames das e:co
las central ~ de marinh!l, p!U'& os eX&llle.5 · prepa.ratorios 
e pa.~ qua.s1 todos.~~ cumes _que ~e fazem no Imperio. 
~po1e1·me em_ optntoes .respe1~Ve1s; e penso, Sr. pre
Sidente, que nao se ex1ge mruto nem demasiado de 
moços que j~ se achão a<iian~os, :frequentando os 
cursos_ mpe~ores! quan.do se ex1ge delles o .mesmo a 
que sao obngados meamos que estudão preparatorios 
q,ue começão 11; apren_de•, ~ que têm a. intelligeneia. me: 
nos desenvolnda. Nao se1 porque devesEem os primei
r<?B cons~tuir um!"_ exce].>Çà?, quando é certo qlle na. 
v1~ pra.t1ca. prec11ia0 m~lS dos conhecimentos que a.d
qrurem nos cursos super1ores do que das materias com 
q_ue se habilit:i.r~o para entrar nelles. Se c rigor é pos-
51V~ .e eon>en~ente . nos exames pt·ep~r-~rios, com 
ma10na. de razao o e nos examea de d1retto e medi
cina.. (Apoiado~.) 

Assim, pois, tudo quanto se diz contr:~. o decreto de 
14 de. Janeiro é cenoura q10e mais caberia. nos decre~s 
a?tenores; se .aquelle co_nMm providenci:..s inquioito
rlnes. e excesH v.u~ente ngvrosas, esteil igu::lmente as 
contém, com n différan•;·a de que se applicio a quem 
menos póde •upporta.-!:..;;. 

Afiir~o que procedi com a melhor intenção, e qtte 
estou dtSpo>tO a fazer o• reparos convenientes se me 
couven~er de que o ~ecrctc. não póde subsistir tal co
mo e_stá. DeseJO ouvl.l' o parecer da commissão de in
~trncção pubhca., e nceitarei as modificações que forem 
JUSW. 

De que estaj:í.era. a minha.J.isposição ru~tes dascensu
r~ que se levantão aqui, exhibo immed.iatamente uma 
prova. O director d:.. faculdade de direito de S. Paulo 
communicou-me que Ym lente da mesma. mculdade ti
nha indicado a couvenien~ia.. de repre5enta.r-se contra 
o decreto, mas que a Dlll.lona da congre!!:l.çiio resol
vêra o cont•a.rio. Outros fic:..riãe talvez m;{to satisfei
tos com este resultado; mas tal é o meu desejo de es
clarecer-me. e emendar os. met~:s erros, quando delles 
sou convencido, que eseren ao director ~edindo-lhe ou
visee e me tra.nsmittisse a opinião venc1da. 

Quem procede assim mostra .eertamel!te boa fé e os 
melbore.5 desejos de acertar. (Apotados e aparl#.) 
~ao pense, pois, o nobre deputado que eu levo .. aa.l 

:u; o~teeções que S. Ex !!- outros nos.os dig.os collegas 
~uerlB.o apresentar; het de toma-lu na devida con-
sideração. ... 

O Ss.. l>uQUE-Esn.uu. TEJXVllA. :-Mas q'lll!D.do '! no 
orça.:m=to do imperio ~ · 

O Sa. MmiSTilo DO ~to : - Qa.ndo vier a ponto 
a di~ de;ta. materiA, quando ohep a oceasião 
propn.a-

0 Sa.. Âl'IDIUDE FJGRIB.A : - Quando cllegari . essa 
opportunidade., 

O.Sa.. Ml!IJsno IJO- . liiPaaJ:o~-creio que o 1lCIOre de-
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put:ldo q,ue me honra. com seu apsrte não . duvids ck 
lealdade e ail'lc:erida.da eom que. prometto· aceitar •p
~rtunamente a · iiscua~o, que. me parece ~ra f6r& 
âo .. u .luga.r. 'Peneari. alaa,em que eu quero aubtrahir
me ao. sneu devar~ e que por ou.tros moth·oa, . que nio 
os .declaMrloi!, aq1o a queatio que se Ili.Cl. offi:rece' 
P~-me· que o nobre deputado pelo muo.icipio 

neutro deseja saber a minha opiniíio sobre o art. 1• do 
projec:to que se di5cute. A isto presto-me de boa. von
tade, e doli j:í. em pouea.s palavras a reaposta. que 
de11:G •. 

Crê & nobre deput:!do que a dispoaiçiio dos eitatutoa 
\-ifelltes pela qual não· são adJDittidos para a. matricnlil. 
noa aursos superiores os exames feitos . na.a faculdade. 
de materia.• differellte, proveio da. :falta. te .'Uniformidade 
no proceaao d.ow exames prepara.torios, e que dando-se 
hoje ·esFS -.niformidade desappa.receu o motivo d!!. 
prohibiçã.o. 

PerdOe-me o nobre deputado : ha.via então uniformi
dade, a prova dada noa exames preparatorioa er• só
mente oral. A. ruã.o de tal disposição era. outra., se
gundo o que li no tempo em que forão dados 01 es
tatutos ora vigentel ; e nasceu illa do facto a.busi v o de 
&ef&lilitarem muito em Uina ÍACnlda.de OI exam.es pre
paratorios dos estuàantes que se destinavio ·a outra.. 
Lembro-me de que muitos estudantes reprovados em 
Pernambuco ião á:Bahia e V(lltavio com approvações 
?btidas al!i para se matricularem immedíãtacnente; 
lia em 1ml. vapor e voltavio no seguinte. Esse abueo 
dava-se no sentido inverso, tornou-se muito notavel e 
pedà . o remedio que foi da:d.o. 

Já será. tempo de revogar o que foi estabelecido e 
está. em vigor't Tenho duvidas sobre isto; mas reco
nheço que de tal disposi,.SO resultá.rão maiorea. despezaa 
ás familia.s e emba.mços aos estudantes, q•e em vez de 
poderem estudar nas cidades ou nas pro-rincia.a donde 
são· na.tuT:J.es, ou. de onde estão. mais proximos, as ma
terias necessarias p&r& a matrieúJ.a di bculdade a que 
se de&tinão, situa.u em outra parte, são obrigados a ir 
f~r nbi O& MUS e&tudoa prepa.rat.rio5 ·e os examu. 
Um pai não tem muitas vezes. a 9-uem confiar longe de 
si a direcção do filho, que poderm preparar-se e habi
litar-se para n matricula. sem sa.hir di. cua. pa.terna. 
E' claro que niaso ha inconTeaiente. 

E nem ee- diga que o estudante põde ir faur oa exa
mes quando hounr estudado todas a.s m:~teris.a sobre 
que estes versão, porque ninguem desconhece oa in
convenientes que o1ferece a accumulayão de estudos; 
aio ínconvnientes praticos muito conhecidos. 

No projecto que pretendo tnzer á. dacussão attender
se-ha ao que acabo de exp&r, e assim parece-me que, 
em vez da p1·ovidenci:t isolada que se contém no artigo 
em discu$são, será. melhor comprebender-se a. mesma 
providencia no plz.no ~eral d:t reforma com as conve
nientes cautelas. 

O mesmo artig.:. de que iallo refere-se t:unbem aos 
exa.mes feitos nas esco!as cc;:1tral c de marinha.. N11sta. 
parte si~ ma.is competentes parn 90ittir opinião os 
:neus honrados collega~, n:d=.istros da. guerr& e da ma
rinha, dos q_u:~.es C.epen.lem :1quclles esta.belcci1;11entos. 

Em conduaiio, reconhecendo os inconvenientes da 
disposição dos estatutos vigentes1 que se pretende re
vogar por meio do projecto em discussão, pen~o, tod:l.
\"ia, que este de..-c ser adiado p:u-a ser tomado em con
sideração quando se discuti::- a reforma a que me tenho 
referido, apresentada pelo nob!e ex-ministro do im
peno. 

(Muito bem ; rn~ito bem.) 

Ye~ á m:sa, é lid:~;, apo1ad.1., e entraconjuntamonte 
em <!iscussao, a segu1Ilte emando. : 

« Snpprima-~e & pala-..z.- plen11.-do art. 1.•
Ja.n#B ào Paço. " 
, , Tendo dado a hora, fica. esta. diseussão adillda. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA. 

~ nuçlo4D.1. Foaç.~ :o~.o.v..u.. 

Continúa. a 2adieeuaaiiodo art. 1• da propo•t& do ~;•• · 
vemo que·iixa .., ·-«.r~~ na-;al para o &nno fulanc:euu 
de ts72 ·a 1873. 

O Sr. Paul.ino. dG Sou.za (17101ltmmto tl/! · 
at~.)- lnterYenho no debate, íiio, Sr.-presidentel 
por9.ue pretends. opp~r-me á. de~~ da tor~ ua....-a.. 
pedida na proposta. do governo, lJll!.ll .. por a.ttender aos 
reclamos de duu.s honrados representantes da provincis. 
<is Rio-Gra.n<Le do S.ul, .um dos quaell requereu expres
samente a minha presença. na tribuna.. 

Os nobx:es de,l)nta.dos não _poupárão a. virulencia. da. 
linguagem referindo--se ao gabinete de que .fiz parte e a 
que prestá.rãa nas duas pusa.da.s -s~es legislativas 
inreiro apoio e constante &âhesão; nem a mim, perso
.nalid.ades. que felizmente nã& m~ u.ttiosirão; e que não 
leva:ttarel. 

Qualquer que seja o apreço que dê :!.s censuras fei~ 
pelos honrados membros, é facto este exclusivo de mi:.. 
nha. consciencia, que só a mim p6de interessar. ·E, pois, 
abstcr-me-hia pelo que individualmente me diz respei
to de entrar em tal lilicusaão, deixando que á. minha 
revelia a cama.ra. e o ;publico em seu reconliecioo bom 
sell/lo formulassem o Juizo a-certado com que silencioso 
me conformaria, se nii.o julgasse conveniente restabe
lecer em sua verdade e pureza. alguna factos desvir~ 
tuadoa pelos nobres deputados. · 

Limitar-me-ltia. & este unico ponto se a corteziA 
parlamentar e, maia do que ella., a. necessidade inde
clina.vel d.:. uma. reclamação, não me i.mpllZe!sem o -de
ver nP. tomlll' em consideração algumas pr-Qllosi~6ell 
emittidas pelo nobre mio.iatro da mi.rinha., meu ,parti
cular amigo, a quem, no seguiment~> -deste debate, tenbo 
a nonra. ele sucoeder na tribuna. 

Deu-no~> S. Ex. a sorprendente noticia de ser a. pro
posta do governo sobre o elemento. servil a conalllll
ma.çlto de uma promessa feita pelll .partido cio~rvador, 
e Jogo, c.om a autoridade que lbé uo sua e!évaàa po
sição e r~conhecido talento,. pensou poder inscrever as 
medidas da propost.l.no P,rogra.mma dess.e _partido. 

Comquanto o nobre deputado pelo Rio-Grande do 
Sul declarasse que :f.al.tão á fé dos princípios-conservado
res os que diva-gcm do governo no modo de encarar 
a solução> da. grave questão, como S. Ex. nio al~u o 
padrão pelo qilal se hão de aferir os verdadein~s con
servadores, e não fez ainda as consequent~s eliminações, 
eu que não tenho nem que• o outro diploma político 
senão os aetos de minha. vida. publica., eonsidero-me 
pessoa legitima, se bem que menos autorisads (nüo 
apoia.do•) para. reclamar COlltra os enunciados do nobre 
ministro da. marinha.. 

Aceitando a discussão nos termos propostos pelo :co
bre ministro , faço-o , senhores , a. bem de uma causa 
que por emqua.:ato é de todos nós 1 pois que toda a ca:
mara compõe-se de conservadores, e mesmo na. questão 
5etvil não .ee deu por ora scisã.o uo partido <:OIIstitucio
nal. A diYer9encill em que. nos collocon a propoit& de 
12 de Maio e unicamente com o ga.biaete, que tomou 
a. si a solução precipi~da da qu~~~o, e não com-' a. 
maioria ou quaesqner membros da. caroara , que aind3. 
se não pronunciáriio sobre os phnos do governo, pelos 
qua.es é elle por emq11:a.nto o unico rcspo_nsavel. 

Peço, portanto, vema 8-0 bonra.do onmstro para. !'!lb
metter-lhe 8ll duvidas que me occorrem sobre o po::~~ 
de facto que S. Ex quiz firmar, c aa sérias objec<;ües 
que tenho em considerar a.s medidas menos pe11sa.das 
da proposta como a!pira.ção d ·> partido conservado:-. 

Nunca me vexo de confessar peranre a camara a mi
nha. iguorancia. em qu~lq•1er ponto de facto ou de dou
trina. 1 e, quando concorro au debate 1 não é com outro 
intuito senio o de procu~ar nelle :1. luz que me faltA 
psra guiar-me na apreciação dos nego cios publicas. (N"'ao 
apoia.doo.) 

0 5&. JoAQCl'!ll DE :Mo::-;DQ!(ÇA. :-Não apoiado; é para. 
il.luatrar sempre. (Apoi<Z<W•.) 

O Sa. PAULI!IO DE So"CJA.: -Assim, declaro {)-anca
mente 'lue i~oro quando e colllo o paT::i.do conservador 
!.;~ ea111. promessa., de que o honrado ministro d& ma.
riuha e ~eu~ collega.s 11retendem agora desempenha-lo-

Se Yon recordar a histori.3 contempomnea., facto& re
c..lltM q11e estiio 113 memoria de todos, não .; porque 
pretenda a.vi'ftU' a. reminiscenci:!s do nobre mini!IU'o,_ 
maa Ja&r& que S. Ex. possa. rectifi<;:U :U aprecia.çü~ q1l,6 
cta iíer, e co\1Doar :no luga.T e com,_ 'data competente 
,, lacto importante pelo qnal se sssign_al011 · esil& -r.ova · 



CarTlara dOS OepliadOS- lm~esso em 23/0112015 14'45- Página 7 de 17 

SESSAO BM 28 DE JUNHO DE 1871. 

poliç.ão do partido COIU!<Irv:sdor, :l&ctll por mim e por 
muita gente ign<mldo. • 

Até 1867 tQd&5 u "~ 'l"e alguem lrnanamente 
toeou em tal assiUI>pto, nesta e na outn. e.qa do ~ 
hmento1 vio logo· .sbata.r-ae-!U a "ot. pel<>5 pronllllaa
m~:ltOS os mai6 dec;lsivoa condeiiUlalldo a imprudencia 
ci~:tnmettida. 

Na .seasão do Sénsdo de 8 de Janeiro de 18~ o pre
sid.mte do cou.oelho de müd$trot declarou que aobre esta 
mat<:ri3. o governo ainda nio e.tava wolvido a iaieiar 
rne<iidas; que deUa do se trat&va. 

Ain.U. em 1St», q~ ~<>i a aom dos proj~a do 
~~. Yiseonde de JeqUlUD~nba e a~ 61111-o• dístL:>~tos 
pula.zncnt.alu, conteDd<> 1déu an.alogu ás d.a. pro~ 
do go.-erno~ Não pnciao ncorda-la AO nobre~ 
d1ma.Tinha. 

.A prlmeim "ez que sobr~ tiio. grave obj~to ae pro
:l::O.:lciou o governo de Brazll fo1 em 1866, na !1!11pa3ta 
<i:uh p~lo mini•tro de ~~il'tlll do gabinete de 3 
de Ag~o $. men•~m da junta fraJ>ce%2 de emllllci.
I'~.io. clirigida a S. M. o lmpet:o.d.or. 

Eui 1867 o govemo na falh do throno chamou s. 
a~tençiio ~ camana }la!'ll o objectO, ponde~ando a 
n•ce•sidade de providen<:ias, que, ~em poster~ilo .do 
dir•it;<> d4 p~oJ,>nedada c oom o.oalo d1> no~ muea 1D
C.us.~, a !gnctllmr.a, &ttende.sem !105 m~>ere.;:;es da 
e:na":lCI!lflllaO. 

J :í. o \ilustre deputado pelo (oo ollrtrieto do 'Rio d~ Ja
neir~, l!O brilhante diaeur.o que aqui proferio, i ll&ten
t:mdo a emendn '[)08ts. oo "VOto de ~. ~tdou 
'l:""-~8 ao wani!est$çV•• feita& no oonado pelo nobn 
presidente do c:on.selho eom ~ão a eue topioo da 
bll.a do throno. O nobre ministl'o da~ como orgia 
~ opposiçio_ CQllllefftdora neat& ~' estranhou em 
tenn9ll eneTG:~çOI! que o goTerna •u•nm imprttdente
mente desfer,..., du nu vesa • ,. t.W.e,, electriea que, 
~hlndo sobre o ~ a todo eUt. lavaria o maior abal~ 
~ zrande conft~o, augt~~entando ca perigos e ri..:os 
e,; <I"" já utilo os lavradores que vivem iw!J>.dos e que 
~ e:-~rieucia demonetra que são muitas Tezes viet.i
::l!Uios. • S. Ex., !:~.tendo entiio u mais duras expro
braÇÜ<> no gnbinete de 3. d~ Agosto, w~inava este 
t opico d~ um do se'IU mau unportantea disCUfllos loa
v:m<io-~e ua3 -pala'l'nS -do ~enerando Cayrti, qlland.o 
e'tt •u~tentan que ~ contra o mal da esernvr.ti.a no 
B=il não eabin uo engenho humano acb&r rtmeW.o, 
&ú nos podendo -nler para prvvimeoto de l:<lme~io ,. 
tam&nbo m:.l :o. Divina Pro\"idencia. " 

Será no procedimento c na& ps!.ana.s dos aeua dons 
~es collegae que o uobre mmistro dA marinb:l. vio 
:-. promesaa <fe que a. proposl::l os vem agors desempc
nliàr, eu S. :E:x. ia1pnta so p:u-ticlo cooservador o que 
1u~teudia o S"binete de 3 de Agosto 'I 

Et:l 1868 s f.ala do tlrrooo foi mais ""!!licita, quando 
docl::.ron '!UC o elcmomto eettil tiob... sLdo objecto d~ 
nE<Siduo estudo, e aMunei~u que o go\"eroo oppoJ'tnoa
ment o gub:nettcria :i. sabedoria dA assemblé:o. ger:U 11. 
con'l"e::liente propo>U!. 

Cfil~c•u ns. ra.züo dn elllcacia das ~a\T<ts do go
'"tlem fl o vii'I'O"t da& n\n.u.\f~~ta.<:f3e~ doa toDservaa.õrcs 
do &e!"-'>~0 e de.t& C<ltn~r:l1 nas quOLS totnário igual 
IJo.tte lib"ra.e• 'J.OC t.inhão assento n~s duu ca.a.s do 
part.mento. O voto de g-rnç•s do senado, ndigido por 
mrur. commis.<i:io de eon~~er~ado~ eom o int.uilo expli
cito ce dc.apprO'I"Sf DllSt:. p.ttte :J. po!itiC!> do go.-erno, 
co~si_g:~;.~.va n :~~guinte tnpico : 

• ~mprt preoecupado do. ~'<"issimn nfo~ma social, 
<tUe ~em sido objecr.o ~ nss1dno estudo do go>eroo, e 
sobre que dle pretende ofrereeet opportnno.mente uma 
p:-oposts., o •euado eopera que 1:1este melindroso 8.3-

ot:!llpto luJjd 11 mui""' rtfiUIU> '114t"C/Idndo o. poder"' 
de. l:.."stado thpn-/1/to a,cco,.Jomt~ 11i e 6trnpr~ com cJ. vpinill.o 
""~i<>Ml, d4 qual fl4~ õ p01$Ít;t/ pre•oirulir «m e.rp6~ o 
pa.i:: <1 p!rig<U e;:;lrfflta< e i~cilm:tir por quc.lq~ <Mdid/1 
f'JU't' ~ipilt: C! <ICOtlttcimtJttOI. o 

() projecto de w;pom á f&lla do thl'ollo U•ím c~n
~ído loí ~uotents.4o no. dieet~-<são pelo nobre presidente 
d o c:ocuelho, que por dle '>atou com a opp<"içio do 
~;ea,tdo, formada de conoen-adorea e de liberaes. 
N~!A eam.ars o nobre mini•tro da justiça, o mai~ 

grsdllAdo dos poucos membros d& w;wuida pbwn;:e 
eonsen·ador:l, d~i~ de expô<" 11s cíl"C1lmst:Lncí:la do 

~ Cpt"Ílnia-foe DO& ~tos. tel"lllOa • Ao pao&O q~ 
~ urgem sa nec8801cWI.es LD.Stal:lte$ do ~uro é 
quando o govemo, cerrando os olha. a. tado, ven>. Por 
ostenta<;iio, Tem até por >anglQtÍit., como o tnanif'*'>\1 
o Sr. presidente do oollSelbo nt1 sessão do &mlo ')l6388do 
ronovnr a <tu~ do elemento 8e~il, qne n.io é J 
llara. o !uturo da l&vl)nn um.. wnc.89", COIDO no pro.oente 
Já. S!"\'"e perigo e descredito! E ~~s.~ circtmll5tA'Dci&a da. 
quàc~A actWLl, qua.es são u eoru;eq_lléD.CÍl's -ssaris.s 
da. insis~ncla. i!o governo em &elllelh.ante toléA T Outras 
n.ilo podem .ser seniio tornu a po•içi.G do la.vndor 
mais prec:~ria, e~ra-lo inteiramente do• =ios 
de ·~'!to, de todae "" e~pera.nç 1S J!O porvir, de todo o 
pre~tíg•o de conJiança <iUC l'OSS& lll&píra:r pam oa re
cursos de credito de que tanto prccisn. ~ pre~re : é, 
po~to, o <Usespe~ e ,_ rulna. () que v:1le!ll ~ 
,;em ms~ntos aeti'<'oa d a traba.lho,aexperieuci4 o dü:. 
O 1ucnde•ro, amuçado de pude~ os br~os ttteis que 
lhe fertilisMo " temi, niio po.ic ser reputado com 
r~da c~ não _póde ter ~redito. E &e ji. tantas 
c~~CWI tomtJ.O a condição da l&voura dü!ieU e 
tão cntics ; ae, como a cla:ose tllili util e 11.~ é 
11.1\Uella. que devia sob~. toda~ ser o.; mais protegida e 
favoxeculã por uma adnw:ustrnr..o o.:1b~.a ; n '"" vu da. te 
fume!'~ o:ncontta D<>. qu~ devia acr o protoetor 114turQ1 
um murugo enCArZUçado, e encarniç4do eystetasti<:a
~cote,. ~olfre por certo !L m.&is <m1cl. ~o, e é 
ImPQSBJ';el qt>e .lhe possa votu. outJo culto que niloseja 
o da. =s sentida e profunda. mdignação. » 
. ~tari nestes pel&vDS d? honrãdo miniot.ro da jue
tJ~m ·a prome .. a O.e quo hoJe o seu illnsQ-e collega. da 
mnrinlia ent<:ndc que o gabinete desempenha o partido 
conservador' Estar~. ellil no to pico do YOto 4;1 graças 
do ae.nado 't 

Ou r. pl'Om•»A Seita. em no~ do partido COilsel"Va
dor ee contém no annl1lleio feito d.e ume. prop<>~~U>. do 
poder executi.'"'? pelo gallil'le~ de 3 de Agosto T 

O nobre m>nl.Sb"o da Jnanuha niio ha de por certo 
pema:r que o gabinete de 3 ole Agosto poderia tomar 
eomr,rollliNos em nome d o partido COillt~dor e que o 
~e~ 1llu.otre c.ollega da Jll!t.lça não repre.88Dtaué bem as 
1deu deste .llleBmo ~rodo. Poderllo fazer · ao bonn-do 
collega do nobre m1nilstro da msrinh~ todas 108 injusti
ça.., ma$ nioguem dirá que elle não é a mais extr.mada 
ex.pteo.ão do e~p!r!to_p!U"tid4rio, e q11e na en& lvngt. e 
brilhante ClllTeu:\ dcJxou que outrem lhe ;i~tasee a 
b&rra ndi~te no enc.u-ecimeJJto das idéas mail! ~iai
vu do lado politien a que tom pel"'ttllCido por e<>nnc
çõca, ind?le, ~ tah·ez mesmo por tem~nto. 

Eu estu:I\.8XJIL saber como o n obre m1n1stro da mari
nhll. chegou a descobrir n:u p1lai'Ta$ de •eu illustre 
collega o compromi•so d• ta= n ~sponss.bilidade de 
umapropo•ta.. .. · 

O s,.. M:ISISTno "" ~[Al\l~a.• : - Dtpoi• dü;tn o Sr. 
''iteonde de Iw.boraby prometten trazer u n1a pr<>J><>sta. 
. 0 S11. PAL'Lil<O DE Soo;A.:-E' mgano do nobrem.i

IIIG!to. Nunc:~. fez; tal promessn. Chegarei da'lai ., ,pouco 
a e&te ponto. 

O pblnetc 'l"' in•up;uTOu a oitu5çiio con~r•·sdot!l 
em 16 de Jlllho de 1868 l>enhu::u eompromiuo tomou 
:relati\-nmcnte n eot& questão, nem &obre ~la &c mn.!li
festou na primein • e•são dA actual legi~l.a.tur.ll.. Subais
tiudo a gue'l"'"ll, niio tom:ui" ecTt.tlrlleole ! Ob sua retpon
eabilidacle agit:lr quest ão t~o gra,-., que meemo n os 
tem~~ ord.inorío~ •e a~r~nt!l.ti~ pej~ das mo.i& •órias 
cautúlgenc:la.; longe li1sto, estn,·a n~ teeolufiío de, 
emqu~oto d!U'!lsse " guena, empt"<lgat toda a •ua in
lllle!lclll para que nem sequer $~ toca..ose em tão mcl.in
uoto .... umpto. E de feito, nem nesta carnua, nem uo 
sena.do1 l.e~-antiu-úo-se outra. vozes para ~Tiver "quea
tiío, a nl!o ser mna oa outro nel:unação isolada: d os 
qtlt neU:o. tiDh(to eom,,l'(,mettido "ll sua.. con\·ieçaes e 
respo!IS&bilidade. 

Na Eessio de 1810, "- i11terpella~ do mt:ll nobre 
ami;;o1 deputado como eu pelo 3• distrieto do Rio de 
Janeiro, respondeu " chefe de~e g&uinete que o go
ver.!lo por fnlt:L rle dado& llo6it.i>O!> e ave.ri8uaç<les ind.is
ptD~"eis que 11® po3suia nem po1111ue o ~binetA! 
aetual, o '!'"' affinno se111. receio de que seJio elles 
a~!'bd~, ~zsr de J>O!Ü~O$ e pro~ettidai, pois que 
o mmtst!:no nao póde exhl1m o que u ao tem; por f&Ita 
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desses dados, e attendendo :.o melindre e gravidade do 
assumpto, eem medidas preparatorus, sem que a opinião 
se tive55e mostrado convenientemente amadure<:1da1 o · 
goYerno não tomaria n si a responsabilidade de promo
"Yer a. solução de tão difficil problema, o que nio impedia 
3. repre;;entnção nacional de sobre elle manifestar-se, 
tendo pan fazê-lo os representantes da na.;ão ma.is di
reito e m'iis autoridade do que o poder executivo. Não 
queria com isto dizer o ga.llinetP. qne não estivesse 
prompto a coadjuva.r as medidas indirectas qu,e tendes
sem a facilito r a resolução da. questão nos tennos em 
<rt:e S. Ex. Ee exprimia. 

O Sa. !IÚl>JSTao DA. llhn1l'IIÍA. :-Logo, julgava oppor
tuno tratnr~ae ® questão. 

O Sa. P.un.no DE SoUZA :-O gabinete declinou de 
qualquOl' iniciativa, decla.rou que não poàsuia os ele
oentos necessarios para formui.a:r uma solu~ão so'b sna 
responsabilidade, entendia que a opinião não se pronun
ciir:J. sufiicientemente;e é nesta ap~o qne se côn
t!m :t. promessa que o nobre ministro da ma.rinh& diz 
te:- sido feita em nome do partido conservador e da 
qu!tl elle e seus·collegas querem hoje desempenha-lo'? 

O Sn. l\11NISTno DA. MARINHA: - Sobretndo na decla
ração explicita feita no senado a proposito de um'l 
e:::~o.d:~. da opposiç:io. 

O Sn. PA-cLINO DE SouZA.:- Lá. chegarei &egnindo a 
orC.~Lu chronologiea e 11 que o nobre ministro mesmo 
me traçou em seu discurso. Não queim S. Ex. no de
bate. a precipita9áo _que arguimos á. solução da questão 
ser.u. ·, 

Pel:l proposta, que em seguida fez o illnstre interpel
bnt~, da nomea~ão de uma~. commissão especial para 
estn=r li. m:~.tena1 '\"Otárão tambem OS membros do 
~binete que t!11.bão assento nestn casa, e vot:l.ria tam
bem eu se estLvesse presente, eu que, como os meus 
collegas, desejava, como aind:t desejo, o estudo accn
r:LC.o de t5o grave assumpto, que no sentido de se 
p_reparar~m os dados necessarioa para a sna apreciação 
tLnha íeLto o que estava a meu ale:.nce e pedia á as
scmbl~a. geral os meios de realizar o recenseamente 
de toda a. poJ?ula_ção do Impcrio, dec:J.a.rando ao pedi-los 
:;cr este o pnmeLro neto preparntor1o, eem o qual não 
se pol:.eria julg:1r do andamento pratico e du conse
que:J.~ias de qualquer medida que se tivesse de de
Cl'í!t!.r. 

Ap:eseutado o parecer dacommissão, visivelmente se 
no~o:J. alguma e::tcitaçíio que cumpria. no gabinete dis
sipar. Xa opportunidade que se deu, ao disco~tir-se o 
projcc!o rel:J.tivo :i libertação dos escravos da casa. im
peri::.l, , ·im :!. tribun:~, e, em nome do gabinete a que 
perte:1cin, declarei qu:~.l o pensamento do governo, re
cus:~.nào a ncquiefcencia. ou mesmo promess:~. dclh :1. 
qualq_~;er medida direct:l, sustentando que as indirectas, 
embor:: diYersns na fórma. e na efficncia, devi:io entrar 
em un: todo syst.;::n;;.tico tendente ao fim que se tinha 
em vlst:J.. Aecrescentei que, quanto :l estas o governo 
nãc jalga\·a Opp.lrtuno discuti-las nos ultimo~ dia.s de 
UI:l!:. p~orogação, que npenas aceitava :1. m::tricuh e se 
encJ.r~ega\' :L de execut:J.r a autorisaçüo par:t se liberta
;.·em ce e;c r:wos da ua11io :í. medida que fosse possível 
est:J.bclccê-los. Firmado nssim o pens=ento do ga
binete, pedi :i. camara umJ. manifestação explícita, que 
envoh·esse a .a.ppro•·ação ou con!lemnação do modo por 
q_ue C,)r.sidcr:wamos a qucstiio- O pronunciamento desta 
cam:::·a foi o mais positivo c csplendido. 

O S1:. )I1xrsrno D.\ l\LmiXB.\:-A c:r.m8.1'8. não trat.:r: 
c;ntão ~enio da que•t.'\o de confiançn. 

O S:t. PAl.'uxo nc Sot"Z.\ :-Com relação nnicament< 
áq10ell~ ponto restricto que o ~binete enunciou de sua 
pOli.~cc:. Eu não invoquei o espírito de partido; peà.i ii. 
G3.msr:: que decl:J.rru;sc por uma votação se approvaYa 
o medo por que o ministcrio procedia naquella grave 
c;_nesti<o. Isto consta dos Ânnats do pa.rlamento. 

O S:::. lll!XISTRO D.< ~IIIXB.~ dá. um aparte. 
O SD. Pl~To LL'IH:-Considerei como questão de co=

fi:l.llç:<.-

O S:!!.. MrxrsTao D.\ :1-!A.ai:-õBA.:-DI!l;ignou-se o mnrc(• 
c:cde c'b.ega,·a a que.etão de confutnçJ.. 

O Sn. A!'1'T0:>110 PnA.Do :-E' questão de pala.vras. O 
voto de confian91- ao ministerio em uma questão dada 
quer dizer que aeamara pensa. como elle na'questão. 

O Sn.. Fo:nES: - Ningnem votou pro por ser conser
vador, ou contra porque o ministerionão o fosse. Creio 
que assim o entendeu tambem o nobre ministro de es

. trangeiros. 

O Sn. l\1I:'(ISTRO DOS NEGOCIOS EsTnA.NGEmos : -Votei 
a !&_vor por julgar que convinha a continua~ daquelle 
IDID.lBteno. 

( Cootinuilo os aparll~ 1 e o s,.. prtsidene. reclama 
· attençilo.) 

O Sa. PAt:LINO DE Souz.~:- A posição do gabinete 
de 16 de Julho com relação :!. questão era a que nssig
nalei então com prévi11 consult:l e annuenci:~. dos meus 
illustres colle,sas. Foi tambem a. que tomou 11 cnmnra. 
nos ultimos dis.s da sessão pass:ld.a.. 

Parece-me conveniente notar que ficáriio neste ponto 
o nobre presidente do conselho, então ministro dos ne
gocias estrn.ngeiros, tres dos actua.es ministros, que erão 
membros desta =. fs.ltnndo-nos, por eEtar S. Ex. an
sente, o voto do nobre ministro dá m:lrinha. 

O Sa. Mr.o;Isno DA. MA.IUNIL\: - Como sabe disto'? 

O Sa. PA.'CUNo DE SoUZA : - Po:rq-ae o nobre minis
tro se mnnifesUra em termos que eompromettiiio o seu 
voto, excluindo 9.ualquer medida directa e aceitando 
unicamente as bdirectllll. N:~. sessão de 21 de .]ulbo do 
anuo passado dizia S. Ex. : 

" Sou d:l.quelles que entendem ll,Ue a. emancipação se 
deve fazer pnulatinamente por me1os indireetos ou por 
meio de uma indemniss.çiio gradus.l, e eonsequeo.te
mente sem offensa. alguma das fortunas pa.rticulares. " 
E depois de propô r que se applica.sse á emancip:1çiio o 
pro:iucto ® ta.--.a e o da meia sis:I. dn~ vendft.b de e~
cra.Yos na ~rte, a.ccrescent:lva: « Entretanto são 
quantidades que seviio aceumulando, e qncatinal podem 
produzir por sua successiva a.pplicnçüo grandes l~cros 
n~ obra d:!. indcmnisa.ção do senhor e di libertnção do 
escravo. n 

Será na posição que assumio o ministerio de 16 de 
Julho e na. m:.nifestaçio com que esta llU,"U!'t.'l camar:t 
honrou a sua politica, que estar:!. a promes~a de que os 
nobres mi:li~tros pretendem desempenhar o partido 
conser\"ador com a proposta de 12 de Maio'? 

Ninguem conte~tou ainda. que o ministerio de 16 de 
Julho exprimi:ise fielmente o sentimento conservador, 
e, se póde La,·er du•·ida, o apoio de uma. ca.mara cmi
nenteme::~e consen·ador:~. como esta, manifestando-se 
tlio ter~i:::J.ntemcnte, dissipa-la-bia. de todo .. 

Honve equivoco da. parte do honrado ministro aa m:~.
rinb:~. q_uando alllrmou que o mi~istro dos nagocios 
estrang-e:ros de entüo, presidente do nctn:ll con.clho, 
an!lunci:í.r:l. no sen:~.c!o a apresent:u;üo de u11:a propo~ts. 
na presente fessiío legisbtiva- ( Apoi11d~s.) O que S. Ex. 
disse foi que o gabinete enunci:~.r-se-hia. sobre as me
didns j:í. propo~tas e;pecial e diria quaes dellas jul
gttYn aceita.vci.s. 

Se o ministerio de então ti-ç-esse tomado o compro
mi•~o de trazer ao pa rlamcnto uma propost:J. co :no a 
que se acha. sujeita. ao conhecimento da. commissão eleita 
por estn ca.mnra, s6 o teria feito depois de minha re
tirada e da. l).e outros membros d:~.quellc gabinete, com 
excepção talvez do actnal presidente do conselho, 
para cuja lealdade appello, se sobre e!'te po:•to restar 
ainda al~m-:::t duvida no e>pirito do nobre ministro dn 
mariuh:~.: 

O addith-o apresontado no sen:idol. em sessão de ~9 
de Setembro pelo Sr - conselheiro Nabuco e antro.~ 
me m b~os da. opposit;-iio liber:~.l, fõra j:í., antes de pril
nunciar-se o nobre ministro da marinha, trazido pqrn 
3. discussão J:!Or dOilS honrados memuros, -para. inferirem 
de uma declar:t<;ão do Sr. YiRconde de Itabora.hy que 
este illustre sl!nl!.dor e s~us collegas de ministerio er5o 
ultr-.1-abolicionistas. O nobre mini&tro dá-lhe agor.t 
tambem vulto e s.lca.nce que a analyse do mesmo :>ddi
th-o moatrs.r:í. que ·nao tem. 

Contém o :1dditivo duns p:~.rtes, na primeLrB. das q_ua..ea 
se autorias o governo :1. applicar a quantia de 1,000:0005 
i alforria de escravos. Este meio de &mancipaçtio é o 
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mais illnoeente, o mais simples e o mais aceito de todos 
os meios indirectos C ap~~); ~ o que ~ adop~o 
os puticul&TeS, as uSOCJ.ações, a.s aasemble&8 provm
ci~ todos emfim, adiant:mdo a 110lu_çi.<> da. questiio, 
e :faeilitanoo a tarda dos poderes_ pnblicos. 

Se todos c~ncorrem com o &acrificio de . ~ws haverea 
& bem de ama idéa. humaDit&ria. reali.u!ldo-:1 sem es· 
trepito e sem abalo, não é íóra de razão CJ.Ue o Estado 
que da instituição da. escra.vidii.o tem auferido vanta
geni, como têm todas as cla.sres da sociedade, tambem 
concorr& Fra a redempç:io; elle, que representa a massa. 
dos eontnbnintes, póde por 6eu turno fazer tambem :1. 
custa destes algum sacrificio, ta.uto mais quando assim 
acompanha os &e!ltimentos de que se twm mo&trado poa
suidos. CApoiado4.) 

Se o nobre ministro , .ê na :~ccit.açlio tlesta parte do 
additho uma prom=a e quer realiza.-la, póde para. 
isto contar com o meu voto, e creio que com os de todos 
aquelles flUe ne•ta questão o que querem é resgua.rdM 
o aireito de propriedade, que nii.o •e arrisquem interesses 
os ma.ia graves e vitaeE da. EOCiedade brazileira tal qUIIl. 
se aeha eonstituida.. (Apoiados.) 

A segunda parte do additivo C<?ntém " seguinte dia
posição : cr O escravo que por meto de seu peculio ou 
liberalidade de outrem, ou por contrato de prestação 
de serviços, obtiver meios pam a indemniuc;iixl do seu 
valor, tem direito perfeito á. alforria, que, no caso da. 
recusa do senhor, seri outorga.da. pela autoridade pu
blica. " Esta. disposiçii.o, como se ~cha co:o.cebid!., é 
:~.tê certo ponto nuga.toria •.• 

O Sa. :r.ItNtsrno DA. :!lbumu. dá. um aparte. 
O SR P .r.t!Ll~O DE Socu.: - •.• e, se o nobre ministro 

lhe attribue @'&:Ide effieaci.,., tomarei alguns momentos 
:i. cama.ra. para aualysa.-la.. 

Desde que se diz que a indemnis~ç.io do valor im
porta o direito á. ma.numissão, mu núo se esta.belec:e o 
modo de :6.xa.r este v:Üor, está. entendido q11e subsiste 
no arbitra-lo u. legislaçiio '\'igente, pela qn:il ao senhor 
compete ma.rc:u- o quallltum da. alforria. C Apoi11.1ios.) 
A disposiçiio, pois, não importa pua o l'<l:~hor senão a 
obrigação de abrir preço: nisto consiste a inuovaçüo. 

Com que vnlor ee indemn~ este preço? Com o pro
dueto do peculio, que, tambem nio sendo pelo adlli
tivo constituído por um sy•tema. novo, subsiste tal 
qual tem sido nté hoje, o nutorisado pelo senhor. 

O Sn A~ounz FIGtmm.r.:-Apoiado. O e~cravo niio 
péde formu.r pec1;1lio, nem íazer contrato de serviços 
sem esse consent1mento. 

O Sn. P .uJtiNO DE Souu:-A liberalidade de terceiro 
nii.o furçn to.mbem :1 manumi~siio senii.o quando o pre\'() 
tenha. sido marcado pelo senhor. . 

O contrato de prestação de futuro~~ervi<(OS não ficava 
tendo out.ras TC::tr.LS á vi;;t:t ds. di~posi•;:iio que estou 
ansl;;•:~.ndo, porque o u.dditivo não :as ~stabelecin; e 
desde que niio se revogava a legislação anterior, está. 
claro que p:l.r&. t:ll coatrato era :!ece~sari:!. a. aunuencia. 
do dono do escmvo. 

Se quanto ao modo de haver os meios de indcmni
'ar o valor do escravo pre,·alecia a legi•l:!çRo em vi
gor; se o ~enhor nii.o tinha de sujeitar-~e a pr~c;o a'l'bi
trado por outrem, ma.s ao que exigisse, esti cbro que 
tudo continuava no mc~mo csbdo, e::lva a obriga<:'io 
de abrir preço que o additivo im;~unha. ' 

O additivo ~or'ciria os e1feitos da mnnumisF~o !orçada 
se houyease um valor arbitrado por lei a c:~.<la. escrayo 
em geral ou designadamente pa.•·a o de cada Eexo, de 
tal e tal ida.de, ou ~ a. indemniaação fo111e 5xada. por 
outrem que não o meM.mo Fcnhor, como ee esta.belecc 
agora na proposta do governo. . 

Concebido DQII termos em que se acha ::1eeta p11.!1e 
o adtlitivo do senado, a aceitaç~o por parte do Sr. Vis
conde de ltnboraby nio impQrta'\'& lleDilo que a idéa 
podia 11er discutid>~. e a.eeit& depois de con"nllJiente· 
mente formulada. 

O Sa. :MJNJSTBO D.r. Mu:cm.r. di um aparte. 

O Sa. P.r.t:Ll!IO DE Sovu. :-Em con!erer:cia. de mi
nistros tratámo~, D& OCC3aião, deste objecto, e Dão dn· 
vido exp6r o modo por qne o conaidereí, pancendo-.. e 
ter o direito de referir-me em· .qlii.I<Jner ~ ·~ \ 

opniões que te~ suaten~o onde quer que seja poiil 
que ~ a. mngu.em DlB.ls C:Om}>rometto. En~ e 
declarei aos meus ~11~ qu.e, advereario do_principie 
absoluto da m&slllmiJIAW) forçada., cuja.s C0118equenci83 
envolvem muitos risoos, não podia COllltudo deixss.r de 
convir em que slagislaçio üxãsse algans ea.soa em qüe, 
sendo- el1a de justiça e humanidade, nio se dão os eifei
tos qne me l~vão a combater o principio em ab&oluto 
e sem e:x:.cep~es. 

E' s.seim que não vis. nem vejo inc:onveuieute em 
que, por occasião <ie devolução da auccessão, quando 
esta ainda indivisa o deminio pertence á communbão 
dos herdeiros, se obrigue por lei a mauumi&aão, pois 
que, não tendo o escns.vo eenhor oerto, o direito de 
propriedade não sotrre const':'augimento e nem se per
turbii.o as relações entre o s~nhor e o escravo, que 
cesoá.riio por morte do inventariado e que não ex:i.atem 
relativamente a herdeiro determinado, e111quanto não 
se tem feito e executado a partilha.. Ení vez do escravo 
avaliado por tanto, o hudeiro a quem caberia recebe 
o valor em dinheiro. · 

Outro caso de xnanw:uisaão necessa.ria. é aquelle em 
que, dssa.pparecendo O< dominio do ex~o e posto 
o ~cravo penhorado á. disposifão do juiz para a arre
matação, :~~.ão tem antes desta eenhor certo, e não im
port& ao exequente que o valor que tem de receber da. 
divida seja o pre«;o da. manumissão ou o da venda do 
escra'\·o. 

Estas d1lll.8 hypotheses não são senão o. atnplia.çã.o do 
art. 3• da lei de 15 cie Setembro de 1869, votada. por 
esta mesma. oa.mara, a qual preoeitua que nos inven
tariOll em que não . forem interessa.dos como herdeiros 
ascendentes ou descendentes, e ficarem salvos por ou
tros bens ou direit0:1 dos credores, poderá o juiz do 
inventario conceder ca.l'tlls de liberdade aos escrav11s 
inventariados que exhibireln á vista o i.lfeÇO de suas 
avalü.ções judicia.ea. 

Von maia longe :·Ampliaria. tambem o a.rt. 2• da. la 
citada, :no qual se ordena que nas vendas de escrav011 
se não ~eparem os conjuges e os filhos menores de 15 
annoa. Senaesc:ra.vldio dea:mbos o• conjnge11 o legil!la
dor quiz que ae attendWJe a. principias tão respeitaveis, 
como os la908 do sacramento e do sangue, e prohlbio 
que fossem atbitraria.mente rotos , é evidente que em 
attençio a inatitnições como o cw;u.mento e a famili& se 
deve admittir a. exeepçü.o pa.m que a liberdade de UJD 
dos conJuges nio se interponha como motivo de sepa.
raçito . .Aoconjuge lin-e ou liberto que tiver, pttl& o 
resgate do outro conju,ge e110rno, :1. quantia precisa., 
não se deve empecer a. lioertnfio deste. Semelhantemente 
no que diz respeito aos filhos libertos q•c querem, á. 
custa do productQ ào seu trabalho ou do que adq\üri
rii.o le~timo.mentc, liua.r do oaptiveiro os ~o.utores de 
seu• dias. 

Nio vejo perigo em que o legislador torne cada dia 
mais ~es~tados sentimentos tão _pios eomo os. que 
determmar1ao estes casos de manum1ss.ii.o necesstlrla. O 
perigo da m:~numi&~~iio forçada está. em poder ser ella 
m&trumento de in•ubordinação e indisciplina., do qual 
se JlOSsii.o serrir a odiosidnde, o capricho e o acinte. 

Considerando por este modo o. segunda parte do ad
ditiTo oíferecido em Setetnbro pelll. oppoaição do senado, 
roconhecido que pouco adianta,·a, não porque fo~se esse 
o p•;ns:tmento de seus autores, mM porque niio se aebva 
elle conTenientemente concebido, o Sr. Yiseonde de 
ltabora.h:-r não _podia aceitar aquelle addith·e senão 
como base de dmcwsão, que aliá.& não julgou conv.e
niente abrir-se no orçamento e nem mesmo destaeada
me?te das medid&s iJ:dire.taa, a que o governo po
derta prestar aununencJ.&. 

D<~.ndo, porém, mas não concedendo, que o additivo 
tenha o alcance que lhe quer attribuir o nobre ministro 
d1l :mllrinba, poderia acr nm erro refonn:lr nesta. parte 
a legtslaçii.o existente, niio importava porém uma 110~ 
luçio dn. questão, porque o que se·adi:mta.-neom a. obri
gação imposta. aos MDhorea de reeebea- o valor do e!• 
cra.vo dando-lhe a. liberdade' Desta maneira 116 se li
btrtariiio os escravos que Plldea~em apre~~êntar eése 
valor, e estea gnui que ee põa.e aftirm&x- que não e:tis
tem na e!Cravúiio1 porque é cert:) (e não duvido teate
munhar1 appellan<1o.p~s. e~uciencia da eamara) C#fe 
nest4pau; éextraordinano esu1galar o·faclio de porca-
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pricho recwa.r . o BeDhor a. liberdade ao escravo que lhe 
offerece o seu Talor. (.Jpoiados.) 

O Sa. MunSTD.o lU. K.uu!(iu. d1 um aparte. 
• O Sa. P .t.tJLINo DB SoUZA.: - Neata. questão, permitta 

o nobre ministro que lhe diga, confio mais na. es~n
taneidade do sentimento geral do que em dispo8lções 
obrígatorias de lei. -

O Sa. Mnusrao DA. :M.umnu. dá. . uotTo •p:lrte. 
O Sa. A."'DB..t.DB FIGt!Enu. :-A caridade individual é 

mais fecunda. 
O Sa. Moosn.o DA. l\IA.JlJNILI.:-1\fas nínguem póde 

dizer que a lei é m:i., porque é conforme aos costumes 
do poTo. 

O Sn. PAUL~o DE SoCZA.:-Se os co<;tumes j:l. cbeg:l.
rão ao ponto de dispensar a. coeJ:ção da. lei, para qti 
'\irem levantar estas questões, propôr estas disposiçõés 
absolutas que não têm outro effeito senão o de açular 
a insubordinação e a indisciplina.? ! 

O Sa. MINISTR.O DA ?.úaJNBA.:-Mas V. Ex. mesmo 
aceitou o principio. 

O Sll. P.t.ll'LlNO DE Soll'ZA.:-Não aceitei o principio 
em absoluto : reconheci que ha casos em que .a manu
:Jilissão necessaria. não tem inconvenientes ou s:io de
terminados pelo reRpcito a. institaições da maior Ílu
portancia social, como o c!l.famento, a. !.1milia •.• 

O Sa. ~ÚIIISTB.o DA. ~Ú.JUNRA.:- Em todo o caso fi
que consignado que o nobre deputado defende a. idéa. 
contida n'1 emenda. apresentada. o anno passado pel:J. 
opposição do senado. 

O Sn. PAt!LINO DE Sotl%.1.:-Aceitar uma. i<lti:~. como 
base de dí:~cus....;to não import:l. acquiescencia. plena e 
sem =is exame c emenda.. 

Dou um exemJ?IO : Rei de vot:tr consignações pn.ra 
as despezas pubhcas e autorisa.r a. decretação dos 
meios de que o governo precisu. para fv.zer-lhes bce. 
Julga-me o nobre ministro obrigado por esta. declara
ção a · votar todas as despezas c meios de credito que 
o goYerno quizcr 'l Se assim pens11.sse eng&~liU"-&e-hül, 
porque fica. sempre subentendido o direito que tenho 
de emenda t o de aceit:l.r quaesquer moditic çü<Js que 
o dcbu.te mostrar serem de va.nta.gem pulllic:~.. 

A accibção do additivo propo.to no senado, como 
j:í. disse, s~:riu. a alteração de um ponto de leg'isbçiio, 
não era uma soluçiio da questão, niio importava de 
modo algum uma. promcss:\ feita plllo p:utido conserva
dor: muito )llenos podia ser ell:~. uesempcnhada. J,JCla 
fórtr.!1. por que o quer fazer o goycrno com as mcd1das 
impensad:>.s da. proposta. U.e 12 del\Iuio. 

O Jl'linisterio dl< 16 de Julho, ora. é apresentado como 
a.nti-cmnncipr.dor, ora como emancipador excessivo. 
.Appcllo p:mt a mcmoriu. d<J todos que ainda prescnteR 
podem d!lr testemunho sobre os bctos g_uc presenci:í.riio. 
Não ernmo• nem •omo' inimi:;:os da hbcrdarlo : somos 
abolieio:ti~tns até onde parmittem o direito de proprie
dade. o estado do paiz, 03 intereoses mais vita.cs du or· 
dem 'social : o que combatemos é o improvi•o em matet·in 
tão grnve e clifiicil e a precipitaç:io daquelles que a. uma. 
idéa preconcebida nüo duvidão sncri6.enr o presente c o 
futuro. 

Acredito que não ba quem entre nós sustente dever 11. 
escra,·idiio continuar indefinidamente como in8tituiç.io 
per<iura.vel. E a pro""ll. é que ella se vai e:>.da. di:~- adel
gaçando, sendo os verdndeiros c mais sinceros aboli
cionistas nquelles que com sacrificio de sua fortana, 
desintereB~aíiamente, conferem a liberdade, não a. e~
oravos alheios e por força da. lei, mais n escravos seus 
e á sua propria custa , sem pedir nem querer outra. re
compensa. senão a satisla.çi't.O da consciencia. (Apoitulo1.) 

.A promeeaa de uma. proposta do governo 1obre a. 
qllMt.iio serviHoi feita. pd.o pt.rtido progrellllista e com
batida por conaervadoru e liberaea; pelos primeiros, 
porque falta.riio á. f<! de scua prineipioe e :í. ind.ole de 
11e11 partido, derroca.ndo por força da lei, sem estlldo, 
.eem pnparaçiot uma jultituiçiio que, embora. illegi
tima em aua ~. illaiDuou-1!8 no modo·de aer de~ 
:aoesa 'ri<!& -social, . alutrou-ee 11a 'Vida. domeatic& • nos 
.OMtpei, .creou relaçV,. juridicaa 4l economicaa de 

grande ímportancia", ·representa. nvaltados e:>.bed&es, 
maxima. parte da riqueza particular; pelos segundos, 
porque a evidencia daa cousas lhes patenteava. na. eman
cipação mal planejada. e mal dirigii!a. não adiantamento, 
:alas a rwna da sociedade. Não poeso convir, Sr. presi
dente, .em que o partido conservador esteja obrig&do a 
cumpnr a promessa dos chefes progressista•, com quem 
aquelle partido ~ tem a solidariedade que a.o nobre 
minietr? da marinha. se a.fignra, e cnjos precedentes. 
em ma1s de um ponto niio julgo dignos d.; imitaç:io. 

Comquanto não falte quem :í. primeira. vista. s-:lppo
nba. que o :(lartido liberal adiantado poderia esposa.r os 
planos precipitados e subversivos de eml).neipaçiio que 
ora. se 5uggerem, é certo que assim não acont~ce, e a 
pru.dencia que mostriío muitos liberaes, e a rcsistencia 
fOf'llla.l que outros oppõe, n;;.o se contradizem com as 
tendencias que têm a..<signal:l.do os a.ctos desse p:u-tido. 

Em tod!ls as sociedades regulares coexistem deus prin
cipias, que se otiginão c a. propri:1 natarczae fins da so
ciedade, e nchiio natural explicaçlo nas im prcsEões, 
no =a~ter, no modo de pensiU", at~ nas disJ?Osições 
naturaes dos indivíduos que a compoem: o princ1pio in
novador, que, arrojado como as aspirnçõe.~ do ideal, 
procura constantemente transformar a sociedade e en
ca.minha-la para uro typo muila.s \'czcs di.umte da 
rca.lid:lde praticu.; o 11rincipiv conservador, que, olhando 
antes de tudo p:1ra o eo.<tado •lc cou~as existente, sus
tenta os iutcresses qut! se t.;1n radic:ulo com o ternpo, 
mantem as tradições sociacs e na crcuçns que tem 
profe~sado muitas :;crações. Inspirando-se no enthu
si!l.SmO o espirito innova.do:t carncterisn-se pelo impulso: 
obedecendo aos dicbmes da. expcriencia, nio cedendo 
seniio :i. reflexiio, o espirito conservador manifesta-se 
pela. resistcucia. 

E' cert<- ~ ue o primeiro muitas vez•& eJcarn:.-sc no 
p::.rticio libcrnl, e o s~gundo no p:ntido que d.:ssa. ten
denci:t. tira o nome. E.' essa a regra nas velbas 6ocie~ 
dAde& curopéas, cuja organi•ação .O obro de muitos se
cuJos, em que com os interesses politicos do momento 
se identificão tr:~.dir;õ~s e" intere~ses scciacs pelo me
nos de uma ou de :Jlgumas cla.sses. 

No Brazi.l, por.;m, organisaç1ío politica que aind:t 
nüo conta meio seculo, os partido~ têm Yi viu o e lu
tndo em out:a arcnll, <li'tillc,nuindo-sc p~lo modo por 
que considerão o u~sen..,otvimento orgnnico dAs insti
tui\·õcs politic:ts. 

E' assim qu11 o p:trti<io liberal mllis de uma. vez de
fendeu leis exi..<.:~ntcs, ao passo qu c o partido comt:
tucion"l as combati:t. e rcform:;~...,a. Quando em 183(i 
B. P. de Vasconceilv~ h!l.,tCOll a hanàcirn <lo regre•so, 
f,li pa•·n conter a cxpa:1são de um elos el~tnl'mtos da 
constituiçiío que prcpo:tdem,·u. sob,·e o outro, de modo 
a. impo•sibilita.r o descjndc e prebtabelccido equilíbrio. 

A centralioaçiio da. policia, a org:~.ni•a(·Üo da m:\:;is
tra.turn iníerior fór:l. d,\ ac~,ii.o <.la influenci<1. loc:!.l1 a 
decretaçiio da. ld o~ ps~sou parn o go.,-erco ::1 nomc:t
çuo dos vicc-preoidentes de província., :t. or:<nnisnc;ào da 
guarda nacio:tal, n lei de intcrpret:~.çi•o do acto adui
ciona.l, forão triulllphos do principio go,·ern.,mentnl, 
obtidos pelo pe.rtido hoje cham:•do .:omer\-ador. A poli
cia clectivn, a nomcnç5o dos juue.~ municip:tes sobre 
propostu. das carnsra.s, 11 eleiçiio dos vice ·prcsidtnte~ 
de pro,·incill pehtR ns~embléll8 provinciacs, a instabi
lidaae dos posto~ · da gu:.rda. nncional, cst• hclecidos 
nas leis então ,·igentes, erüo rustcntndas pelo partido 
liberal, representando a iuéa democratictt. 

A tendcncia que mais tem caracterisado o partido cha
mado consen·ador no Brazil é a de pugnar m:l.Íll pelo 
interesse social representndo pelo Estado, ao passo que 
o partido chamado liberal ae tem esforçado e esforça 
es~mcnte por alarjp!r, Ü!entando-a. de inllncncin 
estranha, a. acção indiVldu::.l. 

E' assim que no eyatema. eleitoral o& conservadores 
ae pronunciaráõ pela. el'!içiio direct;t, porque um el.eito~ 
rado permanente e mdepend.cilte di mats gara.nttas :1. 

Tel'd.ade da repree&ntaçii.o; Of lib~ra<J~ a. t.eeitari.<1 por
que usim ala.rga-ae maisJo eleitorado, e a eleição tor
lla-4e, além de ·livre, mais expree•i'-a. 

Nas questões aobrc o ensino publico, que em •certo 
.tempo ·Vi com tanta.atiefação "e irem agitruldo, o par 
tido OODMn'&dor ba de-inclinar-te p&T.l o entino obri-
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gatorio, Antepondo as va.nt&gens que da. diff'usão da 
mstrucção tira a sociedade ao inconveniente de certa4 
limitações da. liberdade individual que tem encontrado 
repngmmcias em muitos liberaes. 

Quando com o and.'\r do tempo, com o desenvohi
me~~to do tnbolho R abrirem novos horizontes á in
du.stria. nacional, é de crer que o partido conserva
dor no interesse dos productores advogue a protecção do 
Estado nas tarifa.s, emquanto os productos da indas
tria iatema não puderem competir com os similares da 
indastris estran&;cirs. O p:ntido liberal irá mais de 
accordo com suas tendencias tomando a Pi a causa dos 
consumidores, puga&Udo r.elo cosmopolitismo indUll
trial em que se traduz a ltberdade do commercio. 

O Sa. AtucJo LIXA. dá um aparte. 
O Sa. PAULINO DE SonA.:- O nobre deputado julga 

inexactos os princípios que ~tou enunciando •. .' 
O Sa.. AtucJo LniiA : - Os principios, não : a theo

ria doa partidos. 
O Sn.. PAULINO DE Souu : -S. Ex. estabelecerá. e. 

que lhe pa.reeer verdadeira.. 
O Sa. ANDII.UE FtGllEinA. :-Nós seguimos a theoria 

antiga., que é a melhor. 
O Sa. PAULINO DE SoUZA.:- A' medida que surgem 

novas questões, que se movem novos interesses, ou se 
transformi.o os antigos, os partidos modificão-se em 
seu pessoal e se recompoem. .4,. maioria 1 que um 
ou outro encontra a& po.llulnção nesta ou naquella. 
OCC&Biio, explica-se pel:J.S 1déas e interesses . que de
fe~~de1 on pelo estado do espirito publico. Nii.o &\o como 
certos centros de população que augmentao pelos nr.s• 
cimentos e diminuem pelos obitos. · 

Em presença da emancipa~ servil não se definirão 
ainda os doas partidos, nem póde um promovê-la & 
todo o transe e combat!S-Ia o outro,por<,lue,questão social 
por excelle~~cia, que entende com os 1ntercsses de uma 
cl~tMe importantissima, a qual se distribue pelos doua 
partidos c com outtoa numerosiBI!imos e variados inte
re~ses de todu as outra. cluaes áquella. ligadaa pelos 
laços da vida em commum no mesmo sol<.\ e na meam& 
oommunhão aocial, não é possível que se abrigue á. som
bra de uma. dae bandeiras politic.a.s, desa.loja.da. da pro
tecç.ii.o da. outra. Eia porque no :tnesmo partido se dio 
dilosidcncias com relação a. este &~&umpto, e cidadãos 
muito conhecidos por divergencir.s pe.rtidariaa se unem 
para defender as mesmas idéu e os mesmos interesses. 

Oa partidos não são agglomerações de indivíduos 
presos uns aos outros por laços tJeasoaes: o nexo que 
os reuM é o das idéa.s e doa 1ntereases geraes que 
sustentão. No impulso ou na resistencia a. um plano 
que ndoptão ou combatem, unem-~ homens que 
com relaçiio a outros princípios se repellem. 

Em 11:167 e 1868 combati os imprudentes anniUlcios 
de abolição do 3 de Agosto com liomens do meu p&r
tido, como os Srs. conselbairo Sa.yii.o Loba.to e senã.dor 
Fernandes da Cunha, ma~t fazíamos côro nó11 todc:.li os 
coUSêrvadores da cama.ra et)m liberaes tão qua.lifice.doa 
como Ma.rtinho Campos, José Bonifa.cio, Prados, Cbris
tia.no Ottoni e outros. Conse:n:uvnmo-nos uns e outroe 
elil nossos a.rraiaeai uníamos as armas quando tinham os 
de defender princ1pios•que todo& professavamos. 

O homem político não póde á.s vezes escolher posi
~ , aceita e. que lhe determinio aeus antecedentes, 
aua.s crcnça.s e os intereBI!es sociaea que defende. Forão 
ella.s que em 1867 e 1868 me mantiveriio :~esta. ques
tão ao lado do actual Sr. mini&tro da. juati<:a; que no 
ga.binete de 16 de Julho me fizerão doas a~moa eol
fega. do Sr. presidente do coa.aelho ; süo ellas que hoje 
me colloeiio na dure. alternativa de combawr = pro
post:l. de 1~ de Maio os intentos desses me~s dona dis
tinctoa correlig!onariot '(ICJlitic:oa. 

Deixei~met. Sr. l'rer.i<iente, anutar um pouco pe!a 
corrente da. <ÚSCUliUO, ma.a volto novamente ao c:ami
nho que percorria, para provar ao nobre ministro da 
m.arinha. que o principio CO'Qiervador não tem, ::1em póde 
antoriaar aspirações de reforma., como as que ::a ques
tão do elemento servil renlão o noltre mi.nia:ro e aeua 
coll~. 

A 1déa nova, logo que ee agita coe rel&<',.;io a. gran
des mtereaaes socia.es, ee por ~ lado intimida a alguns, 

não os perturba, p<I6Suidos d.\ incredulidade de vê-Ieié 
avante, por outro lado porém seduz muitos espíritos, 
pua os quaesanovidade tem certo anvtamento. Quan
do os innovadores illSiatem1 fórma-se a resistencia, 
primeiro des interesses e coatnmes que ella vem ferir, 
depois a dos principias que ao estado exi~tente se pre:l
dem e que eão a base da ordem moral, como sobre 
aquelles interesses repousa a ordem material. 

Se a idéa nova se adianta em p~oselytismo, os inte
resses por ells :~.taca.dos, della receiosoa1 e ".::o1do depois 
de mmtos embates que não podem fe.zer-lbe frente ~ 
o fim, ~o de transft>rm&r-se1 salvando da. ordem de 
consa.s existente atumto podem della tirar, recua:ni!o 
é cedendo o que· n5o podem deixar de sacrificar. A' 
medida que essa transformação de interesses se vai 
dando, as crenças antigas se vão desalojando e abrindo 
espa~ á· idéa nova que afinal vem a triumphar, mas 
depo1s de muito tempo, de muitas lntn.s, de muims e 
successivas concesfões. (Muito bem. Apoiados.) 

Sem ter affeiçoado a sociedade á. nova orga.ni~~ação 
e ao novo modo de ser que se lhe pretende diu', faz-se 
uma revoluç5.o, se não custar sangne nem incendioe, 
em todo o caso traz ruínas e miseria.. As Jeformas 
:fazem-se pelo modo qne acabei de apontar; só realizadas 
de aceordo com' o esJilirito publico, dispondo-o, pre
parando-o para depoiS acompanha-lo, é que ellas eilo 
fecundas e diiofructos sazonados. (Mui lo bem • .Apoiados.) 

A dota da. escravidão no BrnzU vai ~rder·se nas 
tradições dos primeiros povoadores do terr1torio do Im
peno : s instituição insinuou-se por toda a sociedndc, e 
com ella veio a fazer corpo. Como hoje destaca-la vio
lentamente aem grandes abalos'l 

Considerarei as medidas do governo em face do prin
cipio conservador, de cuja. gua.rda mais especialmente 
encsr.regou·~e o partido conatitucional, para chegar á. 
concl'usS.o de que nií.o podem ellas ser com tanta. pres~ 
inscriptns no progrumma. desse partido, como quer o 
nobre ministro da marinha. · 

Na ordem social o principio conservador é a. ntal::üa. 
vigilante dos grandes interesses em que repousa o bem
estar a.etua.l, e _que represe~~tão ts:mbem prosperidades 
futuroa; é o ms.ntenedor das tradições e dos costumes 
que desappa.recem e modificão-eecomaacçãodotempo 
e com o a.uxi.lio das leie, mas nií.o podem de um golpe 
ser por estas substituidos. Se o legislador intentasse ani
quilar a ordem de cousas existente ou transforma~!& 
subita, revolucionariamente, o prineiJliO conserv:l.dor 
uhir-lhe-hia logo ao encontro para dizer-lhe: Tenc!e 
mão, pre~ara.i o. sociedade pare. receber a vossa reforma., 
reepeitai Ulteresses que são essenciaes á. ordem publica; 
o que podeis é transforma-los, creando outros em seu 
lugar ,e, só dejlois de firmados estes, condemnar a~uelles. 

Por oecs.siao de ~mbelceer a. escala movel pela qU:JJ 
graduou os direitos pro~ctorea conforme as necessida
des <ia alimenb.ção publica. na. Inglaterra e oa interes
ses dos sç;ricultores d<? paiz, Roberto Pee;}, o grande 
c&ta.di•ta 1nglez, profeno em 1830 esta.& ~ala.nas, pa.r.~. 
a.s quaee peço a attenção do nobre min1stto da. ma
rinha: 

"No estado actunl de nossa sociedade, em ra.zllo do 
jmmenso cspitnl empregado na cultura do solo e tam
bem em attenção a. outros interesses publicos, a. cama.ra. 
ní1.0 pôde apptiea.r nesta materia neulimn principio a.bs
tracto e rigoroso. Ha. além di66o gr:l.ndea factos que ~ 
preciFo ter em consideração. 

a Em uma. monarchia. limitada, como esta, importa. 
muito sustentar os interesses CJ.Ue por seu turno tão po
derosamente sustentão o governo e o Estado. seria. 
para mim motivo de desolaç.üo ver obtida uma redue
ção no preço do pão com risco de prejudicar a eEses in
teresses consolidados e mantidos, que são essenciaes :í. 
ordem social " 

E tratan·se do preço do pão, pago mais earo pel.l$ 
classes operarias e por todos, em beneficio unicame~te 
dos grandes proprietarios rnrnee dn Inglaterra ! 

Quer o nobre ministro da. marinha saber quaes os 
primeiros actos que o interesAe con~ervador acousell:l~ 
na. questão da emancipação'? Con~idere as medidas 
PJ'I!IW"Storias que o Duque de Broglie, no tiio citado e 
lulllinoso parecer sobre a emancipação publicado ea 
1843, propoz que 1e levusem a eífeiw nos dez annoa 
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qu~ d_eviio preceder á abolipo. Constituem e11a.s a. 
pnmell"IL e. extellS& parte des~<e importante trabalho. 

Um es~nptor contemporaneo os compe!IJliou em parte 
nas segumtes palavras, que ainda hontem li tra.uscriptas 
no voto dado comocoDUlheiro de estado pelo Sr. presi
dente do conselho. São ella.s : . 

«_ An~ de tudo é pl'l!Ciso velAr por que a. emanci
paçao nao perturbe nas colonias a ordem moral e a. 
material. Conferindo-Ee direitos aos escra.vos tirão-se 
~everes aos ~nhores: a liberdade de uns 'arrasta. a 
liberdade ~us outros. Imp~rta que a autorid:~.<ie do Es
tado substitua, quer a VJgila.neJa quer a. benevolencia. 
d~s senhores; a vigilancia, a.u~entando o numero dos 
tribunaes, dnS guarnições, das prisões, preparando no
vos regula!nentos de ordem e de policia.; a benevolen
cia, multiplicando as escolas e os hospícios. Importa., 
sobretudo, desenvolver a ordem moral, e para. este fim 
organisar mais completamente o culto, recorrer, em
fim, a. ~m!L d!ffusão ma~s larga. dos divinos principias 
do chnstiam.smo, preclS&mente feitos para. emanc1par 
o hom~m de todo o genero de escraYidão, ensina.ndo
lhe a.1mpôr voluntariamente á sua liberda.de recon
quistad:l. o jugo leve e o doce fardo dos deveres mo
raes. » 

Na. ordetn juridiCD. a proposta. dá. entrada. na vida 
c~ vi~ a int!l':iduo~ cnja condiçii'? social ~a negação dos 
dire1tos CJV15. F1gurando em mYcntanos, intentando 
acções reaes e pessoaes, conseqnencias do peculio ; 
prom'?ve~do e defendendo 119 que descenden:t do direito 
hereditar1o, o es::mvo tem a personalidade juridica., e, 
usando dos direitos civis, deve passar logo a. cidAdiio • 
contrntando com terceiros serviços que não lhe perten~ 
cem, será., pela lei considerado senhor do s~u tr:~.balho. 
Ficão pertlirb:ulas tod.as as relações juridicas. O prin
cipio conservador reconhece na escravidão um facto 
que s6 por outro facto, a lnanumissão, póde deeappa
recer. A logica. nio permitte q.ue nesse facto anoniilo 
mns le28l, entre . a 1uz do dfreito; dian~ da luz Ú 
trevas Clesa.ppnrecem. 

Se da ordem juridica, en:t que o escra,·o é proprieda
de, pa.ssa.n:tos á._ ordem eC<>nomica., em que é instru
mento de trabalho, o prineipio conservador oppõe-se a 
que quebremos o iD!Itrumento actual antes de termos 
outro igual se niio melhor. O trablllb.o não póde pa.ra.r, 
a P~J!~ão, mesmo a diminui<;ão da producção, é· 
wrta. da.de. 

Dizia o Duqul' de Broglie, no relatorio a. que me 
referi, e ainda. hei de muitas vezes citar, que a revo• 
lução da. emancipação só póde ser pacíiica1 ra.zo:~.vel e 
proveitosa com a clausula. de haver o ma1or cuidado, 
de na.d:l. se deixar ao acaso, de não se quebrarem ao
bretudo os quadros da organisa<'iio ,·eiha antes de se 
terem COI!$tituido 08 quadros da. organisa<;~ nova. 

O Sa. ANnuDE FIGUEJJU.:- -~poiado. 
O Sa. PAt;LINO DE SotJzA:- Com.> pretende o "OVer· 

no snt~prir o trabalho que faltar&~ ~o rclatorlo do 
ministerio da agricultura. diz-nos 'lue largoa; dias de
correráõ ainda. antes que se realizem em grande escala 
as tentativas que se tem feito para. introduzir no pa.iz os 
braços ~vres de que ts?~O já precis& a. la.vonra! 

Considerando a polit1c& do governo nesta. ouestão 
sob o triplice a.specto social, juridico e ecouomico, o 
principio conservador pelos motivos expostos e por ou~ 
tros muitos, que ainda serão adduzidos, n'lo p0Je dei~ 
xar de condemna-Ia, e de oppõr-lhe pelos !Deios lcgaes 
a mais formal reeistencia. 

O Sa. Mr.o;rsno DA ~IAar:.uA : -Kào apoiado. 

O Sa. PAVLINO DE Sot;z.~.: -Eis porque o :~obre de
putado pelo 4• districto do P..io de JAneiro dis..e per
ieita.mente bem em fCU brilh:mte discurso no 'l"oto de 
~aças qnet se o partido consen·~:dor aceitasse esta. re· 
1onnn, pertteria sua razlio de ser ; e o honrado depu
tudo por Minas, respondendo ao Sr. presiden~e do con
selho sobre os efl'eitos de 1lma. sdsi:o ::o partido, a qne 
todos pertencemos, pondera\"& que, ro~ a bandeira do 
pa.rtido, S. Ex. não poclia ficar senão co:n algum reta.lho 
e:n •. brnnco, no qual teria de escrever seus ::lOvos priu
.:Jplos. 

Nilo paa~õ&rei a outro assumpto sem estr~nha.r wn 
·nunciado do Sr. ministro da justi<;a, contra o qua.l 
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reclamei logo em :-marte, que não foi t?ma.do. Aproveito 
esta. primeira. opportunidade que se me depara. de dizer 
sobre elle a.lguma.s pa.la. vras. · 

Queixou-se o honrado ministro de que provocavam os 
a revolta com as DOssas pal.&vras e procedimento. O que 
o nobre mini$trO qualifica revolta. é o direito que estão 
exercendo os 1:!. vra.dores, proprietsrios, negocian.tes e 
outr.:>s cidAdãos, os homens, que ma.iores interesses têm 
no nosso estado social e na ordem publica., d.e repre
sent::r aos eleitos da. nação contra. medidas 9.ue lhes 
poem na mais cruel incerteza. e contingencm o que 
adquirirão com seu traba.lhCI e economia, houverão 
muito legitimamente de se1111 maiores, e a.mbicionão 
deixar a seus filhos. 

A arguição não cabe a quem o nobre ministro a. fez, 
porque não forão os censuradns que formulá.rão o di
reito de petição, foi o le~slador constitucional quem 
a brio esta va.I. vula ao soffr1mento e a.o direito 8.1lleaÇa.do. 
A' constituição e não a nós de,·e o nsbre ministro im
putar o facto, que S. Ex. eondem:-on tiro energiCD.
mente, de lembrar-se este bom povo do .Brazil de pedir 
a seus representantes que não deixem sacrifi~r á va:l
gloria dos philantropos seus direitos e mais vitaes in
teresses. Se o exercício do direito de- petição foa&e a re
volta, a. responsabilida.de seria. da. constituição que auto
risa, em vez de reprimir, a iudocilidade do mal edu
cado pupillo do governo que ora tem tl velleidade de 
intrometter-se na gestão de se1111 negocios. 

Se a animação do espirito publico CD.Usa. desapdo 
aoal tímidos e ferrenhoe, que tudo temem e tudo que
rem compri.Inir, para. mim a. vitalidade da opinião, a 
agitação pacifi.CD. das idéas, a. defesa. lega.l dos grandes 
interesses nacionaes, são motivoa de satisfação. (Muito 
bem. Apoiado3.) 

O Sa. Â!\"DMDE FIGUEIIU.:- Denotão qne o paiz quer 
governar-se. 

O Sa. Put.r.o;o DE SouZA.: -No interesse que a popn
la.çiio toma. em certas occasiõea pelos publicos nego<:1os1 
na.s manifesta.~ões calmas da opinião encontro sempre 
estimulos e am.msção. Meu espirito, ás vezes deaa.Jenta
do pelo espeetacnlo que offerece a. marcha de no583 po
litiCD., rca,·igora-se, certificado de que a opinião niio 
está morta de todo no Brazil, Tendo as!omar no hori
zonte a espe1:ança de melhores dias, a possibilld:l.de de 
termos ninda. a re:ilidade do regimen constitucional. 
(Muito bem.) 

O nobre deputado pelo 3• districto do Rio de Janeiro 
recordou h11. dins, compa.ra.ndo-as ás manifestações 
a.ctuaes, as representações tr:J.zidaa a esta. casa por occa.
si.iio da 9-uestão bancl!I'b em 1859. 

Tome1 parte, i.::lteressei-me nesta. queatão, como disee ·· 
o honrado membro, e defendi aa idéas que a experiencia 
de todas as ~ações haYiA consa.grado, e ~ue infelizmente 
os acontecimentos de nosso paiz justitícá.riio na. crise 
violenta por que paasirüo e cuja.s consequencias &inda 
soBrem nosso c:ommeroio e industria. 

A questão bancaria niio tinha, porém, o alCD.nce 
desta. ae que me occupo. Er'".t.O, por um la.do, homens 
illndidos pela espcra.nça de, em pouco tempo, bzere:n 
grande fortuna, fa.bricando dinhell'O com tira' de )lapel, 
e os interessados na ngiota.gem; por outro l&do, os 
defenaores dos principios certos e averiguados da. sciencia 
ccono.oüca., ·tio certos como as leia da phyaica, tiio in
falliveis que a$nem fundada.mente os comparoa á.s leis 
eternas que l\.epler e Leibnitz assignalarão á marcha 
dos a.stros na. abobada celeste. 

::s'aqueatão que om se agita_ estão co~promettidos, e 
sob o pe5!) de amea.ço. exterminadora, ~nteresses cons~ 
lidados, firmados pelo telllpo, respe1tadoa pela. le1, 
protegidos pela fé aocia.l. 

Envolve eU:~., sob o aspecto ju~idico, o dire!to ~e 
"Propriedade ; sob o aspecto econowco, :1. orgamsa.çao 
tlo trabalho ; sob o aspecto financeiro, o credito do Es~ 
tado porq11e sem tr&balho nio ha. producção, sem pro
du~ não ha. as sobras llllllu&eade que se fórma & 
riq11eZ& publica. e particular. Sem que o conalliilo• 
de certo ponto em diante irreduetivel, deixe differen
ças 110bre a producçio co.u~te, o izl!posto n~ póde 
entrar para o thesouro, eVldente, como e, que o unpos
to que não se tira. das sobras a.nnuaes, esgota e afinal 
arrebenta o contribui:lte. Póde-se comparar á. questão 

2'1 
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bancaria e&t&de-que onuetrats.; a .quaLna -ordem do
meatica é~pnz dá8 :familias, n&ordeDl aocial o .modo de 
ser de relações importantissimas, .queanüca as-maiores 
:fortllilas, e .~e em.todos oa .sentidos .produzir as .mais 
graves .~-'l · 

A .resiatencia eomeça.apenas, maa ha. de ser vivíssima, 
e é e:ua.a. razão por que o . gabinete, antes que ellll. se 
orgamse, ·quer levar a questão de sorpreza, precipit&n
do-1he & scJuçio. 

Se é revolta representarem cidadãos brazileiros, di
re~ta e · grandemente interes&&dos na. guestão; como 
qualifi~.l. o nobre ministro da justiça a. lllgerencia que 
estraDgell'Os nella. querern ter, dizendo-nos até o que 
cumpre fazer 'l 

Não são- sómente os negrophilos euro~us que têm o 
direito de representar ao$ poderes politicos do Brazil. 
E' verdade, que forão elles que primeiro sublevárão a. 
questão, e obtiver<~<~. logo promessa.s do governo. Hoje 
voltiío á .carga, mas para condemnar as idéas contidas 
na proposta. do governo, e di:ter-nos qua.çs as que de,. 
vemos sd.optar. 

Em un..a.representação datada de 26 do me.: passa.do 
se dirige a sociedade abolicionista de Londres ,,o minis
teria, a.o conselho de estado e á. legislatura. do Brazil 
nos tcl·m.os que vou ler: 

« A directoria du British ·and Foreign Anti Slaecry 
Society, tendo observado com a lllll.ior satisfAção que o 
go.,erno brazileiro está resolvido afinal a a.doptar me
didas P~. a to~ abolição da escravidão Jo orador per
gun_ta_ se JG ~hega~o_: a e$le ponfo), pede. hcença, !lÜ.O por 
espmto de 1mpos1çao, mas mmto respe1tosn.mente, para 
ofterecer a~guma.s breves Consideraçõ_es sobre o assumpto, 
as quaes sao o resultado de accurnda e ae=ida obser
vaç-lo sobre :1. escravidão dos neg:·os e a. ~ynthese dos 
method;o~ adopta.dos em varios paizes pa.rn sua ex.tincçã.o 
nos ultunos cmeoenta a.nnos. 

« E' sempre ;p-a.nde a «!ifficuldade de pnssa.r da escra
vidão para a li~er.dade, de um est:ldo vicioso para o 
estado regular ilil. sociedade. 

cc Em ordem a evitar taes difficuldades têm sido occa.
sionalmente experimentados os meios p:llliativos e gra.
dua.es ; mas a historia. mostra que não ha um r6 exemplo 
de terem mes meios produzido o desejn.do exito. 
"o~. ~tadist:l.s conternpotaneos tC:n sobr~ .o~ que. os 

preced.:rao a gra.nde vantagem de acharem p mva.na
vel::nente demonstrado pelos fa.ctos ser o plano que maio
rt!s beneficios e menos inconvenientes olferece c dn 
emancipação immediata. 

«Os acontecimentos_ têm tambcm em toda a. parte 
mostrado q~e a emanc1paçã.o immediat,, prejudica me
!J-OS o suppr_1me:~to do trabalho do que !lu:llquer plano 
mtermedi~no. 

cc Se a legislatura do Br.azil li.Init:lr-se a meias medi
das, emquanto elbs perdurarem, não conté coin immi
gr:~.~ã.o livre e ~ de trab:~.lhadores. A gente livre de 
nenhuma parte do _mundo immigrMá. para um pa.iz em 
que soube.· que ex.1ste por qualquer fórm:1. escravidão. 

« O :resultn.d.o de nossa ex.periencia. e observação 
está tão bem e~t..~el~cido e~ uma d~s resoluções da 
grande conferencut lntc:-:.ae~cn:ll re:J.lil!!adn em Pariz 
em 1867, que nos aventn=os a extraem-I& aqui, so
licit&ndo a. vossa mais grave ponderação. E' o que se 
segue: 

« E stá provudo que meias medidas na.da.aproveitão; 
« que os systemas de a}lrendizagem , de libertação 
" d_as criança8: , de ema.ne~ptu~!io gradWil1 poem em pe
" ngo a propnedade, as relaÇõ'ell domesticas e a ordem 
« publica.; afrouxão todos os laços• sem desa~los ou 
« substitui-los; excitão a impaciencia , a inquiet.a.<;ão 
« e a suspeita 1 ao passo que a. emancipação imme
« diata,,defi.nitlva e radical tem sido o unico meio de 
« ·restabelecer e aaaegtlr&r todos os interesses, sati&
a: fazendo ao mesmo tell:lpo a j~Utiça e reconciliando as 
"rJ!,ças. " 

" E' para. u6s ~?-e R.Üahç:io aa.ber que o vosso 
lmpera.d.or -está para. Vlllitar Q nosso paU:. COmo inimi
go da escravidãQ e · amigo _da: liberdade e da jUIItiça, 
Sna..:~IagestadiHlll de~ 1io povo da Grã-Bretanha 
o mais aineero-e ~rdial acolhimento. 

à Em-~aclu!ão vos expmsaremos o nosso maifõ ar• 
dente deseJO de que, tratando do m!sumpto da escravi-

dão, os · ~ ~itos ~da hlllll&ni~e prevaleçlio 
sobre to_chs u COJUlder&ÇQeS de ·ordeminferior, e .que 
procedaia de modo qt1e u 8ençãós · do Al~o cái5.o 
sobre vós e sobre·o grand~ povo do Brarli..-Asügna
dos por· pa.rte da OOmmlllaao, Jouph Cooper, . Robtrt 
.A.lii?P_, Edmund _Stury~, secretario& honora.rios, Thos 
Philli~, secretario liS818teute.-New-Bioad. 5reet, Lon
don, :..6 da Maio de -1871. " 

O Sa. MINisTRo DA.. M.uu!'nu : - Qual a opinião de 
V. Ex. sobre esta mensagem 'l 

O Sa. P.u!uNo DE Sol)%.\: -O nobre :ministro está 
invertendo ~ posi~. Li o docum7Dto, p:>rque, calcu
lando_ ~ua. mflu~ne~a. sobre o gabmete, ~tá.rão..-me 
o espmto novas m~Uletaçiies, e para. perguntar á vista 
delle ao nobre minu;troda. marinha em q,ue .altura na.
v~mos, e que 'rumo toma o go'l'emo, 1udicado outro 
pl:in~ e <:ondemnada como foi a proposta pelos mais 
genmuos mterpretes da idéa. abolicionista ; S. Ex., po
rém,, q~er passar de respoi!dente a interpellante, usando 
do direito que me campete. 

O Sa. À!IDILUIE FIGUEII\4 : - A carta de credito não 
pi.'Oduzio o effelto. Perdeu-se o feitio . 

(Cru:lla-se 'Vario1 aparte, ; o Sr. presidente reclama 
attenção.) 

O Sn. PAuLINO DE Souz.\:-Vou tambem enunciar-me 
sobre o ponto a que se referem os apartes dos nobres 
_depu~es, mesmo p~ !!_Ue não pareça que a ellequero 
esqmv&l'-tne. 

Noto com verdadeira. satisfação, Sr. prtsidente, ~ue 
a S. M. o Imperador se annuncia por Jl&rt.c do povo ln
~lez o mais honroso, cordial e merec1do acolliimento. 
::ie aquella grande ua.ção quer honrar no aobenno do 
Br~.? como diz:'- peça.hs: pouco lida, os sentimentos de 
rehg•a?, . humanidade e llberda.de que o fazem desejar 
a abohção d:~. escravidão no Brazil, honra assim tam
bem os sentimentos deste povo generoso, que delles tem 
dado as rnais significativas provas coacorreudo pnra o 
resultado desejado, niio com a vã philnntropia de li
bertar escravos alheios, :t:ào com pala.rrns e discursos, 
mas com sacrificio d.a fortuna particular do cada um, 
com o desinteresse de quem aos bens Dl!l.teriacs ante
põe a sa.tis!a.çiio de uma obr:~. meritori:J.. Estes senti
:d~~s nmguem melhor representa do que o Impe-

Se1 po_;ém, os directorcs da Sociedade Emancipadora 
cous1derao o Imperador como o promotor de medid:ls 
pel~ qunes outros respondem, e cuja iniciativa e dccre
taçn~ compete nos poderes do E&ta.do, estranho que se 
tenh:w elles a este ponto esquecido dos prilacip1os ds 
fórma de gove ~no de que a histori.:l. de seu pai% é o 
melhor ~x~sitor, a menos que nãó supponbio que 
neste pmz v1vemos sob o poder ahsoluto. 

O soberano nã.o é, certamente, um nutom:J.to no regi
meu constitucional, e interessando-se, como se deve m
tercssa:·, pelos negocies publicas, ha de ter, princi
palmente sobre os mais graves, opini.io assent&d:l.. 
Esta _opinião, porém, é individwü, porque, soberano 
consb.tucional, nü.o póde constitucionalmente formular 
opinião diversa da da nação,_ de que ~o primeiro repre
sents;n~- De outro modo tenamos o ant:lgoni.!mo en~e 
a opm~.ao do sobemno e a da nnçéo, quando a conatl
tuiçao niio os suppõe senão no 2uais perfeito accordo. 

. Nos actos do gaverno, se :1. inici~t!va de uma ?~e
dida parte do soberano, mas oa :muustros a &celtão 
por convic:c;ão, fazem-n'a aua e defendem-n'a., l5iio ellea 
que a querem, e é a ellea . que · a nação deve tomar 
contas como eu faço os actuaes ministros res~naaveis 
peln pr~posta I;Cl'vil sem querer saber se .j:l. esta.vão 
con\·encldos ou quem os convenceu. Se 011 ministros, 
por amor ao poder, aujeitiio-se a imposições, ainda 
mais lhes carrego a responaa.bilidade, porque tém tam
bem a de não comprt:henderem os devere. -de sua po-
8içio e a de baratearem a dignidade .de seu cargo. 

O Sa. ~lncisTao . DA.-Munou.:-E V. Ex. acha que 
ha minÍl!trol ~ ieto 'r 

O Sa. Plo.ULil"O DE ·SomA :-Em caso slgum 1!U collo
caria nesta ultima hypotbese os membros do actual 
~a.binete, de muitos doa quaes llOU amigo, e cujo ca.rac
ter não preciso resa.lvnr. (A~Miado•.) 
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Não me interessa. saber eoxno formulá.'rão· .a. .prop&Sta.: 
basta para mim que sejão .por ella.,re,spollS&veill. 
ÜSit7" ÃNDJUDII-'FuõliBlll4 :-Póde•&e; as&igllalar•&-ori

gem ·da medi~ :deixe.u.do-se a.- responea.biliciade a. 
quem perteneet'. 

O SR. PAULINO DE Sot!Z.\:-Não contesto o direito de 
indaga-lo, e11 não o faço deSde q11e tenho a. quem 
constitucionalmente me dirija.. (~u•to bem.) 

E', Sr. presidente, CO"al verdà.deiro desagrado que 
passo ·a outr.; parte da discussão para dar breve :res
posta •a .dons nobres dep'Qta.dos pela. provincia. do Rio
Grande do· Snl. 

Deixarei inteiramente de parte as aggressoos e per
sonalidades que me di~irão. Nesse terreno não lhes 
disputo, cedo-lhes de bom grado a victoria. V. Ex. 
bem comprehende, Sr. :pre~idente, que &o homem sen
sato que tem conscienma. de seus brios, que se preza. da. 
estitha com que o ·honrão aquelles no meio de quem 
vive não é h cito .descer a uma. arena em que, por 
maiJr que.seja a. mod':ração e. centinenc~a. da lingua.
guem, .póde pôr em nsco a.c1rcumspecçao de seu ca
raet.or. 

E' assim, Sr. presidente, que não acompanharei-o 
nobre deputado (re(tl:e-;çe ao S!'·. E''ll;II!Jelista Lobato) 
nas &"'"'ressões que dirlgto ao mwJ.SterlO de 16 de Julho 
fip~do-o como . protector de interesses de fa.milia. e 
na imputação! que fez~me~ aos que não aceitão a propo~
ta. sobre o e emento servil! de nos collocarmos em di
vergencia. levados pela ambição do ~~nd~. 

Nos diversos ramos de l'lll18. fa.m1ha. tao extensa e 
numerosa. como a minha., procunndo em todas DB suaa 
li!!a.ções e affinidades não encontrará o nobre deputado 
m'iis de dous ou tres indivíduos que tenhão emprego 
publico. 

Não tenha o :cobre .deputado. reoeio. de que eu me de 
reconovenção, pois .. nunca. perguntei, nem quero saber . 
qua.es as pessoas. de ~~ familia: que têm tido despacb_os 
lucrativos ou hononficos depots .da entrada de ~~eu. il
lustre irmão pano o nUnÍ$terio; em• vez·de generalidad~s 
odiosas apreeente factos; com elles é que me poder18. 
fa.zer dimao. Apresente-os. {Apoia.áos.j _ 

O Sa. E'fM'IGELISTA. LouTO: -Peço· a pol&vra para. 
responder. 

O Sa. P.AuLJ!'IO »E Socz& : -- Imputar,õe& odiosas desta 
ordem senuerem acompmhadas.de factos e de provaP, 
denodo auda.cia ; m~ permitta.-me. o nobre depn?do 
dizer -Ih' o não :u<sentao em um mag1strado encanectdo, 
que se qu'izer. aqui merecer-me o r':spe!to que. sen:Pre 
lhe tive como juiz, deve manter m:us c1rcumspecçao e 
sisudez em suss proposições. (Apoiados.) 

Divergimos do ministerio por ambição de mando! 
Queremos tomar-lhe o posto ! 

O SR. AIIDII.ADF. FIGUEtaA:- E' conveniente explicar 
isso 9.ue tem sido explorado pelo jornalismo offi
cial~ Dtzem que queremos fs.zer escada do eleme.nto 
servil. 

OSn. PAnJxo DE Souu:-Xunca. i-ndaguei, nem sei! 
Sr. pre,idente, qual a. escada. que conduz ao po~er. ~u1 
levado a.o governo em circumsta.ncias extrn?rdmar13J!, 
diante d.'ls quaes tive de ..-encer todas as mmhas hesi
tações: só procurei sa.ber a escada por que dclle se desce. 
(Mu1t0 brm.) 

Per•,-unte o nobre depul::!.do aos que gostiio do poder 
e proc~r-:io a escada que a clle vai ter, e elles lhe di
rão se a posiçiio em que aqui nos collo~á.m_os é o me
lhor ponto de partida p:t"a lá. chegar. ( .• p01ados.) 

O S1t. A."'DRADE FJGUElli.A :-~\.poíado: é experiencia. 
,1ue nii.o falha. 

O Sn. J\.J.ELLO MATTOS :-A historia recente do nosso 
paiz ati está. 

0 Su.. PA'Gt.I:<o DE Socu.:-Deixo do. parte todas_ as 
aprecia.ç.ões feitas pelos nobres depu~os, para restnn
!!ir-me aos factos, cuja -,.·erdllde me ptoponho restabe-
~cer. . . hama.d Procurando os motlvos que tlvessem c o ]~ara o 
Dr. João Sertorio a attenção~o ~vemo': determ1n:l.do 
a sua nomeação par& a ~v1ucu. do Rio-Grande do 
Sul, o .nogre dep$.do (o Sr. Zittencour+} não -,.io ou
tres senão a regra, que m.e,•i.bae, .de mmeu J!&l:ll 

toda.s. ~ cpreside1lcias os-protegi~s. d. o. 8 ministro~, os 
mell.l afilhados .e com pau)jeiros de. e!!tu.dos ! 

N-enhum gabinete teve a.i~da. ao me.smo t!lmpo co)llo 
seus delega.dos n&ll provineis.s tant()S ~o:nen~ de posittão 
e merecimento, como acQ.Ilteceu: ao.:o;ntuStet:J.O -de ·16 de 
Julho. 

Vou apontar al~ns, e começarei, Sr. presidente, por 
V. E:x:., que em 18~8, pel;l._primeira vez, se' prestou a. 
uma commissão desta. ordem, a que. tantas vezes se 

r=ivára. Os outros ,presidentes nomeados por esse 
nete farão ex:-millistro~ de .est:ido, .reas.dores do 

mper~o, homens ex.perimeD.taQ.os na. administração, 
como os Srs. Barão de S. Lourenço, conselheiro·Taques, 
Ba.r-:io de 'Itaúna., Barão d<; Melgaço, senador José 
Bento, senador Leitão da Cunha., ~ador Frederico de 
Almeida, Dr. Costa Pinto, 'Dr. Braz Florentino, des
embarga.dor Diogo de Maced(), conselheiro Di.<Jgo Velho 
(logo depois ministro), ou moços de talento e que 
j ustificá.rão as esperanças nelles fundadas, como os 
Srs. Gomes de Castro, Evarü.-to da Veiga., ·Freitas 
Henriques, Affonso de Carvalho,· Marinh• da Cunha, 
Vieir:a. da. Silva, Ernesto l'ereir&, Venancio Lisboa, 
Ferna.ndes Pinheiro, e outros, ji\. não falla.ndo, por 
se tornarem muito salientes, em dous dos actwo.es 
ministros. '" 

!Iuito deliberadamente, Sr. presidente, não mencio
nei o honrado Sr. Andrade FiRI.leira, eli:-presidente de 
Minas, porql.le, não tendo S. Ex. nté então occupado 
posições. politicas, e sendo Illeu amigo e COUJ.panheiro 
de estudos, talvez a elle o nobre deputado pelo Ri~ 
Grande do Sul se quizesse referir. Nada direi sobre esta 
nomeaçiio: a consciencia. de cada um dos membros pre
sentes dirá. se na cargo -por mais elevado do Estado 
que esteja acima de sen merecimento. 

O Sn. SILVA NuNES :-Ninguem póde pô-lo em du
vida.. (Muitos apoiados.) 

O Sn. PAULINO DE SouzA.:-Os titulas que abon:~.vão 
a escolha pelo governo feita do Dr. João Sct:torio para 
presidente do Rio-Gra.z.de do Sul slío os que to@s cc
nhecem, o eleva.do conceito em que. foi sempre &o de 
magistr.~do . bouesto "e intelligeate (apoiado-r), l!ell carac
~r.lenl e .sincero, e sobretudO' seu ,'genio igual e con
cdmdor •••• 

o Sll.. AlllDILUIE FIGUEIRA E OUTROS SEllWO!Uli:-
Apoia.do. · · 

O Sn. PA.11LINO.JIE Sot!Z.\:- .Acha.udo~sea. provincia 
dividida. em douli grupos, que se d.iiião a.mba& conser
vadores, e que ambos apoia.vão o ~ovemo, recommen
dei particularmente ,no .Dr. Serto,no que :fizesse quanto 
estivesse ao seu alcance por harmoó.isa-los, que ní..a désse 
sequer pretextos á sizania, que não favorece~se mais a 
um do que a outro, e, quanto a. nomeações de autori
d&des locaes, que escolhesse, sem indagar o grupo a. 
que pertenciií.o, os homens que mais sobresn.hissem por 
seu meredm~nto, circumspecção de caracter e modern
ção em politica.. 

Era o nosso dever, e nconselhavão os interesses do 
partido con~ervador, que impedissemos de se torna
rem mais fundas as <iivergencias existentes no intuito 
de se poder aproveitar qual1u~r ensejo que sa depa
rasse para, mediante a. reconciliaçà9 dos dons grupos, 
consolidar-se o partido na província. 

O Sr. Dr. Sertorio conseg:1io durante qua.si um a.n
oo manter as cousas de modo a n!io se darem recla
mações, resultado que avalio quanta prudencia. não 
exigio de su:~ parte. 

Em 30 de )larço do a.nno pn.'!..«a.d.o escreveu-me elle 
ponderando a necessidade que tinha de voltar para. 
esta. côrte, c peo'iiodo que visse quem lhe tomasse o 
posto, no qual não podia continu:u: se:Jll, grande sa.
cri.fido. 

EFtavão a abrir-se as c=ra.s, e todos sabem quanto 
.; diillcil encontrar íóra. do parla.mento homC!lS com a 
posição politica e autoridade moral .neee~;saria para. se 
ma.ntcrem convenientemente na . presid.eocia de um:r. 
~roviucia. tã.o importante como s. do Rio-Grande do 
:Sul. 

Respondi ao Dr. Sertorio ob~n·ando~lhe.isto mesmo, 
e instando por que ee demor::tS;;e ao menos d~te a. 
~ssão legüla.tiya., ao tindu-ae . .a. .qual ~~Oj-da 
no:vo d~sse,ll.llum.P~· 
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Na cartaem que aeeusou o recebimento daquella a. 
que a.cabo de referir-me decla.rou q_ue ~r muita. d~~
~ção ao governo prestava-se ao que delle eu extgt& 
mas que em qualquer oc~ião em que pudesse dispen
sa-lo seria isto muito do seu &o<>rado. Em outras carta. 
exg,rime-se no :mesmo sentido. 

l\os priRieiroa dias de Julho, se não me engano, os 
nobres deputados, que já. se mostra.viio pre>enidoa <:Ou
tra o Dr. Sertorio, que~.J~:áriio-se de que lhes era hostil, 
e insistirão por que o gt:>verno lhe désse a exonera\)ão 
~da. Refen-lhes o que se passára entre mim e o Dr. 
::,ertorio, e disse que, não querendo elle ta.mbcm conti
nuar na administmçao clã provincia, em tempo se ha
via. de resol>er a questão a coatento de todos. 

Pouco depois recebia eu <:Ommunicações do Dr. Serto
rio, em que me dizia qlle lhe estava custalldo muito 
manter relações com os chefes do gru~o a que perten
ce~ ?S nobres deputa?os, q.ue lhes re_s~stia e tinha de 
reslstll', ~rque as e.-ugenctas recresc1ao, e t:l.cs que era 
impossível satisfazê-los sem sacrificar os deveres e a 
dignidade de sua posição. 

Os nobres deputados levant:i.r5o tambem altas quei=, IrulS "ll.Ccommodáriio-se com a seguranç:1. que lhes 
dei de que seria adiada a eleição pro'rincial marcada 
p'.:-:-, i de Setembro. O honrado membro {referindo-se 
a., :<r. !Jittencourt }, sendo candidato, me h::~via dito que 
:1. époc:.. design:td& para a eleiç.~o lhe trazia prejuizo por 
n:o poder traur de sua candidatura, prejuizo irrepa
ra,·el e de,·ido a est.J.r aqui presente aos trabalhus da 
~amara. · 

O Sa.. BITTEscoua.T : -Se V. Ex. me d:í. licença, eu 
oiiou um ap:l.rte. Eu não die~e aõ que a minha candid:l.
tur:> corria perigo, mas que a. de todos os meus amigos, 
nela guerra. infreue que estavão soffrendo do presidente 
ih proYincia. 

O Sa.. P AULiliO DE SoczA : - Seja como diz o nobre 
aepub.do. 

A ordem no presidente p:1.r:1. a.di:~.r a. eleição mostra até 
que ponto chc~ou a minh:1. condescendenci:t pel::~ muita 
~tte:2ção que aava. is representações dos nobres depu
tados. Ignor:l.Y:I. eu entlio certas circumstancias, de que 
:;6 depois, c quando j3. ID.c acha v~ compromettido, é que 
t:Ye conhecimento. 

· Em confidencial, que dirigi ao presidente do Rio-Grande 
elo Sul no dia 20 de Julho dizia-lhe, depois de Yarias 
r·ondernçües bvornveis aos nobres deputados·, que se 
t1ouwsse com a recomm(lncbda imparcialidade, de modo 
a ap:J.zign:l.T as queixas, mesmo daquclles que julgasse 
:md dispostos com relaç~o 3. su:~. adniinistraçiio. 

E :J.Ccresceata.va sobre a eleição pro>incial : _ 
,, Tendo de abrir-se tm Outubro o. 2• sessão da as

~~:::c.bléa provincial, não con,·em que :1. eleição dos mcm
r,r·~s 6. futura lc:z;islatura se fa.ç:a j:í.cm Setembro, como 
e;ti. c!esi~do. Isto traria perda. de força moral para 
v5 s.~e não ~:;.hisscm eleitos , ao pa.sso que co~:correria 
7 "-"" que tomassem posiçio xru>.is :mimada. os que o 
tossem. O adiamc:1to <h P.leição é , pO:rta.nto, medida 
:x.:-.ito necessaria, que cumpre tomar, mesmo porque 
Y. Ex. quer retirar-se, e deve deixar :í. responsabíli
cade de seu successor o que ha. de pa.ssar-~e com refe
:;<;:lCi:l. :í. admi:llstr::~ção dclle. " 

O presidente respondeu-me nos seguintes termos em 
c-:.::5.dencial de 2 de Agosto : 

" "Kão tinha V. Ex. a.inda. recebido a. minha. ultima. 
Cl)n::.dencial qWUldo se dignou de dirigir-me a. que te
::-.~o :1 honra de contestar. 

" Actualmente tem V. Ex. conhecimento de que 
:rompendo em opposiçiio o Sr. Dr. Barcellos e aprcse:a
ta.ndo seu manifesto, contemplou 110s dons unicos pontos 
dr: a.ccusac;-ão a designa~ão do dia 7 de Setembro para as 
eleir;-ües ... 

" A designa'(ão do dia 7 de Setembro para as eleições 
foi em 't'antagem ilos deputados, que, presos na. capital 
d~ Outubro a De1embro com a.s se~si:ies da assembléa, 
não poderi5o pleitea-las nas localidades, se fo!se ell:l 
nesse periodo. 

« Devendo ter lu_"llr a eleição durante este anno, e 
não kavendo tempo de 15 a 31 de Dezembro, tendo em 
conside~ção aqnella cir.cumsta.ncia, fixei o mez de Se
tembro. De\"O dizer a V. Ex. que ti\"c nes~e sen.tido 

~dos de quasi todos os deputados e a meu favor 
muitos precedentes nesta jlrovincia ••.• 

c Eaforcei-me por equilibrar aa fracções conservado
ras, apezar de reconhecer q11e os amigos sinceros e me
nos exi~ntes erão os antigos <:Ompanheiros dos finados 
Bello e Jo5o Ja.cintho de Mendonça.. 

« As possiveia concessões para evitar o rompimento 
forão feita.s. Sabe, porém, V. Ex. q11e no parl:unento, e 
eom a maior injustiça, fui aggredido pelo Dr. Bittencourt 
no :linal de seu discurso sobre os negocios do Jaguarão. 
De proposito não collSenti que por muito tempe se 

. produzisse pela imprensa qualquer defesa minha a tal 
respeito. Provocações, poréul, de folhas desta capital· 
sobre a lwdade do redsctor do jornal official deter
minárão a explicação do Rio-<ff-afldense e a. analyse do 
procedimento politic.o do Dr. Bitte11court, ceasurado por 
seus melhores amigos. O proprio Dr. Barcellos autori
sou a decla.raçiio de que reprovava a opposiçií.o do 
Dr. Bittencourt. 

" Com espanto, pois, vi a declaração do Dr. Barcellos, 
de que acompBllhava. naopposição o seu amigo, a.pezar 
de reconhecer-lhe o erro. Niio me era dado su.Ppôr que, 
consulta.ndo a. V. Ex. pelo penultimo <:0rre1o sobre a 
nova posição a que me veria forçado, tivesse de com
muniC:J.r pelo seguinte que essa posição tinha sido pre
cipitado. pelo rompimento. 

" La.mer-to assaz q11e CUl occasi.ão tão inop]_)ortuna 
chegassem essas occurrencias. Creia, porém, V. Ex. 
que, retrocedendo-~e, não llle!horará a sitllaÇiio Viráõ 
profundos descontentamentos por parte de outros ami~os 
que constituem hoje quasi a unanimidade do part1do 
cons~dor, e não eess:l.t".lõ $S clamores dl)s Drs. Bar
cellos e Bittencourt. » 

O rompimento na provincia com o pre~~idente por 
causa do ~ da. ~leição, depois que eu aqui a.fiançára 
que dia serm adiada, e as razões constantes da carta. 
que acabo de ler ,poder-me-hião iiemov~r da deliberação 
anterior,ma.s dera a. minha palavra., e tive de cumpri-la. 

Dirigi a.o presidente, em 14 de Agosto, o seguinte te
legra=: 

" Niio obstante as ponderações feitas por V. Ex. em 
2 do corrente, cumpra a determinação <:Ontida. em mi
nh:~. c:~.rta confidencial de 20 de Julho ultimo.» 

Eu não podia le\·ar mais longe a contemplação com 
os nobres deput:l.dos. Fui talvez :Uém do que devêrn e 
do que iri:1 se entrassem na fonnsçií.o de meus juizos 
elementos que 6Ó depois ,·im a possuir. 

A respost:l. t:l.mbem d:~da pelo telegrapho no dia 19 
de Agosto pelo Dr. Sertorio foi a seguinte: 

" A alteração ::1 q·ue Y. E:;.:. se refere em telegramma. 
de .14 do corrente, recebido hontem ás 8 )i horo.s da. 
noite, deve ser fundamentada, e eu não. encontro para 
ella moti..-os que possão ser publicados sem contradizer 
tudo o qne em sustentaçi'io do acto tem dito o jornal 
offi~iai. :S_e neste ponto o fu.nccionario não póde ter o 
:LPOlO de 'i·. EJC. ; se, apcza.tdo queexpendeu em cartas, 
V. Ex. persiste, rogo a \'. Ex. que attenda. a.o pedido 
da carta. C.e 30 de Muço, par.:t. que o 1• sub!titnto faça 
a altel·:~.r·ão. ,, 

Se ea 'precisasse de prO\":J.S de dedicação do Dr Ser
torio ao go;·erno de que eta, delegado, da nobreza. e . 
lealdade de seu caracter, outras mais significativas não 
podia nchar do que :lS que elle deu com este seu pro
Cedimento. Se alguem neste negocio póde articular quei
xas, .; elle, digo-o francamente, nunca. os nobres depu
tados. 

O 5a. BETTE:ICOt:llT : - Não apoiado. 

O Sa.· A:-nu.DE FIGt"EIM: -Apoiado. A resposta de 
Dr. Sertorio é perfeitamente digna. 

O SP. . PAnt:-<o DE Sot:u:-Os nobres deputados que
rião ~abe:: !!O que ~e ::tssentá.rn com relação á. concessso 
da exonen;:io pedida. pelo Dr. Sertorio, antes da sa.hida 
do paquete de 21 de Agosto, e o nobre deputado (o 
Sr. Bit~encourt) solicita,·a o conhecimento dã solução 
que se ta tomar. 

No dia 19 á noit<2, habilitado p:1.ra resolver a ques
tío. attcndi aos reclamos do nobre deputado, e tivemos 
uma conferencia, a que aaeistio ta.mbem o Sr. Simõe& 
Lopes, n!l. sala das commissões. 
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O Sa. BJTTE."'counT:- Foi V. Ex. que marcou essa 
conferencia. 

O Sa. PAULINO DE SoUZA:-Sim, fui eu, mas apedido 
do nobre deputado. Não me falla.Ya todos os dias sobre 
este objec:to 'f • 

O Sa. BITTENcounT: -Sim, senhor. 
O Sn. PAULJNO DE SoUZA:-A annuencia d~ governo ao 

pedido do Dr. Sertorio era o sal"e com que todos os 
dias me acollüa o nobre deputado quando eu entra.vn 
nesta casa.. 

Nessa occasião declarei ao nobre deputado que o 
ministcrio aceitava a. demissão que pedia o Dr. Ser
tori~1 mas que o Dr. Barcellos, que. na província abrira 
hostilidade ao presidente, seria exonerildo do cargo de 
1 o vice-presidente. 

Se o governo o conservasse para governar a pro
vincia quando se retirasse o DT. Sertorio, prestar-se-hia 
a um pla.no que, em resultado, desmoralisaria. a autori
dade de · seus primeiros delegados na administração 
do Imperio. O Dr. BarceUos estava feito com os no
bres deputados : estes aqui promovião a retirada do 

· presidente, aquelle lá o guerreava. 
Concedida a demis.•ão do Dr. Sertorio, que a pedio 

declarando que não podiacumprir a ordem sobre o adia
mento da eleição, e posto o governo da provincia nas 
m:ics do Dr. Barcellos, que com elle lutava, o que 
pareceria a todos em que o governo sacrificava o sau 
delegad~ ao vice-prcsident-;:. Os ~obres deJ?U~ados terião 
consegutdo seus fins, tertao fetto do· mtmsteno seu 
instrumento. Eu não podia, Sr. presidente, atirat' aos 
pés dos nobres deputados a. dignidade do governo. A 
dem~s~ão do Dr. Barcellos era o meio de resguarda-la 
no pé a que havião as coueas chegado. 

O nobre deputado ponderou-me que esta demissão ti
rava a força moral a sell pnrtido, e fez v~er a circum
sta.nciadeser elle o vice-presidente que primeiro exercê
ra na provincia a autoridade por delegação do gabinete 
de que eu fazia parte, e mostrou-se .:.m extremo peza
roso. Respondi-lhe que nesta parte ::ão cederia, que 
o Dr. Barcellos havia d.e deixar o cargo de 1• ,.·ice
presidente, e que se os nobres deputados se iulga.ssem 
autorisados podião pedir-lhe a demissão. 

O Sn. BITTE:oicounr:-A narração não .! inteiramente 
exact>.. 

O Sn. PAULI:'iO DE Sot:ZA:-Em que parte~ Estou 
prompto a rectificar qualquer equivoco. 

O Sn. BITTE:'icomr:-V. Ex. disse que ern necessa
rio demittir o Dr. Barcello~, c exigio q"~<e nós pedisse
mos a demissão. 

b Sn. PAt:LJ:so DE Sot:z,~: -Se eu disse que o Dr. 
Bat'cellos seria demittido, ainda que Íoose eu quem sug
gerio a idéa do pedido, como quer o nobre dep1:tadõ, 
era certo que a demissão seria dada a pedido ou sem 
~e= a pedido. Disto esta\·ão os nobres deputados tão 
couvencidos, que a pedirno. 

O presirlcnte obtinha a demissão, ia dar-se nn mes
ma occasião a do 1° vice-presidente, cu cl.eclarava ao 
nobre deputado que, por motivo que me dispenso ngora 
de exb.ibir, não consentia em que o 2° vicc-pre~idente 
to:na.sse conta d:~ administração. 

O Sn. BJTTEliõcouar :-Est:í. enganado. 
O ~n. PAt:LI:SO DE Socz.\:-0 nobre deputado não póde 

contestar-m'o, o nobre deputado, quP. no discurso hn 
poucos dias proferido dizia, como se vê do Jornal do 
Commercio, no trecho que vou ler : 

" Tendo eu e meus di;;nos collegas sido obrigados a_ 
pedit' a demissão do 1• vtce-presidente da provincia, o 
illustrado e muito digno Sr. Dr. Barcellos, para :facili
tar pot' esta fórma a demissiio do pt'Ceidente ••. , S. Ex. 
tinha de nomear um 1• 'ice-presidente p11r8. o legar que 
ficou .-ago, visto que nem tinha novo presidente no
meado, nem q"eria que assumisse o carao o 2• .:ice-pre-

... . vidrnte. » 

Se eu n~o queria que o 2• vice·:{lre.sidente asrumisu a ad
ministraçiZo, está claro que hav1a de nomear logo o 1•, 
para evitar ~ue niio se :frustrasse o meu designio. Ert 
tinha tk nomea-lo por essa razão, disse o nobre deputado 
em seu discurso. Como, pois, ,·eio dizer nesse cesmo 

discurso que contava ver na nilministrat;ão o 2• vice
presidente ~ 

O Sa. BtTTESCOURT:- Porque não estava nomeado 
o 1•. 

0. S!. p ol.t:LINO ~E Souu:- ~ão foi por :facilitar a 
dem!Silao do presidente ~ue o nobre deputado pedio a 
do Dr. Barcelloa, como disse no trech~ ha pouco lido 
de seu discurso. Antes de se 1allat' no lJr. Barcellos e~ 
:a-nnunciára a~ n_?bre deputa~o que ao Dr. Sertorio se 
1a. da~ a dem1ssao por que lllS~va.: em se,"Uida de
claret que o Dr. Barcellos serta na mesma occa.sião 
demittido. 
. 9 Sa. BJTTENCOURT : - Eu disse nhi que foi por fa

cilitar, porq~e o facto da demissão V. :Ex. disse que 
me commumcava em reservado. 

O Sa. PAULINO DE Sou:u:- Seja. Eu que a puz 
posso levantar a clausula da reserva, obri,.ado, com~ 
sou a isto, pelos nobres deputados. 0 

Na alludid.a. conferencia com o nobre deputado e o 
Sr. ~imues ~opcs disse-lhes que tinha àe nomear um 
1• vtce-prestdente em lugar do Dr. Barcellos, e pedin.~ 
do-lhes que lembrassem nomes, indiquei-lhes outros. 
Con:o ~o nobre_ deputado. nenhum agradasse e a todo;; 
attrrbutsse defettos, tratet de cortar a. conversação que 
não dava resultado. ' 

No go,·erno ou em qualquer posição de responsabi
lidade procuro colher a maior somm:1 de informnções, 
~osto de .ouvir todas as opiniões, e afinal resolvo como 
JUlgo mrus ~certado. O nobre de.putado, porém, enten
deu que ouvmdo-o, eu estava. adstricto aos seus dictnmes. 

O Sa. ANDllADE FIGUEJB.A.:- V. Ex. usava com os 
nobres deputados de contemplações que· não teve com 
outrllS deputa<;õcs. , 

Os Sns. BITTEliõCOunT E EVAliõGELJSTA. LouTo:- Oh! 
Oh! 

O Sn. PAt:LI:'iO DE Socu :-Na manhã do dia. 20 de 
Agosto o ::obre deputado procurou-me em minha ca.s:: 
e fa!leu-mc na nomeação do 1° vice-presidente. Eu, que 
já sabia, pelo que se pass:ira na vespera, das disposiçüeL 
d? nobre ~eputado, acolhendo-o com a. attenção que de
\'la., manttve-me sempre em cert.'l reser,·a. Quereudo o 
nobre deputado saber quem tinlm sido nomeado, res
pondi-lhe, como era real, que nenhuma nomeação se 
tink fei::o ainda.. 1l . .' vista desta declaração, c subindo 
o p::.q_;;ete do Sul no dia seguinte, concluio o nobre de
putac.v que nõio seria nomcailo 1 o vice-preEidente. 

E;.:, yorém, qne estava resoh·ido a dar a dimissão 
que z:·ec:l:::L o presidente c a do I 0 vice-presidente, não 
quere::~o que o 2° ussumi•se a administração, t'omo con
fesso:< o nobre deputado, pensava em achar <_IUCm 
pree:-,C::os:e o p1·imeiro lugnr na lista dos \·ice-prcstden
tes. E :ar:to estnvão certos disto os nobres deputados, 
queo ::0::. Simvcs Lope~, que com elles intervinha nesse 
nego:·:o, na noite de '.!0 de Agosto veio alli Da sala dos 
mi.'li'õ~t c·; lemb:ar-me paro 1• vicc-:presidcnte.um nome, 
<J.Ue !~.e c:cc!aretlogo nao poder ace1tar, pelas razões que 
lo~o l!:c dei, c n que não teve que objectnr. 

Do:- ::ornes que me havião occorrido o que me pare
cêra sat!!'fazer mais as indicaçües da occnsiào era o 
do Dr. <To:io Capistrano de !IIir.ndac Castro, de qucn: 
tinha Eso::Jgeir::s noticins por pessoa que bem o co
nhec~::, e c1.<ja opiniãl foi a 'lue mais tenho respeitado. 

Dr,;.:;:,:do o Sr. deputndo S1mões Lopes, cncor.trei-me 
co::-. c S:-. Dr. Costa Pinto, cujo conceito tem par::. 
mir.l ::m.:lto p0so, e que tendo, havia pouco tempo, admi
úst:::-..G.o a provi::cia do Rio-Grande do Sul com applau
so d~ a .. :nbos os grupos, melhor do que ningucm m~ 
pc.::i:: . .:ar exactas e imparciaes informaçües. Pergu;:tei
lhe sej_l·:•liaapontar-mcalguemque eüives~cmenoscom• 
prc:::e~:i<lo do <!4C o Dr. (.;apistrano nas dissidencias par
ti<la;IJ.., ia pro\"Í::cia. Re~pondeu-mc que niio, e accres
cent.,t: ú. oa:ra pergunta que lhe fiz, que era homem 
em c::.;a lealdade o governo podia. confiar, ~endo inca
paz à e faltar ás determinações cuja execuçií.o lhe fosse 
mcu::r:i!I<la. 

O !':n. BITTE:"COL'RT :-0 Sr. Dr. Costa Pinto deu i::
fon!Ul•;C.~.< fll.,.oraveis ao Sr. Dr. João Capistrano p::r:l 
1 • \"Íce-:·7e~idcntc da provincJa ~ 
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O Sa. PAt:Ll!"O l>E Socn: - Sun, senhor, nos termos 
que ac:1bo de referir. 

O Sa. BITTE:<COt:llT :-Bem. 
O Sa . P At;~o DE SoL<:A.: - Em seguida. entendi-me 

eom os meus collt>gas aqui preseu~es, aos qu~es em con
ferencb. ji havia !aliado sobre essa. nomea<;ão, e nii.o 
~:l.'\"endo sessão nes~a noite, dirigi-me ao pa.ço de 
S. :ChristoTão, onde ti'\"e a. honra. de npreeentar a S. M:. o 
Imperador :1.8 propostas relnti vas aos actos oue deviii.o 
ser e."<:pedidos pelo paquete do di:t 21, que • tiverlo a 
data de~se mesmo dia 20, por ser domingo o dia. se
guinte, em que fo riío assigns.dos. 

Eis como no di:~. 20 (de m:~.nhã) eu diss;e ao nobre de
putado que não se :fizer:~. a. nome:t1ão, e teve ella a data 
de ~0, por se ter 1·esolvido na. noite des~e dia. 

l\ã(J me ~squeci do que promettêra 11.0s nobres de:pn
ta.ãos relativamente ao adiamento da elciç.~o, e no dia 
21 dirigi ao novo '\"ice-presidente a seguinte con
:fidenci:tl: 

«Rio de Janeiro, 21 de-~ostode 1870.-llim. E=. 
Sr.-Tendo sido concedid.:t, por decreto de hontem, a 
demissii.o de presidente des.a província., por que ha. 
muito tempo insta vivamente o Dr. Joii.o Sertorio, foi 
V. Ex., p?r carta imperial da mesms data., tra.nslerido 
do lugn.r de .6• para. o de 1• vice-presidente, vago pela 
demissão, que tambem se concedeu ao Dr. Israel. Ro- · 
dri~cs de .Barcellos. Cumpre, portanto, que, deixando 
o Dr. Joii..:> Sertorio a admi.ni.itração, a a.ssnm& V. Ex., 
e exerça até a chegada do n<>.-o presidente, o que o ga
binete e><pera de seu zelo pelo serviço publico. 

« Outras recommendnções não tenho que fazer a 
V. E:'t. senão: 1•, a de manter a mais estrieta impar
cialidade entre os dou~ grupos que, declam~do-se lml
bos conservadore~, protestão ambos adhesiio :í. política 
do gabinete; 2•, a de a.dia.r para depois da sessão da 
assembléa pro,·incial a eleição àe deputados á mesma. 
aasemblé:~., no caso de n~o tê· lo sido aindn, e de pode
::-em chegar a tempo n todos os pontos da. proYincia 
as ordens p:tra sustar-se a reunião dos eollegios, o que 
entrego á sua lealdade, e lhe · hei por muito especial
mente recommead:l1io. 

« Se por qualquer circumstancia, depois de deix-ar a 
administrnç..'\o, demorar-se na província o Dr. Joõ.o 
Sertorio, não é preciso dizer a V. Ex. que deve pro
curar tod.o,; os ensejos de testemunhar-lhe o llJ~rcço e 
eonsidemr;ão a que tem direito por seu merestmento 
e serviços. 

« Sou com toda a estima, de V. Ex., etc.- PauliM 
José Soa.t"e3 tk Sou.:a..-A. S. Ex. o Sr. Dr. João Capis
:ra.no de :Miranda e Castro. » 

O Sn. PRESIDE:-ITE :-De,•o obserrnJ: ao nobre de~u
tado que já. .fiudou o te::npo que o regimento per!Xll.tte 
para ~eu discurso. 

o Sn. A:.-n>nA.DE FIGt:EIRA :-Está. defendendo um acto 
de seu ministerio. 

O SR. Pat:sJDt::,;Tt: :-~ão posso ter isto e~;t consi
deraç~o. A disposição do regime::1.to não :ldmitte ex
cepções. 

O 5!1: PAt:LJliO DE ~ot;:u,: ~A' :is;f da o:t'sen·n<;>:io 
de V . .t.x ., V u '< conclmr, e .n-.o-bc1 1 ~r. pres1dente1 no 
menor numero de pall\Tns que me ÍÕl" possível. 

Em respoo;ta :i. confidencial que li, o 1• ,·ice-r-resi
dente, lego que fe empo~sou da. ndmiuistraç:'o, neste 
o!Ttcio (mosrrancw) depo1s de agradecer a. confiança do 
governo e de n.s•egurnr que seria des\·,~1ado no cum
primento da.s r eeommenuações feitas, dizia : 

" Devo. porém, sig:;ificar a Y. Ex., qu&nto á de adinr 
pa.ra dep~Íi s da se~são d3. assembléa proYincinl a eleição 
de deputados á mesma, que é isso inteiramente imp<l1!
sivel, p~rque achll.-se designado o dia 7 de Setembro 
par.1. a reunio;o dos collegios, e em ti\o curto prazo, de 
seis diru~, niio b.a.vendo &nimaes C3pa:tes de ,·i.ajar, por
que o inverno tem corrido rigoroso e com continuadas 
chuvu, tornando os arroio~, sanga.! e banhados in
tra.nsitnv~is , núo ha. quem seja-capaz de chegar a tempo, 
nem mesmo a meio ca.!llinbo dos fliffercntes e distantes 
pontos da El'ovincia.. . 

c O Dr. I. R. Barcellos, Tt::do bontem com o Dr. J. 
Di:us de Castro proeuraT ·!aber ee eu me reaolvia a ex-

pedir essss ordens, conveneeu;e de q.ue com a m:~.
greza dos can.Uos, tão cutto prazo e mtransita.vel es
tado dos caminhos, era. inteiramente impossível che
~rem "!'Rtl!' ordens de adiamento-aoslonginquos pontos 
aa. ·prOVlDClll. J> 

Os nobres deputados não contestará.õ s. procecie::eia 
de razões allegada.s pelo Dr. Capistra.no, homem repu
tado 13empre leal, que tem por v~ administr:Ldo a 
província, por todo~ alli considerado •.• 

O Sn.. SrLVA NUNES :-Apoiado. 
O Sa. BITTESCOtlaT :-Não apoiado. 
O Sn.. PAtn.INo DE SoDU. :- •• •• e que tendo agora de 

ser punido pelo gabinete actaal, de que faz parte o 
illustre irmão dv nobre deputado (o Sr. Evangelista 
Loba.to )1 foi p::u;sado nn lista dos vice-flre&identes do 
1• pa.ra o 3• lugar, ficandp ainda acima do nosso esti
mado collega o Sr. Dr. A • .A.. G. de Azamlmja, cujo 
caraoller ele-.,-nd.o c sympathico é, para todos que o conhe
cem, mais precioso do que aa mais finas perolas.[Muitos 
" l"oiados. ) &! niio se animárão a elimina-lo logo da lista 
dos vice-presidentes, ma.a llinitárão-ee 1a muda.-lo de 
lugar, foi certamente -porque merece contemplações, 
mesmo doa que o hostilisão, porque significa algum 
valor politico em sua província. (Apoiados.) 

O Sa. BnTI!NcovaT :-Os factos falliio mais alto. 

O Sa. PA"CI.INO Dt: Sot:U.:-As duas grandee quei
xas que ar.icula. .o ncbre deoutado são: não ter sido 
eleito deputlido prot"incial, tei sido demittido de direc
tor da iustrucção publica .na proviaeia. 

O primeiro facto poderá. ter ·com raziio magoado o 
amor-proprio do bonrndo membro, mas não póde ser 
elevado is proporções de umn cabmidade publica. 

Q·Sll . .Amlll.lDE FiGVBIRA:-Em todo .·O CMO O go
VernO niie é -responsavel. 

O ·Sn. PA"CI.INO DE Souu : - 'Os eleitores que derão 
ao nobre deputado o· assento que tem nesta· casa. são os 
mesmos que n11. eleição de tleputados provinciaes lhe 
reensárão a votaçlio. · 

O Sa. BITTENCIJRT : - Apeznr dos subornos, conti
nuei a ter uma grande Totaç&o. 

O SR. PA"CI.INO DE ~onu: -Se o eleitorado do Rio
Grande do Sul é joguete dos presidentes, proposição 
contra a qua.1 eu, que ni\o BGU da província., por ella 
protesto ...• 

O Sa. A:omRADE FrGt1EIIlA: - .Apoiado ; em honrn. dos 
Rio-Grandenses. 

O Sn. PAULI:-~o DE Sovu:- .••. é o nobre deputa<.!o 
quem põe tudo em daYida, inclusive o mandato que 
aqui desempenha. 

O Sa. EvA.'iGELtSTA LoBATo: -V. Ex. esti tentando 
um imposoivel. 

(Cruzão-ae ~arios apartei; o Sr. prtsidenu reclama 
o.ttmçllo.) 

O Sll. PAt:LISO DE Sot:u:- Fui interpelln.do sobre a. 
dealissüo, dada. pelo Dr. Sertorio ao nobre deputado, ~o 
cargo de director da instrucção publica, e declarei em 
apnrte que não indngáru se o nobre deputado dera ou 
não motivos pa.rn esse a.cto, quanto ao modo por que 
servia Acre 'ito mesmo que servisse bem. 

O cargo crn provincial, e o nobre deputado subordi
nado do presidente da provineia. O nobre ücputado 
hostilioava o pre~id,mte, procurava. tirar-lhe a força. 
moral, promovia-lhe a de!Aissüo, .como decln.rou. :Não 
teria o pre~ideote razõ ,s p:lr!L não querer empregados 
que !I.SIIlm proecdiã.o~ (Apoiador.) 

Por mim declaro que e1n dou' 3.Jlno•, durante os 
quaesachei·me á f rente de uma repartição . importa:~te, 
nunca. perguntei nem quiz &&bcr quaes a opiniões J.lo
liticas de nenhum dos numeroaoa funccionarios admi
aistrath·os que serviiio sob as minhas ordens. R"spei
tei-a.s 11cmpre, e dena resPI!ita-l:l.s. Se, porém, algnm 
dos meus subordinados tramaese contrs. a autoridade 
que eu exereia2 mostruse o plano de dumoralisa-la, 
fizesse-me bost1lidades ou acintea, aeaegu:ro a V. Ex., 
Sr. _presidente, que a demiaeiio não ee :faria eaper~r 
multo. (Apoi~, ,_;to ·bem;) 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 14:46 - Página 1 de 28 

SESSAO'EM 30 DE'JUNHO DE:'I871. 215 

O Sa. homx DE Mt!MiolfÇA: - E as5Íin· proeede 
todo o:funccioDario que se preza. 

Os Sas. BU'TE!IcovaT E EnNGELll>'"TA Louro dão 
apartes. · 

O S.. P.l.llLJ!'IO DE Som: - A. noticia de ter sido 
CO:lcedicia a demieeie ao Dr. João Sertorio, remettida. 
pelo telegrapho, com sciencia., de•o crer, dos nobres 
Cleputados, chegou a PortG-Alegre no di& 26 de Agost;Q, 
como se vê (moatrando) deste telegramma. Não podia 
chegar a.ntes, porqae a linha telegrnphica estava in
terrompida, segundo na· oce:l8ião fui informado. 

Se a demissão do diractor da it.lstrucção publica.. foi 
publicada na gueta official de 25 de Agosto, oomo 
affirmou o nobre deputado, é fóra de duvida que, ainda 
na hypothese de ante-data, que S. Ex. figurou, não po
dia ser o acto posterior a. 24 de Agosto, isto é, pelo 
menos dons dias antes de saber o Dr. Sertorio ·'iue lhe 
fõra concedida a demiss:io. 

Não ma.ndei publicar logo Gsactos ~pedidos em 21 de 
A~osto, porque não l!_ueria. que se autorisa.sse com a pu
plicaçio do Dwrio . Official a noticia. que se ma.nda.s&e, 
cemo se mandou, por telegr:~omma., e daoqual só dei eom
municaçiio aos nobres deputados, sabendo delles tam
bem o Sr. Dr. Costa Pinto, pela. fôrma que já disse. 
Não convinha que na provineia se soubesse com a 
gs.ra.ntia.. da. :folha of!icial de actoa tiio importa.nte3 ~ntes 
que chegassem e pudessem surtir oe devido& effeitos. 

ü ma ma.nhii, cheg:mdo a est:l casa, encontrei o Sr. Dr. 
Simões .Lopes conversando com o Sr. Dr. Costa Pinto, 
e chamando-me este, mostrou-me um telegrammt~. de 
Porto-Alegre, em que se dizi~ que o Dr. João Capis
tra.no acabava. de a.saumir a a.dininistraçii.o da. provin
cia. O Sr. Dr. Costa Pinto, que de tudo estava intei
rado, perguntou-me rindo-se ~e tinha. funda.mento 1;1 no
ticia telegraphica. Respondi-lhe gracejando, no mesmo 
tom, presente o Sr. Dr. Simõe& Lopes: - Ila de ser 
noticia de meia-noite. No dia. seguinte se publicáriío os 
uctoll' em todas as folhas desta cidade. 

Eis o grande facto que o nobre deputado (o Sr. Eva.n'
gelista to bato), desfi~rando c colorindo como lhe pa
receu, veio aqui ref~rll', pa.r:~. de uma. vez confundir-me ! 

Os nobres deputados emqua.nto durou o ~abincte de 
1G de Julho prestirão-lhc inteiro apoio, forão estre
nuos sustentadores de sua p~litica em duas sessões le
;islativ3.S: hoje vem at:J.ea.-Io nos termos que tt camara 
tem eu\·ido. 

O Sn. BITTENcounT : -Está. perfeitamente expliMdo. 
Depois que soubarão àos ultimos :..ctos do ministerie, 
separ:í.rilo-sc. 

O Sn. PAULJNo DE SouzA: -Pelo que me diz respei
to particularmente, em documentos q.ue aqui tenho, um 
dos nobres deputa.des ~e diril>io a. mt:n, louvando meus 
serviços e declarando o mimsterio a que eu pertencia 
a expressão da id.;a conservadora; o outro punha. em 
mim n esperança de conforto aos con~ervadores ~Vpri
midos até 1868. Agora. não me pouJ:IàO personahundcs 
e i:1vectivu. 

Abstenho-me de inveatipr, qWlndo os nobres depu
tados liXprimem realmente 114108 tientimentos ma.nifes
ta::ldo-ee tio diver!lamente em épocas tiio proxima.s, 
quando fallão sincera e seriamente, se hoje7 se naquelle 
tempo. O procedimento mais 11enaato e nuus di~n~ que 
poiiSO ter ê o que em caso a.nalogo teYe um disbneto 
p:u-la.menta.r ingle;z; : - dar ás :~.ggressões de hoje o 
mesmo valor llloral que aos a.pplauaos de outr'ora. 
(Muito bem, muile bem.) 

e Sr .. EYaqeU.&a ,:I.OINI&G rronuneia um di~
eursos que ae acha. no A]lfemli~. 

A. discu1lli.o fi<:& adia.da. pela. ho:rt.. 

Dada a. ordem do dia, leva.nU.-ee a. •ess:io ás cinco 
àorae da tarde. 

Se .. ão eJD 3'0-de Juaho. 

PJIESIJIENCIA 1)0 Sll.. CO!íDE DE JIA.EPE!\"DT. 

SUJDLUUo. - Ea;p~nU.-Dúpnua <k f'Utituição p«u
nicu-W. - LençiiD de direi~. de importação á enrada
dc ferro de CantGgal/IJ.-Goncu.iiD de {a..ares IÚ fo.bri
oo.. lU teci@s de li!. - Im~iio do impo&to da decim4 
urbu.no..-Prerogaçllo de prazo para. o Banco do Mara
nhão. -Z.e>~çiio de di reitoo do importaç®.-Pre~et~Çlio 
do padre Jl. J. B. Cat•a.lcantí.-Prtt.e~o d<u cmpn
gaeúJs d9 llte.souro no.cienal.-Pretmçilo de J. F. Villa
Nova.-PretmçllD de P. I. de Miranda Junior e oulr&
- De.sapropriaçlio de lerrmos.-Preteflçllo de J. J. F. 
de R. e S1l1Ja.-Pedido de in{orma~õu.-Eicmento ur
IJi/.- Ordem do dia.- PenJilo a D. H. de CartJalho 
Jfou,.a. .App.,.ollat;üo.-Naw,.uluaçues. Approta.çàD.
Isenção de di reitos de importaçllo. App>·o.,ação.-Fiza.
pll.o da força, na~>&!. Votaçii.o.-Mat,.icula, de estudantes. 
Obae,açõu do1 S,.a. Coelho Rodnaues, .Dw:Jue-Estrada 
Tci:&eira, Ferreira de Aauiar, mmi•·tro. do imperio c 
.4.lmcar .Aranpe. 

Ao meio-dia., feita. a. ch:tm:lda, e ncha.ndo-se presen
tes os Srs. Conde de Ba.ependy, Portella, Par:mhos, 
Guimarães,. Angelo do A.m:u::ll, J olio Mende~;, Casado, 
Barão da.Laguna, .Pinhei~o, Benjamim, Cardoso de :Me
nezep,, Dias da Roch:!., Luiz: Carlos, Siqueira :Mendes, 
Ev:!.ngeli.&ta Lobato, Alencar Ar:nipe, Bllhi::, Heraclito 
Graçn, Candido d:1 Rocha, Ferreiru. de Aguiar, Buio de 
Ara.çagy, Dionysio Martin~, Tcixeir:~oJunior, Junquei.
ra, 111enezes Pr:~.do, Fiel de Carvalho, José Calmon, 
Barão de Anajatuba, Gomes da Silva., C:unillo Bu
reto, Joaquim Pedro, Araujo Góe8, Diogo Velho, Sobral 
Pinte, Ban-os Cobra, B:~.ndcirn de MeHo, Corrêa, Mello 
Rego, Pinto de C.1mpos, Manoel Clemcntino, Leonel 
de Alencar, Ba.rii.G da. '/illa. dn· B:l.na, Gome~ de Castro, 
Joaq:úm de Mcndonçn, J1111Sen do Paço, Monteiro de 
Castro, ~poso da. Uunnra, Cruz Machado, Lima e 
Silva, Per~irn Frn.nco, Henrique>, A"ambuja, Duarte 
de Azevedo, Coelho l!o:lrigues, .Alion&o de Carvalho, 
Theodoro d:1. Silva, Ferreira da Veign1 Araujo Lima, 
Carneiro da Cunh:1, Gnm:l Cerqucir:i, Ferreira Lage, 
Bariio da Anndia c C:>.udido l\Iurt:~., :~.l.>re-se a. b.:Wio. 

Comparecem depois de tlbert:J. a sc•são os s ~s. Mo
reira. da Rocha, Domingucs, Pinto Lhno., Au.~nsto de 
Oliveira, Cnmilio Figueired<>, Mello )\[ornes, Floriano 
de Go:loy, Canedo, Corrêa de Olh-eira, Ferreiro. Vianna, 
Duque-Estrada Teixeira, Pinto l\Ioreira, Perdigãc• l\I:L
lbciro, Jeronvmo Penido, Salles, Pereira d:t. Silvo., 
Fausto de Aguiat·, l:odrigo :3il\·a, Go~çal..-es do. Silva.. 
1\!ello :Matto•, Pinto Braga, Leandro l\Iaciél, F. J.;e
lisario, Souza Reis, Gah·ão , Bitt~ncourt, Antonio Prado 
c Fontes. 

Faltão com p:u-tic.•pa.çi.o os Srs. Pinto Pcssos, Antlrn
de Figueira, A~sis Rocha, Augusto Chave~, Borge~ 
l\Iontetro, Cic~ro Dant:1s, Costa. ?into, Candido Torres. 
Fernandes Vieira, Ncbias, P:mlino d~ Souza. Peder
neiras, Rosa e ~imões Lopc• : e sem cl!:J. os 'Srs . Al
meida Pereir:11 Aureliano de Ca.rvalho, Capnr.cmu, Diogo 
de Vasconcellos, José de Alencar, Leal de l\lenezes, 
Mora.ea Silva., Paula 'Ioledo, Silva.Nun~s, Taques e Vi
cente de Figueiredo. 

Lê-se e ::prova-se a acta da antecedente. 

O Sa. to Szcllt:T.uuo di cona do seguinte 

EXPEDI'E!'iTE. 

Um officio do ministerio dD imperio, enviando as có
piu dos decretos e documentos pelos quaes Sua Alteza 
Imperial Regente em nome do Imperador houve por 
bem conceder pell&Õea a D. Maria Amnli11. doa Saotos 
A.maralL viuva. elo alferGs do exercito e tene.nteemcom
miuão 1'-uippe Marques dos Sll.lltos, e ao ca.pitiio r-efor
JUdo do exercito Henrique Chriet.lano Benedicto 
Ottoni. - A' commissiío do pen~s c ordenadoS. 

Outto do meamo ministerio, e:iii'Íando :u . o6pi.as doe 
decretos pelos quaes Sua AJt.,za Impcrinl a ~te em 
nome do lmpendor ho1tva por bem declarar qne as pen-
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sões eoneedid:l.s a D. Francisca Rosa de .Alvim Para
guassú c a D. Joanna Mareolina Sampaio deve entender
se, qua.ntll á d3. primeira, llue é de 60S mensaes, equiva
lente ao soldo de seu mando, o c:1pitão de volunt:l.rios 
ds. patria Antonio Ferreira :Ma.seaienha.s Paraguassú, 
morto em eomb&te, e quanto á da. segunda, que é de 
30$ men~aes, eg.uivalente :1.0 soldo de seu filho, o alfe
res de voluntanos da patria Gustavo Francisco Sam
paio, falleeido em consequencia de ferh;1en!<>s recebidos 
em combate, e não de 30$ para. a pmne1rn e de 188 
pa.ra a segunds., sem prejuizo dos meios soldos, como 
consta dos decretos que as concedêrão. - .A' mesma 
commisstão. 

Outro do ministerio da marinha, transmittindo o re
querimento que á assembléa. gernl diri;;em ,·arios em
;>regados do arsenal de nurinha da. côrte, pedindo sejiio 
:mgmentadós os respecth·os vencimentos.- A' mtsma 
commiss5o. 

Quatro do 1° secretnrto do eenado, participando que 
o mesmo senado adoptou, e vai dirigir á. sancçio impe
rial, as resoluções approvando divei"$;.S pensões, bem 
como o privilegio concedido a Emílio Salvador .'\.scagne 
nar:l. pre{larar, vender e e~ portar mosaicos c ~mbutidos 
;).e madelra.-Iuteirada. 

Outro do Sr. deputado Sih·a Nunes, communicando 
'lue por incommodoa de pessoa. de sua familia. tem de 
retirar-se da. cidade por alguns diaa. - Inteirada.. 

Um requerimento de C:mdido José Alves da Fo:~seca, 
offieial de fazenda. ds. 3• classe, pedindo o soldo por in
teiro de sua patente ou uma pensio.-.A.' commissiio de 
?Cnsõea e ordenados. . 

Outro dos empregados da secretaria da poKcla. ds. eôrte, 
pcdin~o ~ugmento de seus vencimentos.- .A' mesma 
commzssao. 

Outro da mesa administTativa da. irmandMe da Santa 
C:ua de Caridade da. cidade de Pt~llsos da provineia. de 
Minas pedindo para poder possuir bena de rai: :r.té o 
valor de 100:000p • ....;..A' eommiSEão de &zanda. 

Outro de Antonio Fran~o de Siqueira, pedindo 
para fazer ex&n:le v~o do 5• anno medico da c6rte, qae 
D-equenta como ouvinte, depois de &;{'provado no 1&•, em 
que se acha m.atriculado.-.A' commtaaão de instrncçio 
publica. 

Outro de .Augusto Fl3.vio Gomes Vil!~&, lllutnno do 
3• anno pharmacentieo, pedindo para. ser matriculado 
no 3• llnno medico da. Babill, depois de obter a carta 
de pharmacia, "Prestando durante o curao medico o 
exame dea preparatorioa que lhe f&ltão.- .A' mesma. 
commisaão. 

Outro do Dr. Ricardo Gumbleton Da.unt, recl3Jl:lando 
contra o pro)ecto sobre o elemento settil.-A' com
misa~ eapec1&1. 

Lêm-se, jalgio-se objecto de deliberação, e ,.~ a 
imprimir para enn-ar na ordem doa trabalhos, os pro
jecto.a com que conclnem 01 seguintes pareceres : 

" D. Âbna Coelho de F'JBUeiredo, Tinva de ca.pitão 
do S• regimento de ca.vallaria ligeira.. Jog,quim Soares 
de Figueiredo, pede ao corpo legislativo dis~ de 
restitnir aos cofres pnbllcos a q_uantia de 1:6578566, 
provenientee do Mldo de seu mando que re<:A!beu, igDO
rando o fallecimento deste, de qua só teve conheeimell
to Jl8la ?rdem do dia. do ajuda.nte-gen~ral n. i51 ce 26 
de Ja:aeJrGdo con-eDte :a.nno. 

q Para. comprovu a sua. &negr.çií.o a.junt& a. pe!:icio
naria ao &eu requerimento a. menei.o:c.&da ordem do dia, 
assim como a de n. 747 de 23 de Dezembro do ::.::no 
paasadot em que foi publicada :. relaçiio oue ba.i..~ou 
com o decreto de 16 do meamo mea, dimtnbillndo OI! 
ofiieia.ea de eaYa.llaria. pel011 corpo& da. mesma. arma, r.a 
qual relação foi cluaitic:Wo o capitão Jo:.quim Soares 
de Figueiredo na 7& companhia do 5• rei;Ímen:o, :!acto 
este q_u; corroboraDdo a crença em que ella Ee ::ch&t>3 
de exiltiraeu maricio, legitima.va. o rtce'bimento do soldo 
que elle lhe co111igua.Ta ao partir pll!'l. a. e&nr.T'I.d:a 
em 18i5. -

« Entretanto não desconhece a peticionaria a. obriga
çiio que lhe corre de restituir a.quella importancia, mas 
tendo-a recebido em bea fé, como fica patente j)eb. 
confrontação das dataa das mencionadas ordens do dia, 
e sendo bald.& de recnraoa pecuni:uios, motivos por que 
ainda não se habilitou para o meio soldo que por lei lhe 
compete, nem p01.ra a. pensão que eapera. merecer do 
governo imperial, solicita a relevaç&o ds. referidll. di
vida de 1:65iS566 que recebeu, 4 que 'ervio :~.penas 
p~ ampara-la da ::::niseri& a que teria de succumbir 
sem esse au..'cilio. 

« Tendo a commissã.G de marinha c guerra requerido 
que sobre essa pretenção se pediseem informaç::ies ao 
governo, mandou este ouTir a. repartição fi~, a qual 
no tiulll do seu parecer a85im se exprime : 

« A :pretenção da supplica.nte é toda. de ~' mas 
• por ctrcumstanei3.s que concorrem em seu favor essa 
« secção a não julg:~. absolutamente fóra da eg_ui
cr dade. 

" Com efreito, nem ella, ~em :l.ll estações competen
" tt!s nesta corte tinh1io conhecimento do fallecimento 
« do capitão Joaquim Soa.rea de Fi~eiTedo, e d'a.hl o 
« faoto do pagamento do soldo cons1gnado, qua.udo já 
« o official tinll:z. morrido. 

« Se a publicação do falleoimento fosro opp.ort=a. 
« (em Janeiro de 1869), a aupplicante teria recorrido 
« aos poderes do Estaol.o, e, eseudada no exemplo de 
« outras viuvns, teria desde entiio obtido uma pensão 
« igua.ll\o meio soldo. 

« P~do dahi, vc! :1. se«:fio que se de facto isso 
• se déase1 a supplicante teria recebido pouco me-
• nos da l!Dportancia do debito com a percepçio do 
« meio soldo e da. pe11são equivaleu~ " 

« A commissão d.e marinha e gue~ conformando
se com estll opiniio da. 1'- secção da. repartição fiscal 
do ministerio da guerm, é de pa.recer q,ue se a.dopte a 
segmnte resolução : 

" A assembléa. geral resolve: 
« .Art. 1.• A viu•a. do capitão Joaq_uim Soares de 

Figueiredo, D • .Anna Coelho de Figuetredo, fic:t. dis
pen&ada. de restituir aos cofrea publicas a quantia de 
1:6578566 proveniente do ao! do de 5eu marido, re<:A!bido 
depois do fallecimento deate. 

« Art. 2.• Fie5o revogadas u disposições em c:on-
tr'mo. · 

cc Sala. das commiasões, em 30 de Junho de 1871.
Ba.rií.e da. Laguna.-Mello Rego ... 

ISENÇÃO DE DIREITOS DI! IXPOaTA~O Á ESTaADA. DE FJ;l\11.0 
DE CANTAGAUO. 

« A commisa3o de fazenda, t.ndo em vista o oJlicio 
do presidente elo Rio de Janeiro, em <lue este declo.ra 
ter-se obrigado a solicitar dos poderes geraes a isençio 
de direitos de importação parA todo o ma.teria1 fixo ou 
roda.nte que fúr importado pelo Dr. Bernardo Clemente 
Pinto Sobrinho, para a empreza do prolongamento da. 
catn.da de ferro de Can~l!a.llo. é de parecer que seja. 
CoDcedida a. dita isenção de direitos, em vista das \·a.n
tagcns e incontestavel utilidade publica daquella. em
~reza.. Para uso oft"erece a commissão i camara doa 
:Srs. deputados o seguinte projecto: 

"A asaembléa geral reaolve: 
" lu. 1• E' o governo autorisado a conceder ieeoc;ão 

de direitos de importaç::ío P31$ todo o material fixo ou 
rodante da. empreza _ p~~:a o prolongamento da. estrada 
de ferro de Canbgallo1 contratada pelo Dr. Bernardo 
Clemente Pinto Sõbriullo. 

" Art. ~-· P.evo~o-se as disposic;ücs em contrario. 
c Sala. d.ucommus~s, 22 de Junho de 1871.-"Car

~~~~ de Jl~a.-Ara.uj8 Lime~.• 

C:O~CESSÃO DE FAYOilE5 ÁS FABaiCAS DE TECIDOS DE LÃ, 

« A' co:znmi&.!ão de fazend3. foi enviada uma repre
eentllçiio de Ramiro Larebcr, pedindo para :1 fabrica de 
tecidos de lã, que pretende flllldar, os favorea conce
didos âs de algodiio pela lei n. 386 de 8 de Agono d& 
18~6. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 14:46- Página 3 de 28 

SESSAO EU ::o D.t; JUNHO DE 1871. 217 
a Ouvidc;> o ~o;erno pelo ministerio da agri~ulturn. 

e comme_relo, fo1 favoravelmente informada a. pret.cnrão 
do meoc10nado peticion::rio llelo fundiUilento de des
envolver-se a. industria do pom;. 

. " Pensando a. commissão como o "overno é de opi
mào que se approve "' seguinte resohtção : ' 

« . A a~semblea geral resolve : 
" _Artigo unico. São concedidas ás fabricas de tecidos 

de la. ~uc s~ funuarcm no Imperio os mesmos favores 
conced1dos as de tecidos dé algodão pela lei n. 386 de 
8 de .Agosto de lS~G. 

" S<~.la das commissoos, em 19 de Junho de 1871.
Perena da SiiDa.-Araujo Lima.-Cardoso de ;l/ene.:es , 

ISE:-óÇÃO DO 111P06TO DA.:DECI~IA lJRBANA. 

" A;s co:nmi>sões ?c fazenda e justiça civil, tendo 
exam1nad~ o requcnmento em que ns vcneraveis or
~cus terc~1ras de S. Francisco da Penitencie., de Nossa. 
=:.enhora. •·o .:\fonte do Ca.rmo e S. Francisco de Paula, 
~ :1. ~oc1eda;ie Portugueza de Beneficcnci:~. pedem a 
1senpo dl) •m:t•osto da decima urba.nn. para. -eus rca
l>_:Ctlvo~ ho~p1taes; e considerando que e~~es bospitaes 
•Ko verl.!nde1ros . e8tnbelecimcntos de caridade dit:tnos 
do f~Yor con~ed1do pelo regulamento n. 152 de 16 de 
-~bnl de 184~, art. 3• n. 3 aos hospitnes de caridade, 
sao de parecer que se adopte a seguinte resoluçã.o : 

" A assembléa. geral resolve : 
" A_rt .• 1. • Ficiio isentos do imposto d,~ decima urbana 

<)S _e~lfic10s em que íuncci?niio os ho~pita.es das vene
ra~ eis ordens de S. Fr:~nc1sco da. Pemtencia de Nossa 
Senhora do Car no e S. Francisco de P:.ula, ; da rocie
dnde Portugueza de B~neficencia. 
tr~~i!rt. 2 ° Ficão revog:.das as diaposi•;ões em cm'-

:• Sala d~s commissões, 20 de Junho de 18ii.-Pe
,.e.•ra tÚl. St!ca.-Bahia.-Cc;rdoso do .Mene::o•.-Araujo 
L• ma, Yenc1do.-J. M. N. Pe11ido.-Gama, Cerqueira. , 

PI\01\0G.tÇÃO DC rRAZO PARA O IH:-iCO DO )1,\lU:-iUAQ. 

'' O Banco do }Iaranhão sujeitou á approvaç:õo do 
::overno a ;reforma. que resolvêru. fazer nos .eus esta.
t.ut<l': em virtude dn autori~a·;iio conf~ridn aos bn.neos 
•le Clreulaç;(o pela lei n. l 083 de 22 de A "'osto de 1860 
art. '.!• ~~ 2•, 3• e 4.• ' 0 

" O goyerno, ouvida a ~ec•;iio de fazenda do conselho 
•lc estado, entendeu que das alteraçües só não podia ecr 
approv11d .. a proposta no art. 7• n. 13 dadiu reforma 
na pa_rte que ~ut.orisa o mesmo banco, que j,í. .; de cir~ 
c~la.ç•o, a. em1tt1r letras hypothecaria~ na fórma da 
le1 n. 1,':.!37 4e 2~ de Setembro de 1864, art. 13, c que 
port~nto dev1aser negada ee~:J. autori~ção devcnuono 
refe_r1do a~. i• supprimir-'e a. pala vra-13.:_scndo cou
eel.ado ru:s1m :-arts. 2 ,. 12 on 13 cxclush·a.mcnte do 
art. 7• das altl!ra•:ües proposta.&. 

." O h~nco expõe a.gorn á camara. dos deputados qual 
:1 mt.cnçuo qt_Je te\·e na. redacçi'io do questionado topico 
~ntulo. no c1tado art. 7•. Diz :~quelle e~t:11!cl~c.:imeuto 
•l.~ cr~d1to 'iUe l!iic;> solicitou do governo e~p~cinl auto
rh•tc;.•o para. e!ll•tt•r lenru hypotbcC:I.ria.s, mll.s •im a. de 
f~zer emprestlmos d~ seu capital, recebendo em gar:m
t>&,_ como te faz g~ralmente, ilypotbeca de immoveis 
abrando P':ra eue fi!ll uma. conta es(Xlcia.l; ~endo unica~ 
ment: dev1da." equ1voco do banco a citaç:io do art. 13 
da le1 :u. t,2~i ~e zq de Setembro de 186/i. 

.a ~ coll!mt~ôuo. de f:.zenda, atten-iendo 11 que a pe.,_ 
m1ss~ asetm ped1d~ pel_? banco te':l por fim o <i~:•en
voh·lmeuto do cred1to tão nece~ear1o ao commercio e 
á lJ.,·otmt; e considerando qt~e e~tâ ellu. de accordo 
com 11 informaçiio do governo e a consulta do c•nselho 
de eot:tdo, é dll 'PUec<:r 'lue ~j•'L atteudida. a refotmn 
que o Banco do }!ar~nhiio fiOiicit.'l., para o que a com
mi~~cio suj!'ita á ~ppro,·açio do corpo legislati'l"o o se
gmntc proJecto: 

" A a6sembl<!a. geral ruohe : 
" .Art. 1.• O banoo IJUe na capitol da. pro,·ineia d• 

:Mar:lDbilo ~e acha ~tnbelecido •ob :1 denominação de 

To:uo 11 

Banco do Marnnlüío, durar& mais vinte annoe, al.óm do 
prazo marcado nos ~eus estatutos. 

« Art. 2.• O seu fundo CnJ>ital de 1,000:000S fi~ ele
'\"ado a. 3,000:000S, sendo os Z,OOO:OOOS com que é a.ug
meutado di'\"ididos em 20,000 acções de 10011 C<lda 
umat as q~aes serão en:itudas pela directoria á. pro
porçao que Julgar convemente ~os interesses do banco, 
ma.s dentro do prazo de dez; annos. 

" .Art. 3.• O maximo da quantia que póde ser des
contada no banco sob a garantia de cada. firma fi...-oc:ado 
em 40:000/1, não eomprelilrndidos o• emprestim~s sobre 
p~nhores, pelo art .. ~2 ~ ~· dos est:l.tutos,~eri d'ora. em 
c:liaate de 80:~/1, melus1ve os emprl!stimGs por conta.& 
correntes cauc•ona.da.s, depois de íeita pela dircctori& o 
competentecadastro de firmas de accordocom os actuaes 
e~tatutos do banco. 

_ « ~rt. 4.• Haverá no banco uma conta eapeciru F-ara. 
dinhe~roB e~pre.t&dos sob hyporbecas com. os a.uxJliD.
res necessar1os, e em c:&da. rela.torio seme6trsl a direc
toria participar li o est~r:do da conta. das bypotheca.s, e 
~:r:s~~~~~id~!. na pratJ.ca. houver encontrado, para. se-

" .Art. 5 ° A porção do capiml do banco exclusiYa
m~nte dcstina_do ás opero~ções sob hypotbecas será de 
mll coutos tzrados dos dous mil com que :!"Ora pelo 
art. 2• oi augmcutado o capital do mesmo ban~o. 

·~.Art. ~ • Os fuados r;servados a bypothecas não 
s~ruo dcsv1~dos desse destJ.no ; todavi~ se alguma por
?0 dclles nao achar emprego, poderá te111pora.ri:unente, 
1sto é, emquauto não iór necessario, ser applicada.a ou
tras ope1·ações do banco. 

« Art. i.• Nas operações sobre bypotheeas serão ob,er
-vados os artigos 2• a 12• da lei n. 1,237 de 24 de Se
tembro de 1864, e além di~so as 'eguiutes regras : 

·" t.a A circum~p<;.'lo territodal para. as ditas ope
raçõca comprcbende.á. sómente o município da capital 
do Maranhão. T, d>LVilt poderá o banco admittir hypo
thec':" _de immoTCÍs situa•los em quae.qner pontos da 
pro,'l.nc~a., e mesmo em outri-5, uma YCZ que seja para 
reforçar a~ garantias ie títulos de dividas ex1stentes 
U& sua. e&• te ira.. 

« 2.• A quantia emprestada sobre hypotliecas nunca 
excederá. :i. metade do valor d08 immov~is ruraes, nem 
a. dous terços os irnmoveis urbanos 
• " 3.4 _Não poderii? eer a~e1tos pan hypothec<>. nem o 
1mmove1s de ~reaar1o rend1mento, nem · •B de v •lor vens 
davel de diffic1l realização, nem os indivisna ou cujo uso
fructa S<l achar separndo do d1reito de prôpried:J.<ie F alvo 
se os donos dos indivil'08 ou •e os da propri••lade usufruida. 
por outros prestArem solemnement~ o •eu c •m"enso, su
jeitando os EtUs dir~itos :í. mc~m& hvpotLcca. 

" 4.• O proprictario que pretender contr11ta.r co:n o 
banco sobre h,r;•othee:~. dever:l fu.zer-lhe a propO$ta 
com de•ignaçõio do• immoveis que ofli!rece, dedarJndo 
os seut rendim•ntos, acomp•nhando a prop•t$ta a va
liaçio c~pecial de cad:1. artigo, os i.m co:no <·B docu
mentos e :1~ informações que a contento do b:tnco ~ na. 
fórma das leis ,·igentc~ justifiquem o seu direito de pro-
priedade. · 

« 5.• Nenhum eontrnto •er:L firmado 6em que a av~
liação dos bens que tiverem de ser hypotllrc:~dos ao 
banco ae •·erifique por peritos designado• em F.es~ão da 
directorin, os qunes diligenciará(; cuid:~.do&nment · · co
nl•eecr o '·alor ,-eadavel do~ me~mos ben!l; já exigindo 
do~ re~peeth·os prnprictario8 documentos lcgaes que 
pro\·em a importanCJa e pa::amento da d•cim& urbana. 
e do impofto rcsF.onl d& ultimo ~eme•tre vencido, e 
meEmo de outros ee neces•ario fôr, bem eomo qua.es
quer documentos e esclarecimentos que provem qnaJ a 
rendA liquida por taes bens produzida; j:í. informando
.., com outro& proprietario~ ou '1.-iz;inbo~; 9 jft., final
mente, compa!";'!ndo o !CU ,-:Uor ao de outroll beaa lln
teriormente :.valiBdos. 

• 6.• Toda~ aa del'pezas feitas J>elo banco com os 
~:ume~~ ea"Yalia~ do& imtlloveis offereeidos pan l•y
potheca .~erio, ainda que a bypotheca não &e real!ze, 
por conta de qnam a bou-ver propo•to, que pi'ota l>BO 
prénamente depo5itari. no ba.noo a somma por esse 
exigiu. 

" 7.• O mutuario ficará obrigado & eegun.r & parte 
elifieada da. propriedade contra os rir.cos de fogo, 

2S 
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1empre que isao f4r posaiv.el. O segnro durará em
quanto .exi.stiJ' a .llypothec:a, e o banco iDdieará. o ae
.prado . 

.. 8.• O iustrnmento do contrato de empreatimo im
portali cessão feita ao blmco do direito de ha.ver 
directamente do segurador, no caso de sinistro, a :res
pectiv& indemnisação. O banco ta.mbem poderá esti
pular que o seguro seja. feito em seu nome e o pre
mio pago por elle, lan<;aLdo-o na. conta. do mu
tuario. 

" 9.• Nenhum emprestimo sobre hypotbeca poderá. 
:oer inferior a 2:000S, nem superior a. 30:000S. 

"10. () pra:z:o dos emprestimos seri de um a cinco 
annos. Ellesseriio pagos por meio de prestações ~ue re
pre~ntem os juros do capital mutuado e a quantla ne
cesMlria para sua inteira. a:!llortização dentro do prazo 
eatipulndo no contr:J.to. A época em que as prestações 
hii.o de .eer pagas, e a quota do capital que cad& uma 
dell~ hn. de amortiza.r, serão convencionadas entre o 
ba.nco e o mutua.rio. 

« 11. A taxados jrros será. regalada pel:l. directoria, 
na fórma. do art. 42 ~ 4• dos e~tatutoe. 

" 12. ... falta. de J?&gamento d~ quruqner prestação 
dará. ao banco o dire1to -de receber o~ juros na razão 
de m:úã 2 % do que a taxe. fixu.d~ para as respecth:as 
opora.çõe~, podendo ta.mbem el<l~tr o reemboho tot"l 
da divida, sendo o mutus.rio avisado par:t ps.gs.r den
tro de trinta dias. 
; « 13. A di\'id<t se tornar~ do mesmo modo cxigi.·el, e 
o proprietario ficar:i suj.ito a pa.ga.r ao banco a indem
nisaç.r.o de cinco por cento do capital mutuado, se 
aquelle não denunciar a este no prazo de trinta ditts, :1. 
:t.henn~o total ou parcial que tenha feito d.o immovel 
hypotbecado, e bem aesirn as ,;e:eriorações que o me<mo 
immovel soffrer e quae>quer óUCCeS80S que llle uiminuiio 
c. valor, ou perturbem a sua poose. 

"Art. S.• Tambem o b~nco, ~pez•u do que fic:~. orde
nado no art. i• ~ \0, na parte em que ~ó pcrmittc em
prei-timos por um a cinco :mno~, poder~ por excepçiio 
aceitar hypotbecas para gamnti:t de contas correntes 
d~ dinhei ' o~, eucce.siv:~mentc em;>restndo;. pnr:r. reem
bolsos futuros, com tanto <JUC o r.mtuario s~ obrigue 
a entrar com ~s somn1 ~~ Cl'llprestado.s dentro de eeis 
r.Jezes. contados ue,de o dia. do recebimento, ~ob p~::1a 
<le poder ~er a. i•so co!·"tra::>gi<lo judicialmente, e de 
pag,u· a multa. de cinco por cedo ~obre o que estiver 
dever. do. 

" Art. 9. • Re,.0g:io-ee a; di~\)osi\"Õcs em eontrario. 
«Sala das commi•sü"~ ' en1 '.!2 de Junho de 18il.

Cm-doso deNme:rs.-:iraujo Lima.-Pc•·ei:·a da SiltJ. » 

lSE:'iÇÃO DE DIREITOS DE ll!PGRTAÇÂO. 

Lêm-sc, juJn-ão-se objecto de deliber::ção, e vão á 
comnu~<são de taz,nda, os »eguintcs projectos : 

" A lll!semblea geral re!ol"e : 
" Art. 1.• Fica. concedida á companhia de 1ram

Road :1. vapor da cidade de ~az:treth. na proviucia dn 
·Bahia _isen<;io do •mpo>to de importa~o s~bra o m~
terilll til:.o ., rodnnt< ncce>kario á aons;ruc9"o, ct18tet0 
e eonservação d& mesma es~radn. 

" Art. 2• Revogão-se ns di ,po>ições em contrario. 
« Sa.la das se• e~, 23 de Junho de 18il.-Jamffl do 

P~., 

" A usemblé& geral resolve : 
« Art. 1. • Fica co:~cedidlt á ~mprt-z:t dOiõ ~eg?tot ~a 

cidade da s. s~lvador, Dll. provmCJa da Bah~a. l~cnçao 
do impoato de importn.çiio sobre os ~ater~aas ~es
tinados á COII$trucção àas obra,., e J&ençao do Jm
r-to de e.-cportaçio zobre 01< productoa da. me•ma 
Q!Dpreza de conformidade com o § 9o ~ C?ndição 25~ 
C.o contrato feito cam o governo da pronnc1a. 

"SalA da& .MBSÕetl, em 22 dE! Junho ie 1871.-Barlio 
ia Vi lia da. ]HJr~.-JIJ!Mm àe Paçt!. » 

Um-ae, e são approv.a.dos zem debate, os seguintes 
pareceres: 

PU:~ÇAO 110 P.ul&l: !1(, J ••• ·<:A.V.U.CA.'\"1'1. 

• Foi presente lÍ. comm~aão de p~n~õea e ordenados a 

petição .do padre Manoel. Jacome Bezerra Ca1&lcanti, na 
qual solicita a . sua .apo!lelltadoria no lugar·de vigari.o 
colla.do d2. freguezia. de Na.sa Senhora w:-Mercês d3. 
villa de Cuité, na provinciA da.Parabyba, coxxur •. na
pectiv:r. congrna. por inteiro. 

« O supplica!Íte prova ter prestado bona serviços 5. 
Igreja e ao Estado, e achar-se por IIWl idade e moles
tias im possibihtado de continuar no desempenho de e~us 
deveres de paroebo. Não es14ndo, porém, reconhectdo 
por lei o direito desse& fu.nccioparios t>nblicos 6. apo
sentadoria, o deferimento da petiç&o alludida. nã-o seria. 
sen5o a concesFio de uma mercê peclUliaria, fóra d3. 
competencin do poder legislativo. 

« E', pois, a commissão de parecer que seja a mesma. 
petiçiio rernettida ao governo, que a tom!lrá na consi
deração qüe merecer. 

« Sala dns commis~ões, 30 Junho de 187\.-.4.. O. 
Gomu de Castro.-A. C. da Rocha.- Carneiro da 
Cw1ha.» 

PI\ETE:SÇÂO DOS E31J>.JIEGADOS DO TIIESOI)JLO IIACIOl\AL• 

u .A. commi~são de pensões e ordenados, tendo eu
minado o reqn'!rimento dos empregados do thesouro 
nacional, solicitando augmento dos vencimentos que 
actualmente perc. bem, ê de .parecer que seja o dito re
querimento remettido ao govorno para dar as infor=
ções necessarias. 

" Sala da.t eommiS&õe~ '.!8 de Junho de 1871.-A. O. 
Gomrs dt C~Utro.-Carneiro da Cunha. » 

PI\ETENÇÀO DE S. F. '"ILLA•NOV.\o 

" A eommissão de justiça ch·il examinou o requeri
mento em que José Francisco Yilla-N<:Jva, ta.belliii? do 
publico judicial e not~s e e~crivão do civel, crtme, 
orpbã.o~ e mais anne:s:os do termo das Eu:·:-,s, ll:L pro
vincia do Piauhy, pode a esta augusta c:~.mara. quatro 
annos de licença p .oTa tr:.tar dl! sua sa.~:de OIJdc·lhe 
conYier. 

« Es8c requerimento, ren1etticlo pelo 1nini~t.: rio J::, 
justi~a. em 15 d·· Fev,;reiro ultimo, Ycio acompanhado 
de infúrm?ções pre,~adas Ji!Clo . jaiz de . d.ireito da .~a
mara de Campo-1\t:uor c pelo JlUZ mume1pal d11. "hlla 
dn.s Bar a•, em virtude de a.C<lui,ição ícit:l. no parec~r 
n. 10\ do anno proxímo pns~ado, appro..-ad!fpor estn 
nngu•ta camara. 

" T~ndo em coneidernçüo essas hform:J.çõcs, e at
tenrlendo n. qne na. l~gisla~·ão vigente se aeh:J. re,~ui:J.d:t 
a suh~tituiç·r.o dos sencntua.ríos do.~ ofiieios de ju•tiça 
quando ímpos~ibilitad?s de execut:L-los, é a_comm!ssão 
de parecer que o ped1do do supphcante nua ~st& no 
ca•o de >er defe · ido pnr esta. augusta c:~.mara, devendo 
t;e>· rcmettido o r~querimento a.o governo impPriai,·por 
interm•tiio do ministerio da justiça, para providendar 
na f .. nna <.!a. lei sobre a. substituiçi"LO daquelle ber.-en
tuario impedido do exercicio em razão de fMiestia in
curat·el, •Pgtmdo •e vê dos proprios attestados com que 
in•truio o r~>qucrimento e das informações que foriío 
pre~f'nks á commi•~ão. 

" Sala d:ts commiSFões, em 23 de Junho de !8i1.
F • .(. da. Gama Cerqueira. -J. )[. N. Penido. - M. J. 
Bahia » 

Pl\t:TENÇÃO DE P. 1. DE JIJJlANDA JUN!OB. E OVTJtO. 

Lê-se, e fica. adiado por ter pedido a pa.lavrs. o Sr. 
Henriques, o ~eguinte pa.re~r : 

... Foi presente i co:znm.iasão ~e pensCJ_ea e ordcn~os 
<! requerimento de Pedro .fgllac1o de Miranda Jnn1or. e 
Emilio do AlDaral \'ergueu-o, a.naanuenl!U da secretaria 
do tribnnal da .relação àa aôrte, eii!I que pedem a esta 
augusta cam:&ra o augmCXlto dos venciJ:nentos qae per
oebem. 

"' Con•iderando a .oommiBsio que· os 5Upplieantts não 
pertencem a.o numero dos emprei;J.dOB c-reados pelo de
creto de 3 de Ja.neiro de 1833, ~ informou o 
governo em officio oe 2 de Julho -de 1870, qae nioo ven
cem ordenado, mu uma gratificação arbitrada segundo 
o <Serviço· que prm~o, e qu'! podem aer d•penndos 
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logo que cessem. oa motivos que ex.i.giéi.o a<ad.missiío de 
auXiliilres na eecretaria do referido triliuna.I, é de pare
cer que -eeja. indeferido o requerimento. 

" :5ah dali commisaües,. 30 de Junho de 1871. - .4. 
O, Geme. " Cas&ro. - A. C. d4 Rocll.a .. - Carneiro d4 
Cunka.. , . · 

DESAPROPI\I.LÇÃO Dll TEilBEl'COS. 

Lê-se, e vai a. imprimir para ser tomado em eeusi
deração quando se diScutir o projecto a que se refer~, o 
seguinte parecer : 

cc .A commissão dej\lstiça civil examinou o projecto 
n. 186 de 12 de Agosto de 1870. 

« Considel"'..ndo, .forém, que a constituição do Impe
rio no art. 179 ~ ~~ garantio o direito de propriedade 
em toda.. sua plenitude, -com a uniea exeepção de des
apropriação quando o b'>m publiéo legalmente verifica.
do o exigir, fazendo-se antes a devida indemnisação; 

« Considerando que o acto addiccional no art. 10 § 3• 
estabeleceu que as assembl.éas provincia.es podecn le
gialar sobre os eal'Os e a f6rma d.1. desapropnnção por 
utilidade municipal ou provincial ; 

" Considerando que os a.ctos em que se dá. utilidade 
publica são- aquelles que interessiio ao povo, aquelles 
que geralmente interessio a todos; 

« Considemndo que ineontestavel como é · o bem pu
elico, que resulta da. abertura de estradas de ferro, o 
que neste .caso só se admitta a deaapropria~ão, 'l,uando 
as pla:ntas das m118m&s estradas o exigem pa.rcull ou 
total; fszendO-fle completa indemnisação, . como·disp5e 
o decreto n. 1,66~ de 27' de Outubro de 1855; 
• «· Co~si~er:mdo que a diapoaiçãO> consignada.: no pro
Jecto nao mteressa ao publ1co; m:tS ~6mente .aos pro
nrietarios das fabricas se forem opnlentos; 
• «·Eu tende que nã.o ha utilidade .Publica para se dar a 
de1111.propria.ção conai~ia. no proJeeto. 

" Entende que, qu&lldo bouves•e utilidade· publioa. 
f o 'l~e negt.), l!Cria - relativa ao muuicipio ou pro
'-in.cia em qae· existissem semelhantes fabriea.s, e neste 
caso competiria ás assembléas provinciaes e nãG :l. ge
rallcgi~l:r.r & respeito. 

" Entende a commis•ii.o que o projecto n. 186 con
sagra o principio da de~igualdade, que repelle o ~ 13 
•lo art •. 179 da eon.-tituiçi\o. 

" .Porqll!lnto os proprietarios que tiverem .empregado 
em ~ua~ fabricas 100 ou me.<mo 199 operario&, nã.o te
:-iio-.o direito que se quer concede" ~08 que empregão 
mnis de 200, de desapropriar os terrenos rara fazer 
";Jassar as aguas para mo,·er suas fabricas. 
• " Fi::~almente, ent~nde n eommissiio que o emprego 
das ""guas para. as fab1 icas de mineração está de
<idamente a.ttendido na carta regi de 24 de Feve
rei"" de 1720 e r.• alvará de 13 de Maio de 1803. 

" As fat>rica• dos agricultores · encontrão no alvar:l. 
de-27 de Novembro de 1804, arts. 1t a ll os neeea-
5arios meioe p"ra-o aba:stecimento das a.guas, sem Ya
ler-se . do recur•o-extremo d .. desapropri~<ção. 

" .o alvará de 1804 obriga aos·proprietarios a. dar 
~m.~eus . terrenos pnssa~•m á.s a.gu;1s que são pre
cis:~.~ para outro& predios, feita a - denda- indemni
ra.ç1io.: 

« En~ vi;,ta, poi..!,. do- expoBto, entende a. eom
:nit;são que nlio 5e deYe ·approv:J.r o projeeto n. 186. 

" :,ala das commissües, 22 de. Junho de 1871.- Je
~onymo .Maximo .Sog,tira Pmi®.-F. J. d4 Gama.. Cer
~ wa1-4- n 

u.:.se, e -c-ai: a imprimir -com • voto em· 114!parado, 
t::n:a- per tomado- em; conaideraçã9 q118lldo se- di:seutir 
õ projerto a. que ee · refene, o-seguinte parecer-: 

"·A ce=issio de fazenda, a.. quem foi• presente o 
'O::ojecto ' 11.. 4~ deste 2.D!Io1 olferecido pel& commi!!io de 
~ricuitura, minu e ·boaquea,. e approva.do em 2& dis
cuaão, reln.ti.To. ao. ,pri"filegio:.~clusivo por 90 annoa, 
l>an.la.vxu oa río& Cã7apó~ Mà:allhio e aeaa .ai!lneme•, 
que-pede João José 'fagundes d! :R'ezel!dcie SilV4, .é ee 
:paRw: que ... JIICilC:IQftdQ.. pr.Cl~ J:I.IO, utiA Jl~ QIIIO 

de aer a~p~o!8.de, ii.e&ndo a.o mpplieante o direito 
salvo dê- c.tirigir-se ao ~vemo, que .F._ela l.egisaçio.:ri" 
gente está. a.utoritad.o a concelier privilegios ·sobre mi-' 
neraçio. 

« S&la das commissões, em· 28:de J'Rtlho de:1871'.
Ara.ujo Lim'-1..-Pereiro. d4.Sil.:&. » 

Voto •m Sljlantcio~ 

" O abaixo assigna.do, membro da;..commÍI!8ão de: fso. 
zenda.1 tendo examinado o projeeto de lei fonnulade 
pela de agricl"ltnra, minas e- bosques, :u:toriundó • 
governo a conceder a. Joiio José Faguncics d~ Reunde 
e Silva privilegio exclusivo para explorar os rios Ca.yaPó, 
Maranhlio e seus affiuentes, e extrahir delles ouro, prata 
e outros metaes P'·eciosos, por espaço de 90 a.nnoa, eom 
a condição de entregar ao thesonro nacional, durante 
10 u.nnos, todo o ouro que extrahir das lavras-dos.mel!:... 
cionados rios, medi:i.nte o preço certo e invariav~·: de 
4$ a oit••va, o ao jnro de 3% ao anno, e tendo. am 
consideração os documentos em que. a mesma commill
são se ba.seon, e que provão serem· auríferos aquelles 
rios, é de . parecer que &e adopte o referido proj'ecto, 
menos o art. 2•, :ficando assim redigido: 

cr .Art. 1. • Fica o governo autonaado a conceder a 
Joã<! José Fagundes-de kende e- Silva,. privilegio ex
clusiVO por 90 annos para lavrar os rios. Cayapó,. Ma
rnnhiio e seus aífl.uentes. 

« .Art. 2. • Sii.o revogadas as disposi~ües em contrario
" Sala dàs commis~ões, em 28 ·de Junho de 1871.

Car!U»o de Menezes. " 

PEDIDO DE IN~"OI\XAC:ÕJo;S. 

Lêm-se, a.poião-se, e são approvados ~em debate, o& 
seguintes requerimentos: 

" Réqueirc> que se peça. - com n. pomvel brevidade 
informações ao. governo ~obre o seguin:te : 

" t.• Se a Companhia• Livel1?&ol Brazil and Rinr 
Plate Stea.m Na vig:~.tion· e :1. soctedade · Cam!re & Gsr
riseon estão promptas parn cumprir os contratos -que 
eelebririio com o mesmo: governo DO auno proxitno• 

paBEad2 o.S · f - . did I " .• e, no-easo.ner;attvo, or .. oreseln 08 ou '11 te-
rados os respectivos .eontrntos, e r.e ta. ultima: hypothe~ 
se qua.es as nlter:~.Ções :feita&; 

" !"ala das sesst'~s, 28 de Junho de 1871.-A. Coelho 
Roà•·igms. » 

" .A commisaão de faz~nda.rcquer que se solicitem de 
novo informa.çü'es do go,·erno á.eerea da pretençãó da. 
Companhia. da Praça -da Gloria, reclamando ise'Cções 
para sua. emprez~. 

" Sala. .das commissües, 30 de Junho de 1871.-l'h
,·cira. da Sil.va..-Ara.ujo Lima.. » 

O Sa.. PARA.:o.-uos requer que seja dada .para. a. ordem 
do dia de a.ma~b.'i, na segunda parte, a continuação da 
diticuesão da itução- das forças de m:u-. 

COn&ultada. a. eamara; resolve pela affirmatiYa. 

V e~ á. mesa, é lido, apoiado, e rejeitado, o segu.ixlte 
requenmento : 

"Requeiro que eom urgencia.seja. dado para a.ordan 
do dia. o projecto n. 183 de· 6 de Agosto de 1870 sobre ' 
a reforma. da inst.rucçio- publica. - DwJut-E'~ 
Ttia:eirG!. »-

APOSENTADORIA. AO DESE:IIBM\GAJ>Oa. V- :S. LISBOA E .lO Jt:IZ 

DE :DIREITO P. J •. DA S. li.AXOS. 

Um-tse, e vMD a. :imprimir para entrar :na. -ordem. dos 
tuhalhos, as seguintes reda~: 

cc .A S!lsembleà geral reMI:n~ 
Art. t ;• Fica approvnda a. aposentadoria., conoedida. 

por .decreto de 29 de :Março .de t~l, aoo desembargador 
da relação do Rio de Janeiro, 'Verumeio J011é Lieüa., 
com o ol'Qenado por iat.eiro, e c.Om aa honras. de miuís-' 
Uo do: WprclllO ;n"'btlllal 'dt jll!tiça. 
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~s principiós da religião1 da inoJ11l ~ ~à. .politi~~; .~·:iiif 
cessidade de nos sentlLrmos em p.é. de Igualdade no ooa
,vivio da• nações e .esp{\cialmente · a unanimidarle .. ci~ 

cr Art. 2.o São revogadas. as dispos!Ções em co.nt.rario. 
cr Sala das commissões, e)Jl 30 de Junho de 1871.-

A. Coelho Rod,.iguea.-Joaé Calmon. " 

cr A nssembléa geral resolve: 

'cr A;t. 1. o Fica approvada a aposimtadb.ri:"' conce.di~a, 
por decreto de 24, de Março de 1871, ao JUIZ de ~tre1to 
Pantaleão José da Silvà Ramos, com as hon' as de 
desembargador e o ordenado que lhe lôrdevido .. 

· « Art. ·z. o Silo r evogadas as (j.is'pcsiçõe·s em con
trario. · . · . . 

« Sala das commissões, em: 30 de Junho de t87l ,-
A. Ooe!ho Rodrigues.-Jo•é . Cal-r~wn·. " 

. ELEllENTO SERVIL. 

O Sn. PtNTO DE C~os (pela ordem) :_;.A,. .;ommissiiio 
especial, a cujq· exame e meclitfrção foi commettida a 
proposta dG poder executivo sobre o estado servil, vem 
respeitosamente submetter ao· sabio criterio des.ta an• 
gusta camara o resultado dos seu• estudos i e porque o 
parecer se acha escripto em. letra pou.co legível , pedirei 
lL Y. Ex. e :i camara permissão para o ler, até mesmo 
creio que tem~s precedente;; neste sentido. 

O SR. PRESIDENTE :-Pó-l.e ler o parecer. 

O SR. PrNTO DE CA>'UPOS lê. 

PARECER 

'D.\ CÜiU!iiiSSÃO NOMEADA PEL.A CAl\fAUA DOS DEPUTADOS PAl\A 

ESTUDAR. O PROJECTO ·no· PODER EX~CUTIVO SOBRE O ES

TADO SERVIL. 

Primeim parte. 

A commi>são que de vó" recebeu a honrosa e es
pinhoaissima incumbencia de emittir parecer sobre a 
propos,ta apresentada a esta augusta camara pelo 
poder executivo, vem desempenhar-se do encargo. 
Ponderou attentame!!te a qu--s.•iio em si meema, os 
vari•dos ai vit el! ~ue par.< a soln1·ão della hão 
sido suscitados; mediu, quanto nas :forças lhe cabia, 
inconvenientes e vantag:ens da.o~ proVirleucias lHnbra~ · 
das; estu<iou no livro-me.stre d;t experiencia de Olltrns 
nações, e quanto possível da noEsa, as circumstaucias 
a que urgia attenJer; e firronu a opi'n ião de que a · 
proposta do governo, com alg !lmas mo \ificaçõe ;., era 
digna · da vo~sa appro v ação. . 

Tem assumpto de tanto momento dc,vehdo, Pm todo 
o mundo, e com espeeialid~:~ d e . em nos~as regiões, os 
p!:tilosophos, os politi.·os, os pen.a·lore;; da primeira 
plana. Entre os iuexc. diveis trabalhos :!e p:-nmt da 
conterraneos no.~sm~, tigurn em t~o alto lugar de honrá 
o primoroso parecer a. p!·es~ntado a esta ; ssembléa, n:;t 
sesaõ.o de 16 de Agooto de 1870, r eb 'sábia commi>são 
especial incumbida do estndo o~a materia, 'lUC hoje a 
·vosoa commisoão deseja con, iderar a quas i totalidade 

. daquelle parece,, como formando parte id .t·grante deste; 
tn.~to mais quanto o proje ·to do governo con:-agr.>, em 
todos os seus pontos ·essenciaes, e com tenue" altera
çõeE, as d.otltrinas e disposições exarada; no que pela 
r ercrich commi•são destn. c»m.·• ra fôra ji iniciado. 

Sem pretenção· de accrescentar mos luzes ao debate em 
que t:J.ntas das nossas illustraçõzs se empenhiio, sabmet
teremos, para desencargo do dever, as principaes con
siderações que nos actuárão no animo, sem a cada um 
dos respectivos pontos darmos desenvolvimentos largos, 
que ante· a vossa sabedoria serião . descabidos. 

I. 

" P ensa a commissão, antes de tudo, que assumptos 
a.esta natureza e magnitude, quando uma vez se agitiío, 

. d~vem ser sem detença . resolvidos. Enfermidades so
Ciaes ha, que certos r emedios heroicos sanão, emquanto 
:\b3teução ou simpleil palliativoa matão: os cancros po
líticos, ql!-alq~r que seja a dôr, têm de ser extirpados 
emquanto é tempo. 

(.;urripr.e atacar e·re&olver a questão, e já, porque a$sim 
o demandão a opinião universal elo seculo em que vivemos, 

· sentimento brazileiro,· nó . que toca ã .these ÍunclnJD~!l
tal, n úrge~cia result~nte ~e ter elJa.~ldo, desde algtl'tt 
annos·, traztda, . c.om a ma1~r solemrudade, & t~la. p~r
lamenbr, a palp1~nte anxr~da.de. com 9-u~ o pau e~tf;e 

· e aguarda a: soluçao,· os var1ad1Ss1mos pengos de l:l.l1ts 
prolongada indecisão. 

II. 

E antes de tudo allivi~mos de um peeo n. conscien~ 
ciá. '·E' com injustiça que temos sid~ acc~sados. Ne~a 
nos lance· em rosto o mundo a ex1steneta e duraçao 
desta institu;ção, hoje .anachronica ;_~em calumniem!)5 
tão pouco os >ecu]o,, que nos antecederao. ~m p!lss.adlr& 
éras outra foi a oro-aoisação social ; o feudalismo trmm
phou d)lrante see1~os; cada instituição tem tido o. seu. 
tempo, e a da escravidão foi, até o pri'?eir? . <luarto 
desta centuria abraçada por todos os ma.t& cr vi.ltsados 
imperios. Se 'as outras nações a ab?lirã? _(e sem~re 

, com debates prévios e precauções mmucwsas), poneo 
mais fizerão dó que prestar . cult? ~ un; gra1_1de 
principio, ao passo que no BrM.il· e-se nnpellu!G 
pelo mesmo pensamento, _moral , . n;as :evado a 
effeito com mfin•tamente ma1or sacnfimo, v1sto como 
o curso das 'idéas tem indu;ádo a crõr que t.r~ solu<;t\t 
prende com Ós m~is vastos intere:ses materiaes , publi
cos e privados. Nao o.bs~ute, :!orao os nossos a'!-tep~s
sados que derão· o pnlll• 'll''? :,xemplo da eman.ctp•çat~, 
abolindo ·em 1773 a escravtd:w .em terras de :[l.lem mar; 
e agora, por impulso pro!>~io, _procuramos pôr termo 3. 
legislaçã9 em que mmtos ·JUlgao aesentar grande parte 
daqueltes interesses: nenhuma nação de~ o golp~ e·m 

. circum>tancias iO'uaes ás nossas . Honre-nos , pots, G 

facto e a espón t~neidade' delle. Jqdiciosa observaçíío 
foi a do illuotre escriptor 'que reflectio que, se no rei
nado de um D. Pedro li fui outr'ora abolida no Bra2.il 
a escravidão dos I pdios, a propria instituição da esc.ra
vidií.o aqui, será abmgada uo reinado· de outro D. Pe

·dro II. 

III. 

Por cinco lados se póde encarar tão grave questâ.IJ: 
pelas suas relações com 3: nligião, a humanidade, a. pa- · 
tria os escmvos e os part>culares. . 

Diz-nos a .consciencia que , a todas estas lu.zes, a pro
posta ·é digna .do vosso acolhimento. 

I V. 

Não póde por mnis tempo um Esta~o que ~e .prez~ 
de christão desconhecer" ~agrada doutrma., cod.igo fmr-
damental do• codigos ~unda.mentaes. · . . 

E'· a relig 'ão que nos eusma ter o hom~m H do_ fetta. 
á imagem de Deus; •er a alma humána lrradtaçao d& 
divindade; e tão pouco ha quel?' hoje negue s~r· o es
cravo-liomem- e não menos fetto, .pol'tanto, A ltl!agem 
do Creador, como quem defenda ser a alma da mulher 
inferior e diversa da nossa: 

Baixando á term Chri;to Senhor Nosso, vindo ensinKr
nos que os primeirosserião os nltimos e os ultimos p· imei
ros, foi de servo que tomou a fórma (Eso.i. 42. 1:Math. 
12.18) para morrer humanamente .da morte doa serves. 
Sim :foi o Divino Redemptorquem prégóu a igurilddrledog 
hom'ea. o dever da fraternidade, o sublime decreto: Niio 
fq,çais a~s ot~!ros o que não quereis se t>Os fa.ça. E' da s~l 
boca sagrada que baixou o omne;· autem vos fmtrcs. es!ts. 
(M:tth. 23). E' impregnação da suprema doutrtna, o 
santo apophthegma: Ub~ spir'itus d!m;"!i,: ibi liberta• 
(2. Cor. 3). E' tiío alto, t_ão nobre, tão d1vmo? enMrgG 
da redempção dos capti vos, que Je.sus-Ohm10, pel& 
boca do evar1gelista .S. Lucas (IV. 19, 20), declarou ao 
homem ter sid~ essa uma das prin.c~pacs missões q11.e 
recebêra do Par Celeste: « O Espmto do Senho; re
pousou sobre mim, consagrou-me com sua unçao, e 
enviou-me a pré~ar o Evangelho aos ,pobres, a sar~r 
os quebran~dos <10 coração, a annuncia.i: a redempyao 
aos captivos. " 

Não : oi que militão sob o l:!.b11.ro da crnz, do 6':~r-
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·~;!e" mwÍicium J\l. Taéito,do instrumento infamant~ des- ·· 
tinado 1los escravos ;· : .. não podem ler, no codigo sacro
santo senão: rehabili~ção -do. escravo e i~flldade hu-
:ináaa. • . 

· .A Igreja, ·que apl egoou a redemp1•ão dos captivos 
c~mo uma das mais· mei:it€lria,s obras de misericordia, 

· assim o tel)l sem·pre entendido e proclamado. Cem vezes 
dà cadeira de S.· Pedro têm partido as mai.e vehementes 
·a.J.moestações con~ra a escravid~o , como, por exemplo, 
dós Sa~·to~ Padres ·Pio n; em 7 de Outubro de 1462; 
Paulo IIJ, em 28 de Maio,de 1537; Urbano VIII, em 
2~ de A~ril de 1639; Benedicto XIV, em20 ele Dezem
bro de 1741 ;- Gregorio XVI, em 3. de ,Novembro de 
1339, etc. · . . 

A propria moral christ/1 estiÍ. pedindo, a grandes bra
dos, o aniquilamento de uma escola de perdição. 
Rod.êá-se geralmente o captiveiro do mais asqueroso 
cortejo de desmoralisação. O servo é <Wnsiderado e tra
tado como de raça inferior, e · paga ao seqhor em adio 
G que delle recebe em desprezo. Sem educação, n'em ins

'trucçãQ, embe\>e->e nos vícios mais proprios do homem · 
não civilisado. Convivendo coai a ge!lte de raça s.upe
r~ or, mocuia nella os <ens· n;i.áos habitoe . . Sei:ri jus ao 
prolhicto do trabalho, busca .no roubo os meios de sa
tisfação dos appetites. Sem laçoll de familia, procede 
como inimigo ·ou e~tranbo á sociedade, qne o repelle. 
\'acra Veuu.; arroja aos m:<iores excessos aquelle· ar
de~e sangue lybic'o; e o concubinato em larga escala. 
é tolerado, quando não animado, facultando-se assim 
aos jovens de ambos .os sexos, para espect.aculo do
mestico, o mais torpe uos exemplos .. Finalmente, COJn 

:ls degradantes scenas . da servidão. pão pó i e a mais 
illustrada das sociedades deixar de corromper-se. 

Tambem vs preceitos fú11dame ntaes da moral so
cial convergem para o mesmo fim. Quando nas,Insti~ 
tntas de J mtiniano :l'orão declaradas as honradas bases 
da juri.<pru~encia, eis c mo Ulpi~no se exprimia: 
u Juris. prcecepta sunt hwc~ honeste viv_~r.a ~ alte.rnm non 
lmdere, _ suum wique t1· .·.buere. " .E' licito dizer-se que a 
servidão a ninguem prejudica '1 . Qua por ella se· as
segura ao homem aqnillo a que tem jus? . 

Religião,r m oral religiosa e moral soeiai i!1vocão·; 
de mãos dadas, a süpp1'essão do captiveiro. 

v. 
A humanidade em · côro proferi o sua sent•mça final. 

Dosde 1773, data elo primeiro gt·ito emancivador al
çaclo por M osos avós, :foi o aríete da civili,nç'flo succes-
3Íva.mente desmomuando em toclas as terras a o•liada 
inotituição, que. hoje, nipulsada de todos os recantos da 
Europa e Americ•-, só nesta l'<'gião acha infelizmente 
um derradeiro periclbtante re.fngio. 

Tribunas e vangeli~·,as e parlamentares; associ~ções ; 
imprensa -philosopbica, litteraria e periodica; propa
ganda universal; s~tlucções e_ premio• ; :forçrt e violen
ci·a; g-uerras gigan.té;JS ; tndl..) 'i.-~:o este s~cnlo tem rn·e
senciado, pois entre. as missões grande,s ddl.e esta,·a rsta 
delJ:ne nós tambem, em lugar ultimo, nos estamos oc-
cupando. . 

Se é certv que, nó volver dos tempos, cabe a cada 
secnlo um nome e o deste é seculo da liberci<Lde; como 
pndia essa magnífica o.spiiaç·-io e0adunar- sc, simul .esse 
et non esse, com a escravidão 9 Se o problemâ que se 
agita é o faci.,!dum, o modo pratico de. tornar uma 
verdade . a autonomia. a. digoiclade, a l iberdade do 
homem; como ha de i sso harmonisar-se com o rebaixa
mento, o aviltamento, a repulsa em massa de homens, 
que têm o crime' na côr, reprobos··hereditarios, Cains 
marcados para a eternidade com o· sello da condemna
yão~ 

NiLo: a humanidade em peso, e como um só homem, 
r.eJeita a escravidão, espelho de tyrannia, antipoda de 
liberdade, corruptora de oppressores e ()opprimidos, 
mentira social, germen de dissolução, 'rémora do pro
g resso, inimiga de toda a prosperidade e de toda a 
civilisa<;ão. 

VL 

E a patria; quererá ella, estará nos seus intere~ses 
que!·er a perpetmdade da obsoleta instituição? 

Não : o Brazil não encerra hoje uma só voz que ouse 
destoar do côro ' unanime. Honra á indole nobilíssima 
de nosso povo, que nem mesmo os mais inter65sados na 
questão, os .que mais se illudem :fantasiando chimericos 
p~rigos, deixiio de affirmàr qúe ·o captive1ro tem s~us 
d.ms contados; esses mesmos, se discrepão em alguns 
dos meios,. são concordes no fim. . 

E, 'todavia é de esperar que, em prazo breve, o Brazit 
inteiro reconheça, pelo raciocínio e' .pela experiencia, 
que não era mais que miragem, illusão de· optica in- · 
tellectual, a persuasão de que o estado servil nos póde 
ser condição de prosperidade. E', ao contrario, o nosso 
calqauhar de Achilles, o movel mais prepo1 derante 
se : é que niio unico, do nosso atrazo : ·desde o d.<a etp. 
que essa malfadada instituiçiío dei;apparecer, dar-se-ha. 
em nossa sociedade uma radlcal, esplendida trand'orma.
ção; mas, emquanto não raiar a sua aurora, não despirá 

·Hercules a sua- ttmica de Nesso. 
Um dos nossos males, !Jne no~ :abate, nos empobre

ce, nos desmoralisa, nos ostenta estacionarias, se não 
retrogrados, é esse espectaculo odioso, embrute.cedór; e 
por elle a . deshonra · do trabalho . . 

O trabalho, lei ele. Deus, pena e -premio da humani-· 
da de, obrigação indeclinavel · de todo o. cidadão, dese
quilibra-se nas terras de escravos. Ahi formão elles uma 
classe infima, sotoposta á classe dos livres. Os labores 
en?"egues .áquella ;casta fiGão. envilecidGs como ella; e a 
anstocrama dos h vres con<1ste ·em se não manchar
com empregos contemptiveis: para o escravo, 6 tra
be.lho manual, para o livre a isenção delle; dessa 
isenção para logo se gerão a so.bra.nceria estulta, a 
preguiça improductiva, a ocio-idad,,_ viciosa. Nobilitan-

. do-se, porém, bs homens pehl igual•hde, .uobilitado fi
Clll'~ to.do o t;ab.alho, cessando distincções, ' então, e só 
entao·, ·1mpos.~1Vels . 1 

' • 

Deode ·e,;sn hora n:iudar:i o. a!!pccto das cousnR. O 
p1·odncto escravo é õempre de ar>·eme lo. tosco , bt·h tal. 
moroso, poncq lncrativo ; o trabal'ho livi·e é cmp~ehen~ 
dedor, é inte!Jigentc, é habi), é activo, é crea·lor, é lu-

' Qrntivo em decuplo. Com aqnelle, do.ndo-se em troca,, 
do n1odo como est9n1os dando; generos imp-;·rfeitos, 
·nosso commercio, equiilara.rlo·ao de ou'ros pü\o'Of!, aliái 
menos protí~gidos da. natureza, ]n.otgnid. com o -a.ndâr 
do tempo. Com este, depois de altame•tte melhr.rados , .· 
os habites moraes e rhy icos drt sociedacle, concorre
remos, collo ergnido, com tOdas as nações, e· em n1tütos 
caE=os_ qmç:i as snbjugal"(~mos · · 

C.01no Augusto interro::;ando Varo ~::obre as ·suas le
giões, P'' ':g •mtaremos: Que é feito -de tamo.T)hOR cabe-· 
dues clévo .,acloe pelo tra.f:ico africano? ·Qno é.feitn 8'-• bre
tudo elos mi.lhee.; e milhões de innocent«F arrancados ao 
sol e>- na~al , e dunnte trés séculos expatriarlos das plagas 
africana:·.~ 9 A prudencia. nacional nos irn põP aqui .r~i le·ncio 
sobre o que pod.eriamos dizer ex a.bu?tdentie cordú·. · 

Em politica todo o crime é erro; ma:is cedo on mais 
tarde to do u e rrO se paga ; e r:ós ·o ._eSrn:nos p r~gando. 
N·o captiveiro nem os animaes se pei·pebií.o; definh..<ío, 
e· morrem ; é _lei, é lição do. Providencia. · 

QuaHdo todo o, tr:xbalho fôr . li~Te; · que aurora de. 
pr<ispert<ladc não raiará pr.ra este :fecundo 'solo ! Que 
não farão as forças deste gigante, deste Anteu revol
vendo-se em terra livre I 

Nilo Eerá então natural rmporio de llave,~·ação est? 
paiz banhado por mares e rios magníficos, e dispondo· 
abundantemente das mais precio,ns. made,iras de oons
trucção ? Não centuplicará o seu commercio, quanào 
todas as forças VÍVaSCOUVergirem p Lrtl. Um fim COffimum, 
easindustrias operarem seus habitnaesrnibgres'l N5.o se 
elevará o nivel da civilisaci'io, quando todos os homens 
forem cidadãos, e todos os cidadãos flspirarem a tndo9 Não 
mel!wraní a agricultm·a, quando o opernrio interessal' 
;no producto do seu trabalho, quando a propriedade se 
estencler por maio1· numero de mãos, quando os pro
cessos se simplificarem, quando o vapor e a mar.hina 
prestar o au3-Üio q)le o braça escravo ainda hoje aconse
lha' se dispense 'I Este .çlião onde rebentão, alli 11s cul
toras · da Europa, áquem a vegetação dos ' tro picos, e 
ouja uberdade paga ~00 por 1; chão em grande parte 
virgem, e desaproveitado, acaso se não prestará a outros 
cult vos, quando aintelligencia lhe proferir o seu Fiatl 
As riiJ.uezas sepultadas no seio do nosso Eldorado, os 
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aiamauUE, e. U ~mm11F. O.VW'O, !:Spreeiosidad.tt.mita.a
fte• de toda. a ~ ... cie, ni\o so p3tetl~riõ mais f~ e 
abund:mtemente o.os e>:eavndores hvres c pentoe 't 
Todo t$11e qnadro d.,.lumbrat~te só com a hoerdxde é s&mr. . · 
po Par3. ch•g:~rmos a "-""" ponto de felicidade são preci
~o• braçoo; qu<Jn o duvi<a ? ~[.,. m abGli~o da..,.era .. i
diio nõ.o extingue oc braços ~"<i•tente•, antes os Dloltlplieu: 
por um ls.do, o escra\"O, bns!orm:1do em eidadlio, pro• 
du~ mais e ll>l!lhor ; pelo outro, ê ent:Io qae o plliz ad
qttirir:i, u~o~taneos, muitos e bons :.uxili:tre., que 
lloje o nio proeunlo. O. enü~nte quo dei.'<& a putria, 
pa.ren:tc:e, a.mit:'Os, ha.b1tos~ p:tr..t e~r:nhe1ec:cr-~e em 
alb ei •S e nmo:as t...)fN'.$1 diffic1hnonto b•u car:i p:úl< de 
c.scrnid!10, emqnantó nutrir e•par:trtç.~ de melhorsr de 
oo:te em lug:•rc• onde o ~eobe:n d~ braços aberto•, e 
entre homens como elle 1.n~eouos. 

P<Lrcee, port<Lnto, que todP.s as eon•e>iencia• do Bn~ 
:úl, como nnç:!o, r,-commendiiQ se neabe, a.,enas 'PO'Si
'<'el, com t:.m:l. ÍlllltitWI';;o, ío:Jtc de todo o •eu ntrv.a· 
:mer.to: e este Br.uil, cond.emnado i pe.na de Pro!lletheu, 
nã<> c•perc sal,·:1çiio emqll:mto ll1e roer as c:~tr:mhas o 
abutre do capti\'eiro. 

\11 . 

Cocsi.deremos ngon o l!'tcrat"o ~tn si, e~t:e ho
mem •~m d il'(litos de b~mem, e!L<a alm:~. com privile
~o de mactin ... N.iío ~ eUc ere.uur<J do mumo Crea
<lor'! Oriundo ih mos mo. esti•'Pe '! Dot.ado de ellpi
rito e corpo ignaes aos no .. os '? Vsufructuario 
&. terro.. em COUllllum ~ Ente l'(latido com o mtS!llO di· 
l'illo ao.ngue '! Se at~ l:i. na verW.·Iein~- plltria izwaea 
de•tio.oa o "'SU&n!i;o, com 9.11e jus -lhe ba\"elllo& de 
imp&o dcstinOO di,_.er90q n& \'!Óa t r .. n>itoria ~ 
~ libet<!Ade ú .lireito do hom•m, uatur:U, can:;t· 

nit>, in:o.uferivel. A escravidÃo collocs. uma. 'Wasu por
çiio de bom~• n'uma cl:u~e de Hncidos, de pvíáo, 
de '<ictimu. ~:l.!!ceu de um :1.but.o de. !orça, e e•Q. de~ 
pra;&d& orige:n p&de •i:n eJ:pJÍC.,I" neto•, clo Cou~:O· 
grJU" direitos, c •nui:o llle.no• etcmí•n-los. .Só :1. ver
dsd~ perdur:1 , c a •an·idüo .; mectll':1. 

Se niio hou'<'t0$ctnos aido cduc:tdo• com ~ eepce· 
taculo, !">fiiUAl'i~mos da <:ontempl.:or como, ern tempos 
de illu•tra\·ãa, pose& conillndir-•e n relaçiio entre se· 
nhor e esera;o corn o do:ninio oriundo da vcrd:1dt!im 
proJ>rieda.dc ! Como ê que "· relig1ão1 :1. phllo.,>pbia, o 
direito ua.tntalt uii.o pü< m:>is cedo termo a um oim
plt!A eqci•·oeo ce pal~\Ts•, o;e Ee quer, mAS de ti"<e de· 
l!.fWs&ll CODfcqucUCl2S! 

P<>1• a pc:Solllll id .. dc,, olJ::. C.e D~ns, pód.e ser :lllDi
quilA4 .. por 1:m tyraml!co ~rto do l:omem ~ 

l'oí~ o mio da. divilld3.de. a. ra:.:io. p6dc •er "P•gado, 
eonverteado-se c:n ap:l:logio de r~~:io o.lheia ~ 

E d.liiCCado ú. cspeci:ui t•de : 
Reve•te todu 1$ COIIdio.'j•a ds ah'-<!1ntJl p:o.,riod:lde 

o maitt ane inco:nplttO d~minio quts a lci • co:Õeede ao 
~enbor' ·n"' c .. sos, sem da..-id .. , em q12e :1 lei t·ed:> no 
dono o direito de des:ruic;io, e l'"r isso não falbnm~>A 
do juo ~il.:: c! ntcis lltg:>~o :>.o 5er.bor; mas t xhte sc:»;o 
ve:rda..te.ira prol;ried~de da COU~:\ qu:tndo nã.G temoR (J 

smplo nso <'.ella ~ Co:1~edo-no• bo,je. a·lei •ec.ner arbi
tmrio pcder dio>eipliu:ll' ~ P.• t :nít\c-nos e !la t:'ab.T ao 
&tr\'O' como a.<> ca.Valb, :to iJoi, .á :i.r\.·ore, ~~o r.avh:/! 

!o:Ko ! ntia ~~~oe ex~ero est:C! dirBito do p~opric.d:Ldc, 
~n. que a a o21yse ni.O o pro!11nde, e noe lc'<e ~ cxcill.
mat 00111 1'aaito: R~ Me,.., . fll;<t:r! 

\111. 

Resta :f!oalmmte e::CU&r s. qn~•t.iio polo ::r;>e::t~ do• 
denominados .,,..6prieto.ri<>$ .!< t.CI'Q<ot. 

Sim, RÇO:lheçamo-lo bem alto: têm elie$ i:J.:t
re._ :reo.es, extensO&, :e5pcib.Teie: se· da natureza 
os Dio rte<lbêrâo eemo direito•, conferio-lb' O! a 
aoeiedllcfe, que fllt:u'ie. a outro ~c..-~ ~a~ do, "" os ea
bulàaaae do que & lei. CO:>~ÍileTou, b~m 011 mal, prop~~e
õ.de circcmii-Cripta, m~a propriood.llc!e. 

~J?Illlae::ltl. o e~raTc:> para.· o k:lhor: 1•, um <:&J!ital 
Tllioso ·;_~ ,um; Ulstnmato Õe>u:>'oalho. O· co.po.tal, 

· O}>laO' Iipeayiôt de ptopri~e1 nlo ~de ~ fom-
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batado aem indemai..,çiio; mu· po)~, como. toda e !la, 
.. r e"propria.do-I>Or Cllllll&·<lll interesse p_ublleo-. O ins
trumento de lr:Lhalho, esse entiio· ~"'..,.. coll&erT&do 
com orguüsaçiio diw~ ou aubstitui.U.. 

Os fóro• do p~etario de ~vos estn'biõo-llé1 PQi.l;1 
Diio em direito natural, maa em r:JZão política de or.te:é · 
public:>.. Diese-lhe a lei que respeitaria aq'tHih proprio
<Llde ; ,,..a . fé adquirio ou -~ou ~· ~a .. erao 
n'uma dadn ·fórm:J. ~iio p&tle o F.•tado b11rlar os cid&
dii.es, q11e n3. $\UI poh'-n ~~it:úio -.edito Fõn. 
umo. e:~;.tor.üo, e urn d:esb.,Droso abllSO de eocfianço.. 

QnP.rn do'l'id~ que <1.· c.«:ra'l'id iio foSGe llll <>rigem um 
~~u-.~ <1:1 forf:1 '! nus .ne•~ abuao ~e .~dou nm_& Ol'g'lt
nlsaçuo, c eesa or~nls.nÇtLO consutw.o )V$, a CUJa aom
br:~ deocans:ir..a os que tomil'ii.o n ·lei pela. expres$ão 
dos dir~itos e de;eres· do cidndi\0. Se otygmatWunoe o 
nbu~o da. forço., que prodllf.io a serridio, quasi igual 
stygm:t rnereeerio. o "pposto n.~oo do. força, que total
rneor.e, e sem eompen.,ç:io a nho!ÍllSe agora.. O pend.Uo 
político deve cahir :o prumo.; e mal ,.:u: a Ulil Eatndo, 
qus,do prate11de futar a lei aobre qualqoer doa oppos
tos limitea das SQo6 oscill.ações. 

Raúlo ba de reivindicar para o· &ervo a ll:J.tw:a.l li
bPrde.de, mu, ~mvirtud" d<L noa.,. or~i.aa~, cum
pro &COIDpallhar eMA :rei-rindieaçiio da iadenm~iio·do 
jueto P""'ço do· aeu een·iço; ou. (se tal· preço não póde 
ser P•!10) conti~uar ~ · eerviço corn &ll!I.Yú!Me, 11i tt 
in qua111um1 como ne~ido.de indeelianvel·do.ro.zio po
litic:a, IUllle 11. qu::U rMmentsneamente emm~ieç;<o M 
illlpetos do eora?c c do; mente. 

IX. 

P:.rcce re~~ult.tr de qua:1to ~ecede que a ~bo!i;'io <in 
escrangcm é impo..m l'"h ,..,ligiilo, p.l:>· hum:u>icla.l~, 
pelos inú!rCMes do Br,uU, pe:os doe e5<:1'avos; clifü
cultada, porlun, pelos suppostoa il!tere•selJ e inco:l
tutaveis óireito' civis doo proprietarios de eera.
YOS; con•cguint..mente n lio p6de re.s.olvtr-•e e. qne&
t:i.o eom 'c•p!l.dn de Alcx>ndre, e curoprc n<> con:rario, 
:1fim. de se tomarem rcsoluçües pratten.s e eff.c:.i-ms, 
:tdopt•; J:n te=no neutro, cc<le'!-do "!. :mug~n~t:aa da. 
tnst•tutcao o.I.:,"Um t:mto· do· q•1e 1nvoeno ao d:rc•to u.
tur><l, ced~ndo os seus cont.ruios um poueo do que " 
r.uOO política. lhilll iospi·· .. 

Se- uns e ont.o• •e conaer\'..e!em a~t41l.:J. .ioa e~~> 
:~.rr~\õ.\es. o pposto:~, t :Jdn. a coneiliaçã.o ~~ria imFra~&vcl. 
X' outro t~mpo c ern outros lug-..reA; !Jol\\'c 'luem, aliás 
com seductor:J.s co~der•Ç.U...,, opinasse pelo. r-erpe!ui
dadc do. escra\'idiio; hoje DO B"'-'il todo• repeUem tal 
doutriott c co:Jcordoío em que e:osa rn:lDCb$ do pendão 
:JUri-v~rde de<".s! ser Lwad:>.. O debate l!6 pôde poli est:l
boloeer-•• •obro n fórma c nií.o sobre "' esse:Jci:>.. Só se 
trnto. do como c do qua~do . 

Ttin: a!j;lln• im!'or=tcs :membros da re,;}':!itaYel 
dns~e "g'l''e" lo. !li~o induú~os :>. crnque ns provtdeaeiu 
lJr~poslao cav:ol:á<> suu ruma. Attlrr3-oS e pe~rmQ;l-.0• 
:.. lei como ca.~ <!e )fcduzn. E eer~o / nndadof estes 
receios'? 

:1\iio eriio m-ús ch·ilis,dos e. ricos os E . tadO-'. do 
Nor~ fCin <)!Cf&\·.tura, que OB do Sal ® c~.-üa~~i
c:Ln.., qu:r.ndo e!t:L toler:.va. 1\ inatitui~ão '? 

l'iio :se e.ti vendo na.qu..llll8 vutao regi\ies '}lJe "' 
eff~itos de urna gu~rr.a. titanics j~ se ''~O d~sv~~een
dol. lo~ ap~• " luta qua generalil<ou a liberdo.deT· 

~iio· }Jro8p<!riio, a o~hoo vi•tao, provi11eí.a. """"U. 
onde j:i. q .. aâ t>iio exmte o t r:Llialhn' forçado 'r . 

~IOO ·temo51 1!<11. Va•iae !"'lltoll dO Imperioo, 0 exemplo 
do ~diancamento :rnr:U do mui~ uucleoa de hOIMJ" 
livre& f 

N>lo. obeer'<&mos que, no contrario, ~ lavoara c!e 
nosaa.' terra• de llllLÍII e.era...-:trl& ett5. obenula, e, em · 
algun• ~·, amünada -p<:l~a e11o~ea caheda.e~ qu e. 
aq!l"lle ejemento de trabalha tU11Do'bil111a, a que< <JW· :N
crOll C!tiio lOnge dc,<)Om~n&a\' '? 

Nli.o c:alenl& o fll%end~in> 'l"" o p<!a•in:o -~bco.Tho 
~erçll eoti eolloeado no •nfimo gr4o, .ror ""r 1e1to 60lJI 
j.ntelligencin, tem voDt.:lde, .. m ener,11;1&1 oem intertE~, 
e por 'oraço 16 imptllido ~o m edo f . 
)I- ..allr.vio a ~ q~~C- hl.-cle pzHlWT ~ 

fruetiftn llbe:d&zle ~ bn>roe .. :til•-=•'-'· 
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Não reeonhece que.a. denomillada propriedade de que 
ae trata .é .precaria e perecedeim 'r 

Não prellellte que, a.peillls se brandir o golpe, uma 
con=te de ilspont:mea. e ntilissima emigração ha de 
trazer ás .no811as ·)?laga.s homens dignos do nome, q_ue 
nos ajudem a ped1r & esta sumptu<>s:l natureza. os va
riados .thesouros ·de que é tiio prodi:;a '? 

-Não oente que a. >.lboli~o do capnveiro ha. de ser o 
ramo d'ouro d'Enéas , <> tali~man, que aniquile os 
obsuculos com que lutamos 'r 

Não concede que a em:mcipaçio hujo. de vir a .~cr. a 
aurora de um dia esple!ldido de enriquecimento e 
progrei'so para o paiz e p· ra todos os seus membros'? 

5e tudo ·ê :lS!!im, repouse a agricultura na. CS

per&nça de mais risonha quaclm . ..:l.s sua$ reaes ou 
1maginari:J.s conveniencias são d~gnas d~ r_espeito, · e 
tanto o são, que os homens prat•cos sacr1ficau a sen:c
lbantcs con~·eniencias o rigor do~ pl"incivios. Elles tê::n 
ante os olhos a riqueza, o fOdd", a exi.tcncia da n2.ção; 
nio e~quecem os jll•tos direito~ d:1. sua m!l.is import!l.ntc 
cbsse; ma~ é no p-oveito <iell::. tambem que se esfor
çio por alc:tnçar um ra:.oa.vd temp ramcnto entre ad
Ver!'ftS aspirn(·ões. Qu11m ~abc H! o q_ue hoje ~c p6tle 
pratic:1r por conce:süo, e cspontane:lmcnte, seria a.pe
n&& o que o porvir bouves8ê de arrancar-no>, ~c não colhes•emos pelo cahcllo a opp<lrtuniú:tue~ Se1·á. pru
denté esperar Annil>a! ad porta-> ! Kiio, 1 ilo ! O :~.cc:·ta:l.o 
é que uns e outros conquictem, uns c outros ce<l::io, e 
todos hão de ao ~bo no tuturo, J>artiu<lo de oppc•stas 
õirecçtie'!, vir no :xnes:no ponto a abra<;>:tr-~e. 

X. 

Tiio ;;-ra,·c é o assumpto; entrel:J.c;a.-5e tão i!lti:na
n:::c:::tc .com as mizec• W. ;,o~sa focieuadc, que qud,iucr 
aue ~ soluo:.:ã.o fos~e, traria neces.suri:!mc:.1tc. ~rist!, el~-:.
lior:l. r,~omentunca. Nüo >e ump:tt:t um rr.embro :::an;rrc
nndo s;em r:ür; n!\o J:Se dcnoc;J. uma ,·~lha institu\ç:!.o 
scr.t t: :n br.:ào. B3o6o a• e-tranhc•;J."' , os myGterio; que 
o iu~~ro encerra Hlllprc· em sen h<.jo, os intcrcs<cs _que 
se !\figurão :tmca\·a.dn,;;,, os h1fcrze:; U !' Os •lU!-~ tac:-LC:l.S 
part!darla.~, ! 1 ~~r::~. explicar C(~i·ta com t:~ o<.~Tio, co1;1 q_uc, 

~~i~~~~ ~~~~~~ l~~~~~;.~~~~~·:r11;~~~:~l~ll~~~; .. : ~~-~~l"J~1~~;~r ~~~1i~~~~ 
acalo. fe 05 bon' ciu:viiios ~e ,. i-,,m á. t.~,,·da de eccl:~.
rccar Os ,lnviUo~o~, ele de~\·aneccr Looto!" c !tppr:.:het:.~:-üe~, 
de COU'\"~ncer quo se tre>tct 1k Utl13. r~:gCU<r~çfoo, \l ue 
a#brir p<'rlj.S n. um futuro bo:n·n.í.!o e graudí c ~o. 

Que motivo t r::"" par:c temer que em- nossa 
patrin corr:io !<S co::'''" diwrs" " ' 'mrc do. quo• e!ll t'. nas 
onde se rc~lb. ::rüí'l . !LpÕ~=> o . ..: Ine~t'flú-S r<:c ~· lOto c::a;.:·era;los, 
ià.ent.i cu~ trau>içõe, 'f Eis como se exprime um rd:lto
rio ot1lcial, e CtJmo COlDjJJeta 2.~ fidt.!dign:.:.s h~iormaç·õcs 
um dos m:;..i~ desv·~ J a -;os escript~ .rcs clc:;ta:.; materi!l~-+: 

« O exit.o cfu. gr.tnrie cxp~riet!c;:L <.!a. emanci ; .. !lÇii?, 
tentn·!a nas Iudi ·t..• oc~itlent::te:< ult:·,1.pU;cO'l "~ m:ns 
"·ivss esperan~·:l~ dr.~, P'Oi :ri,;B u.rni~os ar • !cnth~ím~s da 
pro~r-cricl v.de \loloniai. ~~:> só crc~C•'" 'ol>reml\.nclr.l :1. 
prosperidade material de c:H!a um:; da · i:bas, . "'"" (o 
que ::n.oi~ val~) hou,·e pro.grc' ~o no~ l:;~bitos .. io.dus
·t.iosos, aperfe,.roamento "" "ystema mc1al c reng•o,o, 
e d~e:JYolvimento in o, in di nduo.•) d~s qu:l.! idaJe, do 
cora(·=.o e do espirito mais co Juce1:tcs ~ f~!icidude que 
os objectos matcriacs da ,.i<l:. Os negros vh·em. ~a tis
feitos e ditosos; appli~:íri:.o-•c ao tmb• lho, mclhor:í.rlio 
o seu vi>er, augmc:ttári\u o• comm~dos, tudo isto a 
par s:om a diminui<rão do~ crimes e o ap•rleiço:::mento 
nos habitos mor~es. Ampliou ~"e o numero dos c:u;a
mentos, sob o infiu:xo dof ministros da religião a in
strc.t~ção popul!U"hol;l-se. Taes os resul~ados ~ c~n
-.iJ!!lçiO; o effe1to foi completo, pelo que re6pelta :lO In
tuito _principal tla pro.-idenci:l. » (Lord Stanley, secre
tario de e&tado·das colonias em :t842.) 

" Os fact011 essenciaes re•ultantes de todos os in<lue
ritoa l>ào cates: - Tranquillidade completa, nada de 
Tinp:lças, nem de tumulto, nem. de iocendio, -nem de 
guerra civil; mnuero -enorme de cas::~mento~, escolas 
c igrejas cbe~. iusufficientes, gosto progrcEsivo da 
propriedade. " (Cochin.) 

Que boa. razão ha para repcllirnJos, como iuappli
cavel ás no11..~ terr:a;.f est:>. liváo da e~periencia ~ Por 
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que não esperaremos prese:::ciar entre nós qWidro igual
mente lisongeiro~ A' propria agricultur:J. se póde 
bradar: E' teu o interesse; tua .rea agitur. 

São imaginarios os terrores que nns nutrem, outros 
i.nsufl.io. Em todas ~ terras de e~c~vidiio se te:m ;isto 
serem incutidos pelo interesse ou pela paixão, desmen
tidos pela. verdade. Entre nós mesmos realizárão-se 
acaso os perigos qne os pavores prophetis:íriio em 1826, 
quando em 23 de NoYcmbro se concluio com a Ing~ 
terra uma conve:1çüo p1ra terminar o trafico'? Qua,Jdo 
em 7 de Novembro de 18:!1 •e decretou a reprc:;são d~ 
introducção de afric:mog'l Quando em 4 de !':etcmbro 
de 1850 fC dctt no captivciro o mais tcrrh-el g-olp~ '! Em 
todns essns crhes surgirão legiões de augures, progr.cs
ticando, CO<llO agora, a rninn da n:,'l·icuitara, düS u,çi
cultorcs, e do lmperio; c nnõa mab doqucntc •1ue a res
posta tl:ld.a pelos factos :is conje~turns : nenhum p~ri;;o, 
nenhum mal, pro~ressi \'O engrandecimento! 

E' porque, em C~i~-o~ t ::es, o c.orpo ~ocid in1ita o co : !lO 
humano, .onde o primeiro m cd.ico qne trabalha para ex
puls :r a chag.:~. é a natureZ1, cujJs esfo~ços são tanto 
mais e~ergicos, quanto mai" gr::.vc o m!l.i s~ o:- teuta. 
Assim tem ~uccedido entre nós, em rclaçiio com :t ulcera 
da escr::.vidão. Quundo a impo, tação <i e bra~os nbcn.nos 
era licita, abundante e por ,.il pw<;o, de"cu,·;m-~e do 
bcm-cst:tr de~~•s machhas barata~, c nja "xiste :;cia. 
equivalia. á <ie um unimd !lome.-tico: a cs•es br~ços se 
entre;rou toi.l, a fadig-a. c para O$ br:.:ncos ficou rtse=
vada :t estulta ociosi•ladc. Começao O::.~ a rnr~m· os e>c ,·::.
vos, e tlecuplr.udo de pr.:.ço, rcptcse:ot:irão um capit:l.l 
alto; n:.sceu dahi muito maior cuiuado p:tl'L> :1 con~er
var;ão de '\":·lore• ele-r~do~ e de instrumc·r.tos •lo. t rllh:llho 
insub·titni·ni.• na mesma !órm,. Tomcu o cid:<diio n si 
muita lida, qne ~'!}t''rior::1ent~ fôm inf~m:J.~.~, c, expulsos 
dcsnl:lzelos e r!c~1di:-..~, r.:lelho1'":tdcs os lm l Jtos mort~Cs e 
physico~, introct,.zid:~. :1. btclli~~nC'ia c ac ~ ivid:~rl e n., 
trabnlbo, a q:~:J.::tidnde c q'uJ. Iidad~ do.• n"'so' pnodu· tos 

~~i~~~~:~~~E~n~~~~~t~~:![~"~~;~;;f,~~;~;I~~~ ::;~~~~~i~ 
coopct;:do:. .. • . _ , _ 

Da pa.irw. e d.J. l ~t.:n~ :~:1H;::ú~ rccc1)c:-:·. ,. ocr!~ao~ os 
que C0-~ ~ dj!r:..l:-~m ::o. r:o~!v:E'V) <>' g-r!lr~d~ .~ ?!'nb!ei! : ~. e 

%l~~1r;;:.~:!~:~:~1~~~~t,~~~~·;:~~:;1~'~,, : :1~:~~;~\~~~;~~ 
Yercs e 1utcre$~es. 

Por t odas est:l~ cc!'l~~J.;.;:-;.:r,·V~~ ac~;;;-~·tL:ra !! co~1 :;:;;,::.;;· ~~o 
em (!!:~!a1Jdec(r como u~n- ~r:ttic.:l. Ú.!r:t:a. :: ~!:·:~~: l c~"' ~\!a 
tareht o ~c ~ uir.te prir.cipio~ t:m r1t:e n:;,, "'' :.he:r"·r;-iio 
IOtsh·cl: 

- C0~1Y~tn :l-C!l.b!l.r COl11 : .. in~titniçi'to Ó!l c:::c;· ~;\'Í ·~ i'io. 

~ftf;.;~,r~,t~~"~~~~:~:~~~~~e1~c~s~~~Ç~~~~;:~~-, :.c:am 

X!T 

se1!<~i~~~:g:~gt~~~~:ci~ ~-!~:~:~et~~:~"' ~}.'.S~: :~ :~~c~~t~~ 
man•·irJ. de lc·:a.r u.o c!!lio 11 d~sil.i(·?.:n1u.~1, r.1 S:\o cH-ma.s 
de r~!: peito todas :lfl O}'i:úüt.s ; I:ão lhes Gesca~e~ .:"'!po r 
mais opposta."- que se ~o' afi~-lre::~, n~s ce:r tle :tcri~o
lado amor da patri:t. ::\'um u,su:::pto, que r:i.io póde 
ser gub.do pelo rigor tla logica, "em q:te.r.s conc~~ües 
reciprocas são ine,·ita\"e!$ , C.iflicilme::te :• p'l:u-ccer:í. 
]'lano t!l.l Cjl'e tenha a fel!cidatle de attrabir ]>~r igu:ü 
as •ympatbias dos que 6~,tr:utii.o dot:.tri:111s contr:il"ias e 
porque a intoleranct:t dos extrerr.os ucc.:,ar:i. H:mpre a 
mesma providenci:J. de se::, para uns, de m:.tis, l'Rra 
outros, de menos ; ora, ror via de regra, :1. bc,. politic:t. 
é aquella contra quem os extremos podem fcrmular 
semelh&ntes arguiçõee. 

l"r.estou ;o. eommiss;;.o ':l.Ctrra~l:l. e i:llp2rcial atten
ção aos alvitres 6Uj!:óetidos no parb:nento, D& i~
:Pretlf.:!., nos livros, nos :?rojectos arn1sos. 'li'Iere
cêrão-lbe exccpcion:ll coll!idernof.io :llgumss rcpresen-· 
taçves redigidM com O.ig:lidade, e f!'eqt:eiltemet:te com 
-cle,•:tçiio de phrase. Este e:s:~:mn::t po11e9 a d: .. :cov:e:J. do 
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}:i cmittido parecer, porquanto opíniõe~ 11pp11.recem que 
atLciio prir:cipios dos ate aqui ex:trados, ou qu_c repel
lem alvitres da proposta do governo, por mott\·os que 
:;e nos :~figurão infund:ldos: todavia, pontos hoU\·e, 
<..-omo no apropriado lugar reconheceremos, em que a 
~orumissão lhes prestou o se?J. a.ssenso. lllas, porqUõ~.Lto 
em alguns casos têm 6ido suggeridos variadis6imos al
~·idra.rnentos, considera. a commissão dever seu de de
rereneia começar por aquilata-los, segundo sua res
,-citoss. opinião. 

xm. 
Aboli~ã.o immtdiata. OIL Jifftrid<J. cem ifl<Ümui•a~M 

Seria isso uma calamidade pa.ra a segurança do Es
:ado, para a. iuenda publica, para os :particuhres, e 
1>3-T& os escravos. 
• Esta abolição immeWa.ta, sob quaesqucr condicões, 
SUldo s.liás a mais con6Clltanea com oe princípios na
:nraes, corre~ponderia praticamente i ernpt.'i<O de um 
'lulcão destruidor, que :anto havia. de signiticar a per
~rbação de chofre a.rremeç~da em meio da •ocie:iade. 

L:l.nça.ria.mos imtantaueamente e em massa, no seio 
<1ella1 um elemento que a. :;:lo conhece, e que ta.mbem 
-para. ella. ~tlris. descouhe~ido. Eu~emi:z.ati-a.m<>~<l~ h~T
ilade turbas e turbas, não educa.dJis nell&, e incapazes 
.le exercer as graves funcç(!es do cidadão. Forçaria.mos 
a autoridade a immen~a vigilancia. impoe•ivel, e mais 
impqr6ivel represaio por todo este Imperio, que é da. 
~ndeza.da. Europa. COnverteriamoso pai% n'uma espe
illnca de malfeitores, porquanto o escravo prem. turamen
~libert.\do, íaltando-lhe religião, zomba da con..c:ieneia; 
talt:mdo-lbc mciplin&1 zolllO& doa hon1ens ; faltlndo
\he ensino, de•conhece as vantagens dn civili..ação : 
faltando-lhe coacçüo ou incentivo, torna-se Va&g"olbundo; 
faltando-lhe o trabalho, rouba; fl!.ltando-lhe o receio, 
embriaga-se; .faltando-lhe a monlidade, arroja -se a 
!odoa os dclictos. Creariamos uma repentina lacnn& nos 
instmmentos de trabs.lho e alteraçiw radical e sem 
pnpa.ro no Pyatema delle. Não daria.mos tetn\10 &f>ub•ti
~ição de braços. Prejudica.riamos a 11açào, a classe 
J.gricola (a maia importallte do Brazil) e ao proprio es• 
tta.vo, a quem a liberdade em tnaSI!a. e sem transição 
:ae:ri& um presente grego; porque lhe nii.o acarretaria. 
!enão desgra•;as. Nem por um momento se p6de ad
mittir temelhante perigo•iFsima precipitação. 

:N»o poderia tão pouco a commiulio, em c::II!O algum, 
~Ollllelhar a mesma. abolição. mediante indemm•açiio 
.Jada. pelo Est:ldo aos proprietarios de escra,·os. Dando 
.ie barato que a nação em corpo deva, por honra •ua, 
~nsiderar-se exclu.sivam<!ote responsavcl para com os 
pae.suidorea de et.cravos (ao ponte de darem, ella. tudo, 
e estes nada), fõra. sobre~rregar uma geração mteira 
eom um onus em· todos os tempos assolador, e na 
~tualidnde imposeivel. 

Ca1cu1ando-se a.pproximadamente o total da escra.
~atura. em cerca de um milhão e quinhcnta• mil ~ 
beçaa, e avaliando cada uma a 8008, subiria o enc:u-go 
do Estado, s6 para esta. applie:~ção (além da.s mait:ls 
ilutras obrigações pecuninrias a q_ue d:1ria. lupr) á. 
prodigiosa quantia. de 1.200,000:0005! Este P.:~tosi, 
»e é de oito milhões o numero dos Brazileiro•, repre
:~entaria. a imposição de uma tfl:u de !50S sobre cada 
lml, em exclw;ivo beneficio de alguns milhare~ de pos-
3uidores de escra'\"os, e n'u:sn pa.iz com fome e sede de 
inadiaveis melhoramentos m~teriaes e moracs. 

Considera pois a commifSiio inadmissival a. idéa. de 
abolição immediata, Dem differida, com inlkmni~~ilo. 

XIV. 

4boliçã.u im.medio.la, ou differido., um indemnis~lio. 

Quanto á. immediatA, por qualquer fórma1 já fica. dito 
'ine a commiaüo entende nio pOder admitti-la. Sem 
indemDiução, ponim, seria monstruosidade. Direito o o 
faeto, U&O Oll abueo1 quelll é o princjpal calpado da 
3elTidão 'f O Eatado, que aem a. poder proclamar legi
tima., a deem.oo legal. 

Se o Eata.do tem declarado que ~segura á proprie
.J.ade de e5Cl'avo as meemas fianças, que '-restante pro-

priedade, nch:~.-se radicalmente inhibido de :fllUr bnnca
rota da fé publiC:I : nestes terxnas, o bofla fide possuid-or 
de eo<:r&\'os nem mesmo é wn complice do lr9i•la.dor ; 
é um cidadão que se guiou por a.quella. preseripção 
constitacional, que o desobriga. de fazer ou deixar de 
fazer :~.lgum:~ c.1usa, a nii.o ser em . virtude d& lei : a. 
culpa e:tá .oa fonte; d.esde que ella de..penba. as~' 
como se lhes ha. de prohibir que o rio vi cavando o E>Cu 
~veo natural'! 

Arra.nea.r, t>Ois, instant:lneSl!lCnte o ~r~vo c.o senhor 
s•m indemni•a-lo;acto fura de inqunli6c:wel vio!cnc!a. 
O !egi.J:~.dor en®ssaria toda :~- responsabilidade, que é 
csseneinlmente sU!l1 nos particulares, em pena de ndle 
terem crido : a.bysmo lnvoca.ndo abysmos : injustiça. 
flagrante substituindo outra injustiç.:~. flagrante; holQ
ca.usto dos possuidores . de escravos aos dem:~.is in~e
resses ; conlhco sem pena; pena. sem delioto. 

Não póde ser. 
XY. 

Libertarão dtJS e•cra~·as, ja:f:Tido os ilomm11 110 coptir~iro. 

Singular arbítrio ! 
(;omprebende-se perfeitamente o intuito da liberda~ 

do ~~ntre preenchlüo pela11 disposi.ções d& proposta <lo 
governo ; mas e•se pen~~amenw, reuliza.do praticamen~e 
pe1o mcio aqui ~~..~signalado, ficaria incomprehensivel. 

Por douB aspectos póde ser constderada. a. escra..,·a. :
como meio de reproducçiio- como instrumento de :r-.
balho. 

Se se tem em nsta o meio de re~roducçü.v, não es~ã 
já. resoh·ido o problema. com a. hberda.de do ventr.!, 
com a derogal'iio do hediondo principio : partus s~quitur 
wntrem'f 

Se ee tem em vista o instrumento de trabalho, <lUe 
motivo h:~. a.hi para eollocar a. mulher em condições pri
vile0riadn,, r~l:J.tivamente ~o homem'? Em que boa 
raziio se e ·trÍ1>nria o capth·eiro do opera.rio ho:nem1 
pari [HUIU da liberdade da operaria mulher'? 

Ao absurdo -resultante de m:oi& esta arbitraria des
igualdade accresceria. prncticn.mentc o regimen ..•• da 
dc.ordtlm e <la s.narchio.. Os mesmos estabelecimentos 
seriii.o •ervidos por mais uma no\':1. dist'nc~:io c!e 
clasoe~ : "s senhoras pretll.s e os escra,•oa pretos. 
~!lundo trabalhamos por apagar o. •.t;g;na d::. cõr, 
1r1amos a;,rgra.va-lo com outro pnvilegto : o .!::> 
sexo. H11 n:ai$: voltaríamos n pyramide de pon::~. 
para h:lixo. in\·erteriamos tod:lS as idéas recebidas; 
co!loc-o1riamos o sexo m:~..-culino, só porque é se....:o mas
culino, em condi•;ão de inferioridade! Quando almeja
mos por anim>Lr a constituição d:. familia2 iriamos ~re
mendam ente eston••-la.1 pois que a mUl~oer libertad,l. 
repugnaria du a mão de e~posa ao ~eu :wtigo l'arceiro, 
hvjc eollcca.jo em escala mais baix• que a sua. Ao 
pa....o 'l'\e >\ \,·gi~h<;ão gera\ estnbe,ece que o var~o c ·) 
admim>trador, e cabeç:~. do casal, e não a mulher: 
fundat·i:uno! uma lcg;sl:lç!io especial, decretando •pc 
p~U~Eas•e tt.quclla ndminibtração para o ente frnco, e 
imp10prio, p«ra a mulher, 1t cujo aceno o variío se 
curvas>e. Poderia. frequentemente dar-se até wn pl:e
nomcno curio:;o, qual o de totllar-sc o marido ~scravo 
de su .. mulhet· e de sem filhos! 

Pur outro lado, que se havia de fa:z:cr1 nos estabe
lecimentos ~gricolns e outros, :ís e~CrlLvae ltberto\das '? 
Consen-a-las't Teriamos ama.lg=a de grnpos, com tre~ 
Ce>'1dições din:r.;ns : homens escravos, mulberesliber""s, 
filhos livres. Expelli-las? Surgiri;;o m:t.lea 11:ÍO :n<:nos 
groses : viol;,.r-se-hião a.s leis divinas e humanas, que 
vedti.o a separaç:io dos conjuges; r!U'g&r·se-hi.iio aftei
<:.CíeG, G,~e a'C!.o-:;iW o m~uin.ho 'l'iveT do e6cra.vo, a.ss!m 
le,·ndo ao de•«spero ; eentuplie&r-se-hilí.o oa elemea-:oe 
de io~ubordinac:iõo; coróar-~-bi& o espectaeulo com a. 
i'Qlmoraüd&de re).lu,<TUante de apenas tic JIO'·oare!X! ::s 
fazendas de indi·nduos do mealllo sexo. 

Niio póde a. commis~ão :Ldherir a t."\1 prnjecto. 

XYI. 
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atA pttq_ue indit'ecCOS tão os meios que a oommissão 
p!Opõe, 'riato eomo ~ indineta toda a solução que não 
auentar ua. 6imples locuçie: 

Â t.YcrG.eidllo f.co. Gbolida. 
;_ Ba. quem opine pela prolongação do mal, con

liada a 111a ex.tinc:çio, nio á. u.bedoria 110 legialador, 
mas & acção diuturna. do tempo, ao inftuxo deleterio 
dll natureza; Cl'O.ertm Yeg-.llat a auppreuiio do cnpti
'V,ji!Íro, não Pelir. pena e Pl!la. · lei do . homem, sim Pela 
pena e pe& lei dã morte. Mi legisla.dora é essa\ Sel
vagem crueldade fôr& pefP~!tuar uma instituirão homi
cid.<, que em seu proprio seio traz o progreásivo defi
nbamento, para nesse mesmo definhamentl> ,.ir a esta
belecer esperança do de~;truiçio ! 

Ftíra horroroso esperar indefinidamente para extin
guir a servidão, que fizesse a. morte seu natural offi.cio; 
• llio menos o fôr& toler-.u: tal estado um dia. nléuú!a
quelle em que seja pratics.vel a sua extirpaçoo. E q,ue 
lynee antevê o prazo, o seeulo em que, por t.ü meso, 
possa denominar-se de homens livres este torrio ame
rfe&no! O alvitre, aliá.s aem exemplo em paiz :Ligum, 
etemisaria o cancro, que é nosso dever extirpar. 

- Ba. quem erga & altura de meio inilirecto 'IJ 

simples fixaÇÃo de um prazo resnoto para. utincção do 
estado servil, ·providencm ani.ca, desaeompa.uha.da de 
outras concomitantes, ou fortificada pela creaçii.o de 
um fundo de amortização mais ou menos consider&vel. 

Antes de tudo observaremos que o determinar uma 
época. pnra a extincção geral da escravidão é crear 
nm grande perigo para & sociedade. Os phila.ntropos, 
quslquer que o prazl!_foue, o acàarião longo; o~ inte
ressados o procl3.manao curto. Os escravos, cnJIUI es
peranças forão animadas, vende não ser em proveito 
I!Jen que reverteria o beneficio, serião levados ao des
espero com tod:ls as auas consequencias, que é inutil 
descrever. 

A simples fixação de prazo :-emoto significaria. o 
e~oismo da. geração actual, legando á.s futuras o que 
euo. considerasse um =1; eeria a. actualida.de brndan
d~ :-AJ;lÕB mim, o dilu\'io! 

A det11~ de um d.ia. eerto esn que tropeis de 
escravos conquistassem liberdade, seria lançar aesde iá. 
os aliceroea· de tenebroso periodo. 

O adiamento da. solução para longínquas éra.s reteria 
~ nossa BOcied.ade com a :mancha, e aggta\'a.ndo peri-
gos, de que urge desapressa-la. . 

'E que sabemos nõs o que será, e pensará a soc1edade 
futura'! quaes siUls necessidades, e como ti encarará 'r 
Quaes e quão outras não serão sllll8.conveniencias'! Que 
direito nos asfiete de hypotheear a J>!>Steridade, e (se é 
propna :1 paJana s&crificio) ae sncnfica-]a :I.?S presen
teS 't Se ordenamos a nossos netos que desraptl\oem, por
que não deseaptivaresnosnós't 

Pensa, port&nto, a commiuão, que não bastaria., iso
lado, eB~e denominado meio indirecto. 

-Não menos repugna. áqnella. fixaçK<I, acompanha.d& 
Glo estabelecimento de= fundo de emancipação, porque 
a. todos os apontados terrivels !nconvenientef accres
ceriiio ainda outros. 

Fundo de em:mci:gaçii.o, já a propoEta elo goven:o cau
~lou~le creou ~e :cr•o sii.o só estas as v<:Tbas de qu• 
elle hou..,es~e de compor-se, seria mister ncorrcr em 
]:trga esc:LI& a no-vo! tribJO:os, ou para. s:tti>f~cr e.ta 
llo<l'VS necessidade, ou pnra encl:er a lacuna d.OJXllda J?O 
orçamento por est'uutra npplie~~~o dnda. a wbutoa J& 
exietentes. . 

E entio que succedert. ~ Ou, cortan~o. nn. ca.rDe1 a 
i.JD&!Pil&dll al~vala produzu-i eomma altisf.uDa.; ou, por 
se nao poder tributarconvtDien~mente, o prodncto deaee 
f'lllldo a.\'ultará pouco. 

Ficaria em ambos os e&$OS illuso~ia. a fixação do prazo, 
visto res~it:J.r-!'e o principio da. ir.denmisação, e de
pender esta. do "'<alor pec~mia.rio dos libert,>ndoe, •mpos
sivel ~e , nem npproximadamente 1 H: determ1nar 
~adeJá. 

Por outro la~o, se::do eM=e o algari!mo a."ln"!al do 
fu.nd<>, yeprete.ntaria enorme gravame doe contribrunte!l; 
provocaria os gmndes FCTigos de bandos e ~cer\"OII de 
eSCr:l.\'08 annu:Umente entre~es. em es~do 11\'re, e ~m 
:preparo, á sociedu.de; le...-a:n~ a lmJ:lrudentes,. den:as••
dlls manumi.ssües; tomerUJ. !.IIlpossl\"el a. extlDI:Ç>IO do 
l:!lptl\oeiro em. ucala graduz.l, pois '!~tas tcenas de mós 

TOllO ll 

de servos diariamente libertados t4rna.riio im~raucavel 
a eonservação da instituição; contra. cuja. dwplda.de 
mais que nunca se insurgirião então os miserea que a 
sorte aesprotev.ué. Se, ao contrario, o fnndo fo!K 
diminuto, a extincção da. eaoravatura uunca chegaria, 
ou, &e se pretendesse leva-la a effeito n'um dia. deter
minado, lSEO se não poderia ale&njl3.Y senão defrau
dando os senhores dA indemnisaçao·, que é de justi<;a 
CODceder-lhes. 

Pa.reee tudo isto inadulissi vel. 
- T:unbezn foi lembrado o expediente de conservar 

a escravidão do ventre, e seu fructo, sob a. condição 
da. emancip:tção deste no dia em que completuse a 
idade de 21 annoa. Parte este eeuselho do ponto op
posto a.o que a commissão deseja considerar incontro
verti \'el, e duplamente repelle a idéa-porque a. helleZJ. 
ds> systema nctua!mente proJ?O&to consiste sobretudo em 
estotbeleeer que runguem mata nasça escravo, emquanto 
aquelle ahitre c:oasagraria o mais hediondo dos llor
rores da sel"\'idio, a sua heredi\ariedade ; e etygmati
snria o homeml, destinado n cidadlio, com o ferrete de 
escra\'o ate oa _t anlioa, e de liberto deP?is, ao paaso 
que a noBB& aspira~o é que elle veja a luz do sol já 
em seu nobre caracter de ingenuo. . 

Para r>or esse meio dispensar a liberdade do ventre, 
repellimo-lo como contrario, segundo adiante no& es
forçaremos por prov:tr, aos princípios, e ia eonvenien
ci:u;. Se é par& as~im compensar 01 onne do sustento, 
e oriaçio do menor, já. o nosso projecto o admittio, da 
mais elevada fôrma, que é não · !uendo comprar a 
mercê á. custa da deahonra. 

- Q.ue outros meios indirectoa se imsginão que não 
tenhiio sido aproveitados no projecto~ Registro de 
escravos 'f ma.nnmia&ê5'es facilitadas 'f impostos e mul
tas appiieaveis ao resgate'! tributo ou taxa mais pe
aada no aerriço dos das cidades ~ destinos de suhs
ori!l~ doações ou ~e gados 't concureo de aseocia<;ões e 
da. l>eneficenci:l particular 1 Tudo iaio é proposto. 

o gonmo, por seus l~timos orror, repetio fran
camente á commiSElío que aceitaria çrato quaesquer 
melhoramentos que no projecto se Ultroduzissem; a 
commissão folgaria pois de ter que sullmetter-vos 
quaesquer outros meios indirectos, e apresu.r-se-ha, na 
discur-eão, a abrnçar ·quantos forem suscitados, com
tanto que não a~uem os ji expottoa1 e que ella con
sidera siios principtos por que ae guia. 

xvn:. 
Pa.rece, portanto, á commiSBiio que, mecl.isnte levea 

alterações, o projecto do governo mereoe a .vossa ap
pro,·ação. Bas.;a-se elle principalmente no que a 11-
lustr:~da çommissiio especial formnlQu no anno ~s
acto, e que é ruio menos o transumpto das. op1ntóeB 

· dos no880B est:tdistas, que deste objecto maJB se têm 
occ:apado. - o _ 
o Em muito melhor posição estam11s nós -lo que e! tl-;-e.rao 
os paizes, que seaebá.riio em i~dade de eircumttanc1~s; 
mare~sãoestescujosescol~OBJ~for-lo notados em _albe1os 
mappu por alheia exper1encta; Eeta. nos e1mna que 
n transi~iio se o~ron espontanea e aua\'esnente, onde 
a legislâÇ3:o proVIdenciou paulatinamente, e coll_l pru
dencia, cor.ao auccedeu n11. Inglaterra, nu. Suec•a, na 
Dinamarca, nas rcpublieas de lingua hespan~ola, J!& 
Russia, na Hollanda:, em Portugal. Onde a . hberta~o 
foi subi ta., acompanhou-a um cortejo de desnstres_: uu~ 
euceedeu na França. Onde finalmente restPtenela 
alaehronica tentou antepOr-lhe dique, como nos Es
tados-Unidos derrubou-o um oceano de aaugue e de 
cnlamídales. 

1 
, 

Aceitemos estas liçõ~E, e rcsoh=os ~ queEtiio em
quanto nos é dado resolvê-la, com &?•mo M~~ente e 
com a possiYe! equidade para todos os 1nteresses, nem 
d11 ndo golpe instantaneo, nem sustando :1 corrente 'J.Ue 
:::oe ~\'A quo fo.la ~oca.nt. _ • 

:-:>ecnte-~ o que melhor fôr1 mas Dao se ~·late 
mais a detenni:laç1io com fatei.S pretextos. .Ad1a-la 
para p(>riodo maia ou menoB af~ad?, ~ telllpos que 
tudo exigem a ...-apor, e em ma.ten& l'- tso. descurada, 
fôra matar eEperança, crear deaespero, &1T~6car futuro 
que d:l.s mãoa noe pôde escapar. Sobcolor de agunrdar 

29 
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c.adasiroa, a&a.ooe~a em. toao o·-va.sto ~Ilnperio,4ue 
ll}i&l.aunos;4rgos ~. éom ma.is ou' menos.pro
'b_ abli~e.1 aa ac:tua.ea · eátati&ticas conjectura.es, . con
a.tnnar. o litigio a itidéfulldo adia.Ineuto, é inaclm.issi
oyel;'·Na.Ja··t&Dto tommove a sociedll.de em circUIIlStan
c'W. destaa cómo a•in~ o a:rea.no, o ,.pa.nico. Cada 
um espeta, mas oCad& um. teme ; este· Jim desfeCho, 
aquelie o oppoato; e 'todos iicão 'descontentes, 

Nem se acoime de ;prematuro ·este debate. Nã.o se 
gu:ilifi.que esta mudança 'déradicàl. promp~ violelits, 
inopinada, 18 brumari.o abolicionista. 

'Nenhum assumpto social tem sido tão estuchdo eomo 
~.J. :não s6 em tOdas as outras .nações1 ·como ·no Bra.
zil:.rem elle entre nós apresentado ha mll.lS de meio seculo 
as di~rsas_ pbases que o devião forçoSIUJlente .trazer a. 
esu JI.C.tualidàde. O tratado de 1817 constitue o primeiro 
'!l.eto do grande drama. Foi se!!llndo o tntado de ~6-
A lei- de 7 .de Novembro de 1'831, importando extincção 
geral, e .dispondo fica.rem 1h'Tes quantos escravos entra
rem em noSI!Os portos, foi o terceiro. A lei de 4 de Se
tembro de 1850 deu novo e mortal golpe na. instituição, 
adaptando a.s unicas providencias de eflicacia inçontcs · 
ta.vel, qudorão a.s internas. · 

A. pós esse 'iuarto aeto, s6 é para admirar que 21 annos 
decorressem a.ntes. de se er~er o pa.nno para o derra
deiro, aquelle que definiuvamente extirpa a raiz do 
mal decretando o termo ·da esera.'\"idão. 

E' ainda se rretencl~rin ·espaçar por nw.is tempo! 
~~ea ia.cr.a. t&t. 'I <>dos . hão podido emittir opinião. Qlie 
·malD.Q~ pedir mais á. ínlc;ativa. individual 'l E' da na
tur~ dD.s COUSllll q~e 418ta geralmente peque ~r in.te
ressexr& ou por ap:uxonada . . Envolve-nos o:cll'Calo de 
Popilio ; ·urge a sotuçio. -J~ o pendulo b&tcu AS se~m- · 
daS doze hora.s ao dia .da .sympathia platonioo; u'ora 
át~ante, realidades L Nad& . mais obst& a ·que n.· ·vossa. 
sabedoria arranque esta. qu<:stiio incandescente ao eapi
rito ~tado do publico, para que .ruins instinctos niio 
meneHllll :t:~chos· por sobre barris de poh•ora. 

~"'VIII.' 

Comquau~o incidentemente este se nos ntip:ura :o 
lugar propr10 para tntar um ponto que os impugna
dore.s deste _ PIC!ieeto, e de quacsquer pro,·idcncias im
rnedlat:ls, counderi>o di=o de patticular :l.\.tcn<yão. 
~izcm ser inO.ispen~avel"'o :Hlimnento para ~c diligen
c- :ar clll segu:·os dadús estatísticos •obre o c,·t:tuo Hlrvil 
.io lm]JCI'io, afim de se nntc,·cr o alc'lncc .h. lei , r,], o 
:<sp~cto finan;:eiro, c calcular quacs os enc.\rgos que 
de!l::t possüo p:·ov!r ao tl ,csot:ro nncionnl. ·· 
?odiã~ le\"a_r .. pos longe n~ considern<;iJcs que n esta 

e"lgencta se hgu.o; mas continuaremos com o 8J'Stema 
de ~6_ tccar nos a:;sumptos p~:a. fa{)C que iJJtcrc: S!l. :'i 
queBtaa.o. 

Podl!l.mos t!lm'be:n pondernr que ~m mate.ria desta 
ord~::n os J>roprios legi,Jadores qne se não guiassem 
pt:las normas christü~ deveri~o ino·pirar-se na sa.bcdo
rb da. jurislJrudencia . romo.na do tempo do imp~rio , 
<:\Ue a l:lpinno dictou a formosa rc"'rn ; Kegur. humanum 
/•teril, ob reiprcuniarice 7ucestionem 'hoatnti moram (ieri. 

)las, diremos m.1.is. O projccto está tii.o previucn
tementc elaborado, que, primeiro, não \\ }lreciso tal cs
~tistica, .se~do, são pequeno;; os s:~cri!icios pecunia
nos que tmpoc ao thcsauro nactonal. 

A.s 1n~ovideneias relativas a actual escravaria (sem 
grnv:;.r, note-se bem, sem gracar 05 senhores de es
Cr.l"<"OB) eustão bem pouco ú. :fazenda publica, por
q,u~n~o as ma;nu_missões propostAs, ou nascel?- de uis
post~~ de direito, ou de eoncur~o de ns~ocmçües, on 
de particulares, ou finalment<l de um fundo de eman
cipa<;uo do estado servil, para o qual ( afóra as loterias) 
r.ó ~oncorrem e&pitaes pro,·enientes do eit&do estado 
sen·il, taes como a. ta.xa, o impoeto· sobre transmiesão, 
M multas comminadas }'lor esta iei, e outtas·semelhantes 
origens, em nenhuma. das quaes ha o 1ninimo çon
curso do the110nro. 

Tambem nenhum terror podem infundir as dis
posic;úes reierentes á nova. geração, em presença do 

· sy~ma proposto: No~-se que .a ·liberdade do ventre 
não onera a. nação, durante os pr~iros oito :tnnos 
da data da lei, que 'COnfia ao senhor da miii o 

eucargo ela. .IXJ4J!n~çlio 4a~ ' P4rtmto, ·~ .LI
polB do anuo de 1880 que - o .,.th8110Ul'0 .1efá .. a, . . !luer 
alguns sacriJieios; mas essea·.meem08';nio, sezão .a>rul
~- ~ e_m ~ suceeaáivo ,&Jmo .que paaa.r mn 
tmltannano -t1tllio' .de renda· ~- .OOO,S · .col"refPOnlien~ 
,:aoa lilbos .das servas ·naacido& D0& -1!1 mezea eone
lativos q'lle decorrêrãô oito . annos . ante&, .m&& ease 
.algarismo nnnca -será altb, pois não abrugeri. 
ae u.io oà · nucinJentos ll&qnelles 12. :mez1118, -é nem 
mesmo .comprehez~derá talvez um tsrço deste "nU~~JU~J, 
'Visto =~caridade particlllat1 .oa oàitos e.m idade 
tenra, e a prefeteneia que os senhoru dêm w servi
ços d~ menor_ até os . 21 &lUios, tndo eonverpá. .para 
reàUZJ.r a mmto poueo:o encargo da. ~d.t.. • • 

:E em. todo o caso, que nos aprove1tarxa a eetati8tica1 
por .mais e=ct&, prophetica. qne fosse' todos conbeeem 
u suas grs.ndes düliculda.dea, e ella s6 nos ensinaria, 
,qnanto a esta especialidade, o alFiamo bi\J.tQ da. nos
·sa gente escrava, a sua classiiica.ç&o ·por ~ e ida
i~ aua mortalidade e nascimentos; e com . tudo iuo 
não nos faria. da.r mais um p!l.sso :11.0. q,ueatão,nem dfll:
ramaria. novas luzes no animo do legisla.dor. Nií.o nos 
diria quantos dos reeem-ll&6Cidos hãO de tica.r pela. Cla
ridade • particular eximidos de todos os eomprolllÍ8'08 ; 
qua.ntoshão . ~e, se~?-o 11 escolha;dosoenhoreszpa.gar 
a sua ~ducaÇilo prtmena eom -serVlços. Pa:ra. tal so[u
ção. aeriiio precisas as regras, não da estatística nem da 
hermeneutica, mas ela arte divinatoria. 

Persuade-se, ·portant.o, a oommiasio que a projeeto 
nem deve a~rrar .a. fazenda publica, ~m. ser a.diado, 
.para .o .fim de se colherem dados est&'tistioos, perfeita
mente dispensavtis; .que essa .procrastinação deaneces
saria .só ttaria em·.resultado uma inacção perigosa., em 
·qcte esta .augusta camara. oertamente não concotdari. 

XIX. 

A propoat:l do governo, .repetimo-lo, ~-nos 
a mais aceitavel ba.Ye pura .a lei que tem de promulga
se. Não é arca s:J.nta, em qne seja defeso tocar. 0 'go
vemo, por um alto e pattiotico impnlso, repetimo-lo 
tambem, longe de insistir por mais que as tres idéas 
capit:les, convidou os rcpre•enta.ntes da nação a modi
ficar o projecto em tu::lo o que jttlgn.ssem attinente a<' 
seu npcrieiço:t'llCllto. A COJUm\l.siío inttoduzio, con: 
auquiosccncia do ;;w,;mo go,·erno, : alterações de que 
udiante '1'65 tlnrcmos conhecimexlto; e mnis que tudo o; 
vossos r,uppriment()!; t or n;;,r:io o projccto di:;no do g<a
'issimo U~SWll!>tO e U:l M~cmblé:t 1\U~U,t;l.. 

Por cll e se ufian ç:t o grande princtpio : extincçiío do 
cnpti,·cirn. ·:A este resultado se chc;;:t l'or um systcm::. 
de emanei p2ção lc::~o c grndno.l, c que a. todos os inte
l-esses provê atG onde é factivel, eomo cu!XIprc is re
formas meditada•, sabias e prudentes. 

Pelo que respeita a o e>cravo, decreta-se que de orr, 
avante o .nascimento será livre i 1aeilitão-5e as manu
miswes; cerciio-se .. lh~ de seguranÇ!\S a. pessoa e os ben•. 

Pelo que toca ~o senbor1 rc~ peita-<e o que, bem Oll 
mal, se cl1ama a ~ua propr:eda.llc, ~ob;e a unic:t cou•:l. 
em que <!lia púr.c exe :·cer-se, o ~cr..-tço dos escravos 
existentes, e c' tabelece-se que a libertaçüo delles de
pende de indemni$u~,;,o, 

Finalmente, o Estado diminue os encargos, que o as 
soberbi'io, dando liberdade á. geraçilo futura. 

Descendo :i. especialidade, quatro são as idéas capi
taes do projecto: 14 , Liberdade do '\'entre; 2•, Direito 
de TCdempçtio, 3•, Peeulio; 4•, Juizo esl_)Ceial.. Sobre 
cada um do> pontos expen<ierá a. commtssão fra.nca
mente O SCll 3.\'ÍSO. 

XX. 

L ilJt'l'dadr do ,mt,.e . 

E' e.stA verJ11deiramente a disposiÇão novA do pro
jecto i mas, não o negamos, é a fundamental, a efficaz. 
a dec!SiY.'I., aquclla :a que a eommisaio presta a sua m.a.i• 
in~ira adhesão. · 

Deade que aeriamente se quer pôr termo ' á. escra
vidão, o meÍI) Il1ais seguro é estancar-lhe a fonte. For
moso dia será o da promulgaç>to da. lei, em oujo 1'' 
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SESSAO EM 30 DE JUNHO DE 1871. • .,.; o · r· , r: ,.T~ r 

~go 8?, ~SCI1!:':_e co.m le~ de.ouro: ~Nesta. terra, 
que "tomou o nome.dà. Sant(HJ"'=• WcCruz~SalW!-, o~:~d4l"O 
Divino Servo consim:lniou ·a redempÇão dos. serVo~,· ~ 
ha um. só.:~~ ~~9 q~ -~~ll& ~~~~ ». 
.N~ ~~~ proJecto, que • vossa i\lust\ada.. ÇODl,;

~ssao · es):leclal :vort submetten em 18100 ~se· Igt).il.l,;: 
me1;1l:e no art. 1~: ' ' · · · ' 
. . ~ 9~ ~os ~as· e~~vas1 r,=idos de~is da. pub).i.;. 
ca~,9: ~~~-! ~~~~ ~·.con~~qe~.!i~ ~';t?· » •. 

'1?&1J1J:k!!l C?, pr~Je.c~ de 1,852, il,'!' sociedade .:ontr.a. 
~~;' ~e ~o,s; ~ · ~prim~fl ~~fm:, n~ · se~ 

« -D~pois da .publi~9 da. lei, todos os qv,e ~cerem 
de Yenb:ll escravo'eerão considerados livres:,. ' ' 
·a Sr. Dr.· Perdigão Ma.lheiro e~ \~~-discurso li 
a.ssOci~o · Cios advogadps, ~ ~863 : " DeclArasse o 
npss.ó.•legisla,'dor que-•·ninguel:n mais nasceria. escravo, 
e o Brúil.:. teria. ·avançado'de seéutcís na vereda dp. 
civiliàação. » E' na. 'sua· excel}ente o~~ A escra11iàão no 
Bra=il:: « 'Pe,ra. se· ~ter 11- e!Xtincçiio completá da. escra
v~~o, ~ p,recis~ ntacà-la: JIO seU _reducfO; que entre ;BÓS 
nao é lioJe senao ·o nascimento. » · · ' 

O a,rt. 1.~ do projec~o de lei do Sr. Dr. LuiZ Fra.n
cisflO da. C~a.ra,· Leal,, reéligido em 1865, · expriirie-se 
dest•ane·: ·.,·são livres todas as'crias de escravas· qu'e 
n~~cer~ 4a d,atà. d~~ta. lei e~ d.ia~te.' ,;· · · · ·. · 

O Sr. D,r. Antonio da Silva ~e~to, nos seus Estudos 
sobre a .emancipaÇilo dos e~cravos 1ió1Bra::il apresenta en
tre. OS.XJilelOS conhecidos e aconsellil~dÕs'« :t libcrda.dê do 
ventie, qii reconhe~iinento d.à'libercfude ~c cada recem-
niscido.» ·.. · · · · " ·· ·. · · · ' ' ' 

. O ntt.' 1• do projecto: apres!lntad.o pelo Sr. deputado 
Silva. Gilima.rães ::i. cama.ra a 'que pe.rtenci;~. em 1850, 
~: '«·Tódos os .na.scidos. de.vent~e 'êscra.vo no BflÜil 
serão considerados livres d;~. da.ttL da. presente lei ·em 
=n~~~:f. ,project'o _q':-e ai~da co:n a~diçü~s iee-pr~~~ntou 

O Sr. deputa.do Tava.r.~s Ba.stoB, no additiYo que pro
p.:..: á ~ci do orçamento em ~6 de Junho de 186.6, redi
gi!> assim o '~eu art. 2• ~·1·: "Os filhos da> escravas 
possuidds pelas ditas associações 'que nascerem depois 
d:l. d.at:J. d~sta lei . serão reputados livres )) ; c na sua 
carta. ao ,secretario da. ~i nti-Slat·ery Soci•·t::, .lfa.lla.ndo das 
idéa.s que. mais gra.Bsão no Brazil em tnl materia, uffir
mou que um ·~os dons systemr.s que di>putão n prcf:J
rencia é o da." Jiberd::de do Y~ntre, ou rõcon!Jecimcnto 
dn libcr<lade ile cndn recem-nn~çido. " 

O art·: 1 • do projecto nrrcsent:~.ilo ao conselho de 
estado pelo Sr. Yhiconde de 5. · \icentc é este: " Os 
filhos do mulheres escrn,·as qae na.~eerem depois da pu
blicaç:io de:-ta lei ~crão comidcrudos de co:1d1)~0 livre., 

Sobr<> est3,!l>'lumpto o Sr. Yisconde cl~ .\.:;act.; oj)i
nou. que esta. ~isposi<:iio ~eyia ser :t:lopt:1d:t Jogo que 
a·, Cll'FUmsta.nCLns o pern:ttttssem. 

O Sr. Viscon!.lc de ,Jc,JtÜtinlonl1a <li.>;,e e:-~tão o be
gui~te: ".A libertação, ücpois ..ta lei promalgada.,- é 
mcdul:J. <ltrect:J. C frallC:l. llllC noS faroL U:lr llll•l !!!'ande 
passo 11? cuminho dessa l'c~ormr: sccinl; ndopto~. pois, 
esse mmo, que parece reuD!r mn1s votos :c seu ínvor. , 

Ü' s,-, Yi>con<le dc.Itabor::by: "Pcnoo 'JUC o meio 
que temos de :tLolir a. escr::tvi<l<to no Bnzil .; decretar 
a liberdade do ,·entt·c, a contar de mn pruzo que dt! no 
gc.verno tempo de prover ·ao modo de cxc·cutar esta. 
medida. '' ·.<\ccrescentou em outra ses>i:o : " Kos termos 
em que se a_cb':~. hoje collocnda n questão, juln-o conve
niente a mc.ui<.ln da cmnnciJ•uçiio do \'C::tre. ~' 

O Sr. Euschio dc: Queiroz: «,En~endo nt1J conviri.t 
fix!lr um 4i:~ bem proximo, passado o <Jual, todos os 
quc: nascc.•fem· de_ cscra\·::ts ÍO.-'.~Cm lh-rc~. " 

O Sr. Yiscond~ do I!io-~ranco : " ~ntendo que se 
deve decla.ra.r. a. liberdade <.0 ventre, bc:mdo os filhos 
da.s ~scr:\vas ol>riga_dos a. ser\·ir 'nos senhores dos' p:~.is 
nté certa. idade; se. os mcsmoit ~enhores tiverem de edu
ca-lós'_c stistent&~~os durante esse tempo. , 

, O Sr. Conselheiro Souza. Frnnco: " Proponho 'lue ... 
2e ·decrete a 'libe~:dà.d.e dó ventre. " · · · 
· Ó Sr. (;qnseikciio Na.'b~co·; •lCOUlpleta:-eia.respoiltll 

0 • ,A • ' • • 

que devo a este. quesito, dizendo até onde deve ir a 
~lição,: Que sej9o · considera.dos de . condiçii.o livre os 
~hos: 13#. m~er esct:~~. q~e ~~i#: li~Is. ?4l~i. -~ 

O '~r. · ~a.rãó de · Muritiba imP!lgnou com o · a.rgu..: 
meuto d~ 9,ue <r esta. medida. não s8tl&faz:aos unpê.cientes 
~· aTJohçào, e impo~ votar ào -externiiniô ..a.qu~les 
mnocentés. » • · , · : . · .· . . · -

O Si. coriselheiro.Torres~Homem: « A medida. menos 
perigoSa.~ a libertaÇão 'doli <J.il~ n:lSCerem,'deP.Oi.s iin lei.'' 

o Sr. Viscon~e de ::lapu\::lhy'i?roPõé'se'déereiê·; <f'Os 
tilhos de mulher -e.SCrava', que naScel'em'do 'di'à sé'guinte 
a. data. _desta. lei e~ dia.Dtei · .~erãO. corlsiderlic!o~ de ·c:o11;. 
9:~ção li~,~ ha.Vld()S ·por lflg~~?.f~.. ,.,. ·" · .. · 
Fm~mente o 1• artig<? :4~ pJ;,jecto olfe!ecido pela 

comllW!siio especinl do couselho de estado, nomeada pelo 
~r. Cons~eiro· ~Cl!Jias d~'Góes e;YasconCénos'; e~pri~ 
me-se nestes termos: u Os -filhos· de.-mulher llller&v& qne 
u:Iscerem JlO Imperio des'd'e a da.ta(destá. lei serão con;. 
sid~rados .de condição livre e ha'V!-dos pó;- ingeiluo&. · » 

Niio multiplicaremos citações. · • · · · · · · 
Parece ficar assaz justifiea.do que a opinião da. grande 

maioria. dos nossos esta.dista.s·pugna pela. libertaçiio do 
ventre, 

. N.oqre exemplo deu j~ nt:ste .~entido :1._ Ordem Be_ne
dictina, a quem desde b.a c1nco auuos IIUO nasce um só 
escra.v'o; exemplo que tem sido imita.do por muitos cida
dãos, já. na. mesma. ~órma, já:na da. libertação no bap-
tiaterio: - ,, · · ' · : · · · · · · . · · 

Vê-se, pois~ p01; este e outro~ exemplos que a pre
scripçiio do a.ctu:U projecto· j:í." ia começando a receber 
em nossos ·costumes a mais ·honrosa dss sa.ncções. 
· E é éstn disEosição· a que mata a. institui~ã.o. Pela lei 
de '185D; ficou prohibiq.a. a·introduclião ·de· escravos no 
Imperio; por esta se estabelece que no BrllZil-não na.s
cem escravos;' falta.udo,. pois, amba.S as origeas de\ es-
cravidão, sublatll cau.•u, 'tollitur e/féc.tuú: · · 

Estn s~1ltnr.determinnçã.? asseg~ oexito p~rn dentro 
em a.1gum tempo; mas, un1da'as outras d~·pro~~cto-, faz 
.c::om ~11e. esse coo~uncto, ~em de.sr,espclta.r mteresses 
nttendiVCls, approxWJe. mUlto o dta. da. completa. ex
.tincção. E' sabido que geralmente .n:t raça: escr:mli os 
nascimentos não com pensão. os obitos, o que eStabelece 
uma lei de progressivo c rapido de_cicscimento. Gra.nii~ 
crcst.'l levou o estado sen·il com o systemn. adopt1t!o 

. por occ:1sião da guerra com o Pilr:1:;nay. ·N9s ~tin~os 
tempos tem-r-e espantos::.mente 'd<Jsen\·olndo a te:-.
dcncia p11r:1 libertar; parà isso tudo serve de prctex~o: 
sol~mniob<les ''rdigiosns, Íl)Stas publicas, anniversario~, 
funcçõcs don:cst.i'cas, 11ão menos que vcr9as ue orç:;
mento' pro\'lUCtnes; o que tndo con~p1rn parn. '' 
comidcmwlmente ntte:mt:m<lo o :~.lga.rtsmo d:t g~~:e 
e1c.ra.vn. :3e n titn:os elementos CO!l\'Crgcntcs juntarr::os 
as futuras alrorrins concctlltlas pelos scnhor~s em Yid.t 

·ou por te>tmncut o, e as mnnumi<sücH 'lu e ect:~.lei i.l~;
lita por meio Jns rcmis:õe~, do pccnlto, <las a~soci~
çõcs, do. :i'undo csp7c}nl,. etc., bcJn 11~dc s~r 9-ne :tn\:l;o 
antes 'lo prazo antlct:•:ttlo nem um pc ;;crvllrnze o >c'" 
bmzileiro. 

XXI. 

Antcq, pnrém, de J~ixnr este ponto car.:ca.l, eonvc::J 
apreciar tluil.s rdlex ;;cs que têm sido a.mtcpostns: ur;~;, 

. de J.ircit:o, outrn de f:lcto. ' 
Quanto uo direito, pontlerão nuc os íructos pcrtcncc:.J 

· a qncm é J.ono <la proprie<lnJe ; q~te a. e~crava é pro
pricU.adll; lo"v, nü.<> ~ licito no E~tado ui~pê>r do que ll:e 
não perteucc~ As•cnta este' sophisma. ntl !alsidaue Ja 
pr•.>po~i<;ão menor do f'y!logismo; na j:í <lcmonstra.da. i~
proprieolnde <!o termo com c1uc costumão quali~ca.r as re
hl•:~ics cnt:c ·u Fenhot· o o_ Cbcravo. _A ,·ortl~c:e u que, p~:: 
mnisquc couccJamos aopossui<lordo escravo, nem E:c 
reconlwccmos ju~ uc plc;no dominio,n~m hcrc!.litarieda-~e 
de' opprc,.ão on.dir<.!ito ~obre o~ n:~.~;cituros .. Em pro.,.a 
de que a :~.ctual in~tituiçào não ign•1la. Cbta. :í~ outrr.• 
l)ropriedade8, r~hi e~ti'<o toda.B .:tB leis e pr:1xes :1té contra 
regras gera.es de direito; a.hi e~t:i.: a prohibiÇiio de &0. 
·.oiciu.s e J:X!IÍM crueis : a equip~rn'i'.ão ~os ~crvos a. _me:: 
:nores ; a tutella legal, etc:. . · · 
· AccreKe ·que lliiõ Klllio essa. instituiçio. fUildada em 

.. ,' ' - •• . . "":1 ... ·• ~ 
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direito naturfll, lbâa &Ô cteadU. a.rtilioüilmente pela lei, 
pôde a tOO.o o tempo sér modificada pela meama. lei. A 
e:mucipaçiio, como diz um autor, não é a pri'Va9io do 
clireito a~ propriedade; ao contrario, é a n~çã.o delle. 
Todos os andaime& da conatru~ · phantaatlca. erão fic
ções; nenhUlll& porem maia atNz que o to~ legado de 
miseri3. imJ?Osto de geração em geração. E nunca. se 
perc~. de v1et& que toda& as conceaaõea 8.86elltií.o em 
equiàade simples e nada maia. 

O que a noaaa. constituição ~gnra an toda a s= 
plenítude é o direito de propriedade, mas da real, da 
vet'liadeira, da natural, díi. que reca.he sobre cousa.a, ~ia 
não é propriedade o que recahe aobre pessoas. In9titlllção 
puramente de direito civil, manifestamente vicloll&f 
pri'"ilegio que tem um& ra.ça de conservar outra. no cap
ti'"eiro, não Ee e~ propriedadet ou tem ·pelo menos 
de admittir numerosas excepçõea elo regimen do domí
nio, entre as qua.ea figura a de se não pa;ar nessas 
pobres gerações um peccildo de Aàio a Deos, outro pec
cado de Adão aoa homens. 

XXII. 

Resta apreciar as ref\exõea que a ema~teipaçiio do 
ventre ha susc:itado em materia de anticipação de 
facto. 

Di:-se : « Esses nascituros serão victimas do odio 
das mãis, pelas desigualdades das condições; dA male
voleneia. d.os senhores, pela lesã.o dos seuà inte
resses . K 

Sigamos os argumentadores nesta invasão da con
sciencia humana., ».estes e-J.leulos hypotbeticoa de 
horrores, barateados a. indoles branda& (e nisto, 
ta.nto :illudimoa a.o• nosaos eoncidadii.os, eomo i mansa 
classe dos n011soa eacravos) que nunca derão lugar a 
suspeitas semelhantes, 

As ~1s.-Que idéa formão da mais santa das :lf
feiçvea! 

A mulher, feliz e oriulhosa de ter dado á. luz um 
ser igual ao seu ser, eJJAmor•da da sua obr•, que pre
fere a todas as obras da eriaçiio, heroína de affecto, 
eapax de dedicação sem termo, de coragem de sacri
ficlos, a 'iue o homem com todo o seu orgulho se não 
a.bah.n~g,na, mulher-miii1 invejosa, inimiga de seu 
filho! P&r mai3 que exaget'Qis o embrutecimento d& 
eseran, pooereis Clisputar-lbe a. instrucçã.o, maa nito 
de:leg&r-lhe os instinetos que a n&tureza amante der
ramou no seio de todas aa mulheres,que dizemos 'l entre 
·o~ proprios irracionaes, a a guia ou o pombo, o leão ou 
a serpe:1te! 

Se isto é assim por todo o universo, pretendeis aeaeo 
c:~:l...-~rt~r aquellcs prodigios de matemo amor em trana
p:~rtes de odioso eiume, quando se trata da mulher 
liL~r'..:L ou escra'>a 'r porque tanto deprimia &té a. sua 
propria :~atureza. ~ Que dados tendes pnru euppô-la uma 
1:1f.J.ntecida1 não por ver seu filho uascer na esera.vidão, 
mas por inveja de ·sua mesma prole'l O que a. obser
v3.ção c:1tre n6~ vos diz é exactamente o contrario : 
nessa classe, e pc.r causa mesmo da triste instituição, 
é o des...-aira.do exeesao de 11mor matemo que tem pro
duzido inuumeros infant~cidios: n eocrava. mata o filho, 
antes de ll'-8cer, ao nascer, ou no berço, para. o poupar 
:í. eorte misera.nda que o aguardai mata o escravo que
rido, pnru lhe dar n uniea. &lforna. o. que póde aspirar. 

Ma.s ·com que alegria não encarará ella. a liberdade 
huma.':la. contenda ao fr1lCto de suas entranhas ! Oh! 
de&de então, aurora de gozos e esperanças, amará ella 
m&is a. vida pro{lri& Dll vida de aeua filboa; trnbalha.r:í. 
aatis!eita, e mllll e melhor, revendo-se no ente que 
maiij nma aobre :1. terra.. 

Se c:oncedcia :í. serva intelligeneia precisa para F-Cntir 
n differeuça que alei estabelece entre o seu eata.do e o 
da &lU prole, não podeis recnl!ar-lhe o sentimento corre
la.tivo, oriundo, nu.o e6 deaaa. cultura. inte\lectual, se 
nã.o um bem da intima inapirnçã.o que ha de tornnr os 
filhas li \"res ufania. de aeua progenitores. 

· A sociedade inteira. nasent& na família.; n famflia no 
amor materno; ae deste :u-renegais1 cautela, que arre
nega.is da sociedade! Não; niio receeu1 perigos origina.dos 
do mais ugrado dos affectos; contai c:om a grntidiio dna 
m~s, que, em vez de maldiçõeP, voe cobriráú de ben-

çãoa, e que não hão de ll18lq~rer a _seus filhos, a.ntell 
por ellea duplamente se estremecerão. 

O n.-n:UJSE DOS sl!llllOllES.-Foi no projecto contem- . 
plado no maxüno gráo possível. Dada a forçosa ano
malia tranaitoria. de nascer um ente livre . .de um aei.Q 
escravo, é claro que.a ~i natural :em d~ se~ .~r certo 
lapso de tempe, mil 01~. Se na infanCl!L se <11a0 de!~ 
lUJ'&Ilcar o reeem-n:uc1do a quem o gera.1, se a = 
pertence ao senhor, não p6de ... ste novo .... ,~ deixar de 
Iicar em poder e iOb a antoridaàe desse mesmo senhor. 
A ebte incumbe a aociedade do cuidado de o criar ~ 
trat&r nos annos tenros; mas (se para paga. lhe nio basta 
a recompensa com que a caridade premcia ao proprio 
que a. pratica) eoneente o Estado em remunera-lo d.a. 
tutela material, e largamente, deixando-lhe a opção 
entre receber 600S, preço superior ao valor usuãl do 
escra:vo de 8 aunos, ou utilia:l.r-se dos aeua serviços até 
prefazer oa 21. Eis-ahi como se respeita o direito 
ao senhor, não i pesaoa que está fóra de causá, á retri
buição pelo tratamento nos primeiros annoa; eis-ahi 
como se concilião, quanto ponivel, os interesses do 
homem livre, da mãi escrava, e do dono desta, tutor 
daquelle. 

Esta disj>osição é 1m e~~&encia a. mesma que suggerio 
a illustrada. coJUIDi.ssio, nomea.da. por esta a.ssemblé& 
em 1870, a. qual a motivou com a. superioridade com 
que tratou todas as materias ligadas com o aaaumpto. 

Visto deixar a opção de um& gratificação em numera
rie, é ainda. mais fa.voravel a.os senhores de eser&VOil 

do que o aliáa im~ortantissimo projecto reditti_do pelos 
Sra. conselheiros No.buco, Sapueahy, "forres-Homem e 
S. Vicente, e cujo art. 1• ~ 1• se exprimia assim: 
« Os ditos filhos (já. ingenuos) dos esc~vos são obri
gados a servir gratuitamente a.té a idade de 21 a.nnos 
aes senhores de suas mãis, os quaea terão obrigaçiio 
de cria-los e trata-los durnnte o tempo que servirem. • 

Qual fosse, pois, a opinião daquelles eatadista.s fica 
demoostrado por esta transcripção. Sobre o mesmo 
ponto se pronunciárii.o do seguinte mooo: 

O Sr. Eusebio de Queiroz: « Todos os que ll&SCessem 
de escravos fossem livres, mas com o onllll de prestarem 
serviços até certa idade, como, por exemplo, até 21 
annos, para inde!l11lisar :us despez:us da. criação. " 

O Sr. Visconde do Rio-Branco: «Entende que se 
deve declarar a liberdade do ventre, ficando os filhos 
dos escra.vos obrigados a servir aos senhores dos pais 
até certa idnde, se oa mesmos senhores tiverem de 
educs.-los e sustenta-los durante esse tempo. " 

O Sr. con~~elheiro Souza. Franco: «A liberdade d.o 
ventre deve ser acompanhada da concessão do peculio, 
da. manumissio obrigada e de todaa :us medidas pre
cisas para que os recem-nascidos sejão criados e educa
dos, e não entregues á morte pelo abandono e de
leixo. » 

Suspendamos as c6pi:u;, pois está na mente de todo~ 
ser este o meio complementar da emnncipsção do 
ventre, que menos obstaculos oft'erece. 

XXlli. 

Direito de redcmprü.o. 

Como princ1pio1 j:í., após o que deixamos dito, noe 
parece que t3l providencia nem póde ser objecto de de
bate. se está assentado que o direito absoluto é a lib~r
dade, e que a sen·idão sõ se conserva. ainda tempora
riamente, em attençito 3. razão política, e ao interesse 
particular ; obvio se torna. que, apenas aquelle iDtereS&e 
fõr attendido, tollitul" qure.tio, e a liberdade fulgu.!:l 
com todo o seu brilho, sem o eclipse das utilidi.d.es 
particulares. 

Já. fic5.tão ~rpetuamente resguardadas as ger~e& 
futuras ptla. llberdade do '"entre; e pois que, eona1de· 
raçúes de ordem elevaia impedem igual justiça para 
a a.ctual esera.varia, concediio-se-lhe todoa os meios 
prudente• de lhe ir rareando :u fileiras. Reconheça.-se 
que ._ m&xima ooneesaão po111ível, em m&teria de de
minio do homem pelo homem, é a de que os servÍ'(o~ 
desse scn·o repre~~entem ao senhor um algnrismo. 
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C~-1he embo~ p~priedade ; porém mesmo n-
caao leiJioO a constitwpo : . 

o: Se o bem publico, legalmente verüicado, exigir o 
uao, e emprego da propriedade do cidadão, aeri elle 
préviamente indemniaado do valor della; a lei Jli&rCll.rá 
os casos em que terá lugar eata uniea excepção, e àa.rá. 
aa regns pan se determillar a i.ndemnieação. " . 

Duvida-se de que, nesta. byp'ltbe~e, o bem publico 
exij~ o B&erüicio dessa propri~datk do. eidadio'l DuYi
u:..se de que es&& DeceMÍii&.de esteja Je~ltnen.te verifi
cada'!' Não ; pois entãe, eó resta que :1. lei marque ser 
eate um dos easos preYistoa ~lo paeto !undnmental, 
e dê :u regras para a ilidem.tUSa.Çio. E' o que se acha 
implícito nos respectivos artigo• do projecto: aY&liacrio 
de aemços; anim?o de associações; creação de fundos, 
e•peeialmente deatí.nados á. emancipaç&Q; favor~ áe al
forrias ; liberd:J.de aos escrt.voa pertencentes á. ns.çio, á. 
corôa, ás heranças vagas, ou qtte sews aenllores des
lllllpario,e oos não, matri<mladoa em tempo competente. 

Accresce que é e.te 1UXl dos ponto11 em que o sue
cessivo adoça.mento dos costumes tem já.· convertido 
em consuetudinario o direito que ora. se inscreve nr. 
lei. Segundo o eapirito du regms religiosas e phlloso
phic:a., que têm irresistivelmente calsdo no ann:no das 
modernr.a llociednde~, a a!lorria ou remissão forçada. é 
facto universalmente aceito i não ha s~nbor · que a re· 
cuse ; e quando o faça, lá. estiio as autoridades e juizes 
pllrll impedirem acto de b:trbariUdeqtze os tem!J?s não 
comport:ão, e que contraria ao principio. eterno de di'
reito civil flcerca da.a obrigações de f~er que se resol
vem em perdas e jnteresses. 

Neste po!lto a proposta só erige em lei o qu~ já. o usa 
consagrãra. 

XXIV. 

Ptculio. 

No mesmo caso está. o peculiti, · c:onsequeocia. dr. 
personslidade do escravo, que nenhuma lei :formalmente 
prohibia, e que por isso nunca foi illegal. ~ ~reito ro
mano o recounecta ; nossos usoa o consagra .... ao Já. 

O projecto da tantas vezes citada commissito per
mittia ao escravo, com autoriaa.çíio do &enhor, a. for
m.&<'liO de um ~culio indeclina.vel, de.tinado :í. aua. 
manumiasão, ou á de Bell coojuge, descendentes 011 

ascendentes. 
O illustte memltro desta casa, Sr. Dr. Perdigão Ma

lheiro, cujas lucubrações ta.nta luz têm lançado em 
ta.es ma.terias, estabeleceu cpmo {>rimeiro dos mais efli
caz.es meios indirectos de ema.nctpação o « garantir ao 
e•ctavo a pt()prieda.de e diapGsi~Ü() do seu peclilio, isto 
é1 da<j_uillo que elle a.d~ lej;itimamente para si por 
b~ncficio do senhor, ou(111esmo mdependente do consen
timento deste) por seu tra.balbo, indlistria:, beneficio de 
terceiro, ou ainda fortuitamente; e remir-se por este 
meio; e facultar, em termos habcis, ao escm,·o o res
gate d:l &ua liberdade. • 

E;te humanitario uso actual. já de longe vem acon
selhado. José Bonifacio d~ Andra<ia redizio a.ssim o 
a.rt. 42 do projecto sobre os escmvoa, 1ncorporado 
ll:J. s= representaç5.o á ll.6se1Dbléa. constituinte : 

« O escravo é senhor legal do seu peculio, e poderá 
por herança ou dor.ção deixr.-lo a quclll quizcr1 no 
caso de não ter herdeiros forçado!!. » 

1\a importante Mnnoria do Dr. Caetano Alberto 
Sosrea sobre o melhora.!llento da. sorte d.os escravos no 
Brazil, lê-se : o: E porque não ba de a nossa. legisf.a.<;iio 
occupar-se tsmbem com o pc7ulio d06 .escmvos, que 
merec.:;ra aos }Wm:lliOI um tttulo especial no Dtge.to 
{L. XX T. 1)'? Est:l justa compensaçi.o ds. perda. d.:l. 
liàerd&<le, niõo só merec. to<la.s u ~ympathia.s dos ho
mens Sl!uerosos, se niW que é digna dt: aeT gatantid.:l. 
pela. lei, emquanto est& permittir & eacra:vidiio .• 

O Sr. Visconde de S. Vicente, no seU', pri~nitiYo pro
jecto u. 2, com~ou r.ssim o seu art. &•: " O escrr.,·o 
que, por seu proprio peeulio, que pod!ir.i _po~uir, o• 
por esmola, ou por fAvor de outrem (ptmto, eu com 
trato de pre<>ta<;IIO de 11en·í"os, que 4io. excediio de 1 

anuos) obtiver. meio& de pagar o seu valor, poderá .... 
etc. • 

O Sr. conselheiro Souza Franco pronUllciou-se pela. 
nrgench de se autorisar · o eacrr.vo n ter pecalio, e 
obrigr.ro senhor aliberta~lo,~ que seja. o aeu preço. 

, O projecto do Sr. eonselhe1ro Naiuco(srt. 3• 3 1•}: 
« Seri mantido o ~ulio do eBCravo, pto'\"enieote de 
suas economias, ou de doações, hera.n<;as e legados q_ue 
lhe aconteção. " 

Este ~ e paragr&\)ho exacta.mente, com um ad.
ditameuto &Obre os regulamentos do governo, foi inae
rido no projeeto da conunissão do eon~lho de estado, 
composta dós Srd. Na.bueo, Sa~ciiliy e Ton~Roml!m. 

E ' pois esta a .boa doutrina, a recommenà.ada 
pelos homens de estado, a. estabelecida pelo uso. 

XXV. 

Neste ponto, pesa.da.s a.tteutamcute as oppostas con
side~ões, não se convenceu a coiiUilÍS8iO dâ con-ve
nienci.a desta dUposição do projecto do governo. 

Considerou a. colllmissão as providencias rela.tivas 
ao juizo especial, como secundarias, dispensaveis, sub
stituiveís. Achou peso em :Ugwnaa reftexões que . :1. est:l. 
augusta cr.mara :forã() submettid:ls em bem ela.borsdas 
representa.çúes, e preferio propor-vos se desistisse d& 
aeação do iuizo, recommendiuio ns propo•u do poder 
exect1tivo1 afim de remover a auspeita, que por ~bi de
nuncia vão, de que tal juizo houvesse de ser estAbelecido 
com o intuito de exercer urna fuealisn~ão quotidi:lna., 
incessante, em relação aos escravos, libertos e menotes, 
de que a proposta se oecupa. E' tão claro, tão patrio
tico, tio tranco o penr.amento que preside :í. feitur:J. 
desta lei, que importa desvanecer quaesquer appreheu
sües ~ue se hajiio r.·.,scitad() &obre ponto& desnecessa
rios para a soluçiio do gnmde problema. 

Neuhllllla. nova. intervenção desejamos se outorgue 
á. autoridade, seja. ·no seio dá.& familias, seja. nos esta-

. 'Belecimentos particularss, Clll relação a escravos, a li
bertos e a. lllenores, além da<j_nella. que ua. legislação 
vigente se acha instituída. Nos casos de priva.~o de 
lilicrdade1 de abusos, de se'l'icia.s, de crillles â.e senhores 
de escravos, etc., MS l~em habemua. Sempre este'\"e 
pate11te aos captivos o recarso ao pMer publico, inclllll
bido de &ltlv= o fraco c o demilido. Sob igur.l tu
tela ficar&d ora a\·aote o pecullo do escravo, empregado 
elll seu nome com permissão do senhor, ou em nome do 
senhor no i.nteres.se do escravo ; .blleceado este, o se
nhor o entrega a '\uem pertencer ; e ae abusar (o uue 
não é crinl, a.ttenta a. rectidiio do caracter hrlloillei~Õ ), 
osintereBS:Idos levar.áõ suas queixas .ao conhecitnento d.a 
justiça, a qual cumprirá o seu dever. 

XXVI. 

Taes são , senhores , as respeitos(!$ pondersçi;es que 
a commiasão julgou deveo apresentar-vos, tanto sobre 
a questão el%1 si mesma , como ~obre os pontos essen
cíaes da pro!J?Sb d., poder .e~ecutivo. Enten_de ~ de 
seu rigoroso dever, para diss1par upprehensoes 1nfun
dadas1 tornar bem .manifesta uma consideração impor
tante, e é esta : 

- A. proP?sta. do go,·erno só introdu:: um:~. iono .... a
çiio imprescindível para. extirpação do c:mcro do cap
tiv~iro, a liberd(uk dQ ve111re. 

Quanto ao direito de redempção e suas diver-.as hy
potheses, tude e1tava j~ consagrado no direito romano 
e em nossoB usos sancctonado. 

Com ser tilo simples esta lei , a c11zruni.~ão a coosi
dera de alcance tal, que desde o dia da ind.epettdeucia 
nenhuma outra foi jám:lis tiio glorios3 , tão d.igna, tão 
fceund:J. em bcneíic1os. 

XXVII. 

St·gunda parte. 

Só resta á cemtnis&ão uma derr:~deira .ta.refa. Al~
mas ela.usula.s, alt:m das que alludem ao lUtz.o esrecta.l, 
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lhe parec.!r:io alt.er.~.veis, sem descol~C,el'to. %1() .sys~a 
geral da lei ; assim como 1tlgumas modificações OJl. 
ãddições .ie • lhe .afi~- po~ xnel.hoa..Ja ~~ 
Comquanto .a. coli:Uill6Sao .se reser:ve pa.rs. .:a.a espe
cialid.a.de justificar , durante a . dieeussiio , as tbeaee 
q~ fo.rem .imp~<>nadas , j~ toaav~ COllv.eniellte 
expõr eta seguida , .de um !llOOo ·res=do , . o teor .e .p 
IllOti-ç-o dess:~~~ emendas, findo o que, subm.etterá o pro
jecto de lei, como ella o entende, á conspicua aprecill.-· 
r.iio destll. augusta eaiUilra. 
' No art. 1• snpprimão-se :1.8 palavr:IS « c 1-..avitlQS p()f' 
ingemJ(}Ç •· X' reâundancia. ~h du\'ida de que o pro
jecto comagr.t :uma tralisi~o, -ç-isto como .collooa 
.sob a autoridade (poder) do .senhor da miü escra~ 
e mantem ·sob uma certa rel3.ção j11ridica (:t prestação 
obrigatori:t de serviços) o.• menores lh'l'es até a. 
idade de 21 :mnos; mas esse estado de pessoa, dupla
mente benefico, em relayão ao senhor, porque é wn 
penhor de subordinação, e em relação aos menores, 
porque ê uma asseguração .de bem-estar, Jogo que at
tinjiio á. m::úoridade, não altera a condiç.ão '\.'erdãdeira-
mente -livre ·dos m~os menores. · 

Ao final do -~ 1° acoreBcexxte-se: «A .dec4raçúe do 
seuhor deverá ser ieita dentro de 30 . dias, a. .. contar 
daquellc em que o ·menor chegar :1. idade de S.annos; 
e se a :niio :fi:ier então, -Jicar3. entendH!o que opta. p~lo 
arbítrio de n:tili..<ar-se dos serviços do mesmo menor. » 
Entendeu a commissão que dest:t :fórma. se fi.-..:a-va. uro 
prazo -suiliciente (o de ·8 annos e 30 dias) para o senhor 
aecidir · qua.l dos nrbitrios lhe convem mais; por outro 
lado habilitava o Estado para definitivamente computar 
em csda orç:unento qlllll o sacriticio a que o -obriga. :o 
nascimento dos filhos de escravas -dados á luz nos 12 
mezes q_ue . antecedem os transactos -8 annos, sem que 
de tal or1gem possa., passada ee~occasiao, eobrevir no;o 
onus para a. naçlio. 
No~ qo do citado art. 1•, jul~ a commiSBão prefe

rivel supprimir as palavras« independentemente de indem
nisação "' porque, se o senhor da mãi escra,·:t é obrigado 
a criar c a tratar ·os filhos desta até a idade de ·8 annos, 
fazendo pnra isEo dcspezas que o Estado indemnisaria, 
nos termos do ~ 1•, não seria justo que o :facto da 
:tcquisiç:io da liberdade por parte d:t mesma mãi an
mlilnE~e o direito :í. indemnisa(•iio proporcional ;i idade 
dos menores. E>Ul indemnis:tção de·.-c ser in c! ui da no 
Yalor da alforrin, por accordo ou por rrrbitrnmento. 

No § G• prcferio a commissão !!s prrlanns" po1· .-rn
tença dojui; >> est.'ls ontr:ts u p or scnter.ça do j!l.;=o crimt'nal.1) 
E~tatuirião aquellas n necessidade de um especial jul
mcnto ch·il ::a hypothese preYista, accumulando gastos 
judicia!js c perturb:mdo a ~nbordi;::~ ~·iio indispen~:n~el ás 
::Jo\•:Js rclnções crendas pdn prop'> 't:~; e:n,{n:tnto as subs
titut-iYa.~~ p~1rccc sa.tisf'J.Zeren1 me! ~1or :1:~ co~::':é!} i ê::ci~ de 
ortlem pnblic:1 e uc oruem priYaJa. Dr:.: Je que '> com
pet~.nt.: j~izo crin'linal, J~o.; ~e:nn os l;:; J~6l.~~~ç~o ,·}gente, 
Jlruiern· Jul;;ame:Jto sobre r:,ctos c:-J:" J:JO't>s l""::ciona-

~~~~~:~r~i!1~:l~:~~~~:o .~"?~E~y:~;~~~~r{~
0

~,;:~~'~:{~~b~~ 
como c tsprc~so !lo nr~ . (J8 (J..a. h~1 t:~ v t.:.'~ Dtze:nuro tlc 
18!il. Resta o cffeito civil <l:! sc·:;!:~:1Ç:l co!1tle:'!1!1~'ltori:! 
criminal qne, n:t. c.~p('c!c d~~~tl! p:.l";lgr:!-jJ!ln, é a i""~erda 
Uo dir~ito á. pre~-tação <.:o:; s~.:n·jt~~ o::; por p:ntt: !.lr) iiw:1or 
oí!'cnàit!o~ Hc:tr...<lo desde Jogrj ~ob n. ~ r~rl~di :=! c;::o , .• : .. :::a do 
juizo G.c orphiic.s, qucllll! <l:n:i ar:s:ino. confor~e :15 ](·i> 
communs aos orphãos. · 

:Nesse llléSmtJ fi, Ü0 !-:Uppritnão-sc ~~ TJ~1 :t:;!·~lS '' OU 
faltando á c.brign.çiio de os criar e l·ra tfu "• porm;<.' re
gendo a disposi~o o ca~o em qn~ o ~·,nho:- oy,:e

1 
pela 

prestaç:ii.o de serviço~, declaração EO iac:ivd depois dos 
8 annos, não p6de scr-Ihc impost:t mr.a pc1:alidade. re
troactiva. lteferinG·o:.se aquclhis paln\in~ a prazo m1terinr 
á effcetiva prestação de servi<;os, isto é, a v!' 8 an:nos ,:en
tro dos qua.es o senhor é obrigauo :l cúar c tta:ar os 
filhos da escrava, não tcrião raziio de ~e". ·E ali:.~, para 
a b_ypot~ese ue.falta:" o sen~o.r áquclla. o1,ri;::a,:-.o, ha na 
lcgtsla1·ao prov1dencll1S sufiu::,en~eE, por fo:-r;a das oua.es 
o juizo de orpbãos poderá tirar :í. r.utorida•le do ~ênhor 
oa menores maltratados e dc~a.mparal!os, cando-lbea 
curador, ou entregando-os a quem convier. 

No § ·i• entendeu a. cotnmiseã.o que as pa)avras 

tt P.otk .. á. Se'J' trtJ~~S(edào » eu~err~v~ ~Jl:OB.i~ 1aeul,.. 
~=, que .em muttaa OCClLSI~-dari!l- ~usa • - ~jüe
U<;-liS, e opma portanto qne · aeJIIO subsbtttidas · peliia 
Urm.~«·lr(l.n$fW-: • -N~.a;y~ ~·prO~ litil·é 
reapeitare~ ~- -qs - ~toll b~tarii>S, 
na. ·ill(:Ces&io necessana. . . . 

.Neste arti.g~, ~ l!> n.,~, der~,s~p,witn4'-,se flB.,p~
~nas « doi . ~o.ltll;io.r-»~ ~J:q~o_, $e ,as ,~~têm 
J)l.S .aos ser~lÇOS .mtu.l.to.s aos _.tnen.p~ ,Jlté .a jd,Qd.e ~ 
21 S,!!DOS1 ,e .. Se O ~)18\Wl -~ses ~~ÇOS lb.éa e . UDlA 
e~nnpenllaç~p dps *p.ÇJ!l'g<?' ;i,mpos,tps ,a.lu!t\le1 fa.cl)l~:
tivo, é Jli3.IIi.fes~, q'\le iQlUl~ v~ .~ipfá. !!e .haver a 
b~e « salat;io• » F!l ,a ~ção d!J.. q~otl!-~. Dll• 
quando .. fixada. &llteno.rmente,~obre .sala.r~o.s provenien
te.& P.e e1rec~v~ alugue}, fl.U!l depois h,àj;í céssa~p, para 
a &)la pereepç.ao. 

;..o .final do prillleiro . petlodo .do ~ 2• a.ccre.GCEnte-se 
'"q!la~~tp ~s ~enons. ;:» .S.':Iiéit;a.r ty~ P.t!'.Pnàs.~oc,i&çÍies 
:i. .tnEpOOÇ!l.O do l:Jla.gt~~o, n:to ,&ILest~a.ria. ~Yez 
a. ,prga.oisaçio dellas, JõC ~ que ün~·a. susPeitá 
~e q l;IC a.s directori,s,s . -~e -Ines , . sOCJed.adei :uióD.ym.a.s 
ti,·esse!l1 de.presta.r eon,ta,s.-cle.sua gestão, .não ao~ ac
ciouist:l.S, mas ao magiatrado,.o que &eriã.-inil.dmissi"e~, 
porquanto a ju,cisdi~o. deste é, e llfiQ póde dei= de ser, 
rcst;ric:a .:l<pesson .e nos b.ens doa .men,o:.:;~. · · · 

Deye a ul~ p;u;te do ~- 2• ~nstituir parag~;apho 
especJ.<tl, substltwdas J1S ral,avras ~.Em lfifp0$ição » .pelas 
« A disposiçiio dc~te artigo », P.Qr isso que . o p~mentô é 
ampliar ás <:~ de expostoS, é. á.s ' pessoaá a q~ os 
juizes de orphãos encarregarem a. educação ~os- meno
res, os direitos e as obrigações do § 1•, assim éomo 
subjeitar os respectivos menores á inspecçiio declarada 
no ~2.• 

ú ~ 3° passa a ser 4.o 

No artigo .4. • 

l\Iereceu este sssumpto cst,1do attento pgr ser o .~1ue 
mais clamores tem suscitado, e desejar a commiSsíío 
ardcntemc::ttc seguir o curso da opinião, quando refiec
tido.. Assim, pois, propüe sc .distinga no peculio-o que 
deva ser-fnrnudo com o consentimento do .senhor-e o 
que dclle independa, e redige assim: « B' pcrmittida ao 
csc,·ato a formaçilo de um J!Cculio com o que lhe pro~ic1· 
de doaçües, legaM-\' e lll'rança.\', c com o que, por coruenti
mento do ->enllor, obtit:er do seu trabalho e economias. O 
9oremo J>rorillmciarft n(Js rcgr.tlarrw•Ú!S sobre a colloca
~~1o e se;:11rança do mesmo pcc4lio. "Teve-se ctn mente o 
lem b:.-ado receio de cnfrl!-'F~ecer a autoridade do scnho;·, 
estabckce::tdo-se como d1rmto o que deve ser, e não r;ócc 
por su:t u::.t<trcza deixar de SEr, de li,·re conscntimen:o 
do ócuhor. · 

O !) 1 o deste arlig/) c: ~tatnirin uma ordem de succe~õ:!v 
no pecnlio, desconforme tla legislação vigente, e por 
isto mdhor parece reuigir de&t'arte: " Por marte :!o 
m eo'lll '• cscr<~ro, metade do Jicculio pertencerá a" Cllffjug•' 
sob:n·.'t·cntc. se o hon~er ; c a outra metade se transmirtir,i 
aos JCUS hel:dciros, na (Úr>na da lei civil. J\"a {a/ta d~ ft, r
de ira.,· ,,crrí <> peculio adjudicado ao fzmdo de emanc,i;•r
t;i";o de ,1u c :rata o arl'Í[JO 3.0 ,, 

O -~ zo, r12. parte em que· fac11lta :1. alforria por cc·::
trato de pr~staçii.o ue íuturos sen·iços, pareceu ;i. co::1-
mi"E:o que encerra principio perigoso :í. nec~ssari:1 dis
c.í'plina. e subordinar;ão ; pelo que propõe a supprcH::o 
d:i.s p:ilarrn.s: «ou por. ]Jrcsta~ão de fUturos ser1n·~o .:: . )) 

Entretanto, não querendo a commi8~ão que abse;lu
tamer.Ul se renuncil! :í. po~~ibilidade de um contra.to 2.e 
prcsta<;'ê:O de futuros 8erviços, em beneficio da liberd~
de, e :.1io '\·endo. inconveni•mte nesta concessão desce 
que prec~d:~. o con!!<lJ:Itimento . do _senhor, substitue por 
estes termos o~- 3.• :"E'. outro•im permittiào ao c&cra,o, em 
{ftvor da. sua liberdade, C<>nlrl!-lal' com ter,eiro a prestaçüo 
d~ fut.,ros se.-.i~os, por tempo 'fttt n«oea;cezW. -de iete annos, 
media?tle co,.,entimmto ilo ~n11or, ~ appr011ação do juiz 
de oryhilo1. »·A d.i&IJO'ição a.~tribue ao:juiz á. fiscalisação 
!la . exeçn~üo ~lo: contre.to .em -benefi.qo·~o lÍbefta.ndo. 
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Ne arli!Jo 6.o 
No§ l.o, onde se 1é: « <U escravos tJ4, n<IÇào » parece 

:melhor tcOol ucra'IXI8 pertencentes á na,çii.O "• L:nenda. que 
corrige o texto, e evit& intery~:eta.çõea Jn.ais ~1vas. 

Os ~· 3° So e 7", a OOI'J3rDlssio os 6llpEcime : o ~ 3• 
por ae referir ás ordenll restulares a. lei n. 1, 7.64 ~e 
28 de Junh1> de 1S70; ait. 1'13; o'§ '5•, porque xmpoe 
a zr!:~tid.ão, e encerra var4do6 riscos psr& os senhores; 
o § 7•, porque daria lugar ,. coDteatllçiies, e:l'cluiDdo 
a.té a. beiievo1a. concessão que já. a1guns senhores fazem 
a.os escravos, Ge residir fór::~. da e&&a. senboris.l, p&,"'S.ll
do um iixa.do sala.rio. O ~ ~· pas!a a ser 3o; o 6• e 8• 

.•. passí'io a. ser ~· e 51>. 

No a'rtigo 7 .• 

Já. a commissão expen.den as razões por que repug:Jnva. 
:í. instituição de um juizo excepcional para as causas 
de liberdade. 

Ta.mbem aconselha n suppressã~ do § ~·, e q~e l!e~te 
ponto nada se innove, nem se dem ma1s attnbu1<;oes 
aos promotores publieos. 

Portanto, o texto do artigo seria : u Nas causas a 
favor da liberdade », e supprimiria o § 3.• 

No artigo S . 0 

Julga a commissão conveniente accrcsce;::ar um 

PROPOS'rA. 

« Augustos e dignissimQs Srs. repTeselltll.n.tes da D~
ç-:to.- Não convindo qne continue indecisa :1 ~oluçao 
da questão servil, urge dirigi-la. com acerto por causa 
da fortuna particular e publica. 

" Di~po!to o governo xmperial s. concorrer para ~ue 
adopteis pro,·idencia.s qll.e realizem pausada., mas su~
cessivamente, a emanctp~ão d~escra'l."atUTa no Braz1r, 
de ordem de S. M. o Iniperador tenho a bonr:l. ce :!!'~· 
sentur-vos n proposta . s~guinte, na qual ::. so~_~e dM 
gerações .futuras e os d1r~itos da propr1cdadz e:::;!ente 
são attendidos: 

" Art. 1.• 03 filhos d<t mulhc1· escra..-~, <J.t"C ::~.W! · 
!'(,::J no !::)pcrio desde a <.L'tta. dest.'l lei, ~er:.o C'J::~:·ler~\
ti cs de coc.<.!ição livre c IL<tcidos po,. in!JCIII<N. 

« §. 1.• Os ditos mcnot~s ficarãõ em P"<lc:- \! soh :1 
m1hwidadc dos ~enhores do snas mãis, ns qn~,co te,~io n 
o(n·igaç!io de cri.<-los c trat<t·los =>té"' idade de 8 a::nos 
completos. . . 

1 rr Cherranao o filho da. csc.r::wo. a. esta ldn.(.c, o senhor 
da miii U.rá. a o~ii.o, ou de receber do :Es~do :: i!:dem
nisaçEo de 600!J, ou de utilisnr-~e dos sern;-os a~> ::1enot 
a~~ ,í.idade de 21 :mnos coxnplctos. No rz:ir:teÍC•') C:l~O o 
.~vYemo receberA o menor, ç lhe dará destmo e:n con-
formidade da presente lei. . 

" A iudemniM•;i:ío pccuni:trin :~cima. fixacla ~e.r:t pag:~ 
•!m ~itulos de renda com o juro annu:J.l de G '.'.; o'< qn:tcs 
~ considerar:íü e)(tinctos no fim de 30 nn::o>. 

« § 2.• Qualquer. destes J?~no_res pod_erá. _:e:r.!r-;;e_<lo 
o~us de scn·ir mediante prev13 1ndcmxnsa1··"o pecuma· 
ria, que por s( ou p~r out:eo: o!rereça 11? se::~bor de sn ~ 
Jtiii · prucedenao-se a ava!taçao dos serv1ços pelo tempo 
a;~c'lhe rest:tr a preencher, ~ não houver accordo ~obre 
,; çua>1tum da. me,met indemni3Q.Çilo. . 

« ~ 3.• Ca.be tv.mbem aoi senhores cr':!'-r e tra-.ar o~ 
iilhos que as .filhas à e suAs e.scn ':as po!'sao ter quandc• 
aquella~ e~ti\"erem prutando Be'tVlÇOS. · 

" Tal obrigação, porém, cessará. logo que nildar :!. 

prestação dos serviços das mií.is. s~ ~~tas fallecerc~; 
d~:ttro d.a.queUe pfll%o, stut. ül'no!ó 11o<le."o l!ei 1'ostos"' 
disposição do govomo. 

« §~-·Se a·ll)lllher eecra.va obti:!r liberdade, os 
filhos menores de 8 a.nnos, q11e e&teJil<l em poder do 
s~-hor dell:J. por virtude do ~ 1•, lhe serão en~e~~s 
índependent~mente de inde~ni!açií.o, _e,;.cept~ s~ prefenr 
deixa-los, e " senhor annu1r a ficar com el;e,. 

231 

~ 3• asaim :tedigido : <t Pela UU!lrieuüt de ta® ucra~:o 
.pag,ará o «nhor, por, uma. t:e:: acímenle1 o emolumet.llo de 
500 1'a., se o (.:.er ckmro do pra.:.o 1714f'cado, ~ tk lS, se 
e:r:cecler o tlilo 'pro;o. O prodtiCio. deste emolutnenlo urá. 
destinado til ~e;:;as da mat~iaula., e o e:&atlmte ao fundo 
lU em4nc•pGÇ<Xo. , 

A .razão jnstifi.cs.tiva.deate .additivo est& em ~n pro· 
prio enunciado. 

Os§§ 3•·e 4•pa.ssão s ser'o e 5.• 

Na artigo 9.• 

Neste artigo deseja. "' commissão se int!'oduu. 1U11& 
alteraçilo. A ampla &utorisação ao governo, qlle l!lle 
contém, para regultll' assumptos que tanto hão eobre
exeitado os· animos, parece demasiada; e, além diaso, 
a legislaç&o neste caso, mais do que em outro, deve 
llileegurar a estabilidade, a.ttents. a Tital importancia 
da materW.. Demais, estn disposição do projecto ligava· 
l!e á. cresçíio. do juizo especial que foi supprimido. Pro· 
pile a substituição do artigo por este outro: << o 90\ltmo, 
em ~eus regulamentes, podeTÓ. impôr mu!la.t alé 100$ t 
penas de pri.rão simples ate umm~::;. , 

Conclue, portanto, a. commissão su:1. tarefA, submet~ 
~ndo á vos~ aprro\·aç~ a prop~sta do poder execu~ 
tivo, con\'Crtld:l ezn pro]ecto de lel, com .as respecth·a~ 
em.enhs. 

E!IIENDAS. 

intes ü~~t<l arti;;o accre;,centt:-s~-A ,\~:~mb\(:1 g(:ra: 
uecrct:~.: 

Supprimfi' J"'se -.:t;:, pnl~~\·r.)S. -e b:.,·~l!.os l)Or i i~.;c::u ·~~. 

A este paragr!lpho accrescentt:-se-A àécb.r::it;:L.o U{, 
senhor de\·er:í. ser :feita tl.::1tro de SO di:ts a. contar 
daquelle em que o menor chegar á idade de 8 a11no"; ,. 
se a n5.o tizer c:;tào fie:~.:·:>. e:lte:Jdiuo que opt:J. pelo ar
bitrio de utUisar·se do> ser\"iços do mc~mo roeuo::-. 

Su.pprima-se neste paragtapho a~ p:J.lav:rM-bdep•m
dentexrtente da i:ldeltl!lísação. 
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" ~ 5. • No easo de nlicnação da mulber escrava, seus 
filhos livres, menores de 12 annos, a acompanharáõ, 
ficando o uovo reuhor d:l Jllemla e5erava subrogado 
nos direitoi e obrigações do anteeessor. 

" ~ 6. • CeS8& a. prestação dos serviços dos filhos das 
escr.tvas antes do pr:a:zo mareado no~ 1•, se, por sen
tença cio juiz, reconhecer-6e que os senhores das mãis 
os maltratão , . inil.igindo-lbes castigos excessivos ou 
1altando á obrigação de oa criar e tratar. 

« ~ 7. • O direito conferido aos seu hores no § 1• JJOderi 
ser tra.us1erido nos casos de succeBaão neces&arJa, de
vendo o filho da escra\·a. ·prestar serviços :1. pessoa a 
quem nas partilhas pertencer a mesma escrava. 

« Art. 2. o O governo t>oderá. entregar a associações 
por elle autorisadas os Illbos das escrav&a1 nascidos 
desde & dat:J. d~ta lei, que sejio cedidos ou abandona.dos 
~los senhor~ dellas. ou tirados do poder destes em 
v1rtude do art. 1. o § 6.o 

« § 1. o ~ ditas nssoci3çVes terão direito a.oa serviçoa 
gratuitos dos menores até a. idade de 21 annos com
pletos, e poderão alugar easee ~rviços, mas serão obri
gada.e: 

" 1. o A criar e tratar os mesmo• menores. 
" 2.• A constituir para cada. wn delles um peculio, 

consistente na. quot& doe 8llbrios que para este fim 1ôr 
:resen'llda. nos respectivos eetatutos. 

« 3. • A procurar-lhes, findo o tempÕ de sertiço, 
apropriada colloeaçiio. 

" ~ 2. • ~ &Sl'ociações, de que trata o pnraFpho 
:mtecedente, serão sujeitas á. inspecçüo dos juiZes de 
orphãos. 

« Esta disposição é applica.vel i.s casas de expostos, 
e ás pessoas a quem os juizes de oi"phãos enca.rregarem 
a educaçiio dos ditos menores, na. falta de &asoctações 
ou estabelecimento! creados pam tal fim. 

« § 3.° Fica ealvo ao governo o direito de mandar 
recolher os referidos menores aos estabelecimentos pu
blicos, transferindo-se D<ete eaao J?ar&. o Estado as 
obrigações que o ts 1° impõe ú &SSOClliÇÕCS autorisad&S. 

« Art. 3. • Serão a.nnuahnente libertados em cada pro
víncia do ImperiJ tantos escravos quantos correspon
derem á ouota. annua.lmente fliaponivel do fundo desti
nado pura emancipação. 

« § 1.• O fundo de emancipação compõe-se: 
« 1.• Da. taxa de escravos. 
" 2. • Dos impoa;tos geraes sobre transmissão de pro

priedade do~ escravos. 
« 3. 0 Do producto de reieloteriaa annuaea, isentas de 

impostoP, e da decima. pute daa que forem concedidas 
d'ora em diante Far& correrem na. capital do Imperio. 

« (l. 0 Das multas impostas em virtude desta lei. 
" 5.0 Das C>Uotas que sejão marca.das no orçamepto 

gera.l e nos provinciaes e municlpaes. 
« 6.0 De subscripçi:ies, doações e lega.doa·com eaaedes

tino. 
« !} 2.• As 9.uotas marcadas no11 orçamentos provín

cia~ e municJpaeB, &BSitn como a.a subscripçõea, d.c;a
-;ões e legados com destino local, seriio applicadas á. 
emllDCiJ;laçào nas pro,·inci&S, comarcas, m'IIDicipios e 
1regue%las designadas. 

" Art. ~ . · O ee-cravo tem direito a.o peculio prove
niente de El!U trabalho, economias, doações, legados e 
heranç&a que lhe aconteçio. O gonrno providenciari. 
em se:a regnlamez:tos wbre a eolloeaçiio e garantlall 
do mesB:o peculio. 

" § t.• Por mor..e do escravo, seu peeulio I!C trana
mitte aos a.scendentes e descendentes , JJegUndo a 
ordem l:eredi~ria. estabelecida pela lei, n& falta de 
herdtiroe x:ecessarios ao cc.njuge ; e na falta de uns e 
outros, foCrá o pe::ul.io adjudicado ao fundo de emanci
pação de que trata o art. 3.o 

" § 2.• O escra"Vo <il:e, por meio de .seu peculio, ou por 
libualidade <!e ou:rem, ou por contrato de p~tação 
de futuros Ferviços, obth·er meioa J>arllo indemnisaç.ão 
d,e seu valor, tem Cireitõ á. :olforri.a.. Se a.mdemni&ação 
:tão fúr fixada. por accgrco, o rer& ror arbitramen\o. 

Neste pszagrapho em lugar da pal&vra-jmz-diga
se-jui:zo criminal-. E aup.J?rimio-se as ultimas-ou 
1altando á. obrigação de os cnar e tratar .. 

Em lugar da.e pa}Av~poder& .ser !nl:fferido-, di-
ga-se-tranafere-se. ·. · 

Supprimão-se as palavras-dos sal&rios. 

No fim do primeiro periodo deste pa.ragrapho accres
cente-se-quanto aos menores. 

O segundo periodo do mesmo paragrapho deve 1ormar 
nm novoparagrapho que eer& o 3o, sub.stituindo·se as 
palavras- esta disposi~io-, pelas seguintes-a dispo-
si)lio deste artigo. . . . 

.,. 

Substitua-se pelo 5egtlinte : • 
Art .. 4.0 E' permitticio ao escravo s. formação de um 

peculio com o que lhe provier de doações, legados e 
heranças, e com o que, por coneentimento do aenho;., 
obtiver de aeu trabalho e economiu. O governo provi
denciará. nos regulamentos aobre a colloeação e segu-
ra.nça do meamo peculio. . 

Substitua-se pele .seguinte: 
~ 1.• Por morte do escravo metade do eeu pecu1ie 

pertencer& ao conjuge sobrevivente, se o hca..-er, e a 
outn. metade se transmittir& a.os seus herdeiros, na 
fórm& da lei eiYil. 

Na falta de. herdeiro, o peculio ser& adjudicado ao 
fundo de emancipação de que trata o art. 3. •. 

Supprimão-se as ps.hvru-ou por contrato de prea-
tação de futuroe serviços. , 
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Nas vendas jndiciaea ou nos inventarios e p~ da al
forria será o da a.v~. 

" § 3. • O contrato de presta<;iio de fntaroa serviços, 
pua. o escravo obter au& liberdade, é dependente d&. 
approva.ção do juiz de orpb4os, e não poder& exceder 
do maimo de sete annos. 

" § 4.• O escravo que pertencer a condominos .e fôr 
libe rt&do por um destes terá. direito á. sua alforria, in-
de:mniaando os outros senhores da quota do valor que 
lha pertencer. E•ta indemnisação poderá. ser paga. coa 
serviços prestados por prazo não maior de sete a.nnos, 
em conformid&.le do paragraQbo antecedente. 

« § 5.• A alforria, com a clausula de serviços durante 
certo tempo, niio ficará. a.nnullada pela falta. de imple
mento da mesma clausula, mas o litJerto será compel
lido a cumpri-la, por meio de trabalho nos esta.bele
c~ment.os publicos, ou por contratos de serviços a par
ticulares. 

« § 6.• As alforria•, quer gratuitas, quer a titulo one
ro•o, serão isentas de qu&.!Squer dirP.itos, emolumentos 
ou despezss. 

" § 7.• Em qualquer caso de alienação ou transmis
~üo de escravos é probibido, sob pena. de nulli<la.de, 
•eparar os conjuges, e os filhos menores de 12 annos, 
do pai ou mã.i· 

« ~ 8.• Se a. diviEiio de bens entre herdeiros ou ao
cios niio comportar a reunião de . uma. famili.&1 e ne
nhum delles J.lreferir conserva-la eob o seu dominio 
mediante repos1ção da quota parte dos outros interes
$3.dos1 será. a mesma fa.milia vendid&. e o seu prodncto 
:ateado. 

« § 9.• Fica derogada. a Ord. liv. 4•, tit. 631 na parte 
qne revoga as alforrias por ingratidiio. 

« Art. 5. 0 Serão sujeitas i inspec~ii.o dos juizes de 
orphiios as sociedades de emancipação já orga.nisadaa e 
que de futuro se organisarem . . 

« § unico. Aa ditas sociedades terão privilegio so
bre os serviços dos escravos que libertarem para in
ilemniaaçiio do preço da compro.. 

" Art. 6.• Serão declarados libertos : 

Subetitua-se pelo segUinte : 
§ 3. • E' outrOI!im permittido ao eseravo, em favor de 

sua liberdade, centratar com terceiro a preatação de 
futuros serviços por tempo que não exoecla. de 7 &1111H1 
media.nte o conaentimento do senher e appro'\'&Ção do 
juiz de orpbiios. 

« § 1.• Oa escravos da naçiio1 flando-lhes o governo 
a occu~ii.o que julgar conveniente. . • -- - ~ --- - Em lugar de escravos da nação, di;a.-se: 
/IL. § 2.• Os escravos dados em usofructo a coroa. pertencentes á. nação. 

/ • § 3.• Os escravcs das ordens regulares, dentro de 7 
' 7 annoa1 ~e?ia.nte accordo do governo com M mesma.s "\ - -·- Supprima.se este paragrapbo. 
~na rehgtosas. 

« t\ .. 4.• Os escravos das heranças ngas. ·• 
') « § 5.• Os escra\·os que salvarem a ' ·ida de seus fe- Pas&a. a 3• est<: p:u;-Jgra.pho 
. r.bores e dos ascendentes ou deFCe:..dente.l destea. . - -·· .. . 

r§ 6.• Oa escravos &blllldonados por seus senhores>. Sl1pprima-se. 
-.. .:Se estes es abn.ndonarem por invo.lidos1 ser:io obri- ; 

g~os a. sustent.1-loa~ sa:h·.o o caso d! pcnuri:~, sendo os _;" 
2limentoa taxa.doa pelo JUl% de! orpbaos. · .-

« § 7.• O ereravo que, por consentimento expres~o do·~-.. 
BenborJ. se estabélecer por qualquer !órms como livre. 

« § !1.4 Em ger:1l oo eset:nvos libett:ldos em virtude · 
t!esta:lei ficiio du~ante cinco anno• sob a inapecção do 
,;ovenio. Elles são obrigados a contratar seus serviços, 
•ob pena de serem constrangidos, Fe viverem vadios, a 
:rabalhu nos estabelecimentos .pnblicos. 

« C<!uar..i, porém, o constrangimento do trabalho 
tempre qoe o liberto exbibir contrato de sen·iyo. 

« Art. 7.• A primeira instancia em todas ae que~tões 
civis de liberdade será a do juizo de orpbiios. 

" ~ 1.• O processo será summario. 
" ~ 2.• Haverá ap~ção ex-o{ficio, quanco &s de

cisões fO!'em contranaa á liberdade. 
"~ 3~· Os promotores publicos pocletio promover os 

direito• e t.>.vores que as leis eoncediio nos lib6tos e 
escravos, e representa-los em t->das as causas de liber
dade em que forem partes. · 

"Art. 8.0 O go•·erno mandará. rroceder á matricula 
e~pecial de todos os ~era vos ex1stentes no lmperio, 
com declaração do nome, sexo, ica.de, esta.do, aptidão 
para o trabalho e filiação de cada um, se fvr conhe
cida. 

" § t. • O prazo em q.ue deve começar e encerrar·se 
a. matricula. aer.i. annunc1ado com a. maior antecedencia 
possivel1 por meio de edita.es repetidos, 0(15 quaes será. 
inserta a di1posic;--..'io do para.,<>rapho seguint.e. 

To!'lo n 

:5upprima-se. 

Paesa a. 5." 

Substitua-se pelo seguinte 
.\rt. 7.• Nas causas em favor •l:l líbH·.!ft·le. 

Supprima-se . 
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a: § 2.• 0• escravos qae, por culpa ou o~são doa 
interéssados, não forem d&doa á matricula, até um 
anno depois do en~..destá, eerio por eue:faeto 
~,~. 

" § 3.• Seri.O t'ambem matrioula.dos ezn livro dh•
tiucto oa filhos da mulher esera,·a, que por esta lei 
fi cio li vrea. 

" Incorreráõ os senhores omiaaos, por negligencia, 
na multa. de 1008 a 2008, repetida tanta.& vezes quan
tos forem os individuas omittidos; e, por fraude, nas 
penas do art. 179 do codigo criminal. 

« §~-·Os parochos serão obrigados a ter liwos espe
ciaes par& o regilltro doe nascimentos e obitos dos filhos 
de escrava. nascidas desde a data desta lei. Càd& omi:;
são sujeitará. os paroehos á multa de 1008000. 

« Art. 9.0 O governo é autorisado: 

« § 1.• Para rell:lllar a jurisdicção volnntaria e con
tenciosa do jaizo C.e orphãos com relação aos escraTos e 
aos individuas livres ou libertos em virtude desta lei, 
sujeita.ndo o regulamento á approvação do poder le
gislativo. 

o: § 2.• Para, outrosim, regular as funcções dos pro
motores publicas conforme. o art. 7.• 

« ~ 3.0 Para. impôr multas até 100$1 e prisão até 
um mez, nos regulamentos que fizer para ueeução 
desta lei. 

" Art. 10. Ficiio revogudas as disposições em con
trario. 

<é Rio de Janeiro, 12 <ie Maio do 1871. - Theodoro 
]tachado Freire Pereira d!l Silo:fl. » 

Substitua-se este &rtigo pelo seiuinte : 
Art. 9.• O governo em seus regulamento& poderi 

impõr mulw até 100$ e peu':l.s de prisão simples a.té 
um llllllo. 

" Sa.l.:l. das commi~sü.::s da camara dos deputados, em 30 de Junho de 1871.-J oaquim Pinto de Campos.-Ra.tjmut~d•; 
Ferreira de .Araujo Lima.-l.ui:; .Antonió Pe1eira. ]lranco.-João .Memle• tk ..!!meida.- Angelo Thomaz do Amaral." 

Er. presidente, estou <:~ns:~.d~ ; achava melhor que 
e>~e tr:~.b:Jlbo fo•~e pu'blicado :nnanhii >J.O jornal que 
publica o:; trabalhos da cas,t, para que assim os 
uobrcs uepnt~dos o po>siio ler mais detidamc:.1tc c sem 
"~nf:1do que :tgorn sentem com ': sua leitura. 

O Sn. Pn~S!DE:><TE :-O nobre dEputado púde rn:n:
dll.r :i mesa o p:rr.:cer da commiss~o . 

O :3ll. PI:<To DE CA,IPOS eu vi::. o parecer :i mesa. 
O ~n. Pn:Esm:;:><TE :-0 parecei- c proposta vão a im

pri~ür para entrar na ordem dos trabalho~. 

!'RDII::IRA P.-I.RTE DA ORDE:II DO DIA. 

PE:<SÃO A ll. H. DE CARV.\LUO :IIOCRA. 

I::utra em la di>cus~iio, que a requerimento do Sr. Pi
~~eiro <c co:15idcr:t unica, e é a;)provado e rcmcttido :i 
comnli>são de 1·cdacção, o projecto que concede a pcn
~~o C.e 30S mcnEnes, ~em prejuiz.o do meio soldo que 
pos~:t competir-lhe, a D. Hermelincla de Carvalho Moura, 
viuva do capitão do exercito Manoel Erasmo de Carva
lho )loura. 

:'<ATt:IU.LI5AÇÕES. -ISEliÇÃO DE DIREITOS DE D!POII.TAÇÃO. 

EP.trno successivamente em discussão, e são appro
'"~'hs sem debate, e remettidas com as proposições :i 
coro:::ti!<~<io de redac•;-iio, as seguictcs emendas do se
:l ado: 

" Emen<k. approcada pelo senado ú. prope3ição da ca
ntara da. s .... depullldos que au!orila o goremo par11 con
t:eder isençi}O de direitos tk importa~ão a.o3 materia.es 
necessarios para doos vias ferrea.. na pro-cincia das 
Al49&t1S. 

cc Ao art. 1 o accresccnte-se o seguinte: 
" §. O ;overno préviaroente detcrminanl. a. quanti-

dade e qualidade dós materiaes, e fix.ar:i. o pra2o da con
cessiio. 

" Paço ào senado, em 2 de Junho de 1871.-Vi•cond, 
de Abaeté, presidente. - Frederico de Almeida e Albu
querque, 1° secretario. -Jose Jl (!r/in• da Cru:: Jo!Jim, 
zo secret:J.Tio. , 

u Emcndds a.pproradas pelo senado á. proposiçiio d:< 
ca»>ara do$Srs. drputv:do• sobre a naturali>ariio de ,._ 

trauge-iros. · 

"Os arts. 1 o e 2• substituem-se pelos seguintes : 
" Art. t.o O governo fica au.torisado para <:onceder 

Cllrta de natur~lisn<;ã.o a toC.o o e>tra.ngeiro m:J.ior de 2 t 
annos que, tendo residido no Br::.zil ou fóra dcllc em 
seu serviço por mais de dous :mnoo, a requerer, dec!u
rando a. iutcnç:i.o de co:1tinu:u a resid.ir no B :·azil ou a 
sen-i-lo depois de- natur:lli•ado. 

« Art. 2.• O go"erno poJerá J.íspen~ar no tempo dt 
residencia : 

« l.o Ao casado com Bra2ileira. 
" 2.• Ao que possuir bens C.e raiz. no Braúl ou tive: 

parte em algum estabelecimento industrial. 
a 3.o Ao que fõr inventor ou introductor de um ge

nero de industria qõllllquer. 
" 4.• Ao que se reco=endar por seus talentos e 

letras, ou por sua. aptidão profissional ~m qualquer 
ramo de industria. 

« 5.• Ao filho do estrangeiro naturalisado, n:Licido 
1óra do lmperio antes da naturalisaçio de seu pai. 

a Art. 3.• Fazem prova. suffi.ciente para os effeitoo 
desta lei as certidões extralüdas dos livros de notas e 
repartiçües officiaea, bem como attesta~'Õ: passadas por 
q~esquer autoridades, e mesmo por pessoas de con
eelto. 

« Art. 4. • As cartas de natura.J.i.sação serão iaenw 
de qualquer impoatoy excepto o de 2.5$ de sello. 

a Art. 5.• As ditas cartas não poderio surtir effeite< 
algmn l!elll que os outorga.doe por si ou por procurado
res ~nunidoa de poderes e&peciaes preetem juramento 
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~.pro~) de obedieneia &fi.delidacle.áoo!Utituição 
eás;leia·do pai&,;jUII.IIdo ae mesmotem)IO(o~t
tendo) zeeonhe<:er e Brazil,por'i.WI. patrta:dàquelle.·dia. 
em diante. 

" AJt. 6.• EatejuramenU>:poderi. eerpreattdo ~' 
o governo; 011. perante o& presidentea da& provinetaa. 

"Nesaa·mesma·oecaeiio o indirid.v.o n~o -~ 
cla.rará. uua l'rincipios . xeligioaos e . sua. p&tri.a.; ee. é ca· 
aado ou-.olteuo; u.- com BraJ:ileira: eu estangeira.; ae 
tem filho•; e quantos, de que nome, sexo, id:lde, teli· 
giiio, esta40 e n:l.turalidadi. · 

" Com estas declarações· se ·fornuri .na. &eel'eta.ri& de 
estado respectivo a. matricula .de todoa os estr.ngeiro& 
naturali!ados. 

« .Art. 7 .• A.. naturalisa.ção dos colono• c:ontinua.rá. a. 
aer regulada pelo decreto n. 808 .A. de 23 de Junho . de. • 
1855. . 

" O art. 3o p&WL· a ser o 8.• 
"Paço do senado, em 2 de Junho de 1871.- Vu

<:onde de Abtuté, presidente. - Frederico de Almeida e 
Albuquerque, 1• seeretnrio.-José Martins da Cru:: Jobim, 
2• seereta.rio' » 

SEGUNDA PARTE DA ORI>BM DO DIA. 

F!XA.ÇAO DA. FORÇA. NA.VA.L. 

Continúa a za discussão do art. t• da ~posta do 
gov~o, que ti.s:a.a força. naval pa.ra..o a:uno :fiiUUlceiro 
de 1572 a 1873. . 

O S11.. Pr!l'ftrao requer o eneerramento da. di.seui&io. 

Sendo coJJSUltada · a camara,. resolve pela affirma-
tiva. . · 

Procedendo-se á votação do art. to da· proposta; é 
approvado. . 

EntTa. em disCUEaiLo, e é approva.do &:lll1 debate, o 
3rt. 2..• 

Lêm-se, apoiiio-se, e entrão em discussão, os artigos 
additivoa impressos da eommissS.o, e mais os lSeguintes, 
offerecidos durante a discussão : 

" Ao art. 4• ~ t•, depois das pala'n'ftS-a elevar
desOO já..-B. do. Lagunc-Mello Rego. » 

" A.o art. -4• accrescente-se~-~ 5.• ·A alterar o regu
lamento do qna:rtel-general, elevando os vencimentos 
dos empreg~~doa· paisanos da secretaria, e a reformar 011 
arsenses d• marinha, nos tennos- do art. 36 § 3• da 
lei n. 1,507 de 26 de Setembro de 1867.-B. da. Lagu-
1111.-Nello Rego. » 

" E' autoTisada a creaçiio de compa:lbias de apren
dizes marinheiros l'lliS pro\·incias que ainda as não têm. 
-L. A. d4 Siloa Nunts. » 

" E' igualmente o governo autori~ado a erear no 
Piauby, na cidade da Parnahyba, uma companhia de 
aprendizes marinheiros.-.-!. 1•. Sall•s. " 

:Ninguem pedindo a palaYra, e pondo-se a. voto& os 
additivos, eão appro'\'a.doa todos os da commissão, bem 
como o do Sr. Silva Nunes, julgando-se com?rehendido 
na \"ot:lc;ão do do Sr. Silva Nunes a do Sr. Saltes. 

A proposta passa i 3~ discussão, indo no ~ntanto á. 
respecti'\"a commissão para redigir seg=ào o vencido. 

O Sa. CA~A.Do requer que se trate n::t segunda parte 
da ordem do dia de a:nanbã da 3• di6e115Si'io da proposta 
do governo sobre a fixação d:lS forças de terrn, e bem 
assim dss de mar, dispen_~ndo-se o interstício. 

Consultada a cama.ra., resoh·e pela. aliirmati'\"a. 
Tendo-se esgotado a segunda parte tla crdcm do dia., 

volta-se i primeira. 

Continúa a 2• discussão do art. 1° do projecto _deter
minando que a ap,rov:~.ção nos ~ursos prepa.ra.tot'los d&& 
faculdades õ.e direito e medicina e nas escolas central, 
militar e de marinha, seja valida em '}Ua.lquer das ditas 
ía.cnld;Wes 011 eficolas. 

elfr~ ·(:oelllo·~--Sr. presidentà; j~· 
do meu dever, como ~tor de.te proiect01 pl'Ollunfiãl 
~ algnmlllrpala~~e· ~·llrfigo f{Ue agon 8e 
~- em contestaç.ao:· á.8 llliP~. · que· aqui · se
lha fizerão .na>sessiG• ~~ princiP.al~<dít.parte 
do . nobre d~tad(l;. o• Sr •. DUIIJStnHlo t!Dpe2"1o. 

Nio fbi !6, Sll. presidente; o :iDterwe da classe e~ 
cola.atiea..o-que m~veu~me ·a.- 5pftllenl:al: o. projecto· de· 
que &e! tl;aSa. 

Ti:re, antes de · tudo, .em vis~ evi.talt as: leis indhã·· 
dU.:;. .. a~e ®n$t;a.nteznenteJ ~:p&aaa:Ddo neata: cala. C 
DO &· respeito •de• . .Sttldall.tes. Jjs -1868-'af.é: 1'81() 
têm~ se promulgado, salvo· erro, trintzr. e· ~te-16ür &obw 
e ata: . ma.t.eria, . não · contando os project.os· ·.Yotl:.déla- i'!ui ·e 
rejeitado& na. outra. c:asa. do·parllimento: duranteo·esse 
peri.ru:r, nem 011 que· jt.. votilno.- nesta. .aeaão, ~tre , ~ 
q~s figura.~ que IlWlda. a.ce~tar e~'quaii.Juer a.ca
denua:-do Impeno-os preparatOnos· fl!itos·no l,Yeeu ·do 
Par.íi. 

:ear.~. evita-r ata ordem· de- cousu; que; sollre ser in-· 
constitucicnral, rouba..nos · muito ti!mJw.'e p6de · fazer 
periga.r a: nossa. eoherencia., foi prmcipallnente: que 
propuz e•ta. medida. 

Outra. comidençii.o in11.uio· tambem no · 111eu· e.piritt~, 
e :&i que, achando-se~ toaoa ellle& estabelecimentos- de · 
inatmcção sob a. immedi:a.ta. . tiscàlila.ção• do: governo 
central, e .estando hoj&-qtla!i unif~ado o ays11e!D.a 
de e~n.mea.; não• ha-via· motivo ptansivel' p&l:a· que: os ti
tu! os de apptovac;iiA obtidw. em-qualquer delles dei
xassem de ser. acettos. em :qualquer. outro .. 

Depois, a. a.dopç5o deste artigo traria.. muita commo. 
did&de nos pais de fa.milia., q_lle desejão educar seu11 
filhos em CUl"l!o& superiores estabelecidOs em outra 
provincia, qu&~~do na em qne residem · h.a; ,um de · 
preparatorios, 'l,Ue P!>dem ser a.c:eitOa para. ~u.elJ.Qs ; e 
de_- pa:ssagcm honr& ·seja -feita. ao- povo l)razileiro, que 
mostra muita tendencu1. pan- observar a_suelle · deT<lr 
sagrado; e 1lll1ib. vocação' para as artes.liberaes •. 

{0 Sr. llf'aidmte deilz:a'a cadeira, que é oocupadil. pelo 
Sr. 1• ttice·Jiresüknu.J. 

Ero ultimo lnga.r considerei igualmente o ·int.eresse 
da. classe escolaslica•e·q!Dz· l!atisfazer· a necessidade- de· 
iirxn:u- O!!i •eua direitos e devereS, protegendo-a contra 
a11 constante!!i nforxnas feitas pelo governo> em virtuél.c 
de a.utorisa.ções do poder legiSlativo. 

V. Ex. e a camamL são testemnnbaa de.qua.Utas vezei 
me tenho pronunciado eontn. aelllelhantes autorisa.ções. 
Tenho dito sempre que, ou & ma.teria é da. compe
teneill- -do poder l<!gisla.tivo, ou .~ do poder executivo; 
se é da. competencia. deste, efis8dl autorisaçüe& são abusi
vas porque importão um:i. invasão na. justa efiphe:ra 
de outro poder, e por isso mesmo devem cessa.l'; se, 
porem, a ma.teria. é da competeneia do poder le.,<>isl..a
tivo, são igualmente illigiti.mll& essas autorisações, po:r
que somos mn poder delegado, o delegn.d,o ni>o pót:e 
subdelegar fem mandato expresso do deleg.1.nte, e e~ 
não encontro na. constituição um artigo sequer íJ.Ue 
possg. ju~tifi.car a praxe a-lmittida. 

Apenaa o ~ 13 do art. 15 contém uma dispcsiç~<> 
relativa, mas restrict:t aos· emprestimos, e esta llii B 
pód.e applic:tr-se ao caso figuT:ldo. 

Concedido, porém, que a pratica eatabeleeida. se~a. 
n~'lr (o que dou como bypothese), ainda Msim n~ 
se poder:i. negar :í.s' autorisaçües o caracter de mediC.~R 
de confiança ; ora, esta é pcrsonalissima., iasusccptiTel 
de tr:~.nsmi.•sio, e por eon~e~ueneia aquelhs devem ser 
consiJ.erndas como findas com o ministerio que as 
obteve, ou com a eamara. que as concedeu. EntreUl:::
to niio ~e tem entendido a.ssim, e, umn. vez eonseguilia. 
uma autori~nção, o go'll'erno julga-se habilitado a '\:S!lr 
e abusar della qunndo, quanto e como bem lhe parece. 
Hei de voltar a este MSumpto1 e, como elle impor-.a á. 
observancia da propria constituição, previno em tempo 
qne, sem prejuizo do apoio que no mais pres~r 3.0 hlõ
binete, hei de C<!nsura~lo ~m attender á.s nossas rela
çües particulares nem a interesses políticos qu:mdo 
tratar-se de negocias desta ordem. 

Voltando :í. questão, Sr. presidente, deTo eoníess:or 
oue niio esperava fosse aqui iml!ug=do este project.;o, 
ê ainda menos o artigo que se dl&Cilte, ~rque elle :s;:.ão 
cout..ím 1IWs do qlóle a cons~gração em these daquill q 
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~U&a~o qae em bypo~ temos viaf.<> qlaei .n.rd.
mente YOtar-se nelta cua. 

O nobre. deputado !Ido mUilÍcipio n.~utro que euce
tol1 o debate, querendo b~r IIJil MrV19" aoe estudan
te.t, fez.Jheo teahn~t.e mn mal, abrindo C*ta diactuiOio, 
que aelll elle Wvez llio til·- tomado tio grandea 
pn;>p<>~ e moú':*'t~O uoim a d~mora. de uma. JDe· 
aidã que elle proprto Jalga. OOilYelllellW • razoavel. 

O nobre mini.tro d., Í!Dperio, eJUittilldo a Nepeito ~ 
eeu jllizo, all.Wo á ex(lei.$!Ya benevolencia doa exanu
naa~ qiWldo O& -m.udoa lle destUlaYÁO & OUtfaa 
ac-d-..a Gil aooolaa, e dia.e qlle foi ella B causa oia 
reatrieção que açtwJmcnte existe. 

lrao tratarei de negar o 1ac:to qae S. Ex. allegoa, 
nem iDdaprti ae, unilO~ oomo se achio oo exa
me~ , Mrâ po&siYel a rtpt!Xlueçio do meamo abt110 ; 
mas ~ que ll*'t& ma.teria o maior mal a ~ia:- .O 
o pe:ngo dAa excepç:õea aqui abertas por ·:~~óa me&JIIOS. 
O u;unplo é ooutaeia.o , e o máo ex~o, qWU>clo 
deace do alto , é quui ~re dlicaz. Pouco impo\111 
q"Ce o goveruo .im~ba qllBDtaa reamc:çõellhe apr®
~ ; que o& examinado'""' tenllio o maior aempnlo : 
emquuco coDAervarmos o costnme . de votar leis .indi
Yiduaes , dispeaasndo enmea para a m&tricula noa 
cunos sup.eriore&, etc., 06 eatuwtea que th•erem a<tui 
um padrllüle, um protectoT, ou unt amigo que .., inte
reoee por ellea zombariõ de tudo. 

Debalde 01 lente• proeu:uAõ ser eeveros ; oa npro
Tt.dOll hão de matricUlu--ae1 ape:&r de!les •••• 

O Sa. F11Uf:laA n.: Ac~r~u dá um aparte. 
O Sa. Cott.~~o Rolll'.K~ItS : - Nã& se dlapenlliio pre-

pat-al.orios : mn• tanto importa. Sapponba=as que UDl 
t:<tudante .; rep:rtlvado em M~ •o Ultimo prt.po.tUO
rio <J.ae lhe falta; q_u<~ obtem uma lei em .eu uclu
si~~ b<!ndicio, e matrieula-ae por -..irtude della; que é 
de uo'l"o repro'\"ado em Novembro, e pl'05ta alinnl o 51!ll 
uitim~ exame em M~ do a.nuo aeguinte, a tempo de 
poda t:uer acto do pnm.UO anna do curso : Jlio é claro 
que podet:l. te~ eatUdado a m~taia. depois da. época 
em que wa ll1aia conveniente' Supp.aba- 'l'-'lt.,.., 
prepa:a.torit ua philosophi&, tn.ta.n~ee doa ..Wtb.nte3 
de aireito on de a.ritbmctíca, tra.ta.ndo-ae doa tb. enge
nharia: poda o eaada ~or deixar de prejudi
car o aproveitUJento do pr1meiro anuo do c11t00 ' 

O So.. F.enau n-.: A4:WIU. dá outto aparte. 
O Sll. Conllo Rooafi~S :- O noàre deputado ni<o 

póde n~rrar isto, peis é nm facto t{t>.Rsi oonetSl\te. 
Diu~ 'o nobre Sr. minittro do imperio que era OO!l· 

\"tnitnt~ """""'"r a diiCllllsií.O da meteria d~te projecto 
pt~l'l- qll3:>do se trataMC do dot reforma. genl da iu•
trucçi>o publica, onde serl:io melhor eolloead.u a.s quea
tõeo s,;on oubmettid:~~ á conaidel'3ÇÜO cb. cua. 

Sr. p.-.sidente, cego é quem n.ii? quer ver ! O go,·erno 
teri co:l.le~do muít~ se obtiver a lei do orç.amento • 
~ de tixat ao de forç~• llel!tt ollno, JIOt<J.Il.e, faltando-Ee 
di~• •neeeu ivos, como temo• Wtado, :não é prova,·d 
que , :1aiantads como se acht. ~ R!Slio , ae po!lla 
tuer m.aú. 

(T,.ac,>o·.te t·ari~ apartes.) 
Aqui me o.cbo deede. 21 de Abril; d~ja.n que não 

· fo•se necea~o.ri$ prorogaT 11. IU6Õ.O; tenbo neceuidad~ 
de 'falt3.r no pri~pio de Setembro, po~ém creio que 
niio poderemos u.hir daqui 1111tee de Outubro. 

ç,.._ Y~no- Ou em :No•embro, quem sabe' 
O Sa.. Co~z.~~o R~D~Jti!J;i :-0 nacu rcc~io cresceu de~ 

poli que ou•·i- aparte ~p~o:J.d:l. :1qui t. doua-h,,_ de 
que não lla se'São porque do go\'erna nil.o tem fo~&, 
CQmo •e t>•n• CoXIIpMt«rmos neeta e3S8. fosoe n~es
~nio o impul&O da fo"!:l. o go,-erno ! 

T?~!" minl>a ~rte prote•tá lo,;o. 
O 511 Go,.ts u C.o.nao :-1:-Ãse protesto apto'fcita a 

todO$ nü~ . 
e ~·-· Conao Ro1>a1cm:~:-~i<o espero, pott:l.llto,quc 

o proje("tO sobre a rdanuf!. da inotrnc~ii<l publiea pule 
ne.te e>u11o. Depois nii<l acho bo:r. a regra de-tudo ou 
nada,-e é e& um doa tnaleo pt.-ra os quaao cbt.mo 1\ 
attenção do goYer:~o e da cama r&. Quem não pódt fa.zcr 
tudo faz algumacowa. 

í:ete t.:t!;<> •.,enu pn:>\'id~ncía em thc!><! ae> que em 

hypoo.- teD1 aldo muita a..-- eoncodidll aqui, e offe
reee a v~~ do poder spro,.•il&r logo ãquellell 
em cujo beneticio ter-uoa-hiamos dt ~tigu YOtanclo 
leia i.ndividuaes. 

Maa; aindi. quaudo o projecto da nf~a &eral pu· 
-·parece-me que, co~ como -~na S. Ex. 
que de\-em ~ê-lo aa :bculdadeo clu ptovincuae, a oon ve
uienciadcato. medida contiuuuia. .t.IIIQ!U1 poinio me 
oee~>m a.rtigo l.lgnm daquella z-efonr.,· q~~e .suppn. a 
eatc. 

Pelo qtte diz rcapeito ás .oeolu militu, de marinb:t 
e central, ""trauhe• quot o nobre ministro dee!Ülaue para 
011 IM!ta collegu na ..,.,iisi'ío do aett juizo. 

A ordem do dia é distribuida, segundo a Jlr'U, por 
todoa oo Sra. minl.tros ; enio q"\\e ellee oonferncli.o 
diariamente, e parece qu nio de'ria eer muito di!licil 
•abereJ:n 111U dos outroo as opiui~ que tenhlio sobre ILll 
meterias q_ue devetn a~r dioclltidaa no parlament o. 
(..4poi~.) 

(Ha um ll]IMU.) 

n. .. ,.,,·mi• non o11r-al p<'<Zto r ! ~"" ora 1'~ s._ue 
'idae, cada am por I!U& ..-ez, JDanifeatar a ou& opnu.,, 
~- eobnl uma queatão oí~nples como~ ; S. Ex. 
p<ldia, como OTgio mui~o legitimo do 101\Di.ot..no, JDil
ni!utar o -pQnamento dos seu collcgu, cmittindo a 
au.a opinião. 

O nobtt. ...,iniatro i.neideulecneute tooou tambem nos 
ncgocioa ela ordem do dia., e di- que eUs. era dada 
p<!IO preaidente, de a.ccordo eam o go_v~rno . Approvo 
e&U CO!Itume; 1>0Tém penso qne um mm1&tro de e.tad.o 
nio devia ll'- trib= faz.er 8llu..&o a elle (opoiWI): 
sou muito cio•o daJI 1\0SJM p~rc,gath·u. 

A. ordem do di•, confo-rme o non o 1'tgi1!1en&o, deve 
ser dada. pelo Sr. presidente, de accordo com os Sn;. 
secretarioo; t, q11ando :Ugum deputado nq_uerer a. ".!· 
tuação ou. a inserção de t.l.gum projeeto, que ellu 11110 

tenbito oolllliderado, o seu Teq_uerime~to d!'.-;e 1<!:1' oub
tnettído & casa. que é por coneequeuea o JU~l: auptemo 
da brdem do dit.. 

O s,. C.o.aooso "~ !ll~~ElEI :-E' a. pDtica cons
tllnte. 

(B11 outtot apartu .) 
O Sa. Con•o Roo•u~t:u : - Emq~to 1- c::ue. !ôr 

dirigida por Y. Ex., ou ptto St. proiidente effect.\vo, 
eu nad1- receio ; mmbem não receio do go,·erno actual; 
o mett rt>e<!ÍO é do precedente sem um P.T~t$~ cul C4"
tel/lm. Niio se \'eja nisto otfensa ao mi.IU8teno nem :i. 
mesa. 

O Sa. CuJ>o.>o xm M~st.zE• : -E' pratica ~rlamen
tar uni-.erialmeute recebida. 

O Sa. CoEtBO RooiUGVEi : -!Iras o miuistro não devi o. 
rof«rir-•e a til4 quo.ndo o juiz •ullt<Otno é a eA$11.. 

O Sa. G11e s DE CAn'llO : - E' Um!l. susce?tibilida<l• 
cx&ge-n\d.:l. 

( 1/a outros apart ... ) 
O Sa. Cor.u10 Ronu~tl"E S : - Eu não. qt:cro ceo•u~?t 

o :C..'tc&o em si; mas 5óment~ !:uer a m.1nba. decl:u-ac;ao 
pa.r:J.~sit:ll' o o.TgUmo.nto d~ precedentes. 

O Sa. ~~r.<t~TO.O bA .-\.GliCOLTtllV< : -E' o que .. te:n 
eegltido ~empre. 

O SR. C..~r.oto Ronar<:tt~• : -E é "que •e da~e ~·~ 
na prati~ : mas nio .who bom que o ministro o ,-cnho. 
dizer rut. t ribun11. • 

Senbore•, no governo representativo .u formulas 1m- . 
portát> muito, oio qus&i tudo, e o d~ruo dcl!» pód.e 
tn.%cr o e~q_neciiZ!ento do fundo ; ê o e&IO <le dtzet' : la. 
formt •mJMrlt 1~ [Ofld. 

O Sa. Y1c1: -P •t:.,DEl<TE : - Chamo o. attenc;ão do 
nobre deputado ~rn. a. m:~.terio. em d!acuseão. 

O S•. C..n•o Ron~,çuEs :-Y. E:<. etti. no seu di
reito, e ~11 oàedeço. 

os ... c .. ano!'O DE ~I&:<nr:S : - Eutioa aci:t lambem 
preeiao que vie•se~nos p:na. "'l.ui de c&s8.aL! (ltolada&.) 

(lia 0<1/r cu Clp4Tit s.) 

O Sn. Çonu~ P.obRIHr:s : - E niio peoae o n€lbre 
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·Qep•ta.do que et{foste o remis.o; viria como viessem 
os outros. 

T:ratarei agora da emenda offerecida pelo nobre de
putado d"Sr. Jansen do Paço, que peda a suppressiio 
da palavra-plena-do principio deste artigo. 

Quan\lo e:ngi easa. condiçi\o nos titulos de approva
çã.o tive em visia dons fina: o primeiro foi evitar o ar
gumento da excessiva benevolencia, a que alludio o 
Sr. ministro do imperio; porque n. condescendencia e 
a Pr:otecção. podem obter uma approvação simpl~ , 
porem qua~1 nunca um:~. plena : a regra é est&. O Be
gundo foi aproveitar esaa p&I!IS&gem de uma a outra 
faculdade para obrii;Sl' o ~tudante a. preparar-se 
melhor nas materias em que apeua.s tiver sido sim
plesmente approv11do. Mai uma .{lessoa muito expe
riente, que procurei ouvir a respe1to, e que é autori
dade na questão, ponderou-me que, votada a lei nos 
termos em que está. redi~ido o projecto, a condição seria 
um pretexto para continu~rcm as reclamações a.o poder 
legislativo, pedindo leis individuaes em f:t.vor dos a.p
pro'o-ados simplesmente. 

Eu, que conheço a força dos nossos habitos, e com
prehenào bem a probabilidade do que me foi ponderado, 
estou disposto a ceder das razões que justificii.o a 
minha. exigencia, e concordar com 11. emend:t. do nobre 
deputado pelo Maro.nhiio. 

O Sa. Go:IIEs DE CAsTRo :-Entio aceita a emenda~ 
O Sa. CoELHO :RoDRIGUES: - .Aceito-a; tJOrque do 

contrario continuaremos 4 votar leis concedendo fa
vores individuaes, que é principalmente o que eu de
~cjo evitar com a :ldopção deste projecto. 

(Trocüo-•e di"er•o• aparte~, a que o orador rupcmdc.) 
Os nobres deputados podem emendar como quizerem; 

eu concorda~·ei com tudo quanto puder parecer mais 
con\"eniente, porque nesta materia estou convencido de 
que nlio poderemos reformar senão para melhor. 

O estado actual é o ideal do pess1mo; qualquer que 
seja a mud:~.nça. a fazer neste :lSSumpto !erá. melhor do 
que o que temos. Tenho concluiJo. 

o Sr. Duque-Estrada Teixeira pronuncia um 
discurso que se acha no .tlpp~udice. 

• Sr. Ferreira de A&ular• -Sr. presidente, a 
commissiio de instrucçiio publicat de que sou o mais obs
curo membro (não apoindo:~), no mtuito de evitar a allu
vii<o de requerimentos que todos os annos vêm pej:1r a. 
respecth"a. pasta, solicitaudo a validade em umas facul
dades de exames feitos em ontras, e dispensa de prepa
torios e de idade parn a matricula. nos cursos SUJ?l:riores, 
tinha o proposito de formular e oft'e•·ecer á cons1deração 
da camara um projecto em que tudo ficasse bem defi
nido e regulado, quando fli sorprendida pelo que ora 
se discute, confeccionado pelo meu nobre e illnstrado 
amigo deputado pela. província do Piauhy. 

Com :1 sua incansavel actividade e amor ao trabalho, 
que todo~ lhe reconhecem, o nobre deputado veio ao 
encontro dos desejos da commissão, e esta, folgou de 
ver que o.projecto formulado po~ S. Ex. vinhà abrir 

· discussiio sobre assumptos a respeito dos quaes descj~v:l 
que a camara providencio.sse. 

Aceitando, como aceitei em 1 ~ di~cussiio, o projccto 
do nobre deputado, cuja utilidade é iocontest:J.vel, re
servei-me o direito de em 2~ discus&iio fazer algum:1s 
obscrvaçüea á proporção que fossem sendo discutidos 
os seus dh·ersos artill!o~, a.lim .de ver se, nproveitacir..s e 
aceitas algum~s das 1deas cnptt:~es do p~Jecto,. e. fe1ta.s 
algumas modificações, era posstvel realtzar n tdca qut> 
eu tinha. em '-ista, como membro da commissüo de 
inatrucçíio :publica.. 

Aceito a. idéa principal do nrt. 1.• E' minb:1. opinião 
que deve-se acabar com n disposição dos ~statutos das 
divers:u; faculdades, em virtude da qoal nüo valem em 
umas o& exan:es f~itos em outras ( a~oiad~s), disJl?siç~o 
esta sem exph~nçao,, ou antes1 .cnJ~ untca. e?'p1icaçao 
apenas tira. musa limpo a sua l!lJUStiço.. (Apotado •. ) 
D~de que .os :xa.mes ~ feitos ~l'llnte uma com

misióio autonsaaa por let, sobre CUJOS membros pesa 
a responsabilidade ae seus julgamentos, se niio uma 
responubilidade legal, que niio existe e que não deve 
rszoavelmente existir, ao menos a re~pon•abilidade 

moral, que devé ser de grande peso para juizes que 
se prezio1 não vejo razão pata que t.aes exames não 
sejiio validos em todo o Imperio, aeja. qual for o curs~ 
a que se destinem os examinandos. (.dpoi~.) 

O titulo de a.pprovaçiio obtido por um e&tnd.ánte em 
qualquer curao deve &tteatar asua hnbilita~o no I?re
paratorio em que foi approvado, e e1fectivamente =
J>lie& a l?resumpção incontestavel de&l'3 habilitação. 
O contrario disto., além de importar um desar para as 
commissõea examinadoras ... 

O S11. CoELHO RoDJUGOEs : -Apoiado. 
O Sn. FEanEII\A. DE AGUJAB :- ... é :~.baurdo, é até 

ridículo, porque tr•u. como consequencta. um& outra 
cl:lSSificação de appromções, além da unics. que deva 
existir relativ:l no grão das habilitações exhibidas pelos 
estudantes, que vem :1. ser & eeguinte : a.pproTa~o 
da. faculdade do Recife, approvaç.~o da faculdade de 
S. P:~.ulo, approvnção da. faculdade da Bahia, a.ppro
vação da escola de marinha, e assim tantas especies de 
approvações quantos são os diversos cursos do Imperio. 

A unica. explicação que se d:í. a. esb. disposição e que 
a determinou é a demasiada benevolenci& que havia em 
alguns cursos, principalmente tratando-se dee&tudantes 
que tinhio de matricular-se em cursos distinctos; sendo 
que não é verdadeira. :t razãc> que hontem D.l;signalou o 
nobre deputado pelo municipio neutro, que encetou o 
debate, uma vez que não scn-'io de fundamento a uma tal 
disposição n diversidade de methodos de exames, por
quanto tal dh·ersidade niio existia. ao tempo em que foi 
ella. creada, como nii.o existe hoje. 

liras, Sr. presidente, semelhante explicação não tem 
a. menor procedenda. Ou a benevolencia das commis
sõea examinadoras refere-se a todos os estudantes, quer 
tenhii..'> de matricular-•e na fac11ldade a que é s.nnexo 
o cuno em que estudiriio, quer tenbi.o de matricu
lar-se em outras; ou esAa benevolencia. refere-~e Fó
mente áquelles que têm de matricular-~e em cursosdif
ferentes. No primeiro c:lllo1 pedia a logica que não fos
sem validos tambem os exame& feitos em um curso, me•· 
mo em outro curso igual, umt. ve2: que, · aesdc qne h11. 
dons cursos iguaes, póde verificar-se a hypothese de 
haver em llm muita benevolencia e não havê la eon 
outro (Apoiam.) No segundo, póde verificnr-ae, er-mo 
muitas Yezes se tem verificado, a. injustiça de serem pre
judicados estudantes approvados sem o soccorro de em
penhos, sem p!itronato, c, portanto, sem benevolen
cia, injustiç:t. t:~.nto mais scn~ivel e lamcnta,·cl qllllnto 
muit_os ~oços, á falta de meio~, não podem dei.'tar su:~s 
prov1nctas n:~.t.nes desde o começo de seus est11dos. 

l"edia n logica ainda, ~e é ,·erdade que ascom:niasõe.; 
examino.dorlls podem cahir em e"cessivn b~nevelenci:t 
pela circumst:mcia de se destin:~.rem os examin:1ndos :;. 
cursos differentes, c não terem por Í!so :r.s mesmas com
missões intere11w em bem prepara-los, pedia a logica, 
digo, que tambem não fossem valid•s os exames !cito, 
perante n commissão de instrucçii.o publica. da corte, 
uma \'CZ que elln, nio tendo de preparar estudnntes 
para curso algam eapecial, niío esta\·a. isenta de csbir 
ta.mbem em excessi,·a beneYolencia. l\[a~, entretanto, 
para ella, como s~ fosse impeccavel, .. brio-se nma cx-
Cej>çií.o. . 

Do mesmo modo que n.üo se de,·e argumentar com :~.bu
sos, um nbuso não cie\"e servirde fund11mento a umn lei. 
Que uma lei fulmine um nbuso, dil'i~tindo-sc direct3.
mentc & elle, comprebeudc-se ; mas que uma lei, por
que um nbuso existe, e sem procurar r~primi-lo e:n 
sua íonte, estabel< ça dispo;ições sem fundamtnto e in
jusms, e que prcjudiciio terceiros, é intolernvcl ; e u:n" 
tal lei n5o deve exi•tir. 

O Sa.. ALE:OOCAll. AII.A.IllPK :-Apoia<lo. 

O Sa.. Ft:anEIIlA. DE Acuul\ :-Além disto, Sr. pre
•idente, os CXIlmes Jlrepar;~.torios taes quaes &ào hoj~ 
f~itos qun~i que exeluem a possibilidade de exce~aiv" 
benevolencia, c nii.o permittem que os examin:s.dores se 
deixem levar pela consideravi<o Olc que o examinando se 
destina a outro curso, uma. ,·ez que, se nii.o m2 eng:~.no, 
no jnll:&IIlcnto d:~.s pro·ma e•criptas niío sabem a quem 
pertencem as provaa q•e julgiio. 

Pelo que tenho dito, Sr. presidente, j:í. ,.ê V. Ex. que 
aceito a idé:~. principal do art. t• do projecto ; mas não 
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posso deiu.r de fazer a esse a.rtigo um repar<;>,. por jul,. 
ga.-lo demasi&datnen:te .eever!l. _ . . . . ,. -,: , . 

Na · 'VerdadE!) Sr. 'Pteritlente, .nab ··tendo . a leL <J!etto · 
nunca. distiticÇio enlxe 1\S appto'l!açllé's plena~~ ;ê slmp:Ies. . 
para o ·iim de' gilzátem ··o!J'· esiuditl1t.es tfoila'i't~ltõs.qn.e 
a~quirelll''(}(Jiti"e&~ali . -a,gpt?y~Çõ:ek ;· te~do; ·pelo , c~n:tYa-
no, pa:ta ~ · go'z'O· deas.es dtte~tos; éq'!ilpai'ado- oem:pre a 
estnd:liDJte'Yitnplesmente a,pptovadil ·no apptovádb plena-. 
mente; tliio .viljô razãó pn'a à eiXigencia quidil.Z.o.àrt: · !·~ 
da ·approvaçãê .pl~ila pata qu-e pose~':ter 'lug.~t a Vali
dade ao e?<amc em qtÍâl~uer curso superior. Além lfuto, 
não ·sendo, como entendo' que: n&o: ·é, a· validade ·dos 
exames em todos.os ·cursos um:faYI!lr, .. uma graça; nem 
um premio; sendo., ií.o · c.ontr:ar-io,. uma consequencía 
neces$ari1Í . · da~ .dis,ttosíções .aa lei~ e da· .. or.gan1hção: d1Js . 
cursós... .... · · · · · ·· · 

O· St~' , CoSI.Jt.o· RO!ittttws: ~ Nfi:s .<m a:ceító &emenda; . 
apre~entada · :!lei! tê 5eiltido.; como, já. dtclarei. 

. O Sa. FEll~~aat n:E Awf.lR! ; ,~iUll!lit.vez qu'e e•nubreo 
deputado, . jái <lieclan0il que• vota pé la; ·emenda offere.cida. 
pelo n~bre il~put-~dio pelo :Maranbii'oj l!Jlstanllo~.m~ · lie 
prosegmr·no.oempenhu que ttnharde,. ·sustentaFJid'e-a, JÜB-

tificll.r.a n<;irrha ol;3iniãó:, _ . ~ . • . 
Expendtd.a '&SR.tln .mm h:&. opm.li\Cll a respetVo do··,'là'tigll 

do proje.cto em ·disettsslio e ·da·emendai·qtie lhe: foi: ol'fe~ 
recid:a, ao que me jülguei obrigado na qualidnde·de 
membro da. commiss"'ao de• instrucçãó ·publica, cievo 
accreo.ceutar -que· mil pai:éce .. mais c'Onveniente, afim de· 
obtermos• trillbnllio· mais eompleto I! perfeito i àdlâr a· 
discussão dó projecto parwquimdo-se·disé:utit•o-que.tratá. 
da ·crea'C(i1o de ·uma universidãde nà cô'tte, muito ·prifi'• 
ci palmen t~ teirdo->Be comproí!tcttido o :lil:lb'te ministr(! 
do imperio· -a •enMininha'r 'e . ·adlaa'tar• qu:anto .lhe Íôr· 
po8siv:ef ·lUllscuasão ·desse prnj'ecto, prometteftdo tam-· 
bem· dar i!ios curso& supt?.'riorCS• do Imperio· reg~tas e dis·
posi~ees ma:is ·· completas.·M ·!entí'do · do projee;no·.em 
discassão;. e··tendo, .além.· de tudo ·isto, ':1\l~citado • S; . E:lt:. 
e}n seu.nlatorro a idéa da c~eação. nas ·pl'-ovincias. de 
cursorr• espeJia.es, dos quaes, · como do· collegio de Pe
dro n; podem aahir estudantes ptepii,I'ados para todos 
os ·cursos· superiores. · • · . · 

.N este.-serítido- vou·otferecer.-~ ·consídetàçiio . da camara· 
um requerimento. (Muilo ·bem·, m·uito bem·.~· 

Vell! ·i mesa, é . .JidÓ, apeiadç , . e entra em discussãe, 
o seguinte requerimento : · 

" Requeiro o adiamento do projectó p&ra se~ comi
derado quando ·entrar· em discussão o· que se re!ere á 
creação de uma universidade na côrte . --Ferreira de 
Ag11·iM." · 

os Srs. Coelho Rod.i.·lgt~es e 1ill<t'Jiu.e-Estn•a
da 'l'elxel.ra :fazem ;qgnmas ob>ervltções 

(O Sr. presidente· occ-utpa a cadei-ra da presi!lencia.) 

Ninguem mais pedindo a pa:lavra, e indo proceder-se 
á votaçlio do reque~imento de adia.n1ent9, reconhece-se 
não haver numem legal, pelo que · o Sr. presidente 
iriaada :fazer a chamada, e pol' el!a se verifica t~rem se 
ausentado com participação os Srs. Luiz Carlos e J osé 
Calmon, e sem ella os Srs. Angelo do Amarei, JoG.o 
Mendes,. Casado, Pinheiro, Benjamim, Dias da Rocl:!a, 
Siqueira Meudes\ Evangelista Lohato, Bahia, ·Heraclito 
Graça, Candido da Rocha, Barão de Amça.Jly 1 Dionysio 
Martins, Teixeira Junior, Menezes PradG, F iel de Car
valho, Barão de Anajatúb!li, Gomes da Silva, . Caniillo 
Barreto, Joaquim Pedro, Diogq Velho, Sobul Pinto, 
Barros Cobra, Bandeira de Mello, Mello Rego; Pinto 
de Campos, Manoel Clementino, Leonel C:e A!eu<J&r, 
Barão da Villa da Bana, Gomes de Ca>t.-o , Monteiro 
de Castro, Raposo da Camara, Cruz Macb acc. Lima e 
Silva, Pereira Franco,. Henriques, A:fforrso de Car
valho, Theodoro da Silva , Ferreira da Veiga, _!na-,.jo 
Lima, Gama Cerq'lleira, FerreiraLa~e , Bar ão de Ana
dia, Candldo Mnrta, Paranhos, ~foreira . da Rocha, 
Domingues, Pinto Lima, Camillo Figueiredo, Idello 
Moraes, Floriano de Godoy, F ontes; · Canedo, Ferreira 
Vianna, Pinto Moreira, Jerony,no · Peni<lo, Salles, 
Perei:-:a d3: Silva, Fausto de Ag_tüar, . Antonio Prado, 
Rodngb Silva) Gon.yalves da ::,Ih":i, l\Iello Mattos, 

Pinto. Brn~, Le.ll.ndro .:~acieL, . F. J?clisariP.,· Gal'viiô ·e 
l3ittencourt; . 
Fi~, .pQ.r.t!lnto;:pt;ejrldic!!cio· o re·qunrünent~ . . 

Coiitilriú!l.,a dlsn'Us'!lãó,- dtl pr,qj e-cto. 
o Sr. .. ,.,i~itca., A:" • .,,,cS:,·7':sv. iJr.esidente; j.tllg!l · 

~e tll'll~e. .urg~ncia:tque,.sej~ladopta.dâ :~'prrvjde'n:c~a.co:;- · 
etgnad.a.no. l>~.rt .. l-• de p~OJe.cto em, fd1sct1ssat>~ que nao 
posso, deixmr.'de -\>o:t~r.po~. essa. J.ifovidie!lci':t\1!:exp~nde~ 
rei as·razões• .que .;me .Jevão :anconvi~ão d'e,-sua• utili-
dade: · · · ·. · · · · 

Sinto. 9,\lle- Q,:nobre'mi:nistr0 dD impe1·io 'nM· esteja de 
animo disposto para uaar da. J:tutorisaqão, 'que tem part> 
ré'forma' dos • est'atu.to~ · da;srfaculdades dé , di1<eito, e me-· 
decina, . afi.m ·de con~ignar: .··em decl'eto imperial: a pto
tvidenci!\, conttda .no .. &<>.hredi.to art• ;t,• · 

Ui!l<: Vot ,.....:.N:ãÔ•'t!e FMie teméiiíll'r . tud.Q. 
· O Sn. Al,t!:Ncll\ An,.,l\li>t : ~Nilo v~Q obataculp. par.a 
não rêtnediâr tbd'o r inãs qliandO' t.lldo .ze , não -possa l'e• 
mediar, d~-se· remedlb ao que fõr po!li!Ível. . · 

O n~bre min.i~tro,do irrqmio.ap,.resimtou. .. co~<:> f.a)lões · 
para na:o- se U:tthsar desm ~uldade IQ& se'g!lmtes mo
t i vos< : t•; . :ter · '.dê. apresentar a .esta: iLJustre .36ilelniiléa:. 
um {ltàjl!~to, re!ati vo -á in:sil'ti.c~~o: I>ublicl!, . ab~angeJ,ldo· . 
provt<ieru:nlts con<l.ucentes a·satfsfaaer as neeese1dàdes do 
·ensino publico; 2•,. entender_.que nao .p6de por si to
m:t.r uma deliber-lt).ãb' ogeral,· visto tratar-:se"tambettr d()s 
·exames .feitos .. na· .escala .. cetitr·àl ·mi·Uta'l' 'e t~a · escola., de . 
marfrih!t. ,. · 

0 -.Sa". MtN!I'81'Ro'.·ilo I!ltt'i!!Hô ·:-· Efa.um:a-3->: a ·f'a
·culdade' de medicillli ·di;t ·Bahia 'llá<l;•tem· ·curso 'de pre~ 
parato:cios.. · - .. 

o sn.: Ai.ENCA.lt ARAIUP~: - Permi.ttaH;ne o nobre 
minÜ;t;o q)ie não ace:íte OS · IDQ.tivoS' allegados. 

Nã0 q\terer tomar a providencia cpte julgo . r;~;eces
saria, &olí o J?l!Ímeiro :fundamel'l.to, •é;•queter >a.di:R»-la.in
definidamiliüe< 

Sa1>emos que qtt.alqne.r:]!'tojectó ·q\te . aqtti-appaPi~a re
lativo a um systema gérll.!,ji.e .i.nstruc.çiio publica B<!Didis
·Cutido corq müita amplidão. Trata+tdo-se ·da instrucç;íü 
publi·M,se:pro):lae>.it cNm~ dê uma iiqiversitlá.de na cõrít 
do Imperio, niio é o proje'e.to'fi.'!lede tàl object0 ·se oMupe . 
que passará em uma só sessio. da c.&mara, ternporari.a, 
e sobretüdo na ~esente sessãO,. qu,e.já;:vai . eÍn. meío. 
Além,. de que .ainda, qnattdb ·passe .nesta casa: do· par]~- . 
menta, tem·os o séuailG;. onde terá támbem diEcuifao 
pt·.olbngmda . 

A creação,<l.e uma tHiÍveràidade, tratando-~ .conjun
tamente de todo o systemlt de ensino put1lico; não é 
ma tecia· q_ue· possamos di&eutir em uma · ~6 se.Ssão legis
lativa;· .talvez nos le·ve pelo menos duas ou mais sessiiea, 
cómo vemos que acontece quand0 se trata de reformas 
desta . importancia . . Niio podemos esperar · breve .soluçiio 
em assilmpto de tanta mvn,ta. E para que ternar depen
dente de tão embaraçoso 0bjecto uma providencía se
cundaria, que aliás vem satisfazer a uma necessif4de 
actu!!J:~ . · 

As reformas imp.ortantes sito sempre d·emoradas em 
sua pàssagem no par~amento. E' este o facto constani~ ; 
z.ssird., por .mais empenho que tivessemqs na reforma 
judiCiaria, debatida ha tantos ·annos, quer na imprensa, . 
quer no parlamento, todavia duas sessões l egish..t.i\'ns 
segUidas forão pt·ecis:.s para qúe fosse aqui appr.ovada, 
e ainda agora mm~e<;a no senado a ser discutida. 

Se isto aconteceu com a reforma ·judiciaria, w bre 
2. qual já havia oprniã0 formada no .Paiz, o que não 
acontecefá com a •·eforma da instrucção publica, feita 
desde, a sua· base, materia aliás ainda . pouco discutida 
entre nós? ., · · 

·Por- conseguinte., ·não €Ó nesta camara, como· nz. do· 
senado, eàt<t ma teria será lli\lÍto discntida, e consumi•á 
muito tempo ; sabretndo se se levantar- o espírito de 
9rrosição politica, ,como -se e&tá fazendo no senado em 
relaçâo . á reforma· judiciaúa. Sabemos todos nós qne 
na camara .ví.talicia qu-.!.lquer opposição tem meios muito 
poderosos para demo·rar a adopção de uma providencia, 
prolongando a discussão. 

E, se temos esses exemplos, para que• havemos.. de 
impedir uma prev~deucia U·rgente, que• não tam m
fluenoia , sobre o systema g.eral dá: instrt\cç·i\o · .publica 1 
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·P:lreee~me'D,~.se~ cenven.\ente':9,1:1~ Q.enl,<>r,çm~"a d~cisão 
·de · :!J.ma •~a;térra d·e P.1lq11e.na,_ ).mpottll.I!cm, _e verdade, 
pot~m: qtte ~- 1'eclafuad·a. U.fge:P.t~meli~~· p!I~lJ, Bl\tia~ação 
de .intereases ·attendiveis. · ' · · · · · · 

Rorventnr8:'JiiiO;mer~c~ diJ parllromento.l#ai)!eüo toda 
& •ttenÇãe, a'iaciliMe. d;,.;Ú\Stlil~ç~o iPUblimi.'l 'E ' para 
iusl'l nã;o df!nvém 'dbziinuir,as •kspez.~ a q]le são ,obri-
g"dos eiJ pais· dos .es_tb.dame$'f · . . 
~ miiJgii:en}-é dese?nlle~ído · .9,ue a. açe1taçiio .de exa.,. 

mes·em ·umas faculrlad~s litiierana.s fe;tos em outras eon
oorre· plll!ll ap,ro;p;tgii,Çi1o dos. ~_studos;joí.porc:(:ue áili.uitt. e 
que" eXàm'ês 'feitos ·ws~ãi> .yaler en:i :facri.luadé. 'd.i:fférente 
daquel1a em. que elllis se eWe<ituái·ão, ~ assiín adii:tnta-
se· a: catreira de:moyPs qüe têin esses.ecxamea .e qneirão 
.segair estudos superiotes diV:ersos daquelles. que se 'l!t 
cursiío no_ ~ugar aon'de estudou, e fói examinado, e já 
porque mmtos moços, '.que nàQ pód~rião por. seu .estado 

. de·. foftuna. trans';!?_ortarTse para. a.~éde das Jaouldades 
.CUJOS cursos·d~seJao sçgrtll', ·e ah1:frequentar .os estudos 
preparlltorios, J>bderão todavia habilitar-se nas materias 
cempetentes e ser exallJin,ados nos lugares de sua .resi
dencia, ou. mais, pFo::dmos · déll'a, e depois' de :leitos os 
fflltts exames-. então dirigir-se ás ciidades onde existem 
a» bculdades a ·-cujo . cm'S9 se. destinão. . 

Ass!m u.m moço.ra;sidente no Recife; por ~;xempln; não 
podera d_elxa:r.de. Vlr par:>. esta _ qôrte, .se quizer ,aqui 
estud,ar. medlCma, .afim. de mstnnr-·ae nas :rnaterias pr'e
para:torlas. Isto env:olve- gaatos, q.ue nem todos podem . 
fazer;- e assim J;nuitas vezes .obsta-se o _desenvolvi
me!lto de uma vocação. Dahi só pócl:e provir perda para 
o c1dadão e para o paiz, que àchàl'ia talvez neolla vo-
,cação desenv<i!lvida_grandes •.serv.iço-s. . __ 
. <? que s'::ccede. elll: rela9ão . aos. que se desfiinil.o á me

di ema, e· nao r~s1dem nos . lugares ond-e :as respectivas 
:faculdades estão coll:ocadas, aco:Q.tece em relaÇão aos 
q:ue ·desejão se.gui'i· os estudos. juridicus, _ · 
~t.t, ··que vautagem ~a nessà p~ohiliiçiio de aceitação 

rec1p~oca <:l'e exames ~e1tos nas d1versas eacqlas pr:epa
.ratortas das n~ssaE taculdades de insif"'!cs;ãa sppe1·ior 'r 

Sempre cons1derersemelhante proh1l:ncao como pro-
videncia 'iojusti:ficaveL ' 

9s ell:ar:r:ies · deestndos prepa~atorios entre -- nós _síío 
fe1tos .em tod~s a!l f~.cttldades P?r professores ptiblicos, 
e med~ante a mspecçao. da autondade do governo. Sen- · 
do assun , tanta garant1a offereccm os -exames :l'eitos na 
côrte, con_w .os exam_es feitos em S. Paulo, como os 
exa:mrs fmtos ,no Recife; e porque n]!Zão não serii.oelles 
ace1tos -mutuamente de umas para outras faculdades 'I 
Argumenta-~e ~om o. a?uso : ~as o meio. ~e repri

·mlr o ab,mo na.o 7 oppnmmdo.os mnocentes e_ mculpa
dos no abuso. Se sefazem ·rnáos exames, e sã0 appro
vados os examn;:andos, a culpa não é destes, e sim dos 
professores: punao-se portanto os professores. 

·M_as não : em vez de punirem-se os eulpados, ou aliás 
em vez de tomarem-se providencias para que os professo

._,:;,_e~ só approvem. a. quem ~ev~ni, t~márií?-se prpvidencias 
mren~as ao espulto c-e mstrucçno, soorecarrega!J.do-se 

· o~ p::ns dos alumnos com despezas, que deveríão pon
pe.r, ou embaraçando-~e que sigiío a carreira litteraria 
moços que por 'Í!\lta de meios defortnuanão proseguem 
em ,eens estudos. 

Tão erroneo proceclimento . niío póde continuar· e 
seria muito pnra-desejar que com brevidade repar~s
semos o mal existente. · 
• N·ão ha_ cou~a:_màis digna de reparo .do que o l'esul
ca.do da d1spos1çao .· dos actuaes estatuto.s das. nossas :fa
cul~ades relativamente. a essa . prohibição de. aceitação 
re()tproca de exames . 

.Um moço _fa~ exame d~ -latim, _por exemplo, na :fa
culd).de de direito do Remfe, é approvado, e sabe latim 

-~!l.ra-alli _cursnr os estudos jurídicos.;. mas se este.mesms 
·moço -por .gualq_uer dessas' circLlmstanciao .tão. êoinmuns 
na V:ida 'humana quizer transfer~r-sfi , par11, S. Pari.lo lá 
"!'~d~u·o seu latir;_t , ·sabél' o preparatario em um, lúgar, 
. ·e iie1<Jt:ar de ' sabe-lo el;IJ. outro.; só ;porq u~ faz un1a pe-
"l11'eua via;gem, ií· cousa sem expiicaçãó ;plamshel. 
. C:tt!llpr-e acabar com es~ _patente anomalia,. tão ,pre
·Ju~cral ·oos m~eTe~slis do ensino publico,; ·e isto canse~ 
· gmremos, ·r;ce~tando o .art. 1 o dq. .projecto sujeito á. 
MSll!t ·apret11açao. . 

Se a ptilneu·o 'fcmchmento apresentado pelo :nobre n:i-

· Iiistr.o .. ® i!llperiopara :nã,o a.c.eitar já : o,proj~cto, e q11erer 
p.otta,.I)to a.cl,llk lo, ,,_par~ce~nJ.e . impr,o.<l~P.e!lt~, ig\'lalm~nt~ 
1m procedente me· parece o ouj;ro motivp em rel.açao a 
~utorisa,çiíc. dada pelo - ~orpo -legi&!ativo. ao,podl)r exe
cutivo::paracJiefm;mar os e~tatlltos,·dcas lloS~ltll .di.J:Wrentes 
(aculdades. . . . . · 

'Diz o nobre miniatro que para ad9ptll-1! a :pro.vi!ioncia. 
do a;tjgo _em ,discussão seria preciso .iavolvet: . os es
tudos. ·e exames feitos na escalá eentral:111jlitar .e na 
escola de marinha: no entretanto que não se jufga elle 

_ministro; e.ompetente -para decFetar esta··pM.te-da refor
. ma, que deve ser feita pelos respecti,a·s .ministerios. 

Em ,pvimeiro Jogar,. direi •q1le,- ainda. .quan.do assim 
'fosse, fa<iil era ao nobre. ministro :obteJ; de seus .,I,\Olle
gas a promulgação de um decreto neste .sentido. 

·Creio, porém, que elia não .é . necessaria, por_que, 
;como . oo:·n·ata ·de ·fllzer aceitar ·os 'exames '<fé·.umas 
;para outr:~os :faculdades, a . auterisaÇão _eonÍerlda ao 
·mfuiste1'io· do impetio; Telàtiva á instrucÇão pil)ilica, 
qú..e está ll:eba:ixo da . . ~na "cómpetencia; não p?de 
dé1xar· de estender-se a . tod-os :as ramos .do ensmo 

;público, embora éstejlío ' illguns sob a imin<idiata -ins-
_pccção •le: outros miiústericrs. ' . 

O Si. CoEL~\1 J;to~nr~UE-'1: _:Não apDtaiJ.G. 

_O Sn. ALENÚn, Â:RARIPE:_:_Sem duvida, · desde que 
se :trnta de v.alidar exames em relaÇão 'á. instrt<cção 
pul\lica, esta decretaÇão Jlí\u p.óde c]'eix.ar de ser da 
:có~petencia ·do miniate,rio do imperio: (Apoiados e não· 
apoiados:) · . · . · .. · · · 

o Sn. MINISTRO DO IiUP~l\ÍO. ; _:E' : cuntra. as pala-
v~as da .lei. - · 

O Sn. ALENC.IR AnARIPE :~Admittamos poa·ém -os es
crupulos do nobre ministro do imperio .emquauto aos -

.exame·s relativos ás .escàlas Slijeita~·;aos .mi-nis.ter-ies. da 
guerra e da marinha: o que viria a acontecer;·se.o. il1ust1·e 
rniriistro fizesse · po,r sua par.te a reforma, seria· que 
não teríamos tamanho o beneficio, como desejamos, 
mas sempre teriamos a -maior pàrle c1o bem. 

Decretada pelo ministerio do imperio . a aeeitaçãq 
·do! exames de umas em outras facrildaaes, seguir-se
hia que os exames feitos nas faculdades de direito 
serião admittidos nas :facri.J.dader; de medicinct ·e yice-
versa,. e assim muito lucraríamos . · 

Eu adapto por maxima, que ·quanuo não posso gozar 
de todo o bimeficio, aceito a parte possível do bem: é 
o caso presente. Por isso ainda ro2·o ao nobre witüstro 
que use da :faculdade !que 'tem: assim faria o hem 
mais ·prompto, e portanto mais apreeiavel. 

Não insistirei na questiío da competencia do :minis
teria do imperio, embora julgue poder este micisterio 
tomar a providencia indicada em tqda sna extensão; ea 
ficaria satisfeito se ao menos, 11a parte .em que o nobre _ 
ministro se considera·autorisado, :fosse a reforma -feita . · · 
.Dimim,ir-se--hião as b.convenieuciasque tenha apontado; 
ellas reduúr"se-hião na maxima parte, e o mal serü' 
~ntão 6 menor possivel. 

O S11.. DuQUE-ESTll.IDA T!('IXEH\A :- O argumellto da 
inopportanidade é i nfeliz. 

O Sn, ALENCAR AMRtPE:- Sr.-presidente, a acdta
ção do aTt. 1• deste projecto parece-me que não será 

.recusado ror esta camara, po.rqnanto todos 0 ,8 oradores 
que têm .fallado sobre o assttmpto, inclusive o nobre 
ministro . do imperio, l'econhecêrão · que a dillpor;iç.ão 
nesfu artl&o contida é neces~aria e justa ;·o1·.a,-se -é ju~ta 
.e necessana, nenhuma .ra;oao aconselha o seu adm
mento, :que i;npor~aria a morte _do pr0j.ecto; _d~~atten
dendo~se .ass1m a mteresses- leglt!mos, e. preJudwando 
aque!les a quem podíamos desde já :favorecer .com esta 
providen9ia. 

Os .ex~mes ,dos ,estudos prepa1•a-tarios têm mna dura
çãm .defhuda, -são valiosQs .no espn_ço d<\ quatro anno~, 
·e findo .it;te tempo ·não podem mals' s.er-acett.os nas di
ve~sas instituições de :ensino superior; oa:a, é .sabido, 
pelo ·numero de :caquecimentos. .que .ha_- na. · casa, que 
gre.nde é o llUmel<o:de estudao;tes.qué têm Qs .se-u~ estu
dGs -pr'epa.rator.i:os ·ieitos çom .ap.pro.va.j:ão de .exames; e 
se es.ta_previdencia f.;,· demorada_, . esses es~uda.ntes -fic::
ráõ prejudicados, J.l.orque lhes n».o a-pr.ovi!ttrrra o tardw 
remedio. 
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~er:í. justo deste modo preterir intere58e8 de tantos 
jovens que podião desde j:í. inecre'\·er-ee nos respectivos 
clU'50S, e apreveita.r o tempo j:í. consumido nos es
tudos 'f 

Pareee-me injustiça. manifesta. o retardt.mcnto da. 
adopção desta providencia., e foi por Üito q"Ce me resol
vi a mostrar-me em opposiçiio á opinião do nobre mi
nistro do imperio nesta questão. 

O S11. C.~aDOso DE liiExEz.Es : - Y :li para. o senado 
para lá ficar. 

O Sa. Au:NCAa. AuaJJ>E: -Não importa; hçaeada 
um o que jnlgar do seu dever. 

U:w:A Voz:- Já. e~te anno o senado rejeitou projeeto 
de i~a.l disposição. 

O Sa. -~LEXCAR .h.ARIPE : - Esta. razão niio obsta : 
cumpre-nos decidir aqui os negocios sem considerar 
no que :f.ar:i. o senado. ~-ão ~>ei se a. disposiç.'io do pro
jecto 'J_Ue o sen:tdo não aceitou era igual á. que hoje 
discut1mos : creill que h:t al~ma. diversidade ; mas 
quando usim nii.o aconteça., o facto de rejeiçiio de um 
projecto no senado ni""1.0 .; motivo bastante p3r.1. impõr
nos silencio nesta casa. 

Se o sena.do recusou uma '"ez dar sua. approv;~ç.ão a 
uma. providencia aqui votada, uüo se segue que a. recase 
8empre. A pre,·.alecer a raw1o ~ora lembrada para nio 
tratarmos da providencia em discussii.o, a consequencia 
em que o ramo temporario do poder legislativo não 
devia xna.is occupar-•e de um assumpto qualquer, quan
do uma. vez enviado em projecto para. o ramo vitalício 
lhe não outor~sse a. sua. anuuencia: doutrina infun
dada. e inadnussh·cl. 

O Sa. CARDOSO DE "'IE:-"EZES : - Tem outro meio bem 
regular. 

O S&. ALE:SCAil ARAnJPE : - Porta.nto, Sr. presiden
te, se o projecto tem por fim satisfa.2er um11 neceisida
.:le publica, com vantagem de eidadii.os que têm os seus 
exames feitol, e que podem ser prejudicados com a 
demo~a, é evidente que pratienremos um acto de jus
tiça. adopta.ndo-o com brevidade. 

Se se trata.see aómente do futu~o, ~e niW quizessemos 
U!mbem acudir ao pas,ado, em razão dos exanies jú. 
feitos cujo lapso vai correndo, eu me conform:tria com 
o retardamento que !e qner ; porém visto que seme
lhante retardamento traz prejuízo aos que ji têm exames 
feitos, não o pos~o admittir. 

Sr. presidente, niio me alongarei na di!cusaiio; a~ 
nas quiz advogar legítimos interesses daquellett que fi
earilio prejudicados com a demora na approvaçiio de 
urna pro'"ldencia, cuja utilidade é geralmente reconhe
cida.. 

Portanto, concluo decl:~rando que voto pelo art. to do 
projecto, nceitando a emenda apresentada. pelo nobre 
<!eputado do ~Inranhão. 

O s ... C::orrêa de Olh·el .. a (Jfinittro do imperio): 
-Sr. presidente, eu u!.o me oppuz ao art. to do pro
jecto ~ue se cli•cute; ao contrnrio, dkse que elle con
:ém d1spo!iç-.ão até certo po~to conveniente, e dei a razão 
oonderando que os estudos ou os meios da educaçiio 
;nperior dos a!umnos tornão-se mui dispendiosos c dif
Jieeis, desde que é neces~ario que estes vão de uma para 
QUtra província. para fazerem os exames de preparato
rios, por niio ser a faculdade existente no lugar de que 
<ão naturaes ou em que residem a do curso ou espe
cialidade a. que ee dcstinão. 

Entent,ii, porém, Sr. presidente, que, estnndo proxima 
;:. discus~ão do projecto de reforma dllinstrpcção publi
ca, e devendo conter """e projecto disposiçúea gera.ea a. 
respeito dos cunos de prepara.torios annexos·ü facul
d!l.dee e de quae!quer outros e•tabelecimentoa de enfiino 
que se !un<larem n·~s provinciu, donde posoíõo eahir 
.. nud.antcs h:l.bilitaeos p11.ra. a ma-tricula. no& CUl'l\0& su
periores, fõra mais conveniente aguardar aquella dis
cussii.o na qual Hl aquilataria de um modo completo, 
como deve ser a reforma de tão importoo.te objeeto, o 
pe~o da difficuld.ade que acabo de usignalar. 

Entretanto1 como ficou prejudicado o a-iiamento que 
t>(!dio o meta 11luatre collcga, deputado por Pernambuco, 
á:.; a oeca.silio de occupa.rmo-nos daquelle projecto , 
e eu não tenha outras razões pa.m oppôr-me :i. adoP\M.o 

do que dispõe o artigo que se está discutindo, declaro, 
em resposta ao orador que me precedeu, que, se a ca
tna.l"a entender e quizar appro\-ar- o mesmo artigo, não 
lhe negarei o meu voto. · 

Nii.o me utilisei da. autorisac;ão que tinb:J. para. re
formar essa parte dos actuaes esta.tutes, dige-o franca
mente :1.0 nobre daput&do, porque vaclllei em abrogar 
uma dispoeição pre\·entiYa dicta.a.. pela. observação e 
experiencia eem esclarecimentos completos e ~sitivos, 
e os que tinha. o go\·emo n1io me pareciii.o suffi.cientee 
para erer q_ue, sem _certa.s medida.s gera.es, sem cautelas 
e providcncu111 que tornem mais rigoro&os e Ntisf:.lCto
rios os cxan1ea de prepara.torios, ee devesse prescindir 
do remedio adoptado parn evitar um abu~o s».bido, que 
em o de se facilitar os exames eiP uma. facul.u.de para 
scn·irem na outra. (Apoiado•.) · 

E a. proposito convem lembrar que seria conveniente, 
se os nobres de}lutados querem approvar o referido ar
tigo, tomar qualquer proYidencia afim de não se jul
garem validos os exames procedidos na mesm& época., 
q_uando em outra faculdade o estudante houver incor
rido em reprovação. (Apoiado...) 

Quando o governo, usando da a.utorisação do poder 
legisla.tivo, prohibio que fossem aceitos em uma fucul
dade os ex~tmes feitos em outra, teve por fim cortar por 
abusos que se daviio naquelle sentido: se a cam:tra, 
porém, t!ntende que 111! cirenmst.ancias não Eão mais as 
mesm&.~, que nii.o sio preeila' novas cautelas, resolverá. 
segundo o eeu judicioso criterio. 

O S11. ALENCAR All..'-Rll'E : -As cautelas podem 6er 
tomadas depois. 

O Sa. MINISTRO DO lliiPt:BJO :-Estou no que já disse ..• 
O Sa. DuQUE·EsTRAPA Tt:tXEIRA. d:í. um aplirte. 
O Sa. :MJNIITRO DO lllll'EBJO .•• que o o.rtigo contém 

uma chsposi<;-ii.o que adopto, porque reconheço certos 
inconveu1entes do regimen a.etual; como ministro, 
porém, niio estou ainda. habilitado para julgar se se 
reproduzirião os factos que dctennin:i.rüo as disposições 
dos estatutos vigentes. Entendia que na dÜieu!Sii.o do 
projecto de reforma da instrucção publica poderíamos 
tomar providencias xna.is proticWLS e bem combinadas. 

O Sa. DuQcE-Esnr.AD~ TEIXEIRA d:í. um a.parte. 
O Sn. l\hNJ&TBo DO IMJ>Enio :-0 nobre deputado h a 

di11.11 e.;t:í deEejoso de travar discus~ão comigo, dando 
sempre ás minhas pala'Tall interpretação que não é 
a verdadeirn ! 

Julgo, Sr. presidente, ter dado as explieat;õcs que 
de,·ia. N""a.o me opponho, digo-o ·ainda uma "\"eZ. ao 
artigo, apenu reftexiono que sua m:~terin, Eegundo o 
meu sentir, seri11 mais c.abh·el na lei da reforma dos 
cstabelecimentot geraea de instrucç:to publica. 

Niuguem mais pedindo a pala1.·ra, fica. a di•cussão 
do art. l• eneerm1a., não se ,·ota.udo por falta. de nu
mero legal. 

Entra em discusStio o art. 2.0 

O Sr .. ~leaca .. -'rarJpe : - Sr. preEideute, aj>
J>rovei de muito boa ..-ontade a diEpoEição do :lTt. !• 
deste projecto; quanto, porém, a este nrt. 2•, e aos 
demais que se seguem, tiiuto diocord&r profnnd:!mente 
do se11 nobre nutor. 

O Sa. FEaBEIU DE AGtua :-E eu tambe:r.. 
o Sa. ALI!!:OOCAI\ AaAI\IPE: -E rne parece, Sr. r,resi

dente, que o nobre deputado pelo Piauhy, ns.s di~po•i
çúes que con!igna neste artigo e nos !l<!guíntes1 mani
fest:l-•C em completa contradieção com a doutnna 9.ue ·;p, 
aqui ~mpre tem ~ustentado opponao-se a. pri'-"ilegtos.';. 

Sim, o ll<'bre deputado que ~empre aqui tem impug
nado a conces&Ko de privilegios outorgados pdo par- · 
hmento, é entretanto 1:> proprio que por e•tes :1-rtlgos.. " 
quer conceder :í.s cougrega','õe& das faculdades de di- , 
reito e de medicina o poder de fazer leis de Jlrlvilegio !. 

Ora, s ... presidente, t-e r~almente o p:u-lame!lto nem. 
sempre se xnautém nu raiaA do ju~to limite n:1. coú..l 
ce~aão de favores particulares, ou na adopçiio de leis 
de excep<:iio em beneficio particular, o q11e n'io de.-e
mos receia r entregando esta attribui~·ão á~ congregações 
das nossaa faculdades de·direito e de medicin~o 'r · 

Se o projecto tem por fim cohibir abusos, asseguro 
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o · .sen illustrado autor que, em vez de conseguir tal 
fim com a. innova.ção feita. nestes artigos, vai tomar 
esses a.busos maia numerosos e maia faceia. 

Se o nobre ieputado por muitas vezea ee tem inquie
tado vendo esta. e&JIUI.rj. a.pprovar projectos concedendo 
a estudantes CÜBpe!tlM de exame e de idade, como vai 
:facilitar estas favores, dando competepoia ás congre
gações, que por mais zelosas que sejã.o não deixàráõ 
de ser inHueneiadas pelo mesmo espinto I.JOI' que o úa 
os legisladores do paiz? 

Direi mais, Sr. presidente, que esta. dispOsição é in-
·• constitucional, poTquc enceTra o poder de legislâr 

concedido ás congregayões das 'faculdades em relação 
n e~;sa.a esl!ecies particUlares. Isto seria. um:~. derogação 
de a.ttribUlções do corpo legislativo. 

Fuer exceJl9ões na lei, isto é, derogar os princípios 
gera.es da lei parA attender a um caso especl.Al, é por 
certo poder muito importante por suas consequencias, e 
jimais os legisltldores de um povo demittiráô de si eEse 
poder sem imprudeoci:J.. 

Se a lei· niio for observada em ~ttenção aos casos e 
interesses particulares, a. lei nio terá valor, e niio po
derá servir de regra, como é do seu caracter csseneuü. 

S6menh cireum&tancias mui forçosas devem obrigar 
a íazer cxcepção na lei; e para dispen83.r na lei, é 
comlletent.c a autoridade que a. faz; níio só {Iorque a. 
txeepçlo ou dispensa. constitue uma outra le11 como 
porque só essa autorid!1.de póde bem a.vnlia.r d.:l. \"a.nta
gem do privilegio que estabelece, pesando as razões de 
con\·enicncía. índiv1dn:tl com os motivos da ~usa. 
publica. 

Podendo as dispensas da regra causar perturbação na 
ordem gcr:U das cousa.s, o.o supremo legislador deve 
estar rese~·ado o poder de as autorisar. 

E' ver~dc que o nobte deputado procura estabelecer 
algumas :norma.s, ás quacs se deveráü cingir as con
gregações nas dispensas que devem dar; mas em todo 
caso, qu:Lesquer que sejiio ns norm:1s, ou limitações, 
consagra o principio de poderem as mesmas congrega
ções dispensar na lei. E se isto sómente ao corpo legis
l:ltivo deve caber, será. incongru~ncia arm:1r essas cor
poraçües meramente scienti6.eas de poder tão extra.ordi
nario, c por isso perigoso. 

O nobre deputado sempre tem llroiliga.do os iavorcs 
e conceesuea particulares votadas nesta =· Entendo 
que nisto n:io ha inconstitucionalidade alguma, visto 
como tacs favores e concessues são feitas pela uoiea 
entidade que p6de :fazer leis, interpreta-las, suspendê
las c revoga-lns; na automação que ee pretende con
ferir ás congregações dns nossas faculdades ecientifieas 
cnxer"o cert~ inconstitucion:Uidade; e para mim é 
tanto 'kais notavel essa pretençii.o, quando ella. parte 
do nobre deputado pelo Piauhy, sempre elitrenu() d~;
'fensor do nosso pacto fundamental nesta. ca.s:t. 

O Sa. CoELno RooarGm:s :- Ora, já. achei quem seja. 
mais amigo da constituição do que en 1 

O Sa. ÂLE:o<c.lR AnAniPE :-Não sou mais amigo da. 
constituição do que o illustre representante pelo Piauhy; 
mas folgo de o acomp:mba.r na de!esa. de tão caro ob
)ecto. 'Mai agorn. divergimos. 

Agora. entende o nobre deputado não ferir 11s regras 
eonetitucionaes ; e eu presumo que o art. 2• do seu pro
jecto ns olfende. Entretanto não penso Msim quando 
est:l augusta asse;nbléa. yota nlgwn privilegio ou faz 
q, ualqncr concessao particulsr ; porque em ta.e! ea.ros 
ha apenas o uso de !lma a.ttribuição leg-~1 .e t~?da a 
(\uestã.o versa. em verifiear-t!e se para o pnvilegt~ ou 
concessão ha fundamento. Se existe fundamento, ent5o 
• a.cto não ae 'Pn.uea. como mero favor _particular, IDa.S 
como aatisfação a. uma. necessidade social: porque at.-

tender ao que é justo é de eonveniencia. geral (apoiados}; 
e nenhuma sociedade poderia subsistir, quando ella. llio 
satisfizesse ás ~UB&II preten\)5ea tão sómente porque res
peitão immediatatmente a interesses indi vidUAell: jas
tiça. é a. }>timeira. condi~o de qualquer sociedade. 
(Apoiados.) 

Voltemos porém ~ questão da.s dispensas, que se
gundo o nobre deputado devem as con~egações dar 
aos eituda.ntes para. a m3tricuh, quando estes não es
tão habilitados nos termos legs.es. 

Determina a lei que ninguem, sem certas condi
ções, isto é, sem a maioridade, e sem a approvação 
em especificadas materias, possa. m~tricular-se nas fa
culdade• de direito e de medicina, ou em outros cur-
sos scien tificos. · 

Nll.da mab simples do que a. ob~ervancia de taes pr_e
ceitos: ma.s não acontece assim ; e como o corpo legiS
lativo ha. facilit:l.do essa.& leis de privilegio, como o no
bre depnt:l.do :tcerta.damente as denomina, somos a,tor
mentadoa constantemente com exigencias para. taes 
favores, cujo abuso, motivado por mal entendida be
nevolencia, suscitou n.:~ animo do nobre deputado a 
idéa do seu projecto, persuadido de q,uc assim melho
raria esse ramo do serviço pubJ.ico. 

Não se illl.ld.:l. o nobre deput:l.do; • mal crescerá., 
porque as »olicitações pemntc os lentes das co~grega
ções respecti'>as terão mais prompto e certo effe1to. 

Se actualmente ante o corpo legislativo os estudantes 
:l.cb5.o benigno acolbitnento, niio ncbnr:l.õ diverso 
tratmnento perante uma. corporas:ão menos numerosa, 
que não tem razão de ser mais r1spida e menos condes
cendente do que o são ns eamaras legislativas. 

Vejamos as hypothcses possíveis. 0!1 s.s c~ngrega
ções não negão matricula :J.OS que pedirem dlSpensas 
de exames e idades, e então temos o g:aude _mal 
da relax3Ção das norma.~!. l~gaes ; ou torn,.o-se ngo
rosas c se\·eras1 denegADd_o .as pretenções, então ~remos 
~ui os estudantes :J. solic1tar os fnvores que hoJe so
licitão. 

Não desapparece, pois, :J. inconveniencia que o il
lwtre autor do projecto teve em mente íazer desapp!!.
recer. 

O remedio ao mal é outro ; é cumprirmos o dever 
de examinar as pretenções, e só attender a. nlgnma. 
que tiver em seu !a"Vor moti"Vos justificados e ex~or
dinarios. Façs.mos isto, e tudo neste ponto ir:!. perfcLta-
mcnte bem. • 

Nií.o sustento o excessivo ri~orismo ~e não fazer ra
z.oa.veis exeepções ; :mM quando os lcg~,sla.dores _de ?1!1 
paiz và9 dec:a.hindo nas concessões de fAvores mdiVJ
àuaes, fazcnd o-os eem mui. ponderosas cau~ para ju~ 
tificnr a. derognção das thesea geraes da let, esse p:uz 
vai mal .•.•• 

O Sa. CoELHO RoDll.lG'tl'ES : -Apoiaio. 

O Su. A.u:~cA.a A.nARIVE : - •.••• e ne6te ponto estou. 
muito concorde com o nobre representante do Piauhy. 

Mas emqua.nto i dispo"õição -por e\le sustent:l.da no 
art. 2• do seu proje~, não o ~ou:panho. E_lla. me pa
rece contraria a preceitos constitucLonaes; nao melhor;~. 
a condição das cousas, obtendo-,se que só e0;~em as 
aulas superiores os estudantes de'V1damente h~bilita.dos; 
não arredar! deste recinto na pretenyões de dis~nsa de 
ida.de e de exames; portanto, voto contra. o art15o e=. 
d.isc:u.ssia . 

VOZES : - Muite bem. 
A dieeuesiio fica adiada pela. hora.. 
Dada a ordem do dia, leva.nts.-se IL sessão ú quatr<» 

horas da tarde. 

FUI DO SEGUNDO VOLUME. 

ToliO D 
3l 
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rng. 50. 
<le J •• J. Precioso, pag. :l.2. 
<le F. G. de Araujo, png. 3i. 
,Je 1.. G. de Ar.t\ljo, pag. 50, 
de J. J. Doria e outros, pa,Q.". ;,(1. 

" <!e J. S. B. Machado, png. ~l:L 
tle .T . • 1. da Silva Junior, pn,~. I :10. 
de.\. H. P. do Lago, pag. ~1_111. 
de C. J. dos S. Borge~, pag. :lO!. 
•l•• B. C. Utinguas~ú e outro~, p:lg. S 1. 
tlc .J. F. Yilla-~o,·a pag. 218. 
,J,. P. 1. <le :\lir:u:<!:r. Junior e •mt:•o, ~';.;:. 

2JS. · .. 

d•• ,J. "\. de Carvalho, p:::z. '!OU. 
<le F1·d Jo:t<ruim do :Efplriro-~ant•, L'?.~: 1:, l 
do t· tenente )I. A. ue O. Brito. p:ig :,, 
do xlferes :i>I. G. C'oel!:o, pnp;. :>(~. 
do Dr. S. S. de Il!dre]Jc.•, pag. ,[), 
•lo major F. J. D. :'llatto•, pn.g. 151 .. , . 
•lo <:apitiio C. S . .r e :llruh••Jro'·. p:tp: .. ,i • · '; 
rJo m:u·echnl de c-ampo J. da\. ::. ,.., ,,,, • 

<irca, pag. '!00. 
<la tem.ntc-col·onel J. <le )L l!im; •· ~' I , 

png. 200. 
<1" alferes J. A. de Bllrro~, prt.g. ~\l\1 • 
rlo alferes :\I. E. un :':ilv~, l'ng. '!00. 
olo padre .M. ,J. B. Cavalcanti, pnl!". '2 
c.l•>s cmnl'C!!aUos da tht~~()utnria \t~ f a" ''l o\~ 

.le :11ina8-Gerae~, pu~. 1:}0. 
tln)!t lentes d~s '!UC\llUuües de l'r:t:thc~t:~t •.: .~~~ 

direito, p• g. I ;j I. . 
•ln~ empregado~ do thesouro n:l~lO~•:d•. :-:,J.. 

:!18. 
l'xivilep;io a. J . . ). }='. de }!clf:JH}C e Si1Y:l, r~~;.:, ... :\ 

3a, n e 21!). 
Proprictl:tdc e n.<o cxcln•h·o ao tle~cobri..lo\· •k • ""· 

in•lu~tria. util, pag. i'!. 
Pr0roga1·iio de pr:tzo para o Banco do )T:H:u : · '•, 

!lag. 217. . , ~ 
0 

, . 

I:cfort11a. do l"t_l!!ilnentn, rJ~~· ·!, a, ... 3 (' <t1'. 

,. eleitoral, pag. !l~. 
Tie:o.dmiEsi'io no 'tll:IUI'O do c·xerc.ito 30 t~· ,-_:,· ',) "' ' l 

E. )f. T. de ~:unpaio, pa:;s. 2;•,.3:1 :' :, __ 
l~csposta. :i falia tlo thrtorw, png~. ·• e (., 
Sc!?-~ÜCS noctun1;tg, r:IJ!.. 5 . 

Rio de Janeiro. lSil.-Typ. bnp. c Const. de J. VJU.ENE'L"'E" C. 
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