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CAIAR! DOS SRS. DEPUT !DOS 

t•rhueira ~>essào J)reparat.oria om 
2": de .&bril de 18':1. 

l'UESIIJ&NCIA. DO SR. H&NilJQUES (3° VICE-I'&E!IDENT&). 

O Sa. PaESIDE:<TE nomêa para servirem interinamente 
de 3° e {<o secre~rios os Srs. Coelho Rodrigues e Dias 
ua l{ocha.. 

A·~ onze horas e meia da manhã, feita. a chamada, 
achão-:;e presentes os. Srs. H~nriques, Paranhos, G~i
ma.rães, Coelho Rodr1gues1 D1a.s da. Rocha, Souu Re1s1 
Angelo do Amaral, :-"-ssis Rocha, Andrade Figue!ra, 
,João l\Iendes. Ca.rnerro da Cunha., Alencar Aranpe, 
Cap:1nema1 Aureliano de Carvalho, Diony6io Martins, 
Gama Cerque ira, Vieira d:t Silva., barão de Anajatuba, 
Mello :!:lloraes, :Manoel Clemcntino, Ferreira Vianna, 
l\leuezes Prado. Jansen do Paço, Lamego, Benjamim, 
~!ello Rego, Luiz Carl~s, Cand!do Mendes. Domingu~s, 
Casado, Jeronymo Pemdo1 Jose Calmon e Mello Mattos. 

O Su. ·!• SECRETAJUO, servindo de 1°1 di cont:J. do 
seguinte 

EXPEPIE:STE. 

l:m ollieio do ministeri~ do impcrio, enviando as 
:uithenticas da eleição a que se procedeu no 2o districto 
<:leitora! da provincia de Pernambuco, afim de preen
clter-se a va;;:J. deixada nesta camara. por ter sido no
me::tdo par:~. o cargo de mbistro e secret:~.rio de estado 
uo~ ncgocios cio imperio o Sr. João Alfredo Corrê:~. de 
Olivcira.-A' co=iss;io de poderes. 

Outro do mesmo ministerio, enviando as authcnticas 
rela~i v as ;i. eleição effectuada no 4° districto <!a. pro
,· inda da Bahia. para o preenchimento da. vaga q_ue 
ueixou na mesma camara. o Sr. Luiz Antonio Pererra 
Franco, por haver sido nomeado para o cargo de mi
nistro e secretario de estado dos negocios da marinha. 
-A' mesma. commissão. 

Outro do mesmo ministerio, remettendo as a.uthenti
ca.s das eleic,,ões que se fizerão nos 1• e 5• districtos da 
provi!lci.a. de ~lina.s-Geraes, afim de preencherem-se 
as vagas qne deix:í.rão nesta. cama.ra. os Srs. Joaquim 
Antão Fernandes Leão e Joaquim Delfino Ribeiro da 
Luz, por ha.'\'"erem tomado assento no senado.--~· mes-
ma commi.ssão. · 

Out.ro do mesmo ministerio, remettendo a.s authen
ticas relativas á. eleição a. que procedeu-se nos collegios 
eleitora.es do ~· districto da provinci:~. de · S. Pedro do 
Rio-Grande do Sul ( exceptua.dn :1. do collegio do Pasao
}'undo), :~.fim de preem:her-se a v~ que deixou nesta. 
cama.ra o Sr . .Antonio Rodrigues Fern.a.ndea Braga, por 
haver tomado assento no aena.do. - A' mesma. com
missão. 

Outro do me.mo mini.Jterio, tranamittindo a.a a.u
!tenticas relativas ás eleif<)es que se effectuárão nos 
ollegios deito:a.ea dos 1• e 2• districtos da. província. do 

~ea~:í. Ç exceptua.da a do collegio da. Imparatriz d!) 
~· distrtcto), afim de preencherem-se as va"'as que ~ 
ha.verem tomado assento no senado deixãJ!io nesb ca
mara os Srs. I'omingos José Kogueira Jagua.ribe e Je
rony~o _ Marti.ni:mo Figu.eira de Mello.-A' mesma. 
comnuss.to. 

. Outro do meemo mini.steri61 transmittindo as authen
ticas concernentes á. eletçiio a que se procedeu no 3• dis
tricto da provincia. do Rio de Janeiro, afim de preen
cher-se a vaga deixada nesta. cama.ra., por ter sido 
nomeado :para o cargo de ministro e secretario de estado 
dos negoc1os da ngr1cultura, commercio e obras publi
cas o Sr. Jeron,·mo José Tei::..:eira Junior.- A' mesma. 
commissão. • 

Outro do Sr. Rannundo Ferreira de Ar:~.ujo 
Lima, communicando ·que S. :M. o Imperador houve 
por bem nomea-lo ministro e secretario de estado do& 
ncgucios da guerra.-Inteirada. 

Cinco dos Srs. 'isconde do Rio-Branco, Francisco 
d~ Paula _de Negreiros Sayão Lobato, Manoel Fran
cisco Corrca e Theodoro :Mach:!do Freire Pereir& da. 
SilYa, communicando que S. 111. o Imper:1.dor houve 
por bem nomea-los: ao l o, presidente <'o conselho 
mini•tro da guerra e interino da fazenda; ao 2•, d~ 
juotiça_; ao 3•, de estronõeiros, e ao 4.•, da agricultura. 
-Inteirada. 

Achão-se sobre a mesa, c sii:o remettidos á commis
são de poderes, os diplomas dos Srs. Joiio Alfredo 
Corrêa de Oli'\'"eira., João Capistrano Bandeira de Mel
lo, Jo•é Antonio :Moreira da Rocha e Jeronymo José 
Teixeira Junior. 

O Sa. PaESiliE~TE nomêa para ser\'irem interinamen
te na commiasão de poderes O> Srs. Candido l\Iendes, 
Angelo do Amaral e l\Ianoel Clementino. 

O Sa. 1 o SECRETARIO participa. que os Srs. conde 
de Baependy e Cardoso Fontes deixár-:i.o de compa
r~ce~ por incommodos de saude, e que o Sr. F. Bel-:· 
h•ano :~.cha-se prompto para comparecer ás sessões. 

Nada mais h:wendo :1. tratar, lev:mta-se a sessio. 

~eguoda sessão preparatoria. 
em 2~ de Abril. 

I'J.ESlDE.'iCIA. DO SR.. H,E:qJQCES (3• VICE-PBESIDE:-iTE). 

SlllDIUlo.-Expedimte.-Éieiçiio do Ctarti.. (1• e~· d.i>
Cricro•).-Elnção dt P~mDuoo (2• districto).-E~
ção da. Bahia (~• dütriC:O).-Ekição do Rio dt Ja.
mire (3• dütrielO).-Eleiçilo dt JlifUU-GtniU (1• di8-
tricC.).-Eleit;ao do Rio-Grande do Sul (2.• di.stricto). 

Ao meio-dia, feita. a chamada, e achando-ee pte-
seates oa ~~-~nriquea, P&l"a:ho_fb_G~atiea,._Coelh~ 
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Rodrigues, Dias da R~lla., SoUZ& Reis, João :M~des, 
Candido !llendu .AsSl& Rocha, C8Jiado, C:trnell'o da 
Ctmlta, !llenezu Prado, .AJJgelo do Amaral, Jeronymo 
Penido

1 
l\'[anoel Clementino1 Ferreira Yianxw., Gama 

Cerquel!·a, .A.urelimo de Carvalho, Dionysio Martins, 
.Jollé Calmon, Fausto de Aguiar, Duque-Estrada Tei
xeira, \1eira d:t Silva, Fontes, Janeen do Paço e Leonel 
de Alencar, abre-se a sessão. 

O Sa. 1• SECRETARio dá. conU. do seguinte 

EXPEbiE~TE. 

Um officio do ministerio do imperio, enviando, em 
ad.diuunento, a authentica da nova apuração ~er:ll d::. 
eleição a que se procedeu no 2• districto cle1toral da 
província. <1o Cear.i.-A' commissüo de poderes. 

Outro do 1• secretario do ienado, commuuicando que, 
tendo-se reunido hontem o mesmo senado, verificou 
haver na côrte numero sufficiente de seus membros 
para abrir-se a assemblea gera!.-Inteirada. 

Outro do secret:..rio do collegio eleitoral da cidade de 
Bagé, na província do Rio-Grande do Sul, rcmettendo 
a cópia da acta da elei<;.iio do dito collegio pertencente 
no 2• districto eleitoral dA mesma proYincia.-A' com
missão de poderes. 

Outro do Sr. deputado Manoel Fernandes Vieira, 
communicando não poder cemparecer este anno ás ses
:'!Ões.-Intcirada. 

Outro do Sr. deputado ::\Ianoel Sobral Pinto, com
municando que por molestia não tem podido compare
cer á.s ses.ões; o que farã logo que seu estado de saude 
o permitta.-lnte=d~. 

Outro do Sr. deputado Ildefonso Simões Lopes, com
m=icando achar-se prompto para os trabalhos legisl:l.
tivos, não comparecendo ás seEsões preparatorias por 
incommodos de saude.-Inteirada. 

Lêm-se,e '\"ão a imprimir pam entrar na orde::a dos 
trabalhos, os seguintes pareceres : 

.:L~JÇ:iO DO CEARÁ (1° dÍ$(fÍCto). 

"J,commis~ãoue constit11iç:,o epocleres, tP.ndo exnmi
nad• a. acta de apuração das eleições <lo 1• di~tricto dn 
pro\·inc1a do Ceará, a que se mandou proceder para 
~reenchimento J.a \"aga que deixou nesta camara o 
::'r. depu?do Dm':ing<Js José ~O,!!Ueira Jaguaribe, por 
haYer s1do escolhido sena<ior pela mesma prm·incia 
:assim como as actas ~rciaes dos collegios da Fortale_: 
:z:~, !llaran;,.'"llape, _-\quiraz, C~cavel, Aracatv, S. Ber
nardo, Quixeram'-'bmJ1 Cachoeira, S. João do Princi
p~, Saboeiro e lll:~ria-Percira, nenhuma lrren-ularidadc 
11otou no proces:;n __ das mesm:1s eleições, e, portanto, ,; 
de parecer que •••po appro,·adas, recoJJbecendo-sc da
putado pela referida pro~·incia o Sr. consdheiro João 
~::pistr:uJO ~:t!Jtl.eir3; ~e )ldlo, cujo dip!oma tm;Jbem 
1:01 presente a comnassao, por ha,·er reum<!o a maioria 
legnl de votos, arcbivan<lo-s<: os papeis. 

" ~oncorrend'? :í elei,·li.o 3!)8 eleitores, dh·ídio-sc a 
TOt:!.<;ao da 'egumte fórm:~.: 

Conselheiro João Capistrano B:mdeira de 
:i\lello. . . • . • . . . . . . :!05 
Dr. Gonçoalo de Lagos Fcr:1andes Bastos. 133 

" Sala das commi;.~;:;e~ , em ~8 de Ahril de 1811.
Candido Mrn<le.,· de .Almeida.-.411!Jd<> Thoma;; do Amaral. 
-Nanoel Clemmtino Car11eiro drz Cu11ha. " 

ELEIÇÃO Do cnai. {'2o district.o). 

."' À commissão de con:titnição e _poderes, tendo e:u
mmado _a ~ta de apurar;ao das de1çves do 2• disiricto 
da prov~nc1a. do Ceará, a que se mandou proceder para 
~reenchimento da vaga que <lei:xou nesta carnara 0 
:;r. deputad? Jerony~o )iartini=o Figueira de Mello, 
por haver &Ido escolhido seLador pela mesma pro-riocia 
e ~mo tal tomJt.do as•e?to na re•pecti,·a camam; 

,aBSUD como as actas !'arc1a~s do~ co1J<,gios de Sobral, 

• -\cn!"llcú1 Gnllja.,_ Viços11, lplÍ,!_ ~a~rité, Ss.nt'.A;m.a, 
C:uunde1 S. Fr:mCJsco e Sllllta ~mterm, nenhuma. u-re
gul:u-idade notou no processo das mesmas eleições · e, 
port!I.Dto, é de parecer que sejão approvadas, reconbe
cendo-!e deputado pela referida· previncia o Sr. José, 
Antonio :Moreira d.a Rocha, eujo diploma tambeu 'oi 
presente á. commissão, por haver reunido maioria l~gai 
de votos: archivando-se os papeia. 

« A camara apuradora não contemplou no seu tra
balho os votos dos collegio~ da Gra.nj:~o e de S~t' _-\nna, 
a que concorrêrão 5!t ele1tores, cujos votos, amda con
feridos ao ee~ndo cidadão menos votado, nfio alteraria 
o resultado aaguella apurnção. 

a A e~ta ele1çiío não concorrêrrLO os eleitoi·es do col
legio da Imperatriz, t. dos papeis que forão presentes'' 
commissão não consta o motivo deste acontecimento. 

" Concorrendo á eleição 306 eleitores, di\·idio-se '' 
votação da seguinte fórma: 

José Antonio :Moreira da Rocha • . • 182 
Dr. Paulino Nogueir:~. Borges da. Fonseca. 124 

" Sal:~. das commissües, em 28 de Abril de 1871.
Ca,.dido Jlmdes lk .Almeidc..-Ange/o Thomaz do Amam!. 
-Manoel Clemeuti110 Cnmeiro da Cunha. " 

ELEIÇÃO DE PER~AllllCCO (2o districto). 

" A commissíio de constitui,.ão e· poderes, tendo exa
minado a acta de apuraçiío das eleições do 2• districto 
da província de Pernambuco, a que ee mandou proc~
der pllr.l. preenchimento da vaga que deixou nesta Cll
mara o Sr. deputado Joiio .Alfredo Corr<ia. de Oliveira, 
por haver sido nomeado ministro e secr~tario de e~tada 
doa negocios do imperio, assim como ns actas dos colle
gios de ~azareth, Goyana, Olinda, Iguarus~ú e Li
moeiro, nenhuma irregularidade encontrou no proces~o 
eleitoral; e, portanto, é de parecer que sejüe as mesma;; 
eleições apJ?rovndas, reconhecendo-E e deputado pela re
ferid.:l. provmcia. o mesmo cidadão, cujo diploma. tam
bem :foi presente á. commissão1 por ha\·er reunido :\ 
maioria. leg;~l de Yotos; archivando-se o~ papei8 . 

«Sala das commissõ3es, em 28 de Abril de 1871.-c. 
;l/e11clts de Almeida.-Anyelo ThomQ;:; do Amoml.-.1/v.
nocl Clcment;no Carneiro Ja Cunha. u 

ELEIÇÃo DA B.\DIA (4° districlo). 

" A commissiio de constituiçiio e podere~.- tendo exa
minado a :l.Cta d:~. apuração das elei\·ões do 4.• districto 
da provh1cia. da Bahia., a que se mandou proceJer pa.l",: 
preenchimento da ~-aga que deixou nc'ta camara ·> 
Sr. deputndo Dr. Luiz Antonio Pereira Franco, por ha
Yer sido nomeado ministro e secretario de est.1do uo,; 
ncgocios da marinha, assim como as aci:Js dos colle
gios de Inh:'-mbupe, Purifica1·iio, .Al:!goin)~,,s, Itapicu
ru, Abbadta, Pombal, Tuc:mo, :Montc-:::,a,to Gere-. 
moabo , Jacobina, YiUa-!ioYa da 1{ainha, ~ento-Sé O:! 

Capim-Grosso, nenhuma irregularidad<:: encontrou :JO 
processo eleitoral ; e, port.1.nto, é de parecer que sejão 
as mesmas eleições approvadas , reconbecendo-~;e de
putado pela referida província o mesmo cidaJão nor 
.bllver r~unido a maioria legal de votos; archivan'do·-~e 
os papeis. 

" Cumpre notar que na apuração fcit:J. pela camn1·,~ 
municipal de Inbambupc niio se contemplou ",·otaç;,., 
dos collegios de Abhadia, Pombal, Yilb-Xom da J:a!
nba, Sento-Sé e Capim -Grosso, onde concorrêriio ~4~ 
e!eitores, a•~e votár~o no_ mesmo cidadão,_ cujos ve~os, 
:nnda que fossem dlstraludos, n:io alteravao o resultadv 
daquella apuração. 

" Sal:~. das commis~ões, em 28 de Abril de !Si!.
Candido .'IJcndt• de Alme.da. -A>~gclo Thomaz do Am<t
rai.-Jianoel C/cmmtino Cameiro da Otmha." 

"EL"El~ÀO I>0 lliO DE U.'~EIRO (3° di~tricto ). 

., A commissão de constituição e poderes, tendo ex~
minado :1. acta da al•Ur!!ção das eleições do 3• di".tric:o 
da província do P.io de J~-neiro, a que se mandou pro-
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eeder para preenchimento da '\"aga que deixou ne~ta. 
~ma.r:> o Sr. deputado Dr. Jerony~o José Tei....,.eirB: Ju
nior por haver sido nomeado tlllnlstro e secretano de 
estado dos ne.,.ocios da. agricultura, commercio e obras 
publicas ; as5~m como as actas dos collegios de Nithe
rohy Itaborah,Y, Maricá, Magé, Estrella, S:mto An
tomo' de Sá 'Vassouras, Valença. e Parabyba do Sul, 
nenhuma irr'egularidade encontr~:> no processo eleit?~l; 
e, portanto, é de parecer que seJaO as me~ma.s ele1Ç?es 
approvadas reconhecendo-se deputado pela reíer1da. 
provincia. d mesmo cidadão, cujo diplo~a ta.mbe~ f?i 
presente á commis>ã.o, por haver reumdo a m:uoru 
legal de votos; archivando-se os papeis. . _ 

" Sala das commissões, em 28 de Abril de l81l.
Candido Mendes de Almeida.-Angelo Thoma:. do Amaral. 
- Jfan{)el Clementino Carneú·o da Cunha. » 

EUllçiO D.E. llllNAS•IàERAES (1" dt.tricto). 

«A commissão·de-constituição e poderes, ten~o :xami
nado a acta de apurnçii.o C.as eleições do 1 • d•str1cto da. 
provinda de 1\~-Geraes, a que se mandou proceder 
par:t preenchimento da van·a :;,ue deixou o ~r. deput~do 
.Joaquim Antão Fernandes Leão, por haver stdo escolhtdo 
,enador pela. mesma província, e como tal tomado as
sento na ,:espcctiva camara; assim como as ac!a~ pa:
ciaes do,; collegios de Ouro-Preto, Qt;eluz, {) ba, Pt
rauga, ::IIarianna, !\Iuriahé e Pont<!-l'ova, nen~n:ma 
irre!!Ularidade notou no processo das mesma~ ele11'ues; 
e p~rta.nto, é de parecer que sepo app1:ov~da.s, reco
nliecendo-se deputado }'ela refcrtda pl'O\'tncla o Sr. Dr. 
Diogo Luiz d.e .Almeida I>ereil".t de Yasconce!los,em q_ucm 
recal..tio :t maioria legal de votos, arcluva.ndo-se os 
n::tpeis. 
• " A commiss:;o é tamhem de parecer q_ne ~e contem 
ao m~,;mo cidadão os votos dos supplcntes de eleitor 
que o col!egio de l\I:t;ianna ~nandou tom~r em ,;o.parado, 
,endo um da paroch1a. da Se daquella c1dade e o,- ou
tros da do Pinheiro, visto ~e pro~·ar que os eleitore< :t 
quem substituirão de feito se acha vão :mscntes fór" d:t 
província na época da reunião do collegio. 

" Concorrendo :i eleição 255 eleitores, dividio-s•• '~ 
vota<;ii.o dn.' seguinte fónna: 

Dr. Dio"'o Luiz de Almeida Pereira ele 
Yasccfncellos.. .. .. .. •. .. .. .. •. .. .. 1:!8 

Dr. Carlos Peixoto de :'~fel! o.... . . . . . . !I G 
Ceduhs em branco.................. 11 

n Sala das commissões, em :!8 de Abril de 1871.
r:andido Jlenrles de Almeida.-Anaelo Thoma= do Anmml. 
-.lfanoel Clementiuo Cameiro da Cunha. » 

ELEIÇÃO DO RIO·GRA~nF. no St:l. (2o lltstrictu). 

"A. commissão de constitni1•1"to e poderes, tendo exami
:lado a acta de apuração d:u. eleiç·ijes do 2·• districto da 
provinci:~. de S. l'edro do Rio-Grande do Sul, :l. IJ.Ue >e 
mandou J'roceder para preenchimento d::.. vaga. que dei
xou o Sr. deputado Antonio Rodrigues Fcrn:~.ndes Bra
;ra, por haver sido escolhido s<!nador pda me,ma pro
vincia, e como ta.! tom:tdo assento nu re•pectiva cama
ra; assim como a' :teta• parciaes dos collegios do l:io
Grnnde do Sul, Pelotas, Piratiny, Cangn"'\ .J~;:uariio, 
Bagé, Alegrete, Itaquy e Cruz-.\lta, nenhuma irregula
ridade notou no procesEo das 1nesnw~ eleic:Ves; e, por
t:i.nto, é de parecer que ~ejfio approvadas, reconlteccndo
'C d•,putadQ pela referida pro\'incia. o Sr. Dr .. )oacp1im 
.Jacintho de :Mendonça, em quem recahio a m:tioria k~ 
g:.1i de votos; archivando-se os pap~is. 

« Concorrendo á. eleição 220 eleitore>', di\·idio-se a 
votação_ da seguinte fúrma: 

Dr .• Joaquim Jacintho de ).Iendonça... .. . .• 115 
Dr. Francisco da Silva Tavares........... i7 
Dr. Gaspar Sih•t:ira :\lartins ......... - .. .. .. .. .. .. :!S 

" S11.!a das commi~<ões, em 28 de Abril uP. 1871.
t.'twdido Jfende.• de Almeida.-Angelo Thoma= d<.l Amaral. 
-Ma.w•l C!rmmti11o Carneiro da Cunh<t. » 

Xads. mais havendo a tratar, levanta-se a ·~!>são. 

Terceira sess:io prep:l\t'alol'ia 
em 29 ele -~ bril. 

PRESlDE:'iCIA DO SR. HI:::'ORIQI:ES (3° YICE-PP.ESIDE:'OT.':). 

Ao meio-dia, feita a chamada, e achando-se )'ros 
Bentes os Srs. Henriques, Paranhos, Guima6ies, Di:w 
da Rocha, João l\Iendes, Angelo do Amaral, Ca.rnei•
da Cunha, Gama Cerqueira, Dionysio :.Iartins, A'tr~
liano de Carvalho, Candido Mendes, barão de _>..n:~ja
tuba, Vieira da Silva, Alencar Araripe. Joeé Calrrwr:, 
Cardoso de :.\Ienezes, Assis Rocha, llléllo Rego, Do
mingues, l\Ianoel Clementino, Souza Reis, l\Iello :.\loca e!, 
Lima e Sil•a, Duque-Estrada Teixeira e Jans~n do 
Pa'.'o, abre-se a sessão. 

Lê-ee e approvn-se a acta da :~.ntecedente. 
O SR .. ',lo SECRETARio, servindo de 1 o, declara. CJ.!H.: r~.:io 

ha expediente, e que o Sr. Pereira da Silva lhe ~o,•
munic:l.ra achar-se prompto para os trabalhos lefiel<o
tivos. 
Acha~se sobre a mesa, e é remettido :í. commiss~o •ic 

poderes, o diploma do Sr. Antonio Candido da }:o~il:., 
deputado eleito pelo 5• districto de Minas-Geraes. 

Nada mais havendo a. tratar, o Sr. presidente le-;-a~r:• 
a sessão, e d:l. para a ordem do dia 1• de l\lai-> a vo:acito 
dos pareceres, impres~os no J orrwl de ~9 do t•or,- .. o te. 

cauarta sess:"io prepara~ot·i~ 
em~ ele Baio. 

Ao meio-dia, feita a cbmnuda, e achando-5e pre-~:".r" 
os Srs. Araujo Góes, Paranhos, GuimarZies, Codr~t· 
Rodrigues, Leandro lllacid, Sonza Reis. An;;e)o '"' 
Amaral, Joaquim Pedro, João lllcndes, Bahia, Be,,.
jamtm, ·caneiro da Cunha, Assis Rocha. Conçalv-,,, ·h 
Silve, 'F1el de Carvalho, Cicero Dantas, Dionysio :Vl:u
tins, Cas,:do, Carndido :M•,ndes, ~I:moel Clem.:>n:i:,o, 
Jansen do Paço, Borges )!onteiro, Alencar Arac·<;·<:, 
Vieira da Silva, Domingues, Burros Barreto, :ê>l!o 
Rego, Leonel de Ale~car, barão de Anajatnba, H'l:m
•tues, Lima e Sih·a, barão d:t Villa da Barra, E·:a•-·
gclista Lo bato, Cardo,o de )Ienezes, Fon~e>, .José '· < l
mon, AndrndeFiguei~a, Duque-Estrada Teixeira, a':rõ
se a ses:)ão. 

L-'-se e approva-se a act:l. da :mteceden:e. 
O Sn. le SEcRETARJO 1n·o~ede á. leitura à.e um o:-.:·~~iv 

do Sr. Manoel Antooio Duarte de Az~wdo, comm-.::·,;
cando que S. ::'1!. o Imper:1dor hon\'e por hem nome.:-:,, 
1ninistro c secretario àe estado dos n~zocios J.:1 C:!:l:t-
nha.-!nteirada. ~ 

O mesmo Sr. secretario narticipa que os ~rs. ,J o~;, úc· 
.-\lencar, Pinto de Campo;, Sobral l'i:>t0. Ch:we<, · 
qucs , .Tnnqneira., conde de Ba.ep<:ndy~ Perl:ig-ão ~ i:t
lheiro e Nebias achão-se na cór:;e. 

ORDDI DO DIA. 

Proc~~de-F-e successivamente á \"Ot.'lÇ~LC· •.lo.:;, ]l!lrec:· 'C;), 

da corciniss:lo de podere~ ~obre as e1ei•J•?s feitas !10 ! •' 
c 2•' di~trictos do Cea.ri, 2• de PernanÜ•Gco, 4-"daB<:iJi:~, 
311 do R! o de Janeiro, 1 :~ d.c )Iinas-Gera.c.; e ~o do :{~c-
Grande <.lo Sul, e são todos approvado>. 

O Sn. PnESID&..,.'TE declara deputados pebs respe:; ;_ 
,~!l.S nr0 ,;incias os Srs. Joãu Cupistrano B~"1deir.1 Uc 
::U<ellÔ Jose Antonio ).loT~im da l:ocha. ,1<:>1"to ..:\l:"~·'<:o 
Corre~ de Olh·eira, Luiz A:1~onio Pereira Franco, ,;.,_ 
ronymo Jost! TeixeiT<t .Junior, D!ogo. L-:!: d~ Alm;i"" 
Pereira de Yasconccllos e Joaqutm .;ac1:1:ho d" ),e:··
donça.. 

Achando-ee na sala. i111mediat3 oe Sr?. J0iio Al!re•io 
Corrêa de Oliveira, Lniz Antonio Perei;::;. F_,-:;.,co, J~·~e 
Antonio Moreira. d& Rocha e D1ogo Lt:1: c.e Al~" ""' 
Pereira de Vasconcello~, ei:iv introduz!é:.> c;.::c ::; ~'-'L-
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.m:ilida.des do est;:lo, prcstão juramento, e tomão as
,;ento. 

O s ... PRESIDENTE declara que, havendo na cõrte nu
:r::ero sufficiente de Srs. deputados para abrir-se a as
s~mbléa geral, ni-se officiar ao governo afim de &:1.· 
Ler-s~ a hora e lug:Lr em que S. M o Imperador se 
di!!llar:Í. receber a deputação que por parte deot:l. camara 
te;, de pedir ao mesmo augusto senhor a designaçii.o da 
hc·ra da. miaS:I. do Espirito-Santo na capella imperial e da. 
l •ora e lugar da. abertura da aasembléa geral; e nom.:a 
l''.;.ra. a mesma deputação os Sr~~. Pereira Fra.nco, Jo:>o • 
!·cendes, Duque-Estrada Teixeira, Borges Monteiro, 
.•.::1drade Figueir&, b:srâo de Anajatuba, :Manoel Cle
mentino, Jansen do Paço. Mello !>Ioraes, Benjamim, 
Kello ::II:!.ttos, \..ardoso de Menezes, Assis Rocha., Jun
qt:eira, Gonçalves d3. Silv.., Cicero Dantas, Yieira da. 
:,:.h·a, Leonel de Alencar, Moreira da Rocha, Barros 
Barreto, Leandro l\Iaciel, !llenezes Prado, Fiel de Car
'\"J.lho e Fontes. 

Nada mais hav~J:.do a tratar, levanta-se a sessão. 

c.tuiota ~e,.~ào pre)laratoria 
eJU 2 de Haio. 

l· c::SllJE:<CI.\ 1>0 sn. CRt:Z ,.,lCBADO (1° V!Ct·PRESlnE:STE). 

:::, >DIARJo.-Expea ;,.r,te.-Eieirllo de Jfiwzs-Gerae. (5•di•· 
:rictoj.- Elei~Jo do ~eará {3° di•trictoj. 

Ao meio-dia. feita a càamada, c achando-ae prePeutes 
'-' Srs. Cruz !llachaào, Paranhos, Guimarães, Coelho 
Eodri!!Ues, Diss da Roch:t, Angelo do Amaral, .Joa
' ' ;tim Í>edro, Souza Reis, Rodrigo Silva, Gama Ccr
•,':.eirs, .\ndrade Figueira, J oão l\1e11des, Arau jo Góes, 
Paula Toledo, Assis Rocha. barão d~ Anajntuba, Au
;::asto Chaves, Cardoso de 1\Ienczes, .Junqueira. C:~.Sado, 
L'audido ~fendes, Yieira da Silva, l\Ioreir:~. d:1. Rocha, 
P~reira Franco, ~Ienez<'õ Pmdo, C:~.panema, Taques, 
1-'crreira Lu~e, Benjamim. Gomes da. Silva, Carneiro 
d3. Cunha, Pauli:10 de Souza., Pin:o de Campos, Pereir:t 
d:J. Silva, Fiel de Ca. .... ·alho. Manoel Clemcntino, Hen-
1·:~ues, Bor;es ~rflntciro, Barros Barreto, Corrêa de 
Oli,·cira. Duque-Estrada Teixeira, Jan~en do Paço, 
L~onel ue Alencar, Cicero Danta•, Gonçalves da Silva, 
J.:.se Calmon, Lirua e Silva, Bahia, Diogo de Yascon
cllos e Fontes, :.ore-se a sesóiio. 

Lê-se e approY:l.-se a acta da anteceuenU!. 

O ~ "· 1• St:çr.~nmo di conta du seguinte 

EXI'EDU::STE. 

'Gm &!;';cio do :ninisterio do impt•rio, communicando 
~,~e S. )I: o I_:n per:1dcr se digna de receber no pa~o da ci
""dc, ~OJe, a :'"" ' hora ~a tarde, a dep<:tação desl.3. ca.
!!la.ra, lDCUn1h1rh. de p e.d1r ao me~n1o au" usto senhor :1. 

,;~>ign.acão d3: hora e'!' q!l: deve celebr3.~-se na ca.pella. 
1::::pcr:al a mtssa do l::s}Hnto-Santo, e da hora e lu"'&r 
c:!! que se elfectuará. n bessiio imperial da abertura 

0
d:z. 

~ c,.;embléa geral.- Inteirada. 

Outro do mesmo ministerio, enviando as autbenticas 
da eleição sccuudaria a qne procedeu-se nos colle!!ios 
ce PerelrO, Crato, J3.dim e !\Iib.gres do 3• distrlcto 
l! a provincia do Ceará, afie. de preo~cher-sc a ,.a,.a 
qüe, por ter sido nomead<> para o car"'o de ministro" e 
li.ocretario de Cbtado dos negocios da"' ~erra, deiltou 
1:esta camara o Sr. Raymundo Ferret.ra de Araujo 
L:ma.-A' commÜJ!ão de poderes. 

Outro do Sr. deputado Luiz José de Carvalho Mello 
l:a.ttos, communic&ndo que por achar-se enfermo deixa 
de comparecer á sessiio de hoje, e de fazer parte da 
<.i eput;a.<:ã.o :;ome:tda. para saber de S. !li. o Imperador 
:!.. des1gnaçao do lugar e hora da se~são imperial da. 
::.oert~a. da usembléa gera.I.-Inteira.da. 

Um-ee, e vão a imprimir para entr:tr na ordem dos 
t ·:;.buoe, os sezuintes pareceres ; 

ELEIÇÃO DE liii:US•GEllAES (5• diotriC/Q ). 

" A co:mtnissio de constituição e poderea, havend,.. 
exAminado a acta de apurat;'ão das eleições do 5o dis
tricto da provincia de !llín38-Geraes, a que se mandou 
proceder para preenchimento da. vae que deixou nesta. 
c:tmara o Sr. deputado Joa.quim uelfino Ribeiro da 
Luz, por haver sido escolhido senador pela mesma pro
víncia, e como tal tomado assento na respectiva camara; 
a.ssim como a.s actas parciaes dos collegios da C3.1llpanha, 
Tres-Pontas, J:tcuhy,· Passos, Pouso-Alegre, Jaguary, 
Alfenas e Caldas, nenhuma irregularidade notou D() 
processo das mesmil& elei~ões, excepto no collegió de 
Caldas, que aliás, ainda annullado, não influiria n() 
resultado final da elei~·ão, ,·isto como o segundo ,·otado 
perdena. ~6 votos e o primeiro i. 

« E', portanto, a commissão de parecer que sejii.<> 
approvad&s as presentes eleições, inclusive a do collegi() 
de Caldaa, cuja irregularidade, como abaixo se mos
trará, nã.:l é inll3llavel, reconhecendo-se degut:ldo vela. 
supradit3. pro>'inci& o Sr. Dr. Antonio t;andido da 
Rocha. em qu<>m recahio a maioria legal de voto•, e 
cujo diploma foi presente á commissiio; archivando-se 
ospapelll. 

« Concorrendo á eleição 282 eleitores. di,·idio-H: " 
votação da seguinte fómm : · 

Dr. Antonio Candido da Rocha. . . . . 144 
Dr. Antonio da. l~ocha l'ernandes Leão . . 138 

«Pelo que respeita. ao coll~gio de Caldas houve, no fim 
Jos trabalhos e quando se es~ava preparando a acta, a. 
apresenta<:.ào de um protestll a~signado por quatro elei
tores, reclamando a revisão das cedulas, por moti \ ' O de 
engano na leitura da.s listas e computo dl)s voto•, alóm 
de outrss irrcgularidadeb l!Ue se obrigavão os protes
tantes a provar. .A mesa co::tra-protestou, negando n 
existencia do allegado cn~:mo, que no momento se não 
podia mais verifica,· por já se l1:l\·er feito a inutilisaç:<o 
das cedulas, coofor"!-c o pre~eri pto no art. i8 da. lei re
gulamentar das ele1çües. O fcndamento do protesto, 
comqnanto sem solidez, pois o nllegado pelos protestan
tes não nnh3. instruido cr>lll pro,·a alguma, niio deveria 
ser desprczRdo pela. mesa, se hou,·csse, como prescrcn! 
:1. lei cit01d:l, deixado para o !i.m de todo o processo da. 
eleição a inutili<a•;ão das c,•à.ulaa. Os nrts. 59, ';8 e 103 
da ltá, :.rt. ~~ daB instruc•;,ü-:~ de 28 de .Junho de 18~\i, 
não deix!io lugar a dn\"idas qu:z.nto :i época em que se 
deYe executar esta pro\'idcncia . 

uPor isso é a. cotruni;, ü,o de parecer que, appro\·ada, 
como j:i propoz , :t eleiç!i.o ic•te collegio , se mande 
ad\"ertir :i n;specti,·a mesa <J,, irre~ularidade do seu 
procedimento, ab>tc:ldo-~e a comrut:;sã:> de pedir n 
rcsponsabiliuade, por não ter n:.oti\'oS que a induziio a 
crer ~ue o mesmo procedimento fosse intencional. 

" Na eleição deste di•tricto deu-se ainda a circum
staucia de haver duas a,rura~õeB, uma. uo termo legal 
(30 de No\'embro de 1~10) , bem •e ter contemplado a 
act3. do collcgio de Passos, que 6C !ta\·ia retardado; outra 
em () de Março deste anuo, dando cad11 uma resultado 
differente. A ,;c~ndu apuração executou-a a camarn 
municipal da cidade da Camp:tnb.!., em virtnde da por
taria do prestdente da pro\'incia de 14 de Fevereiro e 
avUiodomini•terio do imperio de ~ do mcsmomcze anuo. 
Niio encontrando a com missão entre os papeis que lhe 
forão presentes cópia daquelle aviso, não póde sobre este 
ponto interpor parecer por ignorar quacs as razões que 
<i.etermin:irMl o governo a tom:J.r es&a providencia. 

« Por isso requer que se solicite do governo cópia do 
~ferido aviso, e de q=esquer outros esclarecimentos 
sobre este hcto. 

" Sala das commi<aõcs, em 2 de Maio de 18i1.
Candido Mendts de Almeida.-An9f/o Thoma.:. d4 Amaral
-Manoel Cltmc,.tino Carmiro da Cunh4. •• 

ELEIÇÃO DO CE.U\Á (3• dillnclo). 

« A commiss5.o de coru;tituição e poderes, tendo exa
minado a act& da aparaçio das eleiçõea do 3• diatricto 
da pro~nci& do Ce&r.í., a que s_e mandou prOCI!der para. 
preenchtmento da vaga que detxou nesta cama.ra o Sr. 
deputado Raymundo F err~"1L de Araujo Lima, por ha "'! 
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,.er sido nomeado mi.ni~tro e secret.-u-io de estado dos 
negocios da guerra; assim como as actas J>Brciaes dos 
()()llegios do lcó, Telha, !-1ilagres, Pereiro, Crato e Jar
dim, a que concomrão 22~ eleitores, :fa.ltando as dos 
eollegios de La..-rae e Barbalha com 115, não notou 
Dali primeiras irregularidade alguma no processo elei
~ral ; e, portanto, é de parecer que sejií.o appro,-adas as 
11Dpraditas eleições, reconhecend:>-&e depntado pela re
ferida pro'l'incia o mesmo cidadüo, JlOr ~&ver reunido a 
maioria legal de votos (22~). não obstallte a !alta das 
actas doa dous colle~os de Lavras e Barba.lha, cuja 
votação, ainda recahinco em outro cidadio, não pode
:ria alterar o resultado conhecido ; archivando-se os 

pa~da daa eommi~~. em 2 de :\Iaio de 1871-
C~ido Jfmtiu ele A lmeidft_ - A- T- do Amaral- - /Jfa
~toel Cleme1llino Carn<;ro ela Cunha.. » 

Achando-se na. sa.la immediata 011 Sra. Joiio Capis
trano Bandeira de Mello e Jerony;:no Jo&é Teixeira Ju
nior, dep_utadoe eleito& pelo 1• districto do Ceará e 3- do 
J'.io de Janeiro. são m:.roduzidos com aa formalidades 
.do estylo, prestão jur&J:Jent<J, e tomiio ali!leilto. 

O. Sa.. PnESIDE~E convida a deputação ou~ tem ,;e 
pe:hr a S. M. o Imperador a designa~~o di,. hora. em 
que deve celebrar-&e a missa do E!pirito-S:mto e d~ 
hora e lugar da abertura da aesembléa geral a cumprir 
a 5u:;;. miSI!ão á. hora. designada. 

A' ho~ e um qu:trto, voltando. a. mes>ma depnta.~ão, o 
Sr. Petem~ Franco, como or84or della, obtendo a 
palavra pela ordem, declara que, tendo sido :.. mem:m 
deputa_rào recebida. ~m a• formalidades do estylo, c 
cumpndo a. sua mlBeao, S. M. o Imperador se servir!!. 
designar as tiez horas do dia de amanha pua a missa do 
Espírito-Santo na Capella Imperial, e á u~~:a hora da. 
tarde para a abertnra da assemblê& geral no Paço <:: o 
Senado. 

O Sa.. Pa.tSJDE:<~TE declara que a respost:l. de Sua.:lb
geetade é recebida com muito especial agrado; e co:o
vida aos Srs. deputadM a comparecerem a::n:L."1hii n~ 
Capella Imperial, e depois no Pa'(o do Senadc·. :,, h<. r;:~ 
designadas. 
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SESSÃO DIPEIUJ.Jl DI ABERTURA D! mMBLÉ! GER!L LEGISL!TIVI 

EM 3 DE MAIO DE 1671. 

PRESU>ENCIA DO SR. VlSCO~"DE DE !•BAETÉ. 

Ao meio-di:~., reunidos os Srs. deput:ldos e senadores 
no paço do •eu~uo , eào nomeadas as seguintes depu
taço~: 

Para recçber a S. M. o Imperador: 
Deputados,_ os Srs. ~eixeira. Junior, 1\Ienez~• Prado, 

L~andro ~Iacu:l, Moretra ch Roch~, barão de Anaja
tuaa, Bab.ta, C!cero Dat;tt:ls, JunquClra, Pereira Franco, 
Souza Rete, Ltma e Silva, Augusto Chaves Dionysio 
:Martins, B:~rros Barreto, Benjamim, Manoel Clemen
tino e Gonçah-cs da Silva. 

Senadores, os Srs. duque de Caxia.s, barão dns Trcs
Barr:~s, visconde de S. Vicente, Teixeira de Souza, 
T?rre~-Hom~m, barl.~ de Cotfgipe, Fcrn.andes Braga, 
Ftguem~ de )Icllo, VIsconde de Cnmaragtbc, visconde 
de Itabora.hy, Jaguaribe e Leitão da Cunha. 

Para receber a S. )[. a Impentriz : 
Deputados, os Srs. Candido Mendes, Coelho Rodri

gu~s, José Calmon e Carneiro da Cunha. 
Senadores, os St s. Soun Frnnco e barão de )Iaroim. 
Para receber a SS. AA. -a princeza imperial c o 

Sr. conde d'Eu : 
Deputados, os Srs. J:tn~en do P:tço, Cruz :linchado 

Guimarães e Assis Rocha. . ' 
Senado~s, os Srs. Z3.carias c barão de S. Lourenço. 

. An~unctando-se a che~d:1. de SS. AA. a prineez:>. 
tmperut.l c o Sr. conde dEu, o Sr. presidente convid:1. 
ll respectiva deputação p3.ra os ir receber. 

A' uma hora d:1. tarde , annunciando-ze a chegada 
de SS. M:!>I. Imperiacs1 sahem as deputações a rece
bê-los á porta do edilic10 ; e entrando . S. 111. o Impe
t•ador no ~ão, é alli_ recebido pelos Srs. pre~idente 
c. secretariO$, que, unmdo-se aos membros da respec
ttv_a deputa~ão, acompanhão o mesmo augusto senhor 
ate o tbrono. 

Logo que S. Zll. o Imper:>..ior to= assento e manda 
a•sentar aos Srs. deputados e senadores, lê :1. seguinte 
fa!la: 

« _Augu!tos e · dignissimoa Srs. representantes da 
n~çao. 

« Congratulo-me pela reunião da 3.8aemblé:>. geral, 
cujas luzes e patrioilimo inapirão-me sempre s. mllis 
fundada. confiança.. 

« Graç:>.s i Dh·in:>. Providencia nenhum :1contecimento 
pertur9ou a tranquillidsdc publica, e o est~do sanitario 
na côrte e nas províncias é, em geral , satisfaetorio. Tra9-
Jl~~sado da mai_~ pun~ente dõr cornmunico-vos que no 
d1a 7 de Fevereiro ulttmú falleceu em Vienna d' Auatria. 
minh:l muito .amada e prrzada 6lba a princez..'\ D. Leo
poldina., duqueza de Saxe . 

« Resigno-me submisso aos decretos do Altiasimo, e 
a_s I?anifestações de peza.r. que recebi de todos os Bra
zlletro~, :í.s quaes sou cordtalmente reconhecido muito 
contribuem para mitigar-me ti10 profunda mag~a. 
_ « As rela~ões el!tre o Imperio c M demais potenci3.8 
~ao de perfctta amtzade, e merecem ao <>overno a maior 
solicitude. 

0 

« Celebrou-se o nccordo prévio dos go'l"ernos alliados 
para os aju•tcs definitivos de paz com a republica d'l 
Parag;•a.r- Espero que brevemente _ poder& proseguir a 
ne;;octaçao, e ser le;·ada. ao deseJado termo, como o 
extgem os direitos e interesses dos alliados e da nação 
paraguaya. 

" As rend.'LS do Eet&do têm decrescido no corrente 
exercici?,. m~- s:W ~ansitori3.8 as prineiJ?lleS causas 
<lesa~ dimmwçu.o, e· c, portanto, de prcsumtr qne reas
&umao dentro em pouco tempo o seu mo..-imento asccn
<lente. 

To:-10 1 

o: Não obstante os grandes encargos que pesão a.ctual
mente sobre o thesouro nac1onal, nossos recursos na
turaes sobrão para continuar a satisfazê-los pontual
mente, sem que ao mesmo te~po deix~m de ter impulso 
oamelhoramentoadeque precl8ao Brazil. Conseguiremos 
este duplo resultado, ee, a par de bem entendida eco
nomia, procurarmos animar a lavoura e o commercio 
por modo efficaz, principalmente com a introàucção 
de braços livres, a facilidade dos meios de tr.l.nsporte 
e o <lesenvolvimento daa linhas telegraphieas. 
• • • .A. consti~ição do E~~o a6.an~ ao cidadão bra.

zlleuo ampla. hbl!rdade ctvtl e polit1ca:. A efficacia, 
porém, des'&agarantiaa depende das pro,·idencias com 
que aa leis ordinarias as CODilllgiem, attendendo ás liçües 
da experiencia e ao progresso de nossa cioil.ieação. 

« E' reconhecida a necenidade de reformar a. legis
lação jndiciaria, provendo á recta. administração d:t. 
justiça e protegendo os direitoa individuaes contra. 
quaeaguer excessos e abusos. 

" Neste intuito constituir a autoridade julgadora com 
melhores condições de capacidade; extremar a acçã.o da 
policia, reduzida ás attribuiçõea de sen peculiar serviço, 
re~StriDIP.r a prisão a.oa casos de indeclinavel necessida
de; facilitar as fiança.a e recursos, especialmente a tu
telar garantia do habtcu-corpw, são medidas altamente 
reclamadM. 

« Se a virtude das leis maia aasenta na. aua boa exe
cução do q.ue nas medidas preventivas do legislador, 
este c_once1to app_li~a-ee C?In. maio_r fundamento ás que 
regulao ao exercLClO do dire1to eleitoral. Sendo, porém, 
a v~~e das eleições a ~ase de todo o n?sso aystema 
pohtico, cumpre que a le1 resgn&rde o maiS possi..-el a. 
legitima exprel!llào do voto nacional, coarctando os 
:Lbn.eoa CJ.Ue a pratica tem demonstrado. 

• A le1 da guarda nacional e a do recrutamento militar 
carecem tambem de ser reformadas. O serviço que :l. 
primeira exige dos cidadãos não deve priva-los do tempo 
necessario ao seu trabalho industri3.l, nem ser connr
tida em arma de peneguição política. 

. «0 rec_ruta:nento pe~o syatemaactualexclue do exer
Cito os c1dadaos ma1s 1doneos para o nobre set1.·iço das 
armas, no passo que se presta a illegalidades e ve::u
mes, contra. os quaes nem sempre é efficaz a ..,-ontade 
e a acção repressiva do governo. 

«Considernl'ües d& maior importancia aconaelhão que 
a_ reforma da legislação sobre o estado servil não coa..: 
tinue a ser uma aspiraç.io nacional indefinida e in
certa. 

« E' tempo de resc.lver eata qneatão, e Toasa esela- . 
recida prudencia saberá conc;1iar o respeito á proprie
dade existente com esse melhoramento social que re
{!i~:~ nossa civilisação e até o interesse doa proprie-

" O governo manifestar-vos-ha opportunamente todo 
o seu peneamento sobre aa reformas para que tenho cha
mado a VOM& attenção. 

u Augustos e digniMimos Sra. represent:l.ntea d2. 
n~ção. A eetabilidade de nossas inatituiçües e a prospe
ridade do Brazil muito vos devem. Confio que exami
nando com o mais decidido empenho os projectos que 
--:os serii.o apresent~os, ha.büitareis o go,·erno para re:>.
lizar_, quanto esteJa a ~~en alcance, o btm de nos53. 
patna. 

« Está. aberta a. sessão. " 

Terminado este acto, retirão-se SS. l'.DI. e Suas 
Altezas com o mesmo ceremooial com que forão recebi
dos, e immediatamcnte o Sr. presid!!nte lc,·a!lta :1. scss"~-. 

2 
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10 SESSAO EM 4 DE MAIO DE 1811. 

Sessão eDl 4 de Uaio. 

:I'B.ESIDE!'ICIA DO SB.. CI\UZ MACHADO (1• VlCE-PB.ESWE~rE). 

'S~•Jo.-E:rpediente.- Ordem do dia.- Eleição de 
Minas-Gerae• (5° districto). Approvação. -Eleir4o do 
Ceará (3° di$tricto). Appr()1)açiLo.- E~iç/lo da mesa. 

Ao meio-dia. , feita. a chama.da , e achando-se pre
J;entes os Srs. Cruz :Machado, Paronhos , Guimarães • 
Coelho Rodrigues, Dias da. Rocha, Souza Reis, Joaquim 
Pedro, Assis Rocha, Rodrigo Silva, João Mendes, Luiz 
Ca.rlcs, Leandro Maciel 1 Gama Cerqueira., Carneiro da 
Cunha., Benjamim, Jeronymo Penido, Barros Barreto, 
Costa. Pinto, .Angelo do Amaral, Lamego1 Mello Mattos, 
Paulino de Souza, F. Belisario, Vieira da. Silva, Mo
reira da Rocha, Domingues, Borges Monteiro.z.. Taques, 
Cs.sado ba.rão da Yilla da Barra 1 Jausen do .l:'aço, Si
mões Lopes , Evangelista. Lobato , Fiel de Carvalho, 
Menezes Prado , Ba.ndeirs de lllello , Pinto de Campos, 
.Alencar Araripe , Fontes 1 Araujo Góea, Cicero Dan
tu Bahia , Gonçalve~ da Silva, Henri~nes, Cardoso 
de ~ienezes, Lima. e Silva, Correa de Oliveira, Fausto 
de Aguiar, Capanema, Manoel Clementino, Junqueira., 
Pereira da Silva, Diogo de 'Vasconcellos, Candido l\Ien
des, Mello Moraes Augusto Chaves, Ferreira Ll!.ge> 
Dionysio Martins , José Calmon, l\fello Rego , teonel 
de .Alencar, Gomes da Silva. e Pereira. Franco, abre-se 
a sessão. 

Comparecem depois de aberta. a sessão os Srs; Tei
xeira Junior, Ferreira Vianna, Duque-Estrada. TeL~eira. 
e Andrade Figueira. 

Faltüo com participação os S:rs. conde de Baependy, 
Portella, Sobral Pinto e barão de Ana.jatuba; e sem 
ella. oa Sr$. Aureliano de Carvalho, Affonso de Carvalho, 
AlmeidaPereira, Azambuja, .Antonio Prado .Augusto 
de Oliveira., barão de .Ar:Lçagy, barão de A;;;lia,Barros 
Cobra, Bittenoourt, Candido ll!urta, Candido Torres, 
Camillo Barreto, Camil!o Fí~eiredo, Canedo, Diogo 
\elho1 Floriano de Godoy, Fernandes Vieira1 Fer. 
n~~ndea da Cunha, Ferreira de Aguiar, Ferretra· da 
"\•eiga, Galviio, Gomes de Castro, Hera.elito G~J. 
de .Alenear, Leal de Menezes, Moraes Silva, Monteiro 
de Castro, Nebi.as, Paes de Mendonça., Pa.nh Toledo, 
Perdigão :Ma.lheiro, Pederneiras, Pinheiro, Pinto 
l3ra,"3.1 Pinto Lima, Pinto· Moreira, Pinto Pessoa, 
:Raposo da Camara., Rosa, SaUes, SiqutiTa, Mende", 
Silva. Nunes, Ucbôa Cavakanti e Yieen~e de Figueiredo. 

Lo.':.. se e· appro-va-se a acta. da antéeedente. 
O Sa. 1• SF.CRETARIO interino di conta. do seguint• 

Oito officio. do ministerio do imperio, en•;iando as 
cópias dos decretos pelos qnaes S. M. o Imperador houve 
por bem conceder varias pensões.-A' commi5slio de 
pensões·e ordenados. 

Outro do ministerio da justiça, enviando o requeri
meuto em que os colltinuos e officiaes de ju&tiça do 
~btmal do co=eráo de Pernambuco pedem augmen
to de vencimentos.-.A.' mes:cJa. commissão. 

Outro do mesmo ministerio, enviando o requerimento 
em 9ue José Fra.ncisoo Yilla.-Kova, ta.bellião do publi
co, JUdicial e notas e escrivão do cioçe!,. crime, orpbãos 
e mais annexos do ~rmo das: B&rra~, na provinei& de 
Piauby, pede quatro annos de licen<;a.J>ara·tratar de sua. 
saude onde lhe convier.-A' com missão de justiça civil. 

Outro tio mesmo minieterio, enviando os documen
tos rellltivos ao as~assinato commettido na pesso:t do 
~pitio Cypriano Yieira. de S:í., na província do Pian
:by.-A quem fez a requisição. 

Outro do 1• secretario do senado, participando que 
JIOr oflicio do ministerio do imperio cônstou ao mesmo 
~nado ter •ido mnccionada a. resolu.-ão da: assembléa: 
geral que autoril\8. o governo paro j;,_bilar o lente da 
faculdade- de direito de S. Paulo; conselheiro :Manoel 
Diaa·de -Toledo, com todos·o~ -vencimentos.-Iut~imda. 

"Oútro olo mesmo &ecretãrió, participando que o se
nado adoptou, e vai dirigir á. sancçiio unperiat, a reso
lução que autorisa o governo para eonced.er ~is mezc" 
de licença com vencimentos ao secretario da escola ce:1-
tr:l.l Antonio José Fausto GIUT~--a.-Inteirada. 

Outro do mesmo secretario:Participando que o ~nado 
adoptou, .~ vai dirigir á. sancção imperial, .a reFol ução 
que autorlSa. o goTemo para mandar que seja diepe:J
sado de exame de physica e cbimica o alumno do l< 
anno medico Avelino Pereira de Freitas.-Inteiral!a. 

Oiíffu ·do mésmo secretario, participando que por of
fieio do ministerio do lmperio constou ao senado terem 
sido sancciona.d.as as resoluções que autorisão o governo 
para. co~der licença .com vencimentos ao Dr. Joeé 
.Antonio de Figueiredo e ao conselheiro Lourenço 
Trip;o de Loureiro, lentes da faculdade de direito do 
Recife.-lnteirada. 

Tres do me~;mo secret:l.rio, participando ter const:l.do 
ao senado que :forão saneeionada.s as resoluções que 
nutorieão o góvemo para mandar admittir á. matricula 
e exame diversos estudantea.-Inteirada.. 

Um requerimento do conselheiro João Chrispinim:o 
Soares, lente da facnlã.ade de direito de S. Paulo, pe
dindo ser jubilado com todos os seus ~·encimentos.-A' 
commissi:io de pensões e ordenados. 

Outro de Oscar Lamagnére Leal Galvão, pedindo 
ser admittido a. exame de anatomia depois d~ a~pro
vado em algebra e philosophia, e nas materia> '~'J 
1• anno do curso pharmaceutico. -A' con:missão <!e 
instrne~ão publica. 

ORDEM DO DIA. 

ELEIÇÃO llE :IIINAS·GERAES (5° dis!n"cto).-EL&I~ÃO J,\1 

CEARÁ (3• di«tricto ). 

Proeede-!e successivamente á vot:J.ção doS" pareceres 
da commiseão de poderes sobre as eleiyões feitas ::o 
5• districto da provincia de Minas-Geraes; e 3o da do 
Cear~ e· 2âo appro~-ndos; 

O Sil. PaESn>E:.rE declara deputado8 pela~· reíericlas 
p:rovineins os Srs. Antonio Candido da Rocha e Ray
mundo Ferreira de .Ar.rujoLim":!.'; os·qrr:tes, ncbando-•c 
na: sala immediat:t, são introduzidog com as formali
dades· do estylo·; prestão jur:unento, e tolDão assento. 

ELEJçiO DA. MESA.. 

Procede-se á. eleição da mesa, e l!e.hem eleitos c• 
Srs.: 

Presid enu (65 cednlas ). 

Conde· de Baependy, 55 votos. 

1• vice-pre&idente (65 cedulas). 

Antonio Candido da Cruz :Machado, 60 vvtos·. 

2o t•ice-presidente (6~ cednlas ). · 

Innocencio Marques de .Araujo Góes, 55 votos. 

3• vice-p7<esidente (63 cedulas). 

Antouio José Henriques, 53 votos. 

1° secretario (63 ce:iula.s ). 

Joaquim Pires :Machado Portella, 62 votO!. 

2° 1ecretario (Gi cedulas). 

/':--.. Jos<é !llaria da Silva Paranhos, 63 votos. 

3• secretario (63 c8dulas). 

Francisco Pinto Pessoa, 5i· votos. 
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SESSA.O EM 5 DE MAIO DE 1871. 1I 
4• aecretario (63 cedulas). 

M:moel Pereira Ga.im.a.lies, 54 votos. 

SuJ!plentts. 

Luiz José de Clll"Valho e 'Mello Mattos. 
Luiz Jo~quim Duque-Estrada. Teixeira .. 

Indo procooer-se :í. eleição das commissões, reconhe
~e-se não haver numero legal; pelo que o Sr. presi
clcnte manda bzer ~ chamada, e por ell~ se verific:1. 
terem-se ausentado os Srs. Joaquim Pedro, Benjamim, 
Moreira da Roch:., Ca~ado, barão da Vill:J. da B=, 
Simões Lopes, Lima c Silva, Fausto de Aguiar, Pereira 
<la Silv~ e Candido da Rocha. 
Dad~ a ordem do di~ 1 levanta-se a sessão is duas 

horas da tarde. 

@e118llo em 5 ele Maio. 

PnESIDENCIA DO SR. CRUZ :!lACRADO (1 ° VICE..PilESIDENTE). 

SGlOIAIUO. - E:r:perJ.ienlc. - Eleição da$ commisdl!es. -
Proposta do ministerio do imperio. 

A's ·sete horas da noite, feita a chamada, e achando
se prcsente:s os Sra. (.;raz ~chado.t.Para.nhos,_ Guima
rães, More!l'a da Rocha, V1e11'8. da ~ilva., Ca.ndido Men
des, Assis Rocha, Lamego, Ca.panema., Evangelista 
Lobato, Taques, Corrêa de Olivc:_ira, Andrade Figue_ira, 
Pinto de Campos, Alenea.r Arar1pe, Mello Rego, L1ma 
e Silva., Casado, Barros Barreto, G~a <Alrqueira, 
Leonel de Alencar, Gomes Wt. Silva, Fontes, Joa
quim Pedro Manoel C!ementin<>, Cicero Dantas, 
Junqueira, Souz:L Reis, Fiel de Car.valho, Fernandes 
da Cunha., BILhia Carneiro da Cunha, Gonç&lves d.3. 
Silva, Menezes Prado, Pe~ira Franco, Benjamim, 
Araujo Góes, Cardoso de Menezes, João Mend:_s; Fer
reira Lage, Perdigão :Malheirol..Augusto Chaves, .ISebias, 
DioByaio Martin!, Jansen do l"~ço, Araujo Lima, José 
Calmon, Dias d.3. Rocha, Mello 1\Ioraes, Coelho Ro
drigues, Henriques, Jeronymo Penido, Diogo de Vas
concellos, Costa Pinto1 Pereira da Silva, F. Belisario, 
Teixeira Junior, Pa.nhno de Souza, Borges Monteiro, 
Angelo do Amaral, Mello Mattos e Bandeira de Mello, 
abre-se a. sessão. 

Comparecem depois de aberta a sesaão os Srs. Ro
drigo Silva., Leandro Maciel, Duque-Estrada Teixeira e 
J. de Alencar. 

Faltào com participação os Srs. conde de Baependy, 
Portella, Pederneiras, Candido Torres, Sobral l"into, 
Pinto PeBSOa, Fernandes Vieira, barão de Anajatuba. e 
Simões Lopes; e sem ell:\ os Srs. Affonso de Carvalho, 
Aureliano de Carvalho, Almeida Pereira, Azamt>uja, 
Antonio Pn.do, Au!!Ugto de Olh·eira, bnrão de Ara
•:nn-y, barão de Anadia, b~üo da Villa da B!'-rra, Barros 
Cobra, Bittencourt, Cand1do Murta, Camillo Barreto, 
Cami!Jo Figueiredo, Canedo, Donlingues, Dio~o Yelho, 
Fausto de Aguiar, Floriano de Godoy, Ferre1ra Yi:?.n
na, Ferreira de A!o':1Jiar, Ferreira da. Veiga, G:Uviio, 
Gomes de Castro, lleraclito Graça, Leal de Menezes, 
Luiz Carlos, Moraes Si! va, !\.Ionteiro de Castro, Pnes de 
Mendonça, Panla. Tol~do , Pinheiro, Pinto Braga, Pinto 
Lima., Pinto Moreira, Raposo da Camnra, Ros:~., Snlles, 
Siqueira Mendes, Silva Nunes, Uchôa Cavalcanti, Vi
cente Figueiredo e Candido da Rocha. 

Lê-se e approva-se a act.1. da antecedente. 
O Sa. 1• SECRETARIO interino d:í. conta do Ecguinte 

EXPEDJESTE. 

Um officio do Sr. ministro do imperio, pedi:Jdo dia e 
hora em que deverá comparecer p!l.rn apresentar uma 
p~ojlosta. do poder executivo.-:Marca-Ee o dia de hoje 
á5 oito horas. 

Outro do ministerio do. imperio, enviando as a.uthen
tiCll:' da. elei.çiio secunda.ria. a. que ae proeeQen. no• eol
legt.os de Taubaté e outroe, do 2• diatri.eto da provinci& 
de S. Paulo.,. afim. da premch-e a. vaga. que deixou 
neat& ~ata o Sr:. Mllllotl Antonio Daarte·de Azevedo 
por:_ ter 11do nomeado ~o ~o de. ministro e~ 
~o de estado dos negoc1os da ma.rinha.-A' colllmi&
PaO· de. P,Oderea. 

Quatro do meemo ministerio, transmittindo a.s copiaiS 
dos decretos pelos. q,ua.es s~ :M. o I~ pendor houve por 
b_:m conceder vanaa penaoes. -A couunissiio de pen
soes e ordenados. 

Outr~ do 1~ secretario do senado, enviando a copia 
authentica da falia. com que S. M. o Imperador abrio a. 
3& sessão da 14& legisla.tura da. 118Semblé& geraL- A• 
commissão de resposta. ã falia do throno. 

Outro do mesmo secretario, participando que pro
cedendo o senado á eleiçjj,o da mesa. que ha de ~ 
na presente sessão legislativa, ficou composta. dos Sn 
viscande de Abaeté, presidente; ba.rão das Tres-Bar.: 
ra.s, vi~e-presidente_; l•, 2•, 3• e 4• secretarias os Srs. 
Fredenco.de Alme1da..e Alb_uguerque, José Martins da. 
CJ:UZ Jobllll, .A.mbroaw. Leitão da Cunha e barão de 
:M~~ •. ~· supplentes os Srs. Domingos José No
gu&ra. Jaguanbe e Jeronymo Martiniano Fi=eira de 
Mello.-Intei.rad&. 0 

Um reqnerimento de Vicencia !I!~ Ferrer e outra 
p~din~o 9.ue se lhes mande pagar C? meio soldo a qu~ 
tem tire1to por morte de seu fãllec1do pai, dispensan
do-se par;~. aquel!e fim a preecripção em que involun
tariamente incorrêrão. - A' commi.ssio de marinha e 
guerra. 

Outro do conselheiro José Maria de Avellar Bmtero, 
lente da. f~~uldade de direito de S. Paulo, pedindo ser 
jubilado com todos os vcncimentos.-A' commissão de 
pensões e ordenados. 

ORDEM DO DIA. 

ELEIÇÃO DAS COlCIISSÕES. 

Proc .. de-se á . eleição das commissões, e aahem eleitos 
os Srs.· 

Ruposta á {alla do throno (63 cedu!D.s). 

Junqueira., 49 votos; Candido Mendes, 38; Alencar 
Amripe, 34. 

C<Jmtituição ~ p~res (62 ccdulas). 

Tci.xeira. Junior, 53 votos; Paulino de Souza., 4G; 
Silva Nunes, 45. 

PROPOSTA. DO lii!'IISTEillO DO I:IIPEB.IO. 

Annunciando-sc a chegada do Sr. ministro do im
perio, o Sr. presidente convida aos Srs. Ara.ujl) Góes, 
Pereira Franco, Menezes Prado, Carneiro da Cunb~ 
Fiel de Carvalho e Gonçalves da. Silva. para receberem 
o mesmo senhor; o qual, sendo introduzido com a.s for
malidades do. estylot toma._llSsento á. cii:eitado :Sr. pre
sidente, e :-..h1 proced.e á le1tura. da. segumte proposta.: 

" Augustos e dignissimos S~. representan~a ds. 
nação . - S. !ti. o Imperador deseJa :fazer 11IIlA V!a{::em. 
:í. Europa, por motivo do ~tlldo da. saude de S. M. :s. 
Imperatriz, limitando 8Ua auaencia. até aos primeiros 
dias do mez de Abril do anno proximo futuro. 

« Xão podendo S. M. Imperial aahir do Imperi() 
sem o collSCiltimento da usemblt!a geral, em con
formidade do nrt. \0-* da constituiçiio, e niio ba
,.e»do = lei de regencia que declare a observanc~ das 
disposiçves constitncionaes, que se referem aos düfe
rentes casos de impedimento d? Imperador, ven.hoc:um
prir o honroso dever de pedir-vos que ~ons1n~ ~ 
;iagem, e conscquentemente q:..e adopte18 a segumte 
propoEtu: 
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" .~rt- t_o E' outorgado o:coosentimento de que trata 
C> art. 10~ da constituição, para que S. l\1. o Impe
rador o Sr. D. Pedro li pos&< unir do Imperio. 

" Art. 2.• Durante a auseucia de S. M. o Impe
rador go\·et'IUII'á em .eu lugar a priuceza im~rial a 
Sra. 1>. Isabel, como regente, com aa attribuições 
que competem ao poder moderador e ao chefe do poder 
executivo. 

"Rio de Js.neiro, em 5 de Maio de 1871. -Jo~ 
Al[rtd.o CorrE& de Oliveira.. " 

O Sa. PaESJDE:-o"TE declara que a camara tomará na 
devida consideração a propo5ta do poder executivo. 

S. Ex. retira-se com u mesmas formalidade&. 

A proposta é remettida :1. commissão.·de constituição 
e poderes. , 

Continúa. a eleição das commiswes, e ~;ahem eleitos 
para a de orçamento os Sra. G&ma Cerqueira, com 59 
votO$ ; Henriques, 58 ; Pereira Franco e Manoel Cle
mentino, 57; Borges Monteiro, 56 ; Diogo Yelho, 55 ; 
l'erdigão :Mallleiro, 53; Pereira da SJ.lva, 50 ; Costa 
Pinto, 49. 

Indo p"oceder-se :í. eleição do. commissão de contas, 
reconhece-se niio haver .numero legal; pelo oue o 
Sr. presidente m:mda. fazer a cham&aa, e por e1l.a se 
,·erifica terem-se ausentado os Sra. Fauato de A~iar, 
E'"angelista Lo bato, Taques, Mello Rego, Lima. e :Silva, 
Fontes, Benjamim, Cardoso de Menezes, João Mendes, 
Jeronymo Penido e Mello Mattos. 

Lnnnta-se a sessiW á.s nove horas da. noite. 

Seuão em 6 de Halo. 

I'RE~JDE:<CJA DE SR . CRt:Z liiA.CIIADO (!o ' "ICE•PRESIDEI'ITE.) 

A· a sete horas da noite, feita a cho.mada, achão-se pre
unte& os Srs. Cruz Machado, Pe.ranhoe, Guim~~rãee1 
Joaquim Pedro, João Mende•, A68is · Rocha., Cam
dido l\Iendes, Gomes da :SILv:,.. Angelo do "Amaral, 
Evangelista Lobato, Dom:~;;.~~s, Moreira da Rocha, 
Yieira da Sih·a, Teixeira Juaior1 Capanema., Lamego, 
Pinto de Campos, Alencar Aranl'e, Simüea Lopes, Pe
reira Franco, Cosra Pinto, Souza Reis, Cuado, l\Ianoel 
Clementino, Bariio do. Villa da Barra; Carneiro da Cu
::ha, Paulino de Souza, Ferreira Lage, 1\fenezesPrado 
Ca.ndido da Rocha, Jooé Calmon;_ Dias da Rocha, Leo~ 
::el deA~en~r, Ba~os Barreto, I..'Oelho Rodrigues, An
drade Figueira, Dtogo de Vasconcellos, Cicero Dantas 
Junqueira. Gonçalves da Silva, l~iel de Carvalho, Mell~ 
)]oraes. Mell;o Rego, Fer~a.ndea da Cunha, J ,\n•en do 
Pa~o, llennques, ArauJo Góes, Borges Monteiro 
Augusto Chaves, DionyFIO !llartin•, C11.rdoso de Mene~ 
:z.e~; 1 Araujo Limo., Corrêa de Oliveira, Benjamim e 
Rodrigo Silva.. 

Faltão com participa~ão os Srs. conde de Baependy 
Portella, Pinto Pe&soa, Pederneiras, barão de Anaja.tuba

1 

Fernandes Vieira, Candido Torres, Sobral Pinto, Nebias' 
:Ferre,i.ra Vianna, Bahia c llteUQ Mattos; e &em ella os Sra: 
.A,un;•tano de Ca':"albo, A_ffonFo de Can·albo, Almeida 
Pe~tra, .Az.ambuJa., An;:onto Prad~, Augusto <i e Oliveira, 
barao de Araç:1rry, barao de AnadH, Barros Cobra Bit
tencourt, Cu.ndido "Murta, Camillo Barreto, Camitio Fi
~:t~eiredo, Canedo, Diogo Velbo, Duque-Eatra:h Teixeinl 
F:austo de. Aguiar, }~o».tes, Fl<Jriano de Godoy, F. Beli~~a: 
r10, Fer:rerrade Agw.arêFerreira da. Yeiga, t.alY:~o, Gam& 
Cerquetr&1 Gomes de astr.> Heraclito Grar.a. Jerony
mo Penido, J. d~ Alenea.r, LeM d~ l\lenez~~' L~:mdro 
:Maciel, Lima e Silva, Luiz Carlos, Moraes Silva Mon
~ir_? de Cut;ro, Pae.s de_ Mendon~, Paula ~oled~; Per
~gao ~talhetro. Pmhe~ro. PP.retra. da Stlva Pinto 
:Braga, Pinto Lima., Pinto Moreira) RapoJ;O da Ca.mara, 
~o~, Salles, Siq~ei~_Mende•, S!~n _Nunes, Taques, 
l::cho:t. Cavalcantt, "\ tcente de r tgue1redo e Bandeira 
~e Mello. 

O SR. PaE&IZ>ENTE declara não hanr eessão l'or f:tl!a. 
de numero legal. 

Niio obstante, o Sr. 1• 2ecretario interino dá co:1ta 
do eeguinte 

EXI'EDIERTE. 

Um officio do Sr. ministro da mari~ba, pedindo dia 
e hora para apn!sentar a propostA fixando a. força n:t
"Val para o a.nno financeiro de 1872 a. 1873.-!llarca-te 
o dia 8 ás duas horas da tarde. 

Outro do Sr. ministro da. guerra, !uendo igual pe
dido para apresentar a proposta fixando as forças d<! 
terra para o anoo financeiro de 1872 a 1873.-1-la.rca.
a;e o mesmo dia ás duas hora.& e um qul.rto. 

Outro do Sr. mini&tro da fazenda, fazendo identico 
pedido para apresentar aa propostas e o rclatorio d .. 
repartiçao intenn:unente a seu cargo.-!l!arca-se o meb
mo dia á.s duas horas e meia. 

Oito ào ministerio do imperio. ~,·iando as cóoia" 
dos decretos pelos quaca S: M. o lmpcra:ior houv<: -por 
bem conceder àivcrsaa peniões. - A' commie~iio de 
pensões e ordenados. 

Outro do mesmo ministerio, enviando as authentica~ 
do. eleição 6ecundaria ultimamente Effectuada ,Dos col
legios de Ubatuba e S. Luiz, do ~o di&tricto eleitoral 
da provincio. de S. Paulo. -a' com:niseão de podere~ . 

Outro do Sr. deputado Antonio Ferreira Vianna, 
communicando não poder comparecer :\. sesf!iio por 
achar-6e de nojo l'elo fallecimcnto de sua t~po ;a . -
:Manda-ae desanojar. 

~e••ão em 8 de Haio. 

PIIESIDENCI4 DO &R. COXDE DE IIAEPENDY. 

St:llllll .uuo.-E;~;~dienle.-J'iagtm de S. M. o Imprrudur. 
-:-Ordem do dia.-Eltiçào da.a commi..t~~s .-Fia:u (· ii. r, 
IÚJ. [OrÇQ. nat:a.l.-Fi.raçdo dtu (ort;as dt terra. .-i'• o
posta.s do ministtrio da. (a:tnda. 

Ao meio-dio., feita a cban:~ada, e acbando-Fe pre • 
aentes os Srs. conde de Baependy, Paranhos, Gainu.
rães, puque-Estrada Teix~ira, Angelo do Amaral, 
Joaqutm Pedro, Sobral Pmto, Lamcgo, Bandeira de 
Mello, Cruz Machado, Menezes Prado, Casado, Luiz 
CarlosJ Bittencourt, José Calmon, Taqu.ee, Fonte6, ::i
mões LOjlC&, Carneiro da Calólha, E vangelista Loba.to, 
Augusto Chaves, Benjamim, Souza Reis, João lllende~, 
A_ro.ujo qõee, Affonso de ~a.;valho , Dionysio :Martins, 
Luna e Stlva, CorrêJ. de Ohvetra, Pmto de (.;ampo~, Alen
car Anripe, Perl!in do. Siln, Camillo Figueiredo, !IIa
noel Clementiuo, Coelho Uodrigues, Cardoso de 1\lene
zca, Dias da Roehn.J. Fausto Cle Agui&r1 Domiague6, 
:Moreira da ltocha, \'ieira da Sil\"&, Diogo de Vascon
cellos, Capa.nema, A·eis Rocha, Jeronymo Pcnido, Pe
rei!"8- Franco, Ca.ndido M':ndes1 Teixeira ~unior, Au
reliano de Carvalho, Paulmo de Souza, Sth·n. Xunc~, 
Ja.nsen do Paço, b'nrão da Yilla da Barra., Ferreira 
Lage, Borges lllonteiro, Mello I:.ego, F. Beli.sario, Costa 
Pinto, Barros Barreto, Fiel de Can·nlho, Araujo Lima 
c Rodrigo Silva, abre-a;e a sessão. 

Comp11.recem depoio de aberta. n ses•i\o os Srs. Mello 
!llornes, Candido da Hocha, Leonel de Alencar, Mell o 
:Mattos, Henriquest Cicet"ll Dantas, Perdigão 1\lalbeiro, 
Leandro ::tlaciel, Junqueira, Fernande• da Cunha, 
Gomes da Silva e Andr:t.de Figueira. 

Fa.ltio com participaçüo os Srs. Portella, Pinto Pe~
eoa., Pederneiras, bariio de Anajntuba, Fcrnanilc• 
Yieira, Candido Torres, Ferreira Yianna, Nebiu c 
Bahia; e sem ella os Srs. Almeida Pereira, Azambuja, 
Ant.?nio Prado, :Augusto de Oliveira, lJa~ão de A,:aç:.p;;y, 
barao de Anadta;. Barros Cobra, Caud1do :Murta, Ca
millo Barreto, I.Janedo, Diogo Yclho, Floria-no ue 
Godoy, Ferreira de .Aguiar, Ferreira da Yeiga, Gah·;.,,, 
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~ama. Cerqueira., Gonçal\"es da Silva., Gomes de Ca.stro, 
lleraclito Graça, José ue Alencar Leal de Il!eneze!, 
.1\lor"ea Silv&1 Monteiro de Castro, l>aes de Mendonça, 
Paula Toledo.l.. Pmheiro, Pinto Braga, Pinto :Moreira, 
Pinto Lima, Kaposo da Ca.mara, Rosa, Sa.lles, Siquein. 
ldendea, Uchôa Cav .. lcanti e Yicente de :Figueiredo. 

Lêm-se e approvão-se as actas daAI antecedentes. 
O Sa. -1• SECRETARIO interino dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um oflicio do ministerio do imperio, enviando o au
tographo da resolução da. a•sembléa geral que approva 
:a pensiio conc~dida a D. Gertrudes de Jesus Pontes; 
na. qual re~~olução S. M. o Imperador consente.-A ar
chivar, of!iciando-se ao senado. 

Outro do me~~mo ministerio, enviando o autographo 
da resolução da assembléa geral que a.utorisa a. casa de 
caridade denominada deiSanta-Thereza., estabelecida na 
cidade do Serro, em 1\Iinas-Geraes, a adquirir bens de 
qualquer natureza até o \"alor de 60:000S; n:~. qual reso
luçãu S. 1\I. o Imperac!or ccnsente,-A archivar, ofli
ciando-se no ~enado. 

Sete do mesmo ministel'io, enviando as cópias dos 
decretos pelos quaes S. ::11. o Imperador houve por bem 
conceder varias pensões. - A' commissão de pensões e 
ordenados. 

Outro do ministerio da. justiça., enviando o reque
rimento documentado do jm;,: de direito Pantaleio José 
da. Silva Ramos, e as cópi&• a.uthenticas da resolução 
imperial de consulta da. secçã.o de justic;a do conselho 
d9 estado e do decreto que aposentou aquelle magis
trado com as honra• de desembargador e o ordenado 
que lhe competir.-A' mesma. commissão. 

Outro do mesmo ministerio, enviando o requenmento 
do ciesembargador<lotribunaldarelaçlio do Rio de Jan•i
ro VenancioJosé Lisboa, e as cópias authenticns da reso
lução imperial, proferida &obre consulta dn secção de 
justis:a do conselho de estado, e do decreto que Apo
sentou aquelle magistrado com a.s honras de ministro 
do supremo tribunal de justiça e o ordenado por inteiro. 
-A' mesma commissiio. 

Outro do ministerio da agricultura, remettendo o 
requerimento em que Ramiro Larcher pede para a 
:fabrica de reeidos de lã que pretende fundar os fa
vores concedidos :is de algodão pela. lei n. 386 de 8 
de Agosto de 1846.-A' commissiio de fazenda.. 

Outro do Sr. deputado Francisco de Assis Pereira 
Roch111 pedindo licença. para aruentar-se durante as 
a;essões deste a.nno, em consequencia. de Foffrimentos 
physicos que exigem mudança. de ar.- A' commissão 
de constituição e poderes. 

Um requerimento do Dr. José Ferrari, remettendo 
vinte exemplares de sua obra Doutrina moral, e con
sultando sobre a convcniencia de ser ella distribuída. 
pelos diversos muuicipios do In1perio, p:~.ra o que pos
sue quatro mil exemplAres, obrigando-se posterior
mente a publicar um Epilome da mesma obra, cujo 
preço será. determinado por esta camara. - A' com
mi68ão de in•trucção publica. 

Outro de Alberto Ulys~;ts do Rego Lope•, pedindo 
para. que sejão considerados ,-a:lidos nn• faculdades 
medill3s do Imperio os prcparatorios por elle feitos na 

do Recife.-A' mesma cemmioeão. 
Outro de João Baptista Monteiro de '1\lirands. Ribeiro, 

pedindo para se matricu1nr no 1• a.nno medico da fa
culdade da. Bahia, depois de appro\"ndo no prepnratorio 
~ue lhe falta.-A' mesma commissã.o. . 

VJAGilll DE S. 111. O IMPERADOR. 

Lê-ee, e \·ai a imprimir para entrar na ordcrn dos 
"traba.lhoe, o seguinte pancer com voto em separado: 

" Foi presente li. commi•i>bo de constituição e pode
res a propoata em que o poder executivo communic:r 
á a.uembléa geral legi.~la.tiva qne S. M. o Imperndor 

deseja. fazer uma. via,"llm á Europa, por motivo do es
tado de saude de S. M. a Imperatriz, limitando su:J. 
ausencia até aos primeiros dias do mez de Abril do &nD<l 
proximo futuro; e pede que, outorgado o consenti
mento de que trata o art. 1 O~ da. constituição, se de
clare que durante a ausencia do mesmo augusto H'
nhor governará. em seu lugar a. princeza imperial ,. 
Sra. D. Isabel, como regente, com 11.8 attribuições que 
competem ao poder moderador e ao chefe do pocler 
executivo. 

« A comn:.issão, deplorando o motivo que determina 
o justo desejo de S. M. o Imperador, nada tem que 
oppõr á propom, e acredita. exprimir os sentimentos c"ie 
todos os Brazileiros, manifestando os sinceros votos <Jllc 
faz pelo prompto e completo resta~elecimento da pre
ciosa •ande de S. M. a Imperatriz. E, portanto, de pare
cer que entre em discussão a. propoata do poder exe-
cutivo, conver-..ida. no seguinte projecto de lei : · 

" A aesembléa geral decreta: 
« Art. 1.• (Como na proposta.) 
« Art. 2. • (Como na proposta..) 
« Sala das commissões, em 8 de Maio de 1871.

Pttulino José Soares de Souza.-L. A. da Silt·a Nune,.
J. J. Teixeira Juniur (com voto em separado). 

Voto em separado. 

"Entende o abaixo aseignado que á 8.$!embléa geral 
legi•lativa cumpre habilitar o governo imperial a oc
correr ás despec:as ~ue forem necessa.ria.s para que o 
Imperador do Br:JJ:tl tenha naP côrtes ettningeiras a. 
representação exigida pelo decoro da sua. alta po•i<;Zic·. 
A dignidade nacional e o esplendor do throno do Bra~il 
&S8im o exigem. 

« Outroeim1 attenta a mesma con~ideração em rela\~:Í.O 
á princeza. imperial a Sra. D. Isabel, como regente O.o 
Imperio, não é menos evidente :1. convenieccia de e}e
var-se a sua dotação durante o tempo que exercer :».o 
alto cargo. 

« E', portanto, o abaixo lll!signado de pa. ecer q11e ;i. 
proposta do poder executivo se additc o •eguinte 2l'

tigo: 
" Artigo (additivo.) E' aberto ao ministerio doe ne

gocio& do imperio, pelos meio• au!ori~ados na lei tlo 
orçamento vigeDte , um credito de 2,000:000S ])&.•a 
oceorrer á.s Jespeza~~ com a viagem de SS. !>Bf. Im
periaes, e a. elevação ao dobro da dotal ":o de Sua. _U
reza a. princeza. imperial a Sra. D. Isabel, durante u 
tempo que exercer a regencia do Imperio. 

" Sala das commisoões da. camara dos deputados, ~m 
8 de lllaio de 1871.-J. J. Teixeira Junior. » 

O Sn. CA.uno requer dispensa de impre~siio em avr.J:_ 
so par:~. serem d&dvs p~ a. ordem do dia de aman!c::i. 
a proposta e os respectivos pareceres. 

Consultada a camara, resolve pela affirmati\·a.. 
Lê-se, julga-se objecto de delibeTação, e Yai a. im

primir para entrar na ordem dos trabalhos, o segui1.:c 
projecto. 

« A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.• Fica. o governo autorisado a cntre~ar ::" 

mordomo dQ S. !11. o lmper~<dor a quantia de 4,000:00liS 
par:. de~pender com a. viagem imperial. 

cr Art. 2.• Acompa.nharáõ a Su:~os )Jagestades tr~~ 
vapores da. marinha bra.zileira, e ficaráü i disposiçf.u 
do mesmo augusto senhor emqua.nto durar a via~tem. 

« Sala das tiCssÕe8, em 6 de Maio de 1871.-M,.;/o 
Morats. '' 

Acbando-•e na eala. immediata" Sr .. Joaquim ,Jn
cintho de :Mendonça, deputado eleito pelo 2•' distri~:o 
da provincia do Ri<Hirande do Sul, é introdnzit.!o ct>:n 
as fonnalida:ies do eatylo, presta. juramento:- e toma 
assento. 

ORDEM DO DIA. 

I'!LEIÇÃO DAli C0ll.'IIIS8ÕEI. 

Continúa a eleiçiõo das commissões, ~ sa.il~::· tl··i:<.'" 
os Srs.: 
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CcmmissiW de eon!as (71 cedulas). 

Joiio ~Icndes e Araujo Lima, com 52 votos; B->.li
s!lrio e Casado, éom 51; Affonso de Carv;Uho, Ban
deirs. de !ll:ello, Pinto Moreira, So= :aeis e Vieira da 
Silva, com 50. 

Harinha e g~Urra (67 cedulas). 

Lamego e Rodrij:o Silva, com 58 votos ; Mello Rego, 
com 57. 

FlLlÇÃO DA FORÇA liAV.AL. 

Am:ullciando-se a. chegada do Sr. ministro da rnari
n~a, o Sr. presidente convida os Srs. Fiel de Carvalho, 
Di3.s d:1 Rocha, .A.ffonso de Carvalho, Dionysin Martins, 
Gcero Dantas e Carneiro da Cunha para receberem o 
mesmo &enhor; o qual ,sendo introduzido com as for
=lidadea ao estylo, toma. assento á. direita do Sr. pre
sidente, e ahi procede á leitura da. seguinte propoAta.: 

« Augustos e dignissimos Srs. representantes da na
('.:lQ.-Por ordem de S. M. o Imperador apresento-voe, 
:Da fórma da lei, a propo~ta. fi."t:mdo a for\'& nav:ll para. 
o :1nno financeiro de 1S72 a 1873. 

Proposta. 

« Art. !.• A força naval activa p:u-a o anno finan
ceiro de 1872 a. 1873 constará; 

« § 1.• Dos officiaes da armada. e das demais classea 
·que fõr preciso embarcar nos navios de guerra e trans
portes, conforme suas lotações, e dos estados-maiores 
das esq,ua.dras e divi~ões navaes. 

« ~ •• •. Do corpe de imperiaes marinheiros, do bata
lhlio naval, das companhias de aprendizes marinheiros, 
creadas por lei, f\ àa companhia de imperiaes marinhei
ros da. provincia de Mato-Grosso. 

« ~3.0 Em circumstancias orcüna.rias, de 3,000 praças 
de rnarinhagem e de pret dos corpos de marinha, em" 
barcadas e de 6,000 prnças em circ=tancins extraor
dina.ria.s. 

« Art. 2. • Para preencher a força decretsda no ar
tigo antecedente, é o go•erno autorisado a dar gra.ti
:licaçües aoa voluntarios qne se a.presenta.rem para o 
serviço, a. contratar naciona~s e estra.ngeiros, mediante 
conces~ão de premios, e a. recrutar na. fórma. da. lei. 

« Arf;. 3.• Ficão revogadas todas as dispo8içõea em 
contrano. 

" Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Maio de 1871. 
-Jfanoel Antonio Duarte de A::etoedo. " 

O Sa. PaESJDESTE declara que a camarn tomará na. 
devida con>idera<(ÜO a proposta do poder executh·o. 

S. Ex. retir:;-se com as mesmas formalidades. 
A propo'ta é remettida á commis8iio de marinha e 

guerra. 
O Sa. PRESJDE,.TE suRpende a. sessão, por estar es

gotada a ordem do dia, até á chegada. do Sr. ministro 
da !!Uerra. e interino da fazendo., que tem de a.pres!lntar 
:ís duas horas da tarde propostas do poder executivo 
e o re>atorio da repartição mterinamente a seu cargo. 

A's duas horas, a.nnnnciando-se a chegada do mesmo 
Sr. ministro, e continuando a •essão, o Sr. prasi
den~e convida. os Srs. Ferreira. Lage, Casado, Costa 
Pinto, Pereira Franco, Araujo Góes e Jo~quim de Men
donça para receberem o mesmo senhor: o qual, sendo 
btroduzido com as :formalidades do estylo, t<>ma assento 
5. dirci:.a do Sr. pre~>idente, e ahi Frocede á leitura da.s 
s::g-ui=!ca propostas : 

FIXA,ÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 

(( Angut:tos e di~itsimr,s Srs. repre~nt:l.ntes d3. 
na~:io.-Em Ct<mpri=nento do preceito constitucional, 
e de orde~ de S. ~L o Imp~rador, venho apresentar
.,_.o, a scgu10te 

P.-opos/.'1. 

" Art. 1.• As í orças de terra para o an::~o fiuanceiro 
<.1~ lt-72 a 1873 constar.Lü: 

« § 1.• Doa offi.ciaes das differentes c1aases do quadro 
do exercito. 

« § 2.• Em circumstancias ordinarias de 16,000 pT&
~ de pret e de 32,000 em circwnstancia.s extrtordi
nana.s. ~a ~nsufficien_cia dos outros meios, as forças 
extraordinarias poderao ~ preenchidas por corpos 
destacados da gua.rda nacional: 

« § 3.• Das companhias de deposites e de a.prendizes 
artilheiros, não excedendo de 1,000 praças. 

« Art. 2. • Fica desde já. o governo autorisado a trans
ferir de umas para. outras armas, comprehendidos os 
corpos especiaes, os officia.es do exercito que em servi
ço de paz e guerra. tenhão mostrado aptidão. pura. 
arma dllferente da. sua.i uma. vez que possuio as habi
litações exigidas ~las eis vigentes. 

« A,rt- 3.• Cont10úa em vigor a disposição do art. 9" 
da. let- n. 1,101 de 20 ue Setembro de 1860, na parte 
relativa aos arsennes de guerra., suas dependencias, con
selhos de fornecimento e depcsitos de artigos bellicos. 

«.Art. 4. ° Ficão revogadas as disposições em con
tra.no. 

cr Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Maio de 1871. 
Visconde do Rio-Branco. » 

PROPOSTAS DO MINISTERIO DA FAZENDA. 

«Augustos e dignissimos Sra. repre3entautes da naciio. 
-Dando cumprimento ao art. 13 da. lei de 31 de Outu
bro de 1835, venho apresentar-vos a proposta da. lei do 
orçamento para o exercicio de 1872 a. 1873. 

PROPOSTA. 

Capitulo I.- De•pe:::a geral. 

cr Art. 1.0 A des11eza geral dolmperio para o exercicio 
de 1872 a 1873 é tixad& na quantia de 86,3U:03U5~2, 
a qual será distribui da pelos sete diversos .ministerios, 
na fórma. especificada nos artigos seguintes; 

«Art. 2. • O ministro e secretsrio de estado dos nego
:ios do ir:tperio é autoris~do a despender com os ob
Jectos destgua.dos nos segumtes paragraphos a quantia 
de. • • • • . • • • • • • 5,441:0~1S228 

«A aa.ber: 
1. Dota.çio de S. M. o lmpendor. 
2. Dita. de S. !li. a Impera.triz • • 
3. Dita da. princeza imperial a Sra. 

D. Izabel •••••.. 
4. Dita. ao Sr. duque de Saxe, viuvo 

de S. A. ;:. princeza. Sra. 
D. Leopoldins. • . • • • 

5. Dita da princeza a Sra. D. Ja
nuaria e aluguel de casa. • 

6. Dita de S. !11. a Imperatriz, 
viuva., duqueza de Bragunça.. 

7. Alimentos do principe o Sr. 
D. Pedro • • • . . . . 

8. Ditos do príncipe o Sr. D. Au-
gusto • • • • • . . • 

9. Ditos do principe o Sr. D. José 
10. Ditos do principe reeem-nascido 
11. Ditos do principe o Sr. D. Luiz 
12. Ditos do principe o Sr. D. Felippe 
13. Mestres àa familia imperial. • 
1~. Gabinete imperial • . • . • 
15. Ca.ma.ra. dos senadores. 
16. Dita dos deputados.· • 
17. Ajudas de custo de ida e volta 

dos deputados. • • 
18. Conselho de estado. _ • 
19. Secretaria. de estado . • 
20. Preeidencia~ de provinci:lB 
*~· Cul~ J.ll!-blico.. • • • • 
~-· Semmanos epl!copaes. 
23. Faculdades de direito. 
2~. Ditas de medicina. • 
:!5. Instituto commercia.l • . . . 
26. Iustrucção primaria. e secundaria 

do municipio da cõrte. • • 

800:000SOOO 
96:0008000 

150:000SOOO 

75;000SOOü 

102:0008000 

50:000SOOO 

6:0008000 

6;0008000 
6:0008000 
ô:0008000 

12:0005000 
12:0008000 
7;4008000 
2:0718~28 

28G:510S000 
39UOOSOOO 

54:250SOOO 
48;0005000 

161 ;2208000 
237:1308000 

1,140:5348900 
115:0008000 
173:9708000 
219:5708000 

20:8008000 

532:0'!15000 
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27. Academia. das Bellas-Artea . . 
28. Instituto doa meninos cegos. . 
29. Dito dos surdoR-mudos. • . • 
30. Esta.belecimento de educa.nda.s 

no Pa.rá. . . . 
31. Archivo publico. . . . • . 
:32. BibliotheCA publica. . • • . 
33. Instituto Hietorico e Geogrnphico 

Bra.zileiro . . • . . • • 
34. Imperial academia. de medicina. 
35. Lyceu de artes e otlicios. . . 
36. HY~i:icne publica. . . . . • 
37. Instituto Yaccinico • . . . . 
38. Inspecçüo de eaude do& portos. 
39. La.zaretos . • . . . . . . 
40. Hospit:J.l dos .lazaros. . . . 
41 •. So~orros publicos e m~lhora-

mento do estado lhlllit:J.rio. . 
42. Obra.s • . . . . . . . • . 
43. Directori:l geral de esta.tistica. 
4(t. Eventuacs. • • . . • • • 

37:5608000 
48:468S000 
26:0125000 

2:0008000 
15:9205000 
24:8008500 

7:0005000 
2:0008000 

to:ooosooo 
13:7608000 
14:0808000 
5G:422S600 
7:1208000 
2:0008000 

120:0008000 
300:0008000 
25:0008000 
15:000SOOO 

« Art. 3.• O ministro c eecrcta.rio de eet."\do cios ne
~ocios dn justiça c :mtorisado a despender com os 
objectos designados nos seguintes para.gra!!,hos a quan,.. 
tia de. • • • . . • . • • • · 4,:..94:350S530 

«A saber: 
1. Secret:Lria de estado. 
2. Tribunal supremo ~e justiça. 
3. Relações. . • • . . 
4. Tribunacs do commcrcio. . 
5. Justiças de 1& instu.ncia. . 
6. Despeza secret:1. da policia . 
7. Pes~oal e material da policia. 
8. Guarda nacion:tl • . • . . . 
9. Conducção, sustento e curativo 

dos presos • . . . 
10. Eventuaes . . . . • . 
11. Corpo militar de policia . 
12. Guard~ urbana. . . . . 
13. Cll$a de correc~ão da côrte 
14. Obras . . • . . . . 

153:090SooO 
165:742$000 
44S:3"46S.000 
68:0008000 

I ,62g:07SS000 
120:0005000 
477:5895750 
190:00US000 

101 :8745000 
2:oo;:sooo 

420:0005000 
359:14057!10 
185:490S030 
30:000S000 

"Art. 4.• O ministro c secretario de estado dos nego
cios estrangeiros c autorisado a despender com os 
objectos designados nos seguintes paragraphos a quan
tia de. • • • . • • . • • • 89i:836S666 

"A saber: 
1. Secreta.riadeestndo, moedadopàiz 
2. Legações e conslllados,. ao cam

bio de_27 d. st8. por 1S • • 
3. Em. prega.dos en: disponibilidade, 

moeda do J'll.l:1.. • • • • • 
4. Ajudaa de cneto, ao cambio de 

27 d. sts. por 18. . . . . 
5. E:;ttr.lordi?aru~s no exterior, idem 
6. D1taa no 1nter1or. . · • . • 
7. CominisÉões de linlites e de li

quidação de rcclama~üca • . 

162:395SOOO 

469:575$000 

10:866S666 

70;000SOOO. 
80:000S000 
25:000S000 

80:000S000 

« Art. 5.• O mi1:1istro e secreta.rio de estado dos ne
;;:ocios da ril•rinha. é :>utori ... "ldo a desn~nder com o~ 
o_bjectoa detiignados nos seguintes puragraphos a quan
tia de. . . 9,29G:S!t6S779 

"A saber: 
I. 5ecreuria de e•tado. 
2. Coo•elho na\· nl . . . . • 
3. Quartel-general d:~. marinha. 
~· Couse!h~. ~u premo militar. . 
;,. Cont:ll.iionn. . . . . • • 
6. i:ntendencin e acces•<lrio~. • 
7 .~ Auditori& e executaria . • . 
8. Corpo da armada c ck.8ses an-

ncxas . . . . 
:1. Batalhão :~a vai . . . . . . 

lO. Corpo de imperiaea marinhei.Jos. 
11. C.mpanhia de in\"Slidos. • • 

111 :850$000 
ZS:OOOSOOO 
15:3585199 
10:93-.!SOOO 

120:'100SOOO 
104: 1915400 

3:430500() 

5Gi:5i'GSSOO 
l!l!I:Z88S3~0 

1 :J58:506S856 
' lO:G8iS516 

12. Arsenaes . • • . 
13. Capitanias de portos. 
a. Força naval • . . 
15. Na.vios desanna.dos. 
16. Hospita.~ • . . • 
17. Pharóes. . . . • . . • • 
18. Escola de marinha e outros es-

tabelecimentos scientifi.cos. • 
19. Reforma.doa . • .· . • . • 
20. Obns • • . • . . • •. 
~ 1. Despeza.S extraordíJ:Jn.rias e evcn-

tuaes • • . . . . . . 
22. Eta.pas. • • . . . . . . 

2,as:i26Stüt 
23i:OI3S33U 

2,977 :55858'14 
37:775S00ú 

196:0878000 
122:249$625 

166:48iS3S:! 
156:757587(; 
503:6001iOUO 

600:000SOUD 
10:220SUOU 

«Art. 6.• O mini&tro e secretario d;;-~o- ;i;;;-;:: 
gocios d_a. guerra é autoris~do a despender com os objec
tos designados nos segnmtes parngraphoa a. qu::.nti:J. 
de . . • • • • . • • • . 13,664:9\l8S88~J 

··A saber: 
1. Secretaria de e&tado e repartições 

a.nnexas - . . . . . . 
2. Conselho supremo milita.r e de 

justi~a e auditores . . . • 
3. Pagadoria das tropas da côrte . 
4. Archi\·o militar e <lflici!l& litbo

~il.phi:cii. ..•...• 
5. Instrucção milita.r . . . • . 
6. Arsennes de guerra e armazena 

de artigos bellicos, etc. • . 
7. Corpo de saude e hospitaes • 
8. Exercito . . . • . . • 
9. Commi8sões militares • . 

10. Classes inaetiva.s. • • . 
1!. Ajudas de custo. • • • 
12. Fabrica.s . • . • . . • 
13. Presidias e colonias militares 
14. Obrus militares . . . • • 
15. Despezas eventil:les. . • . 

20~:881SOOV 

3i:q86SOO(l 
33:0ú0SüllU 

24:010SOUO 
282:279S50U 

2,641:02tStlfJO 
727:651SOilP 

6,749:57!lS32:, 
·98:!705SOOO 

1,370: 150S8l7 
IOO:OOOSOüll 
209:611 S4!Ji 
286:763835(1 
300:000SUOO 
600:000Sü00 

" Art. i. • O ministro e secretario de e~~tado dos ne"e>
~ios d:t fa.zenda cí nutorisa~o a despender com os ~h
Jectos dwgnndos nos segumtes .pa.ragrapbos a g_uanti"' 
de. . . · • . · . . . . • 39,356:7 •GS7to 

«A eaber: 
L Juros, amortização e ma.i5despe

zns· da divida externa fundada. 
pertencente ao . Esuuio, ao 
cambio par de '!7 • . . • . . 

2. Juros e amortiZAÇãa da divida 
interna fundada. • • • • 

3. Juros dn.dividll inscripta, lllltesda 
emis&Lo daa respectivu npc.li
ces, ~ potgamento em dinheiro 
das quantias menores de 4008, 
n:.. fórma do art. 95 <la. lei de 
~~ de Outubro de 1832. . • 

4. Caixa da amortização e secção de 
eub•tituiçiio e a.signatura do 
papel-moeda • . . . • • . 

5. Pell~ioniataa e aposentAdos • • 
6. Emrregados de repartiçves ex-

tmctas. . . • • • . • 
7. Tbei;ouro nacional e theeourarias 

de fazenda. . . . . . • 
8 •• T uizo dos feitos da. ft.zenda. • 
!J. Est.'lções de n.rrecadnç.>o . . • 

10. Ca~a da moe<la e officitla. de e&-
tampa.ria e impresW.O do the
,;ouro niLCional. . • . . • 

11. Aclministrnçii.o ele proprios nncio
nau e de terreiJos diamanti-
noK • • • • • • • • • 

12. Typotrap:Uia. ~acion.al c Die.rio 
Oflicinl • . • • • • • • 

13. Ajudae de custo. . • . • • 
14. Gratificações por semçoe tetn

porarioa e extraordi:~ari<lt. • 
15. Ditas por trabalhos f6ra da~ horas 

do expediente 

9,!ll8:968St'~l~ 

17,371:59GSUüU 

50:00CSUCl: 

171 :900$01iil 
1,:J19:itiOS85:j 

19:100$971' 

I,I04:G20S-i!O 
SO:!li2SUOO 

3,565:881$1111 

150:280SO!!I 

5!,:30GSOOU 

170:()008(1()(1 
35:{}1l0${J(J!) 

20:GOOSOOll 
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16. De~pezas eventuaes,sendo 4&:0008 
para diversas e 1,091:4398537 
e!peeialmente par& differenças 
de e&mbio. . • • . . • 

17. Premi os, juros reeiproOOI!, eom
miSI!ões, etc., sendo 200:0008 
para •·arios ~erviços e 838:5008 
para j~:.ros de bilhetes do the-
sonro . .. - • . . .. . 

l S. Jilroe do empreatimo do cofre doa 
~rphãos. • • . • • • 

l~l. Obrae . . . • • • . . . 
:!O. Exercícios findos . . . • • 
21. Adiantamento da gar4ntia de 2% 

provincius á estrada de ferro 
de Pernambuco . • . . • 

~'!. Dito á. da Bahia. • . . . • 
~3. Dito á. de S. Paulo. . . • . 
2-1,. Reposições e restituições • . . 
~3. Pagamento do emprestimo do 

cofre dos orphãos • • . • 
2õ. Dito de bens de defuntos e au

sentes e do evento . • • . 
::7. Dito de premios de lotenas • . 
~-Dito dd depositas de qua.lquer 

origem. • • • . • • • 

1,13H39S537 

1,038:5008000 

400:000800() 
600:00••8000 
500:0008000 

213:3338333 
320:0008000 
471:1178000 

s 
8 

8 
s 
8 

«Art. S • O mintstro e secretario de estado dos nego
cios da agricultura, commercio e obras publicas é au
tor-isado a. despender com os objectos designados nos 
~<ee'1linte~ paragraphos a quantia de . 13,389:1538740 

• A saber: 
1 • Secretaria de estado . . • . 
2. Sociedade Auxi!ia.dora da Indus-

tria Nncional . • . • • 
3. Acquisição de plantas, etc. • 
~- Auxilio ao Dr. Martins • . 
5. Eventuaes. • • . . . • . 
6. Jardim Botanico da J.agua. de Ro-

drigo de Freitas • . • . • 
7. Dito do Puseio Publico . . 
S. Corpo de bombeiros. . • . . 
9. llluminação publica. • • • . 

10. Garantia de juros ás estradas de 
ferro. . • . • . • • . 

11.. Estrada de ferro de D. Pedro II. 
l~. Obras publicas . . . : . 
13. E•goto da ciciade • • . • . 
U. Teie~phos • • . . . . . 
15. Terras publicas e colonisaçii.o • 
16. Catechese e civilisaç·ão de lndios. 
17. Sub,·enf5o "-'companhias de na

ve~ação a '·apor . 
l ~. Correio geral . . . 
1 'J. )1 u•eu nacional . 

170:0008000 

6.0008000 
80:0008000 
10:0008000 
20:000S000 

1Í:OOOSOOO 
10:0008000 
68:0858000 

576:0458740 

1,473:1168800 
2,874:2008000 
1,394:6788540 
875:'~808000 
713:0008000 

1,158:0008580 
l.W:OOOSOOO 

2,8~8:000SOOO 
932:9878660 
27:1808000 

CaJlilu/o 11.-RtcciUt geral. 

" A_!'!. 9.• A receits geral do Imperio é orçadl\ na 
<1 uantla ce . . . . . . . . . 93,370:0008000 

" .':. rt. I O. Esta receitl!. será effectuada com o producto 
da ren<ia. geral arrecadad.1. dentro do exercício da 
preoente lei, sob o• titlilos abaixo designadQs: 

Ordin<>ria. 

1. Direitos dt importaçiio par& con-
t-umo ....... . 

~· Expediente dos generos lh-res de 
cireitos de consumo elevadc 
aó% ...•.... 

:t Armazenagem . . . . . • 
4. k:coragem . • • . . . . 
5. Direitos de 9% de exportação dos 

seneros na.cionaee . . • . 
(i. Direitos de 15 % de exportação 

do páo-brazil. • . . • . 

49,600:0005000 

306:0008000 
130:0008000 
316:0008000 

17,600:0008000 

12:5008000 

7. Ditos de 2}:Í % da.polvora. fabri
cada por conta. do goYerno, e 
doa metaea preciosos em pó, 
ninba, barra ou em obras. • 

8. Dit's de 1 ~ % de ouro em barra 
fundido na casa. da. moed3.. . 

9. Ditos de 1 % dos diamantes. • 
10. Expediente das capatazias . • 
11. J nros das a.cções das estradas de 

ferro d.& Bahia. e de Pernam-
buco ...••.••• 

11. Renda do correio ..-era! . . • 
13. Dita da estrada de ferro d.e D. Pe-

dro II . . . . . . . 
14. Dita. da eaaa da moeda.. • • 
t!i. Dita da senhoriR~em da p:-ata 
16. Dita da litographta militar . 
17. Dita da typographia nacioo.al 
18. Dita. do Dia.rio 0/ficia.l. . • 
19. Di ta. da caoa. de correcção . • 
20. Dita do Instituto doa meni!\Os 

21. m:fd'!m .do~ s~d~s-~udos: • 
22. Dita da f4brica da polvora. . 
23. Dita. da de ferro de Ypanema. 
24. Diu dos telegraphos electricos 
25. Dita. dos arsenaes . • . . 
26. Dita. de proprios nacionaes . 
27. Dita de terrenos diamantinos. . 
28. Dita. do imperial collegio de Pe-

dro II • • • • • • . • 
29. Fóros de terrenos e de marinhas, 

excepto os do município da 
côrte e pro.ducto da veDda de· 
posses ou domínios uteia da
quelles terreDos de marinhas, 
cujo aforamento fôr pretendi
do por mais de um individuo& 
quem a lei não mandar dar 
preferencia, ou não sendo estl!. 
requerida em tempo, os quaea 
serão postos em hasta publica 
]'ar& serem cedidos a quem 
mais der . • . • . • • 

30. Laudem.ios, não comprehendidos 
os proveniente& daS vendas de 
terrenos de marinhas da côrte. 

3t. Decima urbana • . • . • • 
32. Dita de uma legua. além da de

marcação, excepto na cidade 
de Nitherohy • . • . . • 

33. Dita addicional • . . . . • 
34. Matriculas das faculdades de di-

reito e de medicina • . . . 
35. Sello do papel fixo e proporcional. 
S6. Premios de depositos publicos • 
37. Emolumentos. • . . • • . 
38. Imposto de transmissão de pro

priedade • • . • . • . 
39. Dito peMOal . • . . • • • 
40. Dito robre ind1111trias e profissões 

excluida.s as fabricas de tecer e 
fisr algodão, de ferro, de ma
. chinas e estaleiros de eons-
trucção. . . . • . • • 

U. Dito do conlllimo da. aguardente. 
~2. Dito do gado de consumo. . • 
43. Dito de 20 % das loterias. . • 
44. Dito de 15 % dos premio& das 

mesmas ....•.. 
65. Dito sobre datae mineraes. • 
46. Taxa dos escm-çoa • • . . 
~7. Vendas de terras publicas. • 
48. Concessão de pennas d'agua. 
49. Armazenagem da aguarde:1te. 
50. Cobrança aa divida activa. • 

Extraordir>aria. 

51. Contribuiç:io para o mont~
pi• . . . • 

75:5008000 

1:1008000 
22:100SOO. 
2i:0008000 

82:5008000 
615:0008000 

5,800:0008000 
4:500800() 

12:000600() 
200800ft 

104:0008000 
8:5008000 

90:0008000 

1:0008000 
1:2008000 
1:2008000 

5008000 
62:0008000 
20:2008000 
62:0008000 
75:0008000 

62:500aOO() 

9:5008000 

16:6008000 
1, 778:_0008000 

47:5008000 
168:5008000 

1(l8:5008000 
3,31 0:000800() 

9:5008000 
29i:OOOSOOO 

3,475:0008000 
406:0008000 

2,290:0008000 
216:0008000 
170:0008000 
950:4008000 

273:6008000 
1008000 

626:0008000 
30:0008000 
91:6008000 
3:0008000 

3~0:000800() 

soosooo 
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S2. Indemnisaçües, eontpl"dendidaA · 
as amortizaç11es dos empresti
mos de 1851 e 1857,e da me-
tade do emprestimo de 1866. 1,250:000$000 

;,3. Jures de e:tpitaes naciona~~, in-
cluidos os dos mesmos em-
prestimos. . • • • • • 1,575:000aOOO 

~- Próducto de loterias para fazer · 
face ás despezas da casa de 
corre~ã.o, e do melhoramento 
sanitario db lmperio . • • U :-iOOSOOO 

;,5. Dito de 1 % das loteri~, na 
!órma do dcereto n. ~,93G de 
16 de Junho de 1862 • • . 40:8006000 

;;6. Y enda de generos e proprios na-
cionaes . . . • • . • • 116:000S000 

57. Receita eventual, eomprehendi-
das as multas por infracção 
de lei ou regulamento • • • 650:000S000 

1. Emprestimo do cofre dos orphãos 
2. Bens de uefuntos e au.sentes e do 

1,650:900$000 

evento • . . . • • • • t88:GOOSOOO 
3. Premio& de loterias . . • • 5G:550S000 
4. Depositos de diversas origens . 2,58!):3508000 

" Art. 11. O governo fica. autorisn.do para. emittir bi
lhetes do thesouro a.t<i a eomma de 8,000:0001!, como 
anticipação da receita, no cxercicio desta lei. 

Capitulo JJJ.- Disposirúes geraes. 

" Art. 12. Ficão em ,·igor todas as disposições da lei 
tlo orçamento :mttccdente, que não versarem par
ticularmente sobre a fixação da receita e iespc:z:a, e não 
!i verem sido expressamente revogadas. 

" Art. 13 . Ficii.o revogado.s as disposições em con
trario.-Rio de Janeiro, em 8 tlc )l:tio de 1871.-Viocou
,,, do Rio-Branco. 

TABELLA EXIGIDA l'F.LO ART. 12 ~ 1• DA LEI !'0. 1,177 DE 
9 DE SETJ:lOIRO DE 186:!, l~"DIC.\l'IDO AS ,.ERBAS DO OR
ÇA!IlE!"iTO PARA A! QU.\ES O GOVER!"iO PODE TEB A f.\CUL
DADE DE ABRIR CREDITOS SRI'PLE!IIEl'ITARES. 

« 1llini1ttrio do lmperio.-Soccorros pnblicoa. 
" .Hiniaterio dajustirn.-Justiça.s de 1• instancia, a.ju

llaa de custo, conducçüo, austento e curativo de presos. 
" JfiniJt~rio tk ~•trang~iro1.-Extra.ordinarill8 no exte

rior, ditas no interior, ajudas de cmto. 
"Jlinilttrio r14 marin/ia.-Forçn na.val: pelas comedo

ria.a e gratificações eoncedidM a officia.es e mais praças 
em portos estrangeiros; maiorias dobram ao8 officiaes 
que servem no Amazonas e Mnto-Grosso, sustento, 
trntamcnto e curativo d:ts guarnicoões de navios da. ar
mada., e pelos cmo~ fortuitos de 'avari:~s, no.ufragios, 
slijamento de objectos no mar, etc. 

a Despezas e~traordinarias e eTentuaes: por dift'cren
ças de cambio e commiesõcs de aaque, premios de en
sajamcnto de artistas, engajamento e rccrut:tmento de 
praças menores, e trat:lmcnto de praças em portos es
trangeiros e em províncias onde nao ha hospitaes ou 
enfermarias, e pre~·o de !retee. 

" Ministcrio da guctra.-Arscnaes e laboratorios: pelos 
jornaee dos oper3ri08. Corpo de ~aude e hospit.nes : pelos 
medicamentos, dietas e utcnsis. ~xercito: pelas ~tapas, 
forragens, ferra genE ~ premio de ,-oluntarios e engaja
dos. t:lasses inacth·as: pelas etapas das 'praças invali
das. Fabricas: pelos jornaes dos operarios, materia 
nrima. para a.s ollicina.s, di~ta~, medicamcntoseutensis. 
Presídios e colonias Jnilitare~ : pelas dietas, medica
mentos e tttensis; e etapas <!;;~rias z. ~<:'lonos. ~~uda6 
de cu>to: pela~ que e<! abonarem soe ol!ieiaa q-.. n.. 
jüo em commisri10 de ser.·i';'O· Dee~za~ e\·entnaet: P-IO 
tran•porte de tropa. 

n Mini•t~rir, da (a:ellda.-Juro~~ a :mortis:a~dn.dh·idll 
externa: pelas d-.spezns 'lue ~:cer(-1'Ccrem .-m conse
quencia. .Ie nJgum ~cTr> (·tr.'t7~ .. -·it.tro -:-·~mf'.-~:tt•~· rr.~nte 
aut~ri~ado. · ' 

TO,IO I 

« Ditos da divida interna fundada : pela importanci~ 
que exceder á decret&da1 J?rOTeniente de nova emifEiio 
de apolioes da divida publica.. 

« Ditos da divida imcripta antes da. emissE:o ds.e res
pectivas apolices1 ttc.: pelos que forent reclama.C.os 
além do al~arismo orçado. · 

"' Caixa da amortizs.<(io : ptlo feitio e assignatura de 
notas. 

"Juizo dos feitos da :fazendlt: pelo que faltar para pa
gamento de porcentagens da dh·ida a.rree4oiada. 

« Es~ções de arrecadação : pelo excesso da despeza 
sobre o credito concedido pan porcenta~ns dos em
pregados. 

" Despezas eTentuaes : pela >omma que se fizer neces
sari~ afim de realiznr-t<e a remesea de fundos para o 
estrangeiro. 

n Premios, juros reciproeos,etc : pela. importnncia que 
fôr preci~a além dA consignnd:t para os serviços 'lue 
correm por esta Yerba. 

«Juros do emprestimodo cofre doe OlJlhãos: pelos que 
forem reclamados, se a sua illlportancta. e~ceder á do 
credito votado. 

u Ministtrioda a9ricultura1 eommercio t obrM 1'~blico.s. 
-lllwnina.çiio publicB. 

« Garantia de juros á.s estrsdas de ferro, conforme 01 
contratos: pelo que exeeder ao decretado. 

« Correio geral. 
a Rio de Janeiro, 8 de :Ma. i<:' de 1871.- l'isconde do 

llio-IJranco. » 

« Augustos e dignissimos Srs. representantes da na
çio.-De ordem de S. M. o Imperador, e em e::-tecu<;>ão 
do art. 13 da lei n. 1,177 de 9 de Setembro de 1862, 
venho apresentar-vos a seguinte proposta para aJ?pro
' ·açio das despeza.s autori~a.das pelo governo no mter
vallo da. sessão d11. assembléa geral por meio de tr-...ns
portes de sobras de umas para outras verbas, e de 
ereditos extraordiua.rios e surplement&res no exercicio 
de 1869 a 1870, em que vigorou a lei n. 1,507 de 26 
de Setembro de 18671 em vtrtude da de n. 1.1587 de 28 
de Junho e da. resolução n. 1,750 de 20 de vutubro de 

· 1869.1 e no de 1870 a 1871 e:u que regeu a lei n. 1,764 
de 2~ de Junho de 1870. 

a As ts.bellas e doeument-1s juntos justificão a ma 
nccesaid:tde. 

J>aOPOSU. 

« Art. 1.• Ficiio a.pprovadoa os decretos ns . .rt,G33, 
4,64 t, 4,645.; 4,651.t 4,654 e i,659 de 30 de Novembro, 
9, %!11 28 e ~9 de uezembro de 1870, pelos quaes, em 
conformidade do art. 13 da. lei n. 1,177 ue 9 de Se
tembro de 1862 e 4.0 da lei n. 1,507 de 26 de Setembro 
de 1S67, se re:lliz:í.rii.o transportes de sobras de umas 
p:tro. outras , -erbas da me•ma lei n. 1,507, mandada. 
vigorar no exercicio de 1869 a 1870 pela lei n. 1,;,s7 
de :!8 deJunbo de 1869 e re~olução n. 1,750 de 20 de Ou
tubro do mesmo anno, na import,mcia de4,SGG:9246450 
mcncionadanatabella. A ; c b~lU assim o decreto n. 4,709 
de 31 de ~!arço de 1871 que transportou d~ Yerbn do 
~ 12 pa:a a do~ 4• do art .. 3• da lei n. 1,764, de 28 
de Junho <ie 1870 a quantia de 7:060S65G. 

« Art. 2.• Além das de~pez:IR ,·ot..,.das nas leis acim~ 
citadas para o exercício de 1869 a 1870, é aberto ao 
"'Overno um credito 8Upplcm•:ntnr c e:ctr:tordinario da 
quantia de tj,813:251S615, a qual >er-.í. distribuída pelos 
ministerio• c ,-erb3s mencionaoias na tabclla. B. 

" Art. 3.• E' i!!Ualmcn1c aberto ao governo, nlt:m 
dos crcditos Yotad~s na lei n. 1,7{jlr de 28 de Junho de 
1870, para o e:cercic!o d~ 1810 a 1~71 nm c:r_;dito mp-;
plemenur e e:s-traordmar.o d t: 22,91>:!:899S2<>1, fJUe •erA 
dil'tribuitlc pe!os mini•te ri< ·~ e wrbas especificado~ ~:a 
tolu•lh C. 

•Ano '· Ao des:pesso provenientes destes o.ugmer.
~~ de cn!d ito t eerio 'i'aga' 1•·los meio~ votados n~~ re~
pecti"'a' !~is. 

• Art. S.• Ficiio reYOg-a-l:\· as t\i,posi<;õ;es em co::-
trario. 

• r..~:.) de- ,J :t_n4!iro, em S d\! · . ::~:~ ·.: . ~ 1~i1.- !'i!'t;:G . • dc 
i'l Ri., !>·a ·ir:). o 

:3 
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18. SF.SSAO EM 8;tB !IA!() DE 1871. 

' ·'IABELLA A. 

EXEBCJÇJO DE 1869..o.l870. 

Lei n. t;so7 ' de 26.·:4e Setembro ·de 1861 :em: vigor 
p~la lei n. 1,587 de 28 de Junho· e nsolu~ .n . ·1·,750 
de 2() de Oambl'O' de<·1869. · 

·Mi:Jiaterio ela 3usti93-. 

Art. 3.•: 
§ 1:!. ·Corpo milital' de policia .••••••• 

. !lfinisterio de estrangeiro~. 

.Art. 4.•: 
S 1. • Secret:ni:: de es· 

tado •• •• •• • • •• • • • • 17:!l01S152 
§ 3:• ·Empregados eUl 

disponibilidade.. • • . 338S50S 
~ 5.•l::xtraor~no 

exterior........ . .. · T.U771S309 

Mi.iústerio d:L =inha. 

Art. 5.• : 
§ 1. • Secretãri:. de cs· 

t&do. •• •• • • • •• . . •• • 11:457$931 
§ 3.• Quartel-gcner:~lde 

marinha...... .. ... 770112-'>8 

· ~li:oist~io d:J. . gue1n. 

Art. 6.0 : 

37:76711786 

!H :210S969 

.12:228Sli9 

~ 8~ ~ Q11:1odro ® e:.ercito. • • • • . • . • • • • :!1100:000SOOO 

Ministerio da f:uenda. 

Art. 7.•: 
§ 9.• Estações de :~.rre-

cach<;!o . ... .. .. .. . 6j0:';32S527 
§ 16. Dcspezas -:.ven-

tu:~.cs, etc. •• . . . . • . . 1, lOO:OOOSOOD 
§ 17~ ·Premios, · dc!.'Con

tos de bilhetes da :U
:fandega, commis
~;ües, corret:.gcns, se
guros, juros reei pro
coa, agio de moed:ta 
e met:.es.. •• .. •• •• 522:086S215 

~ 18; Juros do empres-
timo do cofre dos 
orphlios . • . • • •• • . • . tGO: 122S4.S3 

----- 2, 49:! :941 S2~j 

Ni::i!terio da agricultura, commcrC:o 
e obras publica~ . 

Art. 8.• : 
i} 1.• Secrctm·ia de es-

tado ......... . .. . . 
~ 5.• E,·entua~s ... . .. 
~ 15.:;relegrapbos . .. . 
~ 17. Ca.tocllc•c o ·ci,·i -

lisac;-ão de In<lios ... 
~ :Mu~e" Kacio::al. . •• 

IO:i15S3~CI 
2:153S:J47 

109:W!J,S2GCJ 

!?:95~S310 
Kl.8S3:l4 

TXBI::LLA B. 

13:!:77GS2!JI 

4,8GG:92~S45ll 

CB~IIJTIJS St: PPLE,.J::"\T~:E!o> L J::-: l"lUORIH~AniO!õõ ARERl'O~ 

Pl:L?~ <:;O'Cl:B:-<0 ron DECIIJ:T05 :-,; . 4,C09. 4 .• G3'! •: 4,G5~ 
:DE J.,) DI: O('Tt'DnO ~ 3!J 'OE ~0\·t:~BRO I: ~!) DE J)EZJ-;"-OUO 

Dl: 187(). 

E:r~rC:ci•.· àe 18W-:S7U. 

'PCla lei n. 1,587 de 28:.de: Junho •nsoluçio n. 1 750 
àe 20 de Outubro de 1869. ' 

;, .. Mitli.Jterio da .Guea&. 

Art. 6.• 
§ 8."'Q11aílrodo exercito 5.718:7988216 
§ 15. ~ventuaea.. • • • · 73~506837/i 
Hepartiçües de fazenda 87:6908596 

1\Iinisterio da Agricultur:L, Commercio 
e Obras Publie&5 • 

Art. 8.• 
§ g;o .lliuminação pu-

blica..... • • • • .. . • • -7:i288775 
§ 11. Estrada de ferro 

de ;D. Pedro II. • • . • 925:8278650 

TABELW. C. 

5,879:995$190 

933:25611425 

6,813:2518615 

QBEDITOS S'CPPLEXE:ST ARES B ·. EXTJ\AOBOI!fAillOS AliERTOS 

PELO GOTERNO POR DECJLETOS :SS, 4,608, 4,632 4 634 
4,688, 4;703, 4,708, 4,711 A, 4,712 e 4,718 ~E t.'5 D~ 
0CTCBR0,.30 DE !IOVBDRO, 3 DE DEZE:!UIIlO DE 1870 
4 DE FEn:REinO, 18 1: 31 DE !UBC01 1 E 15 DE ABRi~ 
DE 1871. • 

E.rercicio <k 1870-1871. 

Lei n. 1,76i de 28 de Junho de 1S'Í'O. 

Ministerio. do imperio. 

Art.2•: 
Com a celebr:t<;-ão d:Ls e4equias por 

alma da Seren!.ssima princeza D. Leo-
poldin:~.. • • • ••••• •• • • • • • • •• • • • • • .. 30:000SOOO 

Ministerio .da. jw;tiÇ3. 

Art. 3•: 
~ 5.• Justiças da 1• instancia.. •• •• •• 200:000SOOU 

1\Iinisterio de estrangeiros. 

Art. 4• : 
§ 4. • Ajudas de custo 

ao c:~mbio de 27 •• . 4.0:150SOOO 
§ 5.• l::xt:r:J.ordinarias 

no exterior, idem... 69:3005611 
§ G.• Di~ no interior. 12:000S000 
lndemnisaçiW aos donos 

e carregadores dn ga-
lera Ca.,.adá, nauir:l-
ga.da no recife da.s 
li ar~ as, no Rio-Gran-
de do ~orte, equiva-
l~nte de.!: 21150,10,3 
ao cambio O.e 20 d. 
por lSOOO •• •• •. •• • 253:S06S!:l9 

:Ministcrio d:'. marinha. 

Art. :;• : 
§ 9.• Batalhão :1.av:ll •• 
$!. 12. Arsenae> .. - •..• 
~ a . Força m\'\'al. ••• 
~ 15. :Savios de8al'ma-

dos ............. .. 
§ 16. IIospitaeL •••.. 
~ ~(}. Obra; ...•..•... 
~ 21. Des peza~ c~tra-

ordi:l~~:~s c e·•c:J-

55:SGOSOOO 
2 ,290:3~8000 
4,U~: 189S00i.J 

48:1i4SOOCJ 
!l~ :b92SOlH 

333:628SOOO 

tu:J."; . .... • . . . . • • . . 1 . SS:d0~50 :; éJ 
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Milüsterio-da guetTa.

Art. 6•: 
t$ 6. 0 Arl!"en.a.esr ,: de ;. 

guerra............ 1,71i:331$650 
~ 7 .• Corpo .de aaud.e a 

hospit&ea.. •• •• •• •• 252.:092S601 
~ s.•·QIWiro do-e~r-

cito •••••••••••• , • • 2, 136~i75S820 
§ 15. Eventunes... •• . 3,521:05~852 
Hepartiçõe~ ds.:loeud&. 43:0~564 

7 ,667:001Sq87 

Ministerio da fazenda. · 

Art. ·7•: 
~ 2.• Juros. da. divida 

interna •••••••••••• 
~ 4.•.Cilixa iaamorti-
za~,~tc •••••••••• 

~ 8.• Juizo dos feitos· 

1,953:WOSOOO 

lOO:OOOSOOO 

da ú.zen,da ........ . 30:0008000· 
----- . 2,08~4.001!000 

:!lliniSterioi da\·agtienltm-&1· commerci~ 
e obms ·l'u.l:ilica.s •• : 

Art. 8•: . 
§ 11- Eatra.i&, de ferre'· 

de D- Pedro JI •• ~-. 3,365:9506()00 .· 
Com a substituiçic) do 

actual · systeiX111. de . 
pe~os e medidas~... MO:OOOSOOO 

3,775:9508000 

22,982:899S257 

O SR. PaEsmE:<õTE delars. que a ea.mnra. tomará. na. 
•levida. consideração ns propostas do poder execu.th·o. 

P3Bii3.udo v Sr. miniAtro pn.ra. a. esqu.erd:l. da mesa, 
a.hi procede -á leitura do relatorio da repartição a sea 
cargo ; finda a. qual , retirn.-se acompanhado pelos 
Srs 3• e 4• secreta.rios. 

As propostas e o rela.torio são remettidos ás l'espe
ctivaa commiasiíea • . 

Da.da a ordem do dia, levanta-se a. ~esão ás tres ho
ra~ Ja. . tarde. 

Ses .. ão em 9 de Daio. 

I'RESIDEI'CIA DO SR. CONDE · 'PE . D.\EPE.'iDY. 

~t:ID!Al\10.- Expediente.- Nomeação das commissües.
Ordem do dia .- Viagem de S. M. o Imperador. Dis
cursos doa Sr•. · Coelho ·Rodrigues, J. de Alencar . c 
prcsidmte do conselho. 

Ao meio-dia, feita. a cha.mad:J. e achando-se presentes 
os :Srs. conde de Baependy , Pn.ranhos 1 Guimarães, 
~ouza Reis, Joaquim Pedro, Luiz Carlos, João ::-rendCIJ, 
Taque&, Sobral Pinto, Augelo do Ama.rnl, Jeronymo 
l'enido, Araujo Góes, Lamego, Candido )fendes, Fiel 
Je Ca.rva.lho, Pa.ulino de Souza, Gama Cerqueira, José 
Calmon, Coelho Rodrif?Ues, Silva ~unes1 Benjamim, 
Evangelista. Loba to, Yiem~ d:J. Sih·a, Carne1ro da Cunha, 
Pinto de Campos, Alencar Araripe, Cruz )Iaehad.o, Ho
•l rigo Silva, Menezes Prado, F . Bclisario Domingue•, )Ia
noel Ckmentino, C:J.rdoso de )lenezes, Mello Rego, Fausto 
de Aguiar, Gonçalves d:J. Síl"Va, Bandeira. ~e :M~llo, Costa. 
Pinto,Bittencourt, Pereira. Franeo,Di:u da Rocha,Araujo 
Lima, Candido da Rocha, Leandro :!lfaciel, Fernandes 
C.a Cunha, Junqucira, Pereira da. Sih·nt .~ndrade Fi
:;ueira, SimÕ(>a Lopes, J. de Alenc:~.r, Perdigão :!\Ialheiro, 
barão da Villa. di Barra., Fontes, Jansen do Pal'o, Fer
rein Lage, .Augueto ChaYe.s, Diony~io ~artina, Díogo 
•!e \"a.sconéelloa, Benriques, Me11o !>toraee, ,Joaquim Cle 
)lendonça, Ca.sa.do, Corrêa de Olh·eira e reL-.;~ira Ju
llior, abre-se a ~85Mo. 
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. CQulp~cem depois de abe!ia. a.s~o 06 Srs •. Afi'oneo 
·· de Cárialho, Cieero ~a~~~.;Pti.TU&TóledD "C'alni.llo Fi
' gueiredo, Ce.~aneJD~ Hlfla..~Sij.tit,'Me"U.o Y'att.bkl:eon~l 

de :Alencar, Alll'elWlo de CarvalhQ;' . Dil:qUe'-~ 
. Teixeira e Gomee da. Silva.. · · 

FalWI ·co~ l'artic~P,*Iião:·oa ~ Sl'S. :PofteUa; Pinto_ ~e&
soa, Ped~rheu:afl7• barãO de AnaJa.t.ubiL; Fernandee. V1e1ra, 
Candido Torres; Fetreirà. Vianna:, Nebiaa. ;e ,}3ahia ; e 
sem ella. os Srs. Alm:eid& Pereir&, Aumbuja, Assis 
Rcx;ba, Antonio· Prado,' Augusto-de Oli:vtira, barão de 
Ara\'llgy,• barão- da :ba!OO, BarroaCobra., Borgês·Mon
teiro, Candido :t.l111'tai' Cainillo Ba.rretof Ca.ned~ Dio:;o 
Velho, Floriano; ..de Gocloy1. F.erreira de .Aguim:i. J.<'erreira. 
<la Veiga, Galdo,· Goniu de .Castra, .. Hers.clito-Graça, 
Lul , de :Meueze&, Moraes •Silva., <Monteiro -de .Castro, 
Pinheiro, Pinto ~ Paes de MeD.don.Ça, Pinto:Lima, 
Pinto .Moreira, · R& poro da , Camara. . Ro!a, ;S~es, Si
queira Mendes, · U cbôa: Cavalcanti, Vicente dé Figuei-
redo .e Moreira. ..dA ltocha.·. · 

Lê-se e approva-se a acta. da. a.nteeodente. 
O Sa; .l• :SEClET..UUO dá. conta. ~o seguinte 

Um officio do ministerio do imperio, nmeillendo o 
auto8%?pho . Q& zeeolt~ que .&utar.isa .. o governo para 
mandai:. admittir ·á Jlllltric\ila: cbt.3~ •&nnOi da. . f~d&de 
de · znedecin& ·<la. .:côrte o·aliUilllo ,do ·2"'. annó.c!Q.cnno 
pharmaceutico da. mesma. . /acnldade ··Antonio ,José de 
Faria Filho; na qunl re8oluçã.o S. M. o Imperador con
E~lte .-A archivar, officiando-se no senado. 

Quatr11 do mesmo ministcrio, decl~~rando, em respos
ta, que se expedira avisos ao da fazenda a respeito dos 
falleeimentos do official-maior Vicente Xo.vier de Car
valho, dos porteiros Joaquim Maria Carlos Yera.ni, 
José Francisco Xavier de .Castro e do ·· ajudante do 
me~mo Franciseo Joaquim da. Silva Vargu, todos em
pregados desta. camara. - Inteirada:. 

Outro 'do · meemo · mini~terio> ·enviando o requeri
mento em que diversos empregado6 dD faculdàde de 
direito de S. Paulo pedem augmento dos respectivos 
Y'!ncimentos, Yi&to que ~dido identico pende de reso
l'll<.ào desta. c:una.rn, e o governo não está. autori>ado 
p:Íra deferir o mesmo requerimento.-.A.' collllllissão de 
pensões c ordenados. 

Dous do mesmo ministcrio, trnnsmittindo as cópias 
dos decretos pelos cptaes !'áo rcctificados os enganos 
havidos quanto aos nomes do c:~.bo clarim do 60 corpo 
de cnvallnria. dD gu11rd:t nacional do r-io-Grande uo Sul 
l •mnel Antonio da Silva, e do soldado do 35• corpo de 
volunt:trios da patri:t Benedicto Cu.stodio Bueno 1 a 
quem íorii.o concedidas pcusões.-A' :rnesnu commi~8ão. 

DoUll do miniatcrio do. fazendo., ~nvia.ndo as resolu
ções da assembléa geral, 9-ue autorisão o governo para 
conceder isenção de direttos de importação a todo o 
material e combustiYel da empreza .de trilhos urbanos 
da cidade do Recife pa.ra a de O linda, em Pernambuco, 
e aos carris, carros e . accessorios dos mesmos que forem 
necessarios para o esta.belecimento do systema aos carris 
de ferro1 de que é empreza.rio Jose Henrique Trindade. 
-A arcoivar, oJliciando-sc a.o senado. · 

Sete do 1 • secretario do selllldo, cotnmunica.ndo ter 
constado ao mesmo ~nado que forão sanecionadas as 
~cguintes resoluções, de que ficou a ca.mar& mteirad.a.: 

1.• .({cyognndo o art. 3• do decreto n. 1,591 de 30 de 
Junho de 1869. 
~ .• Autorisando o sroverno · a mandar admittir o 

alumno Diony~io da CostD. e _ Silva á. matricula do 
3• anno da escola. central. 

3 .• Autorisando o ~ovcrno para. conceder a. D. )!aria. 
Isabel Fernandes da ::ilva., innã legitima e me:~or do 
finado 1• tenente da armada. Joaquim X:wier de Oli
veira Pimentel, o monte-pio que oompetiria a sua. mií.i. 

4 .'" Antorisando o ,zoverno para conceder prh·ile.;;io 
a. Antonio Ferreir.I. I!iimos e outro, ou a qne%!1 mclbores 
Yantagella olf~, ]l&ra a oomtrucçiio de d1ques fluc
tuantes • planos inclinados na pro"\"iocia do Rio-Grau de 
do Sul. 
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5.•. Cori~ed~ndo prrviÍegio af> êngenheir~.);'alll~ Joeé 
·de Oliveira. e oú~ro p~r& 1\'intr?<~ucção e'm diversas 
províncias das machina~ e .vehicülos de invenç~o do 
e~gep.heiro Thomson; . . .· . . . 

1 

" . 6•• Eemi~tindo a D .. Adela.icj.e,, Fpn.tes RangeL de 
. Antl\s; viuv8. do eapitãó :cj.o estada-ll!àip(de artilharia. 
; .Antónip,Ji\ão Rangel VasêoncellÓs de Antas; a qhantia 

de 8M~~~1;. que este. Q.evia á :f#~nqa'iiacicmal. · 
7. ~ ; A~torisando . o governo a:· Qop.cedei:; ao major 

reformàdo. secretario. da escola· central An.tonio José 
: Fausto. Garriga s.eis mezes de licença com vencimentos. 
. . · Outro·· do Sr, Francisco do · Rego Barros Barreto, 
:1 ~ormn,unicand~t .•qu?, ';tendo sido · 1:1omeado .senador ~o 
' lffipeno . peb. provtnma de Pernambuco , tomou hoJe 
. assent? na respectiva ,càmara.-'-Inteirada; officiando-se 

· • aó gove:rno para: mímdar preen<:her·a.vaga. 
úill requ7rim~h~o\de._José ~JL ~ilva 'G!tg~h·o, pe~indo 

ser naturahsado mdadao brazt!etro\-.-A' comm1ssao de 
constituição. . . 

Outro de Francisco Eulalio do Naseimento Silva, 
pedindo ser • admittido· á matricula na faculdade de 
S. Paulo, exhibindo o preparatorio que lhe falta: ante~ . 
do a_cto do .1• anuo.~ A' oommissão de instrucção 
pubhca. . 

Outro ~~ J'osé Moreira da Silva; Junior, pedindo para. 
f~eg~e11tar como o~~\P.te ae aulas da a~ademia de me
dicnra e :fazer o exa!lle do I• anuo depo1s de· approvado 
~? ,P.repa~atorio . <J,~e ·lhe, falta.~ A' mesma commissão. 

, NOlUE.~9ÃO DAS COntru;ISSÕES. 
~ r: ·,, 

. O áa. PaESIDEN1$ ncim~a para as seguintes commis-: 
sões·os Srs.: . · ·. . 

Fazenda. -João Cardoso de Menezes e Souza, João 
Manoel Pereira da Silva e Raymundo Ferreira de 
Araujo Llw!l-.· · · · · .. 

Pensões e ordenados.- Augusto Olympio Gomes dg 
Castro, .Anisio Salathiel Carneiro da Cunha e Antonio 
Cal\dido da .Rocha. · · 

'Justiça· civil. ~Izidro Borges Monteiro, Fr~ncisco 
Janu~i:io da Gama Cerqueira e Jeronymo Maximo No~ 
gueira Penido. 

{ustiça criminaL-; Trisffi.o dé Ale;ncar Araripe, Joa
qll1m · de Souza Re1s e Lmz Joa<J,Ulm Duque-Estrada 
Teíxe~ra. · · · ' 

Dipl0macia.-Be~eyenuto Augusto de Magalhães Ta
ques,, Leonel Ma.rtm1ano de Alencar e João José de 
Oliveira Jungueira. . .. · .. · 

·Assembléas prilvinciaes.-Fâusto Augusto de Aguiar, 
João Mendes de Almeida e Francisco Bel.izario Soares 
de Souza. 

Oamaras municipaes. ~João Pinto Moreira, Antonio 
Luiz Affonso· de Carvalho e Joaquim Jacintho de Meu-· 
don9a. · 

C~mmercio,,i:nd!tstria ~ artes.-Jos~, J:oaqui:n de Lim{\ 
e Silv>J. Sobnnho, Martano Procopw Ferretra Lage e 
AugustoF.t;e(\erico de Oliveira. · , 

Agricultura, minas e bosques,.- Francisco de Pauia · 
Toledo, Ildefonso Simões Lopes e barão de Araçagy. 

Estatística, colonisação, catechese e civilisação dos in
ilios,-José Bernardino da Cunha Bittencourt, Custodio 
Cardoso Fontes e Antonio Coelho Rodrigues. 

Instrucção publica.-Barão da Villa da Barra Anta• 
nio Ferreira Vianna !l João Juvencio Ferr~ira de 
Aguiar. 

Obras publicas."--- Dionysio Gonçalves Martins, An
gelo Thomaz do Amaral e Aureliano Ferreira de Car
valho. 

Sawle publica.-:-- Luiz Carlos da Fonseca, Joaquim 
Pedro de Mello. e Alexandre José de Mello Moraes .. 

Negoc1'<>s ccclesiasticos. -Joaquim Pinto de Campos 
Manoel José de Siqueira Mendes e Justino Domimme~ 
~~~ D 

Rrd-Jcção das leis.-Candido Mendes de Almeida, José 

Calmon'Noguefra. Valle. da· Gama e Benj.amiin Rodri-
. gues Pereira. · 

O~DEM DO DIA. 

VIAGE~ DE' S. Íl:; O lMPEi~non . 

Entra, em 2• discussão o art. I• da proposta do' poder 
executiyô. sobre a viagem de ·S. M. o Imperador á Eu-
ropa. . . ; . ·. , . , 

Q Sn. CQ.!liiio l'\onnrGuEs ·(pela ordem) f - Já ha.via 
pe'dido· a palavra sobre o projecto; mas agora. pedi:a 
pela ordem, porque, tel!do V. Ex. posto em d1scussao 
s6mente o art. 1•, desejava eaber se não existe uma dis
posição em nosso re~im .. ento .. · in.· ter.·no que .pe.rmitte tra
tar-se da genernlidMe ·!las p~opostas !lo poder eX:ecu
tivo qua11do se discute o. l•. ' !lr~igo;dos,.projectos res-
pectivos. , . . , .·, . . 
Co~o di~se, j.i tinha pedido. a. palavra sobre o pro

jecto, 'porém Iiiío quero ,uàar della antes de obter de 
V. Ex •. esta ,explicação. ,, 
. O Sn.PaESID~NTE: ~ ó' ~egimento é muito expresso 

a este respeito, eàtabelecendo 41ne na 2• discussão dos 
projectos que só têm• ·duas discussõ&s quando se tratar 
do art. 1• é permittido fazer· .considerações geraes 
80bre o mesmo projecto. ~ ~ 

o Sr. (Joelho Jtodr~"ues' -'-Sr. presidente, en
cetando este debate eu Ilão sei sé medí bem as minhas 
forças ; tehho, porém, con.sciencia de que não a.ttendi 
aos meus interesses, e, como não ~tenho a vaidosa pre
sumpyão de pod.,r prOferir sobre elle a ultima palavra, 
declaro· em tempo que apenas tenciono dar as razões de .. 
voto que pretendo,· dar nesta questão, reservando salvo 
ó" direito individual de modifica-lo, .se os oradores que 

. ·me seguirem. )l.a tribuna me esclarecerem e fizerem des
·a.pparece~ os pontos sobre que versão minhas duvidas, 
como desejo, pos(o que o .não espere. 
. Antes de entrar ·na discussão propriamente restricta 

'a materia do aí: ti 1•, eu teria, · Sr. presidente, de. estra
nhar ·que a mordom,ia cj.à ca,sa. i!llperial houvesse tomado 

• pasêagem para"Suas Magestades nos vapores da compa
nhiaingleza, sem que previamente· estivesse obtidà a 
licença .. ; • . 

() Sa. JosÉ CAL~~oN; .-Isto já foi explicado. i 

O ·sn. CoELHO RonaiGVES:- Tenhapaciencia o no
bre deputado, não tome a questão nos ·ares; meio argu
mento não é aiuda uma razão. Mas, Sr. presidente, 
apezar de mU:it0~. cioso das attribuições das camaras 
legislativas, floJ;t._me por satisfeito desde que na exposi
ção de mo ti voa apresentada pelo. Sr. ministro do imperio 
:~;!legou-se a razão mais qne muito ponderosa de um 
incommodo grave na preciosa saude da nossa angelic.a. 
imperatriz. ,, 

,Já, vê o nobredep11tai!o que no.fip.1 de tudo ha de 
concordar c.ommigo, e, senhQres, deixem passar a expres
lão-angelica,-sem commentarios: Não é uma palavra 
estudada por quem deseja .fazer-se agradavel, nem um 
adjectivo sublime, que se pollúa passando pelos labios 
de um cortezãó ; não, seJChores, é o écho espontaueo de 
um. cór!lção respeitoso, mas sincero., extreme de lisonja 
e amigo. da verdade.' • · 

Teria tambem de considerar· a fórma. de que servio
se o 'governo para. solicitar a licença do art.. 10~ da 
nossà. constituição ; porém ainda neste ponto acho-me 
de accordo com. elle; porque reconheço qne o caso não 
está precisamente . determina,do; que, na duvida, esco
lhendo-se o meio geral, . a re~ra para o !Uod 1'lerumque 
fit, trilhou-se, se não o caminno mais curto, ao menos o 
mais s•guro. · . 

Teria finalmente de indagar, se a occasião escolhida 
por S. M. o Imperador para levar a effeito a sua via
gem era opporturia, e se esta era conveniente; mas esta 
discussão seria ociosa, depois que reconhecia urgencia 
do p.:~otivo, que o determinou a sahir do Imperio. Con
cedo que a sua au~encia actualmente é grave e que 
a occasiãó escolhida é melindrosa; mas confro que a 
sua prndencia faberá evitar os perigos possíveis, que 
porventura sobrevenhão á sua saude e segnrança, que 

· tanto nos interessão. · ' 
Começa entretanto a minha divergencir. com o perr-



!la~~nt? ~o po4.er,é\eou~v~.e~!~~~- qlieettíessucce~siyal!; 
que dertv~~o-Ée· d~s disposiço~s ~onne~:as·_dos dons a,rt1gos 
da J.troposta; pois, · Sr. presidente, · . eu _pen~ que1 a _sa
hida do ·monaroha par.a fóra do Imper10 . nao pó<).e dar . 

·. l113ár a um .geverno regencial. . · · ; · 
Com efj:'eito, se sabe sem licença, em :vez da silbsti

tui)âo interina cabe a ~efinitiya, c9nforme o art. :104 .é . 
nos termos dos arts. 116 e seguint~li; .s~ P?r~'P sabe COD;l .. . : 
licença, . ~mbem. -~ao _ca~e.p ·go;verno d.e. :n~ :ege!'te ou : . 
da uma regenma ( cons~rVI\!ldo-se , as d1stmcç9es da 
co)lstituiç~o); porq~~ çs _<:Iireitos ; J.!olf~ioos ~ do Imperador 
são exclus1vos; I)RO ·podem ser .!)Umul~~lvamente pos
'suidos por 'do\\Sin~ividuos'J p~. pode~ ser suspensos 
senl(o · p~i". uma. das lJlC3J?I\Cldl!-!ies ~enmonadas no -§ .\ 0 

do art . . 8•; e mngnem dirá que a hcen~!~-cla assembléa 
· g~ral induz incapaóida,de· moral oq "pby~ica ·do -ImpEj-

rador. . ' . . " • . ' . . • " . . . 
Confesso que esta intelligencia dá)u.gar : JJ.a pratiça 

. a. um& · difficuldad& séria,, !DRB . nãp i)l~tipiú·avels por
que f hii_ um· · apart~) , .',pri'll!e~rament,~;, ; c.qnf ·á.- . n~ture.za . 
do . poder . mo~erador _ . nao _ rep\ig-na.~,. '\!ma: _Jnterml~-.. 
te~c\a pnssage1ra, .e :p I,)Qâ~r, .~~e,~pti,v,Q ,1 CUJa~ '. attr~~ , 
bm~ões são permanentes, e exerci.clq ·:pelo, mmiister\o 

: no~· termo~ , do pr. · a.rt_. J02.;,. Se _,,~ 1 cor~a acompan~a 
um .por um os. seus_ ~çtos; que,s~ e'IÍ'Jle~em,por decreto, · 
é·s6mente paxaex~rc'ft e,ss,~,fi~es,li~!Wií,9 9\)ost~nte; e. im,. 
mediata, ,que o deve escla.r-ec~r ,para ,pod.~r, d~scermr !}I! . 
cásoo em que deve usar ou . a?ster-se da . . ltvr~ acçal) .· 
moderadora .. d.o. ~ 6• do. art: JOl: A e~sencia desses ao tos '· 

.. i a, . ~ssign~tnr~ dó , ~i~i.~t~i> .. ~(llJlQet~D.tê,; ? ar_t. 13.~ · 
não faz .::ntre as t11ncções do .. a~t. ~102 a ·dJstmcçao,qu.e, , 
:1 p~atiça tem introdl.jíido, ; ~iz àpen!ls quf) ;os ministros 

. assign~ráõ ou referenda~~õ t.odos. qs _:tHÍ~9~ do : pod~r 
executtvo, se!ll o que nao poilerao. ter e';cecuçã_o. Por . 
consequenc\a,_ se o,·~~o 'feJtpressa*lente, :pOdemos suJI~ 
:pôr facul~atlva n asst~attt~a do -m.oqarqha1 e quem., o 
-~ttstentai· -não. defend~ (scjà, quifU?ra pr~xe) um pa1 
'ra~oxo~, · mronme se tlvermps em, Y,lBta ,o .d,isposto logo 
.adiante, no art 135 . .. , , ,. : . .· ·. . '·' · · · ,_,., 

.... 
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suas attribuições n~· Mato-Grosso do ·que em Mcnte
vidéo;- ou Buenos-Ayres. A unica differença real, que 

· Y,ejo .abi, é que .para .ir áquelle ponto n~o é prcmeo 
_licença. dljo asse!l).bléa gljml, e ·para os ·,nltimos é est;> in-
dispensa,·el .' · . · · · · · 

.,., ,,, .• Ape~r~ por~~I, . de~s~~ ~, de oub·a.s .c~nsiaeraç_ões, que 
. aJllda ~ll, . J.!p?eria~ "!!-d~~Z!!->~J)i . }avpr da do.utrma, que 

.. m.,e pa\~c~, J.!referw~:s~,?r/1. '; :'?; .o'bJe~to da proposta, eu 
n,ao n~go q,~e a , op!Qlao âq goy,e(QO te!!). bons argu; 
J,Uentos. em se11: ~a-:or; ,q~e. a v.e~dá.p.e .nest~ questão ·e_

. suscephtel de du:v1das, ·senas e. nao liuvidom cismo sa- · 
c;ificaj.:;-1\Je ~inh:c\S id,éas l\' ):'~~p'~t\o 1 ,e acom,panha-lu1 se 

· . t1v~r .necessidade de meu, v.pto· . .' 
. Ha ,ceitas eó iJCes~õ~~- qne·é íwssh;é,IJazer em alguns 
casos, e este me pai'fee· um delles. '.·- · 

Est.óu, 'conv~nci~o 'dé . qu~ d'~ntr<'\ g~ma_le'S'mnis g~aves 
qne pef,~!> so9re o .',E;azi,l&ópr'~~~~he, .a,pquca estabili<lacle 
d.os, Tfllll~sten()s!. ,que~:l.s .. v.el'~~ s~ .e-?<:Ç~c;lem com a ra- · 
.p1dez da..s .estaçq~s,, N,ao Ç~J.)yl'o que 1sto tc.nl)lj. um termo . 
emgpantó. p~o )íouve.r ~:i»a ,lei . dê. i(i'compntibilidades, · 
einqun.nto os,cj.eputndos: ,e 'o.s senadot~s jluderem oceupar 

_as cadejris ll,os m .ini'stros; 'elilqilanto eis acéusadores e 
· ju\i~s dp~ , ai,te.~te~, d,p p~d~r exeêutivopuclerem.aspirnr 
aos seus J11giire'; li!as a'té queisto ~e .l.eve a effeito não 
de~ejo óoncoi'rer 'para' qlle ' se .,l!ggrave um rrial tão diJ'-
fiCil de curar. . . · ' ·.. .. · · . 

Passo á s~gu~<iit,questno. ·~dmittfdó que n. auselici~L 
de;> Imp.e~·ador'p!lr(~Óq1 dq lmp~ríp, cót;Ii assentimento 
Çla. .. as.sé.mbléa ~~ral', .. ~·eJ.!1 - Pa>ó Jo govel-no interino de 
.um regente, .,cumpre inüiígàr);e, qn~tJ}do este fõr o her
~eiro pres'nm.pijvp, da COfÔ!l- tem nij.O ob_stante o poder 
l~gisla.tiv~ o dÍreito _.de mlii·cn·r · 'os' limife$ da · sua auto-
nc].ade. . .. . ,, .. . . _,., . . 

, '1:!'-mben\ c.oiifesso que, o mon!!,f<l~\'o : ~~m,interesse, e, 
dtrel .~esmo, clev~ saber ·.sempr,7. o que _,se pa~sa . no 
'!:;cemeto de Jll)l J.mder, ,d~ . q,)lal . e chefe e :fiscal _Illlme~. 
A1ato.;. m::;s. esse !~ter'lS.~e e é~se · dever poclem ser mo- . 
t.lvPs Importantes 'p~ra qu,e,, nos casos. do art. 1'04, elle 
Be nã~ demor9 mu~to tell1pofpra do ImJ.?ei~io, é qnem
~os d1z que esta Circumsta,uCla. l).ão ínfimo no espirito 

I' 
I 

· • Qciufessp;que i:i~ó daria,- a - ~sta , questií.o ~;nuita impor
tariéi"a .j que 'J)~ me, OC!)UP,ai:i!( deti4ál)l.ent~ com clJs, 
nest!l 1\lgar·_e'neste mdm,ento, ein · qu~ ·considero ur
g~nte a,. brev,i(\adé' da · discuss.iío ;, que · !imitnr-me-lú~. a 
~xpõr 'à dis]io~i9no. 4a)ei, ; s.eni'iciti~· essé visto em um 
folheto, . distribuidq aq1,1i com . d. p,omposo · l)l"S imme
r.~cido · titulq de: 'De{~sa da ·.C9.r>.•{i/.uição citnr-se estll, 
cOmo Contt~ÍÚ'ia ' aos que SllStent\íó a áiljrmatinJ. 1 e in- ' 
VOCar-se at~ (O 9;1:!~ :s~rja ridiC)llO . ,,~ e' não' Ío~se dolo
rosO) o aux1ho diyrpo contra o çurso da umca dou-· 
trina sustentavel.e. :verdadeira. nesta li!ateri'a. I 

-do legi•lador constituin,te;, o . q,uwl, afastando-se do 
exemplo de outros, como verbi ~ grcitia o da . Suecia e .. o 
da Bavie):a, .. deixou \[e fi:ur o ,pra;,;o da demora do mo-
narcha, quando au~ente. com licenS1a 'i" . . 1 

. 1·:·, pois, lllui_io _p~ssivel que ? seu sile!lcio importe ' _, . 
. !rqu1 u.~ mew. md1recto _para q11,e _es~as. _ljusencias niio . 

se .r.epltilo .mmtas :ve~~s, nem se prolo~guem por muito •'I 
tempo. . , .. . , 

Dc~oís fig~l!ett!Os duns hyi?othéses, jl~, q:ue é prova- /1 

v,cl a a.t;~senma <lo lmperadoz;, e.,não ~e .pode1·á sustenta>' 
· :t tmtnna que eu col)lbl).tq. ,__ , . . .. , · . 

. . ~ npponha-?e que e].le teu.~a de .sapii; para uma gue!f·a li. 
ou_parl!. um congr.e.ss_? d_e .. sob~ran(ls no estrangeiro . 
(sct ,!cet Jevando o mm1stro qo~petente); ,ninguem dirá .

1

_ 
<[Ue e'ltao deva _ficar no lmpeno um reg~nte exerce.nçlo ·' 
fun?_ço,es exclusiVas pm,- n;tturez.à, .e d e_ cuja. plenitude ' . 
~oncmtla a (l;O~ar q mom\).;cha .ausent.e: entretanto será I 
forçoso ad_mltt1-lo para <?s:qne_ pensão.àe modo contrario. 

.Al~m d1ss~~ temo!' aleun,~ preceile.ntes, que de cer.ta . 
roaneH·:.t._ apo1ao a douttm(l, que de~endo. Se a auee.ncia· 
do III!perad?r, nesta pypo.these, pó ele ser ,considerada 
~omo lmpediu:'-er!to , phys~c_o .. ou moral, çnpaz desnspen
c.er· os eeus d1re1tos .pol~tlcos nós . termos. do ~ t • do 
"''t: 8•, e rec~amar a necessidade_ de 'um substttuto · 0 
Te•ano ~e ;·erllt proced~r sempre que ell~ .se ause·nta~se 
ut s_édQ_ uo govern~, amda mesmo que. não sahisse do 
temt~!w do lmpen_?; ma.; f!-ão foi isto o qtie se fez por 
· '}cca.;;w.o d::ts suas vtagens anteriores. 

. ,·o s~. I\i;ELLO MO!\AE"s:- E' -porqile não sahio do 
,n::peno. ,. , · . · 

__ O.Sa · CoE~nó _ Ronl:ucur;s :-"-As diffe~·enças resul
i,~,lks ele mms ou Jhenos d1fficuldades de· communica
~u;;;,. ,. ~; ,estar_ dentro ou fór~ d~ certa Circumscripçâo 

·. ;,~:_:- ' ;: !~"' s.~-Ta? ~emp,re de · te~po - ~ d~ lugar, porém, 
T"1"- ~ "c J?llDCJpws. :::er-!he-h1a ma1s ddTicil exercera;;; 

' Sr, presidente,, é . minh:i . humilde_ opinião que . hG.· . 
duns tendenci!is i"gunlm.énte. 'füpe~t;t~ áo Iim;so regimen, 
que nos cumpri} .c,oni.hatet .à .. tocl,à tr'airse .e extirpar se é 
püssiv'el; ·são dua.s fórnras de tim mesmo defeito, dous 
li!Odos . do mesl(llo vicio, dtUtS espeClc~ t~e anJicismo: O 

do tribl.lnO do paço e o do cot~eziio da prn.r;n publica. 
N~o distingo entr~. elles.; são igüa1mente v i&, . 
· Niio se veja' nist<J !!-llúsiío' a alguem; ~ão apprel:en-· 
sões . que' a leitura ·&_- um escripto póde smcitar , sem 
individuali.n~·nte liga~':.se ào 'seu ~·utpr. Noto infeliz
mente essas· t!'ndencia~ deleterias rio vacilhnte e mn.l. 
definido espFrito P!lblico do paiz', que ~evemos dirigir 
a melhor norte. · . · ' · · .· · 

Colloq1ten1HlP.s a igual ~istancia do_ povo. e rlo mo
narcha.; abriguemci-11os á larg,a SOJ]~ra da constitni·;liio, 
Gnde 05 interesses ele; a'rp.bo·s se. aéliãó bem hnnnotiisa
dos -;, debaixo .dessa·'arv:ore ·p>agni~'Cl< trahalhem•)S pam · 
que · ellà.· frnctifiq\ie, ··e uada de ' exces~o de devoçiio por 
um oa por outro; máissinceridade f!_ ~enos cnt.hmia;:
mo: ,ambos devem '·agril.decet; ser!) aceitar o zelo pba
ris'aic,o. dos seus imprudentes çlcfenso,·es. · 

J?i~er_-se def.en~ot cia_ constituiç~ó. _e negar ao pocb 
leg1slat1vo o .d1re1tll de ma.rcar os lníute6 da auto n dade 
dó regentej, de que trntà o 'ait: -12G,'é cansa qne com 
ef!'eito ~,1_ se compre~endé . . Côn~ra semelhaJÍte dou
tnno. ntw sao necessai·1as ·armas nudas de f6ra ; basta 
ella só. 

Com effeito, se -elh fosse obscnra, a nenhum ontn: 
poder caberia declara-ln -senão ;ao legislativo , que _ncsta 
pa,·te ser.ia, por sua me'sma natm;ez~ •. juiz em cnusn. pÍ'O-· 
pria: màl incontestrtvel , sem dnYida ; mas certamente 
sem remedio. So ella fo.;se om'issn. ao mesmo pod~r, e 
s6mente n. ene;caberia reconhec~-Jo , e até completa-la. 
dentro dos limites do art. ns·, . cpja . cxtcmiio" fic.trin, 
sempre clq)endentc di: :;,lgnm rrr)Jitri b_. Felizmen te a 
nossa constittiiçiio no ronto.:.t·esp~c ti <·o n~o é obscma, 
-~lem. omi~sn; p9r1e ·f3f"!:· '3.-p e'f~ ::t~s· ~ u:·idÇ> .~a, c ~-r ·:úlo ve-· 
J t\IT<03 : . . • . . . . 
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.A base .<1& .o'lle~>tilo .é (e .creio que isso nio 6crl. posto · 
em du.wid&) o ·ti :!~ · do art,. 15., 

O Sa. ~IEuo- !IIouBli'~-Lé3. depois o a.rt. lW,. 
O Sa. ·CoELHO Roo&JGtiES :-L:i. irei; nlío Tamos cor

rendo. 
Isto posto, · partnmos do tex.to. E' a pala.Trn que 

traduz o pen~~mento ': é_ o ~ns:nnento q~e di vida ao 
texto, e constitue a. le1, 1sto e, para. servtr-me das ex-
1Jres~ões de n•n velho jurisconsulto: « Quod lt9islator ~o
":uit, quod judiei<> ~uo probo ri I oc rtct'p•t. » 

O artigo citado, definindo as attribuições da a~~cm
bléa. "era.l comprehende nell:lS " eleger a. regenciu. ou o 
:ren-ente e marcar o• limites da sua autoridade », ~ 2.• 
E~ disposi•;i4o i~olada diria. que no poder legislativo 
compete ~mpre cleger,n regencia ou o regente, c mar: 
ear os limttes da autondade de um::~. c de outro . .AqUL 
pira. O prOCebSO hermeneutÍCO ~bre O elemento 0"1":1~
::natical ; m:J.S nem e;, te é o untco, nem mc~mo o ma1s· 
importante. Esgotado elle, ~e\"emoa recorre~ !'-0 nexo, 
que li!!a a parte em que5tu.o ao todo da. lct mt~rpre
tand&,., porque e injuridico, segundo ou~ro . ju~lsc:ousulto 
romano: " N és i to ta lc9e penptcta ... <l!cqtud Judccnre <•c•l 
~c..p<mdere. » As reln<rões resnlt:J.nte,; dessn compnr:11;-uo 
constituem o que o. escol:l allem:i chama elemenw lo-
gico da. interpret'lçíLO. . 

Pois bem, é- nÜ!ter não e~'luecer qne confo:mc a 
constituiç:.C o re~ente-era sempre o parente ma1s p:o
ximo do Imperador nos termos dos art,, 117 e Eegum
tcs, sem outrn di•tincçiio mnis além da differença das 
idades rcqucrid:J.S nos arts. 12':! c 126, se;::tmdo EC tr:lt'!Ya 
do herdeiro presumpth·o da corüa, ou de outro qU:J.l-

'lu(),:a, dc.-àe que nestes :t.rtigos o regente é cb:~.mado 
independente da eleição da assembléc< gernl, é !orço~o 
entender a primeira parte do~ 2• do art. 15, CQmO 
:restricta " regcncia ou e-ómcnte applica,·el ao re~ntc 
:1u:mdo concorrem dons ou mnis indi\'iduos com o mes
::no direito ; porque c.l.; .:>utra sorte entre este e aqucllcs 
llrtin-os b&vcria contradicção, o que razoa\'elmcnte não 
>e pÓle &upr"•r no legi•lador oràinario, e ainda mcno~ 
::JO constituinte. 

!lla.s a limita\·i'io neecssaria, ao menos em regra na 
primeira parte do !} 2• do nrt. 15, nada tem que Ycr 
com a segund:t c deixa int.'lct:L a nttribukiio, que tem 
o poder le::;i>l:t.ti\"o, de marcar os limites da autoridade 
da. regcnei:t ou regente. 

Dcoi.'urte a conclusão, que forneci:~. o texto do art. 
15

1 
é con · rrnada plcn~<mente pelo resultado d:1. nn~ly,;e 

elo elemento logico, que reverte em seu npnio, e o~ 2• 
!icará rcdn:.:ido ao Feu justo ,·:~lor explicado corno ~c 
<lisses•c: " Elegc!r a rett.encia, reconhecer o regente e 
::nnrcar os limit~s da :1.uto ' idad~ no uma c do outro. " 

Eu sei que n r~gencia. ei't:l. abc.lida, mns c nere1sario 
~onscrvar "" exprc;8Ões com o sentido que tinh:Lo, p:t.r:t. 
bem comprchendcr-Ee o pcn,.•mcnto d:t coo~titniçiio. 

O exan~c do elemento •y•tcmatico é inapplic:wd nn 
intcrprcta\·~o f!e uma. lei or~:\nic~l.; o lugo;r eFpec-iaJ, 
que clla occupn. no todo da le~i•ltH,:.iio, torna impos;i\"cl 
l•ssc procc•so, aliás importante. Rc.ts-nos, pois, o ele
mento historico, o complexo d:ts circum>tsnci:l!l que 
;>!eced,;rão, n.companld.rioo ll dctcnnin:iriio a di~posi<:ão 
legislati\":t. 

O que diz-no~, porém, o elemento !Ji,torico >obre cst:1. 
!.ypothe•c~ Diz-nos .. qne_o rle~rcto de !'!de :\'o,·emhro 
Jc !S:Z:.l, pele 'lll:ll ÍOl dt~~ol\'lda a co11•l·t•untc, l'om·o
c:~.cdo ontra, promcttcu apresentar um projcc:o .Jnpb
mente :cuis liberal do que o que a cxtincta a.ssemble:L 
::.cabou de fazer. 

O :3n. :l!uto :l!olUES :-E>taYa í:lzcado; não tinha 
:>:abaJo de wcr. 

O SR. CoELno 1\0DIII<:RES :-E,tn,·a !eito c tiulm >ÍJo 
"J1rc,cnt.:>.do ·d'!>dc 30 ele Agosto. 

O =:-n. ~IELLO :'llon,u:s d;í. outrn np:~.rte. 

ü Sn. Cor.t.uo l~otttUGt: t-:s :-Efi·,_.cth·:un~nte o ilh~:- tle 
p;·incipc, :loE>o primeiro Imperador, procurou cumprir 
a"-'~ pw~\·r~ com uma lc.'lluade, que ~m ale,rumaF c:rJu;:ts 
;ldmiril. 'C m fac: o comprobatorio de'ta &.><•rt;:ío re.-oz:it& 
•ln{·ircum,..t.a.nciade u:.n mcmhro ds. com1ni"'i~;.ii.o da r~~ ns ~i
!u::lCC , o !1n&do marquez de lnh:t.mbup-. de cim~, oe
:cador per P•or::amb::cn, IÍó'"llrar entre o; ~ió'T.:U:trio~ do 

noTo projecto, concluído .em 11 de Dezembro do mesmo 
unno, e posteriormente jur;ldo, com applauso unanime, 
em 25 de ~I:uro !le 182! .... 

O Sa~ MEU-O l\Iouu: -J5.~feitn;porq~niio 
podia em 15 dias .apreeentarcum tr&balho tiio.;eom
pleto. 

O Sa. CoELHO RoDillGtES : - D, •te·modo \'a.moa dia
lo!!3.11do. 

'Neste terreoo "Cedo a palma. aos conhecimentos· his
t()ricos do nobre colle~ra ; mas 'llO ponto que me occnpa. 
(perdôe-me que lh'o ~il?), não .o jnlgo melhor infor
m:~.do do que en, e ~e algum erro tenho co=ettido, é 
f:1lso o que le-~e no Diario da Constituinte. 

O ~ 2• do art . .U do projeeto primitivo,. correspon
dente ao§ '!• do art. 15dn constituição actu31, era conce
bido nestes termos : « Ele~er a regencia nos ca.sos de
terminados e marC:J.l' os Jtmitea da autoridade do re
gente ou re~e:tci:t. » Ahi ·a distiricção c.i cln~, s redac
çiio é expliClta C e\·it:J.va a dlJ'<'ids de que ago~;a·fie trata. 
A nttribuição da assemblén ger~l é, n respeito do rtgcn
te, reconhece-lo;· a. respeito dA :regeneia., ele:::ê·la; e, 
:1. respeito dc . ~~mbos, fixar .os limites da a.utond.Me de 
cads. ·lltll; 

O argumento deduzido da compamção dos dons textos 
dc\'e tar ba.stantc.força: pnrn os qu& houverem-compul
sado a ··hiEtoria da nossa. .constituição, e attel)derem á.s 
relações intimas· que ha entre ella e o projecto primi
ti,·o da. constituinte de 1823. 

l\f:Ls ainda outra rnzão &nstenta essa interpretação 
que dou :í. nosE:L lei organica no ponto·sujeito. 

Como snbem \'. Ex. e a camarn, a carta constitu
cional portu:meza é quasi litteralmente a cópia d:1. 
nossa, e o ~ 2• do seu art. 15 é na :fórma, no fundo e 
até no numero i:;rual no nosso. 

Em 1835 publicou o cons<!lheiro Pinheiro Ferrcir:~. 
as snsa " Ob•cn:arüts " e j:i. então nota \":I. a necessidade 
dainter~rctnção de56C pnragrapho, defeituoromente redi
gido. Essa. neces~idade foi poeteriormente aattdcita. 
pelo acto nddicionlll de 1852, cujo :~.rt. 1• firmou 1:1. a. 
mtelli~ncia, que cu defendo e é inconte~ts,·el á \"iata. 
da redscção da constituinte, pois não é cnvel que, 
se os re:iactorcs da constitui~o quizessem seguir outro 
caminho, niio hou,·essem manifeatsdo sen propo~ito em 
termos clnros e decisi..-oa. 

Em conclusão, parece que, sendo a. interpretação de
duzida do elemento gr:~.mmaticnl conforme a do logico, 
e reforçada pelos rcsult.:>..dos do elemento hiatorieo, na 
parte relativa, podemos ter bnstantc certeza. e dispen
s."lr quaesquer outras con•ider:1ç0e~ ulteriores. 

Niio tenho como liquido, mas acredito que uão c! 
outra a opinião do ~o\"erno ; porque depois de declarar 
que na auaenci:1. de ::Sua. !llngesta.de a princeza imperial 
iicar:í. como regente, accrcsccnta.: com t:J.es e t:J.cs attri
buiçõc•. Dest'artc JÍarecc que o seu J?CU~amento' é re
conhecer o direito do corpo le:;i,Jatl\"o, e e\"itsr que 
clle seja exercido' o:is a. terceira e ultima questão, de 
que pretendo occup:1r-me. 

Aqui o. minha duYida principnl niio é &a~r se clle 
dc,·e ou niio usar do seu direito; mas antes. .saber s~ 
póde renuncia-lo ou nbster-sc de exercê-lo em um ca.Eo 
dndo. 

Parece-me que a constitui~· :io, dando :t ns~e:nblé:L ge
r:ll a nttribui<;à\1 de marcar os limites da. autoridade do 
regente ou regencin, claramente mostrou Dão· querer 
que um ou outra goz:~sse .dn plenitude dos poderes Je 
(~ue goza o imperante, que não se acha impedido. As
stm, não julgo facultati~·o o u~o de!se direito; c esta 
intclligencia, ali:i.s lit~ral, .;, a meu .'\"cr, não 56 a vcr
dadcir:~., cnmo nté a m~~.is Fe):Uida. · . 

)ia s.:!"iio de ~~ de Ab~il tle 18-'tO dh~c o sennJor 
.Antonio Carlos que os outros membro' d ,, commi•E-iio 
àa constituinte co:n cl!c nome:Wos nada. fuerão 
c.!e a prcwe:it:>.,·el; que um-copiou :1. portug;o1cza e outro 
pec.b•:o> da con~titui1·:.o h~Fp&nbola: que elle ee::~urou 
o tr:\balho feito (e ate!, ..cgund.o trau•pnrece dns su:t.s 
cxpreM•Õe~, de Um mOUO alguma COUFa brU<CO~i ClllC 

i'oi enc~rret;:ldo de oll'..:rccer um project•l ee~;,' o Ôue 
l"e:!li.úra., cv::sult.wdo düfcrentes eonstir-.:i;C:·es, com
parando-as e apro\·eital!do o que lbe p::l-.'-'C1: appl!ca
ca\'el entre nó~;. 

Ora, na! constitui~~·üe~ Ja ~t.\ropa~ a~:·;··~(\:-~.:~~ c. 1·~~.0, 
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ou e pude conaultar, e que· provavelmente foriio as mes:maa. consultadas peloeenadOr Alatonio.Corlos, .nenhuma. 
encontro que dé oo.regente todas aa attribuições da co
rô~·q~doniio atá.imped.ido.o impex:ante effectivo; 
nem o •matus-conmllo organico de-t8tli...ds E'rança., .nem 
as eonstitni9<)es da. Suecia.de.J.809, da. Baviera de 1818, 
e d.o .Wurtembcrg de 1819. 

Com estes cxemplos,.e.pela raziio·quc acim:1.expcndi, 
nutro de um modo quaEi inabala.vel &•convicção de que 
:1. letr:1 e ·o. espirito da. .noBII& ·lei orgauica. · rcpu~ão a. 
existcncia de um governo interino, com poderes illimi
tados, e a. renuncia. do direito. de restringi-los. 

D:1da, porém, .a.. bypothe~e que .concedo como tal, 
porém nego .como these, de podennos renunciar es>e 
direito que n conatituiçiío confere ús du.'\6 cnmaras, cu 
não sei Hl seria. oon-çcniente -que :votasscmos Ulllll. lei 
tão..ampla, como a propo~m do ·governo. 

Sr.· prC!iidente; 110u mon:lrchiJ,t:l e .não quero rescn·:n 
p:tr:l mim :u; attribuiçõcs que pretendo exceptuar. d:~. 
p:eaeralidade do art. 2. • Pen•o quo::ll.lgumM devem :ficar 
:fórn. não· sómente por com:eniencias · de ordem supe
rior; eomo para salvar a. letra. e espirito da eonstitui
çao, que conforme disse, repngnaaintalligcncia que o 
goven:o d:l.-lhe. 

Concedo que não fnçamos ao goyerno interino, con
fiado :1. herdeiru prcsumptiva da corôa, ns mesm:ts res
tricçõcs que a lei de 1831 impoz á regencia. electiva; 
mus quizem ao menos-que fize6semos duas, quando não 
ma.is: uma relath·a :1.0 § 5o do art. 1 O l sobre a di;;soltt
<;ão da amara.dos deputados; :outra re!tLti\'a. ao § S• 
do. IUCS1.'10 artigo, sobre os crimes :dos·ministro3 de 
e~tado. 

e:sa·. YIEIRA DA. ·SILV,A. d! um aparte. 
o· Sn. CoELHO RoDnJGt:ES: - Sobre cs~es dons pontos 

~·ou ofú:recer umn emenda uo urt. 2•, e. penso que ellas 
não. silo sem precedentes. 

O projecto da. constitttinte niio continha a nttribui
c;"<io de dissoh·er n camnm dos deputados; n. consti
tuição reformada. de Ponso-.~legre, aspira<;<io dos ho
mens de 1832, tumbem a supprimia, e a. noEI<II lei or,!;a
nica sómente a concedo nos casos em que o exigir n 
sal\'3~1io do E.todo. 

Se e>th·e,;semos om condit;õcs tiio criticas, S. !li. o 
lmp<!rndor não ~ahiria. do Brazil, ou ao menos não dei
xarin ema medid:J. t:io gra\'e p:1~ sor tomad:l pela re
ge!lte. 

O perdão dos ministros de estado niio era semelh:m
temel:.te facultatiYo :1. corôa pelo projecto da consti
tuinte, e Deste ponto po•eo invocar em meu apoio a In
;::l:tterr~, cuja legisla<;ão lambem .O restricti,·:~. a respeito 
dcss:1 :>tt:-ibuiç:io. 

Yoltnr:do agora ao ap~rte do nobre depntsdo, de"o 
decl:1r:tr que eu niio quero tirnr ao poder n:oderador :. 
:;. ttribui<;ão do ~ 5° do nrt. 1 O 1. .. 

O Sa. Yu::n.~ D.\. SILVA. :-E:n nosso regimen o que 
o nokre deputado quer é uma impossiuilid.1de política. 

O Sa. CÀJELno Roni\IGVES :-... ma• tnmbem não quero 
que se ~-:í. con\'ertendo eSI'n :~.ttribui<;tio melin<.lrooa em 
meio ordinario· de go\'ern:>. 

Sei· que ne~ta parte milita contra mim o exemplo da. 
I:.g!:tter::a, onde 'desde 17!Jü nté hoje neahum p~rla
meuto durou todo o seu período legal; m:u; é mio ter q\:c 
,;e a::.c::~da :í. durn~ilo demasiado longa do mandato dn 
ca:na::ll. dos commun", e ,·cja-~ que nõ:o h:1 nlli uma 
di~po.~i~ão ana.loga aos termo~ preCit'<>S do 15 ;)o do noo<O 
a:-"' • .tO..~.. 

~\ccre!'c~nto n:nis, que em minha humilde opinião, 
nii<J, p:tr.•cem muito Mnformes ao espírito da lei c :i na
turez:~. do pDder mo<lcr-.>dQr a.s dio~olu<;ü•• sncccs•iva•, " 
o:.1e o :.rt. 135, re !'iio autorisa, tambem niio rcpdlc a 
&e:;..'llud;~, p:~::te da ·emenda que You offorecer. 

:;up[><>::h:t, [><>rém, o nobre deput:1do, que nenhun. 
prece<it::.te me apoia~~~, ai:.da as~i:n acredite, que en 
::l~O teci:1 <.r•propria .lfincrt·a, ;~prcsentado u:rta cmeuJ:1 
Go:1t:-ariã :.L cont-titt1i<;i'io. 

Penso qt:c e~u não Ee oppõe Í< restricçõo rel:J.tiva no 
;,>e:d:;o da~ ;>e:".llsdos lninbtiO' d~ estado, e q'-'c ella. não 
q,:e: :t r•-·.·;(':'lC~a ou o re~en~e invcs!idos de todos o' 

~~;~·~~~~·:/. ~~~-~~-:i·~·~;, ~~t~~~; ~:~~~:~:~~~i~i~:e;~~:: ~~: ~~~1.·;; 

juJ;asse facultativa a 1'%tricção dcs scru poderes, não 
sena·eom o meu· -,voto que ~;e havia de conferir a um 

• go-ç-erno.i.meriuo a attribuiçã<> de.dis&olver a· ca::nara. 
• dos- deputados,. foese qualto ... e a pessoa a· wem· esse 

governo coubesse. · • 
Tenho dito. 

O Sr. J. d~ Alcacar (profundo .:rencio):-Suo
punha, Sr. presidente, que algum dw 1ninistro• da cor.k 
se lev:mta:>~c para responder ás con~iderações que for:io 
apresentadas em relação á. proposta ptlo di•tincto col
lega. qu: ~c precedeu; com<?, porêm, SS. EEx., apez:J.T 
da J•reClpltaçao com que promovêrão este debate nãc 
se apres.õi.o em entrar na di>'Cnl'siio, ''ou 118nr da' pu!a
,·ra. que ' .. Ex. teve a. bondade de conceder-me. 
.. Tr:1tu-s~, sen~ores, de ul!l- facto graYe, de rnmm:J. 
lm.portanc'"• enJO. e;;pccuuva traz inquieto 0 paiz e. 
llgt:-a, desde al~llil! tempo, o e~pirito publico. ' 

. E~te facto fo1 divulga~o h,. cerca dedo.us mezes; m 11s 
umda em·olto no mystcrlO c em rescr\·us ofiici:ies elle 
recebeu ~nnh~entc a c;onsngr.•ç.iio mini.tcri.:ll n:1' pro
posta, ~UJa lcttura ouv1mos na noite de se.xta-:feira. 

I;•fehzmentc, E.enhores, es~a COU•agrn.çü.o ~·eio tarde, 
mn:to tarde, UCL"t:mdo asum accumulur-se a untas 
ma.ts uma pro,·a d~ degeneraçü.o do ~y.tewa rer•resen
Ul.ttvo em nos~o p,uz, d:~. ub.orp(·Ü.O do poder executivo 
pel~ poder moderador, da .anuullaçiio do. g:~.binete pel:. 
coroa. 

Em um paiz onde o ~ystem:~. reprelicntuti,·o niio foss~ 
uma appar:~.tosa. bnta~magoriu, o primeiro cuidado 
do sober;mo, co_n<:ebe'!do cote projecto, seria passa-lo 
pelo cadmho mtmstertal J.&.ra .d«r-lhl! o cunho e a tem
per:~. constitucional. 

A viagem do soberan<> nao.poclia vir o. ·publico ·eeniio 
C•' mo um p~n~n:n~nto mini~teris!, e. já mais, ·5enh~res, 
como uma. lDlCillttva,. embOra e"•entual, do -aoberano. 

Entretn!lto, o que. ob~~er\'ou o .Paiz, o que•oheen-ou 
a por:ulaçuo desta corte~ O :tnbmcte nüo tinha ainda 
reccL1~0 comm.unica(:ão otl_iciul, e tah·ez qne nem .eon
fidenc!a.l, da ~·1ngc:n unper1:1l, e já. e lia er-;~ annuncind:, 
pela 1mpren•a, e J:Í. os prepamti\"OS ~e fuzião uc Ulll" 
m:1neira publico. e Obtensh·:l. -

E este fac:o não é rl!cente, não; Yem de mnis longe: 
desde n .t~rmtna(•ão da guerra uo Parnguny, prop:tlou~ 
se a ~ot1c1a, embora ,-ng;l1 de uma \'ingetu do i!npcr::t
dor .. a Europa: :.sseguraY:~-ee, de fonte. c~rt:.1 .. que :mtee 
de c.tce~dn> li.S ~maras o go,·erno nru pedtr-Jhes é 
neces<arto conse:1t1.mento. 

E, quando este~ lxlatos corriiio ns ru:1s, os imu:cdia
tos _con~elheirvs da .~r~a, !HJ1;1<;lies que primeiro e n:.. 
:nawr reserva de\·mo ~.e•· ouv1-~os eoure a intcn~iio cl;. 
1n1perndor n.ntea qne cll:1. se m:tniiehtas.sc c:11 .a.ctos '-4: 

me>:no em pal:wra8, os d~r·ositmioo octuae;. d:J. con
fi:tw;a. imperial tudo i;;noraYão .. t1:Jo. 

l'a~ece que. houve dee~c o 'principio o pro:o~it·' d·. 
redmar o gabmete a nm fl.mp!e, r~fcrer.J:..rio, e" p:>Y
J::mento .a me~a chancel!:u·•:~. em rcla<;~o ao prc-'ccto d:.. 
viUgem 1mpen:U. • 

Qu~~ n.ec:;s>idade ha:via de cre>l.l' u::t a prc...-e:Jr:~o ca:J
tra a tdea . pan que !Sol:tr a vontade <h corva do ''en
sa.~ento n::in}sterial ~ :Ni'io feria. msis di~ o~ n5.o ~er.ia 
m:ns conventente que e> te . projccto na~cc:"< de um 
nccor~o m:ttuo do> poderes, do que deixar .•c ~·cr:1sser:1 
smpe1t:ls, mfnndnd:lS bem. ·~i, de ~e:·c"" o l!'·'·erno e , 
pn~amento lev:tdo~ por ltuma. condcH:endencia "! 

. "l!lllw;es, a notlCl:t de!-ta \·1ag-en1 n:io foi lJC':n· r~ce
b~tb.. A 1rnpres"io clc"J~;~danl que produzi.J eHá ni:Hh 
bem rece,.tc: ~o dia em que 8C divulgou. a popL:Ia,.~ .. 
dcstfl. Curte 1nterrogav:~.-H·~ attonitJ. dio1r!te ài.•i-.'<t ost,!n
tn~/iiO de !l.bsoluti~mo: !'~'i' rcn.lment~ ~ú r. o~ ~on'r:-1•·:
ab~c.lutos C que o impul~ da vida pu~Jli(:tt 'út:H·(· d 
alto :.I;os ~on:rnoscor:.Hituciouae:;~ a inici~t~~\·;; r,~":t·~:;<.:'-" 
:'t Opl:Üáu~ e ~e a.lguem póde ~cr ~orr,re~d:Ü) e 
pod~r. · 

uc~~~~;n;~~~t~~;· l~ão c~~~r~~~~,~~11~~~!1~r,r.~f::.r7,, ~\~:~L 
l:iit-"t~rial o que p:·otl!tzio :t. d(•loro'-!1 irnprc·~~-án tiej:~~lii.~ 

~;i:~~~~~~t:~~i~ ~~t~~~-i~i~: r~~~;~'~:: r~~;Y~"~·~\;~:~~2· 
(
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Este anuo o dia 24 de Maio· hi m!u•cado · para 'uma: 
viagem, que, . sé não hoúver · ·niuita ' prudência' e cir
cum.>pecção, póde trazer ao paiz males incalculaveis. 
Em um e outro caSO'. a vontade irrevoga vel não e:ncon-

\ trou ob•taculos, nem resi•tencias; em · ambos os casos 
tratf.va-se de uma prerogati v a muito importante do 
parl:.imento. _ . . .. . _ .. . - _ _ , 

Senhores, os Romanos tiuhão os .séu~ diás n9(astos, 
nos quaes· se .vendava a estatua: da lei e impunha si
lencio ao pretor para não admini!tràr justiça ao povo. 
Parece que. o dia 24 de Maio, ·que era uma data glo
riosa da nossa ·hi&toria, ·se tornou em um dia nefasto, 
. Qua_[ldO . pata esse dià marc;irào a viagem . ili)periaJ, . 
devião-se lembr'.a.r não sé · do preGeden'te, mas da con- ' · 
sequencia que resultal·ia · dessa . ·circumstancia. Desde ' 
muitos' annos não tem sido possi veh:e'unir-lie a. assem- . 
bléa geral no .dia designado pelá constitúiçãó'; situa
ções cheias d.e vigor, as . mali; úrgep.tes necessidades 
publicas, nomes cet'cados de prestigio, chefes de um e 
ou~ro p_artido, n~o c_onse~u.irão . i.jlaugnrar os trabalhos 
leg1slattvos no dta 3 d.e ~1a1o. ·' _ .. _· 

E~te anno annuncia-se u viagem imperial; consta que 
. são· chamado~á côrte os deputado! e senadores ; -antici
pão-~e as es'colhas, que d'antes Se _adiaviio até os ultimos. 
dias, pelo prazer olympico .de tantalisil.r os candidato~; 
e no fim de Abril havia nesta côite· numero ma).s .que 
sufficiente de deputados e· senadores. · · ' 

Estou convencido de que todo~ vierão _trazidos pela 
persuasão de ·que se tratava •de alta.S'qir.estões do Estado, 
de grandes in.teresses · nacionaes.' Acredito ·que muito 
'influio no· espírito da maior parte a. consi·déração 'bein 
poderosa da~ f.raqlJ.eza désta si'tuação, profundamente 
abalada, como se reconheceu, )leias dilficnldade's das ul
timas organisações; a d.o m'ims.teri<i de 29 d,e· Setembro 
e a do ministerio de_ 7 de Márço; que ainda hoje se apre
sentanesta casa· incompleto. Estóu certo de que forão 
e&tas as razões· que conéorrêrii.o para o facto. 

:Sabeis , p<;>rém , o gue se pensO:, o· que sé diz e se 
acredita? P~rmitti,me, .senh~re~, ~ueo ~epita : ome!o 
de desacreditar a maled!Ceneta e dtvulgacla. Os pesst
místas , que ·não :faltito em todos os tempos e paizes , 
dizem, e correm o risco de .. serem·· acreditados, dizem, 
que os representantes do povo são ·mais promptos nó 
serviço do rei do q_ue no ·servi<;o (.Ja nação. 

' (Ha.um aparte.) ·· 

. O illustre ministr~ do imperio ·de certo 'não' me 
attendeu; as palavras que acaoei de proferir não farão 
mais do · qtie a repetição ··de um dito que eu repelli• 
De· resto,,parece-me que um membro do governo nlio é 
o mr,is proprio para reclamar, quando a camara, com
pretendendo o sentido de minhas palavras, não pra
te!tou. 

Concluirei aqui esta parte de minhas observa<;ões. 
Parece que a mão da fatalidade pe~a sobre o nosso 
paiz desde certo tempo ; pois<ba· um htxo, um apparato, 
uma o»tentação' de omuipotencia que abate o cidadão 
brazileiro. . ' ' 

Agora vou occupar-me ·da proposta e do ·parecer da 
commissão que : · a acompanha, e que não é, s~lvo o 
voto em separado, senão uma paraphrase ·da mesma. 

· Já forão ouvidos sobre est;t proposta os conselheiros 
da corôa; é justo qne sejão tambem ouvidos os conse
lheiros da nação, os quaes, se estão rriaislonge do throno, · 

' estão mais perto do povo e mais em contacto com o paiz. 
Talnz . que a voz ·de. alguns, a minha sobretudo, seja 
rude ; mas em todo o caso é sincera e isenta. 

Senhore•, sinto neste mou1ento a necessidade de pro
testar o meu pro(undo respeito pelo chefe do Estado. 
Em qualquer outra óccasiã.o isso fõra uma banalidade, 
·nest>~, porém, não posso presCindir de o· :l'aze1'; porque 
no correr da discussão talvez me ,escapem verdades que 
os échos de:;ta casa não é~tão muito acostumados a 
repeLir. 

Niio :receie, porém, ' o governo que eu encare esta 
'lues~o ·por aquelle ponto de .vista ardente e apaixona
do que ~um eminente pnbli:cista, Guizot, chamáva nina 
perspecti1>a de pa7tidô. Não, senhores, · eu nesta questão 
não tenho outra perspectiva que não seja o interesse · 
na<:Í·> <ti e o bem publico. 

· '):.1 .. :nlo se divulgou a noticia da viagem do impera
. _do{~ "onf~sso que razões tle nmità consideração dispu-

· -Í --.:.,\ 

· ·zerã~ desde logo meq. ~~spiritó em· favor deste projecto, 
· confe~so ·mésma · que . applaudi ·a ·idéa e 'enéhi~llÍe de · 
regozijo, eu que .nõW vejo desde muito tempd, •na nossa. 
vida publica, senão motivos de desanimo e de de~gosto 
para o cidadão braúleiro. . _ . ' .. 

Não pen!e, porém1 ~Iguem ·que iot um eepmto d.e 
impacien0ia, um esptrito eofrego e avido de mudança. 
a razão pela qual applaudi a viágem. Não, senh<Jres. 
Eu guardo a tr;~.dição da ·· velhfi de Syracusa; .t'enbo 

· visto- o peior ·progredir com ·tant'a ini;istencia neste paiz, 
que · me assusta a menar mud!).nça : farão cons~derações 
·de outra o!;dem que rnovêrão 'meu espírito. • ·· · · 
_. O .li'resen~~ reinàdo j~ ·conta 40 .ll-nnos, des~es, _ao ~e 
_effect1vo remad"O, e• remado labor.10so ·pela 1ngerenc:ut 
directa que ten1 •exercido 1la' administração· d~s<j.e as 
mais altas -questões até os-mais pequenos, detalhes; 
ab ovo us.que ad mala ; isto é, desde a grande tevoluçi\o 
·social da emancipação· até · o golpe de : estado . do · con~ 
servatorio dramatico·. ' 

Depois de uma tao.laboriosa administração\' ·corn
prehende•se a nece~sidaàe do repouso: A corôa que 
cinge as regias fronte11 a comprime tanto que sente-se 
.11- necessidade de '9. dep,ôr por a.lgp:m tempo para qtte o 
espírito se expanda mai• desassombrado. 
. Os· povos,gan:hão muito côm essas. tregnas da ré:t- . 
leza; com esta especie de somno da magestade; qué dá . 
lugar ao exame de consciencia da parte -daquelle5' que 
nascêrão no poder e. ·que nunca 'I'Í.vêrãó fóxa· del!e. · 
. Quando o soberano tem as iedeaa 'da ,admihisti.'a<;ão 
em suas miios succede .. muita:s .vezes, senhores, que · elle 

. , não conserva ·aquella ·posição nentraoque lhe. assigna a 
·' ~ ·constituição, e que, émbora deya ser, como diz Benja

. mim Constant, apenas o.juiz dos .outro~ podere~, . Í;e in,-
gira na adl)Jinistraçio, promovendo a .reahzação de idéas 
suas,procnraudo exercer.sobre á naÇão uma tut,eiaás vezes 
·incommodà e em todos os casos funesta. · 

Torna-se par!;e; perde o caracter qe juiz ~ tOnÚt o de 
dictador. ·_ Acostull:la-se.a ver os homenepublicos em e&.
corço, em uma posiyiiO inferior, de c!ma pnra b:iÍXO. 
l:7iio os di~.tinguem · nem llelos defeitos; ne!ll. pelas qua~ 
hdades, mas pela sua mawr ou m~nor :uctlhdade1 peh, 
maior ou menor reiiistencia que oiierecem .. á reah:,.ação 
,de suas idéas. . . .. . 

COmprehende-.se, ·pois, senhores, quanto convém :l, 
pr~pria :eaJeza um~. ~nterJ.?1ittencia' 9-~ànto lhe ~:Pr<?
Velta de1xar temporaraamente o exerctciO das attubw
ções magestaticas. Em vez .de olhar .os . homens de 
cima para baixo, obser.vac·os horizontalmente. Como 
seu a,mor · proprio não está empenhadó, como sil'l in
dividualidade nãô está em jogo, póde apreciar a,s can-
sas sob um novo aspecto. · · · . 

Compenetra-se então de-uma verdade,' enunciadapor 
·muitos escriptores, provada por muitos secu.los, uma. 
verdade muito sediça que vou. repetir, _l)Jesmo p•Jrque 
~erve de resposta a algumas allusões in.nocentes que 
:l'orão lançada& pelo orador que me precedeu na tribu

.. na. Essa verdade é que os verdadeiros revolucionarias 
não são os-homens -de convicções austeras e firmes, mas 
~s cortezãos, que, depois de terem exha,urido a sei-va da 
realeza, abaudonão o paço e viio para a , praça puhlica; 
que, depois de _terem lisonjeado .os .reis, yão . im;_ufiar 
os poyos. . - .· . . · . 

Tambem reconhecerá o sobeJ.·imo que os ma~à ener
gico5, os mais prestantes auxiliares -d_a comprtssão, 
tornão-se no momento dado ' os · motores •mais 
.activos e· ·mais ardentes da ·revolta, verdade de qne ·nos 
·est á dando urna prova tristemente eloquente a gaarda 
nacional de Pariz. · · 

Napoleão UI a organisou coili uma constitniyiio qnafi 
semelhante á nossa para servir ao governo pi"soal, e 
agora lá es~á ella s~rvindo ·á desordem, li, r~Volnção 1 :!. 
communa, a anarch1>t em summa; a anarchta· que fo1, é 
e ha de ser seinjlre a herdeira presumptiva. do ab5olu-
tismo e do governo pessoa.!. . . 
· Além deotes beneficios, senhores, que não são peque
nos, eu muito espero ~a al~'t lição constitucion::l que o 
.nosso augusto monarcha, com o seu espírito es.e'larec:ido 
e o seu crherio, nos ha de trazer dos paizea qu~ 8ão 
considerados como ·modelo do systema, · · 

Sinto, . é verdadz, sinto profundamente qu~, depois de 
quasi m~io seculo de systeina representativo, shl.da ear . 

~~ 
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reça.mo. de aprender eo111 outrae uções oa l'tl.dimentoe 
desta fónna de governo. 

.I.aznento que de~ de 30 annoa de reillado o 
n011110 auguato mouüeba nio t1veue aobado uma avie 
de _ miuiaterioa que lhe demoaatrasae praticamente oa 
pmgos do aoveruo peuoal, • Wlh& nll:ellidade de be
ber etn fontes eatraagtirú oe 1ll&ia são. principioa da. 
doutrina eonmtacioDil. 

O contaoto com 011 aoberanos eatt&D«eiroe e a obaer
va~ _dos oomunes politicoa d.aquelle~ povoa, hio de 
reatituir-noa, eu espero, o n0111o anguato-.oberimo com
~etrado d0t1 verdAdeiros doglll&l conetitucionsu. Re
~tir-se-ba o que ae deu com a constituição : a realiza
çao do governo ~lameDtar HJ'á como aua fundação, 
m~ conce.ão. ~ eina, eenhoree, que a liberdade 
seJa. MJ?lpre neste p~ uma outorga da real~eza e não 
wna brillwlte conqUISta do povo. Maa antes &e~im lio 
ql14! a cief5enera~ progreaaiva e rapida em que vamos. 
_ Ha mutto que colher n~ Europa para m:n soberano 
tllustl&do, 81%1 rela~ áa pratieaa do ey.tema parlamen
tar-

'I_emoa aq~ ~ appiLrllto de despachos im~iaes, que 
obnga 01 IDU11etroa a pio~~ ~ILfll S. Chri&toviio 
du:us vuaa por eemana, em}Íertiga4oa em uma farda 
sobn1çand~ um.a gro&l& pll.lta de expediente. Em v~ 
~e aprovett&rem o tempo no estudo de aaaumptos im
portantes, lá consomem cixu:o e aeia horas do dia em 
futilidade• , em fabricarem ofticiaea da. guarda. n:~.cio
nal, na diaoUNão de queaUiee iuaipilicantu I 

Em Inglaterra, aeD.liorea, uão ba despacho .{>l'esidido 
pela rainha, os miniatros exen:em com íoda a mdepen
aen~ o poder executivo. 

O nobre preaidente do eollMlho póde tomar nota e 
co!UUltar a obra de lord Grey, q_ue aaaim o affirma. Em 
In.g~;&terra l1âo ha despacho preatdide pela rainha; os 
nnnJ.a_tro•_ deapaehão _po~ aa, exercem na plenitude 
eonatituctolllll as attribmçi5es do poder ~executivo e 
quando tl!m uecesaidllde de conferenciar com a aobe
ran.a dirigem-se á !!tia reaidenc:ia, em trajo de cidade 
tra1o deoeute, é verdade, mu não em habitos d~ 
côrte-

Aqui o soberano entende que dá uma prova de aeu 
zel? e ao licitou~ pela cauaa publica .visitando os eatabe
lee~ento~ nac1onaea1 os a.nenaea, mquerindo de tudo, 
p:ovtdenCJando sobre tudo. Na Earopa não À\ exemplo 
disto, e acredito que o rei constitucional que aaaim pro
cedesse não achar i& mini•tro• que se sujeitaSiem a esae 
papel. O proprio Napoleão III, que procuron fazer do 
gov~ruo pesaoal uma inatituiçio legal, mixto de dema
g_?gta. _ e ~~:baoluti.emo, niio praticava. uma inapecçio 
ti<() IDlUDCIOBa. 

Na Europa, senhores, mesmo noa governos abaolu~ 
o sobenLno capricha em receber com toda diatincç:ii~ 
~s pe~aoaa de merito; eaaa cortezia mmto concorre para 
tdentllicsr a realeza. com o povo, e sobretudo aom oa 
ho111ens de_ ~t:' intelligenci~ deetinad01 pela ProYiden
caa para dinilrem a humamdade e as naçües. 

Não ha precedente, pouo aftirma.-lo, mesmo no• go
v~rno! abaol~toa doa tempos contemporaneoa, de ser um 
ctdadii.O qualificado, representa:o.te da. usçii.o, que exer
ceu altoa oa.rgoa do estadO', recebido como impor
tuno, aotregamente, em um corredor ou varanda. 
durante nma. rapida p&aaagl!m, que dura qua.ndo mui~ 
o 84paço de Ulll - como tllá ! - Não , 14!nhorea • 
ou~roa 11ilo_ oe USO! da _Inglaterra. , da Be~gica e do~ 
patzea mau1 cultoa, e amda. meam;, de reg1men a.bso
luto-

A viagem á. Europa tambem revelará a uma. intel
lig.encia ~ ela_vad.a comoado noMao augusto soberano 
a. l.IlconvemencJa. de certas praticaa obaoletu, eadncaa 
q~ herdámos da antiga côrte portugueza, a maia n2 
dtcub. e extrava.gsnte,- se nio tiveaee exiatido a C()rte 
hespa.nhola, qne a excedeu de muito. 
_ Reatiio, é verdade, em In~laterra traçoa muito aa

ltentea da monarchia do diretto divino; talvez; o nouo 
augusto ftoberano tenh:l occasi.ii.o de !I.S&Ístir alli á. 
abertura do parlamento e de ver a.joelhar aos pée da 
rainha um lord inglez_ 

Mu, além de qu11 oatae praticaa eiio ainda. alli con
servadas actualmente porque occupa o throno uma ee
nhora, a quem todas aa homenagens eio devidua a 
11tcm nunca o homem se humilha tratAndo-a c:om tdd& 

To~o 1 

a COl'CIWa • ddmneia; acer.eco que u& ~ ~· 
a_p~ da !ellleza te~ por moldua n~ anatoc::raciA. 
tii.;> b~te e eaplen~ ~uanto é reepe1b.da. porqur. 
f01 uta ariatocr&01a. \uri.lori&l. qt~a fundoa. a. lib~ 
4opovo inglez. Nada. ba, poia,. de chocante naa pompas 
4a qna ainda aa cerca a monarehi• inglua. 

O Sa. 'VIIIJLt. ~ Su.:u.:- Lord Cbattam quando i.& 
levar .,_ despschoe a Jorge III punha--se de joelhoa. 

O Sa. J. 1111 ~IIC-UI.: -Nada ha, aenhorea, de ~ug
nante neat&l pompa ; ellaa estiio lig.1d&a a tradições 
l'eUiotae, antiquiaaimu, que do por aaeim dizer u ~ 
moraee de uma fo'r+..e e ~oro~ nacionalidade. 

No Bra&il. o aspecto é 1uteiramenta divereo; aomo~ 
um paiz de hontem, paU; inteiramente democrata, ond~ 
llunca pôde vingar o que IMI chama. fidalgu.ia. Por um:1. 
eapecie de predeatinação, a AIIlerica•urgio pan. o mund~ 
juatamente no ocuo d& idade mádi.a; uo deelinio do 
feudalialllo. A Providencia a. reaervou para a telra da. 
liberdade, a. arena do trabalho, onde 01 bomena ae bio 
de fazer pelo aeu merecimento e activida.de. 

Ora, ezn um paiz ueaw condiÇÕQ, o11de o• titulos e 
ea fidalguia& elo, p<>r uaim dher, m:na eapecie de papel
moeda {hilarida<k), nota fiduciaria cnjo valor está nt. 
razão do valor metallico, ia'to é, · do mencimento qÍle. 
repreaenta; n'um paiz elll tal!a condições a resurreiçi<t 
dU antiga. etiqueca. da monarchia portagueza. fere o 
espirito. O que DOI aaaent&1 a nós Bra.zlleiroa, povo 
sem~ genealogia c 18m brazões; o que se conforma oom. 
aa nouaa idéaa, noaa~ c:oetllmea e noaaa indole, 4 uma.. 
real~za eid&dã, uma realeza de casaca, relevem a ex
pressão; e não a realeza de manto e c:alção, que p6de 
eer toleravel na Europa, ma• brada. na A.merica. 

Senhores, eu digo por mim,·pelo que !Ínto. Quando 
me repruento um velho lord ioglez, deacendents do& 
borl5ea aa:ronioa, grande senhor territorial, pouuidor de 
uma fortuna coloasal; quando imagino eeae velho en
canecido, coberto de boaraa e serviços, ajoelhado ao& 
péa da aoberana, acho nesta ostentação de v:usaallag~m 
certo cunho de grandeza e de a.ntigo cavalheiriamo. 
(Muito bem.) 

Mas quando vejo o cidadão brazileiro1 o democrat& 
amerioe.no, curvaDdo-ae para. b~eijar a miio do aobe
ra.no, acho neaae acto uno ••!nu!• de . diseonante ; 
ba nesta fórmula ou muita f - - ridade ou muita. 
humildade; em todo caso, 4!11& nio é propria de uma. 
monarchia cid.adii. 

Sou tanto genoa suspeito em relação a este ponto ;. 
qUAnto nunca me furtei ao cumprimento deats. fórmula, 
11empre a acatei como um costume aue achei eatabelecid~ 
em meu paU, e que respeito, aem cômtudo prescindir do 
direito de critica-lo como meou.venieate. 

Talvez estu considerações que tenho feito nii.o actnem. 
bastante no eaeirito de alguns doe nobree deputados, 
porque ontemião que ísao aão fórmula•- Senhores, em 
uma mona.rohia constitucional, aa fórmul&a têm uma. 
grande importancia; não convém deedenha-la.s. 

Ta.ea forão, aenboroa, aa rD.ZÕes que predispuzerã.o-me. 
em favor da. viagem imperial. Rellectindo melhor. 
porém , outtae razões , de muito peso e d6 muita. 
consideração, actuárão no meu espírito e mostrá.riio que 
esta viagem, nas circumatanciaa actuaea, não é op
portuna . 

.A mudança , me.~mo temporaria , do eàefe d~ 
poder executivo , não pôde· deixar de prQduzir nc. 
paiz um grande abalo. Nega-lo é um a.rgumento que 
d~eporia contra a co.n.sidera~ e respcito que noa ins
pira. o chefe do estado. 

.A nação neeu momento nii.o póde deixar de preoe
cupar-se de seus destinos, 'luand.o é uma outra mão, e:. 
uma. miio inexperiente ainda., que vai dirigi-la. _ 

Os deacoutentamentoa actu.aea, os desgostos do dia~! 
eon\·ertem-.e em ea~nmça.s de am11nhi. A coniia.nça. 
t>rMBnte ~enche-se de inquietaçõea. E" um moment. deo 

. wcerteza. e de perplexidAde; nada. ha de firme1 nada. 
de eeguro; una anceiii.o eubir, outros reeeiii.o ca.hir. Siio 
phenomenos uaturaes da. vida huma.na, sempre que se 
op~era. 'CUll& mudança. importante. 
O~ eenborea, nesta momento, a. eaae eoasobro !13.

tnral do eapirito publico, accreacem aa circumatanCIBB• 
de todo o ponto ex.tra.ordinariaa e melill.drosaa, em que 
ac acha o pai.z. . 

-~ 
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' Quem -põae contest&r que o imperi• é desde algum 
t.empo laborado surdamente por um profundo descon
téntamento 'l Quem p6de negar-se á e\'idencia desse 
Dil.o-utar morai que appare<:e meBmo atr&Yé.! de uma 
ap~nte abundancia ~ • • • 

Não se illuda o governo. Elle 't'e o dinheiro para
do na mão• dos partieul&re~~~, aem emprego lucra
tivo, e pema que isto é riqueza. Elle vê o eapirito da 
nação inem, contemplando com indiffenuça aa couaas 
publicas, e pensa que iuo .; aocego e tranq_uillidade. 
Engana-se; esta estagnação dos espiritoa, das. idéu. 
doa capitaes, de todaa &a forças vi\·.•s da D&Çiio, é um 
prodromo ~•ustador; queira Deoa que não seja. o mo
mento de repouso que precede as gnmoiea commoções. 

A historia contemporane& ll8tá cheia de lições. Não 
h muito tempo, ll.lltes da ultima. catutrophe que·abs.teu 
a. França, o ~rebro da Europa, que esplendores o 
R&la• em Pariz ! Não havia ma.is opulenta nem m&is 
feliz cidade do que a modema Babylouia. E entretanto 
hoje o que é Padz~ Quern nüo se condóe de seu est&do 
laatimo•o'l 

O paiz, s~nhores, está C&nllado, é forçoao dizê-lo; 
está cansado de esperar u reformas que ha dez anno11 
lho promettem , e não :realiziio. O paiz eatá dasen
ganado de programmas, niio acredita uelles, recebe-o• 
eom deedem, com indifferença. O p•iz está descrente 
doa homens politioos ; e nesse est&do de duvida de
bate-se n'uma incerteza cruel. 

E, como so iato não ba&taase, como &e este oombus
tivel accumuladv desde muito não er.tivesee prompto a. 
de um momento para outro a oouceber o incendio, o 
~o..-emo, com uma temeridade incomprehensivel. ainda 
ag!ta o fllcho da emancipação do elemento servil! 

Tomado de uma. sofrega emulação , preza de uma 
eapecie de '\'ertigem quiz lllnçar a bura !Uém dos mi • 
nieterios liberaes. Não viste~, senhores, na falla do 
throno, o tom, a imposição emphatica com que ee noa 
di%: "é tempo de :resolver a questão'l " 

E é ju~mente neste momento ern que se· 't'Ri re
solver a mais grave, a mais melindrosa dãs quest<Jes q,ue 
têm agitado o paiz, porque ella póde aullverter a socie
dade até seus fund•mentos ; é nesta situaç:ão tio pre
llhe de perigos e complicações; é em cirenmBtancia;s tão 
~adas e momentoaaa ; q_ue o defemor perpetuo 
do Brnzil, deixa o seu posto i qae o primeiro magis
trado do imperio se quer ausentar'l E nesse tranee su
premo de sua patria que o soberano quel' romper o laço 
ae aolidariedade quo o prende & nação'l 

Senhoril!, quem mie conhecesse o Sr. D. Pedro n, 
e não soubeBSe das provR8 do civismo que elle tem dn.do 
em tantas occasiões, diria que e~~to. viagem precipitada 
era .... um terror in o pirado pelas circumatanciaa graves 
em que ee •ch• o paiz. 

Nu. ma.ior complicação da questão catbolica, quando oa 
.a.nimoa se e:ucerbá.riio, e era extrema • irritação doa par
tidos, Jorge III, no meio destas difficuldades, e ape:~:ar de 
mina.do deade su.'l moeid!t.de por uma enfl!rmidade cruel, 
nunca abandonou seu posto, nunc• deixou seu paiz. 

Eu tiro ainda., sP.nhorn, argumento~ contra. a oppor
tunidade de•t~ viagem da substitui<;>ão do tbrono. 

E' eata a. opinião predominante, é a que me parece. 
ter melhor tundnmentrJ na constituiçi\o; raaft, fone ou 
não esta a. di•po•içüo constitucional, já. u~im eotá re-
80lvido ab alto, e aaeim ha de aer. 

Durante a &UAcncia do Sr. D. Pedro li .erá. eb•mada. 
á regencia a auguat1L princea imperial a Sra. D. lllllbel. 

Ora, »enhores, 6 ju•tamente esta. circamst•nci:t de eer 
clamada precocemente á. regencis. a. herdeira pre
.-umptiva do tbrono o que maia me &sausta. Se a outro 
principe coube>M es~a t<:refR, niõo obat•nte a. gr•vidade 
du eircurnhtnncilll!, eu uão me sentiria. asss.ltado de tio 
.Jiéria.~ appreben~iie~. Continuari• a pen~J\r que a au
.tiencia do mona.rcba. na~ ci:rcum~t.ftnciat actuneA 6 
não s6 inconveniente como s.rri&ell•l•; nutriria. rt·ceioe 
maa nüo tão profundo• com:> nutTo penMndo na rege~ 
c:i:~. da herde1ra presumptiva da corôa. 

Pesa.i bem, ~enllor~•, .'·"'ta .refi~xão ; eu a Ti formu
lada •m uma dJ'C"P•~o 1denttca a e•ta, por um n.,tllvel 
orador nue não póde oer BWIJ>f!Íto á. n.oeleza por B"r
ryer, na wrií• dl! 18'1'l, no pulamento fnn~ quando 
~ diacutiA a lei da r~g<!:lcia. ' 

Supponde que a &llgUSta princem imperi•l , abeu
ços.da pela Providencia. 1 :fortalecida. pela opinião pu
blica, dá provaa, como eu uPE~to, de um tino aupenor, 
Yellce ae di.ffionlda.des da aitaação , e debella • crise 
tremenda que vamos s.tmv-t. cEntiio1 senhoru (foi 
Berryer quem o dial.e, eu repito as a.t·u·pala"VTU): c-en
tão '\'ÓI ensiwa, v6a ob~ o povo que tem um ine-
tineto, a comparar e a preferir. • ,. 

Supponoie ao ~utrario que a. eatré& da auguat• prin
eeu não é &Ull}'icioaa, e ~e, a~zar de altoa dotes, de 
grande• merec1mentos, nao fieão no paiz recordações 
favoraveis do tempo da regenoia; ne&tecaeo, não deve 
haver o receio de compromettcr-ee o futuro da dynas
tia1 e quem sabe so o futuro da. instituição que noii!Os 
pata nori legárão, e que devemos manter como depo-
sito sagrado'! (Apoia.ooa.J • 

P•ra que, senhores, collocar 11m povo nessa ternvel 
oolliaiio'l Para que aventurar tão ().llros e tão gra.vee 
interesses nacionaes 'l 

Em Inglaterra, a. que&tão da regencis. prod11%io uma 
pve pefturbaçiio no regimen doa partidos ; houve 
uma completa inverslo. Vio-aa Fox, o chefe do par
tido whi![h·, 11'11Stentaudo com sorpresa de aeWI amigo•, 
a. re~encu~, por direito cÍivino i sustentando que a re
gencl& era uma anticips.ção da realeza: 

Do lado opposto, Pitt, chefe do :partido lonJ, director 
da situação, defendia com vi60r as prerogativu do 
par!am~uto, o qual, na sua opinião, tinha n.iio só o di
reito de deferir a regencia • qualquer principe ou ci
dadão, com exclusão do herdeir& presumptivo da co~a, 
como a de aujeitar a regencia áa clau!ulas e reat.rlc
ções que entendesse conveniente•. 

Em França igual aberração; s.o passo q-ue Guizot, o 
membro mai8 proeminente do gabinete, e Thier~~, o 
chefe de um grnpo liberal, sustentllvão a.regenci• he
reditaria; La.inartine, legttimiata, e Odillon Barrot, 
chefe de •u~ro grui_lO liberal, reclama vão para a Françn 
ntnll regencu eleetíva. 

Ora, senhores, em nosso paiz não produzirá, já niio 
ter:l. produzido esta diseuaelo a mesma e gn.ve per
turb•ç.io ~ ~iio terá posto em luta as eonvicçõe~~ e 
os interesses dos partidos 'l E será prudente, em uma 
qu•dra j i tio difficü, IIUI!Citar colliaõsa cleat& ordem 't 
Será prudente que lC~go no principio de seu ~tQVemo a 
augusta: priueeza. tenha de arrostrar as diffienldades 
que necessariamente devetn result&r dessa de&locaçiío 
dos partidos, dellt& inversão daa idéas 'r 

Noa paizee • que llle releri a. collisiio foi 1uacitada 
pela fatalidade, por um .contecimento imprevisto ; em 
Inglaterra pela. demencia. do rei, em França pela morte 
de848tM• do duque de Orleans ; em no880 paiz, porém, 
a a. vontade humana quern sw;cita essa coll.i.!iio , e põe 
aaairn em jogo os interesses doa partidos. 

E uern llO menos se póde dizer que a situação est:l. 
de tal maneira consolidada que uaegure a esttt&ilidade 
da administração. Não, senboret1; é facto incontesta
vel ; a pujança c o vigor com que inaugurou-se esta· 
situação já se deavnneeeu, e a razlio a camara. toda a 
conhece ; é o:pposiçiio que alguns chefes fi7.erão a. uma. 
reforma judicmria, como a exije o paiz, e sobretudo oí. 
aboli~ desta lei de compressao, odiosa e violenta, da. 
guarda nacional. 

Por outro lado, ao puso que homent~ pcliticoa do 
ptlrtido conserva.dor abandonno aquellaa idé3.11, pela~ 
quaes combatíamos na .. dver~idade,o q•le e~tllmCJs vendo'f 
Lançarem mão das idé:1.11 mais ardentes do lih~ruli~mo, 
dessas idéas •que a maior parte do partido C<>n>er,•ador, 
ee não todo, fez vigoro<;& opposiçiio: íê-ln na impren•w. 
que dirigia. a. penn:t brilhante do Sr. scnndor Firmino, 
e na tribuna pela.e vozes do Sr. coneclheir.o ::io.yii.o Lo
bato neRta. c><mara, e do Sr. barüo de Coteg~pe no ee
na.do, nlém de outras . 

Ora,•enllore•, qua.ndo um gabinete e o grupo que o &uR
tentll1 a.bandoniio a.~•im as idéasdo seu partido e vai forra
gear no campo do. s.dvenu.'rio•, poder-se-hRdizerqueeata 
eitaa~ e•tá firme e con•olidada de ma:~eira, que ee lhe 
posaa confiar o encargo tiio melindroso Ela. ostréa gover
namental da herdeira pre•umptiva da corôa 'r 

Não, eenhore•, se esta vi~t~m fosse impre•cindivcl, 
então era prccieo erear nma aituaçilo for.e, qunl exigem 
a.& eireumatanciaa extraordinaria.s que e e y.ret•nriio. 

De utn momtnto para o outro, o parti<io con~erva-
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dor :roCODàecenilo & myati6.cação de que é -.i~, 
;pólie romper em ho•tilidade aberta. e preferir aer arre 
dado do poder & cobrir eom sua responsabilidade os 
e~ de ga.binete& qv.e de OOIIIIOn'lLdOre$ eó Um o nome. 

E dada esta em.ergenci&, que diBiculdade não ter& o ~o
YenlO da. regencia para organiear um gabinete Y Não 
eatão patente• esaa.a d.ifticuldadca'l Não estiio ellaa sal
tando aoa olho• para quem ae ncorda tÍaquellaa que om
controu a organiS&Çlo do gabinete de 29 de Setembro, 
o qual em plena &esaiio do p:Lrl.amento levou cinco dia& a. 
conatituir-se ; e & do gabinete de 7 de ~o, que esteve 
em incubação 1~ dia.&, durante os quaes se expedido 
vapores pa.ra. norte e eul, e se repetlrão conferenci.aa e 
con•nltas 'l 

Ora, ~enhorea, se no partido conservador houvesse, 
como outr' orn noa partidos. inglezes, varias grupoa di
rigidos por chefea preetigtosoa, sem o concurso dos 
quaes foSBO impoaaivel organia&r um& adminiatração 
forte e durnvel , comprehendia.-ae a uecessidade de 
longas combinaçõea ; m&s nem em nosso paiz existem 
aemelhantes grupos, nem meUilO q,uando queirio con
eiderar taes a.s infiueneiu daa prov1nciaa, teve o nobre 
p~sidente do con&elho a habilidade de as representAr 
em seu gabinete, como tem sido estylo no piUZ. 

Estaa erão, senhores, aa conaideraçvea que )?r&vale
cião no meu espirito e incutião nelle a conv1cçáo da 
inopportunidadc da. viagem imperi:U naa condições 
actuaet. Declaro porém, que ignorava o motivo que 
tinha determin;.do este projecto; :l'allava-aet é verdade, 
do estado precario da aaude de S. 1>1. a. 1mperatriz ; 
mu, attendendo eu & que o proJecto de viagem datAva 
de época. muito anterior, do pnncipiodo annopaa•a.do, 
entendi que outro devia aer o motivo real, & ca.uaa de· 
tcrmin&D.te da ida. do imperador á Europa.. A propost& 
do governo diaaipou toC!a a duvida, e confe~eo que, 
diante de um motivo tio respeitavél eomo o da mo
leatia da noeu. augusta soberana, sinto-me acanhado. 

Sou d&quellea, eenhorea, que estão no costume. de 
dizer a verdade aoa reis e port3nto adquirirão o direito 
deoa elogiar. Nóa os Braz.ileirostemoa sido felizea com 
:u noas11a imperatrizu ; o que deve ser um progno•tico 
favoravel pa.ra o futuro reinado, a~zar daa miubaa 
opiniões ealicaa j6. nesta casa expandidas ; opiniüet que 
mauteubo tem comtudo íaltar ao respeito devido á. 
constituição. 

Ettá na consciencia de todos que a no11a &UgtlSta 
soberana é um modelo de virtudes ; e pois, quando 
ella aoffre, quando e&tá euferma., não ha sem duvida. 
um Brazileiro que não deseje concoll'Sr com tod& a 
effu.ão Jil:l.f& dar um le11iti vo a esae mal e reatabelecer 
tii.o prec1os:L a"ude. (Apeiadoa.) 

Eutcndo, poNm, que não po180 dar maior prova de 
respeito á •obera.na do que defendendo os alto• inte
reR•e~ duta pa.tria que ella adoptou por aua. ; poia acre
c! i to que ella. niW ae pouparia a nenlium sacrificio para 
nitnr = complica9io e &rredar um perigo deat8 paiz 
qui! a ama e venera. 

Demai8 (e .eja-me permittido fQer aqui um pouco 
de poesia) cate aólo abençoado pela Providencia, rico 
de todos os climu, dcpo~itario dA primitiva força orga
niea., cxhuberante da seiva que ae . espande em auu 
elevada.R montanhas e florestas viriens, não tem neceasi
dade, estou certo. d& mendigar aaúde á. Europa.. O que 
é preci~o ~ Um clima frio e aecco 'l Ahi est:í a bella pro
víncia do nobre deputado que mo oun (nosso d1gno 
1• vice-pre8idcnte ) 1 ahi ett& a be!la provincia de 
Minas eom aeua lindos serroa e l!eua eampoa p:eraea. 
E' neceasario o Aol da. ltalia com maia brilho e 
t>xplendor'! Alli estão a.a provineiaa do norte. A~ae 
minerae• '? Niío && tem a Europ& com tanta pro
fusão nem virtude, como at de Baependy, Campanha, 
etc. Que falta. , pois , medicas 'f O :kio de Janeiro 
eonta illu•traçõe11 pro5uionaea de q_ne a Europa ae 
honraria; a. respeito de certas moleatl:~a endcmicaa do 
paiz julgo-os superior á.a celebridade!! européaa, rorque 
tem em seu favor a grande meetr&, a expenencia. 
r"osse porém ncceosa.rio uma. celebridade europé&, o 
Bra.zil niio é tão pobre que reill.têe algumas ccnten:u 
uc contoa de réis quando se trata de restabelecer a uude 
ele ~ua :zu~•ta soberana. 

Pela minha parte, eu que tenho aempre protestado 

contra <a eaban~amelltD de diclleiro em p3-JIIIi& ·~ 
tadot, ln111inenu e ouvaa nn.ga.a diapendieau votari&. 
da melhor vonta.do & aomma reclam&d.v. por ~ re&pei
t&Yel IIIOtivo. 

Se o gov~rno tiveeae declando ao parlameJlto, em 
termos m~to. u;plicitoa, d~poia de ouvir u autorida.
dee profi.aa1onaee, que Sua ~t.a4e não ea podi& rea
tabel~ ~ Bn:W; que sua ida. i. Europa. era recla
mada unpenoaamente J?elO estado de sua u.ude; n
caao me absteria da diacu~o e d.eixaria á eonaciencia. 
4io aoberano resolver. Ella peu.ria. atcircumstaneiugra.
ves do paiz, seria jai.z e!!tl"e o cora9ão e a ra.zio, entre 
o mon&rchà e o homem; a Providencia o h& via de 
inspirar; e eatou certo que cllereaolveria o melhor. 

O gabinete, . porem 7 uão diaae uma pala"'"a. que IM 
demove1111e da convicção em que eata\"8. e em que pel:-
mane~ da. inopportunidade deata vi&iem. · 

A precipita~ao deste dt!b&te e meu eatado de Ullde 
talvez não me perm.ittão ,·oltar á tribuna ; por 
iB6o aproveito o enaejo para fazer algumaa considerações 
ger~Le~~ em relação á. qneatão da regeucia, vieto que eu 
oonaidero infallivel & viagem como ee já. foaae cl.ecretadl. 
pe;o dcatino. Quando não ti'fe&~~e outra.a uzõea qu.me 
mduzi.aaem a eaaa conviC9io1 bastan o facto de ae ter 
reunido a aaemblé:l a 3 de Maio, e aeia diaa depow 
eatarmoa já. diacutindo .. ta pro~oata. 

O que não puderão obter oa :Sra. marquez de Olind& 
e viaoonde de ~taborahy na innuguraçZio de duaa situa
ções cheiaa de força e preatigio, eatava reservado 11;9 
condão magico do nobre pruidente do conselho. 

B.a, 1enhorea, duaa opiuiõea a respeito da ~eneia. 
Não contava. eomo opinião a. idéa original da dea

necesaidade da regencia • mu dosde que a vi t~reconi
aada. pelo nobre deputado por Piauby, não poeao ui
J:UÍr.me a algumas reflexões &obre eaae ponto. 

Quando os precedentes doa governoa repreeeDtati'I'OS 
não tiveaaem eondemnado eSJa ídé.a; quando uão hou
veaae o exemplo da !Dglaterra nomeando em 1838 um& 
regencia pan. o caao dA aueeneia do berdeiro da corôa; 
e o exemplo maia recente· de Portugal dtferindo em 
1867 a regencia. ao Sr. D. Fernando e:n virtude de um:s. 
aueencia momeutane11. do Sr. D. Luiz I; butaTa a lição 
constitucional para repellir e•se alvitre. 

Quem exerceria u attribll.i<;ões mageataticaa, quem 
exerceria aa attribuiçõea do poder moderador e aq11ellaa 
que competem ao 110berauo como chefe do poder exe
cutivo 'l O gabinete de ministros 'f Iaao inverteria com
plet~mente o 'Y'Stema da noaea conatituiçS.o, confun
dindo dona poderes distinctoa. 

O a a.gentea responaavei• teriiW uma isen9io, que nli:o 
lhee permitte eata fó · m& de governo ; haveria um gabi
nete permanente e immatavel du ,·anttlotempo marcad() 
pela ueembléa na lei do coDaentimt!nto. Orr., eeme
Ihantee anomalias faheão) completamente o Myatema. 
repreeentativo. 

Mu dirio que podem ficar a& attribniçQel do poder 
mod&rador DULnentee bem como a onp~ma in&peeçio 
do chefe do poder executivo, limitando-se o governo 
apcnaa 10 expediente. Não ó isto, •enhores, inadmiaai
vel'? Se um~ calamidade, se a ncancia. do throno1 nii• 
póde ,P&rnr a ma.rcha do Estado, eomo ha de tolllê-l.a. 
um 111mples impedimento temporario'f 

Na Europa. comprehende-se, admitte-~e esta eapecie 
de férias da realeza sem prejuízo das funcçõea pubheas; 
aaaim como se eatabelecêriio aa férias do parlamento e. 
eat.iio em uso a dos mini~t•·rios, eetylo que eeria muito
conveniente ae adoptaRse tambem neste paiz. (Riradtu.J 
Mas, na. Europa., a :facilidade c rapidez dlll! communí
caçõet 1 be.m como a proximidAde doa . povos . d() 
mesmo contwente põe o &oberano em contacto 1mmedi&to 
com os ~eua estado~, ie modo qua elle póde prover ii.&. 
nece&sidadea publica• que reclamem com urgenci& ..; 
aua r~·ença. No B~, ~rém, c~ immedi~ CC?=-' 
mun1eação torna·&e lmpo1!Sl"iel. S~o n~oa vm~ 
dias rara a.tra.veasar o oceano a.tl:l.nttco e cmcoenta pelo
rncnot para que o soberano pos•a regreaeu ao Imperio. 
Pon·entura a crise que I"'!Clamsr ~ua preseilça terá. a. 
paciencia de esperar tanto tempo'!' 

Em Inglat~rra j~re tão efll!en~ial ~ preaenca c!c. 
•oberano á: testa do gonrno, ~ão para 1ngem:-ae U&adml
nistrar;iLo, mas para. a fiae:ilillar, qu~ por dívera.aa vezea 
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~do. Jorge III, embora ~tn estado de reinar, uio .JIO
<tta us1gnar os aeto& offiCla.ea, o parlamento automon 
:a. auiptnr& por ch&ncell& com certas clauanlaa, como 
po~ exemplo, & .de ser a\1~~ na. PJ:eaen\)IL do re1 e rn

'llncadq, por vsnos funec1on.anos. 
'-1 ·: < !"e deputado q,aiz eoec:orrer-ce & exemplos do 

Jlaiz, . - ··ia.eens f~itu porS. M. o Imperador ao norte 
.e ao , ::l do 1mpeno ; mas, eenhores, eaaea :precedentes 
:nada import&o :pa.n. o easo ~ - a-rgumento não colhe. 
F iDeontestavel que se o imperador tivus. de fazer 
-meemo dentro do imperio mna viagem que o inhibisee 
ode exercer snaa altas :fluteç<>e. e dirigir os negocias 
-pu'bliooa, sua. prndencia o aconnlharia a não fazê-lo, 
l!<lm reclanw- uma medida da as1embléa ~eral, e eua 
"li!edida nio podia ser outra senão a. ~nela.. Réa.lmea
-te não ee conceberia que o soberano permanecesse em 
ld:a.to-Groaao, alheio a.oa negoeios do Eata.do, deixand• 
ir á garra o pa.iz. 

E' verdade q_ue nu. Belgica a regencia compete &o 
~naelho de minll!tros; mas al}l_ é por virtude de uma dis
·:poaição OOI!2titucional ; o legi&lador conatituinte tinha o 
;ciireito de adoptar eaae alvitre; porq~e nada o inbibia 
~e estabelecer uma excepção á. norma do governo repre
aentativo ; . nóa , porém , que nio aomoa legialadorea 
constituintes, eataznoa no. ob~fão de re&peitar as nor
:maa estabelecidas na lei fundamental e snbmettermo-nos 
a ellaa. 

Reatão, poiet as duas opiniüea. TJJJ~a entende qne o 
eaao da ansencl& eatá previsto nr. constitlliçio e se acha 
implicito no art. 126, auim como • caao de aprisiona.
mento do monarclla e ov.tro&. Dahi coaclue e&a& opi• 
:nião CJ_ue a regeneia no caso de auaencia compete ae 
herdelro preaumptivo por força 4a. conatitui~o. Eua 
.o~ já. foi bem desen\"olvida por um illnatre ma
gl!trado, o Sr. Magalhiea Castro, em um opusculo nlti
.mamente publicado. 

.A outra opinião entende que não está. previstr. :na 
conatitllição a regencia J;l&ra o caao de auaencia; mu 
compatin:io ao poder le~slativo prover a esta omis
eão, elle bem consultará o penllalllento eonatitucional 
:a.pplicando ao caso a diapoaiçã.o que mais analogia tem 
com elle. Esta opinião depende da maneira por que ae 
conaiderar a regencia. quanto a questão pessoal. 

Se a. de$ignaçiio do regente e UIXIA quesUio capital, 
uma q_ueatão constitucional, aem duvida que a ~em
bléa. nao tem o direito de aupprir lacunaa da lei funda
meJJtal. Se porém a deaign119iio do regente nio :pa
.:ie questii.o de facto que não entende com 01 princípios 
~deaes do a~-rtema, neatot caso a aaaembléa. é aem 
duvida competente para interpretar o art. 126. 

Guizot àemonstrou em um discurao muito notavel 
-que a designação do regente niio á materia con&titli
ciona.l, porque não respeita ao exercício e limites dos 
poderes, nem ao& direitOs civia e politicos doa cida.dios. 

Acbo tra.çoa desta doutrina em noaa... eenstituiçio, 
., lUI.S prerogatiTas que tem a a.asembléa geral de ..colher 
•. :nova dynutia, reconhecer a. incapacidade do impera.nte, 
.,e, porta.nto, de qua.lquer prineipe ehama.io á. re~neia. 

Inclino me poi~ a esta opiniio,maa como estou conven· 
-~do de que por um ou outro modo chegamos ao mee
. :mo :reeultado, a regencia da augusta princeza imperio.l, 
:porque não ha outro membro da dyna..tia no caeo de 

.-exercer o cargo, nem conviria. eleger um regente para 
tão breve prazo; a. questão perde todo o intere8se pra
tico, deixa de ser uma queatiio parllW!entar e torna-se 
uma. controversia eacolutíca., i111oropria de•ta tribuna. 
Xü.o lhe darei, pois, maior de~~envolvimellto. 

Senbore!1 a qu~atiio eaaeneialmente pratica, palpitante 
de illtertaae_, mu.a pejada de difficnldadee, ó a questão 
da amplitu!le da autoridade regeneial. 

Aquellea que deri,·ão a regencia. da. princel\8. imperial 
. do art. 126 entendem que a &S!Iembléa geral niio tem 
.a mínima comp!:tencia para eatabelecer limite• ú attri
buiçõu que lh~ eÃo directamente def~ridA!t pela oonati
tui-;iio. 

E' a mesma opinião que Fox sustentou com ao~ 
da meioria do partido •igb, é a re~ncia do dtreito 
clivino. Mae, ..e:1bores1 Fox, ombon choeuee o espírito 
-parlamentar de 6CU paiz e de seu pa.rtido, não atacou 
a letra. expreNa de uma. constituição. 

Em Inglaterra níoguem ignora que o parlamento é 
~empre conetitlÜnte; n., Bra.zil, p<>rém, a n~ attribui-

~ de JIW'C.ar 011 Umitea da autoridade regencial está 
con~o na ' co~tuição, está mencionado no 
art. 111 § 2.• . 

Oa apologiEtas da re~noia do direito divino en
tendem que esEa attribmçiio de limitar a autoridade 
regencial refere-ae unicamente áquella.s regencia.s que 
são c:rea~ da aasembléa, eebre f&S quae~~ a aaaembléa 
tem o direito de fundação. 

Não cogitãe, potim1 aenhore~~, oa 'lUe &ll&im pen~o 
:no absurdo a. que os arraataria. a ana opiniiio. Ha um 
reStnta que não é nomeado 1lela aaaemoléa geral : é o 
mmistro do imperio, no caao elo acto addicional, quando 
haja extincçiio de dynastia 1 Oll qualquer outro caso 
que se póde figurar. 

Ora, pe-rgunto ~ ~e a usembléll. nã~ póde marear 08 
limites da autoridade regencia.l eenio q,uando esta é 
deferida por ella, Bf'gue-se 41ue um min1stro do impe
rio, subita.mente elevado á regenc1a, exerceria attri
buições plenas e a a&l!embléa niio _poderia ooarctar-lhe 
t88e exercieio; assim, um ambiCloeo1 elnado de re
peJJte á Cllpula do poder, achar-ae-bi& investido de ~ 
doa os meios para realizar seus planos, e a anembléau 
sistiria impaasivel a esse abuao,aem 1\Cção paracobibi.lo't 

Eia as coneequenciaa a. que noa le\"&ria esta inter
pretaçio. 

Senhores, a letra. do art. 15 ~ 2• é clara, e o eeu es
pírito é lAto ; elle abrange toda. e 9-ua.lquer regencia 
:não é permittido restringir nem dutin~ onde a lei 
não o fez. E~t& é a opiniio de um illustre publiciata 
brazileiro, o Sr. visconde de S. Vicente; e não opinião 
prtcipitada, que elle arriacaaae ao correr de uma diacus
são; mas opinião meditada no gabinete, e exanda.. em 
sua obra de direito publico. Segundo o illustrado pu
bliciata., odireito de limitar a regcneia em todo e qual
quer caso é incontesta.vel ; a. questão é toda de conve
niencia . 

Mo.a senhores, nem mesmo a Eremi&tõ& de que Pe servem 
os que sustentãoaregencia do direito divino é verdadeira. 
Não ha"Yia pela constituição regencillS queniio fosEem no
meadas pela aseembléa~ral; o que havia erii.o regencias 
de nomeação tiJ?Ontanea e livre; e regencias de nomeação 
obrígatoria, dee1gnada. por lei. Alil!im o herdeiro pre 
sumptivo da corôa, no caso do art. 126 o parente mais 
proximo do imperador, no caso do art. h3, erão regen
tes dasignados por lei; lllW! não podiii.o entrar na posse da 
rege:~cia, nem aaaumir oexercicio do cargo, senão depoi& 
de nomeados pela aascmbléa ~rnl- Da.va-se o meat;no que 
ee observa em relação aoarrumstroa do anl?remo trtbunal 
de justiça; a lei os designa pela antigutdade, m:~.s <! 
precil!o uma nomeação do poder competente para que 
entrem na posse e exercício do lugar. UII&Ddo da lm
guagem :forense, dei!Clllpo.vel em um advogado, po
deria dizer que o príncipe imperial tem, p!:lo art. 126, o 
jus a.à r·em sobre a regencia ; mas só adquire o jll4 in re 
por virtude da. nomeação da usembléa geral. 

E 1 senhores, a lei é positiva; o art. 126 falla de 
regencia. e regente, distinguindo uaim a regencia eol
lectiva da. regencia individual. Apontem o exemplo de 
um regente individual que a. uaembléa geral deve66e 
eleger por for~ do art. 15 do ~ 2°, e que não e!teja. 
exprell5lUllente deeignado na conetituição. Só ba. duns 
regeneiu individuaee, 11 do principo imperial no ca.eo 
do art. 126, e a do p:~.rente mais proximo do impera
dor no caao do art. 123. Logo, quando o art. 1!> S} 2• 
diz -eleger o regente-, refere-se a esses douo caeoa uni
coa, ao regente do art. 126 e &o do art. 123; ao 
budeiro do throno ou ao parente mais proximo, que 
devem receber da a-mblea ~ral a in,·eatidura do 
cargo. E portanto na. attribuiçaoconnexa de marcnr "·' 
limite11 e~;tão oomprehendidaa toda& e quaeaquer regen
cia8 deede a do príncipe imperial até a do ministro do 
imperío • 

.Asail:n 1 cabe solapado o sophiema em que se &poia 
a regeneUL do direito divino. 

Mesmo f6rs. da constituição, abundão os argumento! 
contra a plenitude da re~tencia. Ae pratica. do ~yetema 
representativo condcmnâo Pemelhante doutrina. 

Ninguem ignora a norma da lnglo.terra ; alli Mtá es
tabelecido e firmado o precedente de que o parlamento 
tem não w o direito de deferir a regencia a qualqt\er 
principe ou cidadiio, com cxc1utiio do herdeiro da co-
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rõa , eomo o de st~jeitar es&& regencia ás reatricçõe& e 
limitei que- entez>der conveniente. ENe exemplo de um 
paiz conatitucional e tão monarehista como a.lngla.terra 
.basta para. resolver a. queatão. 

Quero, porém, combater oa mstentadorea da. regencia. 
-<do direito divino com a. opinião de homena muito not&-
-veis, que não podem ser snapeitoa aoa amigos da. 
~eal.eza. -

F aliem Olllegitimistlul l.Amartine e Berryer e refutem 
.os democra.tas bra:àle.iros, transfo~os _por uma. me
"ta.IllOrphose tão aubita., como a que aoffreu Fox em 
Inglaterra e Thiera em Fra.nça. 

Dizia Lamartine: " Eu ta.mbem penerutei a.hiatoria.t 
-e não achei em nenhum monumento historice analo~1 
entre a rea.lez& e eaa& dict&dura d& prerogativa relll 
~ue se chama regencia.. » • . • 

Na mesma occuião Beeyer IUI8UD ae expr1m1o : 
• O exercicio pleno, inteiro, da realez& concedido á 
xegenci&, é uma. novidsde sem exemplo ; em todsll as 
épocas a. regencia foi sempre limit&da ; ou por limites 
reaea quanto a. certos actos, ou pela existencia. de um 
conaelho1 sem' o qual não poEsa. deliberar. » 

Eis, senhoree, CODIO pensavào esoea homens illustres, 
e eu, compenetrado de snas palavras, da. lição de todos 
os paizes constitncionaes ou ab110lutos, do precedente da. 
Inglaterra e do espirito da. nossa. constituiç:io, estou dia
posto a aw;tentar a importante prerogativa da. aseem
bléa. confiada á. nosaa guarda.. Não posso por fórma. 
alguma conformar-me com a opinião dos que entendem 
que a. regencia do herdeiro da corôa niio é senão uma 
auticipaçllo da realeza.. 

Estou me alongando de mais; porém, senhores, receio 
não poder voltar a esta discussão, e a cama.ra. terá. a. 
condescendencia. de ouvir maia algumas considerações 
~m relação á. qne~tão. Não convem que pa.f~e deoaper
cebido no parlamento o ex.ame de assumptos que tanto 
interessão á cansa publica. 

Estabeleci a competencia da usembléa para re'l<trin
gir a rcgencia do principe imperial, da. lierdeira pre
sumptiva da corôa; mas não basta; 6Urge a queotiio 
ele ronveniencia, que muito freqaentemente em nosso 
paiz. costuma prejudicar a tlueatiio do direito e do prin
cipio. 

Convém conceder á princeza imperial o uso pleno das 
prerogativas magestaticas, come est>i. con•ignado nn 
proposta'? .. 

Não, aenhores, niio convém·; e não só não convém, 
como ha neste a.lvitre puigos muito serias para o paiz 
e par& & dynastia. 

·vou entrar no desenvolvimento dellta. these; mas, 
para que o po~~a fazer com plena. isençiio de ~~pirito, 
de'"o primeiramente arredar uma sUEpeit:l que ba de 
surgir, se já não surgio. 

Entra as attribuições magestaticas figura. a de dif.llol
ver o parlamento, uma. das ma.is graves e importantes 
:iuncçõea da xealez.n, e uma daquella.s que, a exemplo da 
lei de 14 de Junho de 1831, deve ser restringid:~.. 

Esta opinião, ftenbore•, não fa.ltará quem a attribua 
~ receio de proxima di~solução. Embora eu con,idcre 
esta a.ugnsta ca.mara. e cada um do8 seus membrcs 
muito superiores a. semelhante SU$peita.. .• 

O Sa. CoELHO RoDIIIGt"ES: -Apoiado. 

O Sa. J. DE ÁLEPCA.n :-... entendo que é'de meu de
-ver repelli-la.. Quanto a. mim e•pecialmen1c, confeHo 
'J.Ue preferin volt:tr para. a opposiçiio n pro>eg-uir nt>Eta 
tarefa improba que me impuz de combater meus 
amigos. 

Realmente, ~enhoras, quando vejo ministro• comcr
"·a.dores, e•quecidos dos coml:'romissos eole:m:Ps com 

·'Jue aubimos ao poder, tran•1gircm com a influencia 
indebit& da. corôa; quando vejo nesta titt:~ç:io, que 
~ proclama con~en·a.dora., um program:ma. de go,·erno, 
<lo qual dizi& hontem um nobre eena.dor ~la Ba-
1:ia que p&rece foi e~cripto em 1867, verdal!eiros 
.:maclironiamo politico ; quando vejo propt:par-•e 
hoje ~ ido!aa mais ardente• de no••os ad'<ers2rios, 
aguellas que 116' combat~moa na advenidn<!<', co:lfeSI'o 
~ue faço .v~toa profundo• pnr11. que o meu parti<.!o torne 
:.o. oppos1~ e ,·enha lutar no mesmo caD:r•o onde 
-e.-.teve em 1867 e onde eu ainda me acto. 

Senhore8, e•ta. camnra Ullvez ignore que a fU:l •orte 

está. esc::ripta. no livro do destino. .Ainda lhe resmo 
algnna di3.s de vida., quantos forem nec~rios para 
prestar um serviço relevante, para. cobrir com sua 
reaponllllbilidade doua facto• gra vea : a viasem imperial 
e a emancipação do elemento servil. 

Quando o partido con.ervador tiver feito prova. deata 
admiravel c:ondeaeendencia.; quando elle perder o di
reito de acc:usa.r os promotores do msl, porque teri 
aceitado a Eua complicidade; então será. encoeta.do corno 
instrumento perro. Isto, senhores, não é uma conjec
tura.; é a. verdade esta.mpada. na. pbysionomia. da. aitua
~; é um programma. de governo consignado na falh 
d.o throno •. 

Com effeito, exigir desta camara. conservadon, de5t"" 
ca.mara composta de cidl1dãos que coinbatérão a idéa <b. 
emancipação do elemento servil; desta camara que 
sustentou o ininisterio lta.bora.by, e o a:nno p>~&sado lhe 
deu um voto de confiança. para. tranquillisar o~ animos ; 
declarar a esta. cama.ra. q_ue é tempo de resolver :L 
queatão, equivale a dizer: « Se ruistis, a disEolnção: 
Btl condescen~e.is1 a perda da. força moral. ,. Em ambos 
os easos o EoalCidio; mas ao menos o da. re~Sistencia. ó 
glorioso! 

Eu, portanto, aenhcres, não sou levado pelo receio tlc 
uma. dissolução a. defender a. necessidade da. restricç.';o. 
Se lu. algum meio de prolongar a. existencin delito. 
cama.ra, é j111tamente o que nos offerece o governo; é 
votar a proposta imperial e consagnr a revoluç)io 
social do elemento servil. 

Caso .(l&M&ese uma emenda. restringindo o exereicio 
das a.ttr1buições magestaticas da regencia., a camar:Jo 
seria. immediata.mente dissolvida., e outra. c:onvoG2.ua. 
p:!.r& revogar aquillo que houve!!Bemos feito, e dar á. 
princeza. imperial a plenitude do poder. Pois bem; cu. 
~into não ter, em vez do meu unico, cem \•otos par~ 
provocar o poder a essa dissolu('ào immedia.ta. Sin:.c 
do mais profundo de minha alma., porque a.ssbt 
prepa•s,·a. ao meu partido; ou um grande triumpho, ou. 
uma. queda gloriosa. 

Senhores, é no proprio interesse da aug>Jsta princez:;. 
imperial que eu cntenci.o que $e deve restringir ,, 
exercicio c:ta ragencia. Se a diSI'olução é Eempre úrn 
acto grave que abala o paiz, quanto mais não o ser"
exercida. essa. attribuição por uma regencia ephcmera '/ 
Imaginai qual não será a Irritação do partido decahido. 
sobretudo ee o entrar a. crença. de que não ee realizari<J. 
esse golpe de eetade se e~tivesse á. testa do governo 
pessoa ma.is ex.perim~tnta.da, o verdadeiro soberanoY 

E hei de eu, monarchista sincero, que defendo não s(> 
a instituição, como & dyn&!tia, hei de com o meu vot" 
cone~~~!" para uzra situação tiio prenhe de perigos 'I 
Não, Eenhores, por fórma alguma. E cumpre não e!'
quecer a provocaç!io que o gabinete de 7 de Ma:-ço 
acaba de lançar ao pai:t cxi{::indo que ae retolv:J. 
prompta e a.çodadamente a. questão do e1emento &;nil. 

Ora, se:IIborea, desde que uma que~tilo incandeacente, 
uma questão gravissima, é as·1m lançada na aren:t. 
<:ampre que eeteja preoente o chefe do eatado, aquelle 
que a fomentou, para recuar, .se ainda fôr tempo. Da.:- 5. 
au~ata princeza ,imperial f! e:xercicio pleno d&ll att:-i
bmçoes mageata.ticas, é amma.-la a resolTer a questiiG 
do elemento servil. 

Entendo eu, porém, senhore1, q_ne é esta uma dn~ 
questiJes que não podem ser reaol\"Jdas aeniio ests.nd<> 
prt!'ente o chefe do estado ; o contrario niio eeria digno 
delle nem conveniente para. o paiz. Não se a!fron·u;, 
crise11 de~ta. ordem com interinidades. 

Se põde ha.ver al~m perigo maia serio do que a re
~oluçilo y..recipitada da. questão d-> elemento servil, ,:, 
sem duvida esae de sua. resoluçiio na ausencia do chtl< 
do estado. 

U111"' Yoz:- Apoiado. 

O SR. J. DE ÂLE:-!CA.l\:-Queremresoher atodotranb~ 
:1 queatiío do element~ ~~il-' Sejão logicos; chame:-:1 
ao poder aquelles que lnlCI:Írao a quest».o, que devem 
ter medido aeu lllcance, que podem contar com um par
tido compacto em !a.vor deUa i que devem em sum.ma. 
carregar com 111a responaabilic:tade • 

.Acredito que, H o• con~~elbeiros da. corôa tivessEm 
aubmettido ao soberano e6ta8 e outraa considera.,üt,., 
S. M. hou\"era rcflectido muito seriamente ant~s d~ e~p.·., 
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sua augusta filha ú tribula<eüea fl.e uma rege.a.cia em 
sitaaC(ào ~ arriscada. 

Já a.ffirmei á camara que não ha exemplo ele regen
ci.a illimita.:a; citei a lição historie& doa paius con.U
tucionaea e ab&olutos1 oa preeedentee de Inglaterra.; 
re~ta-me cibr o nosso ptecedente, alei de 14 de Ju
nho de 18311 que Tigoron para a primeira e eei'~Jnd& 
regencia electiva. 

Bem aei que eate argumento muito incommoda. aoe 
sustentadorea ds regencia do direito divino; elles não 
ad.mittem o pa.rallelo. Como comparar o regente he
:reditario com o regente eleito! O príncipe com o cid.a
dio ~ O membro da d,rnaatia oom um plebeu 'f 

Quando ouço, senhores, considerações desta ordem, 
duvido de mim, e julgo-me transporta.do a alguma. 
l~u~sia. ou Turquia. onde se falle portnguez. (Riso.) 

Pois no no~•o pa.iz, essenciahnente democr.Ltico, em que 
todo o poder t.!m a sua raiz no povo, donde tira &ua for
ça e legitimidade, se podem sustenta.r, a nãc ser por nota
,·el ~tberraçiio, semelhantes pa.radoxos'f Ha. no Bra.zil 
quem prlltends provar a euperioridade de uma. regen
cia heredi.taria .sobre uma electiva? 

].>orque, ~enhor~, neste paiz o rei é rei, e o principe 
é príncipe! Porque a. nação o quer. (Apoiados.) Pois 
é este o me!mo principio, é este o mesmo titulo da 
legitimidade do regente electi vo; com a difr"erença de que 
no regente hereditario predomina apen&s um accidente 
de n:ucimento, e no regente electivo ha. a manifest:l.
ç5:o solemne da. nação ; um reconhecimento publico doa 
dotes moraes, do civismo, das virtudes do cuia.dio que 
ella ergue ao primeiro cargo, á cupola do poder. 

En•eodo,poiS,quealeide a de Junho de 1831 tem 
plena. applicação co caso actll&l., e com maito mais 
razão ; porque a.nteriormente tra.tava-se de regencia 
longa, e neste caso de um~ ephemcra: então era cha
ma!io ao governo um cidadão provecto, q,ue, pertencendo 
ao po>o, e tendo de voltar ao povo, devu~o compenetrar
se da. gravidade do deposito que lhe era confiado; agora 
trata-&e da herdeira do tbrono, que, embora. adornada 
·1~ toioa o~ dotes, nii:o se p6de contestar que é inexpe
nente. 

eo~tuma-se fuer grande cabedal daa difficnldadea 
que ~urgirão do tem:;>o das regencias electiva.s; ma.s é 
preciso, senhores, a.ttender a que eataa difficuldades não 
:forii.o provenientes da lei da. regeucia.; erão inherentes 
a.o tempo, á época; aquelle foi sem duvida um periodo 
difficil i foi um período organico. 

A lel de 14. ~e Junho, lo?ge de ter aide prejudicial, 
f~1 ~m correctl\"0 ulnt&r; lmpoz a prudencia que não 
ttnh:to n&qllelle tempo oshomena e os partidos; sem a.q.uel
la lei, ~em aquellefreio benefico, o pau: se teria. precipitadO 
em uma ea.rreira vertigino~~a. Foi de muito proveito 
a.qnella. eapeeie de entorpecimento da vida publica.. Não 
es;;avn.mos bum educa.dos ainda para o aystema. repre
sen::>.tivo; antes m&rcha.r de vagar, com certa hesita
-ç:Oo, do que estonteadamente. 

O Sn. CoELHO Rona.IGt."ES :- Pe<;o a. pala.vrn. pa.ra res
poJ:Oder. 

O Sa. .J. DE Au:l'fCAII: -Entendo que não é possh·el 
t~bem applicar a uma regencia que deve, quando 
m::.tto,, durar 11 mezes, ra.zões que até certo ponto 
P?<ler1ão prevalecer em relação a regencia.s que durá.
r4o 9 a.nno!. 

Se de~d:e já. se prevêm difficulüades que possão exigir 
o. excrc1cto dM fo.ctllda.dcs plen~, dRS amplas preroga
tn·~ do poder. moderador, neste ca!O confe~~sa-se que 
:!! ct.r-cumstaucuu do .Pa.iz. &!io lillelindrosa.s, e por con
~~pnnte ~e concede lmphc1tamente 1ue não é oppor
tnLa, .:omo demonstrei, a ausencia. do imperador nesta 
occa•tu.o. 

Outro argumento ia.vorito doa lõU9tentadores da re
!=eocia do direito divino é que a restricçio importa.ria 
uo::a dc•confiança. á. princeza. imoerial. Singular dou
tr;:J!-> ~nhorcsl Poi.a alguma. vez" as .re&tricçVea lega.es, 
o~ lmutea entre oa dl'l·ersos poderes, atgnifieirão deaoon
~:<!er:tção, ou offensa ás pessoa• que ae achio inve6tida.s 
desses poderes' (Apoiador.) 

Acaso o Sr. D. Pedro 11 foi menos considerado, por
'"·"· e:n lugar do \·cto 11bsoluto, a nação <-oncedeu-lhe 
"'"'na o ,-.~to swpen~i'l'o~ P1>rque nii:o pôde salllr do 

imperio sem n0880 consentimentO' E n amanhã en
tender a nação qne a amnisti& não deve ser concedida. 
pelo poder moderador, haverá ni.Bso uma otfenaa. ao 
Chefe do estado'? 

Parece que lS8 enbende que as prerogativas nl&geata
ticu forio ereada.s para maior lustre e brilho do sobe
rano, e não para o bem publico ! ( Apoiculel.) 

O principe de Gal!es, &ordeiro dà corôa1 niio .se jul
gou desa.ira.do com as restrieçõea que lhe 1mpoz o par- · 
lamento, e estava disposto em 1788 a a.ceita.r a regeneia. 

Outro argnmento, tambem preconisado pelo• auaten
tadores da regencia. do direito divino, é que aa regencia.s 
são fracas em geral, e por conaeguinte carecem IUais 
do que a propria realeza elo exercício pleno das attri
buições magestatieas. 

E' este um paradoxo igual áquelle que prebendeue 
~~e, para ae dar vi~o~ a '!lm v~le~dinario, deTeriii.o su-
Jelt:l.:J.o a um exerclclo v1olentisauno. . 

Não, .aenhores, aa regencia.a não são fraeaa, ou 
IL!Ites, se o são, não é I?Or deficiencia. do poder : mas 
pela sua costumada 1mprevideucia e temeridade. 
Não é, J.>Ois, o excesso de poder o meio mm proprio 
para coh1bi-las e inspirar-lhes o espírito de modera
ção ; ao contrario, um freio salutar deve mnito con
correr p&ra. a march:l. segura. e firme do governo da 
regeneia. 

Tenho, senhores, considerado a que;;tão por todas as 
faces, e exa.minado aquellea argumuntos que me occer
rêrão, e que são geralmeute apresentados em austen
taç.5:o da opinião que combato; sa outMs forem pro
duzidoa na discussão, e ell puder, voltarei a toznar parte 
nell>~.. 

Se me foEse permittido, agora, desta tnbuna, onde&&
devo fallar á. nação, dirigir i a.agusta princeza. impe
rial, quo~ brevemente reger este imperio, algumas 
palavraa, eu lhe diria muito respeitosa.mente : 

« Senhora., não a.ccita.i o presente funesto que vos 
querem fazer. A naç.ão vos chama. á regencia, mas não 
aois ainda a. soberana. ; não podeis 8.8sumir o exer
cício pleno das attribui~.ões magestaticas, Neta do 
fundador deste Imperio, inaugurai o vo880 1ovemo 
dando um gra.nde e fec1l!ldo exemplo. Sujeitai-voa i 
mesma lei que vigorou para a. regencia electiva; 
mostrai qne no cumprimento da. conatitui9io não 
ha di.fferença. entre o principe e o cida.dil:o, porque 
ambos são subditos da aobera.nia na.cional. ldentifica.i
""os a.ssim co n o vo560 povo e tereis feito em uma. 
hora, a. bem do pai :r:, a bem da. instituição mouarchica., 
e da vossa dyn~tia, IUais do que outros fizel'l(o em 
muitos annos. " 

Voms:-:Muito bem, Muito bem. 

e Sr. rl•eonde do Blo-Braaeo (pruitknte do 
comelho) (attençdnJ :-Sr. presidente, o illustre deputado 
pela prov1ncia •io Ceará., que acaba. de fallar, começou 
o sen discurso por uma in;usta Cllnsnra sos ministroP. 
que assistem ao presente debate. S. Ex. e•tranhou que 
não corressemo• logo á tribuna. pa.ra re~ponder ao hon
rado membro desta cas3. que encet:ár~t a dioeu!OBiio llObre 
o projecto de que se trata; mas V. Ex. e a amara. 
comprehen~ráõsem duvida. quo o ministerio não e6tava. 
constituído na. obrigação de dar logo uma resposta ao 
illnatre deputado pela provincia do Piauhy. Esse no
bre deputa-io aceitou o projecto; se manifestou a.lgun& 
escrupulos sobre a que~tão de opportllnidade, e enun
ciou uma opinião sua sobre a questão da regencia., teYe 
bastante confiança. no gabinete e na ma.ioria. desta. C&l& 

par& declarar ~ue sujeitar-ae-hia ao que esta em eu 
sa.bedoria. decidisse. 

Eu cumpriria, mesmG ecm a ad'\'"ertencia do meu 
illustre am1go, deputado pela província do Ceari., o 
dever de responder ao orador que rompeu o debate, 
mas convinh•• abre,·iar tempo, e era natural que a ca
mara~eseja.ne ot1vir o discurso que acaba de ser pro
ferido. Respondendo de uma YUZ a ambos os diseursos. 
os ministros CUX1pririão melhor o seu dever. 

O nobre deputado neste &!snmpto da '\'Íagem de Su 
Magestade vio a.s sombras do governo ~ai, que 
tanto prcoccupão o nu espírito; em I'Cgmda conside
rou a que•tào da opportunidaõ.e, e, fin:llmcnte, as ques
tões constitucionaes concernentes á pesroa, q,ue é cha
ma.da pda cou~tituiç:lo a reger o Imperio durante a. 
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~ueenc:ia. do Imperador, e áe attribuiçues com que den 
exercer eese alto cargo. 

Sr. preaidente, en sinto o maior pezar em ter de con
testar o illnstre deputado pela provincía. do Cear>i. Ha
bituado a vê-lo ao meu lado, e tendo tido a honra. de 
ser seu eollega, não pooso deixu de manife&tar á ca.
mara e ao pa.U a. 10rpresa. em mim caw;a.da não IÔ 
pela.s eune observa.çõee de hoje, como pelas que se lém 
em eeus discursos anteriores, desde o dia em que se
parou-!e do gabinete 16 de Julho. 

A datar de então o iilll!tre deputado vê o estado do 
paiz, v~ o seu gove.rno, vê masmo o seu p~op:io pe.rti~o 
sob côres tão sombn.u, que n!io posao attnbwr o elfe1to 
desta visão senoo a uma idéa fixa, de que S. E..._. ee 
deixou poasuir, idéaque cu e•pero que o tempo e are
flexão hão de deav:lnceer do seu illustrado espirito. 
Dessa. idéa nasceu a ~ua. illusão de que o partido to. que 
elle pertence, e de que é ti>? digno ornamento, está em 
degeneração; daqui o con•elho q_ue nli.o ee8S& de dar
nos para. qne todos corramos a arompa.nhar o illustre 
deputado pela. pro>inciP. do Cear:!. nos seus recente• ata
ques :1 influencia do ch&mado go~erno pessoal, que ni 
ea;tragando, diz S. E1:., o partl.lo eontiervador. 

Q.uaes .ão os factos que se aliguráriio ao illnstre 
deputado na questão de que se trat:l. Gomo indicies do 
::;o>erno pe&oal 'I A viagem, diso;e-no• S. Ex., estava 
ba muito annunciad::~., mas os ministros da corôa não 
tinbão noticia dessa. inten<;ão .imperial. 

Desde quando data o boato .. que se referio o illuatre 
dep"tado'l Seg11ram~nte, se na. imaginaçã., de muit<Js 
oecorreu a idéa de que o Imperador poderia fszer, com 
'·a.ntagem e utilit11de ~ara o paiz, uma. \•iagem lo. Eu
ropa, e mesmo aos Estados-UtJidos, é natural CJ,Ue 
aquelle~ que assim pen~a.vão, dar1~R &I! circ:umstn.nc•as 
da OJ?P•>rtnnid:l<le. o divulgaBEem como uma iutençilo 
jã. fe1ta e :u;~entn.cla. 

:Mas eu posso declarar á c:am:~.ra que semelhante 
bc.ato nii.o tinha fundamento, não passa"a de mera con
jectura. O que determinou o pedido â assembléa geral 
para que o Imperador poua 3abir do Imperio, o ver
dadeiro motivo de sua viagem é o que se acha. expresso 
no preambnlo da propo5tl\ do poder executivo; não ba. 
()Utro. Se não fôra o eetudo da saude de S. ~I. a. Im
:pera.triz, o Imperador niio mia na actualidade uma 
viagem á Europa. Para que, poia, duvidar o nobre de
putado da verdade deste documento~ Póde S. Ex. 
pretender com razão que, desde que se retirou do ga
binete 16 de Jnlbot só élle veja as cou83.8 no seu ver
dadeiro ponto de vlsta, eó elle affirme o que é verdsde 
e negue o que ê erro' Pois é possivel q_ue o chefe su
premo do Estado e os seUB ministros venhão á. ea.mara 
annunciar um motivo que nii.o seja verda.deiro' Que 
necessidade haveria disto'!' Não é exacto qoe o gabi
nete ignorasse a. intc:nçi>o do Imperador, quando se deu 
esee fncto, a.liás de ordem muito secundaria e de ca
racter inteiramente particular, a que se referi o o nobre 
deputado, de ir o mordomo da ~a i'll.Perial averigt~Ar 
com que antecedencia de>eria 'Drevemr a agencia dos 
paquetes trl\nsatlnnticos, •e por,:entura tínll!e de rea
Jrzar-Ae a viagem projcctada de Sua. )lagestade. A in
ten~ão de Sua Magestade foi commnnicada aos eeus 
mini~tro~; elles tinhão dcvid!llllente considerado o as
sumpto, e todos tom:irão arespensnbilidade de apresen
tar á assembléa geral a proposta qnc ora se dis
cute. 

O nobre deputado , cujo espirito esclarecido 
paira l!ernpre nas altas regiões da. scie!lcia, vendo os 
negocias do Est:~rl.o de um ponto tão elevado, me per· 
doará que eu me admire de que S. Ex., na..'"& demonstrar 
a. existencia do governo peso;onl, fosse buscar prova de 
tãO gra vc aecmação no facto, mais que insignificante, de 
ir o mordomo de Sua :!llagestade entender-se com o 
~gente da companhia de paquetes Ín8lezcs, no intuito 
•le prover em tempo a uwa neoe~<~<idade pre,·i~ta, bem 
fjDe eventual, por d.-penrlerdo asoentimento das eamaras. 

S. Ex., dando larga~ :i. Hua .imngioacãc;, com~<;:ou por 
~nhceero verdadctr" motivo deata v14gem, e eut.<o 
~ro11 que .ella. podia str justificada. e a.utorisa<!a p•!lo 
mUlt~ qu.e.tmha a ga.:~har o chefe e:r,re::no co Eatndo 
~·uma VlJ!lta a.os pai~s mais adiantados do ::nõUldo. 

Aprovt1to11 S. Ex. a occ:»iiio para. descrcn:r o 'J.Ue 

etilo oa despachos miniateriaes, ualm como as :a.oallll8' 
tradições monarc:hieas, costumes e e.tylos officiaee. 

Sr. presidente, se a viagem do chefe de Estado tive.ee 
eómente por eaUS& e por fim a sua instruct;ã.o, é certo 
qne Sua Magestada teria. q_ue aprender na Europa, m.;:.s 
não e menoa certo que seria alli reconhecido e ap~
eiado ~mo um principe modelo pelo seu saber, pelas 
M1&ll ~mudes e pela an_ll. co nas gração á. ca'llS& public:1. 
·e aos tntere&lles da. naç.o.o a que preside. (Muilo# apoia-
do~.) ' 

O illnstre deputado censurou que elll no~&a terra 03 
miniFtros se oecupem nos despachos imperin~ eom no
mcsções da guarda :nacional e outros que d.e.!'eudem u~ 
&E8ignatnra imperial. 
Ma~, senhores, porque Diio reforma. o nobre deputa.} o

toda a legislação do psiz, porque não di•pen•a !:;. Ex., 
se póde, em todos es~es ac~os a &~~~~i~aturo. impeml, 
estabelecendo a. o::nmpotenc1a dos mtnlbtros 'I Quere:;;. 
o nobre deputado que os actoa dependentes, por leit..d<J. 
aseignatura imperial corrão á revelia do chefe do .c;~
tadn, e üo scjõ.o conhecidos clelle'r Tem P.c~so o chefe 
do Estado culpa. de que os ministros, ás veUJo, é preci>o 
dizer a verdade ao pai.z (apo:ados), pela eouveoiencí .. 
dQS partidos políticos, se interes~em tanto em crear com
man<.~oe superiores e nomear officiaes para a guarda 
n~cional 'r (Apoiada~.) 

O nobre deput:l.do nos !allou nos estylos da Inglaterra, 
quando descreveu os costumes oJficiaes do .Brazil, nüo 
direi de modo-a excitar ori~o,-maa sob um ponto ue 
vi&m agradavel :i.quelles que procariio deprim~nos aos 
olhos da Europa. Informe-~.,, porém, o nobre depR
tado, que não gosta dos eul~oo~ e dos montou, e veri
ficará. que essas pratie:lS tam bem sii, rigorosamen"te 
obstrvuc.Laa na Inglaterra. No Brnzil, ao menos, os 
mini•tros dos Estados-Unidos, ain•l• niio deix:irii.o de' 
a•·i~tir a uma festa nacional, ou de ter entrada no 
paço por falta de calções. 

Sr. presidente,aquelles (lne têm tido a honra de ap
proxim:lr-~e do chefe do E!t:Wo, e creio qne 1'00 quasi 
todos os Brazileiros que têm estado nest:< c:~pital, &a
bem e podem dar testemunho de que niio h<1 JJO Br~il 
homem maU! modesto, nem mais indifrcrentc a etique
tas do que S. M. o Imperador. 

VozEs :-E' verdade. 

O Sn. VISCONDE DO R1o-Bu~co (pre.icknte do co•l.3•
/ho):- E pois que o nobre deputado, que teve a honra. 
dcaentar-se nos conselhos da corôa, faz taes descripções 
e censuras, ha de pennittir que o seu oollega do gabi
nete de 16 de Jullio e membro do actual, protesteeoi'
tra o seu testemunho. 

O nobre deputado pelo Cear&, Sr. presidente, :r::os 
disse ainda que os membros desta camnra. e da ou:n~ 
se mostrirli.o este anuo presaurosoa em comparecer ~ 
~io da assembléagenl, unicamente ~rasatisfazer o 
que S. Ex. considera vontade, aenão capr1cbo, do chefe ao 
:Estado, ou, para. servir-me da sua phra.se faoçorita, õo 
governo pe860al. 

Senhores, não ba. neste juizo do nobre deputado um."l. 
grave injmtiça. eontra. os membros da enmara. dos de
putados e os do senado 'l {Apoiados.} 

O gabinete, e verdade, convidou aos 11eus amigos a. 
que viessem mais cedo do que têm ,·indo nestes ulti
mos auno~, mas porque~ sómente por causa desta pro
pesta ~ ~ão ; por causa. das medidas que s. camara é 
chamada a. considerar e resolver, ruio no interesse do 
mini>terio, mas no intereRse do paiz e por amor do cre
d:to do partido conservador, que está. e. iteo comnro-
::ncttido. (:lpoiadoo.J • 

Aos olhos do nobre deputado tudo e~tá perdido pz.ra. 
o lado conservador, eUe niio v! eeniio o governo peasoal, 
e é l'rcci;o qce o partido consen-ador se •ama nas 
sombras, nes"aa sombras que eunu,·êão a imaginação de 
S. Ex., t<~~.rn surgir mais taide regcnersdo, outro intei
ramente. 

Eu aprecio diYenamente :L nossa !ituac;iio po:itica; 
vejo que o p~<rtido colll!erva.dor tem bae:.nnta efeme:::~tc" 
de for<;a. nesta e n'outr:;. cam&rK, como em todo o p~z. 
(muit&• apoiaào~), pelo que eat:i. obrigado P. FR!isfaz~r 
o programma com que aubio ao poder, rea.liz:mdo as 
reformss q_ue a opinião publica :reclama e que fcr<io 



Câmara dos Deputados- Impresso em 23/01/2015 14:15- Página 14 de 17 

32 SESSAO EM 9 DE MAIO DE 18'71. 

;!Ceitas por esse partido (apoiador), como opportunamente 
,;e demonstrará.. . 

Seguramente, Sr. presidente, que nenhum Brazileiro 
I>Oderia eatranhar que pedi&!emoa aoa n~• amigo&, 
membros do parlamento, que vieaaem maia cedo, inde
pendente de outros negocios que exigem decisão da as
,;emblé& geral pela urgencia desta proposta, que tem 
por fim satisfuer uma neeeasidade da aaude da Impe
ra.triz do Brazil. 

Porventura, ae os membros das duas =aras se 
apreasa.saem unicamente por este motivo, darião prova de 
s11bserviencia, oa. · praticarião um ac:to gue lhea fosse 
desairoso~ Pelo contrario, este testemunlio de respeito 
<! de consideração :LO monarcha e á sU&augusta eapoaa, 
r•or um motivo tiio ponderoso, não juatific.uia. o pro
t.:edim:lnto que o nobre deputado figura como eensn
:ravel ~ 

O nobre deputado, tão -versado naa praticas da In
glaterra, ignora o respeito com que al.li, 110 parlamento 
<! fóra detle, se falia no chefe do Estado 't O nobre 
deputado nito ter:!. lido o facto bem not:n·el que referem 
us historiadores inglezes, de um mancebo que entrou 
]"lrecipitadamcnte por um tribunal e pedio ao juiz que 
lhe perdoasse, porque havia, em momento de irreflexão 
e de colera, 1alJ.ado contra. a rainha, e receiaY:J. passar 
por inimigo do seu :p&iz ~ O juiz louvou-lhe o arrepen
dimento, o moço qwz prestar jàramento de fidelidade, 
e o magistrado declarou-lhe que bastava aquella sua 
retractaçiio. N'um p:Uz onde lia. este respeito ao chefe 
<lo Estado e ás aua.a instituições, o facto que o nobre 
deputado condemna nã.o POdia. senão p:l.SS8r por muito 
.natural e merecedor de e1ogios. 

A viagem é inopportuna, disse S. Ex. Senhores, eu 
.j:í. pond.erei á= ·~ue esta viagem não foi preme
ditada por mero arbítrio do chefe do Estado ; n:J.Seeu 
de causa independente de sua vontade e motivo impe
.rio11o. A camara está no seu direito concedendo ou :~~e
gando o consentimento ; mas nã.o póde deixar de reco
nhecer que o motivo é nasaz ponderoso. 

O honrado re.l'resentante pelo Ceará, fazendo-nos, 
como elle propno disse, uma desc:ripção poetica das 
bellezaa do Br11Zil1 e indicando todos os recursos que 
elle offerece sob o nonto de vista da hygieue e da meâ.i
dna, disse-nos : .,· S. M. a Imperatriz não precisa. ir á 
Europa _para restabelecer &11& sa.ude, póde consegui-lo 
sem P:lhlr do Braril. » 

Mas, senhores, sendo a.s~im, porque é que alguns de 
eDtr~ vós ~ tantos outros Brazileiros que tem lido des
cripçves poeticas, como a. que acaba de fazer o nobre 
<lepuudo, dos v:illes, montanhas, matas e bosques do 
Brazil, em casos de molestia têm ido á Europa, em vez 
ue seguirP.m o itinerario que Ihee a.ssignala o nobre 
Jeputado ~ Porque nii.o ba de S. Ex. permittir tambem 
'lue o chefe do Estado, ounndo pessoas competentes c 
gtliando-sc pelo seu proprio ~riterio, jul~se que a 
viagem á. Europa era. necessana ao restabelecunento da 
s:tUde de S. M. a. Imreratriz 'r 

E, $enhorcs, é pree1so que sejamo• francos, quando 
:ots ceJSltras tomii.o um caracter tiio grave e »M parão 
u:1te consid.eração alguma, é preciso que digamos, o 
q :1c aliás a. camara prevê: e é que nessa viagem ha.Yer:> 
ta.mbem um remedio moral para a augusta Imperatriz, 
qual <é a sati8íação de rever pessoas que lhe são caras, 
da\ qnaes está. ha muitos annos separada e que tall"ez 
:::ão t• ve~sc mais esperança de tomar a vêr. 

O 5n. B~nlo DA YJLLA DA BARRA :-Apoiado. 
O Sn Y ISCOliDE DO· R1o-BnA.liCO (pruidente do con

.>dh"): -O nobre deputado teria raziLo ~~e, conaidc
ranco este Msumpto !óra do ponto de vista do go
verno pe6soa.l e de todas as _preoccupações que neste 
sentido traba.lhio o seu e~pinto, nos demon~trn.ssc e 
cot:.Yencesse que a. ~ituação do paiz é tão melindrosa e 
grave, que não permitte ao chefe do Estado o ausen
tar-se sequer por a.lguus mezes. 

Querendo, porém, entrar nesta demonstra.çiio, S. Ex., 
como era de prenr, achou-se em mil difficuldades; c 
(!U, e~pera:Jdo. muito do seu talento , reconheci. q~e 
:::.ão tinha po:iido vencer os emb&r3.\'os da contradicçao 
<:om que lutaya. seu espírito. 

E!! e, que no~ !:J.llava de go,·emo pessoal; _elle, Sr. pre
bidu.:~e, que nuo quer despachos e:n pll:J.Clo: que quer 

ministros despachando em sua essa e com & maior 
eomma de liberdade poaivel, é o mesmo que no& diz. 
que, se S. M. o Imperador as.hir do Im~o, eetazemos 
perdidos! ! N""ao é palpavel a contradi.oção? O nobre 
<leputado, que quer unnistro1 tH.o independentes e tiio 
livres na aua aoção, teme 9,_11e a princeza im~ri&l tique 
regendo o paiz, com o ga\imete, como eomélho de es
tado, e tambem gniadA por eate.oonsdho supremo da. 
nação, a a.asembléa geral 't I 

Sr. presidente, ea peço ao nobre deputado que me 
perdôe: voto-lhe muita estima, tenho o mais profund<> 
reapeito pelos seus talentos e illuatração, ma.s não poaa& 
deixar de observar-lhe maia uma. vez que S. Ex., a. 
partir do dia em que ~~eparou-se do gabinete de 16 de 
Julho, parece ter jurado a morte desta. situação I E' pre
ciso que ella succumba com o nobre deputado. Pro
mette elle resnscita-la com outro 'Vigor, maa agora. •••• 
é preciso que morra a todo o ctuto ! { Hiuuidatk.) 

Daqui vem que o nobre deputado nos !igura a todos 
incapazes de governar. Se se tt&tassc só de fraqueza do 
gabinete actual, nii.o o contestaríamos, porque estamos 
promptos a deixar este posto logo que o juiz com
petente, que é a maioria do parlamento, nos disser que 
outros devem ser os ministros. Se siõo esses unicamente 
os e!!Crupulos do nobre deputado, se niio têm elles outra 
origem mais que a :fraqueza do gabinete actual, não 
póde isso de certo ser motivo para que se recuse um 
consentimento tão digno da consideração da camara. 
E é por isso que, como logo direi, Dito posso concordar 
com o nobre deputado pelo Ccar:í., que quer matar a. 
aituação coa.servadora para depois hzü-1a réna.scer ; 
mas não quer que a regenci:~. possa. dissoJyer a ca.mara, 
e &im que tenha apenas a attribuição de nomear e de
mittir os ministros! 

O gabinete actual resignará o poder, se não mere
cer a confiança d& cama.ra. Se esta entender que elle 
não deve occupar este posto, que veuhii.o homens da 
tempera do nabre deputado. Ma.s o gabinete a.ctua.l de
seja tambem que a regencia tenha todos 08 elementos 
de força que são iniÜBJ?Cnsaveis para o movimento re
gular do nosso mecarusmo constitucional. 

A situação, Sr. presidente, aení. tiio q~elindrosa, 
como a descreve o nobre deputado, onde estão os pe
rigos~ eu comesao que 011 não Yejo. O nobre deputado, 
diZ que latta um descontentamento profundo por 
todo o pai::; uma cauaa latente que ameaça explosão. 
Ma.s qU:J.es são as C8WI88 desse descontentamento 'r 

E' ainda a. existencia. do governo pe880a.l, se ~iio fun
dadas 88 observações do nobre deputado pelo Ceará. 

Sr. presidente, eu creio, e mellior • sabem os mem
bros desta. casa, que a situa.;-.ão do paiz nii.o offerece es
Se& perigos. .A regencia com 08 meios de governo que 
lhe dá. a lei fund&mental1 com oe seus conselheiros of
ciaee, com os conselhos <1est:l. e da outra camara, pó
de sa.ti!fuer a toda.a 11.11 neceesida.des do governo do pa.iz. 

Mas demo,., Sr. presidente, que haja algum perigo 
latente, myste~oso, que a vista longa do nobre depu
tado pelo Ceara pôde alcançar, maa que nossos olhos 
Dito destinguem. ~esse caso, se a presença do chefe de 
Estado, fosse indispensavel, a distancia :1. atravessar não 
seria. muito gra.ude. Para sustentar-se, pois, qne a ca
ma.rn, por motivos de ordem publica, deYe negar o sen 
consentimento a eate pedido, fõra preciso que o nobre 
deputado pelo Ceará. nos d_emonstrasse a existencia. de 
um perip:-o tão grave, que nem a regencia, nem mesmo 
o chefe do Estado pudet<se acudir-lhe em tempo. 

A proposito daa reformas, o nobre deputado ~lo 
Cear:i. trouxe para este debate teda a materia. politiC3o 
que nos póde occupar esta sel!i!ão. -

Não é possível que eu o acompanhe pari JHIISU. 
S. Ex. fallou-nos em reforma.s, e exclamou:

a Parece que estamos em 1867, sob o gabinete diS~ 
época ; estM reforta.:l.S nunca forão idéa.s do partid() 
conservador ! " 

Eu estava, entretanto, persuadido de que, se não no 
todo, ao me!los em seus pontos capitaes, e85all reformas, 
eal.-o a QUe resp<!it& &o estado servil, erão idéas do
nobre dei>utado. Se é certo que eseriptos, que mlliw 
-..ezes tem sido citados, sahirii.o da pcnna do nobre de
putado, E e com eifeito 3.11 cartas de Era.•mo são de S. Ex. 
de.-o crer que elle o! opposto á. rcform:~. do estado sen-il; 
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mas .porque. h:~.. de onobJ;1! deputado. considera.;-.estasua 
opinião como .opnnão de tddo o p:n'tido -eonserv'adorf E 
como ainda_ vem dizer-nos o 'nobre députad'o •com voz 
forte 'que e~ta camara O aiiDO passado CGndemnou a 
reforma do estado servil?! 'l'udo quanto eu sei, e pu
blicárão os jornaes, é que le:vantarão-se · aqui mmtu 
Yozes para. exi,ID;-~m que !l. gabinete se pronunciasse a 
.;emelbante re..'Tiüto ; o que sei é que e•ta. camara. no
meou uma c~miss!i.o · especi:l4, e que essa commissii.o 
apresentQu um ttabalho q~re faz honra. .:í. camara e a 
todo o pait. {.1p.oia:dos.} 

COmo, p!Jrtall'W,. ·dar-se· já.. por ave.~;iguado e incon
tcstavel que a actual camara dos Srs. deputados é 
infensa á. reforma do estado servil 't Não l!e ve que o 
nobre deputado é.levado por esse habito de generalisar 
as suas ,idéas 't Pois por ser o nobre de puta do opposto- 3. 
esta reforma,· como um ou outro conservador ou liberal 
o é, ha .razão ·para _concluir-se. que todo ., partido con
servador_ a. repelle 'l 

" Ebte·.negooio,. disse o nobre deputado,. é uma ques
tão inc:~.n.descente que , pôde c:tusa.r grande a.balo no 
paiz ... 

Sr. pre•idez:.te, todos nós sabemos que a questão é 
importante e gra,·e; mas sabemos- tambcm que é ques
tiio _j:í. .ha.. DUlitÓ iniciad:J., e que, ae alguma vez a opi
nião publica. se tem pronunciado de um modo cla.ro e 
decisivo_ é sem duvid:J., a. re&_peito deste :~.sstunpto. 
(Apoiados.) 

Quando. n.ão . ~e pretenàe fazer re:formas que possão 
comprom.etter os· interesses vitaes do . paiz, quando- se 
tem muit<;> em .vÜ!ta r~~pcitar a Propriedade e bem res
guarda-la., pol.',oque r=ii.b)m de- o. nobre deputado, es
pirito · alih_ progrcssi•U., e tií.o .progressista. que ·quer 
ac:Jbar con:r tod:la · as 'fõrmuias. -tradioionaes .da. monar
chia,- querer mettêr medo com. est:l. questão 'l Para que 
ha de·infiuir, COfll a. sua voz: poderosa., -pa.ra incutir re
ceios que uiio tem fund:u::lento't 

Eu bem ~e i_ que e5~ del~o aã'S=.pto J?oderá re::l
mente trazer gra.Yes 1nconTen1entes, m38 • l~tD aconte
ceria se os seu:s ~ppositores, o q;ue -ufio é de esperar' a 
colloc.~rcm fõra do Terd3d.eiro teueno (apoia.dos}, se 
por ventura.,os .muis interessados, em 11U:l. solução forem 
desvairados. e não eomprehenderem bem os seus ver
dadeiros interesses. l ApoWD.os•) 

OsSRS.ARA.IJ.lO Luu.E.TEIXEUlA.JuxJOa:-~Iaito bem. 

O Sn,. YsscO:SDE DDRw·BaAsco (prcsiàent• do conselho): 
-A refQrma judiciária de g_ue· tr.J.ta. a. falla do throno 
é tambem, segnndo· o nobre deputado, um a.nacbronismo, 
uma Yiolação da·fé conservadora. Mas o nobre deputado 
nã& quiz encarr~~ac-se de demonstrar esta· proposição. 
O meu riobre couega, o. Sr. mln~tro d:!. justiça. iniciou 
em_18ííl·essas mesma.udéa.s, emaguem então disse IJ.ne 
!osscm opiniõe~ anti:-eonserva.doras. 

Se o- nobre deputado· quer acompanhar -os noesos 
ndversarios 1m. pretcnção de que os dogmas da. liber
dade são priYilegio& ex.clu•ivos do partido 'hõernl, se 
entender que o pai-tido 'Conser~ador nao tem igualmente 
por miiisiio defeudl!r as. 1iberdades publicas, então eu o 
comprehendo : a missão do partido conscn-ador .ficará. 
reduzid!l 3. conservar· o que os.-seus adversarios fizerem 
bem ou mal. 

\'ejo agora nos meus a.pouta.mentos ·9ue o 11obre de
putado, qusndo paSBou aos seus "&tJ.cinios, na parte 
mais sombria de seu discurso, nos. disse: -o paiz está. 
cansado d&- 'esperar reformas que lhe são promettidas 
ha mais de dez. aunos. . 

Se.nhores, ·e~- .que colUsão o nobre deputado ·pelo 
Ceará nos quer collocai.~ Sé apresentamoa re!o=as, 
esui.: tudo peralilo; e6tá. qnebradã a fe do partido ·con
servador; se 'não apreBeiitamos reformas, o pa.iz as 
e8t& reclamanoio,. e cru1sado de e8perar a.s· que são pro
metti<las ha ma.i~ de dez anuas: o descontentamento é 
pro!unlto, e &1Ul& co~quencias .conhecidas! ... 
~ão sei como· sahlr dest:l co1Ii~ ;· me {lllr<?Ce que o 

melhor e unico meio é'não no~~o deix=os levar pelas 
npprehen~ões e terrores do nobre deput:Ldo, termm 
consciencia de nossa: mi,.ão, cn&Jiança:'1lm nossas-for
<;a.•, attendermo! aos deveres que tecu contrahido o 
partiüo eOn:senador 'Para. com· a opiuiã<• publica, e pro
cur=os preencher e!ses deYeres c~m prndenei3 e do 
m~lbor modo 'I"e ~reja p05~'1'el. 

TO)IQ l .. 
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Consi(lerando a,l)itll{IÇão do _gabinflte actn:tl,_ pareceu 
ao ilooie 9-epu.t.aa,p: IJUe el. te nãq c:o~spoll_ d~ :1._ gr_avidade cas cir~uQlSta.n~i.e. · J & . observei • 4. -s:' l:._'x.· que· ·nesta 
parte sinto grande· coristra.ugimento _ em eornbat<.'-lo e 
ent~e8o a. causa. do. min!_steno1 sol> ·estl\ pon~ de vista, 
ao JUlZO' da cama.ra; nao peaso,. ponm; G.el.Xar de re
pettr 'a.o nobr~ de,Iin?do, q?b _o r~medió' ao ~1 •que elle 
aponta é mUlto faeil, .daht D!loO pôde \V motJ.vo·basta:ate 
para. que ueguemos o consentimento pedido, nem para 
que adaptemos a. sua 'id~Í1'. de limitar· a.~ attribnições da. 
reg~nte:- · 

Passo agora, Sr. presidente, ás questões constitucio
na.es; mss antes disto, ·como ministro da corôa. e por 
l~a~de' a.O cargo que exerço, ~ão pos_so deixar de di
ngtr ao nobre deputado um pedtdo mmto formal; Elle, 
que comprehende quaes - são- seus direitos e <te\·eres, 
deve comprehender -tambem q1111ee.siio o~ direitos e·de
v~res de _um ministro. O nobre_ deputad? tem feiro, e 
a.tnda hoJe fez allus(Jea graves â. eXlstencta de ·um go
verno pessôal. O .nobre deput:l.do foi-ministro d:~. corôa; 
e, pois, eu o convido a que exponha francamente :~.opa.iz 
quaes são. os factos, 38 prov:~.s que durante esse tempo 
elle càlheu·da existencia. de semelhante governo. 

Occupa.nd<r'me das questões constitucionaes, pel'l;tlit
tir-me-ha o nobre deputp.do pelo Ceari-que eu considere 
em I?rimeiro lugar o discurso do 'íllustre · depnt<tdo peb 
provmcia do Piauhy. 

NO. que. r115peim :í. ques.~ de op.portuuidade e de í0r
mula., cre1o que est:Lmo• J:Í de accordo. o· nobre depu
tado pelo Piauhy entende, porém, que o c-aso ·aetual 
não é o de- regenci:l.. Neste ponto• npa.tto-me de S. E.'t. 
para seguir antes a. opiniüo do nobre deputado pela 
provincia do Cear:!. 

Creio, Sr. presidente, que uma via~em do Imperador 
:i. Europa, colloeando-&e ~imo chtfe·do .Estado-a tão 
grande dis~ncia, ainda 'lue por pouco tempo, o impos
Eibilita de governar por s1 mu1mo. 

O Sa. DuouE-EsTnADA TEIXEIRA :-Apoiado. 
· O Sa. Vssco:"õDE no Rso-Bao~.:o;co (presidente do conse
lho) :-Governar nii.o é simplesmente. a~signar alguns 
decretos, ou prestar eeu UBautimeato· prév:io/OU. poste~ 
rior a·ulgun; a.etos; governar é acompanhar os nego
cios pubhcos, iniiltir na sua·direco:-ilo, e oceorrer a qna.es
q,uer necessidades emergentes pelos meios que a. coos
tttuir;ilo e as leis estabelecênio. 

O Sn. DuQUE-EinADA TzrnmA:-Apoiado. 
o· Sn. VISCONDE DO Rlo-BuNCO (1'rctidente do con

selho): -Ora, o . chefe do Estado fóra. do paiz, a tE o 
grande distancia, :aão póde preencher ~ta missii.o; di
se portanto, a: meu "Ver, um impedimento ·da. natureza 
daquelles de que trata o art. 12G. 

O Sa. VIEIRA. DA StLn:- Niio ha a menor duvida. 
O SR. Y1sco:oõDE 1>0 Rto-BR"-'~CD (ptesidmte do co"

•ell&o): -0 art. 1'26 trata <lo· impedimento por· causa. 
phystca ou moral; a expressão-causa physica ou mo
ral~tem um sentido muito lato, não-póde-comprehen
der sõmente o caso de eufcrmidade phJ11ica ou moral. 

Portanto, considero que cate im}>edimento está. com
prehendido no :.rt. 1 '26; mru; outros pensão divers:l.
mente, dizendo que, comquanto ~ja um caso ca re
geneia, porque dá-se· impoMibili~e para que o_ che!_e 
do Estado possa ~"erna.r por 5I me.<mo, · tod:t.VJ& nao 
está. previsto, embora ~~ja. a.utorisado pelo art. 10~. 

8-egumdo n opinião ck~ote!!,· ebega.--se á me~ms con
clns5o: se o caso não -eeti previsto, dizem eilea, está 
auoorisado-pelo art. UJ4 da. cous;ituiJ;io.' ·Dadtl o con
sentimento dag oa$arns, um& m- que-O Imperador não 
p6de governar por si mesmo, é preciso que alguem 
governe, por ·elle;. e cOlno ·tte p6de> proYer a. este ca.'o ~ 
de conformiàde com a. constituição, applica.n:io-lhe 
alguma das soluç-)es dos casos pre'riatlos. 

Aseim,-''ll.qnllllee meMDoll'· que 'llustentão que o C&!O 

vel.'tellteonão é o· impedimento pol" causa· pby&ica ou 
moral, de que falla o art. 126, Clltendem que•ae -de"e 
pro.,.er a e•ta; su..open&iio do exercicio · pe•oal-.ia 3>ll:o
ridade real pelo meio que ma:rca o <fito ·art; 126 da 
coustitniçiio. 

O est~<> na·regencia pro~-isional e!tá. bem especifica·:lo 
t:Lnto nn eon&tituirii.n, ante& da !'113. rcfotma, como ::o 
acto addicional. ' 
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Esse · caso ,não é o ~ctual: a. regencia provisional, 
pela constituição, como pelo acto · addicional que a re
formou, é chamada durante a minoridade na :faltá da· 
regencia ou regente electivo. ·. . • · 

Dir-se-ha: -mas se acaso não houvesse o regente 
do art.· 126, nem· o do a.rt. 122, 'não se'tratando do caso 
de · minoridade . em que t~m lugar o_ regente electi\>o1 
quem governaria o Impeno '? - Então é claro que te
riamos necessa.ri~mente uma regencia provisional até · 
que a assembléa geral tomasse a proVIdencia que em 
taes casos :fosse conveniente. 

P~ecendo-:~:Hi :que ·o ri obre .deputado pela província 
do Prauhy, nao obstante as ObJecções que offereço, con-, 
corda .em que a regencia deve neste caso competir á. 
Princeza Impt>ri.al, examinemos•'& questão: se a Prin,
ceza Impe)'ial, na ausenJia Q,o Imperador, ora prevista., 
deve' governar com attribuições limitadas, ou .com o 
pleno_ exercício. das ,a~tribuições magestaticas. 

O nobre deputado pelo Ce.ará entende que as attri
buições da regencia neste caso devem ser limitadas. 

Não . contesto ao nobre•deputado o ditei to ,que reco
nhece na assembléa geral · para :fazer taes limitações ; 
sei que espíritos. muito illustrac!os, autoridades muito 
competentes entre nós pe~são diversamente : entendem · 
que o regente hereditario não . es.tá sujeito· a limitações. 

Declaro, porém, :francamente que estou pela opinião 
do ~o~re deputado, enten~o qu~ a assembléa. geral te:n 
o d1~e1to. de fixa~ as. attnbmçoes da regenCJa,· ou sep 
electíva ou :t:Jered1taí1a. · 

O Sa. DuQuE-EsraADA TEIXEIRA :-Apoiado. 

. O Sa. \TiscoNDÉ DO RIO-BRANco (presidente do conse
lho} :-Não só deduzo esta competencia do art. 15 § 2° 
da constituição, senão. tambcm ·do capitulo que se inscre·
ve- da regen.cia, na .minoridade e impedimento do im
perador. Não vejo abi que se estabeleça differença, pelo 
que .. respei~a ás attribnições, .entre o regente hereditario 
e o elect1vo. (ltfuito bem.) 
· . E quando se trata de attribuições, mórmente de attri
buiÇões (lesta ordem: ellas nrto devem ser subentendidas, 
devem ser expressas .. (Apoiados.) 

Se, portanto, a constituição ahi não estabeleceu di:f- 
ferença entre os regentes, quanto aos poderes de que 
devem ser investidos, se pelo· contrario os equipara, 
estabelece para todos à rriesma fórmula de juramento, 
a mesma para os seus actos, entendo que não se póde 
negar á assembléa geral o direito de marcar as limita
ções dos regentes 'hereditarios, se as pó de marcar para 
o Tegente electivo. {Apoiados.) 

Lê-se no art. 15 § 2° da constituição, que compete 
{t assembléa. geral eleger a regencia ou.· o regente, e 

. m~rcar os limites da sua autoridade 
Querem alguns que estas duas proposições sejão tão 

intimamente connexas, que .a ultima parte do para
grapho se refere á primeira, isto é, á regencia eleita •. 
pela assembléa geraL . 

Os c1ue pretendem tornar a ·segunda proposiçãn inti
mamente connexa com a primeira, para concluir dahi 
que só ·a respeito da rezencia electiva é que a .assem
llléa· geral tem ·esse d1reito, esses encontrão grande 
embaraço em que o ~ 2° do art. 15 não falia sómente 
de regencia, sim tambem de regente. Ora, pela consti
tuição, antes do acto addicional, ·a assembléa get'al não· 
elegia regente, elegia uma regencia trina. 

Logo, a :pa:lav~a-regente- que lemos neste para
grapho ou e mte1ramente supel'flua, ou com ella quiz o 
legislador constituinte exprimir a idéa de que .cabe á 
assembléa geral, nos outros casos em que não tem lu
gar a eleição, reconhecer a legitimidade da péssoa cha
mada, em virtude . da constituição, a reger o Imperio. 

Em todo o caso é certo que a segunda proposição do 
S} 2° do art. 15 não póde ser entendida como referindo
se á. regencia ou regente de eleição, mas estabelece o 
direito de limitar a assem bléa geral as attribuições da 
regencia ou regente. Isto melhor se vê do texto do pro
jecto da assembléa constituinte, como bem observou o 
uobre deputado pelo Piauhy. . . ' 

Níw concordo, porém, com os dous· honrados depu
tados a que me tenho re:ferido, quando pretendem fazer 
effectiva applicação desse direito ao caso vertente. 
.• ~r. l?r:sident:, er; que fórmo da nossa situação· po

ll c~C ~t JUIZO nnuto (lJverso do do nobre deputado pel;r. 

província do Cear.;í., estou de accordo com S. Ex. neste 
ponto, e é que. o partido conservador niio deve querer 
manter- se no poder· .senão pelos meios regulares . dés-
prezando todo recurso artificial. 

1 

o' Sa. CoELHO RoDRIGUES: -Apoiado. ' 
· O Sn; VrscONDE no RIO BnNco' (presidP,nte do •con

se'lho}: .,._Não h a duvida que os . governos de reo-enda 
por isso que são trausitorios', são fracos por sn;: na tu~ 
r:za. O_r~, se o n6)Jre deputado julga que nossa situa
çao p~htJCa pede um governo forte, corno quer debilitar 
a acça? do goyerno, restringindo as attribui~ões da 
regeuma'l 
· Parece-me, Sr. presiàente, que não tem razão o nobre 
deputado quando .affirmou que, em ma teria 'de attri
buições de régencia, hoje a 1·egra geral é a limitação 
~.não o pleno exercício da an:oridade rea~. Peço-lhe 
hcença, paxa asseverar a pr?p.osJçiio cont~ana; a regra 
geral .e . a':tes _o pleno e;:er~JClO da autondade real, dD 
que a lnmtaçao das attnbmções do regente, pelo que 
toca aos podexes essenciaes a cada fórma de governo. 

Sr . .presidente, o. ~ue vem_os . nas ., constituições mo 
dernas tem uma xazao theor1ca, que uiio póde deixar 
de convencer .a todos. J?~sde que· h a uf!Ja fórma de go
verno, um systema pohtJco, é necessano, para que esse 
systema opere regularmente, para que o mecanismo 
constitucional niio seja perturbado, que não se tirem 
algumas de. suas peças e.ssenciaes. · -. 

Querendo xestringir as attTibuições da .pessoa que 
vem substituir o depositaria do poder moderador e chefe 
do poder executivo, o illustre deputado estabelece uma 
causa de dese·quilibrio e :fraqueza nos poderes do . Es
tad?· E porque limitar as attribuições da princeza im
perla1, se ella fôr chamada á · regencia do· Imperio 't 
O i~lustre deputado nos disse que esta .plenitude de podex 
.seria um presente :funesto ; pois a restricção, que enfra
quece é que póde trazer umdesequilibrio no movimento 
da nos~a vi~a ~olitica,·é q)le será um presente,benefico't 

E nao . v e o !]lustre deputado; que, se a prmce~a fôr 
chamada á regencia do Imperio, a devemos cer.car de 
t oda a confiança e t 0do o prestigio 9 · 

Não descubro·xazão suffi.ciente para que sigamosa 
opinião dó illustre deputado, e espero ·mesmo que 
S. Ex., que faz votos pela dissolução desta camara, che
gue ao•accordo de não pretender que a au'gllsta princeza 
deixe de ter o direito de dissolver a camara temporaria. 

As apprehensões do illustre deputàdo são infundadas. 
S. Ex. :foi mais uma vez injusto para com os seus cor
religionarios politi_cos: Nós não ~st_amos aqui represen
tando um papel md1gno de mluJStros da· corôa e·de 
membros de um partido, qual o de levar a camara á 
posição em qU:e a figurou o illustre deputado . 

Não pedimos a adopção desta proposta., nem viremos 
pedir a s,dopção da proposta sobre o estado servil, com 
o pxoposito de sacrificar a camara e o partido, se essa 
medida não fôr aceita. 

Se, dada a hypoth~se supposta pelo nobre deputado, 
cntendessemos do nosso dever propôr a dissolnçiio da 
camara para qu,~ a opinião publica decidisse o con
flicto, não recuari:3,mos, porque seria um recurso legi
timá esse de consultar o paiz real para saber quem tem 
razão, se aquelles que eu tendessem que esta. reforma é 
inopporttina. e traria_perigos, ~e os. que a julgão oppor
tuna e uma verdadeira necess1dade. 

Mas pela minha parte decla:;o que; se taes difficul
dades se apresentarem para dmnte, o que não espero, 
eú resignaria antes o miuisterio, :fosse ou não a questão 
de mera confiança pessoal. Retirar-me-hia com as. mi
nhas convicções, não seria eu quem appellasse do par
tido conservador para o mesmo partido conservador. 

O illustre deputado pelo Ceará terminou o seu dis
~nrso eom uma allqcuyão dirigida a S. A. Imperial. ·O 
illustre ·deputado com a autoridade de ex-ministro da 
co!ôa e de men~bro d~sta casa, aconselhou á augusta 
prmceza que nao aceitasse o encargo a que por este 
projecto é chamada. 

O Sit. J. DE AtENCAa:-Na sua ple.nitude. 

O Sa. V1scoNn·E no ·RIO BRANCO (presidente do canse- . 
lho):- Eu direi tambem por minha vez que a restric
ção C[tle ? illustre. d~putado aconselha é que seria para 
a regenc1a :1m seno embaraço, que pareceria mesm 



nuia manifestaçiío de desconfiança, quan'do . a " eainara. 
dos Srs. deputados não tem moti :vos ~enão para· depo

, sitar a maior confiança na prudencia, criterio e civismo 
de S. A. Imperial. ' 

VozES':-,--'Muito bem. 

o Sr. Coelho Rotlrlgues i-'Sr. presidente, 11 hora 
adiantad::t.. em que pela .segunda .vez . tomo. a_. palavra 
n~ste debate, o cansaço natnral" de. quem ass1st:io a m~a 
discussão tão animada dt\rante quatro horas, o· deseJo 
que tenho de não ·demorar · esta pro:posta. do poder exe
.cutivo, forção-.me a contra~ir o cot;r:promt~so de me 
:r~stringir o mats que for posstvel, : tena 1:nesmo renun
ctado a fallar se algumas expres!Qes d? 1llustre depu
tado pelo Ceará não provocassem· da mmha parte umil. 
resposta. 

Antes, porém, · de dar esta resposta, de:vo começar de 
, 1az~r uma rectificação. a uma proposição proferida 
por S. EX:. . _ . . 

Disse o nobre deputado que nao conhema regenma 
sem limites de. poderes em constituição alguma. Nest11. 

.p.arte 11.cho-me a igual .distancia de .s:·.Ex. e· doS~. pre~ 
. s1dente do conselho, apezar do respeito que lhes tnbut?· 

Pensó como aquelles que pretendem' que a regenma 
tenha sempre poderes limitlJ,dos; mas nõ.o penso como 
o illustre .deputado pelo Ceará, que affirma não haver 
c_on~tituição · 11lguma em ·que a .re~encia não tenha 
ltm1tes. Ha, por exemplo, :tS const1tmções <j.a: 'Holland~, 
d!L Italia e da França de 1791, q11e concedem a regenma 
sem limites, qu~ndo exercida. pelo herdeiro presumptivo 
da corôa, aquellas, e sem fazer distincçã.o, esta. ·. 

Não me occuparei em recompôr os ~rgumento.s apre- · 
sentados na primeira parte das observações -que ti v e de 
f>1zer da .outra · vez sobre as razões apresentad!U' pelo 
nobre presidente do conselho e 'pelo nobre ·deputado da 
província Ç.o Ceará. 

Reconheço que · a opiniiio contraria tem em se11 fa
vor fortes argumentos ; admitti qtte a minha fosse du
vidosa, e. é porque o · admitto, que muito de col'ação, 

. não querendo fazer ·estorvos aos desejos do governo, 
acol)lpanho-o nesta parte. · . . · 

Porque, Sr. preeidente, se eu estivesse convencido de 
que na .intellige~cia dad~ á constituiçii<;> sobre aquelle 
ponto a ver~adeua doutrma era e só pod_1a ser a ·profes
sada por mim, fosse qual fosse o respe1to que -voto ao 
gabinete, tão dign~mente presidido por S. Ex.' . eu não 
iari~ semelhante concessão. . 

1 
· 

Sabe V. Ei. que,' além .da fé política a que devemos 
toda a leal<1ade, .ha uma superivr, a fé religiosa, que 
nos cumpre zelar a todo transe ; sabe ainda V. Ex. 
que temos uma religião do Estado, que nos i~põe !> 
dever de prestar um juramento de defendermos a con
stitaição. Ora, eu considero 6 juramento negocio tão 

, arave, que duvido que Ul,!l catholico possa jurar, e todas 
~s vezes que na minha vida publica me te!lho visto 
obri«ado a prestar juramentos lanço a responsabilidade 
dess~ acto ás leis que me o brigão e á igreja cujas dou
trinas me ensinão· ser is'so permittido. . 

( .'{a u-m aparte; ) 

Tenho, pois, sobeja de;culpa R respc,ito deste ponto 
para não insistir com o honrado presidente do con
selho nem com o nobre deputado pelo Ceará. Sigo} outra 
opinião, mas poeso· toler:xr a delles. 1 _ 

A respeito do cegundo ponto folgo e lisongíoio~me 
vendo que as doutri nas do ·governo · são conformes ·em 
tudo áintelligencia qu;; ju.lgo dever dar ao art. 15 § 2o 
da constituiçno. . 

Quanto ao diecurw do nobre deputado pelo Ceará, 
na parte em qu~ tp1o:·, das 'luas regencias, faz-se ne.
cessario dar-lhe um a l'C'sposta. 

Disse o nobre <l•~pnt r.·t o qrw o regente c}Jamad0 pela. 
constituição não enl mni ~ legitimo, não tinha mais titulo 
á confiança do paiz do que o regeote eleito pela n~tção. 

Sr.· pcesidente, et1 tenho uma veneração implicitjl por 
todos os talentos, srmpfl.thiso mesmo com aqnelles de 
cujo. donos não gQSto, e sinto um · re·speito espontuneo 
essa especie de direito divino que as proprias massas 
não· ousão contestar, na pbrase de Lamartine; mas, 
apeza.r disso, permittir-me-ba •S. Ex. qne não .o :;~com
panhe, e antes estranhe que elle, membro do partido 
conservador, nos viesse dizer -que o , regente chamado 
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ea; vi legis não é niais considerado do que o electi~o peio 
espírito da lei organica ; que o herdeiro presumptivo da 
corôa. não t~m mais títulos á .éonfianÇa do paiz no exer
·cicio dos poderes, que 'no futuro lhe serão devolvidos 
integralmente, do· que aquelle que sómente é eleito para 
subs~ituir a . •na falta ou impo•sibilidade. 
. Me parece que· nãô era preciso ter. a intelligel)cia e 
illustração do nobre deputado . para chegar a · outra 
mais simples consequencia ; bast3 ver que o herdeiro 

· presumptivo da corô~ é dispen.sado da primeira das 
condições do exercici<'i dos poderes políticos, a idade, 
(apenas exige que elle tenha 18 .annos) ; basta isto para 
mostrar que o legislador ·co;n•tituinte depositou eviden
temen,te no exeroicio do poder pelo l).erdeiro da corôa 
uma confiança que negou mesmo ao chamado por eleição 
popular. ,. . . . · 

Assim o quiz a constituição e teve razão, porqu.e, além 
da respomabilidade do cargo, a pessoa .chamada' a oc
·cupar a regencia tem interesse immediato, mais do que 
qualquer outro cidadão, em conEervarintegrose intactos 
todos os poderes que lhe :foreD;l c0n:fiados no impedi
JJ:)ento daquelle a quem um diadevesucceder. Vê-se pois 
que a 'letra da lei autorisa um pen$a:t:l)ento contrario ao 
do nobre deputado, e o seu espirito justifica perfeita
men,te.esta interpretação, que :aliás resulta da simplEs. 

· leitura dos texto.s .. 
·Não é a.qui occasião de fazer alarde dos )neu' senti-.· 

- mentos democraticos, nem tambem dos rneus sentimen-
tos n'lonarchicos. · . · 

·Creio que defendendo a constituição do Imperio, de
fe~do quanto ~ possível os direitos do po:--o e as attri
.bmções do Imperador ; dentro destes hm1tes, compro
metto-me com ambos a 'defender os seus interesses até 
onde chegar :Í. alçada das minhas forças; f~ra· destes 
limites, nem o monarcha nem ó povo póde contar co.m-
migo. • · 
. Quanto ao mais, devo declarar que persisto na emenda 
·que., offereci a respeito das attribuis:ões dos ~§ 5• e 8• 
do art. 101. · . ' 

Não quei:o as restricções que · a lei çle 1831 fez para 
o regente, mas entendo que o poder legislativo não póde · 
renunciar a attribuição que a c&nstitnição lhe_ deu no 
§ 2• do ar1;. 15 ; entendo que esta. não foi conferida ao 
corp_o legislativo para que Ee servi~~e ou deix~se ~e 
servu-se della, conforme os seUs sentimentos lhe tnBpl
rassem sympathia ou desconfiança· pela peseoa. que ti
vesse de ser. chamada ao .governo interino. , . , 

Póde cah1r, quero mesmo convencer-me que cabna, 
mas não a retiro porque não posso, e não posso porque 
não devo. (Muito bem.) · · 

Ninguem mais pedindo a palavra; e. i~ do proceder-se 
·á votação do ai:t. 1•, reco_nhece-se não ha~eru~mero 
legal ; ·pelo que o S1·. pres1dente declara a dtscussa.o e!!"' 
cerrada, _e manda fazer a chamada; e por ella. se ver:
fica terern se ausentado os Srs. Jeronymo Pemdo, Lmz · 
Carlos,. João Mendes, Taques, Angelo ?o Amaral, J oa
quim Pedro, Araujo . Góes, Lameg~, F1el_de C;~rvalho, 
Pl!.nlino de Souza, ·Gama Cerquerra, Pmto de Cam-

. pos, Silva Nunes, Benjamim, V~eira da S_ilva, ~ar:
. neiro da Cunha, Alencar Aranpe,· Rodngo Silva, 
'Menezes Prado, F. Belisario, Domingues Cardoso de 
Menezes, Mello Rego, Fausto de Aguiar, Óonçalves. da 
Silva, Bnndeira de Mello, Costa Pin~o, Pereira Franco, 
Candido da Rocha, Leandro Mll c!el, Fernandes .da 
Cunha Pereira· do Silva, J. de Alencar, barão ch Villa 
da Bar~a , Fontes, Ferreira Lage, Augusto Cb~ve~, Dio
nysio :Martins, Mello Moraes, Caeado e Tetxma Ju-
nior. . I 

Eiltra em discussiío o art. 2.• 
Vem á meFa, é, lida; apoiada, e ~ntra conjunctamente 

em ·discussão, a seguinte emenda: 
· " Depois da palavra-regente-lêa-se-com as ~ttri
buições que competem . ao chefe do poder executiVO e 
'com as do poder nioderador, exceptuac!as: 

(( ~ 1.• "1\. do ~ 5• do art. ·10 1 da constituição quanto 
á dissoluç.ão da camara dos deputados. . · . . 

. .. " ~ 2. o A do § 8• do cltado artigo em re)ayão aos mi- . 
nistros de estado sómente.-A. Coelho Rodn gues. " . 

.. Ningue1~ 'pedindo a palaVl·a, fica a discuss!lo deste 
artigo encenada igualmente por não haver numero legal •. 
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E'rliclq,.,a,)111!ado"~"ll~tr.a,e;m; ,.(l];iscussã.Oi)' ~\o, -~~g;uinte ·, 
artigo, .ád:~~~v~; .c;iífel'!l.QicJP,p~J.o..~..,. .,Weiil<eir~ Juíl'!íor~ 

<c;E~ial!eti~ao;J:triinii!tll~' rdbl;,.;n~gúéi0Sl~fp .J~l[ério, , 
'pelos•)tn~ibsua:a.t\lristtà'Ow1 na< _ hiipd;o:O~iia'f);l~n.t'ó \V«':tl{nte, : 
~m;.cte<lli_ • t()Jd:e. ·2J.:ifl_ G.@--(0. dil. _ r18lll.D.I:\"Q- ~c~_rre-tàltá''d;·e· s_ ·J?_~.·á.! !I com ; 

· a VIagem . d~SdiMlMv ~mpm.aes;rll a•1lle'Va~ii1i'l!·qdobr.o 1 
da_d~,1iá~llolde Si~ .Ai. .. a J!!r~neezatimpél.i(al<a:Srit·; ])(G~z;~bel 
dnrânte·.tr*einpo i):ne e±•art:ell'•& r.egencii-rl<J•·I1J'ípé~io' ·" 
· · ~"Srf''"l§(,inN'é •'dj,,;itio•!IJ"rantco (Pl'esidente do 
. çà'{áe'l-/ió) •j~Sr. ·~rest:tr~b'te,; eu: r.~p'éito os .mli~iybs~que 
detef!min_á~i!IO:o~illí'tstre 'mernbrd\livergen;te4a'tlom'f!j_ipsão 
ij:e •cons~.t':r9ao. epq_d~teS'a:offe.recer este art1g? ad~tívo ; 
devo !•po'(em;· Iílan'i'fe!st~r -·á camara · que S. ;l\Jt. o_lm- · 
·p6rafr!lt 'i:lãó .. c'aréce· -de' a1L"tilio' pecuniariq·para _effêc.tua:r 
·-.a''Súa' Yià:gem,"El'le' julga·que 'Com os• ·s~us· recil,rs.ds' póde ; 
realiza..Ja cop:t o deçoro porrespqudente· á. st1â '''111gust'a ' 
pessoa• ê'A.·d<l' ·sua'_atrgttsta. 'espqsa\ S~r~ .AJtezair_,l_ p~rial, 
tàmbçm'dtspepsa por· sna:•,PP,l:te) . ~qr · -lilJ:_gaAo •!Jesneces
satiQ' à'O seil!'b;lt'tltiliento'; :qhalql)eJ;-i;a:c'tilj>cio do thel;ouro , 
em táie& · oia·~nlll'Stani:ills;: . 

E' _n;~arii':l'~sta' • a, •intenção 'M nobte-deputadd, autor do 
artigo' addi-tivo. S'em 'duvid'al aJgnma·o chefe,d9 Estàdo 
.e ·s: A!-·l!jiperià,I,, g_:qalldo charnada·a reger o. ll)'lperio, 
na :au~en~\a ·do Ip;Wera:a,or, "ri+er~ci!lo ·a m!l;i.or g_e]le~psi
dade ··dà <pa-ttl!\dài âsse,rnbléà ·geral; S\l •o -dncoro ·9e• suas : 
augustas pessoas e de __ sul!. alta diO'~tdàde o •:exigissem; 
IDl,tS '•aesde· 'qU\l' 'O"Üílp'erador ·póc?e ' COID'StlUS reCJ1rSOS 

. ~~=~!~~~~~!~::~~ s::·:,!~~:t~,~';sáo~: ~~t~~j~ ·, 
que ·~~b~~·uão<de~;u;jãop em~ no r :sa'Ct'ifi?iO' dJ tJ;.e~0\lr_?, 

·e· estaó' ®;p~~t&s -·â'}:hilo; · U!lar: ·de;'q'llalqt\E)r . c0ns1gJl~çao 
qu'e )hes' -t;ejal _ óft'e'hitJ\d:a, , ·eu· •espçr-ó que · à _ caril~ra '.dos 
s,s:'delrtttad'!Js·:_,atte'rifri a •estás. di~po~içôes, ,que, s,~gtl
rameir!e ·s~q·Vdii\uas ·de' sua , considerttção; e r,éj~ite o 
ar ti "o, adititl\i.di · · · · o . 

Ningt}e,m ,J;iw;is.,p~qind.p, •a,p~~uvm,., fica ta.mbem en
_cm,:ada a qisé~ssjio ,.dci ,arj;igo,.id~tivo .. 
. Daéla a ordem do dia, le.vant;·SC a se~lliío :1snquntm 

horas e ::íueia,· ,d!!.;!ta~·~e:... · .. 
! " -· • • ·" I 

·PUESlDEtiCU, .. 'l)O i·;Sn_ .• , ·ÇONjlE DE BAEPEND:Y. 

SuMnrArulJ • ...:.E;x;pqdientc.-Li;~FÇU ao Sr.. deputado·· F. ·de 
A. , Pb·~im .Rocha.,. Appr.ov~~i\o.-Ordelil;l .;do ditli.
Viagem de S .. llf. o Iinpemdar. Obser;~;ações cl~, Sr. Tei
xe.ira Junior. 4-dopçõ;o .. -AjU~as de :cu_sto .q,0/ p~·e,iden· 

. tes de ··p•:ovmc,a:. 'Vói.açao:-Ar.·z,ec(úiq,Ção . d,e espolias. 
· Observaç'Qe8 "dos s~·s. :Araujq Góes, Ta9ues, . Cà,doso, de 

Ménezes, ministro qa 1iw,rin!•a :e -Sob.ral' P-into_. Ence?Ta
mento:-PI.iga'Tiento ·de . p~_$sag,ens aos emísr.antes por· 

,i-!1{/lle,ZBS e allemãep. ' OB.s.C!'·V~ões .. do , -Sri;. Araujo .Góes 
e 'fllinist'r·o do 'i'l(!per:o., Eiú;er;rament~>,-.,-Lo teria~; En· 
cm·amonto.-DesannexuNó' de collegios eleitp i·aes._,En· 
ca-rrurnanto . ....:n.;signaçao "de colléiJips .eleitomes. ~-('lcer
.rl:lm ei,to.~Aposantadoriu . dos (itnccionarios p?tblicos . 
EncC?irumento •. ~ Dcsàp:xoprioçao de .tenms . .Encen·a
'melJto .• , .. .-Terrenos de' minm•~:tção_ Encm·ramento. 

· Aó ·meio\ di~, ·;f~itá' a chamada:; e achando-se, presentes 
os Srs: ·çondel:· de Birep,endy,.' ·P8;'ranho_s, G\iimarães, 
:Ouque•E#);ta:da Téx:eira:, Me~lh .M'áttp-s, , Sóuza, 1\eis, 
Luiz·' Càrlos; · · Ga:rna; ·'(lérqn~ira;. J.óão' :Mel\de_,, Sóbral 
Pinto, Ci:'uz-'11à.hhado, ·Cam'eiro·da: Cunha, Araujo _Góes, 
Cnsado, , Angelo do Am_aral, Bahia, Evangelista Lo bato,. 
.Alencar Araripe, Jo'aquim 'PMra; · Diás · d!l'' Rocha, 
ltodrigo,. ,Silv!IJ·;j:,ameg.Q., Benj'lrnií:p;. Bittencon;rt, ·barão 
il~ Villn da Barrai o·.Diopysio· Nar_tin.s, Affonao:·de -Car
Yalho, Taques, Camillo Fig11eiredo, Candidci da Rocha, 
L!ma. e Sil ~a1 'qicero ,}?!tll,tast .F~_el . de,,Ca~valho, Costa 
.l:\ 12to. Correa . de .•. Oiiv,emt, •Ferteu_a. La,g~J, ~elld Rego, 
Ma:o.o~l Cié\tienfitv>, ?e'rd'igãoMa'lheh~; F. BeliEario, 
Diogo :de Vá:sÇoncéll:çis, Jeronyma • Penido, Pinto de 
Campos, Amufo-<-:(;imn:, 'Pêl:eitii-Frimco, Jo~ê Calmon 
Teixeira ·J Ol)Í'Ol','iFdiltes; Ahi-eliauo de Canà)ho; Pereirl 
d.m· SUva,' Augtt~to' Chii'V"es·, 'Vrêira: da Sil v'à;-Dorning'o.es, 
Canclido ·Mlmdes;:MeHo. lVLoraes, MenezeS' -,l~ra-do , Car
d.üHC .de MeDezes, .. Henriques, Borges ·l'lfonteiro, -_Bau-

deirat>de :Mêlló,, F at1sfu:<d~ ·;<Agtuar / •lJiij1à>éêm'lt1 IPãiiilino 
de :So.u:zw' e: .Sil-va' N:hiJ:es{il'lJ'i!E!-'J>e•-a -S<!s!iii'cÍ! . '. 

. 13ólnp:iré-C:etrr'·dé:pô1s'de aM\.ie~ -~ ' se'Ssã'óv ·oB;·Sx$;' 'Leo
nel de.Alencar, Jausen do Paço, Diariàrb'M'íL'ciel{Jun· 
queira; Gonçalves ·da Silva, ·Fehlao:de's-'da-;Cti:&a, An
!lrade J,?ig11e:ira, · :,Co.el.lf.o .Roç4;igll<~~' Ra:úla Tole.do e J . 
de ;ljencar• ' 

Fa:ltão .. com partiE:i:JiM•io os Sl!s:~PQtteHa,í.,P.intQ< :Pes
so.ap J;'edeJineiras,: ,-barn(! ·de l;.iu~cja tuba,,f.emrandes.:Viei
ra,, . pandido·,Tor.r.eli,, F.e•·li!lira -,dai .VI)iga,i .Nebias e,1Assis 
R_ocha,; e .. sem.·.eua ,os .Srs .. , Alrn1Jida..>-Fe~eira1 i.Adlim
buja, Ant.oniio .Prad,o,, Ãl\~n>to .. ,de; .Ol,i,veira·,•·b?.rãn de 
Araçagy; barão"de Anacl>ia, ... ,B~rr<>s ,Cohra, .Candído 
Mn-rt&, Can11_ ,· 'll(} Bav".etq, .. Çan~d~,: Di.ogo.:'~ elh.0(, •Floria
no de Godoy, FerreU'a de Agmar, . Galvaof:'•GOlll~!S de 
Castro,-, Gomes -da Silva,' f{(}ranlitt> ,Grllyllj l;..eaiL rd.e Me
nezes, ,Moraes ,S.ilva, -Montciro·,~e _l~astmt:.Mor_ c.iril da 
Rocha, Paes de Mendonça, Pmhe1ro, _.l:'mto l3.raga,. 
)?into .Lima; . Pinto Moreira,· .Raposo:da. Camru:af Rosa, 
Sàlles, Siqu,eira Mendes~ Simões L\}pes,, UchQa ;Cv.val· 
Cll,n~; .Vicente orle. >Fig,~iredo :e ,JQll.quim.-dé-.M®~!i>.11Ça. 

O Sn •. 1 \SEcnET<~:mo;;inter..itro , dá'·collta 'do ség~i:trte 

;uri;nt~~:; 

Urii· 'offiiiil:i '·do'ministe'rio'' do 'ir\ip\l}'ib, Mlli'aridp. o ,ex. 
trMto' de )J'Iri' perioà'if!lii. acta:' da ~ssã'ci ordin'a.rii da · 
. assembléa.' té'giSÍatlia• F r O vinciaLde 'G:fiya~ ., cd~biada 
11m · 28 'de·. Setembro do' .ahno pali!làdo • .....::Reoob:ido .com 
agrado'. · · · 

p itti·o . d§ ~mel\mo ,minis,t~rio , · p()nl)l).l.Juicm"\do .... que 
S .. ·M:. :o .Imp.erador .fica,,inten':;tdo..das .pes~oas; ql,l~·com~ 

. pl'lem a,;me~,a ,desta .<;:amarlJ., . - ~m;:mt;a () . .pr~meiro.-.mez dá 
corrente sessão. - Ihfeirada. . . 

Outro docmesmo,EJ:imsteDip, .enYi!)ndo·;oroffuí~o e os 
docnmerttos·1·elati'VOS :Jà<ili 'actp, •. peJo,;qll'al ,:orp1residente 
· dac~rovincia: docCeará:'suspeudeu·. a publicação ··e•, exe~ 
cuçao da lei da :nssemblóa·rdeg'isJ:ativa -provincial ú; 52. 
de 31 de Outul:>ro ultimo, ::estapaiec-end0• 'O·'pessoah da 
sécl:etària ;da-'mesma•·>asseníblé'a ,,e .. res,Peqti:vps·-' venci
mentos, -- A':· éommissãO de , assam>blé.as •proivJ.'l'Yciae,s. 

Oultro do' ;mesmo· mihi$t~1io, : tra\}stnittirid'6 o .o'flicio 
da· p1·esidencia: da províiicia do PiaUJry e' mais papeis 
relativos ao act:o ·em ·virtude' dó"g_ual a .mesma~ presi
dencja, por mo,ti v o . de,· incpushtucion~lid.âde, ·:pegou 
saucç~·.ao projeeto .de ·lei· provincijtl· que.· a ,a'uto:t:isava 

-' a conceder a Jóãó' Baptista';.Monteiri;> · Sobrinho a mo·· 
r ataria d~ quatro. aunos para .pagamento da · qu,aritia de 
4:132S034, da qual' era' 'deved!n' á; faúmda'· l)acioira.'I..-
A' mé'Sma commissiió': · 

Outro do mesmo •mini•terio, em~;audb a .. cópj,a. do. de
creto. pelo_ qual 8 M. o .'J:mperador houve,por .b.en1 con
ceder pem;ã_o. a EJlen Hiiifidd . ......,.A' . commi~ooo:de;pen-
sões e ord:en;:tdos. · 

Outro do m.esmp miuistexio, declatandG. que p.or haver 
duvida sobre a subvenção-- concedic)a ao Dr.YA!exandrc 
José de Mello Moraes pela publicaç>i.o de sua obra
Corogra']iilula; histo'l'ia do <lmpcrio-ila. Br.az-íJ.;· remet.W, para 
que'. a..:1ssemb1éa ·.geral -· resolv.e1,; .os -·P"'F:eig-;...relativas á ' 
snb:ven:çi'ío·i bem como:-có pia .do .pm·ecm·•de/W -de. Jma:eiro 
11ltirilo da secção dos .. negocios:do ,·impetio .. do;•-.eouselho 
de. es.tado .~A'·· commissão.:dedazenda.-. · 

Outro do miilisterio ' da :fazenda·, iriformandp, . em 
resposta:; que tendo· a typographia: nac~0nat-·dé · pub:licar 
os debutes do senado, ,não póde encarreg-Jr~se ::cll;l11tUa..: 
tivamente ·dos · desta camara.-Inteiradui; 

Oi1trd do miuisterio. da.. guerra, .. iiJ&ormando',áéercu 
do ·requeúm.ento em. que .o -:.snr-g.<~ptt> reJ'orma!lo.-do:corpo 
ele policia· da provincia:do,Cearát' Luiz Fl-ancisco .. Alves, 
pede . ao .carp.o legislath·o pagamento ·da e,t:l.>!>a ... conce
dida·pelo·art. z·· dalei.n. 1.,5\l&de.30' de Junho dé1869 . 
--<>A 1nem. fez a requi~i9ãa .. 

Outra do mi'n.isterlo da: :agrict1ltnra , J'emettím.-lo.-.a re· 
presenta:ção·· na: qual· a ·.A'8sociaçã() (f'ollJ.II1'el'-ci3h Bettefi
cente: de Pernambuco 'l'eclama < ·corrtra·--ya'l'Í'll:S• · ·d~sposi· 
çõest.cla•lei:pToy1n•cül n; 9G3 dei '25'!'de ,Julho ·;de::.•·(~70, 
relativas ·á.. Cl"{'~ç-Slo . de U11U:t-irrspecç-ão do · a1-goiiii:o--·.e ao 
lanyf)mcnto de. impo~tos q•1c or.e1:iio• o ser'?i?O ·da n>a'Ve-



ga'çãô üiteritil:'dài~t%Jil~.prnv1néia • .::.:::.l\'t_éoJ:Il4lliSiiiio dei 
aAserhblé!u;~pro~il)cia'es._ . · , · .. 

. Sete .:.do~ lo. s~e:rretM·il> · d6 .SBr.uiJiô; flO.mmm:iieaw te~ 
constado ao .. mesmo ·senado ~qae•. ;forão ~sn-n~eion<J:àa:s di
versas resoluç&ea: x.elati'i!a.s: ra·,:ma~nuli\i<l de •.astUJ:lantes.o 
- · Inte~ra.da ... 

:. Dous . reque~lrirentlls:>de: 'Glillfu'er!!lle•iBrigg-s e<:t\ntunio• 
RoQl:rigue& · Fer~:eiral ·pe'dilid'O'·'~serem ·uomeadóà ·'g~ardas 
das-' gal:ereias•~d~ta.,.~amm•a•''"""a! ·:aommissiio ·de cpolicia . 

I· 

·J>IeENÇil: ·A:O' ISR\'.' DEPttl'AD'O'·T : DE'/ A:: 'PEltEmA.i ll'OCHA. 

Lê~se, er" ·é;lapproJ:~aiierse!lli'detàttlj •O· seguinte pa
reeer: 

" Foi presente-. :Lcommissão de ... coEstit.t\iç'ã<ke pode
res o officio em .que: o Sr: .dep\ttadh Frau;cisco.; de Assis 
Pereira Rocha, :ailegando o: máo · estado· de· .sua. saude, 
e •. a nec'essid'!l~dco ·:-conv:T;lriiente ' 'tr'atarrientli>i Fede li~ -
cença··para ause!~tàr'-Be 1:destà' êô1·t·e. · . · 

cc: SendG• n;ttími!litel'·b mntivo·!iUE!g-itddj .. é '81 el!>mmissão 
de · pareaeP que ·s.e c;conceú'ai·a; lie'en1'a· .p,éP,ltla• . 

. «· Sa·la das ·•·eEYmmis8õ·es,·· · enl't.lhle Mai~r i d,e'--1871. - · 
Pa~tlino José ·Spr.tit:es dil •iSD1lZlh.,;,'ú . .A,;da :Silv:wNltnes .
J,. J. Teixeirá. Junior.» 

ORDEM DO DIA. 

PJ'bcê:le•'Sé.:f:vo'taçi'i:õ do' art. · to'da propo~ta'dO' poder. 
executivo l'Eil:itiva a ~·iag~!n ·de. S. 'M: ' 0 lrpp~rador á . 
Euro·pa, e é apl!r,ovàiió';' benr~omo•G art: z•; st:lido r,ejei7 
tada a emendli dd Sr: Coelho Rbdrigues. ' 

· 0: ar.tigp 1additi \:o dâ. & ... Tehrei.ra'.,JUcm~:r •. é t!unbem 
rejcitaqà:, . 

A prnposta-p!liSS!h\Í :3~"disilussãà, . 
O Sn;' Cil.i\NEU\0 ,·1i,{ GTíNH't.:'roiqtter t1rgencia; ; di~'pen

sado o intersticio1 pl1r,:t qtw. entre illlliledia'tamente a 
proposta eni '3• dlseussao: ... 

Consultada. a .camru:a,.. ,resolve· pe.lli áfilrmativa. 
Entra;.;porl4nto;., ·81n . 3~ ··c c1isc.1o%iio .. a .reier.id;a pro

posta. 

O'' Sh "T'diietrn:' :~•i:JHor~~~· : hora: · alliimtiillii em 
que··fallou hótrtem,. 'Pela seguirda•· 'vllz·;o:; Sr. · .pJ;Ei'sidente 
do conseH:to "sobre ~ ·proposta em'di§-cussãó '· niio per
mit tin ·que < eu· respondesse '"a· S,: Ex·.· •na·•pa.rtl! relt~ti v a . 
ao artigo additi v o que acaba de ser rejeitado. · -Inde
pendeu te · da' ·razãi:i·.,de···défci'encia··.•para:· Mm ·o nobre 
presidente • do· conséllfo,·•eu·~d~VO' ·umav explica!Çliio á 
camara· pél<y.•faicto. ·de ihlliVeP divergido ·dos"meus: i1lus
trados collegas membros da commissão de constitiüção 
e poderea, .e , aptesent.ad.o. .. ... aq~elle . ,adiliti v o.; em voto 
separado. · ' . · 

·Quando o Sr. p:çesidê.ntedci c.onselhocommunicou aos 
membms ,d!' c.ommü;são . de con.s:tituição.. e. poderes. que 
S. ·J\1. o Imperador nãci desej'ava que a su,acviagllmÍosse 
oner.osa . ao .. Estado,. e.u . não vi. nesse facto . se11tão uma 
comequencia necessaria dá atneg!tçã.o . e · .pn.triotismo · 
que caracterisão a.condncta do Impe:rador'. do· ·Bmzil, e 

1 

por certo , nãô ent·preciso .que ta:L'de'cla\·aç'\o sé fizesse 
porgJle etla. estll,va prevista •po:r todos· os BrazileiJ.'os. 

Ehtendi; . porern.; q'ne~.no ·exerc!cio • dó elevado man
d.ató que ·tenho ·ofi "honra:.de ·exercer ·ne'J;ta casa •.dévia 
proceder : segundo .. os. à:icta.mes'·da minha ·pro,priá .con
sciencia sem_ deixut~rrie·'inflüenciar pol' nenhuma. outra 
cousid:era~ãir:· E''se· .a:' à:ssemblca ,;gerallegislativa no 
desempenho. :d·c '5uas' att'l' il:í,uiç·'õcs: 'não ;,p 9d~ • perscrutar 
a vontade 'do··monarch!t, pareceú"'me;que'llluito ·, menos 
~ deü:i' fazer em ·asmmpto desta oi•dem; ,no. q]:\a:La de
licad~za ~ ·· ·abhe~!lç1io ·do 10\.pel'irddr nàtJ '·podião' des
mentlr ·;o~ ·precedentes · que •constantemente'• disti.ng,uem 
o BeTI\ C!vtsmo. 

Assim,· p,ois, estandl:r' eu·.:.conveltcidd ·' de · ql)é á as
sen:b1éa geralle~st:ftiiva ·i:llcumbe· ·o:. dever da ba.bi1itsr • 
o . .g,ovcn:o .irna:terwl :a:·o·ccorrer · 'ás ·: désp~zas ; q~e'· forcm : 

. necessana~' para •q11e o 'lrilp'!l'adtir/ dti 13.ràiit 'tenha nas · 
CÓ("•es . estl'l\ UgciraS a r·cprese·ntt{Ç1ie> exrgidà pelo' '·ifeCÔl'O 

d .. ,;:.?. nliJ posiçlío, · nflo podi~; ·preterir' o cumprimento 

• 
I ,, 
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·desse. de "ler p~ló: 1ii<uto 'de. ti:m se. a:.alllilliô.a , declru:!l,ção. 
Não,cse .. tratuva;de; um.iavor.. , 
"'E:Sta:,ap:gusta. camar(l..)>: p.Ol'ém, •. acabar- i .de , entender 

per, modo cóntrario/p.or .. is8o .. màrda. ... ma.is i<i,as :re&ta do 
que ·respcitár a.s· •5luis deliberações. .. . · . 

Déixarei, p9is, de pr.evalecerc·:me dê' dir.cito .q.l.te me 
fiictrlta·· a nigimimto. ·de' podenestà'b.elece.r ne~t.t iliscus
são o re:fáido additivo P.eote- inodo·cada·uma~das·'opi~ 
lÜões··.fiC'ffr.ún•om ;a ;J palte·· da ·l'e;cponsabiljtlade>. que lhe 
ilompete .. T!!inho: çou<ll•lüdo. · · 

Nioguem mais pedindo a p3~avra, e p'Onllo'.~ se· a: vo. 
tos .a, proposta,, é. adoptada e reniettida ., á. ~ commisEão 
de rc:dacçãó .. 

AJUDAS ·DE . C:US!fO AO&. ·PRESIDENTES DE -TIRQ:VllOOU. > 

, E,iltra em .. i• düc11ssão, e . pas~a ;~ .2q sem:.debate, 0 

.proj"'uto •. sobre .as ajn.das de cuBtO:dJ.: que .têm .id ~rffilo os 
cidadão.s .nomcados l?residentesAc.·pJ;ovinciJI. , ' 
' O·Sn.é l 0 • s~·CR'ETA1l!Ovobteud0' a•pa;laHai ·pela'.wllem, 

'proced~: ·ideitura; ;, d";""edneç~o· · da •propos~><l do: c poder 
•ex-eautl--:'0' ". s.ohre~ ·a·; vwgem; ; de • S:-t M> o lmpJ!t>ll>'imr, a 
qual v<u a lmpnmlr•'para· entrm"':rna;;orde.m>tlé's·•tr«ba-

.1h!l8',,·. . . . . 

. O ·sn. EE~J·,~~rm requer 'i:Hsp~ma::.de 'hí1prwi1io'; ;para 
· q.ue> a~wes:ina· -red-hcçii~ · ehtre immtdi.iitamen!e 'erri .' dis
cussã0 ;. na qnal .entraudo, çomo .consenti:ui<mto,.di ca-

·mara-,: é ' a:pprovàda: sem ct·ebrl:te.· · 

ARRECADkÇÃO DE .ESTIOJ'.IOS. 

· .Entra.:.em. ·1 n .• disamsão ,o · ·P~oje!}to :nutorisunde:>Oí go
vernd ·a ré~l~~r, o tinizo; • de, , ansen,t~s .,.nw.-p~e· rel:ativa 
á ~-.ar1:eoadaç.i\on dos ... lllipglios doa o:ffici:l.oo ,., ecpraças do 
exercito:·.e .. armada. 
> ·O';~; ;ti·n .. j<o; ®óew..;...A:cama1'8:' Dão' m~t«nhil. por 

. · •imp:er,tinente nc!sta questão' relntiva ·; aos,··espoEos dos 
ofilciaes>~de ·m~in~a fall<>~itios · no P~rnguay ;· · P<?•·que 

. sn.b~-: q)le ···.na ·prunerra •eH>LO.:chnta; -legrslattil>a•ehâtnei a 
attenção•.do :go·verno>sobre ;o ·.m:odo 'il9T'que--.se•.proeedia 
no .·juizo ··de ;> aus.;ntea de'sta . . eôtM! á. a~recada11lão dos 
mesmos .espohos.· . · 

· Ag~ra !'neu.'tmico fim ç.p.cdinrlo.ap:davra,•éditigir da 
t.tibnuru.ao n0bre•Sr.' juízc•de. ·auseut<is .•da,••c·ô!•te ,'i'lm pe
·dido .:ou- · a:ntes.- pr<Jvoea.Jo .a cumpi·ir mn' .de'V,el',· ·qui\1 
·sfl\ia eJumutar ... ttnlO. .or,cl!em .do •tlwsonro·. . 1 

·T r atando de !fec~ber w ·impo1·ta·1'l!ciu. do ' efrpQlio<dó fi
nado ·[• tenente Lu.iz Barbalho Fiuza, um çlos •bttwos 
fallecidos .na campanha. do !PriJ:aguay(apoi'adós);..:tenho
·me visto 1\mbar·açado portal fónna, que ·debb'O' 'dopra· 
zo de mais · de dous :annos não pude aiuda•r ec'cber •cento 

. e .ciricoenta .. e ,tantoomil ·r éis,.impol'taucia,de ume~polio 
que talvez excodes&e .a 1 :OOOSOOO ! !' ! 

Obtive do• ·b<mrado· Sr; · ministro cta marinll!t dd ga
bin.ete· de ' ·16 -de Julho· um. aviso·depr,ecanüo ao· Sr:·mi
nistro da fazenda qu·e n\ ancb.s•c en.tl'egar· n; :quem le
galmentec·se• ·mostrasse antOFisado a impo'Fba:ncia d0 ·es
polio ' des·s·e ,•bmvo •v.fllciaL O· Sr3 presidente; do <tltssouro 
mandoLt ao Sr. juiz de au~~11es i:nformarJ.sabl'e,e; rc·· 
~ni•i<;iío ·d~ ·honr:rdo_mi'ni, tro. da ·mal'.inho:(:·iSto .J:ía .éerca 
de·\dons .. anutJs·, 'ê' )1ao ·t.lm .sido posslvel.Qrnao ·the>l!Çuro · 
.unJa ~al informrrç·ão. . . · 

TeJ!l•ho·commigo ·uma· cnrta ·.cle•:um:_tdto· fün.Bt~ionario 
do .. t~esomo:responclcndo ,me, .em :fins du·auno·Jrro:ximo 
passllld!i>, , que. atê: aqneiia d·ata .nftó tin•lra· sido· •pre·s:ente 
ao •.tbesouro · a . in fdrma•l'fio•. ·.exigida. A: C<tr.t<1 'diz o· 8e
guinte (Lé./ Cansei de ir ao thesonrli>;- e ;.ha poueótcmpo 
ainda•esoreveu-se-me pa.na: a Bahia·· noticinn<lo··.O nies~ 
mo, isto' é,· que o .a\'Í~o ·cxpedid-o'·peJ:o.;·:"t: ·rninímro dit 
Ia.zenda .. do -gabírretc de 'lG de·,fn'lho ·trilldaJ··niio tinh:1· 
sido -,satisJ'eito, e porcconsequencia a reqnis.i~iio do da 
marmha. • . 

Em·•.presença do e;x;póoto peo;o•tambem .·ao .lwnraào 
ministro-., da .marinha · que· b ç·,:r e!I'ecti va.•a ~·eq1risiçiío 
nos tennos do· nviw ·expedido:·pot--um .de SH1S-.dl);nos 
·antecessoreS. . 

Creio. que a materia é .mnito g::,we, e que .de>:e, com 
effeito, o gov·c.rno ser n utOri.::.a ~lo a reg-nlument.ar .. :1. nr
Tecadnção· · 4os esl)olios q ner dos· of~lcifLes ·da arm."l.da, 
quer .do ex~rcito; posto , Ct no t~:1l1:\ c-e~ ::v.lo· o J;r.:o ti \'6 · 

_________ _.J.~,·-



38 . SESSAO. EM lO .I:)E r,rAIO D~ 18'71. 

que _deu ·lugar a estasarrecadações tumultmli'ias .... e, 
abstenho-me de dar-lhes roais alguma qualificaçao, que 
aqui se Jizeriio, de modo que tem dado lugar a • muitas 
reclamações das familias dos officiaes mortos no Para
guay . em defesa da honra nacional. E, pois, não du
vido votar que o projecto pas<e .. á 2• discussão. 

Vem á mesa, é .l ido, •poiada, ·e entra em discu~Eão, 
o ·seguinte requerimen:to : · ·. 

cc Requei~o que o ptojecto sêja Temettido ás commis
sões de marinha e guerra e jus tiça civil. - Cat.doso de 
· ltferwzes• " 

, ·o Sr. Taqne§:- Sr. pnlsidente, não approYarei ~ 
requerimento de adiamento do horn·~do dep,ltado, por
que penso que a providencia dada no projecto é bas-

. tante õimples, e não offerece materia suffici(nte_ para o 
·exame ·de duas comrnissões desta casa. · 

Se .o projecto se occupasse de regular o exercício da 
·jurisdicção do juizo de Qrphãos, poderia haver discre
pancia., s;obre as me,didas que ·se . devessem ton\ar; · )la
veria um C?.rnpo mais largo para as comliüssõe,s darem 
o seu pfl,recer e· insinuarem á casa a arlopção das pro
videncias <ugseridas pelo projecto, ou submetterem á 

. consider!'ção <la cama r a outras·. 
Mas, se o proj.ecto auto rim apenas o governo a regu

hr a materia, p,arece-me que a camara está mais que 
habilitada para. resol ver se deve ou não dar ao governo 
a .·autorisação 11roposta. 

Votando contra o adiamento , não' tenho , _,porém, de 
iórma alguma a intenção de oppôr-me ao requerimento 
. que ao honrado rrünistro da marinha dirigio o nobre de
putado pela -minha provin.cía. 

Não estoú, porém, habilitado para julgar da proce
dénéia da queixa que o nobre deputa•io formulou con
tra o honrado juiz de -.orphãos da cõrte. 
· Primeiramente e&te magistrado goza ·com razão dos 
J'óro.s não >Ó de muito intelligeute, como -de muito ze-
'loso no exercício de sua- atuibuiÇões. (Muitos ltpoiados.) 

Estou, portanto, persuadido que não será por· des
e:uido oll falta ~e vontaqe de sua_ parte ,em fazer jus
tlça, que o esp<ihp a que ·se referw o nobre deputado 
não t.erá sido entregue ao legitimo herdeiro do fallecido. 

Q 11·o.bre deputado, · q1ae é tão ve1·sado uns materias 
forenses, sabe perfeitamente as' difficuld:rdes com que· 
luta a administ1~ação da justiça nesse caso. · 

Não basta. . q~e se apresente alguém reclamando o 
espolio p!tra que a justiça o entregue, não b~tsta provar 
que é parente do defunto, porque entre parentes ha di
ve:sos gràoa · e póde haver quem tenha melhor di
relto. 

E' de· uma difficuldade grande em alguns caso's no 
. fôro a habilitação de herdeiros, e dahi provém muitas 

>'ezes a demora m1 entrega dos espolios. 
Este negocio tem sido examinado, segundo fui infor

mado, no conselho naval, que.até julgou que d·evia tomar 
umà providetíci" provisoria e extraordinaria para serem 
os espolias dos oil1ciaes fallecidos entregues a quem ós 
reclam:J.sse com sufficiente titulo, emqnanto niio cons
tasse h~tver outro5 a quem compdiEse mdhor direito 
como. parentee: A raziw do projec to está mesmo nas 
di íficulcl:\des " lludidas. 

O illn~-tte dcputat!o nos explicou as circ.nmst.ancias 
que se ,Jerãu; por ccnsequenciu, não podemos julo-al: das 
]Jroceden cias da sua queixa. . "' 

. Em to ele o caso a cam,ua não é competente para jtil ~ar 
ela qucEt~o , · e é á parte que compete fazer as dilio·en~ias 
p:·ecisas p:1ra se habilitar, mostrando o seu direi~o. Por 
·otltto lado a questão é puramente de ordem ou da admi
nií: tra ~·:":o publica. 

Ao chde do thesouro ou ao Sr. ministro da marinha 
comptJ.~ exig·ii~ as infonne.ções que foren1 ~olicitadas e 
que jul,::;iío ncces.~arias. A elles compete velar pela obe
c'.tcnc;u de nw.s ordens. A questão é, pois, com elles, e 
não co .. , a calnRra. 

lteepci:_:mdu, portanto , muito o nobre deputado, meu 
amJgo, nao .posso deL'Car de !azerum protesto em favor 
cls Pm nwg1strado que merece todo& os reepeitos e não 
tem as~ento IJCE- ta casa. . 

® Sr; <C~:t~· i:Iogo úe rozene~eg ~-0 i11ust:·e -o;·ador 
que me precedeu cl~claranào que a entrega elo espolio de 
que se tr~.t~t · n~o Jn·oc(!dc de neg1igencia ou culpa do 

-~ 

juiz de orphõ:os da côrte, magistrado digno dos elo"ios 
qu~ lhe ~ez, está .. em verdadeiro antagonismo co~ 0 
voto que dtí., nega~ do approváçiío ao requerimento em 
que peço 9.1;1e o prOJCCto vá á commiasão de justi,ça civil 
e de marmha e· guerra.. · · 
· Disse o illll!ltre deput:tde 'que o caraéter do ! juiz de 
9~·phãos er~ muito conhecido, e que ninguem o tinha 
amda argrudo de de~orar a administração da justiçat. 

_Esta verdade, que nao póde ser contestada, prova· que 
nao ha da parte $laquelle magi_stra.do culpa nenhuma na 
solução do negocio de que se occupou o nobre depu
tado_ pela Bahia q_ue f~llou em 'prilp.eiro lugar. Logo, o 
defe1to ·está na le1 e nao no executor della. · . 

O Sn. ARAUJO GóEs : -Não apoiado. 

O Sn. ÜAIU>oso DE MENEzEs:- Parece-me quê ·a lei 
encerra defeito ·que cumpre remediar. · 

O Sn. ARAUJO GóEs dá um· aparte. 
O Sn. 'c.mn.oso DE MENEZES : - Eu estou ·apenas 

mos~rando que .o que disse o illustre deputado -pela 
Bab.ia,·que acabou de .sentar-se, prova que não podep.do 
a procrastinação indefinida da entrega do espolio não 

.. ser ·attribuirlà. a faqto do juiz de orphãos da côrte ... 
O Sn. ARAjrio GóEs ~ ·~Em tudo. 
O Sn. CaRnoso DE MENEzEs :-.... deve naturalmente 

re.sultar de falta de providencia, lacuna, ou defeito· da 
le1. · 

· E' prec~o, pai~, re~ularisar melhor o processo de 
arrecadaç~o dos e~pohoa; cumpre que o poder .J egis
latlVO cmde . senamente de prover a sorte dos mfeli
zes .que não tem, as mais das. :vezes,. outros . bens além 
desses espolias deixados pelo_s. infelizes servidores do 

· Estado que morrêrão no. campo da b;ttalh,a den:amM-
dó o seu sangue em defesa da ?atria. · 

Isto prova que o meu req\lenmento é fu.ildado, por
que resultando o defeito arguido da má orcranisação dR 
lei, é necessario que 1t materi!i seJa profun~amente es
tudada para sobre -ella ~e formar juizo seguro 'e com 
conhecimento de causa providenciar-se como "é de 
mister. · · 

Penso pois que o illustre deputado ' pela Bahia que 
fali ou em ultimo. lugar não destróe os fun'damentos do 
meu requerimento, que . deve ser approvadó. 

_Parece-me ta:nb'em qtie 1t discussão .está deslocada, 
nao ha reque~1mento nenhum ·em di•cUBsão senão 
aquelle que eu formulei. · O illustre deputado pela Bahia 
apenas fez um requerimento .verbal ao Sr.- ministro da · 
rrarin~, e o Sr. deputado que acabou de fallar defeu
,deu o juiz dos orphãos .da increpação que lhe fez o 
Sr. Góes. 

Parece-rrie,, pois, que o . que cumpre fàzer e o 
que lembro ao Sr . . presidente, como director dos nossos 
trab3;lhos, é pôr á votação o requeriJ:nento que eu for
mule!; 

O Sr. Araujo Góes :-Sr. pJ."esidente, eu continúo 
neste debate com algum constrano-imento ·- e se o faço 
é_ porque tenho necessidade de d~sfazer ~ má impres
mo causada, tal l'ez, pelos nobres deputados que me 
precedêrão. . 

Pai-a preencher o firn a que me proponho preciso re
montar-me a 1869·; 

Em 1869 V. Ex. :foi testemunha de que eu levantei-
- me nesta cas:t, advogando os interesses de uma respei

tavel seiihora, que tinhr, tido a infelicidade de perder 
um filh o na eampanha doParsguay. Sendoencarre"ado 
por ~lla de. prom~ver a ar;·ecadação do espolio de"' seu 
desditoso filho, v1-m~ obngado !!;_Ir ao cartorio do j11izo 

. à os aus:ntes, onde .':1 processos 1rregulares, e uma ar
recadaç~o tu_multuana, ~em f6rmulna, _porq~e, deven~o 
a anemata.çao dos espohos ser precedtda de íntimaçJo "' 
a. todos .aquelles intere~s.ad?s que possão ter qualquer v 
d1re1to a herança,. ache! mtlmações expedidas nas ves
peras da_s arrematações, ~ c;om u'? prazo tal que não 
era poss1 vel chegar a nottcta aos mteres~ados residen
tes em outras pro~iucias. Os nobres deputad6s hão de 
lemb_rar-se da ?óp1a. ele um processo que li!€ foi re
mdttda em v1rtude de um requerimento, vendo-se 
deste documento que no dia 28 de Abril se tinhão ex
pedido editaes de intimação e no dia. 30 os espolios 
erão arrematados ! ! . .• · 
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Tratava-se em um só processo da arrecadação de di
versos espolio•, pertencentes a muitos officiaes cujos 
herdeiros residião ióra desta côrte. · . 

O documento ·a. que me refiro está ainda na secre-
taria ·desta casai onde ó entreguei. -

Em conseque1.1cia. das irregularidades que se da vão 
no júizo de &userit~s·' ·desta côrte, talvez sem perie~to 
CGnhecinientÓ do juiz,. eu vi-me obri~ado a promover 
uma discussão .nesta casa logo em 1869. · 

O illnstre deputado, que é um jurisconsulto, s• beque 
o regulamento que trata da·· arrecatlação P.os bens de 
auseilteà mapda que entre a intimaç.ão ·aos interessados 
e a arrematação decorr& o prazo preciso·e sufficiente para 
que ellcs tenhão conhecimento e possão reclamar. · Sendo 
isto exacto, por. ser disposição expressa· do regulamento . 
de 1859, é manifesta· que entre 28 e 30 de Abril nãó decor
reu o prazosufficiente para chegar ao conhecimento da fa
mília, residente na Bahia, a intii;na\·ão para a arremata
ção do espoLio pertencente ao bravo 1° .tepente Fiuza. 
A mãi desta infeliz viBtima de seú dever incumbia-me 
de promover o recebimento da pequen a quantia de 
cento e cincoenta ' mil .e tantos réis . . C:.nsei de .ir: ao . 
thesouro, e perdi a. paciencia. Aproveitmdo a presenÇa 
do Sr. ministro da .·marinha .. rogo-lhe que façl ejl'ectiva 
a requisição do honrado ministro· da marinha do gabi- · 
nete 'de 16 de Julho, requisição esta conforme •os es
tylos dos di versos ministerios, ~egundo :!ui informádo. 

O SR. TAQUES · dá . um aparte. 
O SR. ARAuJo Góm : - Ouça. o- nobre ·depütado a . 

historia para: ver ,que nãe ha paridade entre ·uma e .. 
outra causa. I · 

El)l fins dé 1869 foi para o thesouro um aviso do Sr. 
ministro da ma,rinha, conforme já disse, pedindo a en
trega do espolio ·do bravo .1 o tenente Fiuza ao procura
dor da mãi do mesmo, e o . Sr. ministro da -fazenda, 
mandando ao juiz dos ausentes informar se o importe 
da arrematação do referido espolio já tinha sido reco
lhida ae thesourq, até pouco. tempo nada constava. 

No juizo de ausentes promovia-se a arrecadação 
simulta_uea ·de divérsos espolias em um só processo, de 
modo qlie.o recolhimento do .productoda arrematação é 
:feito sem as precisas individuações, tornando-se neees
saria a informação do juizo para o thesouro ordenar a 
enhega a quem quer que seja, uma .vez ,que.se mostre 
competente par"" isso.. · . · 

Desde o fim de 1869 ·até o pniserlte não te1n sido pos
sível obter-se a informação do juizo, vendo-me por isto 
brigado a fazer desta tribuna c> peclido, ou .antes are
oclamar do juizo de ausentes o cumprimento de> um dever. 

Não sei qual é a difficuldade que tem o juizo de au
sentes para cumprir o aviso do ·sr. ministro da iaiencla: 

_ seria bastante uma simples informação, declarando se 
o espdlio foi arrecadado, e se o respectivo importe foi, 
ou n~o, recolhido ao thesonro, e quando. , 

D1rá o nobre deputado: mas o regulamento de Julho 
de 1859 estabelece regras a r~speito da arrecadação do.s 
bens de ausentes e exige que os herdeiros habilitem-se 
judicialmente. ·" · · 

Responderei ào ~obre deputado que a pratica seguida 
na curti! tem sido varia e mónnente quando, como no 
caso presente, tr.ata.-se de uma pequena quantia, pohco 
mais de 1508 ! a qual seria quasi toda absorvida em 
custas .elo juizo .. Em taes circnrnstancias a mãi .do in:le-

. liz 1° tenente Fiuza, uhica herdeira de seu filho, já 
pensionada pelo governo, e com direito iud'ispntavcl ao 
espolio, não devià encontrar no juizo de ausentes os 
embaraços ·que se lhe ·tem opposto com a inexecrtção do 
a.-is~ do minis teria da fazenda. Haverá nisto algum' 
capncho? .Se o ha, parece-me que não deve sú victima 
delle urna respeitava! e desditosa vi uva, que ainda der'
rama sentidas lagrimas pelo filho, que morreu em ele 
fesa da nossa bandeira, e do qual apenas con~erva mn
·d~sa. lembrança, .porque um só objecto d~ seu espolio 
nao pôde consegn1r, nem mesmo as condecorações, que 
att~stavão-lhe o mcrito e branrra, porque tudo, at~ 
mesmo albnm de família e papeis particulares. não 
obstant~ a prohibiçào do regulamento de Jnllio"de lS59. 
tua o arrematou-se no juizo de ausentes ! ! ! · · 

Rec_;mher,o, · Sr, presidente, que estas discussces n::) 
agr::u\ao, e, até mesmo,·expoem àcertaodiosidacle r:aucl!''' 
que ~.s excita. Não dou, porém, apreço a isto; e nê: , 

receio fazer esta e , outras reclamações quando. ti,ver 
motivos justos que as l~gitimem. Acredito que, além 
de prestar um officio de amizade, laço tambem um ser
viço á briom classe 'da marinha, que tem todo o dircito 
á gtatidiio nacional. (Apoiados.) 

E' duro, Sr. presidente, que as família~ dos que pere
cêrão combatendo pela honra e gloria do pai~ vejão-se 
privadas de possuir. cibjectos de maior importancía e 
valor para ellas·''quer. no presente, quer no futuro! 

Sr. presidente, tambem :laço bom conceito do nobre ' 
juiz de ausentes desta côrte; faço-lhe justiç3., e beni 
póde ser que, muitas ,vezes, os seus S\lbordiqadoa não 
prestem ao serviço a devida ·atteuçiio"'Não posso, porém, 
prescindir de re~láillar a execução do avüo do minis
teria dA. fazenda, afim de · que possa ser entregue a im
portancia do e• palio do 1 o ienente Fiuza, independente
mente de habilitação judicial, attenta a pequena quan
tia, e visto e>tar provar! o, como eetá, ,que a .mãi do ·' · 
mesmo é a unica herdeira com direito a receber. Disto 
ha exemplos, . mórmente quando a; qmintia é pequena, 
quando os inclividnos são de certa ordem, btl estran
geiro,s .. . 

O SR. T,tQUES: - Quando a: herança pe,rtence a es
trangeir::Js e a qu:J.ntia é pequena,, entrega-se o espolio · 
ao governo. 

O Sa. · Aa:~u.Jo GóEs: - Assim tenh~ ouvido. No 
caso ele · que . se trat<\, Sr, pi·el;'idmite , não veJo Jtada 
que deva emlJnnçar a . effecti,·idadeda requisição feita 
pelo nobre ex'-ministro da marinha do gabinéte de ,16 
de Julho, perante quem estava devidamente próvado o 
direito da desditosa mãi do iutrepido.l0 tenente Fiuza .. 
O thesomo não exigia do. juizo a indicação de quem 
erã.o ós herdeiros .e habilitação destes, . e sim procurou 
saber se a, quan,tia do espolio :foi recolhida e quando. 
Não ha jnstificaç·ãà para t.anta demora corno. tem. ha-
vido. · 

Sr. presidente, a materia do projecto é grave, 
e._até mesmo :u~énte. Eu ~esej•ria 0~1vir . a o:pi
m:to . do. Sr. mm1stro da marmba, porque e pre01s<i 
fixar algumas regras ·sobre o objecto, . visto que. dá-se 
um (l. grande diversidade no modo de proceder com os 
officiaes do exercito,. cujos espclios são arrecadados ad~ 
Inini!:itra.ti vamente. 

b SR. SouA REIS :-Este ·e ~ fim do projécto, reg'U
lar a materia. 

O .SR. ARAUJO GóEs :......,Eu o reconheço, e. não digo o 
eontrario, limitando-me apenas · a notar a convenieucia 
e até mesmo a necessidade de a)gnmas medidas sobre 
tão importante mateJia, o que leva-me a votar contra o 
adiamento, porque receio a morte do projecto. · · 

ReleYe a cumara se lhe roubei algnm tempo. Não 
quiz perda:· a opporiunidade para a reclamaçiio ácerct. 
do objecto de que tenso tratado nas sessões a11teriores, 
e de que occupei-m·e ainda por esta vez. 

4> So·. ~Jlinish·o da li1a•·inha pronuncia ·um ·dis
curso qtte se acba no ~ppendicc. 

® §r. §<J>bNtl Pinto:- Sr. presidente, pouco ou 
nada poderei dizer a respeito ela. questão; est.á bem elu
ciàad~, e eu· sou o primeiro a votar pelo requerime,tb 
que ora se di~cute , · · 

N::td" mais justo, senhore.s, elo que providencÜJ.rmo~ 
em ordem a qne se cortem as pêas que certas leis ou re
gülan<entos impoem á pobre viu v a ou farni1ia daquellcs 
que perdê1·>.o sua vida em defesa da h0nm.nacional, e 
que .ficrt muitas vezes reduzida á miseria, esteja a •offrer, 
chorar,/ a pedir; a empenhar-se, como acaba de declarar 
o meujiEustre collega pela Bahia, para conseguir urna 
qum1tin. insignif-icante, um ·objecto de pouco valo1~, que 
lhe perte:JCe. A sorte destes itifelizes -é realmente dign"
de cor::::i;aix,Eío. . . · 

·Se a lei d'{, lugrr.r a abusos, pertence-nos como leg;s.~ 
ladotes prc·viclenciar, e cahi.remos em :falta 'e o urro 
fizer!::o;;. Se a culpa é do magistrado que executa a 
lei; sofEra esse magistrado a sancção penal, soffra o 
desar qe,3 cia'J ; lhe provém. ProvidenCie-se, pois, de 
'""lodo a que o in feliz qua tem de rec,eber dons re'' ~" 
:1ão svjc, c '.rigado a ·gastar essa mesma ninharia em 
p3.ssn.gc::.;G , e:"Z: r~clamações) etc. 

Pn~~:J ét ~:. ·:,o to llelo requei'imento em discnss1io. 
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l:Im11. iJ.;a porém, ~c:l]:o;-es, fez-me peilir. :1. ].'alavra., 
eYitando que dé~~c meu voto .symbolico. 

Ouvi. ao nobre ministro da m::.rlnh:l di'Zer que algu
mas. Ye<~es te1u.o ministe:·io n seu. ea1·go Illllndado, por 
principio de equidade, diEpens:l.X as ~egrn.s estabcl<lcid:lS 
em lei> ou e:n regulamentos. 

Senhores, cu. est:l.va pcr>uadiJo que o principio de 
equitbd~ pertcuci.t ~ómente ao poder moderador pelas 
reg:>.li:1s comtitucionaes de que goza; m;>s um ministro 
t!i•pe.'lSar a lei, 1~'-ad<> poreqttidad·e, é principio que 
niio .entendo, é p11ra mim objecto no,·e; e se estou em 
erro, de><~jo ser esclarecido. · 

Assim, •e é ,·erdade que o principio de equidade não 
cabe ao poder c::xccuth·o, r.ii~ se continue nesse abuso, 
eYitem-se regularmente :tS delongas na recepç:io dos 
espolias; mas não >e qudrn e,·itllr um ablll'o, praticando 
outro por principio de equidade. 

Nir.gnem mais pelintlo a palavra, e indo proceder-se 
:í. vota~i•o do ~querimento, reconhece-se não haver 
numero legal: pel" que o Sr. presidente declara. encer
~J.da& discu.s:io, e manda. fazer a chamada; e por ~lla. se 
verifica terem ~e ausen.tado o~ Sro. Dias da Rocha, 1.:1.
n:ego, ?Sittet1court, b:uiio da Villa da B:trra,. Dionysio 
?>fartins, Camillo de Figueiredo, Costa. Pinto, F. Bc-
1isa.rio, Araujo Lima, José Calmon, Teixeira Junior, 
Fontes, .\ureliano de Can·alho c Mello :.\Ioraes. 

Contim!:Lndo a discussiio do projecto, e ninguem pe
:1indo a palana, fie"- '' discus..,io encerrada., tambcm 
não se ,·otando por falta. de numero legnl. 

.PAGAliE:oiTO llE PASSAGC::'IS AOS EIDGl\.\.'iTES POl\TCGL"EZES r; 
ALLE.'4ÃES. 

Entra. em 1• discussão o projecto que autorisa o ::;o
verno a paga.r a importnncia da• pns.-a~ens dos subditos 
:portuguezes e a!lcm:ics que em famiha quizerem emi
grar pa.ra o Braz. i I. 

O S•·· ~rcnjo GÕI'fll :-Sr. presidente, eu chamo 
a attençio do nobre ministro da agricnlturn sobre o 
proj<·Cto qne 8e acha em discussão. Quizera que S. Ex. 
nos disses•e :~lguma consa a este re~peito, pois que _ha. 
nm contrnto rnra o mesmo fim com uma casa. m
glezs,ecr.,ioqut!com maiores concesbões do que aquel
las que :~cubo de ler. Desejo pois enber se o nobre mi
nistro 2.ceita o l>rojccto, e qual a. opinião do goYerno 
a tal re~peito. • 

O Sr. ()orl"~a de Ollvelra (mini.tro do imperio): 
-Na. nmencia. do meu honrado collegn. o Sr. mini~tro 
da agricultura., declaro no nobre deputauo pela Bul1ia 
que o ~o,·erno trnta da. colonisa1'ão, tem feito contra
tos e concessr.o de favorc~ par~ a introducção de braços 
lines, e continúa. disposto a. !azcr neste sentido o que 
lhe fõr _POS~ivel pelos meios de que dispõe, e conforme 
a autorh~ça.o que tem. 

O projecto do nobre deputado p<>la província da.s 
Alag:õa.s n:io me parece necessario. Chámado a da.r a 
opinião do governo sobre elle, niw hesito em dizer que 
para promover a cmigru\:ÜO baitão por ora os meios 
concedi,Jo~, e opportunamente serão pedidas :>.o corpo 
legislativo a.s pro,·idencins mnis con,·enientes segundo 
as idéas <jUC o governo tem :~doptndo. (.lpoiad~s.) 

Ningnem mais pedindo a pn:nvr.a, fica. a WRCUE~ii.o 
encerrada., igualmente por falta de numero legaL 

LOrEI\IAS. 

Entrn em 1 L discussão o projecto que concede loterias 
em beneficio da~ obrns da. 1greja de ~a•mreth, do mu
nicipio de S. João d'Elrei, em l\1inas Geraes. 

O tlllr. ()oeJbo Uodrlguroo hz. algumli.S obsen·a
fVea. 

O lilr. Perddo:- Limito-me s6mente a dar ex
plicaçõe~ ao. nobre dep1;1tado 'lu e :J.C:lba de fazer nlgmn 
repar~ ~ativamente :s. c::~tre~ que dc,·e ser feit:t á. 
COtnmlS»LO. 

A cornmi.<são é ncmeMa pelo presidente da província, 
!aze.m pa.rte di:lta o parocho e <lu:;s· pessona da fre~'tle;ch 
que mere';?:O a confian\·a. do go.-crno e que 1ua:S EC 
inU:res!:w pelas· obraE que iC tem em 'I"Í6Ul. fazer. 

Julgou-se ser .este .o melhor meio pam que:~, <J.~·antia. 
cousignad;~., p:ll'&. as obr:~.& fosse. de.vi<Luoente. applicad.:!., 
porque alguns abusos ho.uver&o ; e então estabeleceu-se 
aue o presidente da. provinçia, ouvindo o paroCho c a.s 
Pessoa.• mais interessad;u> e gradas do ln~ nomeasse 
uma commi~ão que apresen~se O·orçan1ento da.des
peza. a wcr-sc p:1ra, em \-ista do mesmo, :maa1dar o 
presidente f:lzer entrega: commissüo da quantia prec!~a. 
par-.1 o respeeth·o pa~mento. 
A~sim nii.o ha. abuso;.J>Or.is•o é. que o projecto tendo 

em vista que nüo se repetissem essesabUEos qtla.se tem 
dado, pede que, re.mettida a quantia. para a thesou
ra.ri~, sejn entregue :i. c mmissiio, que fõr; nomeada pelo 
pres1dente. 

Creio que o nobre deputado se satisfará. com esta 
cxplica!;i.io. 

Ninguem mais. pedindo a. palaYra, fica. a discus8ão 
encerrada, pelo mesmo. mGti.vo. 

Entra· em 1& discussão o projecto que concede lote
rias ó.s matrizes do I~, Crato, Pcreirot Telha, La.vr:l.l!, 
VaTgem-Alegre, Milagres, Juàim, Barbalho e :Mis5iio
Yelna, no Ceará, a'lunl fica encerrada. 

DESA!'I:>o"EXAÇÃO DE COLUGIOS ELEITOlUES. 

Entra. em 1 & disooasiio o P.rojecto desligando do col
leglo de Ubatuba. e do 2• districto eleitoral de S. Paulo 
a pn.rochia de c~ragua.tatuba, devendo os ~ectivos 
eleitores votar d'ora. em di:mte.nocollegio.de S. Seb:lS
tião do 1• districto, a que ficão pet:tencendo, a qual 
t=bem ficn encerr:~da • 

DESIGNAÇÃo. DE COI.I.E$105 EJ.EITOlUESo 

Entra em 14 di.."Cussiio o projccto determinando que 
os deitoree da nova p:~rocbia. de Nl•ll!a Sellhora. do 
Bom-Conselho da Serra~Preta, n& provincia. da. Bahia, 
votar:í.õ no collegio do Ca.misão, a. que.üciio.pertc::cendo, 
a qual ainda :fica encerra.da.. 

APOSE!ITADOlUA DOI Fll!'OCC!ON,\1\IOS PCDLICOS. 

Entm em ta discussão o projecto sobre a aposenta
doria dos funccionarios publicos que hom·erem bem 
servido dur:mte 35 :mnos, a qual da mcsm:1. sorte fie::~. 
encerrada.. 

DESAI'nOPntAÇÃO DE TERRENOS. 

Entra. em ta discllSóii.o o yrojecto &obre a desapro
pnaçã.o de terrenos neceasanos para a. paRsngem de en
<::lnamentos d'agua para o uso âe fabricas que empre
garem mais de 200 operarios, a qual igualmente fica. 
encerrada. 

TERRE!'iOS J)E Xl!'iEDA~O. 

Entra. em 1"' discassüo o projecto reduzindo a .taxa 
c~tabelecida pela lei n. l,Wi de 26 de Setembro de 
18Gi H>bre os terrenos de mineração, a qual tambc:;J. 
fica encerrada. 

E~tando esgotada. a ordem do dia, o Sr. prefidente 
di a do dia seguinte, e 11lva.nta a sessão :l.s duas 1:orus 
e meia. da tarde. 

Aeta em 1.1 d~ Haio. 

PII.ESIDE:ICI.I. :00 !1\. CO!'WI: DE.II,~t:PE!'iD\:. 

Ao meio-dia., feita a chamada., .ach.=io-se pres~~es us 
Srs. conde de Baepen~·, Pamnbos, Guimariiee, .SoLr.J 
Pinto, Souza Reis, Joaql1im Pedto, Gama. .Cerquei:-a, 
Diogo de Ya..concellos, Joio.M~s,,CfUllillo Figuei
redo. Bíttencourt, CRmeiro ela. Çm1~ Ca&allo, Sim.",es 
Lopes, Yieín da Silva, Monir& da Rocha, Taque•, 
Junqneira, Dion;)'Sio Martins, · Lamégo, Ao~lo do 
Am:u-al, Luiz Carlos, Bahia, José · Calmon, Borges 
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Monteiro, Alencar A.raripe, Candido Mendes, Ba.ndeira 
de Mello, Cicero Dantas, Araujo Góes, Joaquim de 
Mendonça, Candido da Rocha, Dominguea, Manoel 
ClementtnoJ. Fiel de Ca.rvalho, Aureliano de Carvalho, 
Pereira. da. ;:,Uva, Jansen do Paço, Pinto de Campos, 

·Pereira. Franco, Evangelista Lo bato, Augusto Chaves, 
Cruz MachadoJ Paula Toledo, Coelho Rodrigues, Mello 
Rego, Barão aa Villa da Barra, Fontes, Ferreira Lage, 
Corrêa de Oliveira, Benjamim, Cardoso de Menezes, 

. CII.Iledo, Fausto de Aguiar Silva Nunes, Mello Mo
raes, Perdigão ltblheiros, Lu;';a e Silva, Rodrigo Silva 
e Affonso de Carvalho. 

Faltão com particiJ?.ação os Srs. Portella, Pinto Pes
soa, Pedcrneiras,Barso de Anajatuba, Fernandes Vieira, 
Candido Torres, Ferreira Vianna, Nebias,Assis Rocha, 
Mello Mattos, Dia! da Rocha, Menezes Prado, Gomes 
da Silva e Duq_ue-Estrada Teixeira; e sem ella os Srs. 
Andrade FigueU"a.1 Almeida Pereira, Azambuja, Anto
nio Prado, Araujo Lima, Augusto de Oliveira, Barlio de 
Araçagy Barão de Anadi&, Barros Cobra, Candido 
Murta, Ca.t;;mo Barreto Capanem~ Costa Pinto, Diogo 
Velho, Floriano de Godoy, F. Belisario, Fernandes da 
Canha, Ferreira de Aguiar, Ferreira da Vei~, Galvão, 
Gon?~ves da Silva, Gomes de Castro, Hennques, He
rachto Graça, Jeronymo Penido, J. de Alencar, Leal de 
Menezes, Leandro Maciel, Leonel de Alencar, :Moraes 
Silva., Monteiro de Castro, Paes de Mendonça., Pa.ulino 
de Souza., Pinheiro, Pinto Bra.ga. Pinto ~Pinto Mo
reira, Raposo daC:unara, Roe:~., Salles, S~querra:Mendes, 
Teixeira Junior, Uchôa Cavalcanti e Vicente de Fi-
gueiredo. · 

O Sa. PaESIDE:ITE declara nüo haver sessão por falta. 
de numero legal. 

Não obstante, o Sr. 1• Sec~etario interino dá. conta 
do seguinte 

EltPEDIESTE. 

Um offieio do Sr. ministro de estrangeiros, pedindo 
dia e hora para a.presentar o relatorio da repartição a 
seu cargo.-:r.1arca-se o dia de amanhã, ás oito horas 
da noite. 

Outro do ministerio do imperio, declarando, em res
posta, que se pa.rticipá.ra. ás presidencias das provincias 
do Ceará Pernambuco, Bahia, Rio de Ja.neiro, Rio
Grande do Sul e Minaa-Geraes, as decisões desta ca
mara, approvando as eleições secundarias ultimamente 
effectlu!.das nos districtcs das mesmas provinciae.
Inteirada. 

Outro. do minieterio da fazenda, enviando, em res
posta., a cópta do parecer dado ~a directoriageral das 
rendas puolicas sobre o requenmento do escrivão da 
collectoria. geral da cidade da Cachoeira., na B&hia, 
Francisco José Damasio Mattos, pedindo ser aposen
tado com o ordenado correspondente á commissão que 
percebe em um anno.-A quem fez a. requisição. 

Outro do mesmo ministerio, enviando o offi.cio da. 
thesouraria de ~cnda da pro~·mcia do Rio-Grande do 
Sul n. 3 de 9 de Janeiro ultimo, com o requerimento 
de D. Ma.ria Joaquina Curte-Real de Lima, pedindo 
remissão da divid:~. a que está obrigada para com a fa
zenda. nacional, como 1lerdeira de AffoDEo José de Al
meida Curte-Real.-.'\. quem fez a requisiçi:io. 

Outro do mesmo miuisterio, tr:~.nsmittindo em res
posta a cópia do parecer da directoria geral das rendas 
publicas, ácerca do requerimento documentado no qual 
Antonio Francisco de Azevedo Rocha pede ser aposen
tado no lugar de chefe de impressão na typogra.phia 
nacional -A quem fez a··requisição. 
. Outro do mesmo ministerio, transmittindo o reque

nmento documentado em que o chefe de secção da 
alfandega. de Pernambuco, Jacome Geraldo Maria Lu
m:J.Chi ~e Mello pede um anno de licença com todos 
oe. v~nctmentos para tratar de sua saude.- A' com
mtssao de pensões e ordenados. 
Ou~ do ministerio da agricultura, transmittiudo o 

requerunento em que o engenheiro civil Hugh solicita 
bvores para a construcçilo de uma estrada de ferro na 

TOMO I 

parte centra.l da provincia das Alagôas.-A' commis&ão 
de fazenda. 

~Um requerimento da companhia Locomotora, pedindo 
a approvação do a.rt. 7• do decreto n. 3,568 de 20 de 
Dezembro de 1865, sobre isenção de direitos.- A' 
mesma. commissão. 

Outro de Emilio Salva.dor As~e, pedindo que seja 
approvado o privilegio que lhe f•t concedido para pre
parar, vender e exportar mosaicos e embutidos de 
madeira. - A' commi.ssio de commercio, industria e 
artes. 

Outro dos lentes da. faculdade do Recife, pedindo 
que seus vencimentos sejiio igualados li.OS dos desem
oa.rgadores.-A' commissao de pensões e ordenados. 

Outro de Francisco Soares Bernardes de Gouvêa> 
pedindo ma.tricular-se no 1• anno medico da curte, que 
:frequenta como ouvinte, dispensando-se a idade legal. 
-A' commissão de instrucção publica. . 

Outro de Joaquim Marcellino de Brito Netto, pe
dindo para serem aceitos os exames feitos na escola. de 
mariulia, afim de matricular-se no 1 o anuo medico da 
côrte.-A' mesma commiesiio. 

Outro de Pedro Moniz Barreto de Aral!:lio Junior, 
pedindo para ser admittido a exame do l• anuo do 
curso medico da curte, depois de habilitado em hiato
ria, unico preparatorio que lhe falta.-A.' mesma com
missão. 

Outro de João Carlos Teixeira Brandão, pedinda 
para se matricular no to anuo medico da côrte, depois 
de a.pprovado nos preparatorios que lhe :faltüo.-A' 
mesmo. commissiio. 

Outro de João de Moraes Vieira da Canha, pedindo 
para que sejiie aceitos os preparatorios por elle feitos 
na faculdade de medicina diLBabia, afim de matricular
se na de direito do Recife.-A' mesma commissão. 

Outro de Francisco Martins Mendes, pedindo para 
que sejão aceitos para a matricula. de qualquer curso 
superior da. côrte os preparatorios feitos na faculdade 
medica da Bahia, assim como o exame de francez feito 
em 1867.-A' mesma commissão. 

Outro de Francisco José de Oliveira, pedindo par:t. 
em 1872 se matricular no curso medico da. curte.-A' 
mesma commissão. 

Sessão em 1 2 de Ualo. 

Pl\ESIDESCIA DO Sll. Cll'CZ lUCIIADO ( 1° VICE-Pl\ESIDESTE) 

Sl)!OI)lA.ato.-E.rpe~ente.-Pensiies a. di~eraos.-Katura.lt• 
1a.ções. - Loterias.- Proposta do ministerio da aari
cultur'l. 

A's sete horas da noite, feita a. cham:ida.1 e achando
se presentes os Srs. Cruz Machado, Paranbos, Pi.Mo 
Pessoa, Angelo do Amaral, Joaquim de Mendonça, 
C:~.ndido da Rocha, Joaquim Pedro Jansen do Paço, 
Fontes, Domingues, Vieira da Silva, Moreira da Rocha, 
João Mendes, Alencar Ara.ripe, Caj?anema, Raposo 
da Camara, Gama Cerqueira, BenJamim, Carneiro 
d:~. Cunha, :Manoel Clementino, Araujo Góes, Aza.m
bujs, Paes de Mendonça, Corrêa de Oliveira, Her&
clito Graça, Paula. Toledo, Pinto de Campos:.. Bandeira 
de Melloz. barão da Villa da Barra, Coellio Kodrigues, 
Simões Lopes, Andrade Figueira Diogo de Yascon
c~llos, Rodrigo Silva., Bahia, Sllva Nanes, Sobral 
l'intG1 Menezes Prad~ Pereira Franco, Souza Reis, 
Caneo.o, Henriques, ~andido Mendes1 F. Belisario, 
!lfcilo Regol. Augusto Chaves, Dionysto Martins, Dias 
da Rocha, Joeé (.;almon ~ittencourt, Cardoso de ~le
nezes, Jeronymo Penido, Perdigão Malheiro, Borges 
::llonteiro, Camillo Figueiredo, Ferreira Lage, Juu
queira, Leandro Maciel, Fernandes da'Cunha, Duque
Estrnda Teixeir:~., Gonçalves da .. Sil•a, P&Ulj.no de _ 



S'ouzlW,Miil1íi>-Màttíl!i\k·Me'll6' ·M~rá~s·;((, cfce.ro·>I>ântas' lí 
· Fiel de Carvalho; abre-se a sessão. 

G~rl:)·I;)!!reeem;<dep?'i&á:+e~ab.entá :r!· sessão f61HSi!Jv E~ãn'
Jj\lilita" LobatQj l!_o]lte11~1hPéreit1t .:da. Sil'll!!Ej:•Le.enebde 
Áitenca;r,,e;C.osta.iPintb\r;. · 

Faltão com participação os Srs. co'il<11l''de<Bii:epé-trdyi,' 
Gtrimarães,. 4ftbnso de. Carva,lho;-.,Assis- i&ocha1• Ara11jo 
~1n\a, barliki:'í . , .. ' ibal Cíiàdlüb'I'Órrês,'.Fdusto de 
.._güiáno,;Ji';irn~ii.dés • ·.Eérteira: Viânna, Gome~ •dá 
Silvá,; I,.hiziCâl'l1J8, . ·Làmégo ·pedenneiras .e ~&saí 
à sêili .·ellà: "o!! Srs: Áúféliâíio dê Cf&v:i.lhcf, Almeidá ;P.e~ 
reira, Antonio Prado, Augusto de Oliveira, barão de 
A$aÇagy, : bânãó\ ~é• ·Anãd;ia;:• Baím>s : Cohrro, Candido 
Miurtw,f .Qamillo:.• • Batim!to:;:·.das'lid0, Diogo Velha, Elorian!' 
de. G0d:oyy: Eerreirande<Aglliar;- Féweiraida-Vei'~t•Gal& 
vão, Gomes de Castro, J. de Alencar,·I,.ealde Menezes, 
Lirnw e Silva~;M'ómes Silví.í;; Mi!lnt~i~b. d,e Castro';:Pi
nheiro'; ••P1nto' :Sragfi.~· J>Intd Lima, .?Wto :Ml<lt~rra.;· Salles; 
Siqueira '1\fen'des, · Ta~ues;~· Té'ix;eira 'Junior, U'chõa Gá" 
valcanti e Vicente dê·Eigueired:ó; 

Lêm'-'se<Ye appi:bv~o.:;sê ua&'nctas rdruso-áiitecedentés'll 
(j;\ Si\.';' ló ''Si!:ullE:i'A'Rto' .; INTÉtüNo' ' dái' corita: · dd,'se". 

gU.intd· · 

EXPEillENTE..; 

, '(JJ\ô,"officio ·da·;tríinisterio dÕ ;irripêFid, 'transnútt'iliil'o' o 
officio da:p,eside:iléia, dã .. provihciii dó Par11riá, 'sobre o 
projécto de lei da ·asseinbféa proviiici':i.l, concedend•ra~ 
tenente-coronel. Manoel de Oliveira Franco privi1E<gi0 
poF,5!1ann.:rs"pariíi fazér a•'nawga<;ito .a:,vàpor de.mebo-

1 qjáe •nbs !l'IGS•Ignass:íi; até 0 pontofda;, T:Jnião,-,Vazea, .N-e,-. 
Íl'o--e. !sétis\ltributarios.f,.._;;A',.c!J'm.missãü dé .assemb~éas· 
provinciaes. 

Outro d~ mesmo ministerio,. eilViandQ, ,em resposta, 
!,18 itiform;tç<j~s · tlialjsmittidas. pela~ presideileia .dà p~o
yihéia.;doRiofde;JaÍleird<ácerca,~e varias' :favores que 
pedei o pad:r~ :M,a:noel \Flôrer,wUu~~cassiãiJ.o dê' (;!áfupQri 
pa~il. a' e.fíficação 'da nova igreja matriz' de NCíssa Se
nho~Mds.dCo:nicei'Ç'â'O;d\Jt P<'l'rtb: Jil!!ls Cll!iixas:l">-A:qu-emtfez 
a'JTéqul!sí\ll&ll'it ' · . ·.. . . . _ . . _ . . · 
. oll.'tto"dô:mi!Smil'Iriifj4w'tio;•déélat'à~o;'~rtl·~e:s)lo!ltre, 
qué' ·M, cómmtitiieá'ta·-asl'!l''esid'en'éias' · dã!HpttnlhicfitS"'do 
Ceará e Minas-Geraes'à-s•dé'Ci~ões tllistâ camã'ra; appro" 
vando .as,. eleiçõ.e& secu.ndari!ts ,a que. ulti,mamet'lte; se 
procedeu,~o .. 3o':'districto .eleitor:i.l.: dâ 'Primeira te'•no .5• 
da segnndà das referidas provinciás.~Inteiradà' .. . 

Outro do Sr. ministro da agricultura, pedindo dia e 
hora para apresent~r uma proposta do poder executivo. 
Marca-se o dia, de hoj~ ás,.S. )i horas, da noite. 

Outro do mesmo Sr. mirHstro, :l'azeridô ·igual ]'ledido 
para lero rel~.torio da repartição a seu cargo.-Marca
seo diiH3·;~ás ·8'fhilr~e-dâ··noitei'· 

Outro do 1• secr~tario do senado, participando que 
o m'esll1o•sénâdô1 àdb~tó-m~•·e vai: diii~i<J,t·ás!fuaçã<><impe-"' . 
rialj'- a resa'hi'çio·dli:• assembMal'•gerll:l· qtte·'apprtlvà·'dilv~r
sas pensões.~Inteirada. · 

OutrÇ> do Sr. deputado Raymttndo .Ferreira de Araujo 
· Lima;: eompr.Jmieánde· _nãO' poch!r'comp-arEléer a:os traha

llios• pp11'ÍIÍ(}o!llfuo<;lôdié' saudei~ rnteirad-á: 
.0\i]á'ó ·dó· Sr •. dil]l'\ltti:do'Ant'àrtin Joaqwrn•da'iRÔsá,, 

eõmmUnioali.do q.l)'e .comparecerá; ás sessões Jogg que 
es seus .jnéoilil!íódos.:déJ;lliutle o permi>ttii'em.--'IP,teirada, 

tr ~Íl'· relJuetimenti)•,tle José, ..Jo11q uim<Kla. ~Silva, Ju-nior.;, 
recla.wan~o,;conli).'a,!l- <fecisã!J, . dC.,tlmsouro nacioM1 sobre, 
os vettcimel!t.os"'!ueJhe1esm:petew-nl\nqgali,dada,de aji'J"' . 
dá!l,te, aposentàd.<;r:• do . 'LJollf{ir.Oi,da,'s'ecteta;ria:-de-.·ll'Stttdo• 
da<~óultunàJ,; ,e··'P!ldindo .:u.meniúter,pretaçiió antl!J,iih~ 
tioa.d:a,l'ehJ;emtiv,a ã,à .. lll.po~<~:rtta<l,cmitlia<! -~ A', co'm~i§são · 
d.IJ·,.J'â.zenda•·, , . · . 

(JU.trt\'de,: FN',Jôâf!u~m~·<J:& Esph1h>-Sà'lttiif;'·Pe<linâ:c}.c 
ser reintegrado no ·,lugar- il'é•lente.de .el<íquencia sagrada 
no: seminário· epis<ilopai\de ·· Olihda;• ou,o >paga-mento· dos 
vencimentos<que lh<l.•\•sã.o: dev~das.'-A' · comrrxi&BãG, de· 
pensões· e ordénàdos.• 

Outro d:e Jollqüilll José''T8rres Cotriln·, p~di!ldó para 
sé ·m'<l:triculhr 'na.:faculdll.de·dé medici!la; da côrté.--A?' 
com miBsão de iusttucção publica: 

0\í.trd\ déi>M'alti6eWt:tli.d'tlâ Dê~~ 
ailtéM&·*t-a:ooovmooiliw•d.a.B'imiil ' 
ilé'liiiliilitàdê:-ilb''p,!ie~a't'!íttli'i'ô q ' 
<l6':il!l'íiiissãioP· 

P~sr..Sf·A.;>IDliV-:&B..S:·ós;tj 

· .. ~à'f)t~~tZer 
' tíiffill'IÍ1Iiimí\; 

-.;.~<\irlesm'!t 

' ·tirín~se,:.ãll'lg~ó-'se.'ohiMto:;dá<de~b·~raÇíió,~~ ~&,,aiií'f 
p<:ftitíades da iníp:r,essão 'a ·F~dw.d .d:o SI:<. Pintu l?ess~a';ws 
seglflintes•,parecerés : 

"'~Aicolln?issir"\id:e pens5es a'ordena:dÓs(.tffii\toiltta~;< 
nado as cópias dos decretos· de 23;d:e:S<õtem'G~<'l'de~·18.'7.0i; 
9JJ~'i'CÓJ1cedem._•pensões . ao. teMnte.;g~neral,I1larqHe.:lhido 
!Ier~al~_,çmtt:ós;- é de:,p!!,recer..q~e' •. se·:adapte,osegP,inte 
PfOJe,çto,~ , 
· w·/s; · assembÍéa ·<geràl' r.esol;vé1: 

,,, . M.t:'' 1. • ·'~i cão' app~o'vá:dltsi! ail· ''segt!int~s p'é'risõ'e\l 
al'iiilraes•,eon?edidas''Pàf.';d'e<iretoii··üe 23,.Cde<Set~mori:>'de 
187ú•, a.isabel'·:'· . 

. «''D'if 6ÍOO'ó~,'ao te_'líênte';getrél"al'lnairíJ.j:!ezd_ ó.:S:êi'vat 
«' Dev2:000~ ' aó !llàtechâtbàtit6 d~'S~ Bôrja,.' 

. _ cc'De 1:2008(' à' Mtla '11m •dó's secrUirttes indi'viduos': 
ot.igitd:eir'ô&· h'dnora:t;ioit · hàrã<i'•deS~rit',1;.nna do.•Livrlic. 
mént~, hàr!!.li, de' '•Sili!gy,, ;e ']'hncistíó V'i.é'ira de 'Fá'Ma 
Rq~'hiq Mrp'ners hónorari6ii 'Vi':ifctJ.Ail.tdli'id:da: Fblíttiulfa 
Cl)4nâne(jó';· Jdsé do :Kirí:a:Tttl~Ferrà:dol:, Flílelis 'Pâes 'tlli 
Si~yâ;;,M,ti.no;~l- :G~n·?:tl;v~;s:~,à,;Cn~ha, Jf~2{noisM 'A_nt?rtio 
:M:atwrs; M'anoei de,Olrvena; Bueno e Mànciel 'Cyt>rfano 
ae:,::Moraes. · 

" Art.' 2·:6 'Elitás' ' pensõe's !'e'tlt6' pàgâs'da dlitií:dos 
mesmos decretos. . 

wt.Àirt; · 3i•-···Revog~o':!le asr•Gl:ispo'si~õM•~frl:, collfllí:~o. 
" Sala das commtssoes, em 10 de Matei d:EI·''18!7-<t."

Carneiro. da,'Cimha .. +-A~-C .. Rocha,;.,, 

" A commissão de pensões e ordenados, Mrida,;oexlt;. 
minado a cópia do decreto de 25 de Fevereiro do cor
rente anno, que concecl'e>lllli'a·'·pé'nsão a D. Maria ·The
reza dos Reis, filha do finado professor de lingua latina 
do,JV"«·eu .da,>provinoia,do,.Mafuainhãofl Fr~nóié'C:o· Sotéro 
do.S~;Rieisy~'e .reconh.ec.endo. ·ost·r~levantes,cser-viç.os·> p.ôr. 
el!e-pr>!lstâdd~, •. ,ql:ler. •.no,,t mMJi$terio; .q11éf •com•.• a: >piô-'< 
ducçãll de diversas obras litterarias, com que dôtoü<.o 
p;,Liz, éde p!,lrecer qtJ.',e sej!> adoptfl:dC> o ss@int.e:p)\t>je,ato: 

«. A-assemiliéa·g~J'al:.resol.ve~·· · 
" r.Ark \Ir :~>iFi>ca aíp;]lto;vadaila Fíinslid:.de•6G0S,afuj_iiàeilf 

conce'dida por ·decreto,:de125' de>F'Iive'reitb de 181JY;:a 
D.; .Mariac:Ther.eza;; ' dos·•Reis·, •. :filnacdm. :finado'rFtltnorsoo 
Sotero.· dos ;Reisy ,profe'sson:aposoo.tíiíi@ de•.Iinrg'llaqàliirra: 
do lyceu da provincia do Maranhão. 

. «. Art. 2.9 Esta .pen~ão será•pi\g~J.,da: ,data;do,.resjilec
ti'r.o decreto. 

« .Mt: 3:• FicãÔ·re:v:og~P,as-.. as; ~i&posições .. ernrcou~ 
trar10'•' ·, . 

« Siila das .commissões1 •. em .12. dê,,Milio .. dé. .lg,t,L~ 
Çârnei1'o .dci; ;Cunha,;.=C:,.Ro'chd. •. " 

" A colllmíssãd der:J)lénsões; e' or.d:enados;·teudo e:x::ami;, 
nado -as, cópias. dos decrJ;tos de•.14 ,de ,Jane\_roded8,71 
e .seú.s respectivos docuhientO'sr que concedem pensões-, 
4 dê p!f'tecer: q~e.se .:adop.te' o seg1-linté. •proj!leto< 

.,,;A_,,assembléa:get:al:r®oh<é: . 
. '' A~K' ti• Fielã~:aJ!lprd...,a.d~''as'• ~rég~;ihtes' pé'rrsõeS'r 

Cúncédtdas.•'Pól'·'de·ereto~ de:44'·dé>•JailmTO'Ue:"187Í .. · jf 
sabe;:: · ·' 

"'~d••·:• ·Pen:swes' 'mens-a'eil'·'' :de!.ci SSí'' sem pl'ejlliz'e' do 
nre'i0:soidb 'quti' lliw· ·competlr;>·w·D. L'e11pohihlaf>IIópt!s: 
dos;;Rei:sp.- viuva::. dó· 'JC&pi.tíi:o~tenente<·Efit~sfíó\ Aú'gni!t'Oí 
dos:i!iers,~ .. sendõ, estw.:.pen:sãüscorrespdhdelit<í"' a&• m~iõ 
se1tlor:d:a:rpMenté d:e se'rt;,filho; o :al'feves d:o·;H;I> lflll1ialitã0' 
de infantaria Horaci'i:>'~>Hetrriqu:e :dós ,;IWi!!i; de·~'fS\f'sil'tti• 
pJ:ej:ç!izo, do::meio soldo. q~~ -llre.;com.p.eti!ir a..D, -M~ia 
Viêita RabeUo~.irmã ;do, tenente. de . .illfantaa:ilL, Bêr.Da..r~ 
dihO' Viéioa . Rábello,. motto em, .cmn.baoo ; . ·de··308.'r~f!~ 
par.tidamente , e sem r pr.ej;!,l.Ízo . do, meio . sGldo, q.ua .'p!Jr 
lei lhe compétir,, aos.menotes ... Marfiz.a ,,e,José; filhos-, 
legítimos do capitão do exercito .. José· CarloshCa'bràl: 
e D ... Clara Rodrigues Cabral, cuj11; pensão em virtude 
da .carta imperial! de-7 â.e..Agoiito de'·1869 p~rcebi:a 'sua 
mãij sendo paga l1.rrmenor 'Jose.só'ine11te· a fé' a, .sul\ níàiQ-
ridade. · 
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s.ESS~O EM !2:DE:.:!IAIO DE~l. 

·" ~ 2.9 PeDiiio ~ual de 480S · :~. lunali:1.. D.elphin:~. 
da. .Mo.tta -e Silva, :Vl.uva .do 2Q ma.ch.iaistD. da· canho
neira Ftr114ndes Y.W.a; M:moel D.ias d:l. Silva, fallecido 

· no hOilpit&l de !Iumaitá. 
"Art. 2.• "E'w ]>eruúes serão pa.gns ia cata. dos 

respecti~·os .decretos. 
" Art. 3.• Re:vogiio-ee as düpos.ições .em contrario. 
"S;J.la. .das .commi$sues, . em 12 .de Maio de 1871;.

Caf'llti#"o da Cunha.--c. Rocha. ,. 
" A commi.Esão de pensües e ordenados, tendo -ex:l.

minado a eópia do decreto de 30 de Novembro de 1870, 
relath-amente ao engano h&-..ido no nome do soldado 
do 35• corpo de voluntarios · da patria Ber.edicto .Cus
todio Bneno, u. guem fõra concedida a pensão de 
400 rs. dio.rios por decreto de 18 de Maio e approvado 
pelo d~reto legisbtivo n. -1,874 de 13 de Outubro do 
J#erido anuo, é de-pareoer que seja adopmdo o se
guinte ·projeoto. 

" A assembléageral rcs:>l ve : 
" Art. 1.• Fica opprovado o decreto de 30 .de No

.vembro del870, -em que re decb.w :que .a .pensão ·di:l.
ria. de {lOO :-rs., .que ··fõra. concedida ;por decreto de :18 
de Mnio. ,e ,approvada ~o ·decreto 1egisls.ti;·o .n. 1 ,sn 
de 13:de0utubro do rduido wno o.o soldado -do 35• 
.corpo de. voluntll.rios .da .patri.a. Benedicto Custodio 
:Bruno!.. deve.,enteuder-se,concedida..ao soldado do mesmo 
corpo .!Senedicto Custodio Bueno. 

:«-Art- :2.• utapensiio-aerá ~ga. do. data do .primeiro 
decreto da .concessão. 

.u. Ãrt •. . 3." oRevogão.,ae .as .disposições . em .con
trario. 

a &la .dàs .ooiiiiilissi:ies, «n :12 de Maio d.e 187:1·
Ca~iro .. da Cu,.ha.~. :Rocha..» 

" .A commiesiio de ,pensões e ordenados , tendo exa
min:l.do-a.s cópiu.s doallecretos de 4 de Janeiro de 1871, 

. que concedem. pen8Vea , é-·de .parecer que se ado}lte o 
l!eguinte projecto : 

" .:A..assambléa.,.geral resolve: 
" A<rt. ·1.• Fi.cão nppro~adns . .as seguintes pensões 

dia:rias, .eoncedida.s por decreto de 4 de Janeiro .de 
1.871 , de1~ rs. aos soldados do 13• -baulhão de in
:funtuia. !ll:moel Simplicio dos Santos, do 48• cotpo .d.e 

· voolnllt:lrio' da. palri.a. Manoel Joaquim Torres , de 
· 50Q :rs. a.o.ampeçada -dq•24• corpo de voluntarios .d:J. 

patrio. Manoel Antonio dos Santos, invalida.doa em com-
bate. · 

..... ATt. 2. Q Estas pensücs sCJ:io pagu.s da data doll-JleS
pcctivos .decretos. 

" Art. 3.• Revogão-se as disposiçi:ies. em contrario. 
« Sala das comitlÍBBües., .em 12 de 1-ta.io de ·1871. -

C<J.rneiro da. Cunha.-C. Boa.a • .» 

" Á commis~iio ·de pensõcs e ordenado•, tendo e=-
. min&do as cópias dos decretos de 9 'lia ~vembro de 

1870 e . seua respectivos documentos, que concedem 
pensões, é de parecer que se adopte o seguinte pro
jecto.: 

.. .A. .8.61emblé&J~eral resolve: 
• Art. 1.• Ficào appro~adas -M segni».tes pensões, 

· ei>nced.idO pc.!'decretoe.de 9 .de-Novm.bro.de 1870: de 
-428 · m~n&aeil· eem-prejaizo do monte-pio que lhe p<ma. 
competir, a D. Herculana ~ndida ·Pimentel, miii do 
2• tenente da :u:macla.::t>Iueos· Augusto· Pimentel_, fulle-

( cido . .em . comoquenci.a. .>de emermidades -adquiridas na. 
· esquadrn em opera9àes .contra. o·.cx:~pAsidente da repu
bliaa: do P.a.ragua.y; . de 30S mensaes, sem prejuizo do 

· meio aoldo. que . .poEaa ·lhe competir, .a. D • . Aluandrina. 
, DeUina .:de G:astro, e de igul.quamia.rep.utid.amente 

o.os menoret! .Antonio, Maria. e José, .aquella -riuva e 
estes filhos - do. •cu.pi:ao.do . oorpo -policial da provincia 
.do. Cenrá Au~nio•Maria. -de ~tro,.aeudo a pensão -con
cedida no ' menor . variio paga. aómente ~té :1. sUD. maio-

. riQaide. · 
: « •Art. 2. • Esta&. pensões serio pagas da. data dos ree
;pectiYOs d~a. 

" Art. 3. • Revogãcrae as <lisposiçües em contrario. 
or-&ls: das ~õesy-em 1.2 -de }l:l.io de 1871.-

~Car.neíro -ck& · C...alia.--c. Jlocka. " • · 

•.A ·co~:de, ~ns\ies . e, .ordenadoa;1 ~nào . . e;::~ 

·minado a :cópi.a. do .decreto -de ~0. de Outubro de 1870 
que concede uma penaiio ·11.0 brjg&deiro honors.riA d, 
..exercito, Dr. Fr.anciooo ·Pinheir~ Gn:i~, é de-F•
~ .qne.~j& adaptado .o eeguinte projecto: 

·« A Msembléa. geral resolve: 
" Art. 1.• Fica. approvada a. pensiio.o.nnu:U de 1:2008. 

concedida. .por decreto de 'lO de Outubro .de 1870, ao 
brigadeiro honoratio do exercito Dr. 'Francisco Pinhei
ro üuimarães, em attençiio aos distinetos e relevantes 
eerviços, que prestpu na. guerra. contra o governo do 
P&raguay-

« Art. 2.0 Esta. pcnruo scr:í. paga _ da data do mesco 
decreto. . · 

".Art. 3. • Ficão revogadas as disposiçües em eon
trs.rlo. 

Saio. das commissões, em 12 de )!aio de 1871.-Ca.r
miro da Cunha..-C. Rocha. 

Um-se, jnlgiio-se objecto de deliberação, e vão a 
imprimir para. .entro.r ll:l. .ordem dos trabalho~, os se
guintes .projcctos: 

NATClULWÇÕES. 

. ., Á assembl-'o. geral resolve: 
«Art. 1.• ·Fica o governo nutorisado a mandar ex

pedir carUI. de cida.dr.o ·brazilei:-o nos subditos portu
~ezes Joaquim Pinto Rosa, João José .FoernandeP, 
..João. uite de M:il,"Blhães, residentes em Lercnn, n~:. 
pro11inci:l. de S. Paulo, e n :Domi:ngos José ·Lisboa, Tho
.maz .de Aquino Rebcillo Soares, e ao subillto fra.ncez 
Simão Levi1 ~esidentcs Dll comarea. de Taubaté, da 
mesmu. pro\"lllcla. 

" Art. 2.• Re'l'ogão-se as disp01<ições em contr-..rio. 
«·Snla da.~ .sessões, 12 de l\lo.io de 1871. -Paula 

Tcledo.,. 

,r.oruu.s. 

<<.A l\Ssemb.léa .geral resolv.e .: 
« Art. 1.• São .concedidas dll:Ls loteriAs a.fa"'"'r das 

obras da noveL igrej:~o . :de Nossa.Senhor:i da Penha do 
:Recife, comcÇlldãs pelos religio80s capuchinhos. 

" ;t\It. 2. • Est:l.s :loterias-aeriio e:tira.hidas = côrte, 
na. conformidade do .pl=o exiatcDtc. 

cc Art. 3.• Re,'Og'.J.O-se ,a.a tÍSj?OSi<;l(jcs em -contrario. 
· . « .SalL d:ls sessües, ·11 de MaíG •.de 18'il.-Pinlo de 
.ca.mpo•.-T. :.11..nco.r Artntipe. » 

.A.chando-se . na enla immcdi!lt:l. o ·sr. ministro i!os 
negocios estnngeiros, o Sr. presidente coiXVida aos 
Srs. 3• e 4P secretaries par!!. recebê: lo; o qUal en tr:m4 
do. e collocando-ec á esquerda · do .Sr. presi~en~, 
prooede :í. leitnta de rela.torio da replll'tição 11. seu CAr

~o; finda a ')_n:l.l, retira-se acomp:LI!hado pelos meemo' 
Sra. seer~tar10s. · . 

O. relatorio é remettido~~te11~~-tisu. commiseão. 

PllOPOS'r.\. DO . ;'IUXJSTEJlfO J)i. .llôiUCt!LTUJr..\ • 

.!DDIJ!lci:mdo,.se a chegada. do.-Sr. ministro .da. agri.: 
cultura., o .-Sr. prer.ide$ nomê& os ~- Al:aujo,Góee, 
Carneiro dn Cunhn., · Coelho Ródriguea, Henriques, 
B:llU.a -e Piuto · Pusao:~;. pura recebe!-lo ; o qual, se~:. do 
ümoduzido com. as. f.orinnl.,idad.ee: do .estylo, to= .as
&eDto á direita do Sr. , Jm~Sid.out:e, .e, ahi p~de i 
leitura do. eeffiÜllte .propoliot:!.; 

« Augustos e-digni8!!imos Sra. reJi>resentantes dn ::ação. 
-Niio convindo que continue 111deeis& a I!OlnçZW .a. 
-questão scn·il, ·wge dirigi-la com aoerto por caus:1. :<!:, 
fortuna -particular e pu\)!i~ . · ·-. . · 

·" Di~posta- o governo··•mpeR!-l&oonOQI'rer para <e_";le 
adoJ?tcis pwvid.mci:!-15 que TeMlZelll· paUMda,·maa ~o-

. -cesit;.vamente a ema.ncipação .O.a-411!cravaWra. no:-Bruil, 
ele ordem de S. M. o lm;oerador tenho a honra de -aprt
sent:lr-voa· u. proposta seguinte, ná qüa.l a sor_;e U.. 
geraçücs !uturaa e os direitos da. ·propriedaile eXl.lte:&:.te 
kO attendid01: 

J'~OPOSTJ.. 
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no Imperio desde & da.ta. de~~ta lei, ser-lo consideradoa de 
condição livre e ha.vidos por mgenuos. 

« § 1.• Oa ditos menores fi.e&ráõ em ·poder e sob n 
autoridade dos senhores de suas mãis, os quaes terão a 
obrigação de cri!~.-los e tra.ta-los até á. idade de 8 aJmos 
completos. 

« Chegando o filho da escrava a. est:L idade, o senhor 
da. mã.i terá a opção1 ou de receber do Estado a mdem
ni.s&ção de 600$, ou de utilisar-se dos serviços do menor 
até á idade de 21 annos eomplet~s. No primeiro ca.so 
o governo receberá o meaor, e lhe d:lrá destino em 
eonformidada da presente lei. 

« A indemnisa.çiio peeuniaria acima. fixa.da. será paga. 
em titul~s de renda com o juro annu.'ll de 6 %, os quaes 
se COilSiderará.õ extinctos no fim de 30 annos. 

a§ 2.• Qualquer desses menores poderá.remir-se do 
onus de servir, mediante préTia indemnisacyio pe
clllliaria, s.ue por si ou por outrei!l offerecy:a. ao senhor 
de aus nuu, procedendo-se á avaliacyão dos serviços 
pelo tempo que lhe restar a preencher, se não houver 
accordo aobre o quantum da mes!Illl. indemnisação. 

« § 3. • Cabe tambem aos senhores criar e tratar os 
filhos que as filhas de suas escravas possão ter quando 
a.quellas estiverem prestando serviços. 

«Tal obrigação, porém, ces~rá logo que findar a. pres
tação dos servtços das miiis. Se estas !illecerem dentro 
da.quelle prazo, aeus filhos poderão ser postos á dispo
sição do governo. 

" § ~-· Se a mulher escra.va obtiver liberdade, os fi
lhos menores de 8 annos~ que estejiio em poder do se
nhor della., por virtude ao § 1•, lhe seriio entregue• 
independentemente de indemnisação, excepto se prefe
rir deixa-los e o senhor annuir a ficar com elles. 

•§ 5.• No caso <à a.lienação d& mulher esera.va, seus 
:!ilhoa livres, menorea de 12 aunos,'a aeomp:mhar-.í.õ, 
ficando o novo senhor da meama escrava subrogado nos 
direitos e obrigações do antece880r. 

« ~ 6. • Ceu8. a preata~iio doa servic;oa doa fi.lhoa daa 
eacravaa antes do prazo marcado no§ 1°1 se, por sen
tença do juiz, reconhecer-ae que os aenhores das mií.is 
oa maltratão, in.íligindo-lbes castigos exceasivoa ou 
faltando á obrigação de os criar e tratar. 

«§ 7.J> O diieitoeonferido aos senhores no§ 1° po
derá. aer tr-.maferido nos casos de succeuiio necessaria, 
devendo o filho da eaerava preatar serviços á. poasoa a 
quem DBI _partilhaa pertencer a. mesma eacrava. 

o: Art. 2.õ O governo -poderi. entregar a aSBOCia~ 
por_ elle autorisãdaa oa filhos d&a eaeraTBB, nuCJdos 
cieade a data deata lei, _que sejio eedidos ou abando
nadoa pelos aeahorea dellu, ou tirados do poder deates 
elll virtud& do art. 1• § 6.• 

a I t.• Av ditaa auociaç6ea terão direito aoa aerviços 
ptuitos doa meorea üé á idade de 21 a.nno11eompletos, 
e poderão alugar euea aerviço11, maa serão obrigadu : 

a 1.• A criar e tratar oa mesmos menores 
" 2. • .A con1titnir l'G.r& cada um delles um peculio, 

consistente na quota Cios aalarioa que para. eate fim fõr 
ruervada nos respec:ti vo11 esta.tutoa. 
~ 3.• A p~r-lhea,fiudo o tempo de serviço, apro-

pnada. collocaçao. 
«A 2.• .As usociações,de quetra.ta.o paragm.pbo an

tecedente, serão mjeitu á inspecção doa j'DlUB de or-

p~~· o~;~· - f.. pli 1 ·- d e.....,ta ~..,....1çao "ap caTe ... eaaaa e expostoa, e 
ál pe810&a a flUem os juizea de orphioa enca.rre~m 
a eiiucação doa ditos menorea, na falta de aaSOCl&ÇÕel 
ou eatabelecimentoa cre&dos para. tal fim. 

« &3.0 Ficaaalvo &O goYemo o direito de mandar re
colher oa referido• menores aos eat&belecimentos pu
blioea, mmaferindo-ac neste c:uo llara o Ellt&do 1111 
ob~ queo I 1• impõe ás uaoc~ autorisad.as. 

• Art. 1.• Se1'lo cau1meute libertailoe em ead& pro
-rl:tcia do Imperio taatoe eacra-roa qua.utoa eon-eapon
derea' quota A!Ulaalmente di!lponi'Yel do fundo desti
nado pu& ema.neipaçlo. 

"I t.• O fundo de emandp~io <".ompõe-ee: 
« I.• Da taxa de e!aravoa. 
a !.• Doe impoato1 geraea ~obretranJmieaão de pro

priedade dos IICif&VOll. 
c 3.• Do proc!uc:to de Hia loteriu &Diluaes, isentai de 

impoetoa, • 41& decima parte du 41ue forem eoooediiaa 
oi' ora em 4iute para ~11l u capital io Imperio. 

« i.• Das multas impostas em virtude desta lei. 
" 5.• Das quotas que sejã.o marea.das no orçamento 

gl!ral e nos provineiaes e munieipaes. 
«. 6. • De subscripç:ões, doações e lega.dos com esse 

destino. 
« ~ 2.0 As quotas ma.rcaoiaa nos orçamentos proviD

eiaea e municipaes, a.ssim como as subscripçõea, doa
ções e legz.dos com destino loeal, serão applicada.s :t 
emancipacyii.o ~~~~~ provincias, comsn:a.s, :o::..:llicipios e 
freguwa• deSlgnacla.s. 

«Art. 4.• O esera.vo tem direito ao peculio proveniente 
de seu traba.lho, economias, doações, }Qgados e he
ra.nça.s que lhe aconteção. O govemo .Providenciará. em 
seus regulamentos sobre a colloca.c;ao e garantia.s do 
mesmo pecnlio. 

« ~ 1.• Por morte do esera.vo, seu peculio se trana
mitte aos ascendentes e descendentes, segundo a ordem 
hereditariaestabelecida pela lei; na falta de herdeiros 
necessarios, ao conjuga ; e na. falta. de uns e outros, 
aerá. o peculio adjudicado ao fundo de ema.ncipa.ção de 
que trata o art. 3. • 

"§ 2.• O escravo que, por meio de seu peeulio,oupor 
libera.lidade de outrem, ou por contrato de prestação 
de futuros serviços, obtiver meios para. i:Jdemnisação 
do seu valor, tem direito á. alforria.. Se a mdemnisaçio 
não fOr fixada ~r accordo, o será. !lor arbitramento. 
Nas vendas jud.iciaes ou nos mventa.tios o preço da al-
forriQ. será o da. avaliação. · 

" ~ 3.• Ocoutrato de prestação de futuros serviços, 
para o esera.vo obter Bua hberdade, é dependente da. 
approvacyão do juiz de orphios, e não poderá exceder do 
maxJ.mo de sete annos. 

« § 4.• O escravo que pertencer a condominoa e fór 
libertado por um destes, terá. direito á eua alforria, 
indcmnisando os outros iienhores da quota do valor que 
lhes pertencer. Esta. indemniu.ção poderá ser paga com 
serv1ços prestados por prazo não maior de sete annos, 
em co.11formidade do puagrapho antecedente. 

« ~ · 5. o A alforria com & cl:s.uanla. de serviços durante 
certo tempo não ficará. annullada pela falta. de imple
mento da mesma clausulat :maa o liberto será eompel
lido a cumpri-la, por me1o de trabalho nos eatabel-.
cimentos publicos, ou por contratos de serviços a par
ticulares. 

« § 6.• As a.lforrias, quer gratui~ q,uer a titulo 
oneroso, serão isentas de quaesquer dire1tos, emolu
mentos ou despazas. 

« § 7.• Em qualquer caso de alienação ou tranamia
aio de escra-vos é prohibido, sob pena. de Dullidade, 
aeparar os eonjuges e os filhos menorea de 12 anno1 
do pai ou :mãi. · 

« ~ 8.• Se a di'riaiiode bens entre herdeiros ou aocioa 
não comportar a reunião de uma familia\ e nenhum 
dellea preferir eonaerva-la aob o seu domiluo mediante 
deposição ~it;~ota-pa.rte dos outros int.ereaaado., eer5. 
a. mesma f · vendida e o seu producto rateado. 

« ~ 9.° Fica dero~ a ord. liv. 4•, tit. 63, na parte 
que revoga as alforr1a1 por ingratidão. 

<< Art. 5. • Serão aujeitas á inapeeção doa j~ius de 
orphãoa aa sociedades de emancipação já organiASdas e 
que de futuro 11e or~. 

a § unico. Aa ditas aociedadeaterão privilegio aobre 
oa serviços doa escra.voe que libertarem, para iDdem
nisaçio do pr~o da compra. 

« Art. 6.• Serão declarados liberto11: 
.. ~ 1.• 0• escravo. da m.ção, dando-lhes o governe~ 

a oeeupa.çiio que julga.r eouvemente. 
cc ~ z. o Os eacra.vot dados em uaufructo á c:or6a. 
« a 3. 0 01 eacraVOI daa ordena regulares, dentro lie 

sete annoa1 mediante accorde do governo com a.e mesma. 
ordena retiaiol&l. 

« § ~.o Os escravos das berançu ,.._.. 
0: a 5.• Os e&craToe que HlV&rem a Yi.d.a de 1111'111 ae

Dhores e dos u~dentea ou de~~<:endentea de&teL 
" !; 6.• Os eacra'Yos ab~donadoa por aeu1 Bellbore~. 
" Se estes os :.b&Ddonarem por inValldoa, Hrão o~ri

gr.doa a sl:menta-lo!, aalt·o o euo de penuria, MDdG as 
alimentos taxados pelo jai.z de orpbãoa. 

" 6 7 .• O eacravo que, ~r consentimento e2:pre1110 do 
· eenborl.. -ee eatabeleeer por qualquer f6rma como llvtt. 

" 6 1).• Em geral oa escravos li"bertadoa em <rirtude 
desta 1el ficio ~cra:lte ci:tco amlOI IOb a m~ do 



Câmara dos Deputados - Impresso em 23/01/201 5 14:15- Página 1 de 1 

SESSAO EM 13 DE MAIO DE 1871. 

governo. Ellcs são obrigados a contratar seus serviços, 
.sob pena de serem constrangidos, se viverem vadios, a 
trabaJ.har noa estabelecimentos publicas. 

a Cessará, porém, o constrangimento do trabalho sem
pre q:1e o lilierto cxhibir contrato de serviços. 

« .Art. 7 .• A primeira instanch em todas D.S questões 
civeis de liberdade será. a do juizo de orphãos. 

« § t. • O processo será. aummario. _ 
"~ 2.• HAverá aypellação e:~:-otficio, q-o.ando as dect

sões forem eontrarias á. liberdade. 
cr § 3.• Os promotores publicas poderão promover os 

direitos e favores que aa leia concediio aos libe~s e 
escravos, e representa-los em todas·as c:n.usas de hber-
da.de em qne 1orem partes. • . 

(I Art. 8.• o governo mandará p_roceder a. matrlc~a. 
especial de todos os escravos e;ustentes no Imp~n_?, 
eom decl:u'aç.'\o do nome, sexo, 1da.de, estado, apt1dao 
para o trabalho e filiação de cada um, lie fôr conhe
cida. 

« ~ 1.• O prazo em que deve comeÇ!Il' e encerrar-~e 
a matricula será anuunciado com a ma10r antecedenc1a 
poeaivel, por meio de editaes npetidos, nos qll:l.es será. 
meerta a diaposição do paragrapho seguinte. 

u § 2.• Oa escravos que, por culpa ou_ omisaão dos 
interessados, não forem dadoa & matncula, até um 
anno depois do enc:trramento desta, serão por ease facto 
COnBideradoa libertos. . 

"§ 3.• Serão tam.bem matricukdos em. livro distincto 
oa filhos da mulher escrava que por esta lei ficão 
li~- • 

" Incorrerão 05 senhores omiuoa, por negligenCia, na 
multa de 100S a 200S, repetidas tantas vezes quantoa 
forem 01 individuoa omittidos i e por fraude, nas pe-
nas do art. 179 do codigo crimÜ!Ü· . 

" ~ i. • Os paroohoa serão ob~os a ter h '!Tos es
peciaes para. o registro doa nascimentos e ob1tos dos 
filhos de escravas nascidos desde a data de6ta lei. 
Cad.3. omia&ão sujeitará. os paroehos 6. multa de 100SOOO. 

«Art. 9.• O governo fica autor.isado: . 
« § 1. • Para rel[ular a jurisdicção volUiltaria e c:on

te:aciosa do juizo a:e orphãoe com relação nos escravo~ 
e aoa individuas livres on libertos em "rirtnde desta le1 
sujeitando o regulamento á. approvação do poder legia
latiTo. 

"§ 2. • Para, outroaim, regular as funcçõea dos pro
motores publico• conforme o art. 7. • 

a§ 3.• Para impOr multas até 100S, epriaão~até um 
mez, nos regulamentos que fizer para execuçao desta. 
lei. 

" Art. 10. Fi~ revog&du aa diapoaições em con
trario. 

«Rio, 12 de Maio de 1871.-fleodoro J1. F. Pereira. 
da, Sil,a.. » 

O S~t. PustDEIITE declara que ~ camar~ to~:!. na 
de.-ida conaidcração a proposta do poder executn·o. 

S. Ex. reti~ee com as mesmas formalidades. 
O Sll. PazesnEMz declara tambem que a propo5ta val 

re!mettída i commiasiio de jwtiÇA civil, vieto já. ter cum
prido o eeu DWldato a commi&aão especial nomeada o 
&nllO passado. 

O Sa. C.L"'DIIIO :.blUIEI1 de()Ois de algumu obaerva
~ões, manda :1. mesa o seguinte requerimento, que é 
lido, r.poia.do, e eDtra em dilcusr.iío. 

" Requeiro q~e a l_)TOpo&t& d? poder executivo ~ob!e 
o elemento servil aeJ& remettidà a uma coi:UlllBsao 
especial de cinco membros eleita pela eama.ra. • 

Pedindo a pala'ml o Sr. Coelho Rodrignes, fica adiada 
:a.oiisc:uuão. 

O Sa. C.t.umo !ri&RDP requer ur~ucil\ pr.ra eer dis
cutido immediatamente o ~eu J'eliUerimeuto. 

t!ldo proc.der-ee 'vo~ da wgeucia, reeoz:hece-ae 
não ha"Fer nlUZiuo legal; pelo que o Sr. presidente 
iieclara o. diacuseio cnurradã.. 

Dada • ordem do dia, lev&~~ta-~e a ~ttsio ás no\'e 
llorss da. noite. 

A.eta. em 13 de llalo. 

PB.&SlDENCIA. DO SI!.. CllllZ JIA.Cli.A.DO (1° VlCE-P.RESIDEliTE). 

A's setehorasda.noite, feitaachamads,achão-se pro-" 
sentes os Sra. Cruz Machado, Portella, Para.nhos, Pinte 
Pessoa, Guimarães, Candido Mendes, João Mendes, 

_ Angelo do Amaral, Souza ReiB, Paes de Mendonça, 
Candido da Rocha, Dionysio Martins, Corrê& de Oli
veira, Manoel Clemeutino, Menezes Prado, Coelho 
Rodrigues, Paula Toledo, Canedo, Joaquim de Men
donça., Andrade Figueira, _-\zambuja, Ca.psnema, &
~so da Camara, Gama Cerqueira, Mello Rego, Rodrigo 
::;ilv~, Ferreira da Veiga, Silva Nunes, Me1lo Mattos. 
F. Belisario, Duque-Estrada. Teixeir;~. e Paulino de 
Souza. 

Faltão com p:n-ticipa.ção os Srs. conde de Ba~pendy~ 
Affonso de Carvalho, Assis Rocha, Ara.ujo Lima, barão 
de Anajatuba, Candido Torres, Fausto de Aguiar, Fer
nandes Vieira, Ferreira Vianna, Gomes da. Silva, Luú: 
Carlos, Nehias, Lamego, Pederneiras, Rosa, Augusto 
Cha'\'es1 Teixeira Junior, Araujo Góes, Dias da Rocht. 
c Bahia; e sem ella. os Srs. Aurelisno de Carvalho, Alen
car Araripe, Almeida Pereira., Antonio Prado Augua
to de OliveirA, barão deAraçagy, bariio da AnJ.ia, b~ 
da Villa da Barr:1, Barros Cõbra, Benjamim, Bo~s 
M&ntciro, Bittencourt, Bandeira de Mello, Canditio 
Murta, Camillo Bnrreto, Camillo Fi!roeiredo1 Cuado, 
Carneiro da Cunha, Cicero Dantas, Costa Pinto, Car
doso de Menezes, Domingues. Diogo Velho, Diogo de 
Vaaconeellos, Evangelistn Lóbato, Fiel de Carvalho. 
Fontes, Floriano ãe Godoy, Fernandes da Cunha, 
Ferreira de Aguiar, Ferreira Lage, G&lvii.o, Gon
\)1\lves lU Silva, Gomes de Castro, Henriques, He
raclito Graça, Janseu do Paço, Junqueira, Jerony
mo Penido, Joaquim Pedro, J. de Alencar1 José Cal
mon, Leal de Menezes, Leandro :Maciel, Lima e Silva, 
Mello Moraes, Moraes Silva, Monteiro de Castro, Mo
reira da Rocha, Perdigão Malheiro, Pinheiro, Pereira 
Franco, Pereira da Silva, Pinto Braga, Pinto de Campos, 
Pinto Lima, Pinto Moreira, Salles, Siqueir!1 :Menil~ 
Símõea Lopes, Sobral Pinto, Taques, Ueh011. Cnvalc:mt'-> 
Vicente de Figueiredo e Yieir:o. da Silva.. 

O Sa. PnEStDE~"TE declara não haver seesii.o por falte 
de numero legal. 

Niio obstante, o Sr. 1• secretario procede á. leiturl
do seguinte 

EXPEDIE:STE. 

'Cm officio do Sr. ministro do imperio, pedindo dia-e 
hora. para ler o relatorio da re}lartição a.ll6u cargo. -
lliarca-ee o dia 15 á uma hora âa tArde. 

Outrn do Sr. ministro da guerra, fazendo identiC$ 
pedido. -Marca-a~ o meamo dia :i.a duas horas e meiA-

Outro do ministerio da fazenda, enviando, em respos
ta.,u cópias do• avisos 8Qbre o requerimento d~umenta
dono qli:U Joio da Gama Lobo Bente!, ex-mspectol'
geral da extincta. repartição de medições das .te'f!'! pu
lllic:aa da provi:lc~a. das .Alag6u, pede • 1'Utítu1çao dt. 
q_UA:Itia de 1:306:18091 importancia das diarias de doua 
apontadores e de jornaea de divenos traba.lhadorea, 
gloud:l em ·~ .~ntae por ordexu do governo. -A 
quem fez a requtstçao. 

Seis do 1• eecretario do sena.do, communicando ter 
eot~~tado ao mesmo senado que foriio sanccionadal u 
resoluçVes approl'ando variaa penaõe11 mandando m~ 
tricular dil'eraos eatnc'antee, concedendo ao padre_ Luu: 
Gonçalvea de Anro, vignrio colbd!>. da freguezt.n ~e 
NoMS Senhora de Nazareth, e da. Vtgta, na provtneta. 
do Pa.roí., tre& annos de licença com o vencimento. da. 
rupcctil'a C:Oll8fUI, e concedend_o carta de n'Úilrah~ 
9io ao aubdito portti.guez Jol!é L1no do Couto Jumor 
c a outros.-btei.r&da. 

Um req~erimento de Carlos 53-biuo de ~IalbeiroF, t-
di:~.do que seja elt\·ad& a penaão. que on pereebe.
A' eo:nu:.:Ssio de pe::IIÚCS e ordenadot. 

. ' 
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Sessiio em 15 de :Uaio. 

PRESIDL"ca DO SB- CONDE DE JL\.El'E~-n'\'. 

'SÚmAl\lO.-Expedi~.-I'r·i~ilegio a E. S. Ascagne.
PediiW de docummiOs.-Ordem do din..-Eiemmto scr
"il.-Arrccadação de Npolios. Vota!"ão.-Fonnaçao de 
am colleg10 eleiiOral. Eflcerramcnto.--:Creaçil.o de col
kgio• eleitorat8 • . EnC(rramento.-Matrrcula de · l&tudan
trs. Encerramcntt>.-E.trada de f•·rro de Pelr6poz,.. 
Eflcerranrmto.-E•trada de ferro da pro~iflcia de San
ta-Catlurr.fla. E11ccrramerrto -Patrimonio da camara 
mun;cipal da t•il/a de Tur!J!lsoÚ. Errcerrammto.-Li
cença ao ]ladre M- F. C. de Campo•. Encerrammto.
Limitcs dao JlTO'<incias de Ser!Jipe e das Alag6a.>. Ob~c:
.:açl)es do• Sr·• · Sobrdl Pinto, Mem::;es Prado, ['trdryao 
Jlalheiro c Alencar Araripc. 

Ao·meio-dia, feita a chamada, c achando-se presentes 
os Srs. conde de.B:.ependy, Portella, Parnnho$, Pi~to 
Pessoa, Guimnrães, Monteiro de C:~stro, Jo:I')Ulm 
Pedro, Gama. Cerqueira, Ammbuja, Luiz Carlos, João 
:!11endes, Junqueira, C:l.nedo, Uchôn Cavalcanti, Au
gusto Cha.ves, Vieim d:t Silva, Coelho Rodrigues, 
~encar .Ara.ripe, Pinto de Campoe, Evan;;elist:l. Lo bato, 
Costa Pinto, . Ar.mjo Góes, Hodrigo Sih-a, Lamego, 
barão da Ana~ Sobrar Pinto, Cruz 1\í:J.Chado, Raposo 
da Camar&, Teixeira Junior, Souza Reis, Menezes 
Prado barão da. Yilla da Barra, 1\Iello !llora.~, Hera
çlito Graça, Bittcncourt, Candido da Rocha, Leandro 
Maciel, :Ma.noel Clementino, Dias da Rocba, Gonçalvea 
da Sil~-a.. Cardoso de l\I~zel!, Fernandes da Cunha, 
Benjamim, .Lima e Silva, An::elo do Amaral, Andrnde 
Figueiru, F.m-cira da \eiga., Dionysio Martins, Cmdido 
:!~Iendes, :Moreira da Rocb.u, Corrêa de Oliveira., Pereira 
Franco, Aureli:'-no de Ca"rvalbo, :Mello n~g~, Pereira 
da Silva, F&re.lr3. de A;::uiar, Jeronymo Pen1do, Bnn
àeira du .Mello, Camillo Fi~eiredo, : Ferreira Lage, Joa
quim de :Mendonça, Ba.Jua e Jose Cslmon, abre-se a 
eessão. 

Compnrceem depois de aberta a eessão os Srs. Ca.
n.do, F. Bclisario, Fontes, Fiel de Carvalho, Cicero 
Dantas, Fnn.to de Aguiar, Henriques, Silva. Nunes, 
Capanerna, Paulino de Sonza D-aqnt-Estrada Teixeirn~ 
Affon60·de"Ca.rvo.lho,'Paula Toledo; Perdi;1;ii.o 1\l:Uheiro, 
Taques; Domingucs, Leonel de Alencar, Diogo de Ya.s
c:onoollos, J. de Alcmca.r, 1\Iello Mattos, Paes de Men
donça e Janscn do Paço. 

F:Litiio com pa.rticipa<;üo os Srs. Assis Rochn, Araujo 
Lima, bnrão de Anajatuôa, Candido Torres. Fernandes 
Vieira, Ferreira Vianna, Gomes da Silva, ::\ebias, Pe
derneinu, · RoM, Simões Lopes ·c Sallcs; e sem ella os 
Sn!. Ai111eida. ·Pereiro, .A:ntom() Prado, Au;::-nsto de Oli
'"eira, barlo de ATBç:tgy, Bnrros Cobra, Borges Mon
teiro, Caodido :Murta, Camillo Barreto, Carut·iro da 
C1111ha1 Dioga.Velho, Floriano de Godoy, Gah·::o, ~ 
::nes de Castro, Leal de ::.IIenezcs, Mo•·acs Silva, PI
nheiro, Pinto 13~ PintQ Limat Pinto )lareira., Si
guelrA :llendes e "'üc:ente -de l:lguen-edo. 

Lêm-se e approvào-se as acta• .tlas antecedentes. 
O Sa. 1• SL't:nET.uuo di conta do eeguinte 

EXPElliE:-."TE. 

Donsofiiciosdos Srs. ministros da. marinha e dajustic;-~, 
pedindo dia -e hora. para apresent~m os relatorios das 
:repArti~õcs a eeu· cargo.- ':\Iarea-ee para o primeiro o 
'dia de hoje á hora. e meia ·da u.rdc, c pa.ra o segundo 
·ú tres horas do me~mo dia. 

Outro do rni:li>tcrio do i:nperio, rc:nettcixlo um im
pre~so denominndo-Rcport from ·rhe scltct cornmittec 011 
bu.!-ifl(.>! o f tlu hora c; to9e4/1tr u:ith the p' occrding• o( lhe 
commilltc., minulc! o{ ccidencc, alld appendiz -h:ecebido 
oom a.grauo. 

Outro do mini!'tcrio dn. ~c!a, c::"\"iando o requeri
mento em que o BaJleo do )la.r:mhio p,·etende · proroga
<;ão de pra:co de !Ua. duração c o":ltras ~õe5· em !I!Us 
eatatut.os, que o h:~.billtem ·a ele\":l.l' o RU capital e a 
ampli:tr l:·q opcraçve~, a~:tinc!o ::<:ll11a o~ empresti-

.\ 

I 

mos bypotheearios qne julga '"nntajosos ao desenvolvi
mento ·do credito Dlal 'na 'provincia.- A' eommissão 
de .faaenda. 

Outro do.mesmo miniaterio, -devolvendo, em resposta, 
o -requerimeDto doeumenta.do .em que Jeronymo José 
Tavares -pede ser embolsado da quantia de 3:6708; que 
a fllzench !lli.Cional ·:foi · condemnada . a . pllgar..:fue. por 
sentença proferich ·em·1848 ·pc!' juizo dos teitos destlr. 
côrte.-A quem fez a requisiÇio. 

Outro do m($IIIo ministecio, .tr:msmittindo, em res
posta, não só o requerimento do padre Antonio Can
dido de Alva.renga, vigario enco=cndado dn parocbia 
de :Mogy das C:ruz.es, na província de S. Paulo, pe
dindo a rcstitui~ão da posse e propriedade dos bens de 
raiz que pertencillo á. fabrica ch dita. p:uochia e que 
for :Lo scquestr:ld('s e incorporados aos p~prios nacioll!les 
por sentença do juizo dos feitos proferidaem-1868, como o 
officio diri.cido pela thesouraria. da fazenda da mtsm& 
proYinciol á directoria geral das rendas publicas e mais 
papeis relativos ao assumpto. - A. quem fu:í. a · requi-
sirlo- · 

011tro do ·ministerio da. ~erra, envi:mdo a consulta 
da secção de guerra e =iinha ·do conselho de estado 
á.cerc:a da "\"erdadeim intdligencia do art. 70 da lei 
n. 113~,1 de 2io de Agosto .de 1866.-A' commissão de 
marinha e guerro. 

Dous do 1 • · S<.-cretario do senado, ·participando que o 
mesmo senadc adaptou, e v:ú dirigir á sancção ·impe
ri.&l, ·.as resoluçõesautorisa.ndo o governo pa.rn conceder 
isen ção de direitos de importação aos materiaes neeea
sarios para Q.llaluaçiio. da agua.· potavel na cidade ·de 
Lavras, da provinci&: de .Minas-Geraes, ~ construcção ch 
poote de ferro sobre o: rio · ·.Maceió, = ·província das 
Alagõas.-Inteirada. · 

Outro do 1° ~ceretario da ·aesembléa pro,·incial co 
Ce:r;rá ; "fllYiaudo uma representação da me!ma . assem
bléa, em·a.qual pe~e que se promova o melhora.meu~ 
do porto da eapital da dita ·provincia.- A' · conuniseão 
de obr:LS. publicas. 

Outro do Sr .. deputado Al2t0nio Francisco de Salles, 
commnnicando não poder ainda -embarcar .p:tra a cõrte, 
por eeu m:l.'> estado -de sa.ude, o que f:tr:i. logo que 
ces~em seu& iucommôdos:-Inteirada. . 

Um .requerimento do major Alttonio José Dias Nunes, 
pedindo que lhe seja. co.ota.do·como tempo de ~rviço 
o <l.ecorrido.entre adnta .dodeC~eto·de tua reforma e a 
da publicação do metm()· decreto ·em ordem do dia G.o 
ajudante ge.oeral._.A' commis~ão de marinha e guerr&. 

Outro de:Germs.i:!o Fra.ncisco .de Oliveira, empreu;.
rio da. companhia. dramatica do tbeatro S. Pedro de 
•. !cantara, pedilido ·uma-subvenÇão para. ·:l mesma. com
l'I1Dhia.-A' commistüo de f:J.Zcnda. 

Outro de Bera.ldo .Pio :Pimenta Bueno e outroe, a1=
n08 da eseolu. central', :pedin!Jo· a; revo~odo·art. 1Sl 
do decreto n. 3 ;083 .de: 2.8 de Abril . de l:S63,. que ntg.!. 
o grio de bacbnrel em scicncias pl!ysicns e mathema
ticas 8.06 .estudaotes:que nllo.tiverem.obtido plE<na.menl>'! 
em·. todos ·os cinco :mnos. do-curso.- .IJ..' commis~ . C.e 
instrocçüo publiaa. 

Outro de Do111ingoa.Lyra da. Sih·.a, pedindo para !a
zer exame do 1~ anno de medicina da. côrte1 úepois cle 
appt~l\~do Do prepantorio.que lhe falta . - A' mestr.& 
commllisilo. 

Ot.tro. de Jóiio . José · Fagnn<1e11 de. Rcze~de e Sih·n, 
pedindo, sob CC!l'tss eondi\1185 o 'Privilegio da minera
dia dos·rios Cayapó;•:!>Iunnhão·e •eus affiuentes, r.:J. 

movincia de üoyaz. - .IJ..' . commi&~iio de agricul:ura, 
Í:ÜI:.:I.S e bosque;. 

PJI.I1'1U:4010 À. &. S. ASC.Uõ.U • . 

U-se, julga-se o~jecto de~delibeAçiio, e vai aii:Jp:i
:::ni.r par& e.otra.r na ordem doa tra.b&lhos, o projec~ com 
c;ue conclue o ~cguinte parecer: 

"_<\. commisoão de commercio, industriae arte•, :e::"o 
e:t.amin:r.do a. petição iunta de E111ilio Sal \"&dor -~sca~e, 
e achando de justiça o ~ue elle allega, é de rartct!r 
que eE"ja approva<lo o .eguu~te projecw de lei : 
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« A assembléa geral resolve : 
«Art. 1.° Fica 11pprovado o decreton. 4,621 de 4 de 

Novemhro ode 1870,.Catloedendo aEmWo Salvador.As
e&g::~c pri~ t=a preparar, .veader ~ ~rtar DlO
aaicos e embutidoS de. madeira ; :sendo, }'Ol'ém, elevado 
a. dez llmlos o -pmz:o do mesmo privileg~o. 

« Art. 2.° Ficão re..-oga.dns as dispomçües em con-
kario. · 

a Sala d:ls commiss<:iH, em 12 de Maio de 1871.-
J. J. de Lima e Sêltia Sobnnll.o.-F~iN Lcg•. » 

l'EI)IDO DE DOClll!ENTOS. 

. Lê·se, c é approvado sem debate, o segninte TCquc
runento: 

« Requeiro .qne por intcrmedio do Sr. ~inhtro da 
agricult=se obttnhiio cópias du representa<;ões, do
cumentos e parecerea que servüão de base -para a expe
dição do decreto n. · 3~ A de 29 de Novembro de 
1864. 

« Sala das sessões, em 12 de Maio de 187.1. -Jcro
nymo Maa:imo Nogueira Penido.» 

O .Su . . PRESIDENTE nomêa para seriirem interinamente 
llll& aeguintes .com:cais6ões: o Sr. :Ferreira da ·Veiga, 
~ substituir o Sr. I'into Moreira: ns. de ·contas ; o 
::Sr. Heraclito Gra<-,.& • para !Ubstitwr o Sr. Gomes de 
Castro na de pensões e <>rdell3dos; o Sr. Fiel Je Can-a
lho; yara- substituir o Sr. Pinlo' Moreira na de ca.maras 
mumcipaes; o Sr- Augwto Chaves, :para substituir o 
Sr. Augusto de Oliveira na de commcrcio, industria e 
a.rtea; e o -5r-bario de Anadi.-t, fr.l.ra substitnir o Sr. ba
rão de Araçagy m .de agricultura, minas .e bosques. 

O Sn. CoEL11o.ltomàoun pede di~pensn de membro 
da connniaaiioo . de estatistica , ,eokmisação; cateche~e •e 
civilisat;ão- dos indiós. 

Consult3da a. ca.m:u'3, resolve pela affinnntiva. 
O Sa:. PuEsiDENYE nomêa. para &l:lbstitui-lo o Sr. Diogo 

de Vasconcellos. . 

ORDEM DO DIA. 

ELEME:'ITO SimVIL. 

Procede-se á. votnçiio do nquerimento de urgencia 
offcrecido pelo ~r. Candido Mendes na. ultim~t fessiio , 
para que fosae eleita uma eommisEão especi;d da cinco 
membros para d!-r ,.parecer sobre n proposta relativa 
ao elemento ~ernl, ·e é ·appro~do1 e em seguida. · o 
mesmo requer1mento. 

O SR . .!.'IIESIDE!ITE declara ·que,- · sognttdo os estylos 
da casa, aer-.i. dado para a. ordem D.o dia seguinte o re
ferido. r~ueriment.o, salvo se a. QJ:IUir& J'ellolvcr votar 
a wt,"WCla para a ellliçüo da dita eommill!ào. 

O Sa. C.\.l'IDIDO MENDES requer mgenei:~. para ele· 
~er-ae immediatamentle a. mpradit& comurisr;üo, c ecndo 
a camara consultada, resoh·e pela affirmativa. 

Procedendo-se :í. eleição da referida commisl!iio es
pecial, recolhem-se.82 oeduln~, sendo 2 em briUlco, c 
aão eleitos os Srs. Luiz Antonio Pareira .Franco e Jon
quim Pinto de Campos com ~l votos; RaymUJtdo Fer
reir:J. de Ar.a.njo Lima e Joiio 'Mendes de Almeida. com 
41; e Angelo Thomaz do Amaral com 9.0. 

AIIRECAD.\~ÃO DE ESPOLlOS. 

Procede-se :í. vota~ do requerimento de adiamento, 
enoerr:~.do na sessS.o de 10, offerecido pelo Sr. Cardo~o 
de Menezes ao·J:!fojeeto ~torisMdo o g'O'I'etnO a rc:n
lar o juizo de ausentes na parte relativa á. arrecadaçiio 
dos e~polios dos officiaea · e pDÇU do excc:ito. c .v
ma.da,. e t . apprnado •. 

O projedo, secdo em · ae~ tambem· apJ?rovado, 
pasaa :i. 2• düewaio, indo e~ IÍ.I . commtssões rl!l 
~ri:lh&. e guerm ~ jll5~& cmi, em 'Virtude do rcquc
nl:le:lto appz-ovado. 

f'rocedc-~e depois .á 'l"ota<;iio dos. projectos q-ce :tic-.iriío 
t:!lce:rad<n! em l";<li~en•~ n l!~ de 10 do corrente, 

e são Wdos approvadDs. pa.r:1 passar :í. 2~ discUS6ão ; 
excepto o que autorisa o governo a p:~.gar as passagens 
dos subditos portuguezes c allemiies que quizerem emi
grar para o Brazü, o-qual é r<'jeitado. 

Achando-se na sala immediata os Srs. ministros ds. 
aWiculturn, imperio e marinha, o Sr. presidente con
vlda os Srs. 3• e 4.• ~ccretarios para receberem os mes
mos senhores ; os quaes sendo Introduzidos ~uccessiva
mentc, collocão-Fe i esquerda .do Sr. presidente, e ahi 
procedem :í. leitur:L dos rehtorios das repnrtiçõe~ a se\:. 
cargo; find:t a qual, retirãc::--so acomp3.11hados pelos 
mesmos Srs. secretarios. 

. Os relato rios são envi:W.os ás respccti~as commissi:ies . 

FORlUÇÀO DE Of COLLEGIO ELEITORAL. 

Entro. em 2• di•cussão o projecto determinando que 
os eleitores da Yilla de Nossa Senhora do Rio das 
Eguas, na província. da Bahia, formari<i um colleõio 
eleitoral, que se reuair-.i. na. mesma ,.ilh. 

Ningucm pedindo a palavra, e indo proceder-se :í. Yo
taçiio, reconhece-se não haver numero legal; pelo ·que 
o Sr. presidente declara encermdn a discuesiio e m:~.nda. 
fazer a chamada; e por e lia se verifica terem-se nlll!ea
bdo com pa.rticipaçiio os Srs. Uehôa. Cavrucantl e Paes 
de Mendonça, e sem ella os Srs. Augusto Chaves, Pinto 
de Campos, Costa Pinto, Teixeira Junior, barüo da 
Villa da B2rra, Mello Moi:les, Bitteneourt; Leandre> 
M:tcicl, Benjamim , Ferreira da Veiga, Candido:Mendes, 
Moreira da Roch, Aureliano de Carvalho, Pereim da 
Silva, Jeronymo Penido, Camillo de Fi.gu.eiredo,Ba.hia, 
Jo'ó Calmon, F. Belieario, Fausto de Aguiar, Paulino 
de Sow:a, J. de Alenca.r e Mello Mattos. 

Cl\E.l~ÃII DE . COLU:GIOS ELETl'OilAES. 

Entra em 2& discllt'süo, a qual fic:t tambem encerr:sua, 
não se '\·otnndo por falta. de numero leg:tl, o J;>rojecto 
cre:mdo na pro-rincia de-.l'emambn.co1rescóllegtoa elei
toraes, o I• na villa de ltambé, o 2• na lpojuea, c o 
3• na .da. Floresta. 

Entra em 2a discueeão o project.o determinando que 
nioguem poder:í. m:~.tricuhr-se nos cursos de ph=acia 
existentes nas faculdades de mcd:it:itl:l do lmperio !!!lU 
que tenha a id::.de de 1 i :mnos, e ruém dos preparatorios 
orn exigidos, apresente certidão de ter · sido. approv:ld.o 
no~> examCll de latim, philosophia c algebra. 

Ninguem pedindo :1. pnlavra, fica & discussão en
~rrnda. 

ESTilADA DE· n:nr.o . DE 1'ET1U!I'OLI5. 

Entra. em 2• diecusaão o projecto autorisando o :;o,
verno a conceder :1. companhia da. estrada de ferro .·de 
Petropoli.a uma garantia de juros até 5% ao ann.o so
bre o capital de 11200:000SOOO. 

Vem :í. mesa,.; lida, apoiada, centro conjuntamente 
em. discuMilo, a aeguinte emenda : 

"E~ o govel'DO autori11:1do a eonceder :1. companhia 
da. e~da da ferro de Petropolia um:uubveução men
sal de 2!50Qfl por etiJ>2\'0 de um :tnno.-&zrdo.w Ih Me
nc:.ts.-Affonso df Can·a.lho.-Parcrnhoo.-Leond·lk Alcn
CX&r. -Co.rdOJo Fonla. -Fau&W de Aguiar.- F~ro. 
LD.gc.» 

Níngnem pedindo :t p:llan-a, fica a discmsão e:.
cerrada.. 

Entra em 2• discussão o pmjecto autoriando o go~ 
vemo para conceder ao '\·iscondc d& B~~~:baceruJ. ou "
companhia por elle organisada . :L gsrnnti& de. jaros 
de 5 "6 ==I 3r.ó quatro BllliOS ~obTe o csp•tàl de 
.f 180,Wo empregad-o na em:rd:t de ferro que für cons-
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::rnida. entre as minas de carvão de pedra do Tubarão 
e um porto do rio do mesmo nome na provincia de 
Santa-Catharina. 

Ninguem p<!dindD a palavra, fiC:J. encerrada a dis
cussão. 

l'A.TIUMONIO DA. C.UI:A.RA. MU!\"ICIJ'AL DA. VILLA. DO 
TllliT.I.SSt!. 

Entra em 2• disc11~são o projecto determinando que 
Scão constituindo o patrimouio da camara municipal 
da villa do Turyassú, na província do Maranhão, a.s 
ilhas situadas a.o longo da costa entre a foz do rio Tury 
•e "' do Gurupy, com as claus11la.s do art. 16 da. lei 
:1. (;01 de 18 de Setembro de 1850, afim de que ames
::na ca.ma.ra. possa arrenda-lo ou dora-lo de conformi
~de com o seu regimento. 

Ninguem pedindo a palavra, fie~~. a discussão encer
lada.. 

LICENÇA. AO PA.DBE li!. F. C. DE CA..'IIPOS. 

Entra em 2• discussão o projecto que autorisa o go
•crno a conceder um anuo de licença com 3. resl?ectlva. 
eongrua para tratar de sua saude onde lhe convier, ao 
:~sdre Manoel Florentino c~sillllo de Campo~, viga.rio 
~lado na parochia de Nossa. Senhora da. Conceiçio do 
Porto das Caixas. . 

Ninguem pedindo o. palavra., fie~~. a discussão encer
:ada. 

Achando-se na sala. immediata os Srs. ministros da 
j'tlstiça e da guerra, o Sr. presidente convida os Srs. 3• 
<!' 4• secretaries a recebê-los, os quaes entrando succes
:sivamente, collocão-se á. esquerda do Sr. presidente, e 
:ilii procedem á. leitura. dos rel&torios das repartições a 
seu cargo ; finda a. qual, retiriio-se acompanhados pelos 
:::~esmos Srs. secretsrios. 

Os relatorios são remettidos ás respectivas commissões. 

l.l!IUTES DA.S Pl\OVINCU.~ D:& SERGIPE :& A.LA.GÔAS. 

Entra. em 2• discussão o p-rojecto determinando que 
~ província. de Ser~pe se limitará. com a das Alagõa.s 
~lo Rio S. Franct8co até a sua foz no oceano, sendo 
~s limites ecclesiasticos os mesmos que os civis. 

O Sr. Sobral Ploto:-Vou mandar á. mesa um 
requerimento para que este J.lrojecto vá :í commissão de 
e~õtatistica, afiin de11& emittir o seu parecer, pois que 
questões de limites üo se decidem com duas palavras. 
Diz o projecto. (Lê.) 

E nada mais. Pots é desta. maneira, senhores, que se 
::irão direitos de provincia a provinci3., e que se trata 
:le limites? O facto de se apresentar este projecto nos 
ü a entender mui clammente que existem questões, 
lo contrario o projecto se tornaria. inutil. E como é que 
os signatarios não se lcmbrárii.o de, em prea.mbu!o, di
zer alguma cousa, c darem razões que justificassem 
o projecto'l 

Este projecto, senhoresil tem o quer que seja, que se 
::!ão póde explicar. Foi e e apresentado o anuo pa.<Sado 
.:1esta casa, em uma das sessões de noite, quando já 
!J.rde ninguem se achava. na sala, encerrada a discussão 
~ posto :\. votação no dia seguinte. Não se pôde, pois, 
iizer mais palavra alguma sobre o projecto. E' este 
= dos systemas de poder fazer passar as cousas sem 
lquella advertencia e estudo q11e muitas vezes materias 
:le importancia requerem. 

Dizia eu, pois, que não se tinha podido fallar sobre 
:> projecto, e reparando que meus collcgas pelas Ala.gôas 
~otassem a favor, disserão-me que de combin11ção com 
;)S deputados de Ser<>ipe tinhão assentado para pas
~ar somente em 1• ~ecussão; mas que fiCII.Ya msto. 

Agora, senhores, vem novamente o projecto da mes
~ maneira como veio da primeira vez, isto é, no dia. 
ie sabbado á. noite, quando qna.si ninguem ,.·eio á ca-
.::l:UU em consequencia da chuva. . 

(Ha um aparte.) 
Peço perdão, eu fallo da maneira como este projecto 

1oi nprcsentado, seguindo-$e ól. mesma fórmula <jUC Ee 

seguio o anuo p'ass&do na ];lrimeira discussão; mas, diz 
o nobre deputado, todos sabem, foi dado para. ordem 
do dia, saliio no Jornal. 

Ora, senhores, o dia de 61obbctdo foi de chuva, 
hontem da mesma maneira.; pôde succeder não se 
receber o Jornal, ou, sendo distribuido, alguem apa.
nha.-lo, e passar assim dm~.percebi~o um p~o~ecto ~e 
tanta. importancia como eate ; questões de lun1te~ nao 
são questões triviaes, e principalmente vindo o pro,Je.:to 
concebido desta. maneira. ( U.J . 

Não diz cousa alguma :mais. Ora, senhorea, o Rio 
S. Francisco tem ilhas, e grandes, eaaas ilhas perten
cem por antiquissima. lei á província. de Alagôa.s ; s:i.o 
direitos adquiridos. A ilha. do Brejo-Grande ... 

(Ha um aparte.) 
Sempre foi conhecida e ainda hoje P?r ilha do B:ejç

Grande ; antigamente, por convemencl& da provmc~a. 
de Sergipe, forão aterrando, e eomo que querendo 
fazer communicação eom a terra firme, porém llUDCII. o 
puderii.o conseguir de todo, mas alguma cousa fizerão, e 
dahi provém a questão. 

(Ha um aparte.) 
Isso, eu discutirei depois da commisiião ter emittido 

o seu juizo, agora. o flUe eu fJ.Uero demonstrar é ~ue a 
questão é importantissima e que o tirar-se o d1reito 
de propriedade, isto é, o diz':eito antigo adquiri~o qne 
tem a provillcia de Alagõas, não deve passar assim por 
um simples rasgo de penns. 

Deixem a. commisaão apresentar as nzões fnnda
mentaes, deixem ser o proJecto discutido nesta ca.sa., e 
se acaso assentarem que elle deve passar tal qual está, 
limito-me ao meu voto, e sujeito-me á sabia. delibera
ção desta. camara ; mas assim, com duas linhas só
mente, e dizer-vota-se-acho que não é muito curial, 
pois que a materi& de que se trata. é gra.vissima.. 

Mando, portanto, o meu requerimento á mesa, e es
pero que os meus amigos não deixem !?as~ este .Pre
cedente, que nunc:J. póde ser de co~v~~el.ll publica. 

Yem á. nles:i, é lido, apoiado, e entra em discussão, 
o seguinte requerimento : 

« Requeiro que vá o projeeto á. commisaão de est:t
tistica para dar seu parecer.-Sobral Pinto. n 

O Sr. llleoeze• Prado:- Não posso, Sr. presi
dente , concordar com o requerime11to que acaba de 
allresentar o nobre deputado pelo 2• districto da. pro
vmcia das Alagõas. 

O projecto que se aeha em discussão não tem por 
fim es'tabelecer propriamente os limites da provincia de 
SetJtipe com a d3.s Alagôas ; porem unicamente tornar 
maiS certoa e mais cl&ros os limites existentes. 

O Sa. SonJW. Pzl'ITO :- O projecto na.d& disso diz. 
O Sa. MENEzEs PRA.Do :-Diz, desde que declara que 

o Rio S. Francisco será a divisa das duas provincins. Este 
rio e incontestavelmente o limite natural entre essas 
pi!Ovincias. O projcoto niio pretende despojar a pro
víncia das Alagôas da.s ilhas que já possue, tem 6Ó
mente em '\ista. regul&risar esses limites, resolvendo 
algumas du,·idas que a esse respeito existem. 

O nobre deputado decl&rou que o territorio do Brejo
Grande pertence i provinci.a das Alagô~. E' enga.no 
manifesto. Este tcrritorio pertence desde 1812 a Ser
gipe, mru; acba-!e subordinado <J,1l&llto á. juri!dieçio 
ccclesiastica unic:Lmente, á. província das Alagôas. 

E' uma anomalia que um territorio que seguramente 
não tem bguas esteja. ao mesmo tempo suje1to a duas 
provineias. 

O Sa SosaAL PzNTo: -Deixe isto para a discus~ 
do proj ecto; por ora. trata-se do requerimento. 

O Sa. !IIE='IEZES PaA.Do: - V. Ex. fallou sobre este 
ponto. 
os~ SOBI\AL PlNTo:-Sómente para provar anec~ 

sidade de ir o projecto i commissão q_ue indiquei. 
O Sa. !lh:.EzEs PRA.Do:-Eu estou demoJ18trando que 

não ha esta necessidade. V. Ex. deu como certo que a 
provincia das Alagôa.s se acha de poliSC do Brejo-Grande 
e portanto conceda-me o direito de provar o contr:u-io, 
de esclarecer a camara sobre este ponto. 

A provincia. das Alngüas, Sr. presidente, contesta-nos 
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o dominio desse territorio1 fundada em uma carta ré"'ia. 
de 10. de Março de 1534, pela qual D. João III too~ a 
Duarte Coelho Pereira . os terrenos comprehendidos 
entr. · os rios Santa-Cruz e S. Francisco. Entretanto 
11ão se conhece a integra dessa. carta. régia, q"e se não 
encontra., que eu sa.iba, em livro algum. O territorio 
das Alagõas, como é sabido, fazia antigamente parte 
da capitania de Pernambuco. Em 1711, se bem me re
c~rdo, foi elevado á . ca_tegoria de comarca ; porém = •e •a.bem quaesos lim1tes que por es•a occasião lhe 
forão traçados. Posteriormente foi constituído capitania 
por alvará. de 16 de Setembro de 1817. Este alvará 
cuja. integ_ra. se pód.e ler no Atlas do Imperio do Bra:il: 
do no•so illustrado collega Dr. Candido Mendes. nào 
:lixou limi!es, refere-se aos da antiga comarca, que erã.o 
desconhectdos, de modo que, incertos como ~ão hoje 
em ~<lgnns pontos, têm por vezes dado lugar a confiictos. 
E_m 173'2, qua .do ~e cr_eou na antiga capitania de Ser
gipe a fr.JI.U~la. de Vllla-Nova., suscitou. se questão 
sobre o BreJo-Grande. Sendo esta questão renovada 
em 1755, foi decidid.'l. em fnvor de Pernambuco pela 
provisão do conselho ultramarino de 9 de Fevereiro • 
de 1758. Mas esta provisão foi depois nullificada pelo 
decreto de 9 de Junho de 1812. Desde então o Br~jo
Gra~de tem permanecido sujeito na parte civil a. 
SergJpe. 

Ab.trshindo, porém, do decreto de 9 de Junho de 
1812. que garante o domínio de Sergipe ~obre o Breio
Gran<le, a. citada carta régia. de 10 de Março de 15::!~, 
além de se referir sómente á CSJ>itania de Pernambuco, 
nenhum direito dá. 3. provincia das Alagôas sobre esse 
territorio O Brejo-Grande niio é = ilha., como asse
verou o nohre rleputado. 

Os antigos moradores do Rio S. Frà.nci8co erão 
ponco, ver.ados . na geographia, e denominavão ilha o 
<J.ne, quando muLto, se póde chainar peninsula.. 

O Sa SoBRAL PJNTo:-Porque pertence a. Sergipe~ 
O S_a. MENEZES Paolllo :-Eu explicarei, ouç:~.-me . 
As•LI'll deno•nin&viio elles liha dos Bois, Ilha cio Ouro 

Uh~ da Parauna ou ~rejo-Grnn_de territorios que s~ 
acha0 n~tural e per!e1tament_e hga.dos ao continente e 
eonsegumteraente nao const1tuem ilhas. E' basPada 
nesta W•a. denomina.ç.iío que a província das Alauôa.s 
se tem querido apos•ar do Brejo-Grande. "' 

O Sa. So1111.u. P1NTO: - Isto é de mais! 
O S11.. MENEZES PilADO: - Admirn. que, levada pelo 

me~mo errv, não esten~ &uas prete!JÇÕd sobre os terri
torLos do Ouro e dos tlo1s, ta.mbem 111debitnm nte deno
mina~os illw!, territorios que se achão totalmente 
subordin.•dos a Sergipe. Esta singularidade ttom •na 
explicação, e é a aejZ'Diote: desd~ que •e re •onheeeu 
q:ue o Brejo-Grande não é ilha, al~runR moradur~ da 
C1da.oic do Penedo, cuja camurn municipal muito se tem 
esfor~do por ad•tnirtr a9?elle territorio, em conse
queiiCl& de sua grande !emllda~e, começàri'io a propalar 
que o• mora.dorea do Brejo-Grande ater, áriío o canal 
que o inaulava.. 

Este boato, destituído de todo fundamento, tem sido 
facilmente ael'!'ditado por pessoa• que nunca forii.o ao 
lug .. r, e, o que mais admtra, tem si•lo referido como 
verdarle em documentos lilllici.aes, isto é, em rel~o ios 
d_os p~idcntes d>os Awgôa.-. Por infonnações que ob
ttve de pes•OII3 9ue me m~<re<:cm toda oonfiano;n., e que 
conhecem perfe1ta.m .. nte o Brejo-Grande posso asregu
rar ~ camara que o• babit:mtes dltqn•lle i>ovoarlo nunca. 
fizer..o o Loculcado aterro. O Brejo-Grande tem, pelo 
menOl\ mel& lel;ll& de larpna, e •levendo o C:Knal ter 
alguma. profundubde, nao é crivei que 011 habitantes 
de•~o: territorin, ~ó pelo desejo d~ pertencerem antes a 
Se•gJI>e do que a. Alag6a.11, ae dessem ao trabalho de 
aterra':. mei& le~a. de eanal. 

A: """toe ~stm, se. sórnente umn. par:..e des•e imagi
na.no e !la! ti"''t~r.e 51do a.ternda, o RIO s. mnci>-co 
o de..ob..truiria. em suas innnd:.ções :mnnaes. 
. ~ proj~tt, pois, ~~hores, ~üo tta.ta. de est.ll.beloleer 
hm1~ no"''oa, trata nnteame:1te de tornar lll:IÍ.tl certos 
e mats patente• OI' limite~~ exi~tente~. 

O Sa Dtu DA Roau :-Avivar limites. 
O ~ •. M,EREZES Puoo: - Jl.o<:ito a cxpres~o. ::i! o 

:!im tio p•o;ecto. 

'tGKO l 

UllU voz :-Então é inutil. 
O Sa. MENEZES PB.ADO :-Não; porque resolve, duvi

das, e entre ellas a. rel!l.tiva ~o direito das .A.lagôas so
bre o Brejo-Grande, de que nos fa.Uou o nobre depu
ta.do por a.quella provincia. 

O ~a. SoBllA~. fu"ro: -Eu quero que a commissão 
examJ.De o proJecto. 

o s~ liiENEZJ!!~ PilADO : - A materia é tão simples 
que nt\0 nccesHt& dt>: exame de commissão; quelquer 
memb:o desta casa póde fazer sobre ella um juizo se
gnro, tndPpendentemeate de parecer de commissão. 

Voto, portanto, contra o req_uerimento apresentado 
pelo nobre deputado pela pr<>vmcia. das Ala.gôas. A 
camara, porém, re•olverá em sua tabedoria como me
lhor entender. 

O Sr. Perdlr;i'io Malbelro fez algumas obser 
v:~ções. 

~Sr. Al~nrar "rarlpe:-E•cu•a.do me parece o 
adtameuto propesto pelo nobre dPputado pelas Ala.gôas 
e voto contra o requerimento que o pede. , 

_A ,questão de 9.ue se o~upa o projecto por certo 
llaO e de pouca 1mportar•cia. por 1sso que procura 
resolvPr dire;tos entre do&!' provincias que di~putão a. 
manutenção da integrinade do seu territorio. Não 
devem<>s, · pois, ,.·otar sem perfeito conhecimento do 
3.S•umpto. 

Neste ponto estou de aecordo com o illustre repre
sentante pe!a província de Minas, quando diz que em 
uma questão grave c impurtante, cumpre não decic1ir 
semexame. . 

~Ias, S~ .. presidente, se é verdade que não convem 
votar prec1p1tadamente as questões 1\Iltes do as conhe
cer, é tambem verdade que não. devemos procrastinar 
a solução de ~uestões, embora importantes, l'orém cla
ramente. eluc1dadas, ou facilmente comprehensiveis. 

A preoente qneRtão s.cha-se neste caso. Ba.st& attender 
g,ue ella. já. é conhecida nesta casa., onde foi estudada 
liavendo xnformações mui •ufficientes p•ra todosaqnelle~ 
9.ne descjão instruir-se Sf)bre os assumptos em di•cu8sio. 
Em outr!L occasião já. foi ouvida a commiss5o compe
tente; e se não sob•e este me•mo l'rojecto, ao menos 
sobre a materia delle, que é o que importa conbi!Cer. 

Enviar projectos á.~ commissões) quando estas nada 
podem ad1antar ao que temo• t'~lbtdo, e const~ dos nos
sos archivos. é muitas veze• o meio de matar aR ques
tões pelo cansaco ou e•qnecimento. A materia. proposta 
ao no•eo criterio é de facil comprebensio e digna de 
prompta solução. 

De que se que8tiona. ~ Dos limites cnb"e a provincia. 
de Sergipe e a das Alagôu. O 9-ue t>.e pretende eata.be
lecer~ Firmar como linlut dtVlSoria o Rio S. Fr&ll
cisco. 

Ora, quem oonbece :1. carta topograpbir.a. do Imperio, 
~omo tudo• nó• conhecemos, nii.o necessita de outr:!.s 
1nformaçõ~s Reuão ler o prujeeto. 

O Rio S. Francisco, que se quer como limite das 
duas provincilll!, é uma bdlisa. natural: é um rio na.ve
~av~l, e nii.o pó•le, sem no•avel inconve••iencia, deíxa.r 
<le eer con•idtr,.do a. extrema. do temtorio das duas 
províncias con•e •donll!. 

Quando o rei de Portugal conf~rio s Duarte Coelho 
a do11ataria de Pe•ua.mbu•o, deu lhe como limite p&I'IL 
o ~ul o m• n•·iona.<io rio ; e como .t .. sde entiio até hoje 
níio hou\'C lei que exprcs•amente alrera-~ semelhante 
extrems, Pila ciPve oonthuar subsi•tente. 

O territorio ris~ Ala.~~:õ&ti c:onHtiruia a. porçio meri
dtnn~tl de••:t do•·Htaria, que pao110n • til r capitania ge
nl, da qu 1 d•pois de&membrou-t<C o me11mo territorio, 
forman•lo uma capitania subalterno, que hoje cooatitae 
provincia. 

Qu!Uldo foi ~e territorio elevado & cato-j!Oria de ca
pitaccin, e dep"i' a província, nenhuma. innovação soe 
fez quanto ~o• l!ell• limiteA com Sergipe. que ontr'ora 
fõra pal"W intA'.gnnte dll capit><nia ge•al da Bahia, 
e que hoje é pro\"ÚlcÍ& bruil~ira. 

Sendo at~tim, rorno niagnem contesta, evidente é 
que o <.obre<Jito rio e<>Qtinía a ser a divisa dst dias 
provinci». 

Sob e~>te :U.:>t<'.o, po:\anto, o projccto pa:oce·me &ê:n , 
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'{ca!lcc, porque repete. o que fi ellíi'coneagrad.o em 
~to; •'11la8;1li!lllipormll! etl.telld()·gue.eJ.le não ?-eva. 
,.,.,,~;feita; a·necesmma-~' Oll'CORv.em.ente 
:~o. 

A '\"erdadeira. questão mnl&ao' VJlJtilinte kvan~eem 
:rm:ão .. da. posse de algumas . .ilhas .. Sergipe eAlagõas 
reolsm5o como seu 1> terreno de pequenas iihas. a que 
cada qual reput&-se com direito • 

. Be111= aei. que, .c:msidemdo. o. assounpto pol.' este Indo, 
.. a.queM!l'õoliiio· tem.valor; J?Orqwmto pouco importa .a 
(pWI'qwl!' .das mesmas . provu:IC!as. &br:~.~~ger em seus li
mitea. mais:algumas .braças. -de. terra.; .mas;IZão. é:a isto 

. ,qllf!•deTelll08:attender, e sim .aos ccmtlü:toa de autori
dlldea: mbalternu,. os qnaes p11dem trazer máos resul-
tados~ ( Apoútd01.) • 

Par .. resolver o negocio cumpria ~e no projeeto se 
declarasse.que,. &el'V.irdo. o rio de limite entre. ambas as 
p:orincÍ811, pertenceri.ilo as- ilhas ·áquells provillcb de 
cuj_a " argem mais .. e approxilll8.8sem. · 

E' regra; p-.J.mcnte ~ : _a.& ilhas que licii.o no 
alveo de.algum rio oostumiio annexar·se ao territorio 
mais' viziil!io. .E isto deve1110s praticar na. .pendencia 
aotual. 

Seja • o rio' limite;. toquem ás Alaguas as ilhaa que 
:ihe·6cuem proximas: I>emnção a Sergipe aquellaa que 
-:maia. vWnhaa ee. a.cbarem cio aeu· territorio. 

• Pua resolver iBiio não preoisamos de longas investi .. 
gações e de ou+ros esclarecimentos mai• do qull apJilicnr 
ZUlOIII!& attenr;io á. .natureza. .. do litigio. (Apoiad08.) 

-.O. ~jecto ,ai.Dda tem outra. oonvemenda, qual é a 
de-.uniformiaar os limites civis com os limites ei:cl.esias
ticoa. 

.A. denomina.d:a. ilha. do Brjljo-Graude, ou Ilha; do P.a
~aúna, de que os .nobres. d~puta.dos têm. flsllado, eatá na 
poaae.d~ Alag6 .s, quanto."- parte cookaia•tie&. 

. O Sa. GrnualEs :-Na parte civil. é de Sergipe. 
O Sa. ÃLL"fC.Lll ARAJUPE: -Sergipe reclama oxclusi

Tamente pa::a. si ; e creio que desde que determinar
~os ,que essa. pequena ne~g<~..de terra: perte•ça n ·Ser
glpe· ·no t~m:poi:al, devemos .eat:ttuir que tambem 11c 
~-no eJ.piritual, .mediant..: a. coxnpctente a.udien
CIJl e accordo da Samta-Sé. 

•Tanto , maia compete a Sergipe essa insigaific:mte 
porçiío de .terra, .qU&nto é. cerbo que eSM chama<U ilha 
não.é :tal. 

Não oatá. no leito do rio i e apenas nas enchentes do 
lll8111Zl0' rio .fica circumdad.a d'agua, como a.contece a 
~res de lugares de uma e outra. margem na época 
a.as chuvas. 

. Quezn tem percorrido o magnifico Rio S. Fran
_ciaco · •abc que no tempo invernoso elle cspr:1ia-se 

.. para. um e outro lado, cobrindo com suas egulll grande 
extensão de terrenos baixos, c deixando descobertos os 
ma.i.t 1.ltoa, que entiio formão ilhas provisorill8, :e tal 
nome lhes cabe. 

Não é destas ilhas que trnto: refiro-me á& ilb:ls 
permanentes, forma.du llO leito do· rio, onde subsis
tem, por dLla.tados annns, e -desde que conhecemos e na.
vtga.m.Oe ~v~ .davial .. A estas deve o projecto alludh: 
~c. suas diap01119óes. 

Para. da.r dire1to ás Alagôas sobre o ter·eno·denomi
~ Ilhado Brejo-Grande, principal objecto da conten
~- é preciso transpõr o rio e vir á m•.rgtm m.,ridio
=:... occupar este tcrreuo. O sim plea enunci..do deata 
~posi'(io demonstra a razü.o cvm que ~er"ipe pugna. 
.L a.aaar do norte para. . sul além da. linha. d'ugua .; ir;
y:z.dir 4omi!lio e~<tranho e ,·iolar a regro. da lei, qt:c 
dell. o rio como limite. 
·:Que~~:~ diz que um rio scn-e de limite a dou• terri

torioa .tem declarado que a linha. d'ngwt ou da corrcnt<; 
é a. extrema. ou raia. deSBes territo• io•. As AlagOas não 
}?O':Ü.&,.paeaa.-la lóem trall8Sl'cdir o seu <leve r. 

l'C18ta & .q.uebt.ão Dtbtes termo~ nii() ba Deceasl.!:uk 
-~!· r:et&ldar a solu•;iio do litigio 

(J Sa.·Mm~Ezl:s Puoo :-,.Apoiado. 
. O ~'IC.Ul An.uun: -Exigir mais informuç<,c! .: 

'<lemaaiado escrupulo; é,,per<ioem-me os nobres depe
t~oo ouc opinão pelo adiamento, exceS~>ivo dc~<·jo de 
~a.eêimcntoa . .tu du~idaa sobre limite•. de pronncia~ 
:i.=~-~ :~qui 8Cmprc procraótinadas; cterni"Ü'J·~c. De~d~ 

a legirllatma de'l'826 a 1829:qJ;e' :h& ~·!ele limi
tes pendentes nesta casa,· ·e .ãixi)la. ·eâtfio~~Jde'çiaão. 
Por oue aisim succade~ ~e as.infu~reno
vão-sê ca.<la vez que a. . qu~o -ve=.'ao~deBa:te, e 
.nad&.se conclue wb;os·da:doa.ex~Stlentea. 

Não façamos in.temlilllloveis 8.8 q,uatõ'ea: .dec:i\b.'mo-1&~ 
como couvêm. 

N11 presente contestação temos: a carta"topog:raphica 
do Braül· sabemos o que. é o·'Rio S: Francisco; estamos 
convencidos de que é élle o ·natu:ill'ilimite·"daa provin
ci.u; contendo:cas;, apreciamos toda. a. irnportancia e con
veniencia dessa dem:~rcação; ponanto, nad\1. mais cum
pre esperar. 

Reputo inutil o reg_uerirnento 'de. adiamento; eautra o 
qual me pronuncio. 

•o Sr. Sobral Pla&cu-Semhores, .<>:,que•acaba. de 
dizer o . meu iUustre _col)ega,. ~plll.ado ~tt Cear~ pa
rece j woto, mas elle. Jgn()r&. a CJrCumst&aCI& espeCial de 
que com .as grandes enehelltea ·do :Bio S. "Fl:ll.llci!!Co. 
~mas ilhas maif). ou menos ae desl'ocio, ,ooli:fol:llle a 
poeição em que se .achiil>; a.QO~.das.apa_é de 
tal força que ~ •. pelo.~tiar .. olo,temw..-qtlii>I~;C!®:~es
apparecer , umas e .. crear outras. .A&ío1m,_. pma,. es1s~ 
diffi.;;uldade em .t'll&t&belecer a. rep de que. perte~a. :.. 
provincia, de cujo lado a ilhs Cstiver mal.l.;lll'QZlilll· 
A oommi.são tud<>:.iato apreciará. 

O !:a. ME!IEZES' PaA.oo.:di,um aparte. 
O Sa. Smnu.i. PlN'ro :-Estae· e outr&l q~ões,--esta~ 

e outras co .. venicncia.s, COIDO'l!luito·bem·di!!B~·~·nobr~ 
deputado por Mi!lllB-Geraes, é ~e :t. eo:mm11111100 va1 
examinar e apre6cntar o BeU"Tei!Ultad~. _ 

DiBI!t! o nobre . deputad-o pele> Cem··que a:;questã<· 
está muito conhecida.; ·mas e1!e 'lllesmo- -deu. ·prova. de 
que não tinha. conhecimento·cla :matem. 

O Sn. VIEil\A nA RoCJU.:-Apoiado • 
O Sa. SouiUL Pll'ITo:-Vá., po~to, a. uma. commi~

sio para. tudo eacla. ecer, em ordem a· -que a vota~.al· 
seja conscienciosa Que risco ha 'l deJ:IlOU'f· niio; por
que- estão presentl'.s os interessados DO andamen&o do 
projeeto para pedirem urgencia, se porventn:ra outro:
negocioi dietnbirem a attençiio clos:digno~ membro~ 
ela commiseão, que de eer.o se não :fnrtar:l a.eete tra-
balho. -

Não me recordo se o nobre dcpu~:~ertenoe.:í. com
mi85ão :de estatística.. 

O Sa. · ~.\1\ AIUIIIPE :-Não, •senhor: · mas• já-vi OK 
trabalhos ,que ha a este-respeito, e ·qae estio ao.alcnnc•· 
de todo& os Srs. dcp11tados • 

O Sn. SomAL Pit~~TO :-Mas se oa vio o. nobre 'depu
tado, não acontece o mesmo com os outros·collegas que 
tém de votar. 

O Sn A.I.t:l'IC.\11 Âll.UUPE :-Assim nós etetni.,amos 
uma questão. 

O Sa. ~osi!AL Pllfto.-'0 nobre deputado está fàzcn
do uma censura a. seus collegas, qua.ndo.diz:que ques
tão fica eternisadll &e f6r á.~rnmissão. !Bto é que não 
admitto; todos os membros da. commÍI!slio' têm •lit·eit<:, 
a serem acreditados que cumprem seus dever<:s, -que •ãv 
dados ao trabalho, tendo·meJilllo cieaapego &Rn&a.fa
;~~eree pa.•ticnlares pa.rn cúiclarem do eerviço pnblico. 

P .. lo principio do nob~ deputado, questão alguma 
devia ir ás oommiesües Então pa~·qne ee .acaba dt· 
nomear uma commisaão para o elemento. servil 'l 

O Sn. ALENC,\a ARAIIIPE : - Mas ee este·projecto nÜ<• 
foi :í. commíssüo, a questlio já e~tá e~~tl:1dadl\. · 

O. Sa. SoanAL Ps:-'TO: -O que é :certo ú que ~stüo 
con..ta.utemeate a nomear-se eommi&loõea,, pall:l. melhor 
orientar e f:.zer mais lllllicnte·a direeção que devem 
ter aa queaweF. 

Por CQI).IIeC}Uencia, llio h:!. inconveniente ~ftUm, e 
aDtcs pelo contrario· é de. toda a..ju~tíç..qu& estaques
tão "r á :\. couunif;o.i.o, cozno requeri.. Ni<l lleec<-Jlei a I!Cl' 
bi&t<>rioo , porque entendo ,que seria. de.loc&r o. debate, 
que f: aa~.cr se o projecto deve ou não ir á commis~i.io · 

A di.'ICUSrJir, fie:. :r.diada .pela hora. 
Dw a.- ordo:o:n tb dia, lell:ulta-Ec a sesoiio :í.~r qnntr• 

!lO!":l.J d- ~:;.:-d, t;.·. 
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SDDU..It.Io.-Expediente.-Ptmões a d.it~mos •. -Natura.li
sa9õu. - Ref.prma d, re!fi7TI./!Jdo • ...,.... Ordem do dia.
J>msües a diPenos. Approv•ção.-'llespcnta cí falia do 
thr.ono.-Limitu dlloo'.prooinçias dt Sergipe e das .tla
góas. Ob•erra{'ões .Ws Srs. So!n-al. Pinto e Mme::es 
Prade. Encerramento. - Lote• ia.<. F.noorramento.
Provimento da.& of!icios de justiça. Enr.e,.,·amento.
Aug41Unto de nu!nj:ro de tajlelli<les de notas e ~cr•.,ãts 
tk orphãoa •. Qbservaç&s dos Srs. Alencar. Araripe e 
.1ndra.dG Fig~~a. Enarramento. 

Ao meio-din., feita. a chamada, e achando-se pre
semles os Srs. ·conde.:de Baependy, Portella., Paranhos, 
Pinto Pessoa, Guimarães. Coelho Rodrigues1 Canedo, 
,Joaquim Pedro, Monteiro de Castro, Azamouja, La
mego, Benjamim, Pinto de Campos, Alencar Araripe, 
Ferreira de Agqia.r, CardQso de Menezes, :Bittencourt, 
G~UJ~a Cel:Queira, Drogo de Vasconcellos, Manoel Cle
mentino, J"oio Mendes, Affoneo dE; Carvalho, Heraclito 
Gra_ça., L"IJ.,iz"·O-trlos, Junqueira, Caudido ·Mendes, Evan
gelist~.'·Lobato, Mene:tell Prado, Silj.ueira. Mendes, Joa
'luim.de.!(-en~ Jeronymo P-en1do~ Raposo da Oa
mara, ertlZ·Machado, Candiclo da Roell:l., Sobral Pinto, 
Per4ig~o ll{al!Wro, Fi~:l de Carvalho, Aureliano de 
C-.....:lho, 'faq~es, 'Rodrigo Silva, Fernandes da Cu
nha, Araujo G6eaJ. Aui;U5tO Chaves, barão da. Vill11o da. 
Barra, Camillo .tiguell'ed<>, Ferreira d:1 Ydga, Do
miJgues, Araujo Lima, Vieira da. Silva, barão da Ana
diaJ ~~ Sil,va. ~unes, Fontes, Cclsta. Pinto, ~ereira. 
da "Sllva, 'Cam~ro da. Cuuha, Casado Paúlmo de 
SouZlb· Fàusto de Aguiar, Corrêa. de ohveira, Mello 
Reg<), F. BelU.a.rio, l::iina. e Silva, B:~ndeira de Mello, 
)lareira-da. Rocha, 'Dionyaio l>lartins, José Cu.lmon ·c 
Soma 'Reis; âbré-se a sessii.o. · 

Comparecem depois de abert:l. a sessiio os Srs. Mello 
:IIora.es ... ~ ~\lQ\1~.-Ei>tra.da Teixeira~. Angelo do Amaral, 
Cicero. Dan~ Ca.J!!B.nema, Dias da Rocha, Andr:tde 
r.'igueir:i., Pereira: Franc:i, 'Ferreira.~' Mello ·!liattos, 
.J. de Ale~. .' Teixeir ... Juniori Henn~J._ues; Leonel de 
Aleúcár, 'Pa;ala, Tol~dé:í o .Gón~ves da~ :sílva. 

Faltio CQJll P,a'Ãici~@> os Srs A~sis Rocha, bar.iio 
de Alllljatixba, Càtidido Torres, FCl"llllndes Vieira, 'Fer
J'cira V~a,!ln~1 qomea AA ·Silva, N.~bin~, I'cd~eira~, 
Roaa, S1mlies 'l;opee, 'Borges l\fonte1ro e Sallea; .e ~em 
ella. os Srs. Almeida. Pereira.. Antonio Prado, Augueto 
•le Qliveira1 b~tTiiÓ dé .<\raça.!_lY, Barros Gobra, Ca.ndido 
;lhnú ~o ~B~tteto, Diogo Velho, Flor.ia.no de ~
loy~ Galviio, Goz:ne• da Si1va,.Janeen do Paço, Leal de 
~Ien~ ~andro.::\la,ciel, •)!oraes Silva, Pinheiro, Pinto 
Braga; t'"lnto Lima.,Pinto Moreira e Vicente de Figueiredo. 

Lê-se e approva-,se a ac~ da :mtecedente. 
O Sa. 1• SEcul"Anlo àJi. conta do seguinte 

'Um offieio dq ·S;. Do!lliugos,José Nogueira Jagua
~ibe,.communicandc queppr11ecreto d$l.âo de_h!lntem 
~louve ppr bem S. !11. o Imperador nomea-lo mmutro e 
óccretarlo de esl;lldo ,dos negoci~s d& guerra..-:-lllteiraàa 
O~ro. :do llÜI:!i&t.erlo dq ilDJ.>eriq, en\·iando o officio 

~m que a pretÍiacneia da. provmcia de Sântá-Cathnrina 
~~reata infoonaç~B óobre as eleir;ves primarias das pa
~ocliias de Nossn. Senhora ~ Gr.a~a e de. Itajnhy . ...:..A 
:ueni ·fez S.;N!JIÚeÍçiio; · ... 

Outro do me11111o ministerio, :.r&nsmittindo a cópia 
c,uthentica. d8. acta. da· a1iura;·rio gersl das clciçõel; úl
:i=mente cfi"~ctuadas nos colleg<os do 3• districto 
deitoral da provincia Jo Çea.rá para o preenchimento 
,;:=. vaga do co~aclhe'iro Raj'·:nunâo F~~reir:~. de Araujo 
-1ma..-,.4 arch1var. 

Outra. .ÀD :mesmo minieterlo, "!nv.iando o ollicio da. 
í'reaiqeuç~·u pro'Jillcia. d4 S. Pa.ulo, ttansmittinlio as 
:o:cta.s dn clei':'.io de eleitores a. que ee ~ocecku ultima
:nente na parochia de Cabr,e:J.va, na.:J:ee:na pro,·incia.. 
-A.' cqmJliiP;~ão d~ p~re.e. · •· · · · 

·I 
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Outro do mesmo miuisterio, transmittindo a authen
.ticadà eleição prim:ujll::quepr~~!ill no di~ 23~ao 
mez indo ·em a.· fregueua. dá. "Taqbara pertencente a.o 
1• dis~cte e~~!>ral·da :Prov1ncia. da. ~-arabyb~·-:-:A! 
mesma ·COIDmlssao. 

· O,upoo dp meslllo m\nistetio, en~do o .offi.cio có:n 
o qual a presidencia do Pará traD$mitU"o a autl!eu~ca 
da nov~ ·~leiç.'io . pri=ill., a que procéde11~se .Elm. ~: de 
Dezembr.o do anno,passa,do na paroc:hia da cidade de 
Braga.nça.-'.A' mesma .commissãó. · · 

01ltr~ do mesmo . mkisterip, enviando, em a.ddita
mento, o officio da presidencia. da ·pro:v.incia. de S." Paulo 
tranmü,ttindo as actas da elei1ão .. a. que se proced.e~ 
ultimamente nos collllgins .de, .S. Luiz, Guaratinguet:l, 
Jacarehy, Pinda.monhan~ba, A~, Bananal, Q.uclw: 
e Lor.ens., ·do 2• dit;tricto ele,i.toral da. mesm!l. pxovincia. 
-A' mesma commissão. 

Sete do 1• secretaria do senado, enviando as propo
siçües desta camara, n que o mesmo senado niio tem 
podido dar o seu cqnseBtimento, sobre a. preten~ão dos 
"amdantes José da COsta. Vallim, Francisco Luiz 0sorio, 
Arthur Nunes Maciel, Constante da Silva. Jardim, Ca.n
dido Job de Carvalhp, D.omingos de Co.rvalho Tei3.ei.ra. 
Pell!la, Jo~é Maria Max'\\-:ell :&u.dge e Antonio. Cclrrea 
Seára..- Inteirada. 

Outro do mesmo secret:J.rio, participando q.ue o ee
nado appro~·ou, e vni dirigir,á.sancçiio 'imperial, o de
creto da a.;sembJ,éa geral que outor~ o consentimento 
de !JLu.e trata. a a.'rt. 104 da..coll.Stit1ll:çii.o p~~r& que possa. 
S. M. o lxpperador sli,bir dó lll)p.e1"io.-!nteirada. 

DQu.s.dos Srs. Alvaro Barbalha Uchôa Ca.valcanti e 
Jacinth.o Paes de 1\fendonça, comUllluicando terem to
madó assento no sena.cio;,...:.J:uteira.da. 

Um requerimento de João Barbosa Rodr 'gues, autor 
da obra lcOflO!Jraphia da8 Orc/lidea& dó Bra:il, pedindo 
um auxilio para. a. públicaçiio da mesma.-A' commis-
bão de instrucçio,publica.' ··· · 
. o~~{) de Et~:na,rdo llenri9ue Pel'Ci~ de .~Iellq, pe

uma{) p:u-a faZer e~~ !l,'q '5• anuo medico da' cürte, 
que fre.quc11ti como ~l.ivillte , p,restall\lo antes o. do 4.• 
-A' mesma·commissão. , · · 

Outro de Augu..to Cesar das Chagas, pedindo i!Cl" 

admittido a.exame 411& .1• aqno D;ledico depois de. appro
,·ado em philosopbia, unico prcparator.io que lhe falta. 
-A' mcsmacommwiio. · 

Ontro de ,Anna. ·Coelho de Figueiredo, pedindo ~r 
dispeu•ada de enti-~r pura _os cofres publicos com a 
quantia de 1:G57S566,· que, recebeu como aoldo d~ seu. 
mat~c.!q1 .igtl~O o seu fa.lleciJnç~to.-A' commiss"io 
dc,maJllllia e guerra. 

Outro do padre José :Mari:t do"i"alle vigario colla.do 
da-fnguezia de Curuçá., da'pro,,incia do Pará, pedindo 
uma pec~ão corrcsponde11te:í. congrua.-A' commissão 
de peosües e ordenados. 

PE:'iSÕE& A DI~"EilSOS. 

Um-se, ju1gip-ee ob)eeto,de delil:!eraçiío, e "ti;o :1 
imprimir para entrar· na. ordem dos ~b:llhoe, os pro
jccto• com que concluem os seguill~s pareceree : 

«:A.commissi{o U.c pensõc~ eordcnades, tendo e:uz:ü
nado a cõi'iA dos $1ecretos de ~· ílê Dezenlbi-o de 1870, 
qué .conccd~m pensões, ~-·de we~er IJ.!le . se OOOJl~O o 
~gll!Dte prOJeCtO : 

~ A assembléa geral rcsoh-e: 
" Art. I.P Ficiio ~pro~·a.d~s Wl pcn~ücs conc-elii.lia~ 

por decr<:tos de 28 de Dezembro de 1870. 
<r.~ l.O:Dc 218 IDCili:LCS1 .t'Cm prej,aizo do meio eoldo 

que lhe competir, a.'D. lll!l:ia.Npgueir:~o da Sil\"& .A:na
ral, e de igual quantia. repartidamente, e com a mes:u:>. 
clawula, a. D. Luizn Cesa.rin.:J. ua Sil~'f.Amaral, D. Arsc
!1Ía Eponina da :Sih·a Amaral e D. Chri~tina. da. Silva 
Amaral1 mãi e irmãs do major do corpo de esUdo
màior lle 1 a clas..-e FraacisiX) Ces:ir ~'Silva Araa.-..1, 
f:Ul<:cido em consequcncia. de molcstia · adq.uirid3: CJl1 
cnmpanha. 

« ~ 2.• De :i~S tncn~aes a D. Jo:u1uin~ Anf"".:.~ta 
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Montei:o Vianna, viu'l"a do xnsjor eDl commissão 
e capitão do exercito Luiz Vicente Via!llla, morto em 
combate i ~e 5411 mensaes a D. Hercolins. Candid& do 
Amaral Lima, vinva do capitão do exercito e major 
em commiesão Simeio Corrêa l.im:r.. mo• to em comba
te. Esbl& pensões são concedidas ~em prejuizo do me10 
soldo que !bes competir. 

cc § 3.o De 608 mensaes a D. Pamphila Luiza de 
Tolentino Soares, '\iuv« do capitio do 2g. eprpo de 
voluntarios da p:t.tria. José Soares CllJ?im Junior, morto 
em consequencia de ferimentos recebidos em combate; 
de 368 mensaes a D. Amelia de P"ula. Pitta, irmã do 
alf;;res de voluntarios d.. patria Nazianzeno de Paula 
Pitta, morto em combate ; de 42S ment·aes ao menor 
Jor..õ, tilho le~timo do tenente de 31• corpo de Yolun
t:lriss da patria José Tbeopbilo Paranaguá, que morreu 
em combate. 

« Ar:-. 2. • Est:l.s pensões serüo pagas da data dos 
respecti 'I"OS decretos. 

« Art. 3.• Revo~ão-se as diPpoai~-ões em contrario. 
« Sala das comllllll!lües, em 16 de Maio de 18iL -

Carn~iro da Cunha.-H. Graça.-C. da Rocha. » 

« A commissão de pensi:ics e ordenados, tendo exa
minado :Lo cópias dos decretos de 22 de Abril de 1871, 
que CO!lcedem _varias pensões, é de parecer que se adepte 
G eegw.D.te proJecto : 

<< .A asaembléa geral resolve : 
<r _tut;. t.• Ficli.o approvadae as seguintes pensões 

mensaes1 concedidas por decretos de 22 de Abril tl.e 1871, 
:o. saber~ de 39S, sem plt'juizo do meio soldo que por 
lei lhe competir, a D. Ros:t Maria Vieira de l\I .. cedo, 
viuva do tenente do \~0 batalhã-o de infantaria, eom
mi.ssion>~do no posto cie capitão, José Tbeotonio de Ma
cedo, fallecido em consequencia de ferimento recebido 
em combate; de 60S repartidamente a D. Umbelina. 
P.o11:1 de Jesus Caatello-Bmnco e Silva Anna Rosa. 
de S. Jo>6 Caatello-Bn.nco e Silv:t, Pbtlomena lnno
cencia de Jesus Cora~ de Maria, Maria Celeste do 
Eapirito-Santo Castello-Braneo e Silva e Lidia. da Pie
dade C3stello-Branco. irmãs do capitão do 5• batalbio 
de infantaria. Antonio Lopes C3.8tello-Bra.D.co e Silva. 
Sobrinho, morto em combate de 21 de Dezembro 
de 1868. 

" Art. ~.0 Estas pensões ci.everáõ ser pagas da d:1ta 
do• respectivos .iecretos. . 

c: Art. 3.• Revogiio-ae aa disposições em contrario. 
« Sal:i. das cummissües, em t6 de 1\Iaio de 1871.

Co.meiro llo. Cunha.-B. Gro.ça.-C. da. Rocha. m 

cr A commiNio de pensões e ordenados examinou a 
côpia cio deoreto de 9 de Novetnbro de 1870, e docu
llleAtos 31lnexoe, rcla.tivamente ao engano havilio no 
::1ome do cabo-clarim do 6- corpo de cavallnria da 
~rda nacionol do Rio Grande do Sul Ismael Autonio 
ILa Silva, e é de parecer que se adopte o seguinte pro
jecto: 

c A aa~mbléa. geral resolve : 
" Art. 1.• Fica approvado o decreto de 9 de No

VCI:lbco de 1870, em q_ue ae declara que a pen1iio dio.
rit. de 500 Tl!'JAconcedida por decreto de 21 de No
vembro de 181>!S ao cabo-clarim do & corpo de caval
laria da guarda nacional do Rio-Gra.nde do Sul 
Ismael .Antouio de Souza, a qual foi approYada pelo 
Q.ecreto l~elativo n. 1, 753 de 22 de Outubro de 1869, 
de,·e eo&a1derar-.e conoetlida. ao cabo-clarim do mesmo 
corpo, Ismael Antonio da Silva. 

« Art. 2.0 Esta. pensão Sf'rá paga. da dota do decrete> 
de ~~ de Novembro de 1868. 

e .krt. 3 .• Revogão-te 11.11 disposições em Co:l
trano. 

ct Sala das eommissõea, em t6 de Maio de 1871.
ca.f'YlA!il"(l da CtmhtJ.-H ~.-c. àa Rocha. ,; 

. U::-:se, jg]gii:)-6e obleeto de deliberaç.ão e ,-:o :l 
~.::~para. ewar na ordem dos tnbalhoe, oa se
~ projectoe: 

cr A &IISemblM geralre10lve : 
c. !.,:t. 1.• Fi~ o got"el'llo autorisado p&r:l. ma:dar 

passar c:uta de cidadãe brazileiro aos subditos portu
gttezes Jo•é Ah·es de Castro, Joaquim Nnnea Moreira, 
José Antonio Vieira, José Antonio da Costa :Meira. e 
lianoel Felippe, e ao snbdito hespanhol Manoel Anto
nio Taboas, tõdos residentes no Imperio 

<c Art. 2.• Ficão reYoga.das as disposições em con
trario . 

a Sala das 6essões, 12 de Maio de 1871.-Jo&iJansen 
do Paro." 

" A assembléa geral resol'l"e : 
cc Art 1.• Fica autoriaado o governo a passar carta 

de naturalisação a João Maria Pessoa, natUral de Lis
boa, piloto do \"apor .Arinos, e ha muitos annos resi
dente no Brazil. 

<<Art. 2.• Re'l"ogiio-se as disposições em eontr.uio. • 
" Sala da~ ECEsües, H de 'M:uo de 1871.-L. A. Vil'iro. 

da Silt·a." 

1\EFOILlLl DO l\EGI30li'ITO. 

Vem H. mesa, e.; remettida :'i. commissão de polici.!l: 
a. sep1inte indicação : 

« Indico que a. commiasão de policia interponha pa
recer sobre a convemcncia de st:pprimir-se o § 1• do 
art. 53 do regimento reformado que prorop a eeasiio, 
independentemente de votação, em certas e determiiladas 
discuA;Sões. 

cr Sala. du sessões, 16 de Maio de 1871.-Andradt 
Figurira." 

ORDEM DO DIA. 

Procede-se succ:essh·a.mente á votaçiio dos seguintes 
projectos que ficú.rão encerra.doa em 2• di&cuslliio na. 
ses~ão :Lntecedente, c silo appro,-ados, e pa.saão & 3a : 

t.• Determinando 'lue os eleitores da villa. de Noasa 
Senhora. do Rio das Eguas, na provi.Dcia da Bahia, for
maráõ un1 c:ollegio eleitoral, que se reunirá na mesma 
'\i! la. 

2.• Creando na provi.Dcia. de Pernambuco trea oolle
gios eleitoraes : o 1° na. '\illa. de Itambé, o 2• na de Ipo
juM e o 3• nà da Floresta. 

3.• Determinando que ficio constituindo o patriDioD.io 
da cam= m!lllici~ da '\-illa. do Turyaa.ú, na provincia 
do Z,ln.rnnhiio.l.. a~ 11has situadas ao loll6o da. costa entre 
:1. foz do rio ·1·ury e a. do Gurnpy. 

06 seguintes, igualmente encerrados na. mesma see
sii.o, são rejeitadoa : 

1.• Declarando que ninguem poderá matriculu-sc 
nos cursos de pharxnscia., existentes na faculdade de 
medicina do Imperio, sem que tenha. a idade de 17 an.
n.oe, e além dos prep:u-atonos ora exigiJ.oa apre..ente 
certidiio de ter Sido appro\'odo nos examea de latim, 
philosophia e algebra. 

2 • AD.torisando o go\·erno para conceder ao vis
conde de Barbacena, ou :í. companhia por clle org:oni
a:W.a, a. garantia de juros de 5 Oó nunual atê quatro 
annos sobre o capital de f. 1801ÓÕÕ empregado na es
trada dP ferro que fôr construída entre u minaa de 
can·ão de pedra do Tubarão e um porto do rio do 
llle8mo nome, na provincia. de Santa-CaÜI&rina. 

3.• CoD.cedendo um anno de licença, com a n~~~pectiva 
congrua, para tratar de sua aaude1 ao paclre Manoel 
Flore11tino C~iano de Campos, vlprio eolla·tO na 
p~ia de Nos~ Senhora da Conceição do Porto daa 
CIU.lC!IS. 

4.• Autorisando o ~vemo a conceder á companhia 
da estrada de ferro de Petropolis uma garantia ele juro 
até r> «ro> :J!J :mno sobre o capital de t,'lOO:OOOS. 

A emend.l olferccida a elite proiecto é tambem 
rejeitada. 

F.::::.t.ri<• Euco:essi.·.-amente em t • cliAcueaão, ~ a 1'6q_1le
rimento do Sr. 1• secretario se considera unica, e ~c 
approv-ado;: e remettidos á commisaão de ~o, 06 
Eeguintea projectos : 

cr J.. &36e::sblé& geral N&Ol'l'e: 
« .~. t.• Fie& •pprova.do o decreto de 30 QCI Nc-
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,·embro de 1810, em que se declara que a. pensão 
d!.s.ria de 400 rs., que fõra. coneedida. por decreto de 
18 de Maio e approvada. ptlo decret•> legislutivo n. 1:,874 
de 13 de Olltllbro do referido anno a.o soldado do 35• 
CC·rpo de voluntarios da. pa.tria Benedicto Custodio 
Bruno , deve entender-se concedida. a.o soldado do 
meamo co,·po Benedicto Custodio Bueno. 

cr Art. 2.• Esta pensão será. paga da do.t& do primeiro 
clécreto da concessão. " 

" A. assem bléa ger:ll resol v c : 
cc Art. t.• .~iea. approvada. a pensão aDnua.l de 1 :200S, 

concedida r>Or decreto de 20 de Outllbro de 1870 ao 
bri~deiro honorario do exercito Dr. Francisco Pi
n:beuo Guimar-.'ies, em attençio 110s dis:inctos c rele
,·antes ser..-i<;os que prestou na guerra contra o governo 
do Para..,"'Uay. 

cc Art. 2.• Esta pensão será. paga da <?.ata do mesmo 
decreto. " 

<c A assembléa gersl resolve: 
<< Art. 1.• Ficão approvadas aa seg--tintes pensões, 

concedidas por decretos de 9 de Novembro de 1870: de 
(!:!~ mensaes, sem prejuizo do monte-pio que lhe possa 
competir, 11 D. Herculana Candida P1mentel, mãi do 
2o tenente do. armada Marcos Augusto Pimentel, falle
cido em conlll'quencia de enfermidades ndquiridas nu 
esquadra em operações contra. o ex-presidente da re
publica do Paraguay; de 30S mensaes, sem prejuízo do 
meio soldo que possa lhe competir, a D. Alexandrina 
Delfina. de Castro, e de i ·ual qunntia1 repartidamente, 
305 menores Antonia, Maria. e José, aquella viuva e 
estes filhos do capitii.o do corpo policial da província 
do Ceará Antonio ll!a.ria de Castro, sendo a pensão 
concedida :1.0 menor variio paga sómente a.té sua maiori
dade. 

<r Art. 2.• Estas pensões serão pagô.ll da. d•1ta dos 
respccti \"Os decretos. » 

a. A assembléa geral resohe: 
a Art. 1 ° Ficão approvadas a.e se~intes pensões 

diarias, concedidas por dem-etos de 4 de Janeiro de 
1871: de 400 rs. aos eoldadoa do 13• batalhiio de 
infantaria. l!.úncel Simplioio dos Santos, do ~So corpo 
de 'I."Oluntarios da patria Manoel Joaquim Torres; de 
~O rs. ao ~~on&peç.l.d• do 2{.• corpo de voluntarioa da. 
patria Manoel Antonio dos Santos, inT"lid.!.dos em 
comba.te. 

« Âl't. 2.• Estas ·pcneões serüo pn:;as da data dos 
respectivos decretos. • 

cr A assembléu. geral resolve: 
« :!'l.rt. 1.° Ficão approvadas aa seg'1intes pensões, 

conce:iidas por decretos de li de Ja.ntiro de 1871, a 
· :8abe1·: 

cr ~ 1.• Pensões mensaea de tsa, sem prejuizo do 
xneio soldo que lhe com~tir, a D. Leopoldina Lopes 
dos Reis, 'l.iuvn do cap1tão-tenente Ernesto Augusto 
dos Reis, eendo est& pensiio correspondente ao meio 
lloldo·d • patente de seu filho o alferes elo t6• batalhito 
de infa..t:l.ria. Horacio Henrique dos Reis; de 21S, sem 
prejuizo do meio soldo que lhe comyetir, a D. Maria 
Vieira Rebello, irmã do tenente de ullanbria Bernar
di:!o Vieira Rebello, morto em comhate ; de 30S, re
-partidamente e sem prejuízo do meio soTdo que por 
lei lhes competir, aos menores llfnrfi;:a c José, filhos 
le:itimos do capitão do exercito José Carloa Cabral e 
D. Clara Rodri~es Cabral, euja penWc> em virtude da 
C:J.rta impecial de 7 de Agosto de 1869 percebia euu 
:c;ãi, eendo paga a~t menor Jollll 6Ómente até sua maio
:ndade. 

cr § 2.• Pens>io anuual de '80S a Amalia Delphina 
da Mott:J. e Silva, vi11va do 2• maehiDilta da CtLnhonei
ra Pemandu Vil"ira Manoel Dias da Sll-:a, fallecido no 
:hc.pital de Humaitá. 

c: .Art. 2.• Ea;as penaões eeriio ~!tS da data dos 
respectivos deczoetos. " 

<: .A aseembléa geral reeolve : 
<: Art. t.o Fieio apJI!O'f&ÕU aa l'!gaintes pensões 

a::n~a,eoncedida.a por decretall ee 23 do Setembro de 
18'10, a saber : 

c. De 6:000~, ao tenente-gell~ EioJ'~uez d~ He:;al· 

" De 2:000S, ao marechal b:uiío de 5. Borja. 
" De 1:200S, a cada um dos seguintes indivíduos: 

brigadeiros honorarios baoào de Sant'Ann11 do Livra
mento, barão de Sergy e Franci•co Vieira de Farit:L 
I:och~: coroneis honorarios V asco Antonio da Fontoura 
Chana.neco, José do Amaral Ferrador, Fidelis Paes da 
Silva, Manoel Gonçalves da Cunha, Francisco Antonio 
Martins, Manoel de Oliveira Bueno e Manoel Cypriano 
de Moraes. 

« Art. 2.• Estas pensões serão pagas da datn dos 
mesmos decretos. " 

" A assemblõa. geral resolve : 
« Art. !.• Fica appro\·ada a pensão de 600S annuaes, 

concedida por decreto de 25 de Fevereiro de 1871, a 
D. Mari:~. Thereza dos Rei•, filha do finado Francisco 
Sotero dos Reis, _prof~ssor aposentado de lingua latina 
do lyccu d:J. pro"\·mci:! do Muranhão. 
. " Art. 2.• Esta pensão será pag:~. da data do respec

tivo decreto. " 

RESPOSTA J.. FAI.L.\. DO TIIllO:SO. 

O SR. 1• SECRETARio, obtendo :1. palavra pela ordem. 
declara que se acha sobre a ·mesa, e vai a imprimir 
para entrar na ordem dos tra.bál.hos, o seguinte projec
to de resposta á. falia do throno : 

« Senhor.-As congratulações do throno pel& reunião 
dn :ll'sembléa ger .. I, cujas luzes e patriotismo in~piriio 
sempre ~ Y ~1. Imperial a m:~.is fund:~.d:~. confiança, 
foriio recebidtLS peln camara dos deputados com pro
funda e respeitosl>. gratidão. 

« A camara do~ de,utados sente immcnso jubib 
q1umdo considera que nenhum acontecimento perturbou 
n tranquillidade publica no lmperio, e que o estado sa
nitario na côrte e nns provindas é em ger:ll satisf:~.ctorio. 

" São fs.vnres estes que a Divina Provi~encia. no& 
tem prodigali"ado. 

" A boa indole dos Bl"a.zileiros, seu amor ás inRtltui
ções politico.s e o desenvolvimento da instrucç.io pu
blica noa garantem a continunção dos grandes benefi
cios que tr11zern a tm••quillid .• de e o traba hot ;o cuja 
larga sombra ~e desen,·olvem c fortific:lo a. ordem e a 
libetdnde · 

« A camara dos deputados, senhor, :~.valia a dôr 
puhcente que traspassou o cor&<(ii.O paternal de V. M. 
Imperial pelo prematuro f:illcc11nento da serenissimn 
princeza :1. Sra.. D. Leopoldtna, duqueza de Sa..'tc1 muito 
amada e prezada filha de Y. l\1. Imperial. 

" Este inf11usto n.contt-ciment-•, que teve lugar em 
Yienna d'Austrin :1 7 de Fevereiro dest~ anno, en
cheu tnmbem de consternstção a todos os Brazileiros, 
que vião nn preclara princeza um resumo de dotes pri
morosos e de peregrinas virtudPs. 

cc A. resignação de Y l!.I. Imperial aos decretos dl' 
Altíssimo é ma.is uma eloquente prova das virtude~ 
religiosas de Y. !li Imperial, q1:e ccrtamtnte en
controu n s l!e;;x>ntuncas manife•tllções de pezar dl· 
po,·o brazileiro umleDitivo para a immensa dür que ma
gôou tão profundamente o coração de V. 11!. Imperial 
c de toou n sua august& fa.miJia.. 

"Acamnra õosdeputadosrem no mais elevado apreçc· 
:1. communicaçã? qne se dignou V. M. Imperial fazer
lhe de que ns relações entre o Im . .erio c n• tlemaio 
pot&~cía• são de perfeita amizade, tendo merecido sem
pre ao go,·erno a maior solicitude. 

" E está. igualmente certa. de se ra.ver celebrado o ac
cordo prévio dos governos allindos para os ajustes de
finith·oscom aRepublicado Paragu>~y,e que Fe reali3r~ 
a e~perança de V. M. Imperial, de brevem~DtE: 
pro;.eguir a negociação e rer levada ao •lesejado 
tenno, como o exigem os direitos e os intereSSJ!8 dor, 
alli:t.dos c d:t na\"ãO p11raguaya. . 

" O decre.;cimento dali rendas pubhca.~ no presentf. 
e::o;ercicio, sendo reRultado de caUl'ns transitorias, io 
mui f.'!"O\"&Tel que não continue, e que dentro de poucc 
tempo ~a.;sumi4o aquellas o seu movimento ascendcte. 

• Muito agradavel foi á camara dos deputa.tlos a cer
teza de que, não obatante 011 grand011 encargoe que pe
ei\o aetualmeute 110bre o theeouro nacional, n- re
cnnos n11turaes sobriio paza. continuar a eatiafllzê-loe 
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pontualmente, sem que· deixem de ter impulso os me
lhoramentos que o paiz:reclama. 

" A cama.ra dos deputados reconhece que ·par.L obter~ 
mos eate· duplo e feli« resultado será. .neceSSilrio, a par 
de uma bem entendida. economia, desenvolver a la
"\"OUr& -e o commercio por meio da introdueçiio de braços 
livres, maior facilidade dos. transportes e :u .. g:mento 
das linhas telegrnpbica.s. 

" Unir os centros prodnctores aos mercados e, em 
nossas cireumstancias actuae~, a mais importante 1 

quest:io economica. Para isso convém melhorar edesen- \ 
volver as estradas communs, os cs.minhos de ferro, a l 
navega~ii.o fluvial :1 vapor e as linhas telegraphicas, 
que supprime1u as distancias . .A uberdade c riqueza do 
nosso solo rctribuiráõ amplamente os 5acrificios feitos 
para fim tão util. ! . 

" A camara dos deputados pensa tambem com 
Y. :M. Impcrinl que a eilicscia da.!! :;:arantias que a I 
constituiçilo do E>tado afiança ao cidad..~o bra.zilciro, 
outorgando-lhe ampla liberdade civil e política, de- \ 
pende das providoncias com que as lei5 ordinarias as 
c.onEagri:o, a· tendendo á.s liçõ•s ola e~periencia e ao 
progre~so de no~sa. ch i.li5-açã.o. I 

« Por is>o tem-se reconhecido a. necessidade de refor- ! 
mar a. legislaç:i.o judiciaria,- de que já ns. ultima o;essiio \ 
•I? OC:Cill>OU esta camara, de modo que u a.dministr:L<;.io l 
dR justiça seja. recta e independente, assegurando j 
os direitos individuaes contra <pw.esquer excessos ou 1 

abusos. ! 
" A autoridade julgadora scn.J.o constituída em me- I 

I h ore$ 'Condições de ca.pacidadt!; a policia tendo ~ suns 
attribui..,Ues melhor definidi!JI e extremada& ; as prisões 
'endo restrictas aos casos de iudcclinavcl necessidade; 
facilitando-se as fi <n'i'as e os recursos, especialmente 
o de habl'a.s-,orpus, ter-se-ha. .caminhado -bastante na 
,;.euda do \"erda<ieiro progresso neste nssumpto ; que 
eonsiste em alliar os interesse• pennancntes e respei
ta.veis d:l. eociedade cum as garantias individ~aes. 

" E' indispen~avel, c de publica canveniencio., res
!!llardu.r o •·o to, de fórma que sejii.o sempre as eleições 
~ expressão genuína da. vont:lde nacional. Por essa. 
r:Wío jnlg-.1 a camara dos deput:tdos que a sabedoria 
de V. 1\1 lmp~r.i:tl mais uma vez se re\·elou quando, 
referindo-se a esta. importante qucsti"'te, faz sobresahir 
a neet>Ssid:>.de de uma rc!orma que po~sa. co:u·ct:J.r os 
abusos, pois qué a verdade c a pureza das urnas deve 
ser o inaba·a.vel pedestal em que rellOUEe o noseo ~ys
tema. politico. 

« A cama.ra dos deputados se desvanece em reco
nhecer que a .guarda nacional, instituição digna de 
])0\""0& lh-rcs, tem 1nestad.o valiosas e pntriotic~s •ervi
<;os; ma.~ Eun. legisk~ão precu;a sem duvida de reformas 
em ordem a extirpuem-&e vario& icconn ,ientes e 
abl!SOS. 

" Outro ~:r~tema de recrutamento que !Ub!tltua o 
a.ct=l é tambem altamente desejad() por esta ca
m:tra, que a.l.iá.a iá. rem prestado ~= nttenção a este 
:mpgr:ante a.ssumpto. E.elllmente o ~ystema actual d:\. 
lugar a. ille,..aJ.idades c vex:tme~. e afasta · da. nobre 
carreira das armas os cidadãos mais idoneos. 

« A ca.mara dos deputados, senhor, e:'t:i con\""Ícta de 
•1Ue a. reforma. da legülaçiio sobre o estado servil não 
-óóde continuar a. ser uma a~rliraçilo nacional indefillida 
ê incerta. 

« Esse estado de incertczn. é que póde tornar pcricli
:antes interesses da maior valia. 

" Oi ~entimcntos generosos e christ.'\os de V. !1!. Im
":lerial ~ncontraráu segul'3mcnte a. mais sympatbica. cor
-tespondencia. no animo justo e caclarecido doa Brazi
:eirOOI, que, procurando conservar a actual propriedade 
senil como elemento indispeuEa.vel de trabalho, querem, 
comtudo, <J.Ue para as gera•;u~s .,_,indourns desponte 
·.:ma :.uroru de rc~cncração. 

" • .\. ema.ncipaçiio lenta e gradualmente effectuad.a 
~erá. t1lllll. medi ia. de alta. pmdencia e humanidade, que, 
ss:-.1altando ainda mais o glorioso reinado de V. M. lm
-:oerial, testemunhará tambem o ci\"ismo e a pre\idezlcia 
:los legisladores br-.uileiros. 

" .A camara dos deputados aguard.:L as Oll.l:ras prc
-:>astaa do ~>erno, conforme V. )1. Imperial se dlgaoD 
~'lmtic~ e as tomar~ na maior comidera~o. 

" Senbor.! .A: ca:marn· dos. deputados, ad.berindo ao 
nobreempeo-hodogoorerno·de-"V~ M. lmperia.~_,_l!&esfor• 
~ará. viV'&tnente "\'a.r&.qul!:' do& p1'0~1)tl·qae-,me f~m 
apresent:ldos· lle'<l11telilia·.., maror l!Omm& did>eDeiiolOS· 
para. DOSB-· patria, ·realiz.tndo-.se d~ modo o& vo
tos naeionae~~, tão proftmdamtmte lmrmO!lÍ«<S · eom oa 
~entirnentos magnooimoa de V. M. l'll!perial; que reun& 
numa lon~ &provads experiencia·-oe alevado& dotes
de um esprrito illustrado. 

" Sala. das commissões, em 16 d<> Maio de 187.1.
J oiki Joú -dt Oliveira JunqU~Jira.-Candj.do Mend(6 de .4-l
m•ida.- Tri.&tão de Alencar AY'aripe. ,. 

Ll:mttS DAS PROI"I:>OCIAS DE SERGIPE E DAS ALoi.GÔAS. 

Continúa a di.scuss~odo requerimento.de. adiamento, 
offerecido ns. sessii.o antecedente pelo Sr. Sobral Fi:~~to, 
:to projecto em 2• discus•iio,decla.rando que a. província 
de :'crgi\'e se limituá. com a das Alagôa.s pelo mo 
S. Fraools('o até a sua foz· no oceano, sendo ns limites 
ecclesiasticos os mesmos que os civis, 

Cedendo da. palavra. o Sr. Dias da Rooha, e :ningu~ 
mais a pedindo, é poaw a votos o requerimento, é 
rejeitado. 

Continúa,. portanto., a discussão_ do J.lrojeeto. 

o Sr. Sabrat. Pla-to r·- Esta questão, Sr. presi
dente, é: mui'bo 'mpon:ante, e não se deve tirar por 
sorpreza. á. provincia dlli! Al':l,<>ô&s · pa.Tte .de· seus direi
tos adquiridos de ha. muito , emqua.nto nit<d6r Ull1ll. 
providencia gernl. E' l'!ecessario, senhores, acabarmos 
com estas sorprezas que est:tmos constanl!ellrente- a sof
frer, e o mal provém· destas discussões, quando não hn. 
numero legal de membros nn casa para ;~.votação, e que 
fazem com 9.11e muitas vezes se vot~ objecto8, aos 
quaes se dev1a. prestar muita attençüo, sem sabermos 
o que se vota. 

Ull Sa. DEPUTADO :-E por que~· 
O Sa •. Soii1LAlX. &.'i'IO : - Borque está. estabelecido no 

nosso regimento. que, quando não- h9W{er- cua. pam se 
yotar, continuem aa-dilíC11Ssiies·da.sms.terias d.a.dils. para 
ordem·do dia, qua :úiu&l:1icio eneerradas pal'll.se votar 
no di:!. seguinte, sem qne·a.maiaria da cnsa obtenha os 
esclareeiJnentoa. resultantes. da düscnssüo. 

Devemos acabar com esse systema, e eu rofi~ ao 
Sr. presidente :que facilitet ao menos na execuçao, o 
rigor desta disposiçüo ·regu.Lamentar. 

O Sn. PnESIDE:>OTE : -Não é -possível fazer msis do 
que fa(,'O. (.Muitos Y!JlOiatl~.) 

O Sn. SeulUr. PJSTO": - E11 fa.<;o jlliltiÇS. a V. Ex. pelo 
modo como dirige os trabalhos desta. Cll.ma.ra., e sou· o 
primeiro n elogiar Y. Ex. 

Não foi deb«lde que -requeri ~ara. que cate _Pl"OjP.oto 
fosse n um:i cQIIlmiiSiio, afim della examinar os dOcu
mcn~ <i,Ue lhe f~. a~resen~d~ O meu requeri
mento fw, porém~ TeJelt&do; nao · posso,. portanto, dar 
!i. camiU"a oa eiclsrecnnei~Wa que poderia anbministrar 
:í. commissão; lerei·comtudo a cópm de um documento 
que, apre&l'adl.mente jpr.ocurand.rl entre meus papeis, 
pude encontrar, e pua.& leitu.--a.·.do qual peço.a. atteD
çlio de. ca,mata.. 

O documento de que trnto·é a l:épia iie um officio do 
vigMio da freguezia >de Pissaabu•ú. 

U• Sll. DEPCTAJlO: -E'·o unico prejudicado. 
O Sa.. Soaru.t. PINTO : - P.eço perd&o; elle trata a 

questão bi&toricameute, e os meus collegas verlio 
que este objcctu :oito é tiQ ldmp!ea ~o.mo querem que 
seja. 

O documento diz .assim : « .A.ccu.so j:'lleCbido o officiode 
Y. S., d:l.tado de 'H> de Junho _proximo fi-nilo1 em q~;e me 
deterlllina. que · com.a. possi'vel brevidade. in1orme sobre 
O que COn>t& aos documentos que, por CÓ~ me 011-
,·iou. Entre esses documentos encontrei um;1. :repre&Cll
t.'lção :u.siff!:ad& pelo Exm. Revm. Sr. -uce'bispo da 'Ba
hia, diriglda ao Exm. Sr. min~·.do imperlo,.lii
zeud.G-lhe q"M .:)bti-....a Su.t& &! Apoato!ica·buJ.I.a. 
para ser :mneltada á fregueziaàe Villa-Nov& d.e ·-.ar
cebispado o territorio ela ll~ f~r~~íma, perte)U:e~ 
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~~·or~ ::,.~~·do'~nedo, e 'hOje 'á.' de S. Fra.u
·.clSCO·de-Bol:J3.·ue·Piassabussú, ·de que sou. paroebo. 

<r'Fundamentsudo'S. Ex .. Revma. o seu-pedido, allega 
em ·•sa .representsÇão-que·a :rderida::Rba Paraitna ou 
~jo'-Gran:cle-se acba ·hoje, poo:aefféitos ·da iilluvião do 
~<i~.~.-iazen'd.o]'Ut!! do·eontinente:da pro
·"Faa.-de-Sergipe; qae·o--vlganx> do ·Penedo reclamára 
:mtig:unente :qKlsse da ·diia ilha ; ·-maa ·que o de Villa
··Nova, em virtude do·decreto--de'9 de .Junbo·de 1812, 
-~e .maDdou ·:mnex~~la áquP:U~ -termo, . julg~u-sc auto
·nsado -a. ·e'li:erceralli·o--seu-mlmsteno ·parochial, .até 9-ue 
·em ·tS32' o-psrocbo ®'Penedo firmou a sua jurisdic
ção, em vittude·d& Cllrta do arcebispo da ·Balüa de en
tão, reconhecendo o seu direito. » 
··Ora,·a~·está o arcebispo reconhecendo ·os direitos 

da ·provincia ~·Alag6as. 
Ux Sa. DEPUTAJ)Q.: -Isso, .porém, é a respeito da 

divisão· eecleiliaatiea. 
·O Sa. ·SoBBAL · fuTo : - Vamos adiante: este do

eumen~ esclarece a m:~ote:ria. , e fará "~r aos meus no
bres co!Legu·-a necessidade âe se estudar esta. questão. 

(Continúa, a, ler.J 
« Tal é .a. summa."das tazües adduzid.a.a por S. Ex. 
Re~ o Sr • ..arcebi•}lO' da.. Ba.hia., ao h. informação do 
U<llpreste".da. ·4" com.ar.es...dll. .{lro\'illcia. de Sergipe, que 
ponco attendeu B.verd . .de. doa f&ctos, como· vai demons
trar. a expooiçl[o ._que ''\"OU fazer. 

a: E' da historia que, deocobcrto o Brazil·em·1500 ..• 
UM Sa..: D!:l'l7.r.tDO.: _;Vem c:lt ora? · 

, ·O Sa Solltu.L Fnrro :-ES:Ou.l~nll.o o documento, mns 
c bom que se coaheça. a. h1ston~t ao a"o (Goutinuando 
a ler) .•. " des~obertoo Brazil em 1500_jlor Pedro Alvares 
Cabral, subdito·_pot-tu~ez, D. •Jt,ão III, rei de Portun-al 
resolveu em· t530 :êlivuúr -~ste immeneo paiz por s~us 
toerVidores, afim. -de·qne'I!C'empenhassem pela. ma ex:
.plo?~• · angra:nlle~uto ce J'II'Ogrt!SFO. ;. e com :effeito 
o flivi.dio- em 1~C:Lp1taula81 ~o •umn.dellas a ode Per
nambnco que em 10.- de·:.l\larço de 1534co mesmo rei 
.doou a. Duarte· Coelllo Pereira.,- como fiel servidor que 
cra.da corõa:-porlzlgn~z:l, ee!l.doaes& doa.ção ClO!Ifirmada.. 
por foral· de :24.,00 Setembro. do ltiCI!mo aooo. Compre
.hencicndo,. porém, .a.· capitania de Pernambuco o tcrri

:torio de qne hoje se fórma a 'prouncia. d!IIS Alagoas 
e:ctrem.a'\-a com a capitt. nia da Bahia pelu Rio S. Fran~ 
cu;co o qual, com tod.a-3 4.1 .mas illuu .IJ ali o11dc· chegtUsem 
c:s #U<U agua• nas inunda~õe• annuaes foi com1-reh.cndit:U> 
!'74 doat;i!o feita a D1tarte Coellw Pereira. Forào ~~empre 
re~~ita.dos estes limito!& pelas-a.ntoridmies civis· e ·eccle
lliaaticas de ambas as capitanias, Pernambuco e Bahia, 
aue cntio comprehendia. igaa.lmente o tcrritorio que 

'{õrma hoje a provineia de Se~pe, exercendo-o·parocho 
e autoridades· -civis· do' Penedo (elev:tdo em 1636 á ca
tegoria de villa) ·sem a·menor contestação, sun juris
dieção em toda.a as ilha$ a<!jncm~ entre 35· quae~· exis
tia uma denominada Pa.raúna ou Brejo-Grande, de totlas 
~·-mais importante: por •llS'pOpWaçio e riquezas. 

cr Defronte do Penedo, po•·ém, no out1-o lado do rio c 
ontr'ora pertem:ente á· ca.pilania da Bahia, existia um 
povoado que nos .fins do seeul() X VII foi t&mbem ele
vado ·.i eategoria de vilh e fregue:tia com o nome 
de Villa.-Nova. .d.e Sa.nt<rAntonio.» 

'Já se vê. Sr. presidente, <p1a até essa época todos 
c&tavüo saii~<feitm-, -ereada, porém, esta nova ju' isdicrão. 
(Contint<~ <t ler;} « Desde entiü> começ:l.rão a• •ua.s'au
toridades :t pretender esbulb:tr o Penedo de suas i!b:.s 
suscit:lndo conftictos que farão em 1733 decididos e 
terminados em bvor das a~;~toridades do Penedo pelo 

. w;ice.-rei conde de Sabngo&a, .cuja decisão foi mandada 
ébserv:tr pelo Dr. ouvidor~gua1 em oorrcição n::t Yilla
No'\":11 cnjo. provilnento foi eommunic...do no senado do 
Peneüo, mediante carta· preca.toria, que em 1740 lhe 

· dirigio o de 'Vi!l&-No=, c:otnlr tndo tse vê do •locumento 
em pu.btica.-fórma. 'iue oüero-ço á consideração de V. S. ,, 

a Deau:.modo · pota :ceário-:10daa.&llqustões de limi
tesentre•as. auto:tida.de& cilüs. e eGCleaia&tica~ de Villa
Nova. e Penedo, conscr'I':Lndo-se por longuíssimo:. a.n
::!Cs &S autoridades deeta. ti.'\ posse pacifica de todas a'
;~ a~jacentes; até ~e. em '.fgt~ obt~vc: a cam:lr~< d0 
\ :.::.:~-Noc::'l"::.ob e snbTepttc:a=w d? pnnc,rc re;rc~~': ... 

'Os Su. :Gl!nl.uü.Es, M~UES Pruno, Dus ·D.A. 'Roca.~ 
E CoELHo RoDIUGtlU: - Nio apoiado. 

O Sn. Dusl>A. Roau:-l!a uma carta-régia de 1812. 
O Sn. SoB~~.U, Fn~TO: -'E' dessa mesmo que fálh o 

documento que estou lendo •.• 
( Contí11ú?- <t ler) .••• um decreto mandando ,anliexllr a 

Dha. . Para.u.na. ao termo ~e sua. jurisdicção, facto este 
que c~~g:t~do Jlo conhecimento da. camara. .do .Penedo 
no •. p~mCip.to de .18!3, le"on-a a ·reclamar ao mesmo 
pnnc1pe contra semelhante :umexaçüo em 16 de Outu
bro de 1819,como bem se deprehPnde dâ certidão junta..» 

« Estas reclamações não tiverão dedsão até ao tempo 
da inrl.ependencia. do Brazil. 

«Em virtude, pois, do decreto do príncipe regente de 
9 _deJnnho de 18t2, apos>:l.rão-sc 1\S autoridade.. ci,.is de 
'V~· Nova da llba Paraúna; mas a camars. d'O Penedo 
continuou a fazer reclanw.ções aos poderes do :&tado 
con~r:t Eemelhll.tlte annex:tção, que entretanto nenhum 
preJUlZO trouxe :i. jurisdicção ecelesia.stica visto• como 
o _pa.roch? d? Penedo continuou a exercer ~ua.jurisdic
çao na dita. 1lha, com exclusão do de Yilla-Nova · dan
do-se de ~ntào p~r diante_ a :momnlia .de perte~c"r u 
Dha Paraunu. no ctvel i Vi!l..'1.-No"a, e no ecelesim-tico 
ao Penedo; e assim continuárõ:o as cousas até que em 
1832, em . conecquencia de nma deliberaÇão do presi
dente de , Sergipe, · q~e c'?nsta. dos ~ocrunen~os a que 
respond.o, man~:mdo ~:1clmr aquell:t tlha llDS bmites da 
freguez1a de '\ tllu-No,-a, . pretendeu o vi!!ario dest:l 
cura.-la, o que nio comeguio, por se lhe ter com 
te~~cidade opposto o ..-ig:u-io do Penedo. o finado ·sim
phclo Nery, que,. representando llQ arcebispo da.Báhia. 
o Sr. D. · Romualdo Antonio de Seixas . este. Íllllta ~ 
sabiamente. prahibio .ao p:trocho de Vi1l;-Nova o exer
ciCto de jurisdicção parocbinl na. referida. ilha.· 11;ndo 
que de errtào por ·diante nunca mais .o vigal'io 'do Pe
nedo foi. inquietado, até que foLcre:~da a fregnezia de 
S. Franc•sco de Borja por leiprovinci:ll de 11 .de .Julho 
de 18591 passando a menciona•(;. ilha a fazer pur.e dest:l 
fre~ut;zt'!- c ~ex:ercend~ eu nella desde que sou parocho. 
a Jlll"led•cçao pnrcch1al sem contestação ..alguma. É 
devo accreacentar que em. 1834 ou 1'835 ..-indo, ao Pe
nedo o Exm. e Revm. Sr. D. Joiio da Pnrific•çiío 
Marques Pet;llgão, bis_po desta diocese, ·dirigio-'e pes
soalm.ente á il_ba farauna, afim de aw:rignar o direito 
que tinha o v1gar1o do Penedo :í. curn della • e reco
nhectnrlo-o, debmninou-lhe ·que não cede~~e-~de ~eu 
bom direito. Assim já ,.,: V. S. que ha m:1.is ·de ·dous 
seculos a Ilha. ~u.raún.'l em que&~o e · snas adj~centes 
pert~ncem le~1tlma.meote a e>t."l. dtoce~c . e ácfrc~ezía 
do Penedo, _d:l. qual se ~smem~rou co~ a creaç:io da 
de S. Fr.mctsco de BorJU. (de Ptassabussu) a. .que hoje 
pertence. » · 

Ora, ~nhores, eu pod.i:t ~ind~ coutinu:n a ler,•por
qne aqu1 conta. se toda !t'lustona; mas é lon!!a e .:: 
por is_so que eu deseja\'3. que a respecti"::t c:U~ssao 
exanunas.e este e· oo.tro~ documentos . enstentes para 
nos a.pres~ntar seu parecer, que depois de im'pres!C 
pud-ss~ ser estudado convenientemente, em ordem a 
servir para qne n vctação fosse conscienciosa. 

O ~n. ~trll!!Aal&S :-Isto não é docliDlento, é spenus 
=h~mco. . · 

O Sn. DIAs t>A. Roou:-0 nobre depntado·está. es
clarecendo. 

O Sn. SoM.u. Pr.o.--ro:-Eston esclarecendo, m:tS pot1-
co, e não pos10 a btlsa.r d:t pnciencia. da camara. 

VoZEs;-l;o contrar.o. 
O Sn. Soanu PIIIiTO:-I:ntretanto era neces!ar.io tor

nar e•ta. que~tüo lt!cid:t, para n:io ser votad:t de. afc
gadilho. 

O Sn C.uu>o~ DE MnEns;-Estou ouvindo o nobre 
depnta:1ocom a =ior &.tt.enção;- est:í. discutin®muitQ 
bem, c eu o que desejo é ser con•en :ido pl\r:I>'VOt!lr. 

O &. · Dus tu. P.ocu.~ :-O nobre deput:tdo =pre 
com o seu deve:-. 

O.Sn. ~o::a.u. fu.-o:-Nas"lliiO tenho as·habili::lçüe, 
,.necessa..-ias (r-4o c.poiado.<} p~:-1. Ie..-ur á•e\·idemDa. o di· 
rei to~ :ninba p:-~:r:ci:l, e de..oejava Eer =ili:W.o.p~!os 
Z::':t:; ::l~st:-!:C.·:s ct;-::~.;s~ ~"!"!: l::I:a quest~o de tanta:::~: 



:vidade; a camara, porém, não .an_nuio 11. que ella fos$e 
submettida ao· exame .da commtssao, . 

. Senhores aqui está um topico que, de algm;na ma
nei)!l. · respdúde ás observações feitas pelos meus tllustres 
collega,s que sustentão o projectó. Comquao~ t~nha eu 
dito que este trabalho é longo, peço · permtssao para 

· lê-lo: · ·· 
;,Diz, ·porém,S. Ex. 'llevma. quejli~ão existehoje 

a canal que separa a Paráúoa ~!'- terra firt;ne, por ter 
sido ol>struido pela. ,alluvião·do Rto S. Fra.nmsco1 e que, 
sendo a. a.lluvião um dos titrilos por que se adquire do
mínio,, lia.staria esse titrilo para tera.rr~vincia de Ser
gipe direito ru se lhe annexar a refe1'tda llba. Antes de 
mostrar que estas doutrinas não podein se applicar ao 
caso vertente, seja-me permittido contestar o iacto de 
ter sido o canal da· Pa, aúna obsttuido pela alluvião. 

· Antigamente erão ·os cargos publicas ~o Penedo exer
cjd?s em gi'an<ie' escala pelos home~s ~te<>s e morador~s 
na ilha Paraúna, ·sendo um dos mats mfluentes ·o capt
tão Jhsê Alves Tojal, senhor do engenho denominado 

· Paraúna ... 
o 'Sn. CoELHO RoDRIGUES ,:_ v Ex. permitte um 

• a pane 'l Esse vigario era das Alagôas ou de ·Ser-
gipe'? . ' . 

O Sn. · SoBIUL PtNTO :-E' das Alagôas . . 
. O Sn. CoELHO RoDRIGUES:- .Eís a explicação que eu 

· desejava. 
O Sn. SoBRAL PrNTo : - Ouça. o que elle diz. e. 

v.er~se-ha. se. o direito póde ser contestado. « Pelo 
éorr~r dos tempos farão-se c1·eando rivalidildes e ciu
mes por causa dos empregos publicps entre os homens 
do Penedo e 'da Paraúna, e dahi resu\tou que em uma 
das' elei~ões fossem os da Par!!-úna vencidos p~~os do Pe
n~do e excluídos da . goveroanÇI)., o que desgost{)U O 
capitão Tojal, que protestou separar-se do Penedo; e~ 
pa.r~' levar a effeito à sua intenção; com escravos e ren~ 
déiros pôde á custa de grande trabalho e de> pezas ater
rar uma. 'parte pequéna do lado de cima do riacho Pa-

:ra:úna, por on~e ·então navegavão canôas 'e mesmoem
barc3 çiies: de maior lote, que, •ntrando na barra de 
s; 'Fràncisco, subião rio acima,. Assim aterrado em par
te o' canal, â.eclaron~se o capitão Tojal com al=ns 
outros habitantes da ilha domiciliarios do termo de Vil
la-Nova, pretextando não exi.tir mais ilha. " 

O Sn.' Uupos,o . DE MENEZES: -Eis-ahi explicado o 
negocio da ilha tornada pe~insula. . 

. O Sa .. SoBRAL PrNT<! : - Oução tudo. -
O Sà. CoELHO RoDRIGUES :-Em todo o caso ·o ·brayo 

erà tão largo que o homem pôde tapa-!9 ! · 
O Sa. SoBRAL PINTO : -0 nobre depU:tado onvio ler 

que 'foi aterrada uma parte pequena do lado àe cima. 
O "la. DIAs DA RocHA:-Mas esse canal tem nove mi-

lhas 'f · 
O Sn CoELHO RoDRIGUES :-No've milhas não 'tem 

toda a lárgura do , rio. 
O Sn SoBRAL PrNTO : - Isto, senhoreP, é historico ' 

todos . lá pelo Rio S. Fra11cisco têm conheciment~ 
·.destes factos, e se elles se não dessem aiuda hoje não 
haveria quein pretendesse negar que a Ilha do Brejo
Grande ou ParaiÍna não era ilha. 

Continuarei a. leitura dÓ documento : 
a. Fin~_ndo~s~ o referido capitiio . T~jal, s~ccedeu-lhe 

na propriedade do engenho o barão de Cotingniba e 
aoontecendo; que as iriu)id, ções do rio houvessem ·d~s
ob,struido o canalaterràdo1 o r.eferido barão fê-lo nova
men!e atenar" P~m· que todavta iseo obste 11 que a ilha 
eonti~ue a e;nstlr no tefDp!J das enchentes do rio, poi' 
e9i>aço de sets mezes no anuo, e mesmo men•almente 
el)l todas as marés gmndes, nas occaaiÕes de lua eheia. 
-Que .e•se aterro foi obra rios homens e não eft'eíto da. 
li,luvião •abem todos ne•ta• paragens, e um exame 
ocular o d~mongtrará a quem o ~uizer e:-aminar com 
eeua proprros _olhos. E n" mem,or1a. de~rtpt.iva e esta
t!~otica do R~ o S. Francisco pe~o D'r. José Prospero 
Sehovah da Stlva Coroatá~ publicada no Correw Mer
camil da côrte de 2 de Ja11eiro de 1864, encontrará 
V. S. noticia deste facto que ac~tbo de expôr. " 

' Por oonseguinte, f3eJ;~h(!res . comp ·é <í;üe. se. di:~; hoje, 
trat:a.n~G-.se, de. ~m d,ireÍ~1 ;:;iq_!liyidp. des1e . nreà, ép,ooa. 
anttqrussrma, _que semélhantll. dtc~uto nao eJttste't Se 
mesmo a jn':isdicção civil airt~a esw em li~igjo, . cujo 
docu,me!lto smto que c~a uni dos .S.rs. d.,ei?utados. _nao 
o examme, como é·queua<l se pedem 8.Q mtrustrodo un
perio o_s precisos esJ~lareciineit_tos e todos os doc~entos · 
que extstir~m ·a tali speito 't . · 

Desejo, Sr. presidente; que V. Ex,. me inforin~ se, 
tendo C<lhido1 ha. pouco, o requerimenfu, para que f.osse 
o prójecto remettido á commissão de estatística, posso 
agora apresentar o.utro, pedindo esclarecimentos ao mi
ni>tro do imperio S()bre esta questão, afun .de que a· 4)as& 
fique hem o~ientada. 'l . · ·. · · 

O Sn _ PRESIDENTI!. :-0 pens,amento da .commissão está: 
bem revelado tia v()taçlio que ha. pouco teve lugar. Não 
se póde· ir c<intm o vencido. . · 

O Sn.· SoBRAL PINTO :-Então aguardo-me para a 3a 
discussão;. ahi talve.z eu possa apresentar este reque- · 
rimento. · · 

O Sn. Gull![AilÃEs:- Veremos, em vista . do regi-
mento. · 

O Sn. Sontu,L PrN'ro : ...., Senhores, eu lastimo que 
. uma commissão não tivesse dado o seu parecer· sobre 

este obje.cto ·. Lasttnio que direitos tão· sa,grádos ·se quei
rão menosprezar, tirando-se a propriedade pertencente 
a uma freguezi~ que é o mesmo que tirar ,a proprie
dad~ publica sem se . demónstrar a utilidade que· d'ahi. 
provêm· ! . . 

Não ba•ta s6 dizer : « Fica. perto, fica longe "; é pre
ciso demonstru se . a popUlação quer continuar no es
tado em que está., on se antes quer pertencer-a Yillil.
Nova! · · 

O Sa. Gut!IIU,Ü!s :-Isto. eu o afianço. 
O Sn. ·SoBRAL PINTO :-0 nobre deputado · 'não p6de 

afiançar aquillo cuja impossibilidade salta aos olhos, e 
eu pronunc1o-me as-im porque já a esta Qa~a veio uma 
repr~sentação d~uella população, dizengo que antes 

. quena ·pertencer 'á.s Alagô~s. . ; . · 
Já ve o nobre. duputado .que a questão 11 . importante, 

e por que motivo querem aquelles habit!l-ntes pertencer 
antes ás Alag~ do qu. ao Penedo 'f Porque V. Ex. 
sabe muito bem que Villa-Nova, a cujo termo se quer 
li~ar esta, partt~ da populaçãO, tem tal vez apenas. duas 
lOJII.8· , . . • 

O SR. GutMAabs :-O qU:e tem- isto com a questão 'l 
O Sa. SosaAL PrMTo: - Serve para most•·ar 'que os 

habitantes de•ta ilha supprem-se do uecessario para; 
sua mb•istencia em Pia.>&bussú ou Penedo, e 86 vão 
a Villa-Nova para oxet-cer cargos: publicos. 

Emquanto, poi•, não me mostrarem alguma. repre
sentação da ~opulaçiio, no •entido em que está' conee
bido •ste proJeçtó, não acreditarei na .utilidade de se
melhant~ medida. Que· b~tse temos l,JÓS para dfmlloS 
uma dectsão desta ordem 7 · · 

O' SR. GúriiiAilÍBs :-As cainaras. municipit.es têm re-
prese ta do. · · 

O Sa SoBI\.U. PINTO :-Ah! senhores, eu penso que 
não é só as Alagôas, e sim todo ·o Imperjo que necessita 
que a 'W!sembléa ger>~l se occupe da questão de limites, 
que tem toda• &• provinciRS1, 'porque ~O estado aotjli\1 
das cousas todas as pequenas provincias; as mais fracas, 
soffrem mais ou menos; e ~i da minha província, gue 
tem actual111ente nesta casa sómente 'por assim d4er 
quatro deputados.! 

O Sn. Gut!IIAilÃBs :-l•to é eont"raproducente, porque. 
Sergipe tem menos represen~o: 

O SH. Soea.u. PINTo:-Ma.s Sergipe eatá. amparada. 
pela deputação da .Bahi&. · · : · 

O Sn. Gunu~tbs:...,.Iato dá-medir~i~ a dizer que 
as Alagôas ~stá. &mpf.l'l!.<l& com a deputação de Pernam
buco. 

o· Sn. SoBRAl. Pl'liTO.:-Nio vejo que assim seia. 
O Sa. FBRNAN!IIIi u Cwl~ :-O direito é quein a.e 

ampara. · 

O Sa. Sona.u.Pinn'o:-Ora,teahores, para queestamoa 
t<~mando o tempo d& e&maia com fll!ta parcial de&-



mem.~ra~; q~arid2 temo.l\ ' n~goCió~ -de tanta imp~r
~Claa tratar 'f Nao sena melhor ·que ·os nobres de
putados, f~rtes como · são, a.poiados •. cqmo •e a.cbã(), 
110 . p~1!to de. :fallarem... c0m ar de indifferença, · 
apr~~ptassem 1IDJ pro~ecto ein. que se trata~se da 
div1sao geral do ~ l!Ilpe; 101 q~e é , tãoneceasana? E' 
iunadasreform.asurg'etrte~ e·maii! re.Cla,plada~, por<J.Ue vai 
entender com a grandeza ao· systema ·representativo. 
·o sa .. DloNnro. MA!tT1Ns :..:..como a:s~irri 'I 
o· Sa. SoBRAL PINTO :~Eu "o 'demonstro. 

· Sabe-~e 'lue,não bavendó_ igualdade 'de repres(\ntação 
·dlls.provmolas, ·quanto ao numero ·.de depu-tados, não 
•ha .J~ual&ade nas deciaões, nem me8mo na distribuição • 
.dl!o. j'!lstiça ; as províncias de representa~ão pequena 
que . figura podem fazer 'I Por <;onsegJlinte, digo eu,. se 
se tratasse da reforma em. geral, isto é; · .de f11zer com 
que todas as,ptovincias tiv~~em igilllldade de repre
sentantes no parlameúto, o ·sy.tema representativo', 
qu~~to a ~;Uim, estaria com maior ·grandeza,· a$ decisõés 
aer1ao. mais a~commod,adas aos interesses•.publicos e não 
havenl!- press'!o do . forte sabre o fraco. · 

Senhores, vou. concluir. Pes•jarei que os nobres de
put~dos tomem este negocio sobre si e examinem bem a 
questãq. Da minha parte darei os esclarecimentos que 
pude~' - para que formem um juizo, não ant!cip•do, mas · 
em. V:Ista de docllJllento, que existe~!~· e q,ue devem ser . 
co~s-~ltados p -ra procedermos co~'discenumento ;e pru
llenclll., ·afim de 9.ne .a província das Alagõai;, sem que 
~e l?roceda á divJsão geral do .Imperio, não fi.q'ne pre-
JUdlCa•ia· em parte de ·oeu terrJtono. · 
· Voto contra. · . · 

. . I 

O Sr .... eoeze~~ Prado:~ Não me sorpren
'deu, Sr. pre.idente, o di.scurso que acaba de proferir o 
illust· e deputado pelo 2• di•tricto da provincia das 
Alagôas. Eu já contava ·que ,S. ·Ex .. ·. comhate.se este' 
projecto, que eu e outr~s C9llegas tivemos o anuo pas
~ado a h9nra de offere_cer á ·consideração_ desta augusta 
cama.ra. . 
-o· nobre deputado e~tá. .ma~ inform,.do sobre a ques

' tao de que se trata, e nao admm1 que, guiado por infor
.. mações talsas e erroneas, se tenha pronunciado contra 
· uin projecto tão r~zoavel e ,tão justo. -. 

• 

· O Sa. 8oauL PINTO : ~ Não apoiado. 
O · Sa. MBNEZES PM.oo : -A provin'cia das Alagôas, 

segu.ndo declarou o. nob e deputado, contesta o dirPito . 
de S•rgipe •obre o Brejo-Grande , fundada em uma 
carta régia de 153~, pela. qual D. João III dô~u a Duar
te U. ·•iho Pereira os terrenos comprehendidos entre os 
ric s Santa-(i'ruz e S. Francisco .• 

~·ta cart!l régia refere-sé uuica!Dente á antiga capi
tama de Perni!Jllbuco, e .C\'Jnsegumtemente não póde 
)!llr. al?l'licad,4 á capitania. 'dlllj Alagôas, creada muito 

._pos.terJor'mente. . .' ' ... 
. ,: A.•lmittiudo, ent!'et.an~o, que a citada carta régia seja 

a que regule os hm1tes de .Sergi.pe com Alagôas ne
nhum direito dá. a est>t ultima provincia sobre o terri-
torio do Brejo-Grande. · · · 

O Sa. CoBUio RoDtuGuzs : -Dura lw, •eà.lw. 
. · O Sa. MB~ PBAoo .; - Brejo-Gr~~e não é uma 
ilha, ~?mo asseverou o nobre doptit.ldo. Jáhontem tive 
OCC'!5lH.O de dem'?~trar o erro: em que P· este respei~o · 
la:hora. S. Ex. ; porem ~omo ai,Ilda persiSte em repeti
lo, v•Jo-me tambem obrigado a reprod\\Zir algumas das 
ponder&l(ôes que hoatem fiz.. , 

O Sa. ~a.so Roatu&u~: - Elle confesaou que só
:çnente era ilha darante se1s mezeli. 

ç s~. MBNII~ ·P&.Ulo ; ~ ~ntão não é. ilha,. porque 
() r1o S. FrancJBOO por occa&lào de suas enchentes 
fórma milhares e ilbas, . . pro:viaorias em ambas ai 
margens. Estu ilhas são . d~ ~!1a· duração, perm~e
eem só.mente . emquaato o no ~e éon)!llrva cheio . . Log<l 
que batxão· as ·agv.tts; á_própO.'Ção "que a erichente ni 
desapparecend.o,ellu vao tamllem deixando de exi>tir . 
. ~~ .e•te .faer. se observa em todos os grandes rio• e 
·:nao e '_nau do 9.ue um <:lfeito produzido pela enohente 

· -em terreno d~gurJ. · lndependenteme11te desttts ill\lls, 
que !•enbuma 1mportan!liiL t4!m , ·os antig•m morad•·reS 
do no S. Fran_~I&COJ ljP.Io,ra~Kee como erão naquelles 
tempos, deaoauna.vaô ilha. o que em · ri~r se ~e 
T~ 1 . 

chamar peninsula. Assim chamavãd'ilha dos· Bois, ilhli. 
do Ouro, ilha do Parauna ou Brejo Grande, territoritt~ 
que . se aobão natura!me,nte ligados á provi!lci~. de 
Sergtpe. Os dom pr1meuos estito· totalmente .súJeltos 
a Seruipe e não se temlevantadó sobre elles a menor 
duvida. Se1pois, este'erro dé denominação não. aútoris~t 
a província das ·Alagôas a· apossar-se ~esses territorios, 
como ha·de servir · de· base ao · seu pretendido ' direito 
sobre o Brejo Grande '1 . . · · · 
_,O'territorio do Brejo Grande -tem·.pelo · menos ~ mei~t 

: le~ua de largura. O nobre deputa!lo cantesta 'I ' :o Sit. Sosa.u~ · ·piNTÓ: -Tenha meia, tenlii mna ou 
duas, é' a .mesína .ilha: a proVíncia das. Alagôas tem . o 
moamo direito. ·: · . · · 

.O . Sa. MENIJZ~s PilADo :-Mas concorda que tem inei& 
legua de largura? · . . · , · . 

O . Sa. SoaRA L PINTO :-Concedo-lhe tudO) porque iato 
nada tem com a questão. ' .' · · · 
· 'O Sa. MENEzEs Piano:- Tem muito. Se · o Brejo 
Grande tem pelo menos meia legua de largura; Mvendo 
o canal ter. alguma profundidade, não é crive! que p 
capitii • Tójal se désse, como declarou o nobre deputa-
do, ao trabalho a~ aterrar meia legua.de .canal, _ ' 

o. Sa. Sosa.u. PIN·ro 'dá u~ aparte. · 
O· Sa. llfJINEzEs PRAl>o :-Isto é inexacto, não ·se fun

da em documento algum. A ser éxacto, se ·sómente um& 
parte do caual tivesse sido aterrada, o Rio S. Fr&ll
oisco por occasião de. suas enchentes o desobstrniria, o 
que nunca aconteceu. · 

O Sa. · ~aa.u. PÍNTo:-V. Ex. prov11. isso · pelo que 
leu 'I .Então e~tamos em igu11.es condições. · 

O Sa. ]\fENBzBs PJ\ADO :-Não, ~enhor ; tenho a este · 
respeito· informações de pes!oas . de -tod& ·a .confiança, 

. que me assegurárão que .nunca se .fez e•se aterro, coma 
l:lles.mo _já. . ~-abo estadq por vezbs no B :·~jo-Gl'W;I~e,.e 
Já. t1ve occas1ao de ver o lugar. onde . se diZ . ue eXIstio 
esse canal. Em 1732,quandosecreouna 11.rtigacapitani& 
de Sergipe a freguezia. de Yilla-Nova~onve contestação 
sobre o territorio do Br~jo ltrande. Tendo sido de novo 
suscitada .essa questão em 1755, foi resolvida em favor 
de Pernambuco por pro·visiio .dp conselho ultraiJ1arino 
de 9· de Fevere1ro de 1758, Mas est& provisão, como j& 
observei, foi depois nullificada pelo decreto de 9 de 
Junho de l812; que assim ~e exprime. , 

« D. João po r graça · de Deos príncipe regente de 
Portugal e 'dos Algarves; d'aquem e d'além mar em 
,Afr1ca, de Guiné, etc.: · ·. ·. 

« Faço saber ao -ouvidor . da comarca' de Sergipe 
d'El-Rei que; havendo-me repreàentado -a camara de 
Villa-Now. deS&uto Antonio Real d!El-Rei de S. ·Fran
~isc? ·o quanto seri11. conveniente á arlministra_9ão da 
JUstiça e ao bem commum 'dos merudores da Ilha d& 
Purauna. d,, Brejo-Grande incorpor&-h 110 térmo desta 
villa, da qual é mais vizinha; ·e para 011·le offerjlce aos 
seus moradoreKmais facil passagem do que · para à Villa 
do Penedo, a c11jo districto actualril.ente pertence, con

..formando-me com o parecer do conde dos · Arcos·, · go
vernador e capitão:general · da CB;Pitania. da Bahia, ·a. 
quem maudet ouv1r a est~< ·respe1to: ' ·. 

(, Hei por bem desannexar do · districtO da. yÜla. do 
P enedo a Ilha do Pa~una do B. ejo-Grande, e incorpo
ra-111. no ·termo de Villa-Nova de Santo Antonio Real 
de El .. Réi, do ~io S. Francisco . . . 

a O que :uJ•im vos par1.icipo para ficardes nesta. in
telligencia .e O participardes á camara ~ePpeCtÍva, re
gistrando-se est& na mesma. e mais partes a que tocar, 
para o seu dev1do- cumprimento : o que assim o exe-
cqtareis. . 

« O príncipe ~nte· nosso senhor o ·mandou· J!Or. 
~eu :sepeoial m~ ·ado, e pelos miD.istros àbaixo 'alllllg
l!l&'iO.; do se v. .o,onael.ho e seus desemb<~.rgadoree do paço. 
-Joaquim <!& !')ilva Girão a fez no Rio de Janeiro aoo 
'1 de Outubro de 18l'l.-Berua•·do José de Souza Lo
bato ·a fez e-.-crever - Monsenhor Mirand«s.-José ~ 
Oii?Jeira PiniiJ ~M e JlOS1~Mira. 

«· Por decreto de S. A. RerJ de 9 de Junho de 1812, 
e dC....p;,cho da meea do deHmbil.rgo do pl1.ÇO de 15 do 
meelllo met e a.o. ,. · 

8 
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·. · ~Uecreto firmou a jw:isdicção civil de Sergipe so
j)ré·o Brejo-Grande. Desde então este territorio lhe tem 

· e~o in'~ira.ne?~ sujeito '!a Jlarte civil. Entretan.to, 
~ dessa· decLSaO, ·,a pro'VIneta das Abg6as, ou :mtes 
a .eamara municipa14a cidade do Penedo, não se tem 
cbdo po:- Tencida. Não só ·se tem apo•.:l.do de · todas 
~ illlas situadas no lUo S. Francisco , mesmo da
·quellas que· ficão mais Tizinhas de Sergipe , e ainda 
que sejão formad:J.S por confluentes daquelle rio, como 
tentou em 1832 tomar posse ,.lo Brejo-Grande preten
ção qnc foi repellida pdo ex-presidente de Sergipe 
Joaquim Marcellino 'de Brito, de :>ccordo com o ex
tin'Ct.o conselho do governo. Sendo este conflicto sub
mettido a esse conselho , resoh·eu ellc que o Brejo
Grande contin11.as;c a fazer parte da freguezia de Vil
la-Nova , determinando tambem que se le=sse este 
ne~o ao conhecimento de. governo central para o 
decidir , como ~e vê da seguinte acta da sessiio de 20 
de Março de 1832 do referido conselho: 

" Lida · e approvada. a aeta da antecedentll, abrio-se 
:. sessão, pr.:.entes os Exms. Srs. prcs•dente e con~e
llielros adtantc ~signados. Tendo pruposto o Ex:n. 
Sr: presidente que , constando lhe por participa
ção official do· jniz ordinario de Yilla-Nova do !tio 
S. Francisoo, João Perrira de Oliveira, em data de 16 
de Fevereiro ultimo · (a qual fazi • pre,;ente ao Exm. 
<'Oni'Clho) que a e>~ mar:. ·municipal da vi h do Penedo, 
.!a provineia. d:l.S Alagõ:u;, pretendia tomar loO""e civil 
e militar . do terrPDO dmominado P>trnuna ou Brejo
Grande, termo da sob.edita V1lla Ko,·a, pertencente 
:L est~ proYincia, fundando-se · t:olvez a me11rionarla 
cama ra (por s-r o dito t• rr~no dn ireguczia do Penedo) 
no decreto de 8 d~ Novembro doa.nno proximo pa.•rodo1 
que no art. 1• d~termiua que a• freguezia- que e·tiio eo: 
territorio suj.ito a differentes municípios fiquem d'ora 
ei:J. diimtc pertencendo :í:qnelle .vn:de e•ti,·er co!loeada 
:1. i,:treja m~triz, >em todavi" se lhe antolbnr o peso 
il.e r.i:ões · de eterna justiça lj.UC chmiio e altam•nte 
·br:idão' a fa.-or deste mnnicipw, · Yilla~Novn, e conse

. cue~temente . contr~.aqnelle Penedo, que ~ão primeira
. mente a, posse solemne, publica c judicial quP. do 
iúd.ic~do . terreno · ton:iára a cxtincta camara da •obre
dita VÜla-NoYa em ,•irtude do decreto 'de 9 de Junho 
de ''\81'2, que, por motivos de· congruencia e de inte
reisc pubJ;co, os mesmos q"e aiudu existem e existirão, 
incorp<)i:-ou o ·dito terreno i dita yiJia, co in o parte 
'de!Ia integrante; em BPgundo lugar, o c;.tnr o mc"mo 
terreno co01iguo 8 mesma Yilb.-lo<ova, e diotaute da 
do Penêdo o cspnço de seis leguaJ', tornan<lo- •c ·por i•so 
ài.fficilimo ao• habitantes o recurso · ~qucll:i; c fi
nalmente o acha r-se o mencionado Brejo-Grande 
'na. m•u·gem de cá do Rio S. Frnncis~o , divisa 
.legal c natural desta com :•quella provincia das 
Al.,:;ôas ; que em con<idera~ào. pois, do exposto, 
e . a.tisdll. mais ao graitde e notavel de•falque que 
soffreria esta provincia, ·perdendo nquelle terreno riio 
pingue e rendo>o. ~ qHe por Üto juotos tuulos lhe per
tence, 11e fazia mi•ter tom:tr merlidas a• rn:1i• effir""e•, c 
adpquad:>s não só a co:tsernr os imprescdptivc:s di
reitos desta provinc'a, m tS ramhem a manter a• rela
<;-.fje!' de amizade e hanno~ia com aquella, evit.1ndo-sc 
todo c quai•Juer n•mpimento, sempre fune>to, e nunca 
pet-mittido .:ntre ei ,J.tdão• do me, mo I"•pc rio: " vi•ta 
dc .. <;.u~ o Exm. co,.>elho, de accorào com o E•m Sr. 
pre•tdC.<•te, l:.•an•lo do poder qnc l he é con!crH.io p€lo 
a.r . 'l• do_ mesmo d•cre:o de 8 de }<.,y•mbro .;., :~ n11o 
.pas~>~uio , m rran lo a1 divi.-ão da parochia de \"i! L. -1\o.-::. 
do. ~· c; s. Fr~ncisco, incluio no districto delb. o te>rl!DO 
~;'CJ'>·Grande, I•Or outro nome Parauna, determino.rodo 

-' .. quc, .co.m a po"'ivd brevi•lade, se lev•sse este ne:.:o~io 
:!.C conhecimento do gonrno central, para o decidir 
coruo : fôr ju-to. 
. ·· <i' E .para cons_ra_r •e n;anrlou laxrar a pre~ente ac:a, 
que .C\õ. B :;.z _D~;Hz de \ lllas-Boa•, •ecret:>no do go
:re~!l?> · ~.screVI - loaqu m Marcellino de Brito . - .1 osi 
~o Noc·e> Uo r: il .-.lo •quim )fart in.< Fontc• .-l!Jna

,c~., Di4.& de . Olit:cira . - .llanorl da Ct.wlw de Mes!J ••ita. -
Ei.tâ conforme.- /Jr a= Dini= dt Vi/las-Boas, >ecrl!taric 
d11 .govcr:lc. '· 
:r~·;;:ao . sido esse n egocio l~vaào ao conh~cimcnto dç. 

gover::.~ ~e~a!, approvott c~ te, !'0 :" :!>i.!o de 30 de Abril 

de 1832, & referida:deeisão. Assim, poiB, 'ó!kJminto:dc 
Sergipe sobre o Brejo-GJ'IIZide ae' .. :&éba: ·reeonhi!cido c 
fir ado não só pelo citado decreto d~·;9 ! deoJa.6ho de 
1812, como pelas decisões pol\teriilres. 

O Sa. ·DIAs liA ' Rocw. :-"Cllm1-~io-se 'e'Sse''Clecreto~ 
O Sn.. MENEzEs Plu110 :-Sim:, senhor. 
O Sa: Du.s DA RociU :--.Não-se cumprio. 
O Sn. CoELHO RoDRtG'CES : -E· porque· ·não se cum-

prio segue-se que é nullo 'l -
O Sa. D•u DA RocHA :-Esta conclusão é SWI-

0 Sa. l\ÍENEZES PRADO :-0 decreto foi ·cumprido nu 
parte civil. 

O Sa. Dns DA RocHA :-0 illustre deputado tenha a 
bondade de ler o decreto. 

O Sa. :ME!'fEZES PaA.oo :-Vou satisfazê-lo. (Lê.) 
O Sa. Dus DA RocHA :-0 que eu ·digo l! que o de

creto niio foi cumprido em tod.>is.-as .. sua.a· }lt.rtes. 

O Sa. CoELHO Ronai~m:s :-0 decreto não "podia le
l?slar para a p..rte ecclesiiL8tiea, porque o caso depende 
ae accordo com a. Santa-Sé. 

O Sa. ME:o.'l:Zu Pa.\Do :-0 nobre deputado pelas Ala
gôas, no intuito de provar o 'direito de sua província 
sobre o Brej·.-Gra.n&, leu tambem dotla :officios diri
gido• pelo finado m:trquez de Santa-Cruz, arcebispo 
da Bahia, um ao pttroebo da Vili:·-'Nova, . recommen
dando-lhe que re~peita>se a. jnrisdicçiio ecclesi11stica das 
lusgõas sobre o Brejo.;Grande', e o outro ao g<>verno 
geral, fazendo-lhe ··entir quaóto convinha que e•~~e tcr
ritor•o pertenceose tanto civil como ecclesiasticamente 
a Sergipe. E·tes offieios em nada' moreeem ' ao ·nobrc 
deput.uio ; são ·contraproducentes. ·Com effeito; elle• só
mente proviio a'jurisd1cçiio ecclesia:stiea dns Alagõa.' 
sobre o Br~jo-Grande1 jurisdicçiio que se -não ·eontesta. 
Ninguem n~ga que Alsgôas tenh~ juriildi~ção eccle~i•Js
tic:J. sobre o ISrejn-Graild~;; eota não é a ·que>'tiio. O qu~ 
ee trata. de resolver é se convem ql1e continue a ·ter, se 
não é m.·lhor qnc pa.Sse pa.ra Sergipe, quejá tem a ju
ri.dicção civil. 

O Sn . DIAS DA RoCJu :-Esta conveniencia é que deve: 
ser demon>tra·ia. 

O Sn. MEs~i:Es PRAoo : -E' sabido, senhores, que 
os habitantes do BrtJO-'Grnnde já exereem· ·todos os 
actos civis e políticos em Vill:t-NoTa e não qnerem 
pertencer :1 pro,·incia das Al•gôas. O Brejo-GranJc 
nõ.o :Córmot ilha; ncloa-se ligado n Sér:.>ipe ·Como s<· 
ha de >eparar um territorio que est5. uuidn ':l Ser;:;pc 
para annexa-lo contca a "<"Ontade dos Pens bal>itafltC> 
a Al8gtias, da qual 8e acha separado por toda l:lr;;ura 
do Rio S. Fr .. nci•co? 

O Sn. CoELDO RonnJGt;t:S : -Para provar gne a ju
risdic\·ão e<:clesiastica deve pertencer a Sér;npc , basta 
demonsm.r que jli. lhe pertence a jurisdic-ç ·,o civil. 
por•JUe é de toda conveniencia· que vi\·ão juntas. · 

O Sn DIAS n.~ RocnA: - Este argumento tem dou~ 
gume•, tanto póde nerYir para Sergipe como par:: 
Al::gõas. 

O Sn. M~:~-,;ZEs PnADO:- Que vantagem ha em clcr; 
poj ar ~er:,:-i p•· de um territorio ~e _que est:i de po~sc 
ae,.de 181'2 'I Ü que lucra a provmCl:l das Ala>!Õal em 
ter jurifdicção ecclesia>tica sobre duas l<.'guas (se tanto) 
de terreno '! · 

Demais, senhores, o limite nat ural, a . tiivi>:t per
i eit:J entre as duas pro>inc.-ia.<; é o ·Rio S. Francisco. 

O illu8tre deputado pehs Alagôas conte't u es,::, 
con,·eniencia; declarou que não existia, por iR>=O que a• 
:relações cornmerciaes do Brcjo-Gran'de são torlas eom 
a ci·lade do Penedo. E ' alli , disse S. Ex., qnc o~ · ha
bitantes · do Brejn-Grandc viio constante~ntc fazer 
provisões de Yiveres : é alli qne se vão supprir do~ ob
jectc.• de que nt:cessitão. Vil!:t-No,·a, · aocrc•c-.ntou 
:5 Ex., não tem se<J.ner· duas lojas. 'Este :trgumento 
não procede. A pre.-alPcer, a pro,·incia d&A Ala;::óa' 
devena apossar-se nii.o ~!Ómente do Brejo-Gr:Jnde, 
como ainda de u~a gr:~-ndc parte da mar~m direita 
pertencente a Sergtpe, po:-que os seus hnbitant•s , -;;, • 
todos fornecer-se no !:'e~edo dos objectos de que ca
r ece:::, por ser ~ m:.~ ,·it..::.b do~ mcrc~d0s onde o> 
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podem eneantrar. Isto não se dá. só e!!~ Sergipe e 
Alagõas; observa-11e entre tcda.s as J:>rovmcUIS. Em to:. 
das·-ellail :os habitanteS · dos terrenos confinantes ·suJ:>
prem-se da.quillo que lhes é preeiso nos mercados que_ 
ticão maia proximos e lhes ~ão · màis commodos, sem 
in~ ·se ' pertencem antes á.quella do que a esta. 
provincia. Ninguem,- ~ren, ainda sustentou que, 
quando se 'trata· de. :fixar · ~s li~te~ de duas provincias, 
se deva' ·desprezar 'um · no tão 1111.portanta como é o 
S. Francisco, que não ha convenie11cia em toma-lo 
por divisa sómeute ·porque os habitantes de uma mar
"'em vão comprar na outra os gcneros de que precisão. 
"' Deixo, Sr. presidentA!, de responder :l.s·outras observa
~ões que fe:r: a illusfrado de·puta.do pelas AU:~ô!"S, ~rque 
não se fundão em documento algum ; forno 1n8p1radas 
pela leitura de um artigo publicano pelo Pen,denu sobre 
a questão aue se discute. E• te artigo, aliás bem elabo
rado e escripto por penna ha.bil, discute a que-tüo com 
summa parcialidade. Entre ·outras cousas diz qne o 
decreto de·9 de Junho de t812, que garante o dominio 
rle Sergipe sobre· o Brejo-urande, foi ohtido nb e sub
,·epticiammu! Obtido ob e sub•eptictamente um decreto 
cxpedicl.o- pelo·principe regente de Portugal, em virtude 
de informaÇão ministrada· pelo conde dos Arcos, gover
nador da ·Babia.! Couvem terminar quanto an ·es essa 
•!UCRI:ào1 que por mais· de_ um3: v~z tem d~1o lug:tr a 
conlhctos ·entre ss duas: ·provmctas, conlhctos que se 
podem re()Ctir, c que nos compre prevenir e ·evitar. 
A questão é simples, a camarn · j:í. está Fobre ella. bem 
esclarecida; portanto, a. resolvlJ.·como jnlgar mais acer-
tado; ~ 

VozEs:- Muito bem. 
Niogu-cm: mais pedindo a p&l:n-ra, c indo proceder

se i vo~iio, reconhece-se não haver numero lega.!; 
pelo-que:o Sr. pruidente dec~a:ra encerrada a dis~us
são; e manda· fazer' a. chamada, e por e lia. se ver• fico. 
tcrem.:.se ·ausentado os·Srs. Joaquim Pedro, . Monteiro 
J.e C:J.Stro, . Benjamim; Ferreira. de Aguiar, Bittcncourt, , 
Affonso de •ca,....alho, Siqueira. l\1endes, Aureli:mo de · 
Carvalho, Rod:_igo Silva_, Ar_n.ujo .Góes, J.?ar:!o da ':illa 
•la ·Barra,· Camdlo de F1guetredo, F erretrn da V etga, 
Barão de Anadia., Babia, Fontes; Co>ta Pinto, Pereira. 
da. Silva, Carneiro da Cunba, Ft~.tisto de A~rUiar, ?.Iello 
Rego; l\[elló Moraes; ·_.! .. o gelo do Amaral, Mello Mattos, 
.J. de Alencar''e Tci:'Ceira 'Junior. 

LOTERIAS. 

EntTa ·em 3• discussão <Y projecto que conceda duas 
!oterins··para. as -vbras do Recolhimento da Luz, na ci
dade-da · S.-Paulo, e para. di\·ers.<s igr~jn;s, irmandades 
e corporações: 

Vêm i mesa, são lidas, apoiadas, e entrão conjunta
mente em discussão, as seguintes emendas : 

" Sfi.O'pelli mesma sorte concedi ias duas loteril.S para 
a matriz da cidade de . Sobral, província do Ceará.. -
.\foreira da Rocha. » 

" Ao ~ Só accresccntc-se : - e hoje erecta na matriz 
do Santissimo Sa.eramento desta cõrtc.-Guimarães. » 

• Fica •()ela. mesma. fórma. concedida uma loteria ·a. 
fa. vor das obras d:t. igreja rle S. Franci.co de Assis, na 
eidadc de }!nrianna, em ~Ii~!lS-Geraes. -L. Carlos. » 

" Ao art. ~· accrescente-se : -cinco loterias para as 
matrizes de Barb:~.lhn,Lavra.s, Tdha, Perciro, e igreja 
da Pavuna; no•Ceà.r:i..-Aleflear ;.!raripe. " 

" Fica.' o go't-<!r;J.o' a'l!ltorisa.do 3. ma'ridare.xtrahir desde 
j:í. dnaidoteria.~··pclo :plátio''da.s-da. ·Santa Casa· da côrte 
;>ara · conclnsiio· d:i.s · -obras e compra. de {llli:'ameotos 
para a. igrej.cmàtrit -dwOiichoeirs do Carr.no ·da Boa
rist:t. do municipio de La'mllJ, em l\Iinas-Geraes. 

" O ben~o &r.l. remettido. ·á. thesoureria. :d& pro
>inda. de ~Iin:u. paro. entreglll" ·á. commissão encarre- · 
gada das obras da. mesma igreja.-Je~ny>rn~ Maa:;mo 
.Yo9ueira Pcnido.-F. J. ela. Gama Cerqu~•ra.-José Xa
der-da S. Capaniima.- C~M ....... ·D. de'Vli$Concel?os; í> 

" Fi.ãà; ~ go,eino a.uooriee.do '11. tn:mda.r extrahir-deade 
j:í. duas-loteriàs~om-o - pla!lb:~ ela santa._ da·Mi• 
~·,ricordia. da. cõrte, para a. co:ccllJBão ··da!· ·obras · da 

igreja m:l.triz cfu· cidade· de Taiil:lndtci, · em :.\tinas
Gemes. 

« O producto liquido · das loreriãs ser:L remettido á 
thesouniria· de fa.zenda -da. proniroia' te • lllinas-~r.j,eS 
para. se~ entre~e :i. commissio encarregada. das noras 
da refen<ia mntrtz.- F. J. da Gama Cerqueira.-Jerv
ny>rn~ Max imo Nogueira .Pmiào.-Josi ·Xavier da St1t'<t 
Capanem&.-Co.nedo.-D: de Va3concelros. " 

« Coneedão-se quatro loterias :para. formar-se um 
f•1ndo p:tra. manutenção do collejt~o das orphãs da. 
ciia<le de Ma ia.nna, em Minns-Geraes, sendo extra
hida.s de de já. .-Diogo di! l'llJIConcel/os.-Canedo.-Ptni
do.-Gama Cerquc:ra -Capanema. » 

« Conceda-se uma loteria para as obras da igreja de 
S. Fr:tncisco de Paula da Boa-Família., do termo de 
S. Paulo do )luriahé, em l\fiius-Geraes. - [}iogo <k 
Vasconcellos.- Canrdo.- Pmido.- Capanema.- Gama 
Cerqueira. » 

" Ao art. 2. • Concedio-se duns loterias para patri
monio da Associação de Caridade de Sant'Aona do 
Pirahy, proviucia do Rio de Janeiro.-A. Figueira.
Lima e Silt,a. » 

« Ficiio coucedidss qut~.tro loterias em beneficio J.a. 
casa ·de caridade cuja funda)ào ••tá prCJmovendo a 
catnara municipal da Yilla. da Parahyba do Sul, pro
vincia do Rio de Ja.neiro.-Gama Ccrqueira. - Pau/i11o 
de Sou.::a.-L. Car/ns.-Prnido.-Caparu:ma. » 

« Concedã()-se duas ' loteriss par:t ns obras de caq:t. 
um dos Ecguintes estabelecimentos c igrejas. ho•pital 
de caridade das ·cidades de Porto-Alegre, Rio-Grande 
do Sul e Pelotas, no Rio-Gr;tncle' do Sul, e mntriz de 
Nossa ::õenhora d:t.s Dôres de Porto~A:Iegre, Ra meSl:Xla 
pt·o,·incia:-L. A. da Sil•·a Nunrs.-Joriquim J. d-: 
JiendonÇa.-A. G. de A.::ambuja. » 

" Fica igualmente concedida . uma loteria. para a con
clusi'io das obras d::. il(reja. matriz da freg~czia de )Io
ritiba, na proviocia da Bahia.- Bahia.- Araujo Góes. 
-C. ·Dantas.- Junqueira. -.Gonçalves· da Sil~a.- L. 
,l!acicl.-F. de Carcalho.-Pc,-,••ra F·rmco.-Affonso de 
CarMlho. » 

« Si o concedidas duas loterias de I '20.000~ ea.d.-a. U:!la 
par:L as obrss 'da. matriz dc·s. Fr. Pedro Gonçalves, Q,.:i 
cidnde do Recife, c correr:í.ü na cürtc. conforme o pla.:!!o 
das que são ·ahi extrahi<!a.s . .:...Sou:;a Rcis.-Jlello Rego. 
-Nanocl Clcmenlino.-Càrnciro da Cunha.-Portc!la. » 

« São pela · mcsm:~. fórma concedidas du:>.s loterias · em 
bvor das obrils d:t matriz de Santo Amaro <hs Brotas, 
c duas' em favor da de Villa-Nova1 província de Ser
g'lpll.- Gutmarães;-Jlmc:;rs Prado. » 

" Offerecemos com" emenda o seguinte · projecto.-
J. Capanrma -Gama Cerquril'a.-JIO>Ilriro· de Castro.
D. Vasconcellos.-Je,.onymo M. N. l'mido.- J. Btana•:
lista <lc N. S l.obato: 

« Art . t.• Fica o go,·crno autorisado a mandar cx
trnhir desde j:í.duasloterin:s pelo pluno das da Santa ~sa 
da oorte· pa.ra conelu.ão 'da• obras da igreja do N=
reth do ·tcrmo de S. J<>ão d'El-rei, da provincia ce 
:Miou. 

" Art. 2.• O beneficio ·será. rcm~ttido· :i. thesom-..ria 
da pr0vi11cia. de l\1in•s para. cnt~:,.-ar :í. commiS!'o>io e::l
carregada diiS -ob as -da 'mesm:t. ignij:1; re..-o;:;adu r.s 
dispo~tções · l'ID co:.:rnrio. » 

« Off~rccemo> como cmend& o l'cguinte projec:o.
Gama Ccrq11c ·ra ~ J · Caparicnu•.~ f): Ya.•conc•!lo•.-1. 
Evangelista de N. S. C.obato.-Jlonttil'o Gil .. CIUtro - Je
t·on;,mo Jl.· N. ·PenuJo: 

"'Art. 't.•'·Ficião'eonc'Cdíd:i•'é;irlcca.!oterias 'a 'fa.-.-ordlr.s . 
mat"izc~ du: fregilezias 'de;> : ~c~; · cr.ito:, ~- Pé~iTo, · :Td!:a,'. 
Lavlà•; Varge-Alegre, ~~~agres, J~th, Barball:o e 
)lissão-V~lha., na provmCla do'Cca.r:L 

" Art. 2.• Estas loteria8 serio ·cxtrahid:i'l ~-co:fe 
conforme· o plluio ·cbs -.etn&es ' loteTillll~ ''o 

Ninguem .pedindo a .-pâ.b:m:-fica a di~u.~sü<J -e:~CT
rad1L. 
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\)~_, SESSAO DI 16 DE MAIO DE 1871. 

PROVDIE:\"TO D05 OFFICIOS DE Jt:STI~. 

Entra em 3• discussão o projecto determinando <J.Ue 
sej:io providos pelos presid.,ntes de provincia os offic10s 
de justiça. 

Yem :Lmesn, é lida, apoiada, e entr:J. conjunturoente 
eo discussão, n seguinte emenda : 

a Ao art. 1.• substitnã.o-se ~s p:lla-.ras-ser:t~ provi
dos pelos P:CSidentes de proymc1:1-pehs se:,n1ntes :7 
serão providos nas provlnClUS pelos re;pect.J.vos presi
dentes, etc.-A. Ftguetra. » 

K1ngucm pedindo a. pa.Ia..-ra. fica a di~cuss:io encer
rada. 

A.t'G!\lE~TO DE :L\"OIERO DE TABELLIÂES DE :"OTAS E ESCRIYÂl::S 
D& ORPHÃOS. 

Entra em 3• discussiío o projecto creando na. ~ô:te 
=is quatro officios de tabellião de not:~s e dons offic10s 
de escrivão de orphií.os. 

o Sr. -"'1.-oear "'rarlpc : - Sr. preside~tc, o 
art. ~· deste projecto parece-me achar-se prej~~~c:'~o. 
Kesta. casa ,·ot.:í.mos o anno pas-ado a reforma JUdJc:a
ria. e n:~.s su,,s di•posi~·ões geraes contér:!-se prO\"Jd~cias 
a respeito da distribuição para os netos do officiO de 
tabeUião de notas ; e assim é e•cma-:lo que em novo 
p~ojecto repita.mos ident•cn d1sposiç:io. . . 

Julgo, pois, que o art. 2• deve .er suppnm1do, e neste 
sentido mr.ndarei emenda. 

Emquanto :í. materix do art. !•, eu r. :~d?pto, porque 
julgo de necessidade o :1-tJgtnento dos offie~os de tabel-
lião de notas ne>ta côrte. ' 

E' sabido que o numc':" dcss?;; offi<'io.; ~ctual~entc 
existente ne.tn grande c1dnde e de todo msuffic1entc 
pa.ra a commodidade publica. E' notoria esta verdade, 
e basta. attender i populaçiio da côrt~ ;:>ara não ter a 
mb.ima duvida. 

Lembremo-nos que es•n popula~'ío orça t:llvez por 
WO 000 almas e logo reconbece··emos que o numero 
ac~al de qn~tro ta.belliàes de notas não póde bastar 
p::ra que o re' pectivo serviço se faça. com a devida pres-
teza c regulari~de_. • . 

A desproporçao e enorme; um tuncc10nano oorres
"C·:1de a 100,000 pessoas, e embora e-se funcciona.rio 
~e;a zeloro e activo não pôde regularmente satisfazer :í.s 
nece•sidades de tão avultada clicntcl:L. 

Ninrruem ignora os cltl.mores que apparccem no pu
t.::co ~m rela.ção á maneira por que esse serviço se faz; 
.;. ~s.bido que ~m muitas occasiõc.s (é preci'o. dizer a 
;-r:~dade) as partes soffrcm dem•·ras e contranedades; 
:;<,~J.indo se dahi a exi~encia de pagamento;; excessi..-os 
p~a. lavrarem-se escrípturas de Ímporta.ncia que os 
contratantei n· cessitão effectu•~r sem delongas c rebr-
d::::nentos. (Apoiados.) · 

E' um abu~o : mas abuso que oçai ac~ar desculpa on 
p~etexto na accU:mula.ção de •crviço, :t que os mbel
li::ies na<> pod•.m da.r expedição. Em taes circumstancias 
allegão elles, que estão sobreca• regados de !J"" balho, c 
q-::.e a~sim não podem de prompto inc.urnblr-:!e da es
criptlirn que se pretende. A urgeucia do negocio, a 
:::.eccssidadc de terminar um contrato le"\"a os inter~ssados 
a instar, e a propõr trabalho extraordinano em horas 
fór& do ordi .. a.rio, e a esta pro11osta co~>tuma corres
vo:lde! outra de melhor indemmslll',.ã.o •!e um fer\"i<(o, 
~ oue o funcciona.rio publico não se jul:~:t obriga.do, 
:c.ediante a simples esportula do seu regimento. 

Trabulho de noite, fóra do meu escriptorio (diz o ta
b~llião). e a isto não me obriga a. lei. Ora, eis a. origem 
6 irrcgmaridade. 

Se ás ,·ezes ha. mais do que irregulnrid.'lde, <iando-se 
'"1!:-da.deiro abu.o, por pretextar-se accumulação de ser
Yiço, que não ha, afim de exi,ll;ir-•e esportulas real
:c.ente excessivas, como de 100S, 2008 e até de 500S 
nor escriptura.s mui aimJ?lea e breve~, nem por isso 
i:l'Oa:-e<:e a repretsão :kga.t. 

• Àos juizes 38 qGei.-us não chegão regularmente, e 
CE cagietrados vêm-se na. impoBBibilidJ.de de reaponsa
bilis&ro delmquente. Aa partcapreferempagar,embora 
pv:- e::tcessi"\'o preço, a eec:riptura dos seD8 co:1:ratos, e 

não ouerem retardar os sens negocies c procurar os 
jui74es: inveterando-se assim ta.nto o s.buso1 que já. Ya.i 
pas.arido por consa aatori•ada, aliás com prejuizo e 
gravame publico. (Apoiados.) 

Semel bante estado de cou•as não de,·e permanecer; e 
o remPdio que temos para oppor ao mal é augmeutar 
na côrte o numero dos officios de ta.bellião de notas. 

O projecto crea mais quatro lugares, elevando assim 
a oito o num•ro desses officios. Por este modo mais ra.
zoa.vel pro_porç·ão se estabelece entre os serventuarios e 
a populoç-.ao. Ainda assim correspona..__ cada ta.bellif.o a 
50,000 habitante•. 

Tambem reconheceremos a. necessidade do augmento 
proposto, fazendo comparação dos officios actualmente 
existentes na côrte com os que existem em capitaes 
menos populosas, como nas da Bahia e Pernambuco, 
em an::ba.s as quaes existem qua.tro officio, de ta
belliiio. 

Em Pernambuco j:L se falia na necessidade do aug
mento. porque quatro tabdliães na cidade do Recife 
mr.l pódem dar conta do ser,·iço que está. ao seu car
go, entretanto es•a capital tem quando muito 1~0,000 
almas : façamos agora ictéa., >e uma po1•nlação que orça 
por 400.000 :~.!mas, como é a da côrte do Imperio, 
p6de ti<-ár >mtisfeita apenas com quatro serventnarios 
par:L n celebração dps seus contratos. 

Os actunes lugares de tabelião desta capital est.'io 
creadr,, desde muitos annos, quando a. sua população 
era talvez menos de metade da de hoje ; e se eut.'io fa
rão julgados neccssarios quatro officios, agora. nãe po
demos deixar de reconhecer a necessidade de, pelo 
menos, dobrar o seu numero; ninguem poderá dizer 
que o 1:nmero de oito tabelliães nesta côrte é ex
cessivo 

A necessidade não é só agora reconhecida: aqui já 
se tem apresenta.do projectos, afim de que o numero dos 
tabellirtes de notas na curte seja. augmentado, e al::,'1llls 
ministros em seus relatorios :1-unu:tes ao purlamento hão 
reclamado 11ela. sutisfo.çü.o desta conveniencia pu
blica. 

Por tod:LS e~t.'ls considerações julgo evidente a utili
dade do art. 1° c ''o to em favor de!! e. 

I) art. 3• do projecto é tambem util. Elle cria mais 
dons officios de e:-crivão de orpbiios na côrte, O grande 
augmento da no"s:J. popul:l.Ç'ão exige esta pro,·idencia, 
que muito concorrerá pnrn que O• negocies do juizo 
orphanologico marchem com a deseja.d:t brevidade. 

Voltando i mnteria do art. 2•, o qual entendo de\·er 
snppr1mir-se por desneccs..ario, vi•to QUe a su, iutenção 
já cst:L pre,·eni<la em urn pr .. jecto remettido pal'a o 
senado, niio pos:;o dei.-.,:ar de recordar a esta camara a 
disposição que se in;erio no mencionado projccto; e 
assim Yeremos que é identica :í. do art. 2• do projecto 
que ora di.cut:imos. 

A disposi~iio é esta; " Ser:L permittido :Ls pe.rtes in
dicar a.o <iiotribuidor o tabcllião que preferem para faze1· 
a escriptura, sem que por isso hajJ. compensação na 
distriburuo. " 

E" pouco mais ou menos, só com a mudança de pa
lnnns, :_t me•ma providencia contida no art. 2• do pre
sc:>te projecto, 

Mando á mesa :t competente emenda afim de que 
seja tomada em conoideraç.ào por esta augusta cama.ra. 

V~n:: :i mesa, f-ão lidas, apoiadas, e entrão conjunta
mente em discusa:ío, as seguintes emendas: 

« Supprima-se o art. 2.•-Alencar ATo.ripe. · » 

" Ao art. 2 <-Supprima.-~e a ta parte do artigo até 
a p:l!a..-ra-confiança. Supprimiio-se na 2& parte aspa
la,·rs..s-acompanhada dos emc,Jumentos e seguintes, e 
:J.ddit~se-ficando :J.boüda :1. di•tribuição.- Taqu~~- " 

,. S~: r--assar a emendA suppressi"t":t do art. 2•: 
•· Ao art 1< :~ccresccntc se-Fioa supprimida a dis

a-ibui~ entre os tabelliiies de notas desta cürte.
A. Fia:..cira. " 

o Sr. .U.caear Ararlpe: - Sr. presidente, não 
eonoorci&:::.do com :1 idéa do nobre nutor da emenda 
q_ ae euppriJ:le !1. distribuição nas ~ri:pm:raa publi.eas, 
di.--ei pouca.s palavrai a respeito deste objecto, por sua 
r.:.~.::~;;. t::.-.:.i simples. 



SESSAO EM' 1'7 DE ~IAIO DE 187l. 61 
O nopre autor da emenda. q11er abôli.r á distribuição 

para o.~ .tahelliães. Não . sei qual é a. vantagem desta 
suP.Ptil'Ssiío; pelo ~ontr<irio, entendo que a dis~i!'?iÇão· 
fôrma uma espec~e de ca.dastrp a0nde com facil1dade 
encontrão·~se todas as escriptui:as, quando necessârias 
n qualquer ex.a.me. ·. . . . 

O, Sá, ÀND~APE F'rGUEIRA : . ..,.;. Não .foi para isso que: 
ella secreo1,1. . · · ,_ · . 

· O Sn. · ALENC.An AnuiPE; : - · Qualquer que fosse· a 
razão de sua creação , esta utilidade é manifesta ·e a 
deve fazer manter. 

'Qual .é· o illoon veniênte que podemos notar .na distri
buição'? Talvez 'algn!Jla 'demora em passarelD'-S'e as es
.. criptura.s pela dependencia deste preparo. E1le, porém, 

· I'Jpel·a-se com tal brevidade que não devemos conside
rai' como demora o tilmpo para· elle necessario. Em
bora alguma utilidade haja em consel'var-se . úm re
gistro geral das escripturas, tod:avia dir~se-ha : -isto 
acarre.ta d~pezils ~s partes. · · 

Senhores, esta despeza que as .partes fazem é com
pensada · pela ·vantagem: que. lhes resulta da facilidade 
de encontrar ·as .s11as escriptutas reconendo ·ao registro 
da distribuição. ~e supprimirmos a 'distribuição, as 
pessoas iz:t.eres~;adas ver;-se-hão na necessidade de andp.r 
de cartor1o em cartono, procurando. em qual delles 
encontrirá a:. escriptura que . deseja. Nisto se · perde 
t~mpo e trabalho .. Havia. uma razão que realmejlte era · 
ponderosa contrs a •existencia. d.a distribuição, mas esta 
razão hoje desapparece-· em conser:juencia · de achar-se -
o inco~veniente preven~tio em. 'um·projecto que estaca-
mara Já remetteu ao senado. ., 

Com ·. effeite. era duro· que as partes c.ontratantes, 
tendo confiança em um tabelliiio fo•sem obrigadM a 
procurar o~tro . para. a oeleb~aç,ão . das suas c'?nv_enç?es. 
Cumpl'1l detxar. ao hvre arb1trlo essa mater1a mtel!a- · 
mente de confiança: Foi o que. e•tabeleceu .o projecto 
a ~ue me refiro. · 
· !-'e os contratantes fião-se mais ·nas habilitações e 
cara{)ter de um tabelliiio, · é censuravel flespotismo for
ça-los a procurar outro, a quem julgão não dever 
entregar a posse de segredos que não querem di vul-
gados. . . · . · . · .: 

Bem sapemos de quanta importanÇia é o exercício do 
tabelli0nato ; um tabellião habil muito. póde concorrer 
para a perfeição de um contrato, de que podem depen

·der interesses . mui valiosos. E ·como no t .bellionato, 
assim como em todas as lJrofi"sões, ha homens que 
desenvolvem mais perícia e ap.tidão do . que outros, 
é justo deixar aos ciçladãos. interessados a es()olha ·de 
quem melhor o póde servir. .~ 

Ao publico não i!nporta que esta ou aquella escrip
tm·a seja' .pa.s•ada. por este ou por a!J.uelle tabellião ; o 
que lhe importa, e o que a léi deve. prover . é que o ta
bellião seja um funcojorii>rio idoneo, incapaz de illudir 
:1. boa· fé dos. contratantés, e responsavel pelos abusos. 

A distribuição forçada era un:ia violencia, que con
vinha acabar·. 

Se, pois, a unica inconveniencia notavel . qM a dis
kibniç~o aP,resenta. no estado ac~ual desal?parece com 
a prov1denma corrstgna,.Ja no proJecto env1ado pam o 
senado, entendo. não devermos . adaptar a emeJ?da que 
a~aba ·de offerecer o nobre deputado pela pr.av1ncia do 
~w .de. ~·neiro, e ·com a qual pretenE!e supp~iJ.riir a 
distnbutçao para os actos dependentes do exerciCIO do 
officio de tabellião. · · 

Entretanto taes, sejãó as razões · que poua o Djleu 
illU!!tre · oollega produzir em contrario do meu modo de 
~aaz, que eu ainda venha a aceitar· a su?. emenda. 
I'or ora estou disposto · a votar contra · ella. -

O Sr. &ndrade Figueira pronuncia nm .discurso. 

N'inguem mais pedindo a palavra, 'fica a discüssão 
enca-rada. ·. 

Teo.do-se es~tado ·&ordem · do dia, o Sr, pl'ilsidente 
m;;,;:ca a d~ dm seguinte, e levanta n s~sslio ás ttes 
horM e mma da tarde. 

f 

\. 

! 
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Sessão. e1n f:· de Maio. 

PRESIDE!'ICIA DO SR • . CONDE DE BAEPEliDY, 

SuM.'\IARto.-Eapedfen~e.-Pen~õe~ a diversos .-Li~ença a 
· e1~pr.caadospubltco.s . -Mat.r-cula de ~ ~~uçlantes. -Pe
d~d<J de documentos. - Se..sõcs nocturnas. - Pen-

. s~es ~ diver~os ·~ Ordem dÓ' dia. - . Lim tes das ,p •·o- -
vmcuU. de Serg>pe e Alagôas Observações dos S·s. So
bral Pintd e Menezes Prado. App1·ovaçllo.-,- Loterias. 
Approvação "-"Prov•mento dos ntficios de jusfça. Àppro

:vaçilo. -Attgmento · de tabelliães de notas e· escrivães de 
orphãos. _tlpprovação.- P1·ivilegio a E. S. ••c;,gne. 
Ob~ervaçu_es dos Srs. Coelho Rodrigues, Benjamim c 

-F.,"re<ra Lage. Encer1·amento . - Titulo de bo.charais. 
·Encerramento, - Readm·ssão ao quadro do exercito ao 
tenente-co;?nel E .. l!f· Tello de Sampaio. EncPrrame":,to. 
- Prop1'!edade e uso exclusivo ao descobridor de uma 
industria util. Ence·rram~nto.· 

.'Ao meio-dia 1 . feita a chamada, e achiuüÍ.o-se pre
sentes os Srs. eoude de Baependy Portella .Paranhos. 
Pü;to Pessoat Gu~marãe~. Sobr~I Pinto, Fer' .eira d; 
V ~1ga, . Joaqmm Pedr?1 · uwgo cte Vasconcellos, Mon· 
tel!O de Castr~, C~ndido .Mendes, Angelo do Amaral, 
Lamego, Ben:Jámlm Lmz Carlos, Pmto de Campos 
~zambuja, . Menezes Prado, · João Mendes, Alen.car Ara~ · 
r1pe, Ferreira de .Aguiar , Cruz Machado, Raposo da 
Cam~ra, Bandeira de M~lló, Siqueira Mendes, Barão 
da Vllla da Barra, Herachto Gra.ça, Joaquim de Men
donça, S.ouza R~is, Ca;mil.l~ Figne_ired~ Candido da 
Rocha, . ~Jma e S,Ilva, D10nys10 Martms, vasado; Barão 
de Anad1a, Ferreira Lage, Leandro Maciel, Mel!o·Re"'o 
Junqtleira, Bahia, !~oreira da Rocha, Vieira da · Sil~a' 
Coelho Rod;ig_~s, Pereira da Silva , Caneno, Duque~· 

· Es.trada Te1xeira1 Capanema 1 Augusto Chaves, Car
neiro .da Cunha, Fausto de ~guiar, Perdigão Malheiro; 
Aureliano de Carvalho, A~aU)O Góes; Je1·onymo P.enido, 
José Calmon, F. BelrFano, Manoel Clementino Paula 
Toledo, Cardoso de Menezes, Fiel de Carvalho,' Clcero 
D.antas, Fontjls, Corrêa de Oliveira, ;Taques, Rodrigo 
Silva e Mello Moraes, abre-se a · sessão. ' 
.Comp~ecemdepois.de nberta a sessii~osSrs, Araujo 

L nua, Gonçalves da Silva, Fernandes da Cunha · Evân- · 
gelista Lob.ato, Bittencourt, Costa Pinto,· Pau'lino àe 
S~mm, Andrade FiJl'Ueira, Silva Núnes, .Teixeira 'Jti- . 
mor, Gam;t Cerque1ra, Leonel de Alencar, Hecriques 
Diogo Velho e Domingues. · . _ . ' · 

F'altão com 'pa.rticipação 'os Srs. Assis Rocha; Ba~ão · 
de A111ajatuba, Borges Mo11 teiro, Candido Ton-es, Fer
na?des ,Vieirll;, Ferr~ira V:ianna;, Rosa., Nehiaa, Peder-. 
ne1ras, ({ornes da Silva, Simões Lopes. J a.nsen. do Paço 
e S_alles ; e , sem ella o.s Sts, Affonso de Carvalho, . Al
metd"- Pereu ,, f\ntomo Prado, . Augusto -de Oliveira . 
B~;rão de Araçag~, Barros Cobra, Candido Murta, Ca~ 
~!llo Barreto, D1as da Rocha, Floriano de Godoy,. Gal
vao, Gomes de Ca;;tro, J. de Aleucar, Leal deMenczes 
~ello Mattós, :r.~oraes .Silva, .Pinheiro, .Pereira Franco; 
P~nto .Braga, Pmto L1ma, Pmto. ,Morerra e Vicente. de 
F1guerredo. . . . . , .. , 

Lê-se ~ . apprÓva~se a acta da antecedente. . , ' 
O SP,. 1° S:scnETARIO dá eonta do s.e~iuté 

. EXPEDiENTE. 

- Dez ofrlcios do.1 ° secretario dq senado; e11viando as 
proposições desta camara, a que o mesmo· senado não· 
pôde dar o seu consentimento, sobre as. pre·tenções dos 
estuda1ttés ~drialio Francisco Ferreira .Neves ~U:nior, 
Manoel Jac1ntho Navarro de. Campos Joio 'Manoel 
Guedes Alcoforado, Miguel Felippe de Souza L eal Ju
niOr, Francisco Xà:Vier Paes Barreto, Manoel' · Pedre · 
~lves ~e B~os, .José . Bor~és Rib~iro da. Costa:, Mar
tmbo d.e s ,_va Costa Jumor, J ose Dommgu·es P orto 
Netto, e o.o Cvnde Antonio Ladis!áo de lYTa.~:"DO Rozwadow 
Ro:zwil.dn'loohi. · 

Um roq_uerimento· dos eoutinuos e .correios da aliao~ 
dega d~sta corte, pedindo melhoramento .em setiS es
CaBílCG wu,oitz:atos . ..:.. A' commisã9 de pensões e or
de~d.tB .. 
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Outro de Joaquim Gomes Sarah·a Junior, pedindo 
ser natura.lisado cidadão brazileiro.-A' · commJSs:i.o de 
constituiçüo. 

Outro de Illidio Leopoldo da.· Silva, pedindo pam 
que sejii.o considerados validos os ~ames. feitos na es
cola. de marinha, :!fir:t: de poder matricular-se na fa
culdade m..;dica da côrte.-A' commissão de instruc1·:.o 
publica. 

Outro de Nicol:í.o Lobo Vi:mna, pedindo matricular
se no I• :mno pharmaceutico, que !requenta como on
'\"inte, dispenmndo-se-lhe o exame de geometrin, que 
•e obriga a :fazer antes do acto do 1 • anno.-A' mesma. 
comwis~iio. 

Outro. de Carlos Euuardo Saubriez de Picrrelcvéc, 
:.a.charcl em · sciencias pcl:l. faculdade de Pariz, e 
alumno d:J. cscol:L central, pedindo que para obter o 
gr:io de bacharel em sciencÍaR pb:;sic:ls e mathcmaticas 
:;e considerem validos os prepar~torios por clle íc1tos 
em Par.z.-A' n1C!:'m:1 c<nn1nb~:-ão. 

Outro de José lhrbo>a dos ~aotoR Junior, peuindo 
ser admittidoa exame de anatomia depois <ie appro
•·ado no 1° anno de pharmacia e nuo prepar,.torios que 
lhe ía!Li'io.-A' me::-n~a commirsão. 

Outro de· r..cdrigo Lopes de Brito, p~din,lo p:tra ser 
con~idcrado valido no enrso Je pharrr.a~in o e-''<:l.lne fei
~o na academia. de ma.-inha. -A' mc~ma commiEsão. 

PE="SÜES A DIVERSOS. 

L&n·se, julgão-se ol>jecto de delihera<;ão, c ~·ão a 
imprimir para entrar na ordem dos tr"b:t!hos, os pro
jectos com que concluem os seguintes pareceres: 

a .A. commisoão de pensües c ordenados tendo exami
,,ado as cópias dos decretos de 4 de ,Janeiro do cor
rente nnno, e os documentos que :b mesm:ts acompa
nh:í.riio, concedendo pensões, é de p:lrecer, que seja 
adoptado o ~cguintc projccto: 

a A assembléa geral resolve: 
" Art. 1.° Ficiio approv:tdas as !ieguinte~ pensões, 

conccdidus por decretos de 4 de Janeiro de 18i I : de 
-i.OO rs dia rio>, ao voluntario da· patria add1do ao 
asylo de invalidos, Pedro Antonio de Freitas, aos sol
dados, do to batalhão de infantaria, Antonio Tiburcio 
da Rocha e Firmino José dos Rcb, do 2• dito, José 
Severino da Silva, do 1 o corpo de cav:J.laria da gua•·da 
nacional do Rio-Grande do Sul, Leoncio _-\lves da 
Cunh••, c do 18• çorpo dito, Bento .\ntunes de Souz:t; 
de 500 rs. diarios aos cabos do 3G• <:orpo de volnn
zarios da patria1 Joaquim Alves de Figueiredo, e do 
38• corpo dito, Lucio Primo de Aze,·edo; d~ GOO rs. 
di:J.rio' ao !• sargento do 6• corpo de cnvhlbria da 
~artl:J. nacional do Rio-Grande do Sul, Fr:mklin 
::IIueh:J.flo Floribal, todos invalidauo· em combate. 

«Art. 2.• Estas p<:nsõcs scriiu pagas da data dos 
:-especti v o ~o. decretos. , 

" Art. 3.0 Rcvogão-se as di,:pn;içCies em contrario. 
" Su.IR das commissõee, em 17 de l\I:tio de 1871.

Ca·mei;o da Cunha,.-C. Roclza,.- IJ. Grar11. " 
" A' commissão de pemõcs e ordenados foi preseulc 

a CÓJ·ia do decreto de 15 de Abril do :tnno pa"sado, 
concedemlo pensão ; e ex.amin:mdo-a com !l. de,·ida at
!ençiio, bem como os documentos que a :~companhá
:ão , é de parecer c1uc se adopte o seguinte pro
Secto: 

« A assembléa ger:>l rcsoh·e : 
" Art. t.o Fica approvadn. !l. pcns;;o de ,1_2S mensaes 

~oncedi<l.a por decrctv 'lc \5 de Abril de 1870 a Ellen 
3arfitld, viuva. do machinista de I• cla:se e 2• tenente 
gradusdo da. armada I:oberto Harfield 1 fallecido em 
oon•equencia de molestia ad'luirida no servi<;o da 
guerra. 
, • Art. ~-0 Esta pensão será paga da data do decreto 
·-e et.ncessa.o. 

« Art. 3.• Revogão-se as disposi<;õPs em contrario. 
" Sa.1a das commissões, em 17 de :li aio de 1871. -

Ji. 01'"94;-C. Rocha.-camciro da Cunha. " 
« A commissão de peo.sõcs e ordcna.d()S, tendo en

::nisado a ~pia do decreto de 21 de Janeiro de 1871, 

que ~ncede = pensão a D. Cw;towa Ca.rolin2. .l,.u
gusts. de . Souz:J.; em atteuçiio 3.0 seu estado de ·pobreza 
e aos ~leVante&. serviÇos ·que . prestou ao Eistado-seu 
fallecide marido o Dr. Brnz Florentino lleuriques de 
Souza, como lente .da faculdade de aireito do· Recife, é 
<I c parecer que se adopte o seguinte projecto: 

« .A•t. 1.° Fica approv:Lda a pens:i.o de 1:000$ an •. 
anaes concedida por decreto de 21 de Janeiro ·de 1871' 
a D. Custodia C:J.rolina Augusta de Souza, .viuva· do 
Dr. Br--..z Florentino Hcnriques de Souza., ::mte da. fa.
culda.ole de direito do Recife. 

« Art. 2.0 Esta pen>ão ser:í. pag:~. da data; do respec
tivo deercoo. 

« Art. 3.• Revogão-se as disposições em contrario. 
« SHla. das commissões, em 1 i de Maio de 1871.

l'r>rn<>iTo da Cunha.-H. Graça.-C. Rocha .. " 

« A commlss5o de pensões e ordenados, tendo exa
minado as cópias dos decretos de 2-i de !I:Iarço de 1871 
c seus dpcumentos, que concedem varias pensões, é de 
parceer que se adopte o seguinte projecto: 

« .A assemblé:1. geral resolve: 
« Art. t.o Ficão approvadas as seguintes pensões 

wari.as; concedidas por decretos .de 24 de l\Iarço de 
1871, a saber : de 600 rs. ao 2• sargento do 24° corpa 
Je volu· ta.rios da patria Joiio Pires Maciel; de 500 rs., 
:1.0 O!Lbo de eFquadra do 7• batalhão ·de infantaria. 
Franci>CO Bomão da Silva; de 400 rs., ao soldado do 
24' corpo de vo!untarios da patria Joaquim. Iguacio 
Peixoto, inv:üidados todos em combate. 

" Art. 2.• Estas pensões ser.:io pagas da data dos 
re~pecth·os decretos. 

« .Art. 3.o Revogão-se as disposi<(<ies em contrario. 
" Sala das commissões, em ·17 de 1\Ia.io de 187L

CaT'I'IeiTO da Cunha.-11. Graça.-C. Rocha. » 

« A commi•si:io de pensões e ordena·ios, tendo exa.
minado a8 cópias dos decretos de 24 de Março de 1871, 
que concad~m pensões·, é de. parecer que se :!.dopte o 
~e:,'llinte project.l : 

" A :!.Ssembléa gcr:ü r~soh·e : 
" Art. t.• Ficão approvaclas as seguintes pensões, 

concedidas· por decretos de.24 de Março de 1871, ·asa
ber : de 368 menmes a D. Ifigenia Joaquina de Souza 
e :Mello, mãi do alfere; do corpo polici:ü da. província 
de S Petlro do Rio-Gr:J.nde.do Sul, Francisco Augusto 
de M-oraes, morto em consequencia de ferimentos rece
bidos em combate ; de 36/l mens .. es a D. Theodora 
,Joanna Candid:t Wildt, mãi do :üferes de commissão 
U.o 31° corpo de voluntarios da patria, Ernesto .A.ngnsto 
Wildt, •morto no combate de 23 de Setembro de 1868. 

" Art. 2.• Estas pensües serão. pagas da. data do10 
respecti\-os decretos. 

« Art. 3.o Revogão-sc !l.S disJlOsições. em contrario. 
« S:1.la d~s commis•ücs, em 17 de.Màio de 1871.

Carne ire da C:mha.-H. Graça.-C. ·Rocha. »· 

" A commissã" de pensões e ordenados, tendo exami
nodo as cópi.•s dos decr~tos de 13 de Fevereiro de 1871; 
concedendo varias pensões; é de parecer que se adopte o 
seguillte projecto: 

cr A ·as•cmbléa geral resoh·e: 
" A·t l.o Fic.io approvadas as seguintes pensüeAdia~ 

ria• concedid .. s pordecrdto· de 18 ·de Fevereiro de 1871, 
<le 400 rs. aos svldado·, do 24• corpo de voluntarios da 
1•atna Virgolino·<lo>é de Sampaio, do 27• Romão José 
ele Lima; do 28•· Vicellte Gomes PachecO, do 2!Jo Aga" 
Pito Ant11nes Lopes, do 33• Jose ·Fraáciseo de Lima, 
;lo 40o Torqnato Alves 'Pereirá, do 13• bntalhão de 
infantaria Ce•ario Gomes Rangel, do lSo João Izabel, 
todos invalidados em combate. 

« Art... 2.• Estas· pensões serão pagils.·- dli. dab. dos 
rc~pecti~·os de•·retos. 

« Art. 3.0 P..evo,.:~-se as-dispotsiç~~s ·C?l contrario. 
" Sala da.a eomm~&sões, em 17 de· M31o de 1871.

-Caf7U'iro da Cunlr.a..-H.' Giaça.-C. :Rocha·., 

« A commis.ão de pensões e ordenados, tendo cxa
mill:l.do as ~pias dos decretos de 21 de Janeiro de 187J, 
que coD.cedem varias pclll..<iiea, é de parecer qne se adoptc 
o aegui11te projecto : 
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SESsAO. EM 17 DE l\IAIO DE 1871. üS 
" A :wemblé& geral resolve: 

· «Art. 1.• Ficão approvadas as seguintes pensões 
:taeasaes,. CQllCedi~ ~por .decretos .de .21 de Janeiro de 
.18_7t;·a !&ber: de 6011 ao capitão ho11orario .do exercito 
F«nà.ndo ~acifico .Qe .A~ar Mo-ntarro;ro~, o qual, . n 
...o~enc1a de ter -perdido o .br-.u;o .dinuto1 .ficou im
. pofaibili~o .do proc.unr meios de su~~tencl&; de ISS, 
sem preJIU.zo ·do lll~ B<>ldo que por 1e1lhe competir a. 
D.~ Maria Firmi&~~na de An.orin:, . mãi do alferes do 

-exezclto·AntóiÚO Pereira Ma.>C>sretlhas,. morto em con
sequen?i:l. de ferimentos recebidos em combn.te. 

«-1'--rt. 2.• Estas pensões ser-:!o pagJs.dn data dos rcs
peot.r.vos deet"etoe. 

«Art. 3.•:Revogiío-se as disposições em contrario. 
« Sala: das . commL&-ões. -em 17 de Maio de 1871. -

Carneiro da Cunha.-H. -.Graça -C. Ro·cha. lJ 

Um-8e, julgão-se objecto de daliberacão, e ,·iio :1. 

imprim~r pa• a. entrar nt~- ordem dos trabaihÔs, os seguin
tes: p:rOJCCtol! : 

LIC!::>IÇA. A Elii'KEGADOS' P'CBLICOS. 

« Art. 1. o· O governo poderá conceder licença com 
· orden:tdo e !!r.l.titicaçiio por e•por;o de um anno .aos em
pregados putlicos que :t.requererem.a.Ueg-.. ndo molestia 
provada com .-attestado~ medicos. 

« ~.uuico . . Sómente serão admittiJos como prova 
plena. da molestia attest-.do•- sin;!ulares, quando o re
querente morar onde não haja m:tis de um meu1co. 

«Art. 2.0 Os~mpregn•los que obtiverem licença., nos 
tennos do arti~o:o antecedt:nte, dt:v~r,õ, ant•·s de findo o 
sexto mez po•terior á dat:t da entrada no gozo re•pec
ti.vo, ~apresentar novos attestndos comproh11t0• ios da 
oontinu:~çiio dos seus incommados 80b pena de perdcren: 
o direito. ao-re•to dotempo-conced.ido. 

<t' § unico. Exceptnão-•e d:t disposi~o de5te artigo os 
que houv~re~ s~bid~ Jlara fóra -do lmperio, . ou pu.r.t 
uma provmclll. uu.o hmu.rophe com aquella em quere
sidirem. 

" Art. 3.0 As ·di..oposi<;-iies dest:l. lei s6mente apro
veimriü: 

« § t .• Aos que tiverem .-e,;:ercido effectivam<Nlte du
r:Ll'l.te cinco .anuo~ cont!nuos · o mesmo emprego ·ou cm
preg"s da mesmn c~pectc. 

«' § 2.oAos qu•· aindn uüoheuveremobtido do go,emo 
cu do poder legiolativo outra licen1':t :tnou, 1; s:~l ,.o ~~ 
conts.rem mais de dez :mnos <!c cffectivo excrcicio n::i'> 
intertompido por e•paço maior de •eis m<-zes. 

« ~ 3 ° :Sómcnte poderi"LO . requerer terceira Jicen\·a 
:tnnual os. 'lue contarom m .. ts de 30 annos de •ervi~·o 
effectivo; amda .que em empregos de divcrs:t natureza 
c não continuo•. 

. o: Art. 4~• O tempo ~xigido no :trtigo 't~-ntcccdente 
se::-i reduzido á met:tde em f:tvor dos scrvit;o• de guerra, 
aos l!_u~ os· tinrem, :lind:t que est<!jão exercendo empre
-gos CIVIS. 

« Ar.. 5.• O ·cmpreg:ulo, cujo• vencimentos se com
. pw:erem exclusivamente •ie cm<>lumcutos ou porccnta
. ge11s, t>ào poderá obter li•·e :u;alllgum.: percebendo mui!> 
de metade daqu•lles ou d~stas. 

" Art 6• No p ··o,·imento dos empregos pul·líco,, 
d&d:t a iguald•de de condi•;ües, ser:í. a•·mpre pref ridrJ 
:1qnell~ que nuuc::1 ou mcncs ~c hou.-er utili~ado do 
beneficio desta lei. 

«Sala aas sc~sücs, !i de - ~hio de 1871.-A. Coei/,,, 
Il-:ul!"f!J1<C' . » 

:li.\TRICt:LA. DE t:STii"A:>IT!:S. 

« A asl'embléa ger:tl rei'Ohe: 
« At-t. t.o Os tintlO:i de aprro,·açü.o pl~ ~tt :'l!)S c:.;am ~··: 

eomprehcndidos no~ cnr·o~'preparatorios · annexoe :·,s 
f.af:U.ldades•da dire1to1 ·ae:t·lemi:t- de-medicina. e e•col~ 
~1ltr:U, militar e de m:x iritu,' leito~ em qual'!ner -de! ·a,, 
ser...o validO!! em qulll•JU~r outr.,. 

cr ·Att~ "'!.o·A' eon~~ort.~io dcc- lcntcs-r-:!spec~i'Ç"o"' fie:~. 
~~~ I1eje e::z: ·' dia.~tc ·eotn~ti::J.do conb~~·r dos tr.ctivc~s 
!"~los <!_t:.2eS d. ixúrãn de prcst,r r.o devido ·t~mr-<, 
e~:::_n:,~ :~')~ d0:1S l.~~·i :~lCS ~!"C'f;::-~::~.;!":•:..':$ :.:r:t~::~~!"i:·s !~~.1·:l 

se habilitarem á matricultl. no curso superior os estu
dantes que o requererem. 

« A~. 3.o Se forem julg:~dos ponderosos os moti\"os 
offereo.dos pelos requerentes, poderão matricular-se no 
CU.'"SO, comtanto 9-ue não eej:'io admittidos -ao exame 
das ma terias do pnmeiro t~-nno aern antes mostrarem-se 
approv .• dos nos preparatori:~s que lbes·-faltarem . 

" Art. 4 ° Do mesmo modo poder-.í. .cada . uma das 
congregar;ões das sobredit:t~ faculd~des, academi:ts ou 
escol:tSadmittirá. moatricul:t do primeiro :tnno do curso 
os estudantes que, mostrando-se plenamente~ sppro
vados em tonos os prep3ratorios exigidos, não tivcren: 
a idade ncceS>a• ia pa.ra. matricul .• r-se. 

a Art. 5.0 Não gozará dos beneficios de~ta lei: 
« $) Lo O que tiver deU.ndo de matricular-se por 

causa d~ reprovação. 
~ ~ 'l..o O que não_ ti,·cr sido approvado em.philoso

phm, port.,gu~z, lat1m c frnnccz, onde estas nmterins 
forem exigid:ts como prepart~- torios. 

« § ~-· Aquclle a quem faltarem lll!ÚB de dous pre
paraoonos. 

a § ·4.0 Aqnelle n quem falt:tr Xll!lÍs de um :tnno par:t 
completar :1 id:t·lc exigida p:l-rn :t matricnl.'\ llo curso. 

• S:U:t das sessões, 17 de. Mnio de 1871.- A. ·coelfl ,~
lloclriaues. » 

PEDIDO Dt DOCtJm:t.'TOS. 

Lê-s_c, npoia-se, c appro\"n-se sem debate, o· seguint.> 
requenmcnto: 

« ·Re'luciro que se peçüo ao go,·erno: 
« 1.• Cópia das inFtrucçõ~s remettid::~s p!!ra. Londre; 

para ee . contratar com a companhia da estrada de 
ferro de Pernambuco, áceret~. •l:t garantia . estipulada 
para o capital :tddi.,ion~l na }Qi de 18i0. 

" 2 ° Cópia do conn:uo \'erificado. 
« 3 .o Cópia da~ communicn~ües recebidas. pelo mi

nistcrio . da. :tgricultura a réfpeito do · referido. con
tratCJ. 

« 4.0 Cópia da deliberarüo do ~\'erno approYando-o. 
-Pereira. da Silva. )) , · 

S'P.S~E~ · ~OCTt:llX .\S. 

. \~em."- m<:s:t, e \'ai :í. commiss:to de policia, a ~eguiute 
1ndic:tç>to: 

« Indic:tmos que se est:tbclerio as scsrües ·de di:t nn;; 
scxtns-fcirns e ""bb:tdO!'.- Ta~urs.- .1 • . 1/. N. Penido. 
- D. de Va•concl'llo•.-Cancdo:- F,.rrrira da l'e ga.
Jo.,é Calmc-n.- L <.!ar/os.- Pr •di9i10 ftlalhciro.-Lima • 
Silva.-hL>Hfueira -Araujo Gúe..-1/ah a.-.!. G. Aoam
wja.- Eanrlcira de ilcl/o.- Cardoso de ~fene=c•- H. 
Graça.- Alcllo .1/orac~.- IJ<1r<io de Anndia .. - .Pmro d< 

.Ca?'IJ'c;:.-Casndn.-llcllo Rcyo- Per •ci a. . Lng··- Cru= 
Machado.-}. Copa>~cma.- C. da Rocha.- Monrr rn d· 
Crulro .-G. da S 11:a - Bc·njamim -F .. d• Ca"rcaf/u>.
D. ;llart'?"'·- Fvntc.,,- !.zcre/ .uno de Ca -•·alho- (lapos•.· 
da Camara.- Cam•llo Figueiredo.- Ilmrique.- Fmcsl·.·· 
de A!Juiar.-Lam•H'- - l.c~nel de Almcar- f'crrct . a a .. 
Aauiar.-An9clo do lmarai.-Araujo Lima.- Voe ra da 
Sil~a.-So:r..a fieis.- JMquim /'edro.- Paula Toleda.
Leandro Macirl -Ma ci •a da floeha .-C. Da111wr- Joti c 
Metldes.-Subral I' nlo.-Dom 1l[Jues.-Si?ucira Mmdu.>• 

Lém-sc, c vüo a imprimir para cntrnr n::1 crdem do ' 
trabulhoe, as ~egui:1tes rcckcçües : 

rc A :-.sscm1l.::a geral r~soh·c : 
" .Art. l.• E' app ov:tdo o decreto de 30 de S'l\'cm 

bro de 1870, em <:_Ut: 5e UCdllr:l que a pcn.:w dinri:: 
de -40ú rs . , . que fõra coHccdi.fa por decreto de 18 d~ 
Maio c apr-rov"da pelo <!coreto logi>IAti..-o n. 1,87/t de 
13 de Outubro do referido A::JnO :10 •oldndo.do :J5P COI'i'C 

àe volunt:z.rio• da p::trin r.~r.eàicto Cu•toclio lLuno. 
deve entecder-•e cor.:eedida. :JO soi..Udo do mesmo corp· 
Benedicto C.:,todio I>ucno. 

" Ar.. 2.'' E"t:t pe:;~üo ~r~:, p~gn. d.'t d:1t1. do pri
l!'""•~:.ro decreto da concc:~s~o . 

~ tJ~ ~:;_:I!~~-~~~f:~~~~~~~;iil7o~~~~~i~~cc!S~l.r!~. 



SESSAO IDI 17 DE MAIO DE Ur7l. 

CM~àido· M~es. de Almeida,·- Josê Calmon. - Benja
mim.>) 
. « A assembléa g~ral resolve: . 

.. . Art. 1.• E' approvadâ a pensão annuÍtl ·de1:2008, 
. conc~ida por d~creto de 20 de Outubro de 1870 ao 
b"rig,dejro honorario do exercito Dr. Francisco Pinhel
ro .uuimarães, em ·attençii.o aos distinctos e relevantes 
serviços g,ue .. prestou .na gnerra contra o governo do 
Paraguay. . , · . · · . . 
· " Art. 2.• Esta pe1;1são será paga da data do mesmo 

· decreto . . . 
.... -Art. 3. • São revegadas as di•posiçõés \)!D .contrario. 

· . " Sala das commissões, em 17 de Maio {!e 1871.
é. Mendes rJc . Almeida.-Jos6 Ca.lnion.-Benjamim. " 

.,: A as>embléa geral resolve : · 
o.Art. L• Sii.o apprÓvad~e ''s •eguiutes pensões, con

cedidM por decretos · de 9 de Nu.vembro de 1870: de 
. ~21rme.ns•es, ·sem prejuízo do mo.rite~p~o quê lhe E?ssa 

competrr, ·a ·D. Heteulana Cand1da Pimentel, ma1 do 
2• tenente da armada MarcosAugusto Pimentel, falle
cido em cons.equencia. d&> enfe~midades adquiridas na 
esquadra em operações contra o ex-presidente da re-

. publica .do Paraguay.; de 30$ mensaes, sem prejuízo do 
meio' soldo que possa lhe competir, a D. Alexandrina 
Deltina· çie c ,,stro, e de igual quantia, repartidamente, 
aos menores Antonia, ·Maria e José, aqnella vinva e 
estes filhos do ca pi.tão. do corpo policial da provincia 
do Ceará Atitonio Maria de Castro , sendo a p~são 
concedi<\a ao . inenor varão pa,o-a sóme:Ute até a sua 

· maiorid,,de., . · . 
" Art . . 2.• EstàS pensões· serão pagas da data dos 

respect[vos decretos. . 
« Art. 3.• Revogão-se as disposições em · contrario; 
"$ala das commissões, em 17 de M11io de 1871.-

C. Mendes _de Almeidci..-Jo3é Calmon.-Benjamim. » 

" A assembléa geral resolve: 
" Art -1.0 São · approvadas as segnintes ·pen,sões dia

:iias, cuncedidas por decretos de 4 de J~neiro .. de I 87~ : 
de 400· rs . . aos soldados do -13• batalhão .de 1nfantana 
Manoél SimpLcio dos · Santos e do 48• corpo de volunta-7 
'rios d!l. pa~titt Manoel J .oaquim Torres ; de 500 ré.is ao 
anspeçada do 24• ~or.PO de voluntarios da patria Manoel 
Antonio dos· Santo•, · m validados . em combate. 

" Art. 2.•· Estas pensões serão pagas da data dos 
respectivos decretos. · · · 

"' Art. 3 o Revogão se as disposições em contrario. 
a 'Sàla- da.s comruissões, ein 17 de Maio de 1871.-

a. Menâea da Almeida.-:lqsé Calmon.-Benjamim." 
'"A assembléa geral resolve: ' 
" Art. t.•· São approvadas as se1<11intes pen•ões, con

~edidas ·por decretos de 1~ de Janeiro de 1871, a sa
ber: 

" ~ t • Pensões mensaes: de 188, sem prajuizo do 
meio. soldll que lhe competir, ·a D. LeopoldÍlla Lopes 

' dos Reis, viuva do capitão tenente Emesto Augusto · 
dos Reis, sen<lo esta pensão correspond,ente ao meio. 
soldo da· patente ({e- seu filho o alfere< do ' 6• batalhão 
de i.nfântarra Horàcio Henrique dos Reis; de 219, sem 
prejuízo do .meio >oldo que lhe cum petir, a D. Maria. 
Wieira Ràbell.o, j , mã do tenente ('e infantaria Be•nar
<i4I9 Vieira Rabello, ·morto em ' combate; de 30S, re-

. partldament~, . e sem prejuízo dó meio soldo q:ue por lei 
the< compet•r., aos menores Marfiza e José, filhos legi
,timos do capitão do exercitO José Carlos Cabral e 
D. Clara Rodrigues Cabral, cuja pensão em_ virtude da 
carta imperial de 7 de Agosto de 1.869 percebia slll!. 
mã• •. sendo paga ao menor José sómélite âté á sn&.maio-
ridade. ··· · ·· · · ' . 
~c~: 2:• PensãO annual · de 480~ a D. Aínelia Delphina 

da Motta e :'iilva, viuva do 2• machinü\te da eanho
nelta Fe~"cles Vie•ra Manoel :Oi;ls ,da Silva, fs.U~ido 
o.o bo"(l>tal .de Hnmaitá 

. li· A~· 2.• Esta.s pensões eerão pagts di. .data dos 
;rewectiVOll decretos. .. · 

.AI· Ar;l;. ~.· Revogão-se as di•poeições em óontrru'io. 
«· Sal •· das commi•,ões1 em 17 de Maio de í871.-C. 

j{en4~s d~ Almeida .. -José Calmon.-Iknjamim. " 
~~ al!o!elllblea gérai resolv~: 

1:. « Art. · 1. 0 São approv:.das !ls eeguir:tee ~::eões 

:~.nnuaes, concedidas por decretos de 23.de Setembro de 
1870, a saber: . :, · ·. · · 

((De 6:0003 ao tenente-general marqiléz . ao- Heriral· 
<(De 2:0008 ~o marechal B&rào de S. Borja.' . 

· « De l :200~ a cada · um . doi; seguin.tes i~div,iduos: 
brigá 1eiros . honorarios Barão de Saot' An!lli. d,o' Livrs
mento, Barão de Sergy e Francisco Vieira de Farit: 
·Rocha; ooroneis honorarios VaêcO Anto.nio da Fon«<~ 
Chananeéo, Jósé do .Amaral Ferrador,. Fidelis .Pães ela 
Silva,, Mani:>el Gonçalv~s da Cunha, ,Francisco .AntoniO 
Martins, M&noel de' Oliveira Buerio e MáMelCypri~ 
de Moraes. · · 

« Art. 2 • Estas pensões ·serão pagas da d~t~ .'dói 
mesmos decretos. · · · · · · 

' aAit. 3.• · Revógão-se as 'disposições em contrariO • 
«Sala das commissões, em 17 de Maio de 1871.-"-

C. Mentias da Almeida.-Josi . iJalmon.~Benja$im , » 

« A assembléa geral resolve: 
« Art. t.• E' approvãda a pensão de 6008 annna~, 

concedida por decreto de 25 de Fevereiro de 1'871 a 
D. Maria: Therl)za dos Reii, filha do finado Francisco 
Sotero dos Reis; professor apoaentado de li!lgua tatina. 
do lyceu·. da el't)vmcià ~.o Maranhão. · . , . . 

« Art. 2.• Esta pensao será paga da data do r~· 
tivo decreto. . · · · · · · · · 

«. Art. 3. • Revop;ão- se ~ disposições em contrario. 
«Sala; das commisêões, éni 17 de Mll.io de 187t . ..!.C. 

· ' Mend~ de Almeidci..-Josi C~lmon:~Benjamim. " · · 

ORDEM DO DIA. 
' . .. 

Uli:ITBil DAS M\OV1NCIAS I>B SERGIPE E Át.AGÔAS• 

Procede-se . á. votà.ção da 2• discussão do projeeto 
sobre os limites das províncias de Sergipe e Alagôas, 
e é approvàdo, e passa á 3• disçu~;~;ãe. · · 

· · O S11.. MB~ZEs PII.A.Do requer urgencia para . q111e, 
dispen.ado o inter;,tici· ~~ seja. posto immediatamen~ 
em 3• di6cússiW o referielo projecto. · · ' : 

Consultada. a c&mara, ref!Olve pela affinnativa. 

O Sa. Pns•IIENTB declara que a 3• \liscussão deste 
projecto terá lugar depois que forem votados ··todóti 
aquelles qu? fic&rão encerradm; na sessão anterior. . · 

. ' 
Í.OTBlUAS. 

Procede-sé á. vot~ da 3& discussão do proJeeto 
concedendo duas lotertas para as obras do recolhiniento 
.da Luz, na. cid&de de S. Paulo, e · a divenas igrej&.S, 
irmandades e corporações, e· é approva.do com to<ü,s as 
emenda• e remettido á commi~síio .ie redaoção. 

V em á. me•&, é tido, apo ado, entra em discussão, e é 
approvado sem debl!ote, o seguinte requerimento : · . 

" Requeiro . q~Je v& em projecto separado cada um dos 
para~phos do p•ojecto e das emendas approvadas sobre 
lotena,s.-L. Car/<Js. ·JJ . . · 

HOV'I~NTO ·IK)S OPFICIOS DE lVSTIÇA .• 

Procede-se , . vot&ção do ~ojecto em 3• di.seti.ss:w 
determiri&ndo que eejio provid011 pelos pr,esidentés de 
provinci&.. os offioios de j)t•t' ça, e é approvado ci>m a 
emenda <lo Sr. Andrade Figueira; e sendo adoptado1 é 
remettidO á. commilleào de redacçio. 

AOGIIIBNTO ~É h&BU!Ô.BS DE l{OTA!l E ~&.CiliTÃEi I>E OIIJ'!liÃOO. 

Pro~-se á · vota1~ão do jirojecto em 3• diseWliiio, 
creanJo n& c.'lrte m.ai · quatro officio. de tabelliio de 
notas e dous officios de ~scrivão de orphãos, e é appro
varlo oom a ~mend& do Sr. Andrade Figue.ira, sen-ilo 
rejeitarias &s doe Srs, Alencar Aruipe e Ts<J_uea ; t 
sendo ~doptado o mesmo projOOto, vai ' commLSsão éie 
redaeçao. . 
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LIMiT.ES DAS PROVING!AS DE SERGIPE .E. AL~GÔAS. 

· .Entra em 3'" di~éussão ·o p~oj~cto s;br~ o~ lil~ites das 
· J.lrhvi)leiils de Sergipe e Alagôas. · ,. 

· o Sr.; Sobral· PJnto :, .,...., J?e<ll a ,pala;vra, .-Sr. pre
~idente,,.çerto d~ que .11ada consigo, mas tão sómente 
para fazer um protesto,-afini de · que ·se sai:ba que 'o de
Pt~tado ,pela província dasAlàgôas não cónsentio que 
esta tenha de so.ffrer ··nos seus direitos adquiridos; 'sem 
que ·a 'sjla voz a.presentasse alguns argumentos ·em seu 
favor. . · · . · 
. . l;astimo, Sr. presidente, qúe <JS metts companheiros 
de ·provinci?. me não acompanhem ; poréi:n pacielicia, 
pensçl' ·que_ cúmpro 'com os meus deveres. · . . · · ·. · 

Vejo claramente que as minhas vozes sobre estaques
tão são inuteis, porque os nobres deputados estão já 
certos do que tém . de fa~er e não querem ' esclareci-

' -mentos.... · · · . . . 
: O SR, .- CoELHO RoDRIGUEs:-,- V. Ex·. não tem ·razão 

de fàlhtr. 
- : .. O SR. SoBRAL PINTO: .:..._Pois a camara quer escla-· 
. ·reciméntos sobre esta questão , e decide .que ella se 
~cuta coi;u precipitaÇão? Quer esclarecimel::tos, ~ dis
Jl~nsa o inte,rsticio. para qu,e. e p~ojecto passe imme
dia.tanlente a 3• discussão 't Orà, senhores; qual é· a 
conveniencia de projectos desta natnreza serem .deci
didos dispensando-se os preceitos estabeleéidos ljO 
regimento 'f Teinos ou não regimento 'f Se o temos, e se 
elle dispõe q~e se possa pedir urgçncia em certos nego
cios, per.a-se; -e isso é muito justo para negocias de im
P_?rtanc1a política; que muitas vezes requerem a nrgen
ma; mas ... 

·O Sa. CoELHo Ronaic.UEs di um aparte. . . 

. O Sa. ·SoBRAL PINTO : - E;u estava .· respondendo ao 
:~.parte do nobre derutado j dizia, pois, Sr. presidente, 

' que para certas materias e de justiça pedir-~e a .urgen
' cia, mas que outras ha que eu não comprehendo, nem 

sei 9-ual seja a C?:r:veniencia em se pedir urgencia e dis
cutirem~s~ preCipitadamente. 

· . Eu· não quero, senhores, dizer aqui que a Ilha do 
Br!ljocGrande, que. 1~rrna esta m,agna. qnestão, fique 
:ind~finidamente pertencendo á província de Alagôas, 
o que reprovo é qn!) se esteja tirando taes e taes partes 

, . a taes erovincias. Se se tratasse da orgruiisação em ge
. ral e nao parcial, comprehendendo to_das as províncias 

devidamente como merecem,· eu seria o primeiro a 
votar · que o Brejo devia pertencer a Sergipe; porém . 

. ~· agora nãq .se trab?- disto, trata-se, não sei com que 

.. , .conveniencia1 4e se vo.tar COI!l toda. a. precipi~o uni. 
..... _projecto qui) nós devíamos estudar. 
. ,.'· Eu estava. e:.;aminando a~ora as actas para me re

cordal· de uma circumstanCia acontecida no ·primeiro 
· rumo desta legislatura, segundo rEJCordo-me; p'orém, não 
se m:e· deu tempo para isso ; penso comtudo qne foi 
no principio desta sessão, e o caso· era o seguinte: 

' Havia uma grande ques.tão de Sergipe com a Bahia, 
is.to é, a província da Bahia tiztha entrado pela . de Ser
gipe, e tratavão os deputados desta provincia de rei-
vindicar os seus direitos. · · 

O Sn:. MENEZES PRAno d.á um aparte• 

· .Q Sri. SoBRAL PrnTo :~Peço ao n.obre deputado que 
. não atropelle ; os senhores estão com todas aS" garantias; 
· dêm-me ao menos a liberdade de fallar, e deixem 
dar-me um brado em :favor da pobre província que tão 

: mal represento. 
VozEs :.:...Não apoiado. 

... o. Sn, SoBR~L ~INTO :-Repito; pois,, ~r . .P•esidente, 
havia um proJecto em que Sergtpe reivm<Ucava parte 
de s.eu te~eno, de que-a Bahia se tinha apos~do. Este 
proJecto Já estava em 3• discussão, e só faltava votar-

_l!e, se. bem me rec9rdo; pois, como já disse, eu estava. 
exammando as actas . para narrar o fncto com certez(l. 
Mas_ a mudança. de pol!tica, e um nobre deputado pela 
Bahi!l. na l?resent~ legislatura taes voltas ·deu, tanto 

· fallo~ particularmente, e ta.nto prevenia que fez cahir 
o ,ProJecto no qual Sergipe re1vindica~a os seUll di
:reJtos. 

Em vilta, pois, disto, ficott . ·· ~do como estava, rea-

Tº-K.o 1 

/ 

peitando ·se a posse actual: porql\e não proçedem da 
mesma maneira. com as _Alagôas 'f 

l;JM Sn. DEPUTADO :-Isso é quêstão differente. 
O Sn· .Sf.!B.JI.A.f. ,;I;'W:ro: -,.,, 4. proviucia. d'as A_lag,ôas, 

soffrend.Q,. esta jleroa, soffre 'iguálmente . bastante .em 
seu terdtm;iq '_p~~o lado de ,Perpambucó, e isto . consta. 
dos relatorios de president~s, ·e de presidentes não sus-

. peit~s., PC>r , serem filhos ... d~t m_!lsma proyinCia de Per
. nambti«o j mas . quando }IOuVer reclamação, apo\ada . no 
p:receden,te, : rec~io Q reimlta;do, p(jrqu~ . esta província é 

. po.der9sa. · V ai cada. unià tira)ido . UÍJl ped;tço conforme 
. querem ·.e ,as suas. conveniencias.pqliticas exigem . 

Seeü visse, senhores, repito,que .etratáva de tim pro.
jecto que organisasse os. limites de todas a~ províncias, 
porque toda,s têm igual direito, eu seria o primeh:o 'avo
tar que o. Brejo~Grande pertencesse á ·província de Ser
gipe. Mas atropellarmos tuàor , pedirmos _urgencia e 
d;i.Spensa ,do interstício, sem examinll,rniO.s e estudarmos 
este negecio , não· é curi;al, não. provindo •le mais a 
m;tis da demora da votação deste projecto mal. algum. 
· UM SR. DEPUTAilO : - Talvez. 

. Q. Sa; SoBRAL PIN:ro: -Pois· não tem . estado· a prB
vincia de Sergipe até hoje no gozo desse terreno'? 
.. A verdade é, Sr. presidente, que _se .quer . tirar terri
torio de uma pr9vincia e da.r~se a outra sem utilidade 
publica. O porq'qe, não Iiei. · . . . · : · · · . . . · 

A Ilha do Brejo-Grlinde .dista de Pe~assabussú, donde 
quer~m desmembra-I& pelo· projecto1 ti'~mente .a largura 
do rw. · · · . . 

O Sa. MENE~s PàAn~:.:._Ma8 a ilha. 
O SR. SoBRAL PINTo:-Deixemos essa questão, que 

nada vem para o caso de que se tra~a. Entretanto que 
para a fregtiezia para onde querem collocar es~a . ilha 
dista leguas, e note inais a camara que não é terra fir
me, e que, portauto1 tambem. têm os habitantes da ilha 

·: inco=odos .de viagem; logo, não ha absoluta yanta
.· gem ~ tanto mais quandouo.Jugar existe u~ pàdre pa-
ra coadjuvar o vigario da freguezia. · . 

O SR. MENEZES. ,PRAJ>o :......:.contratado pelos habitantes 
· do lugar. . . 

·O Sa. SoBRAL PINTO:-'-Mas com consentimento dores
'pectiV'o vi~ario. Aquelle lugar nãÓ era :freguezia, per
tencia á cidade do Penedo, da· qual ficava . distante 

.. quasi ·o mesmo que da do Brejo~Giaade a·Villa-Nova; 
mas forão taes os inconvenientes que a população soffreu 

, por ter a sua . matriz no Penedo, · que · fizerão reclama
ções, e a assembléa provincial da minha província di-
vidia a vigararia estabelecendo uma. freguezia. . 
. Hoje os habitantes .de Sergipe .querem· cousa diffe-
rente do que querião os. povos das Alagôas. . . 

Accresce que este lugar não póde continuar a ~e~fregue
zia se lhe faltar esta part!J do Brejo-Grande, ·que é a 
que mais conco.rre para que ella exista. 'Esta q)lestão 
está ehicidada com documentos do vigario, · de 'bispos, 
de arcebispos e até do bispo _de Pernambuc_o, q~e ~ra de 
opinião contr!ITia, mas q~e mdo ao lugar .o, e:l!;ammou. e 

· ·declarou que devia contmuar .a perte_!lcer-lhe por uti-
lida'de do pasto espirituaL , · . ·. ·. . ·; . 

0Jta, ee nada se vio, se nada se exammou, se ~e dls
penseu mesmo o int~rsticio, porque ao· ~enof!..tinhamos 
tres dias para .. exammar e votar com coiil:iec~ento de 
causa, está demonstrado que ha: algum rP.oeiO • 

O Sa. MENEzEs PRADO:~ Não ha tal, " 
O SR. SoBRAL PINTO:- Quando ~e atropellão ássim 

questões 'J_Ue não são urgentes a ponto dé se· pedir dis
pensa de mtersticio, o bom . senso mesmo · .í11di()ll. que 

· ha o quer que seja, que não se ·quer ler lOS docu
mento~ : para que é este ~tropello, es:e bj!rúlhO :e es~es . 
trocadilhos'l Decla.ro, p01s, Sr. presidente, que pedi a. 

. palavra-certo de que não consegu'ia "cóusa alguma, 
porque o que tinha. de ser já estava. assentado1 mas 
pa~ fazer . uma especie de pr~testo, porq~1e jámms vo

. tare1 ·de atropello com preJWZO da. provmma que re- . 
presento. . 

Vem á mesa, é lida, apoiada, e entra conjuntamen-
te em discussão, a seguinte emenda : . 

· "No art. 1• acorescente-se :-Ouvido·o poder e~i
ritual. 
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« Additivo. As ilhas .eldlitel:ltcs no leito do rio pér
~ceráQ li. provinda de--~)a. margem tnais se &J,>pro
XlllllU'àin • ..-.,jU•n~r M«<npe. » 

'o Sr. •eae.es Pl'a4o: -I.üxütar~me-'hei. ·hoje, 
Sr. preaidente, a , poneaa o'bservaçÕ8!1 em resposta. :~,o 
-~ 'que ·ptonuileion o IDiiat:re deputado pela ~ 
VlDCla W ~ôaa. 

Eu -não sei se deva-se IouYar a pertinacia tom q_ue 
S. Ex. sê tem eondilzido nesta. discussão. Esta. pcrsiS~ 

' tencia da pálte do illustre deputado em -eombater um 
'projecto-tão jllll~, demonstra antes que elle quer rc~ 
tatdàr a sua lJa&&agem nesta casa do que oumprir um 

c dever. 
O Sa. 'SoBRAL ·P111To =--Niio tenho tal intcn9ão. 

.O Sa. :ME~'En:S PnA'l>O: -A questão já. está. sufficien~ 
temente discutida. Ainda hontem instituio-se sobre ell:~. 
um deh&te algum tanto l:rrgo, em que '}lroduzimos e 
apreciãmos • os documentos que a esse respe1"to existem, 
qu'll' por parte de Sergipe, quer em favor da. provincia 
da.s Alagô:IS. 

·.: -Q ·sn. SoBRAL IT.rTo:- Os debates .não poder-:io -scr 
.profundos. 

. · O Sa. MENEZES PaADo:-A questão de que se occupa 
o projecto é tão simples e tão clara., que não h& nece&

, sidade de iu&tituir sobre ella um deba.te profundo, para 
, 'l.ue a camara .forme mn juizo seguro, e possa resolvê
la ·sem receio de errar: Está. bem putente a justiça .que 
assiste a Sergipe. O illustre deputado se acha isolado. 
Os seus companheiros de deputação reeonhecerão o di~ 
reito que 'tem Sergi?'! ao ~torio do Brtjo~Grande c 
I!Ão quizér-lo -acompanha--lo. 

O Sa. Spaa.u. l'JJiTO : -Fizel'io 'muito b<m~ ; estão 
l!O seu direito. 

'() Sa. ·MDE1zs Plt.lllO: -Etil vez de incorrerem por 
e&te 1aoto em censura, eomo -parece ilU!inunr o illuStrc 
deputado, merecem louvores. 

O Sa. CoELBO RoDRlG'VES: -Honra ao caracter de"lles. 

O Sa. ~ Puoo :-0 .lllustre doputado ta.mbem 
·~nhooeu o direito do Sergipe. S. Ex.. declarou que, 
se se tratasse da cliviaão gerlll do 1mperio, o ·territorio 
do Brejo-Grande deveria certamente pertencer a Ser
girle. 

Portanto, S. Ex. rc-.'Onheee não só a justiça, como a 
:conveniencia que ha em pertencer esse territorio :i. 
referida provincia. 

Ora, se em uma divisiio geral o Brej~Grande deve 
pertencer a Sergipe, não ha raziio para que deixe de 
pertencer~lhe quando se trata de uma divisão parcial. 
(Apoiados.) Se ha. justi~ em um caso, niio póde haver 
injustiça. no outro. O Rio S. Francisco é o limite 
natural entre as d\17.5 provincw,e qualquer que seja a 
divisão que se faça, esse limite ha de ser NSpcitado. 
Senhore--, niio -ee pOde fazer com brevidade uma. di~ 
'ví.são . geral no lmperio ; ella -en..-olve. questüas compli
cadas, que não podem ser :tacilme.nte resolvidas. Il!as 
isto não dc,·e obst:>.r a que os representantes das pro~ 
"incias onrle existem questões J>Or decidir~se se es
'forcem parn. que ellas terminem. 

O nobre deputado notou que eu tiv~e requerido dis
pensa de int:!rsticio, contestou a nece~ida.de,e até estra~ 
nhou que a 'camnra houvesse :tppro,·ado o meu reque~ 
rimento. Aneoessidsdedessa. dispensa é evidente. A qucs~ 
tão de que se tht.a. .é simples, já ·estâ sufficientemente 
d.e~atids,. e, con&egnin~mente, convem logo resolvtl.-la. 
O mterstíe1o, ret:ud!l:ndo a solução da questão no.da mais 'rlnha adiantar. ' 

. O Sn. Soaau Pino : - .Então ncabe~se com ellcs. 
, .O .SR. MI::.."EU:s ·Pa.•no : -Não, parque b:l. questões 

. de ta.l gTavid&de qn& ·exigem UJn estudo scrio, co:~s~ 
tante e prolongado. Esl:l. ·não está. no mesmo c:uo, é = 
questão de pouc:~. import:lncia, muito clJ.ra, e Íliio ha 
necessidade de ,grande estudo p= qne a camara a rc~ 
soh-a com toda ajustÍ):l· 
. O Sa. BAnÃo DE .A~ .• DI.\ • . -A raz<to cs~:i. pd2. prc
'·incia de Serg ipe. 

O Sn. SouR.\L Ps:~To d;i \1lD ::tparte. 

O Sa. ':Bwo DE ANADIA. : - ·N-ao laço maia do que 
louvar-me na 9pin_ião .do ,Proprio illustre deputado, 

O Sa. ALENCAR AllUlU&: - Que vótóu a; favor do 
Fojecto. 

O Sa. Sou.u. Pr.olto :.-N!o, '&ellhllr. 

O Sa. :MbEms Pa.uio ~-Dilee aincU oillm;tre·de
puta.do no .correr de &e.a dilc11r110 qlie · na:o ha cone
niencia. em perteDcer o ·Blej~ á :próviDci& ·de 
s~, visto que por . li só lllio póà.e CCiliStituir ·'IUDS 
freguezia. Concordo em que o Brejo-Grande não,~ 
«m&tituir uma freguezia; mas pGneúnra iatO cpede 
a a.asemb!éa,provincild clC Sergipe de annexa--lG 8.-fre
guezia de ViUa-Nou, da q:w cüsta poucas .legues, !OU 
de formar ·COm terreno •desta., .que é-assaz ~ = 
non fregnezia'f.Accteseeutou S. Ex. que·a.hegilezia,de 
'Piaseabussú não podia subaist:k sem o Brej~Gr&DSle. 
Isto não é certo; mna ainda que o fosse uiio é raz;io 
.sufficientc 11ara. -que ·se pratique ~- illjuatiça1 i&to é, 
par& que se complete com um terntono de Sel:gipe uma 
lreguezin das .Alãgõas. 

O nobre deputado declarou tambtm qm: iúG'ha'van
'tagem em pertencer o Brejo-Grande ·i ~viMis 4e 
Se~, visto cüstar d:l. .freguui'a. de. 'V'ill&. -N~à~ qu.s.-. 

tro Jeguas, ao ·passo 9.ue está. 11epa!SCla da de 'Pwsa.-
busaú sómel!.te pelo Rio S. Franeisco. · 

O Sa. SoiiLU. P.lln'o :-Que nãe- tem um quarto de 
legu&. · 

O Sa. MENEZES Pru.'DO :- Tan muito mais. · MU 
nobre de~do niio attenden a que o Bre~de·se 
acha ligitlo a Sergi~ e que :u co~es (lOm '
freguezl& de Villa~Nova são facillimas, ao·piU!SO ,cpe a 
passagem do Rio S. FranciaoG é .sempre ,perigosa, em 
con~equencia dol3 f ortcs :ventos q_ue alli 59prão .çons
tantemente, e, sobretudo, par·oedLSiiio de ·~chente!l, em 
que l1 grande correnteza ' ao l'io causa ·c<íntintW!.os 
desastres. 

Este inconveniente é tão .grande, emb~ tanto· :&Os 
habitantes do Brej~Grande de cumprireml!ens·acvere" 
religiosos em Fiassabussfl, que cont:rat!riio, a. expeusal' 
suas, um sacerdote pa.ra celebrar missa DOS dias santí~ 
ficados na capellinha. daquelle J>OVoado. 

Este contrato demonstra bem a -difficnldade que 'h:t 
em atravessar o Rio S. Franci:aco. Se a. pasaa.gem fosse 
tiio facil como declarou o nobre deputado, os hab~ntes 
do Brejo-Grande rião terião nooessidadé de fazer o refe
rido contra.to, irião ouvir IDÍSII!l em Piassabussú. 

E' innegavel, senhores, esse inconveniente. ~ecord~ 
me de um facto que o demonstra, e vou -referi~Jo :í: 
camara. Não ha ainda muito tempo teve~se de celebr:u 
em Piassabussú um cas:II!lento entre habitantes do Brejo~ 
Gr:~.nde. 'Embu.rcirão em uma canõ:~., e ao chegar esta 
a certa distancia do rio .soprou mn forte nordêsteqae :t 
fez sossobrar, c todos morrirão :lfogsdos. · 

\ozES :...:.Todos ! 
O Sa. l'd&"o'EZEB P&ADo :-Os noivos e as :pessoas q~:.e 

oa aeompanba:vão. 
Creio que este facto, que llio é unico, é mais umz. 

preva da ineonveniencia que ha em pertencer o 'Brejo
Grande ci,·ilmente 3. Sergipe ·e eeclesiasticamente :i.s 
Ala,ttôas. 

A1ém disto, senhores, os habitantes do Brejo-Gra:;,
de ni.a querem pertencer i protincia das Alagks. 
Em um tempo em que ~to se attende :í. >ontade ,do, 
povos .... 

O Sn. Go~çun:s n.\ SxL'fA :-A regn que -hoje d->
min:~. é 3. de Bismark. 

O SR. !>h:xED;s PR.U~o :~N~o se deve annexKr :~o Als
g6as um t\!l'Titorio que j :i pertence A Sergipe cootr:l :;, 
vontade dos seus basitantet;. 

O Sn. SoBAu. PI:'n'o:-Nunca representã:ri.o • 
O Sn. !IÚ:~JO;U:s P~o:-A. ·camara mnn.icipal de \I.:~ 

1:1.-No\-a tem represeatado por mais de uma vez. 
O Sn. Sotm..u. Px:<To:-A.s represent:â.rões ~ 
O Sn. 1-I:E:\'EZ'ES Pn.Ulo :-~ão ~ tngo a'lni;'ll:la.S CQ~~ 

tão dos relatorios dos preside~tes de .Sergipe. · 
O Sn. Gn:>URÃEs:-E tê;n t.:unbe:n representado ~ J 

arcebispo da B:l~:l: a que::l jclgão competente: 
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O Sa. SoBa.u. PDTQ:-~ria mais curial.que o nobre 
deputado nos mostrasse essas representa~. 

O. .S.. ~o.. BoJ~NGtJ~-Ba.st;~. :1. palavra do no-
bre deputado por Sergipe. . 

O Sil. MEZ11u&s .Pn.tDO ~- Para sa.tis!am: M nobre 
c1epmado vou .ler um. o~ 'J.llit dirigio · &O.l>n!isdente 
de~gipe, preataudo aa.informac;ões ql\& ~o 110bre 
e&aaqueatão, &-~municipal de Vil.Ja..Nova. 

O ·.Slt. GUDIUltÃES': - Cujos vereadores raidem quasi 
todos no-Brejo-Grande. 

.O·!i)B.. Mar5EZE& Pn.u>o: -Áttenda ó nobre deputado 
i leitura dG ref.erido offic.io. 

"lllm.e Exm~ Sr.-TendooExm.governocbsAla
g~ requisitado a V. Ex. para~ uttoridadesdeste termo 
:.:brirem mão dopo<krciw, politico e judici&üo do ture
no Brejo-Grmde, p<>r pel'teooer á. mesma provincia.,eomo 
2e deixa ver de um dos topicos da !alln com que V. Ex. 
abrio. a presente sessão da assembléa provincial ; e de
Tendo a , eamara municipal dest:l. villa de!ender seus 
fôros e amtiliar o sa.bio e bondoso administrador da 
provineia, digniSsimo <lelega!lo·de nOS!!o nngnsto -
bermo, tem ·a honra de·enviu a· V. Ex., por cópia 
:suthentiea; os documentos annexos, que provao a 
poi!Be e. dominio de seme]hante territorio lla ma.M 
de (:Üleoenta. e- oito nnnos, e mesmo na parte eccle-
3i.J.stiea h:l.· trinta e oillo. annos,· approvado e decidido 
nelos altos poderes-do· Estado. 
• ". Est~ perti)lllcia tem-~ pelo ~ccordo doa clio+-. 
cesauoa .Ct'Minantes, maxl%lle aos•d• Pemambueo. Mas; 
para o-.concilio· em- Roma.. segue o Exm. e: Revm. pri
~ do JJruil ·com todos. os doemnentoll' -e informac;õel'r 
eM~ I!lR~ .a desejar· ~a obter a bnlla ~ntificÜ!j 
afun .de qne. tudo !ique ~é&itivamente decidido, e em 
_:pqfeita p~·semel~tes P,owe, q':le de bom grado•noe. 
-pert,enee~. " 

O, s. .. Sll!lllAL. P.IN;ro :-Vejjio os nobres deputa!los 
'lD&ntas,cOUJaS;.ee devião:ter exerninadol 

O Sa. l.IIEJIIIIlU PIWIO:-V. Ex~ peça as in!orm1.1 
~Qeii·4!_M quizel::,.que eu eston prompto:a. dv-lh'as. Se 
eu não lh'as der, então v .. h.poderá·qztei~ae. Coni
~-Ao. ,pois,_. a.. leitura. do ofiicio • 

... .:. •• :.. O·Bxeiji> &wtdeié ·tma firme. e não ilha. Jllli
~.ao noasoo~no, e-que ae encami• par& ee;& 

"rilla. " 
V~GUt:-Eiueaolviu a. lÇ'Il!)de questão. 

0 .S.,. M'EIIEZU Pà.ulo:- E' a_ propria·eamara. mu
:llici~ que .W:clara. . ~e o_ Brejo-G:anâe não constitue 
illla:- -o- ~ore. deputado. quer qne. conchm a leitunt de!te 
oJnâo't: · · · 

O.S!b SoaJW. Pa-rQr:--Conw qnizer. 
C) ~· C:lJIDIDO :MJ:.'Qlu_:- N6a deaejamos ~ 

eer-nes~ 

O Sa·. ~ .J?B:.u~q: -« No secul;o Jll!Seado aeen:. 
gio alli um& peqt:~ --:a eapell& dedicada a NÕSS& Senho_rá. 
da. Conceição, a expensas de um devoto-; mas, estando 
um tanto onuiilada, anilnalioa os po_voa de .fervor reli
gioso , levantãt:ão .obte esta>:u~ igreja COim solidaa 
paredes e optirno frontespicio, e breve estará prompta.; 
e para haver missa quotiaá.rão-s!l, estando contratado o 
:Rev. franciscano Fr. Ignaeio da SantisSima. Trindade 
JI01: .6.0Pa(l00. 

... A. aédé ~ ~ezia é.;g,a._pevo~ de. Piassabnssú, 
d~~ill)l!ID}uan.da.dõ PJ!ll~ margem eaquerda do Rio 
S;_F.r~t- com_ -·tJPl callid p_en.·gg~llao, m_ eemo qnan_<ls>_ 
nzi9~~r~o ~~-idíatan~de ~~de~ 
;;~;:~~;para p~!Jlo ~ 

"~a.. v~e {é repugnant!l1,_ o Pe.neao, como .Pri
::nei).'a.povoação, t4>mou ~.óe ~:la ilhas, mesmo 
.as qu,e ~s pl'!lximas.~o nosao temtorio se achio, be111 
~oJilo.alllia.~ ~{ que.davão.uvasantea da :mJ.ré e 
rio, no ellt&do n . · 

•''Exm. ··sr. -.A. provinCllL das ~,e outro 
~a~' a quem ~pertenceu,!'- ·e~emplo du; 
:feudos, nio querem ceder-noe o que .de JUSti?.DO! per
ten98, e eita camara. solicitOu em' tempo, dirigi@~se 
·-~corpo:~ gcz:al para.~~e mallC$"- oo.lilaites 

desta mesma província, e seu resultado foi o parecer 
da; CODIIJlissia, por <lÓpi~- annexo. Eis, pQll!l, o C$talu quo 
em: q-aa. se m:h&.: 

.,Qa.llabitames df:l Brejo.-Gr&pde que~m 110r S~
panos, e até 6io vo~·e ~tores desta ~gueua 
por ordem superior. ; e por isso a. eamara iil1plo~ roga. 
e peQ.e.a "'V. ll:x• se digite alcançar. a decisão firial do 
esta.do em, que .vivem os fiem subditos do Brejo-Grande. 

" :Deoe gUarde. ::1 V. Ex. ~ muitos annos. 
« Paço da camara. municipal de' 'Villa.-Nova, 26 de 

M.arço de 1870. - Dlm. e Exm. St. tenente-coronel 
Francisco José Cardoso Junior, digno presidente desta 
provil\cia.-Francúc:o Awes Tojal~- Manoel da. Silva 
C~nta.-João Baptüta de Barraa Pimentel.-José Joaquim 
dos Santos..-Josti Num1 de Olilltira. " 

() S».. SoBUL PI!'i'tQ:- Está.nssignado pelo tal Toja.l, 
que aterrou o canal. (Riaadat.) 

O Sa. 'MENEZEs PIU])o: - Niio, senhores-· esse a que 
se refere o nobre deputado ba. muitc que &lleoeu. 

O Sa. SoiiiUL PINTO:.- Então t! um seu descendente. 
(Risadas.) 

O Sa. MENEIES· Pano:- Eete·offioio prova, além de 
outrll$ cousn.s, que o Brejo-Grande. não é ilha, e que 
os seus habit::tntl!s não desejiio pertcn~er á. província 
das. Alagôas. Ora, em uma época. em que se consult:J. 
a vontade das po;ulações; q.uan)lo. se tráta de diviSões 
deasa.,na.tureza, nao- se deve des!innexat de· Sergipe '11m. 
tenitorio,: que. lhe ~ unido, pará reuni-lo, contra. OB· 
de&erj~ dos seus hAbitantes, · ã,: provincia dllll Alag6as. 

Senhores, o limite. natural ehtre as .duas provineia&. 
é o -Rio S. Francisco. (Apoiailoa.) · 

O nobre deputado, pQr· niJLis que:se esfotee, nio p6de 
nega.-lo, e eu espero que. a caplata ha de re09nhee6-lo. 

Vom9 : - Muito benj. 

N"mguem mais pedfttdo & palàwa, e pond~se a vbtoe 
o pr~ ~cto,. é.apprO'Vado, com a. e~enclli. do.~:. .Alencar 
Anmpe-; e, sendo .~optado, v:u. á c~mao de. re"-
da.cçã.o: . 

PRIVILEGIO A E. S. AiCAGJio'E. 

Entra. em 1• discussão, que a. requerimento do 
Sr. Benjamim se considera unic11-, o ):1X'2jt;cto que con
cede a. Einilio Salvador Aseagne pnruegio p~ ~e
pa.J'Qr, vender e ex~ ~saieos e eml:iútidQs dé 
madeira. · 

Os Sra. Coelho Rodrigues e Dcii.W~ 
fazem algumu obsen:açõea. 

o Sr. Ferreira L115e :-Sr. presidente, & com
missão de commercio, industria e :utea foi remettidÕ ·c, 
requerimento do. Sr. Emilio AEeagne, á. vista do qual e 
dos documentos que Ibe forão presentes formnl-ou o prc;.. 
jecto que SI' acha em discussão. 

O SL C~o RoJ;~~COt:ES.:-E..q_u.~.eu. njio vi. 
O Sll. FEalt&nu. LAu : - A. culpa :não é nosa;. H 

essesdoeumentoa'Ilãq forão impressos, citáo.t!)davia. na 
cua. pau podere111 &~~r. exa;uiliadoe. 

Á co=issão deu parecer b.vora,·el á pretenção.do 
Sr. Aseagne, fundada. no privilegio que já. lhe liavia 
sido concedido · pelo governo imperial, dando-lhe por 
esp3.ço de cinc<? annOI! p_rirul!g;o ~ pie~,· ven'diir é 
exportar mo83.lcoa e· embutldbs·ae nladell'liS, conforme 
a.s condições do decreto junto. 

Sendo bem e~~ no. ~ as ®ndi~;da 
concessão, a.eommiisiie julgs>u.,~.liit~~ e;~• 
eni maior.deaeaÇol'f'ime;~w, e: apell.l!B .o_ znodijicou, PfQr 
pondo que se eleve o J>ra%0 de cinco psra dez ~-~ 
al)COrslo cozn o pedi® do reta_uerime~to~ e por ell~. de
clai::!r que não lbe em J,>OI!eÜ"el. 'eni tão. cizrto. p;ázo, 
tira.r reSultadoa a que tinha díreito, f:J.zendo tutiü 
despezaa pAra ll)®1ar o ~nto PQm u ~a
chiiw! do ;;eu $y&tema.. QriL, o prazo ~~ ~.e;.Q 
que se dá. em geral a todos os privilegiados. · 

A eamara é a competente para julga.r se elle é digno 
do favor, IJ.Ue pede, de ~e elevar o prazo de cinco a dez 
a!lllO!. 
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A commissão tanto nesta como em outras questões 
tem procedido com butante escrupulo. ~ada. mais me 
cumpre dizer s. este respeito, porque na propria.con
cessão do decreto está. declarado o seguinte: 

"Hei por bem conceder-lhe privilegio por ci?lCO anflos 
para preparar, vender e exportar mosaicos e embuti
dos de mil.deira, f:J.br1cados $tgundo o processo especial 
adoptado na amostra que aju.,tou á .tua petiçilo data.dá. de 
:!3 de Julho do pre.;ente anno, continu:mdo, porém, 
line a importação e venda de iguaes productos prepa
rados fõrs. do Imperio, e ficando esta concessão depen
de:Jte da. ul.terior delibcr:lção do poder legidativo. » 

Fica, pois, livre a importação ou -..·enda de quaesquer 
productos prepar:~.dos fóra do Im;perio. 

Por consequencia, a questão limitu-se unicamente a. 
saber ~c a concessão deve ser por cinco annos conforme 
o decreto do governo, ou se de;e ser de dez annos con
forme o pri>ilegia.do requer c a. commissão propõe. 

\el?'l á ~esa., é li~a, apoiada, c entra. conjuntamente 
em d.iscussao, :1 segmnte emenda: 

a Depois da. pal&\"r!L-madcira- diga-se -fabricado 
~"Undo o processo especial que adoptou-; o mais 
como está. no projecto.-Ferreira La9e.-Benjamim. " 

Ninguem mais pedi!ldo a palavra, e indo proceder
se li. votação, reconhece-se não haver numero legal; 
pelo que o Sr. presidente declara a. discussão encerrada., 
e manda fazer a chamada ; e por ella se Yerifica terem 
se ausentado com participação os Srs. Diogo Velho, 
Cruz lllach:ul.o, Raposo da Cam=, Augusto Chaves, 
José Calmon, :Manoel Clementino e Femandes da Cu
nha; e sen:_1 ella o~ Srs. :ferreira da Veiga., Angelo do 
Amaral.t. Ltma e Silva, P1nto de Campos, Bandeira de 
Mello, ::llqneira Mendesl. Bnr:io da Yilf:1. da Barra Ca
sadot Leandro ~iel, JSahia, Vieira da Silva, P;reira 
da. Sih·a, CarneirO da Cunha, Fausto de Aguiar Au
reliano de Carvalho, F. Belisario, Cicero Dantas' Fon
tes, Taques.J Mello Morael!t Gonçalve& da Silva' Bit
ten~ourt, liosta Pinto, Sil\·a Nunes e Gamti Cer
quetra. 

T!Ttll.O IIE B~CilAREIS. 

Entra em 1• discuss5o o projecto concedendo o titulo 
de bachareis em scienciss naturaes aos alumnos que 
te::mil:arem com apro>eitamento QB cursos das escolas 
superiores da. agricultura, creadns ou autorisadas DO 
Imperio. 

Ninguem pedindo a palavra, fica a. discuss:io encer
nda. 

1\E.\D:III>S"iO AO Qt:ADBO DO EXERCITO .\Q TEXE:STE•COROSEL 
E. :W: . TELLO DE SA'!IIP.\.10. 

E:l.tra em 1•. ~euuão o projeeto qu~ autorisa o go
\"e!':lo a readmitb.r DO q11adr<l do .e..·urc1to ao tenente
coronel Egas llloniz Tello de Sampaio. 

Ki:lguem p~dindo a palana, fica a. discussõio encer-
rada. . 

Pl!.i)?lUEDADE E T;SO EXCLt:SH'O AO DESCOBRIIIOR DE nu 
I:SDt:STRI.\ t:TIL. 

E:l~:~ em ZA • discnssilo o projecto llSSegura:~do ao 
de5COondor ou mventor ~e nma iDdustria util a. pro
pr:.lld_:ode c o uso exclwn·o de &ua descoberta ou in
vcnÇ'oo. 

K~nguem pedmdo a pala\Ta, fica encerrach a. dis
CCJill:tO. 

Ea~do. eagoU:da a :orJcm do dia, o Sr. pres!dente 
~- a ~ di:1 aegmn:e, e l~vanta a !~~o ás :=.:-:: horas 
Wl- ts..-v.e. 
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Sessão em 19 de Balo. 

PI!.ESJDE!'iCU. DO SB. Cl\I!Z llfACHADO (1• TICE-PBESIDE~'TE). 

Son-~aJo.-Expedieflte.-Pretençli.o de D • .A. C. de Fi
gueirtdo.-Pretmçilo do major .A. J. D. Num-s.-Jubi
lar~ o ao comelMiro J. M. de A. Brote> .'.-Aposema
dor•a ao desembargador V. J. Lúboa.-Aposmúldoria 
a P. J. da S. Ramos.-Ordem do dia.-PritJilegia a 
E. S. Ascagfle. Approvaçao.-Titulo de bacharel. Yota
çilo.-Readmissão ao quadro do exercito ao tenente
coro1lel E. M~ Tello ~ Sampaio. Votação.-Propriedade 
de qualq'Jer mdu•tr•a ulll. Votação.-Ptfl-!õu a diwr
sos. Approt·açilo.-Aposentádoria a O. S. de Arnaut. 
Approcaçii~.-Vencimeflto dos magistrado$. Encerra
mmto.-A;udas de custo aos presidentes de protJincia_ 
Encerrammto.- Eleição de S. Paulo (20 districtoj.
Eieiç<1u do Paraflú. 

A's sete horas da noite, feita a cbamad:1. e acha.n
do-5e presentes os Srs. em Machado, Po~ Para
nhos, ~in to Pessoa, Guim~rães, João 'Mendes Ferreir:1. 
de Agu1ar, L:unego, J'?aquun. Pedro, Candido ;L;: Rocha, 
Taques, _<\lenca.r Aranpc, Pmto de Campos Monteiro 
de Castro, Jeronymo Penido, Araujo Limat 'Raposo d:t 
Camara, Gama üerqueira, Fontes, AzambuJa Capane
ma, B~riio da. Yilla da. Barra, Bahia, Gomes' da. Silva, 
Heraclito Graça, Rodrigo Silva, Ferreira. da Veiga 
Simões Lopea 1 Carneiro da Cunha , Sobral Pinte' 
Ca.:ted.o, Aral_lJO ~es! Leandro Maciel, Jnnqueira.: 
Te1xe~ra Jumor, Sup1e1ra Mendes, Andrade Figueira 
Fiel de Can"alho,Jansen do Paço_! Costa Pinto Piilheiro' 
Mello Rego, Affonso de ·earv&llio Dion:tsi~ Martins: 
Corrê:~. de Oliveira, Lima .e Silva, Paula Toledo, Mene: 
zes Prado, Barão de .Anadia Casado, Bandeira de Mello 
Il~anoel C:le!Jlentino, Cicero Dantas, Camillo Figueiredo: 
Pmto llloreua, Mello Moraes , Aureliano de Carvalho 
Souza Reis, Joaquim de MeadoDça, Coelho ~CS: 
Leonel de ;A!_encart.D~que-Ea~dll. Tei.'"(eira, Ferreira 
!..age, Perd•gao M:atb.euo , Pereua Franco, Pereira. da 
Sil;a, Pa.ulliio de Souza, More~ra da Rocha e Evange
lista Lobato, abre-se a seasão. 

Comparec~m. depois de. ab~rb. .a eessiio os Srs • .Au
gmto de Olive1ra, F. Bel188no, Silva Nunes, Barão de 
Araçagyl Ferreira Vianna, Bittencourt1 José Calmon e 
Angelo uo Amara.!. 

F_altão com part~cipação oa .Sra. Conde de Baependy, 
AsSlS Rocha, Barão de AnaJatuba, Borges Monteiro, 
Candido Torres, Fausto de .Aguiar, Luiz • arloa, Nebias, 
Fernandes \ieira, Pederneiras1• Rosa, Sallea, AuSl;&to 
Càa;es e Diof;O de Vasconcellos; e sem ella oa Srs. 
Almeida Pere~r&, Antonio Prado, Barros Cobra, Ben
jamim, Candicio Murta, Ca.millo Baneto, Cardoso de 
Menezes, Domingues, Diogo Yelbo, Dias da Rocha, 
Floriano de God~y, Ga.lvão; Gonçal>e& da Silva, Gomes 
de Cw;tro, Hennquea, J. de Alencar, Leal de ~renezes, 
Mello :Mattos1 Moraes Sü;a, Pinto Braga, Pinto Lima e 
Yioente de F1gueiredo. 

Lê-~e c approYa-se a :I.Cta. da antecedente. 
O S11. 1• SEcr.t:uruo dá conta do seguinte 

EXPEDIEIITE. 

l:'m officio do ministerio do imp_eriG, tmnsmittinao 
as cõpiss autbenticas das acta• da eleição a que se J?ro
cedeu DOI collegioa da ea.Pital, Parana.guá, Antonma. 
Príncipe e Castro, da. provmcia do Paraná, para um de: 
putado á. asaembléa geral pela vaga deixada. pelo Sr. 
Manoel Francisco Corria, nomeado ministro dos ne~
cios estrangeiros. -A' co'll.Dli5aão de poderes. 

Outro do 1• aecretario ' do senado, communicando 
que o meamo senaJ.o deliberou reunir-se ama.nhã., pelas 
10 }~ horas do dia.. em asaembléa geral, para o nm de 
deferir juramento 3. S. A. Imperiãl a Sra. D. lzabe!, 
como regente do Imperio na ausenci& de S. !>f. o Im
perador, ;ato como o governo acaba de participar ac 
l!e::l:Ld? que amu.bi a.o meio-dia dne ter lugar o mes
mo juramen~o.-Inteirada. 

O Sr.. Cosn Pr.cTo, obtcdo a palavra ~ ordet::, 
co:;sult"' o S:. presidente se, hsvell.de reullliio amanh:: 
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da assembléa geral no paço do ~~do, ha~eroí. sess'4o 
á noite nesta camara. 

O Sa. PB.EsmENTE declara que, lavendo ao meio-dia 
reunião da assembléa geral, só poderá haver segunda. 
sessão á noite se algum Sr. deputado a requerer e a 
C3.III3l'3. approvar o requerimento. 

Dous officios dos Srs. Luiz Antonio Vieira. da Silva 
e Candido Mendes de Almeida , communicando que 
tomiri.o-asaento no senado. -Inteirada, officia.ndo-se 
::to governo, para n1anda.r proceder á. elci<f::i.O para o 
preencimento das vagas. 

Um requerimento do desembar~dor José Baptista 
Lisboa, pedindo um anno de licenr,a com todos os seus 
~encimentos para tratar de sua saude.-A' commissão 
de pensões e ordenados. 

Tres de Abraham Serphaty, Elias Serphaty c Rubim 
Namias, pedindo serem naturalis:.dos brazileiros.-A' 
commíss5.o de constituição. 

Outro de Ernesto Adolpho de Andrade Braga, pe
dindo para fazer exame do 2• a.nno medico depois de 
prestar o do 1.•- A' commi~slio de instrucção publica. 

Ontro de Adolpho Ta.cio da Costa. Cirnet pedindo 
para se matricular no 1• anno da faculdade de direito 
do Recife, deoois de approvado nos prepRratorios que 
lhe fa.lt5:o.-Ã' mesma. commissão. 

Outro de José Borges Ribeiro da Costa, pedindo para 
matricular-se nfl 3• annos medico} fazendo rreviamente 
o exame de inglez e dos cursos de anatollll& e physio
logiaJ que frequenta como ouvinte. -A' mesma com
nussao. 

Outro de Olympio de Barcellos, pedindo para fazer 
ex:une das materiaa do 1• anno medico, que frequenta 
como ouvinte, depois de approvs.do no de geometria, 
que lhe falta.-A' mesma. commissão. 

Outro de Miguel Archanjo dos San!os, pedindo para 
fazer e:xa.me pratico de pbarmacia e obter a respectiva 
cuta.-A' mesma commissão. 

Lem-se, e são approndoa sem <!eba.te, os seguintcó 
l'areceres : 

PI\ETENÇÃO DE D, A.. C. DE FIGC:IREDO. 

« Foi presente á. colllllÜ8aão de marinha e guerra o 
requerimento documentado, em que D. Anna Coelho 
de F'lgiieiredo, viuva 4i.o capitão do 5• regimento de 
ca.-sll&ria ligeira Joa<luim Soares de Figueiredo, pede 
eer dispensada de restituir aos cofres publicoa a quan
tia. de 1:657$566, proveniente do soldo de sen marido, 
que recebeu ignorando o seu fallecimento. 

« Comqnanto conheça a commissão a justiça da 
pretenção da supplicante, não pôde, comtudo, prescin
air de esclarecimentos do ~overno, pelo que é de pa
recer que se oflicie ao :mmiatro competente afim de 
e!lviar a esta. eamara. os devidos esclarecimentos. 

" Sala das commissões, em 17 de :Maio de 1871.-
Lamfao.-.'lfello Rego. a · 

PB.ETDÇÃO DO liLUOII .~. Z. ll. ~'!:S. 

" Foi presente á commisaão de marinha e guerra a 
petição ao major Antonio José D:as ~unes, na qua.: 
requer que lhe seja contado como tempo de serviço o 
decorrido entre a data. do decreto de sua reforma e d:-. 
pt:.blic:a.ção do mesmo decnto em o~dem do dia. 

« Não tendo a commiaaão encon:rado na petiç3o do 
sçplicante dOClSIDentos sobre os q:.aes possa emittir o 
ae;::. "oto, é de parecer que se pe<;ão ao governo illforma
çõea a respeito. 

cr Sala das commissões, em 17 de :!>!aio de 1811.
L«mtjo.-.M•llo Rego. " 

Lêm-se, julgão-se objecto de deliberação e ~ão a i:::
pr'.:nir para entrar na ordem dos :rabalhos os segui~te:, 
prcjectos: 

JCBILAÇÃO AO COliSELIIEUIO ~. Jr, ~E .\. BJ.OTI:r.O. 

c A commissão de pensves e c·::-deados foi p::-ese:.~~ 
a petição do conaelheiro José ~a= :o. d(: !. >el:..r Brote:~, 
le::~!e c~thedratico da 1a cadeirz. .:~ :' a:::lG <!a !J.c·:.:-

da.de de direito de S. Paulo, em que pede a esta camara 
a. graça de ser jubi!&do com toàos os seus ~·encimentos. 

" Os doc~entos qne instruem a petição do suppli
cante provao que elle exerceu pelo longo decur•o de 
43 annos o magisterio n&quella faculdade de direito 
onde presto~ .r~evantes serviços; assim como que s:. 
~ha tmpos~tbilitado de continuar no ensino d:tS refe
!ldas materJ.aS pelo seu estado valetudinario e avançada 
tdade. 

« Sendo tão justificaveis e :tttendiveis os motivos 
pelos quaes solicita a sua jubilação, e ad instar de 
outras concedidas pelos decretos legislativos n 1 769 
de 13 d~ J~bo e n. 1,861 de 7 de Outubro de is;'o, r, 
~ commtssao de parecer que se adopte o se!!'Uinte pro-
Jecto : 0 

« A asscmbléa geral resolve: 
« Art. 1.• Fica o governo autorisndo a jubilar <• 

conselheiro José Maria de A velar Brotero, lente cnthe
dr!'-tico da 1• cadeira do 1• anno da faculdade de di
retto de S. Paulo, com todos os seus vencimentos. 

« Art. 2.o Revogiio-se as disposições em contrario . 
«Sala das commissües, em 19 de Maio de 1811.

Carnctro da Cunha.- H. Graça.- C. Rocha. » 

APOSEliTADORJA AO DESE)IBAB.GADOR V. ~. LISBOA. 

«A commi•süo de pensões e ordenados, a quem foi 
presente a cópia do decreto de 29 de M:m;o do correntt 
anno, ll}.'Osentando o desembargador da relaçiio do Rio 
de Janetro Venancio José Lisboa, com o ordenado por 
in~iro .e com as honra~ de ministro do supremo tribunal 
de J nstlça, tl:.ndo exa.nunado a referida cópia do decret<• 
e os documentos. que a ~companhia, é de parecer que 
se adopte o segumte proJecto : 

"A assembléll geral resolve: 
«Art. 1.• Fica approvada a aposentadoria conccdid:L 

por decreto de 29 de Março de 1871 ao desembar"ador 
da relação do Rio de Janeiro Venancio José Lf~boa 
com o ordenado por inteiro e com as honras de minis2 
tro do SUJ>remo tribunal de justiça. 

« _Att. 2.° Ficiio revogadas as disposições em con
trano. 
"S~ das commissües, em 19 de Maio de 1871.

Co.rne•ro da Cunha.- H. GTaça.- C. Rocha. ,. 

A.POSEliTADOIIIA. A. p, J, DA S. 1\.UIOS. 

" A commissão de pensões e ordenados, tendo ex&
minado a. cópia do decreto de 24 de Muço do corrent~ 
&llllO e .o~ dOCUlJ!en_tos que a _!lCOrnpanhão, aposen
tando o JtiLZ de d1re1to Pantaleao José da Silva P.a
mos com as honras de desembargador e o ordenado 
qu7 lhe fõ: devido, é de parecer que se adopte o se-
gwnte proJecto : · 

cr A assembléa geral resohe : 
« ·Art. 1.• Fica approva.d.a a aposentadoria concedid;;. 

por decreto de 24 de Março de 1871 ao juiz de direitc• 
Pants.leiio José da Sil~·a Ramos com as honras de des
embargador e o ordenado que lhe fõr devido. 

"_Art. ~-· Ficão re"ogada.s as disposições em con
trano. 

" Sala das commis&ües, em 19 de ~f aio de 18il.
CarneiTo da Cunha.- H. Graça. -C. Rocha. " 

ORDEM DO DIA. 

PII.ITILI:GJO A. E. S- A.SCAC!\'E. 

Procede-se :i. votação do P.rojec!o que conc,de a Emi
lio Sal\11dor Ascagne privil~gio para pre_parar, vend~r 
e exportar mo1111icos e embutidos de madel1'2, e é appro
~·aà.o com & emenda dos Srs. Ferreira Lage e Benjamir:: 
e rc:nettiào á commissão de redaet;ão. 

T1T1:1.0 lll: B.H.1L\li.El.. 

Procede-se á votação da 1 a discussão do projec:o 
co::l!erindo aos :llumnl)s que terminare:::l com ap~o,·el-
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t:unento os cursos nellas profeSEados o titulo de ba.cha
reis em sciencias naturaes, e é approvado, e p3ssa :í. 
2• discussão. 

RE.t.DIIISSÃO AO QU.I.DOO DO EXERCITO AO ~TE-COBO~"EL 
z:. X. TJ:LLO DZ: SUIP.UO. 

'Procede-se á votação da 1 a discussão do projecto 9.ue 
ãutorisa o governo a readmittir no quadro do exerctto, 
no posto de tenente-coronel da. arma de cavallaria, a.o 
tenente-coronel Egas Moniz Tello de Sampaio, e é ap
prov.ado, e pa.ssa. á 2• discussiio. 

PROPRIEDADE DE QUALQUER l:oiD"CSTRU t:TIL. 

Procede-se á votação da 2• discussio do projecto 
assegura.ndo ao descobridor ou inventor de uma indus
tria. util a propriedade e o uso exdush-o da sua desco
berta ou iuvenç.'io, e é approvado, e passa á 3• discussão. 

PENSÕES A. DJVEMOS. 

Entrão successiva.mente em 1" discussão, que are
querimento do Sr. 1• secretario se considera unica, va
rios projectos concedendo divers:1s pensões, e Eão todos 
ap_provados e remettidos á commissiio de redac)ão. 

APOSENTA.DORL\. A O. S. DE AA.'iAllT. 

Entra. em ta discus!iio1 que, :1 requerimento do Sr. 
Juencm:- ~nuipe ae conSldera. unica, o projecto nuto
ris:mdo o governo a aposentar no lugar de conferente 
da. alfandega. do Cea.r-.1. a Odorico &igismnndo de Ar
na.ut. e é a.pprovado e remett.ido á coXIJinissão de re-
d&cção~ . . 

VE:SCDIENTO JlOS JIIAGJITJIA.DOS, 

Entra em 1'" discussão o -projeeto OOtermi=do _que 
dos vencimentos dos magistrados vitalicioeJ. quer elfec
trv-os, .quer- aposentados, se dedmirá um aia em cada 
mez afiin de formar-se o monte-pio para snn11 familias. 

Ninguem p_edindo a palavra,. e indo proceder-se á 
'"otação, recolibece-se não ha-ver numero lega.I; pelo que 
o Sr. presiiente declara encerrada a. discussão, e manda. 
fazer a. ~ e por ella !8 verifica terem-se ausen
tado, com partiClpaçiio,·o Sr. Gemes da Silva; e sem 
ell.a os Sra. Lamego, Tagues, .Alencar Araripe, Pinto 
de Campos, Jeronymo Penido, Foutes, Capanema, 
Leandro Maciel, Fiel de Carvalho, Mello Rego, Corroa 
de Oliveira, CioeJ::O Dalita~, Mello :Morae~, AUl'eliano de 
Carvalho, Pereira. da Silva, Bar-lo de Araçagy e Fen-eira. 
Vianna. 

..UrlU.S DI> Ct;STO AOS l'II.ESIJIP'I"ES DI> 1'1!.0\"l:SCJ.\. 

Entra em 2• discUSI!io, que pelo mesmo motivo ficou 
encenada, o projecto sobre as ajudas de custo a:que 
t~m ~to os cidadãos nomeados presidentes fie pro
TinCll!.. 

O Sa. t.o SEC!lETAB.JO, obtendo a pala\Ta pela ordem, 
declara que se acha sobre a mesa, e •·ai a imprimir 
p!lra entrar na. ordem dos trabalho~, os seguintes pa
receres: 

ELE lf.ÃO DE !. J>M:LO (2" dí.<trido}. 

" A' co~o ·de COII$titui<;iio e poderes *-rão pre
seatea as actaa da. eleiçio a; ~ uc proced.1tão- 011 colle
gioa do_~ ~ da provill~ de S. Paulo no dia 23 
de Abril ultimo pa.n..preenchimento da vaga que dai
xou nesta camara a aceitação pelo Sr. conselheiro :Ma
noel Antonio Dtw:te de ~edo do cargo de ministro 
e BeCretario de e&tado doa negocios da marinha , fal
talldo dos o.nze. ~~ 1Jllll compoem o rderido dis
~~oà~W.. 

c Vê-ae da& referid:J.s a.cta.s que nos. dez coUe.Pos de 
Taubaté, Pindamonhangaba , ~. LQ.rena, S. Luiz, 
Ba.naaal, Jacareby, Queluz, Guaratinguetá. e Ubatn;ba' 
obteve o Sr. coosel.heiro. Ma!toel A.slt.eni&- Duarte de 
~ 296 votee; e porque «>n&~tuem eeees.-~ 
maio&.l dos dos eleitorea dodistrülto, é a·commissão 
de parecer que se approYe a referida. e!e~; MD<!~ 
declarado dAi.Putad.o pelD 2• diEtrieto·. de S; P&lllo o 
Sr. conselbeUP Manoel Antonio. Du...rt.e. ~ .Az,eve®. 

« &la. das commissões-, elJl 19 de Maio de 1871..
Po:u!ifao JOié Soares de Sou...~. - L • .4. da. Sihx1. .Nu
nes.» 

ELEIÇÃO DO P.\Jl.LNÁ.. 

" Forão presentes :í. co=ii!&io de con$1.ituição e po
deres DE actas da eleição a. que se procedeu na pro
vinci:t do Para::~á. no dia 30 de Abril Ultimo, por occa.
sião da. vaga. q_ue deixou nesta camara. o Sr. ~onselheil:o 
:Manoel Francu;co Corrêa, nomeado ~istro e secre
tario de estado dos negocies. estrangeiros. Não foi· re
mettida. á came.ra a authentica da :eleição do .eollegio · 
de Gnarapnava, que .eouta 11 eleitores. · 

« Daa referidas ~tas sa vê.· .que nos, 4 collepQII· de 
Coritiha., P~, .Antonina, Cutl!G e Principe ob
teve o Sr. conselheiro. Munoet Fmncisco· Coma. 128. 
votos, tendo appa.recido .23 eec1alu.em branco; e p>r
que aquelle numero oonstitlle. a. maiori.f. dos .. eleitQres 
da. pro\'.incia, é. a. comn:üuão de ~-r que.I!C.llip,pro:ve 
a eleição referida, sendo recouheClclo dllllúado o S:..<:Cl:l
selheiro Manoel. Francisco Corrêa.. 

u Sa.la. das commissl5es, em 19 de !\raio de 1a71.-
L. A. do: Silt:o: Nunt's.-Pa11lino Jose Soo:ru de.Sou:a." 

Levanta-se a sesaio ásllove horas da.m>ite. 

Sesaiio da 8.SS4mlbléa.pml ema de.lllaJ.Q .. 

PllJ:SIIlENCl.\. DO .S&. Y.J8CO."'DE. J1E .&:JLU:;ri:. 

A 's dez horas e meia da manhã, feita a. chamada, e 
achando-se JITesenteli ~ 11899 do .aentldo 3S- Srs. sena
dores e 62 Srs. deputadós , o Sr. presidente abre a 
sesh<li· e declac& qllll e dlllUI camarae ~:.que :seepm
põe a. alll!etnbléa geral etta. vão ftlmidaa . par& o-aeto· 
ao j~~~:&mento, que em observanc:iA .do. mt.. 12,7; a.. 
oonstitni.ção, tinha. de preatQr S. .A. .a. Sra. D. -
bel, prmC('A imperial, co.mo ~elo 1=~ dll
rautea anseucia ilo aeú mgusúl· pa;i-o Sr • .D.. P..UO n.. 
Imperador do Brazil., a. quem· Pela lei D, 491Z de 11:
do correDte mez foi outor.gado; o <lOallentiment.c.-.clb>q,ne 
trata o art. 104 da. coDStit1üção. para Nllir elo Impeti.Q-, 
declarou mo.is S. Ex. (J'M.te ia proceder .&!J .. IOlteio· da 
deputaçii.o que devia ftlOeõer S. A. Imperia.l á C• 
trada do paço do aenado e da queuoria.HCeDer S. Ir.. 
o Sr. conde d!Eu. 

Em seguida. forão sorteada.s as segointee deputaçõeB-: · 
Para receber a. S. .A. a Sm. ]). Isa.bel p.r:inceza im

perial, os Srs. : deputados Renriques, carvalho, Me
nezes Prado, Guimarães, .Joaqwm de ,Me.nd.on~~-Si
l1Wes L~pes, -~ Silv~ L~.~negu .. Lim& e l:í!J.~, 
Aza.mbUJa, Stqueu-a Mendes,. Cbav.es ;. llllnad.oJ:eS Ei· 
beiro da Lu. , , Cunha E"i,w:a.eiredo,. ~CJ Siha., 
Paes de MendQnça.,: U chl.a Ca.:ral,aan.ti, . .BariW de- S. L®r
renço. 

Pa.m receber S. A. o-Se eonde ,d'En. .os &s.: .,_, 
putadOII DiD_DY"iO Martim, BaWa, .:::Obzal Piuto .. Ar&"lljot 
Góes; senadores Barão das Tres-Ba.n-a.s e.Sal1ca To~ 
Homem. 

Ao meio-dia, annunciando-se -a -c~ ~ ~~ Ji.; a. 
Sra. D. lsahel;~i.lllpeNS.,.vcio... . .!.epn~~ por 
con'fite. do Sr preeid.ent.e; i!eceõer ... ~. t.. ~ á. 
entrada. do paço do aenaclo. 

Entrando S. ~ Imperial na l!&la. das aeesões, foi em 
meio delta recebida peb Sm. t'r6Si4tente do ileDMo e 
pe1os Srs. aecret&ri011 do ~ado e~~ doe~~
tados, e: logo depDis: de tomu·,~ IIIS ~de 
espaldar1.~!1~ ~-~~o ~o e;:za~ 
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estrado deste, para ahi se dirigio o &. presidente com 
·o -%•..secretario do aenado, e lllll miioa do Sr. preaidentc 
preStou a aere~~isaima princeza. imperial, como regente 
di.l Imperio, o jura.mento prescripto no art. 127 da 

·constituição politica. · do Iznperio, dos tennos do se~ 
.guinte 

A:llTO, 

u Saibio qtl81ltos este instrume~~to virem,que no auno 
do Naseimenlo de 'NossoSenhorJestts Christo de 1871, 
_quinquagesimo da lnde~de~~cia e do Imperio d• 
''Brazil, aos 20 do mez·de l\.Jaio, pelns 12 horas da. ma
nha, nealll. muito leél eherolea cidade do ·ruo de Ja
neiro,upi~ do !mperlo, no paço do ~ena.do, reunirão-s~, 
ilob ·a·pr&ldenem do Exm. Sr. V1Sconde ·de .A.baete, 
preiidente ·do'Bellado,as-d11aB'CJ~LIImra.a de que se compõe a 
asaembléa. geral, ~ndo .comparecido 35 .aenadorea e 62 
deptttadcnr pa-ra. o 'fim de proceder-se ao solemne acto 
do juramento ·que S. 'A. ·a. serenissima. Sra. D. Isabel, 
-princez&.itnpdi:l.l1 t'!IihA de 'Pl'esW, na. conformidade do 
art. ''127 da ~titlüção, como regente do lm))erio du
rante a· at!Seseia de ·sen augusto pai o S. D. ·Pedro 11, 
Impe_rador da Brazil, ·& ·q:nam 'pela. lei ·n. 1,91'3 de 17 
de Maio do corrente .a.nno, fôra. outorgado o consenti
.mento de que ata.: o .srt. · 1~ 'da. me= con&titui.çüo 
. para aahir do lmperio. 

Estalido preeente S. ;.A.~ I. a sereni~ma. Sra. D. Isabel, 
-:princeza imperial, ·á mesma. &Upta aenhora foi :apre
sentado pelo presidente do :eene.do o missal, em que 

..S . .A.. I. a Sn. D •. lsabel,prineeza imperial, ·pô<: a su:J. 
mão-dileha,- e aeudo-~he liila por mim 1• Becretario ilo 
senado a fórmulA P!e&Cripta no art. 127 da. constituição, 

· S. ·.A.. I. :1. ·sra. D. Isabel, princeza imperial, pronunciou 
·em alta -vo<: o~ 

Jura.menlo. 

« Juro ·manter a. Teligião ·ca'tboliu, apostolica, ro
mana, a tntegridade e inil.ivisiliilidade do Imperio, 
observar e 'fazer obs~rvnr a constituiçiio politica. d:J. 
nação brazUeir.l. 'e mais leis· do Imperio1 e prover o bem 
gernl do :Sr.tzil, qua-ato em -mim couber. 

u Juro fidelidade ao Imperador, e entregar-lhe o go
verno, lo~ que ~118ar o l!eu 'impedimento. » 

u E para perpetua mcmoria lavrou-se este auto em 
duplicado , ·na conformidade do llrt. 21 do regimento 
interno da. 'a&&embléa geral, e vai assign:J.do JlDr S. A. 
Imperial a. · Sra. ·n. Isabel, princez:~. impenal, pelos 
Srs. senadores Visconde de Abaeté, presidente do sena
do, pelo 1• secret:J.rio do senado , c pelo 1• secretario 
da umara dos clepntadoa. . 

« E eu Frederico de Almeid:l. e .A.lbnquerque, lo ec
·Cretario da. comara dos -Srs. •enadores, escrevi.-lsABEL, 
PaiNCUA. l:KPJCIUAL, Col'IIIESSA·D'Eu.-Vrsconde de Abaeté, 
presidente do senaâo.-Frtdt'rico de Almeida e Albuq1Ur
'JIU, 1• secretario tio aeoodo.-Joaquim Pire3 Machado 
Porltlla, 1• seerel:ario d& oamara dos depuUdos. » 

· .Assignado o anto e _preenchide assim o fim da reu
nião da. ·a&iembléa ·gerai, o Sr. pre!idcnte couvídou a. 
deput&çüe parancompanhar a S. A. Imperial, qnc !e re

.,tirou-com :ts'lllestnas·formalida.des com que fõra. rece
bida. 

'Becolhendo-se a deputnção, c npprovnd~ a presente 
:~cta, o Sr. presidente levanta -a sC!são :i. mcin hora dc
polS do meiO-dia. 

· Sessão e:m. 2-2 'le :Uaio. 

~RESIDENCIA DO.S&. COliDI: DE BAEPESD\". 

. :ÍUIICUJUO. ·- :1-~dim~.-i.it:Cflt;Q. ao d~.tellÜI<tTgnoor J. 
8. Lúúoa.- btw;üo de dimto8·ct compat~hia Locomo
tora.-.Matracukv de-d4Yitu.-'-Pr~Unçüo de Cu&todio 
Jooi -Dia.r.- Pedido & in{or'f11a~.-LimitC3 dtU pro
t·inciaa de Sergipe e- AJ4aútu. - Privileyio n A S. As
caglla. - Pen.•iíe• <t dlt:ersos. - J..otrrias. - Pemtirs a 
d it·o·sos. At•]Jrot·uçuo. - OrdcJ:J <lo dia. - Elci~·iio do 

. .Ps~ 4ppr0tlaçiio. - Ekição de S Paulo (2.• d i.s
t~o/. Apprcwa<;ilo.- Venci1Rffltol do& magi.lrodos. 
Votaçã<>.-Ajudtu de cu.tto aos pr~aitlentu deprcmacia. 
Yota_ção.-T~a a<>a conceuiouariM de mt·ruu. Yotaçao. 
-Fonnaçllo de um coUegio eleitoral. Adopçrw.-Crea
çllo de collegios eleitorau. Enctrramento.-Dt3an1ll!a:a
çl:o de coilegi~U cleitoraex. En~amento.-Dt3igt~a<;ií.o 
de conegios dcilorau. Encerramento.-Apo&entadoria 
a {tmCci<>narios pu!llicor. Obsn'1loções elo Sr. Coelho 
Rodrigues. F.ncerramento.-Pat.rimonio da camara mu
nicipal da ,illa do TunJ-a.ssú. Encerramenlo. - Aug
mento de cltputaçiJ.o. Obse"'a~ d<l• Sra. Carneiro du 
C...-nl!.a., Pinheif'O e Fausto de Aguiar. Emcrrom«lto. · 

Ao meio-dia, feita" chamada., e ncband<H!e preser.
tes os Srs. Conde de Baependy, Portella, Paranhos, 
Pinto Pessoa, Guimarães, Joaquim Pedro, Angelo do 
Amaral, Cardoso de Menezes, Azambuja, Candido da 
Rocha, Paula Toledo, Sobral Pinto, L:!.mego, Ferreirn
.d& Veiga, Luiz Carlos Souza. Reis, Barão -da Vula da 
Barra, Monteiro de Castro, Pinheiro, Joiío Mendes, 
Cruz Machado, Rsposo da Camnra, Jun~ueirn, Alencar 
.A.ra.ripe, Mello Mattos, Bandeira de :Mello, .A.~nsto 
Chaves, Floriano de Godoy, Antonio .Prado, Menezes 
Prado,Joa.quim de Mendonça, C~do,Pinto de Campos, 
bar-:io de .A.mryagy, Coelho Rodrigues, J:mscn do Paço, 

"Bs.hia, Aureliano de Carvalho, ·Affonso de Carvalho, 
.A.ugu1to de Oliveir:J., Rernclito Graç.s.LB:l.riío de Anadia, 
Dionysio MArtius, Ferreira Lage, .tfiel de Carvalho, 
Ferreira de Aguiar, Costa Pinto, Pereira. ·Franco, Per
digão Malheiro, Lima e Silva, Domiugues , Mello 
Mornes, José Calmon, Cicero Dantas, Pinto Moreira , 
Simiíes Lopes, Gome!! da Silva, Manoel Olaznentino, 
Araujo Góes, Araujo Lima., Teixeira Junior, Corrc:J. 
de Olivei-ra, Moreirn da Rocha, Bittenconrt, Jcrooymu 
Penido e Perci• a .da. Silva, abre-se a sess.'io. 

Comp11recem depois de ·nbcrta n sessão os Srs. ilir
neiro da Cnnba., Rodrigo Silva, Paulíno de Souzn , 
Andrade Fiaueira., Capanemn, F. Belisarío, Henrique~ . 
Benjanüm, . ~·ontes, J. de Alencar, Silva Nunes, Leonel 
1le .Alenoar, Siqueira Mendes, FI).Uóto de Aguia.r e 
Duque-Estrndà Teixeira. 

Faltlio eott: purtlcipação os Srs . .Assts Rocbn, Dariio 
de Anaja.tnbn, Borgeslllonteiro, Cnndido 'I'orre~,Diogo 
de Va&eonccllos, Ferna.odes Vieira, :Mello Rego, Ncbia~, 
Pederneiras, Rosn, Salles e Canedo ; c sem elb os 
Srs. Almeida. Pcrcirn., Barros Cohn, ~dido :Murt:~., 
Cnmillo Barreto, Camillo Figueiredo, Diogo Velho, 
Dí.aa da Roclu, Ev:~.n~elista Lobato, Ferrcirn Vi:mn:~., 
G:~.lvilo, Gama Ccrqueira., Gor.ç~lves da Silva, Gome, 
de Castro, Leal de Menezes, I.c:mdro ~!acicl , )foraes 
Silva., Pinto Bra~a, Pinto Lim:J., T11qucs c Yicente de 
Figueiredo. 

Lê-se c approva-se n neta da antecedente. 
O SR. 1• S&c&ETAl\10 d:í. cont:l. do seguinte 

Um officio do ministcrio do impcrio, commnnicando 
que S. !11. o lmpcrador, usan1o do consentimento ott
torgudo pela :188cmbléu ~era!, parte p:Lra. a Europa co:-:t 
S. M. a Imperatriz no ttiu 25 do corrente, a.,sumindo 
nc~se dia a. regencia dCi Impcrio S. A. Imperial a. Sr:t . 
D. IZ!lbel.-lnteirnda. 

Outro do mesmo minidtcrio en~iando, em adàit~
me~~to, o officio da pN~idencia Ja proviucia de S. P:u.Uo, 
acompanhado d:l. autltentica dn cleiçno do collegio \!,· 
Ubatuba, do 2° distri~to d:. mesma provincia..-A <~.r
chivar. 

Onze do 1• secretario do senado, enviando, por ni'u 
ter o mesmo seuado podido dar o seu eon•entimento, " ' 
proposições desta c~mar:l :mtorisando o ~oyer.1o :t 
mandar ma.tricul:lr diverõOs estnda.ntes.- Iutetrada . 

Seis d:Ls prcsidencias das províncias da Ba!Jia, Pi~t: 
!Jy, .A.lagt>as, P.:Lr&n:i, S:mu-Cntharinn c ?f:tto-Gro>~, · , 
enviando exemplares dns collec~·ves de lcts d:ts :n~ · ec
tiv:J.s pr~vincins .-A :~rchi'mr. 

Outro Jo S1·. Joo.quim .Tcrollymo FcrnanJcs J:t Cul,! ;:c, 
comnn:.:"!iCanrl o que UO Jio. 17 du Currr:H tC prcstrJ t: j~~ · ~: · 
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mento e tomou :~SSento no senado como senador eleito 
pela. proYiucia da. Ba.hia.-Inteira.da, officiando-se ao 
!:!Ovemo para. mandar proceder a. nova. eleição para pre
~nchimento da ''ag:t. 

Um requerimento de Sa.muel Madeira. Shaw, pedindo 
ser matriculado no t• anuo medico da Bahia. prestando 
antes o exame de >l.ll&tomia. e do prepar ... todo que lhe 
fa.lta.-A' commissão de instrucçii.o publica. 

Outrn de Francisco Borç~s Marques, pedin<!o ser ma
triculado no 1• anno de direito do Recife, prestando 
antes do acto o eX!lme do preparatorio que .lhe falta. 
-A' mesm:t commissão. 
. Outro de Jeronymo ~!uniz Fe'!ão de Aragão, I?e
•iindo que sejão co:1sid~mdos va.li~os os prep!lratorlOl! 
f~itos na f:Lculdade mediC:L da. Bah1a para. matr1cular-se 
na de direito do Recife, prestando antes o exame de 
in~le_: e rhetorica que lhe falta.. - A' mesm:1. com-
mlssao. · 

Outro de Phyla.delpho :Manoel Gotm!a., pedindo para. 
matricular-se no 2• anno medico da B:!.hia.-A' mesma 
commis~ão. 

Outro de Leopoldo Gustavo Rodrigues da. Costa, )?e
diodo par:~. fazer eX:J.mc do 1• anno do curso medico 
depois de fazer o de philosophia. que lhe fa.lta.
A' mesma. commissiio. 

Oatro de José Zeferino Ferreira Velloso, pedindo 
que sejão considcr:J.dos validos os exames fe1tos na 
le.culdadc de direito do Recife, afim de matricular-se 
na. de medicina da Bahia..-A' mesma co=issiio. 

Lêm-se, julgiio-se objecto de deliberação, e ,.ii.o !I im
primir para entrar :oa orde?l dos trabalhos, os proJectos 
com que coDcluem os segu1ntes pareceres: 

LlCE!'\ÇA. AO DESEMBARiaDOil ~. D. LISBOA.. 

« A commissiio de pensões e ordenados, tendo exa
minado o requerimento de José Baptista Lisboa, desem
bargador da relação da.côrte, adjunto do tribuDal do 
commercio e miDistro adjunto do conselho supremo 
militar de justiça, em que pede um anuo de licença 
com todos os seus vencimentos, quer de um quer de 
outro emprego, em rnzii.o de nchar-se em tratamento 
por 8offrer da vista. a ponto de não poder entregar-se 
a qualquer npplicação e estudo, como mostra pelo attes
ta.do do medico que acompanha o referido r~querímento, 
é de parecer que se adapte o seguinte projecto: 

" A a.ssembl~a geral resolve: 
« Art. Lo Fica o governo autorisado a conceder ao 

Jesembargndor da. relação da côrte, adjunto do tri
bunal do commcrcio c ministro adjunto do conselho 
supremo militar de justiça, José Baptista Lisboa, um 
anno de liccDç:r. com todos os seus vencimentos, quer 
•ie um quer de ontro tribunal, para trat.:lr d<O sua sau
Je ua córte ou fúra della. 

« Art. 2.• Rcvogão-se as ilispOl;içõcs em contrario. 
«Sala dns commisEües, em 22 de Maio de 18il.

Carnúro da Cuuha.- C Tlocha. -11. Graça. " 

ISENÇÃO I>E I>!REJTOS Á COlli'A:<iDJ,\ LOCO:IIOTORA. 

• Foi presente :i. commissüo dl! fazenda o re<JUcri
mcnto da comp:~nllia. Locomotora, relativo :i. isenc;.ão de 
•lireitos dos respecti,·os materia.es. 

a Acerca. do objecto do requerimento a commissão 
verificon o seguinte : O deareto n. 3,568 de 20 de De
zembro de 1865, no a.rt. 7•, a que se refere, concedeu 
isenriio de direitos sobre os trilhos c material que 3. dita 
companhia tenha de importar para suas ncceBDida.des, e 
fez dependente da approvação daassembléa geral legis
lativ:t. nesta parte o mencionado a.rt. 7.• 

" A companhia requereu essa approva.ção em data. 
de 25 de Julho de 18SG, mas até agora nio te,·e solu
ção o seu pedido. 

cr ~nsider~U~do, porim, que-.. trata. de uma. <>bra.de 
utilidade publica, a construcçfto de uma. linha. ferrN, 
efi'eotuada sem onualllnm pecuniario do Eeta.do, e que 
o go\·erno e o poder legislativo t~m constanttme:1te 
iseDtado dos direitos de a.lfandega essas em~;reza.s, a 
commiss:>o é de p:u-ecer que se adopte o ~egtunte pro
jecto de 1 -:.i : 

« A a.ssembléa geral resolve : 
• Art. t.o Fi<:& appro\'&do o art. 7• a que se refere 

o decreto n. 3,568 <l.e ~O de Dezembro de 1865, ::Ja 
p~ em que necessita de appro'\'açii.o do poder legis
Iatl\·o. 

" Art. 2.0 Revoglío-se as disposições em contrario. 
" Sala da.s commissões, em 22 de Mai'> de 1871. 

-Jrau;o Lima.-Cardoso de Jlene:u. » 

!11.\T:t\!Ct'LA. DE ESTUDA.!ITES. 

"Domingos Lyra d!l Silvare :. _~.:-a fazer exame 
do 1• anno medico na côrte, dep ,,:, de approvado ::10 
exame de historia. que lhe falta. 

« O supplicante allega e pro,·a com um attest:ldo 
do medico assistente que deixou de fazer exame de 
historia por ~e achar gravemente enfermo. 

" A commissão de instrucçio publica, attendendo a. 
que o supplica.nte deL'CoU de fazer exame do prepara.
torio que lhe falta por força maior, e não porque ti
vesse ainda de cursar a aula respecti'l.'ll, offerece ii. ca.
mara. dos Srs. deput3.dos o seguinte projecto : 

« A assemblé:t geral resolve: 
cc Art. 1.• FiC3. o g:>l"erno antoris:l.do para mandar 

a.dmittir desde ji i matricula do 1• anno medico da. 
côrte o a.lu:nno Domingos Lyra da Silva, o qual de'\"erá. 
mostrar-ee habilitada no prepara.torio que lhe falta. para. 
poder ser admittido a exame das ma.terias do 1• anuo. 

« .Art. 2. • Revogií.o-se as dia)losi9(ies em contrario . 
., Sala da.s commi.ssões, em 22 de Maio de 1871.

BCJrão da. Villa da. Ba.rra.-Ftf'f'tira de .AsuiM. » 
« João Baptista MoDteiro de Miranda. Ribeiro pede 

p$r& ma.tricula.r-se no 1° a.nno medico da faculdade da 
Bahia, dP.pois de approndo 11.0 exame de geometria. 
que lhe falta.. 

« O supplic:.nte allega. que achando-se enfermo !oi 
obrigado a. seguir para o interior de Minas por con
&elho do aeu medico, e que prolongando-se a sua en
:fermidad~, !oi obrigado a demorar-se 1lll. dita província, 
até quasi Yencer-se o prnzo que a lei marca para serem 
validos os exames dos oatros prepm'atorios em quP. füra. 
approvado. 

" A· commisaão de instrueção publica1 attendendo a 
')Ue O· 8Upplicante por força maior deiXOU de fazer 
exame do prepara.torio, que falta, a ponto de estar 
amea'Ça<lo de perder os exames doa prepara.torios em 
que l4 fôra apl?roYado,_ otferece á c:unara. ios· Srs. de
pu~d.Ps o segu1utc proJecto: 

~ X assembléa geral resolve: 
" Art. 1. • FiC3. o go,·erno :tntorisado parn mand:1r 

deroe já. admittir á matricula do lo IUIDO da faculdade 
:ncdica da Bahia ao alUDlllo Joiio Baptista Monteiro 
de )iir:I.Udn Ribeiro, o qual deverá. mostra.r-se habilitado 
M prepara.torio que lhe fa.ltn para poder aer admittido 
a cxa.mc das materias do 1• a.nno. 

" Art. 2.0 Re;ogiio-~e as disposiç;es em contrario. 
« Sala das cotumi&sões, em 22 de Maio de 1871. -

Eari!o da Villa da ]JQrr:z.- Ferreira de .Aguiar. ,. 
" Joaquim Ma.rcellino de Brito Nett.o pede para. que 

~ejão aceitos na fact:.ldade medica. da. cUrte os CJ>;&mcs 
fe1tos na. escola de marinha.. 

" Parece justo que os exames feitos perante uma. 
commissão a.utorisada. por lei ~;ejão validos em qual
auer academia do Imperio, s:~h·a. a preanmpçao de que 
na. mais imparcialidade ll.O julga.mento de lliDit COm
miseão do que de outr.J.; o que importaria um deear 
10erante a lei que a.a :r.utorillOu. 
. " A commissiio de uutrucçiio publica., :1ttendendo ii. 
jtutiça que preside á petição do supplicante, offerece ã. 
camara dos Sra. deput:1dos o seguinte projecto : 

" .A aasembléa geral resol'\'e: 
c Art. 1.° Fica o go\"emo autorisado para m:mdar 

que ae aceitem como u.lidoa na. faculdade medica da 
cõrte os exames .feitos na escola de ma.rinhs pelo aluo
no Joaquim Marcellino de Brito Netto. 

· " Art. 2. • Re,·ogão-ee aa dis'DOf'iç~s em connrio. 
• Sala das commiDQee, em ~2 de Maio de 1871.

':.:•õo &12 l'illo de BafT!2 .-Ferreira 4~ Aguiar. ~ 
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".Joaquim José Ton:es Cotrim pede para qae aeja 
acel.ta. na. faculdade medica da eõrte o exame de por
tugu~, feito na acadeaüa de marinha, afim de pOder 
ma.tricular-ee no 1 o anno medioo. 

a P'!rece justo que 06 exames feitos pPrante uma 
commJ.>.sào ~utorisada ~r lei sejão validoa em qual
quer academta. do Impeno, salva a. presnmpção de q,ne 
h_a. maia imparcialidade no julgamento de uma comiiUs
suo do que ?o de outra, ? que importaria um deea.r 
pe1-anie a let que as autonsou. 
• « • A commi,._.ão de if!st:ncção pu blics., s.ttendendo :í. 
JUstiça que prestde á. pet1çao do anpplicunte, offerece á 
camara. dos Srs. deputadoe o seguinte projecto : 

« A assembléa. geral resolve : 

« Art. ~-· Fica o ~overno autorisado pa.ra mandar 
que se acette como valido na. faculdade medica da côrte 
o preparatorio de portulroez em q_ue foi approvado o 
:tlnmno JoH.Quim José Torres Cotrim na academia de 
marinha, e -que seja o dito alumno matriculado no 
Jo anno medico. 

" Ai't. 2.• Revogão-se as disposições em contrario. 
u Sala. das commissões, 22 de Maio. de 1871.-B. da. 

l'illa da Bo.r"ra.-Ferreira de Agutar. " 

" F~~co. So~ Bernardes de Gouvêa pede para 
:;er admitt1do ~ matncula do 1• anno medico na facul
dade da. córte. 

« O supplieante allega frequencia e aproveitamento 
n!ls aulas. respectivas, bem como o necessario desenvol
VImento mte!lectual, embora. faltando-lhe ainW. alguns 
mezes p:1.ra. attingir á. idade legal. 

« A comt;üs~ de instrncção publica., attendcndo a 
que o supphca.nte provn com bons documentos tudo 
quanto allega, e não vendo o mel'l6r inconveniente em 
que scjão di~pensados ao ~upplica.nte os mezes que lhe 
f:Utão para. completar a idade legal, uma vez que tem 
o mesmo o preciso desenvolvimento intellectua.J, é de 
parecer que seja. deferida a. sua prctenção, e !?ara isso 
?fferece á ca.mara dos Srs. deputados o segnmte pro
Jecto: 

« A assembléa geral resolve: 
u Art. 1.0 E' o governo autorisado a mandar admittir 

á matricula do 1• a.nno medico, na faculdade da côrte, 
o estudante Francisco Soares Bernardes de Gouvêa, 
sendo-lhe dispensados alguns mczes que lhe faltão para 
attingir á idade legal. 

« Art. 2. • Revogão-se as disposições em contrario. 
« Sala das commissões, 22 de Maio de 1871.-Fcrrci

ra de Jlguiar.- B. da Villa da Barra.» 

Pl\ETENÇÃO DE CUSTODIO JOSÍ: DIAS. 

Lê ·re, c é approvado sem debate, o seguinte parecer: 
" A commi.~ãn de fazenda, tendo em vista o rc9.ueri

mento juato de Custodio José Dias e outros, pedindo a. 
conce•são de uma zona. de terras devolutas de dez legnas 
para caàa. um entre os rios Paraguay, U rngnay, Paraná 
e suas vertentes, é de parecer que seja ouv1do o go
verno. 

« Sala das commissões, em 22 de Maio de 1871.
Cardoso de Menczu.-Araujo Lima • 

PEDIDO DE ISFOIUIAÇÕES. 

. Lê-se, e é appro\·a.do sem debate, o seguinte reque
nmento: 

« Requeiro que se peÇ!l, ao ministerio da marinha in
ferma9<J.s :icerea. d.oa dragas e re•pectivos vapores re
bocadores que da Europa tie mnndou vir para a obra. do 
~elbor:ameuto do porto de Pernambuco; qnaes as pro
VJdenctas toma.das pelo governo Dara. que essas dragas 
funccionem quanto antes, envianão cópia da correspon
dencia da presiden~ de Pernambuco á.cerca deste as
aumpto. 

« :)ala. das ~, 22 de Maio de 1871. -Augusto 
F. de OZi<le'ins. ,. 

Lêm-ae, c vão a imprimir para entrar na ordem dos 
tr&balhos; as seguintes redacÇões : 

TO!IIO I 

« A aasembléa. geral re110lve : 
« Art. 1.• A provincia de Ser~pe se limitará com :z. 

das Alagôas pelo Rio S. FranciSCO até a sua foz no 
oceano; bendo os limites ecolesiasticos os meamos que 
os civis, mediante accordo com a Santa-Sé. 

« Art. 2.• As ilhas existentes no leito do rio pertan
ceráõ á provincia de cnjas ma.rgens ma.is se a.ppro:ü
marem. 

cc Art. 3.• Revogão-se as disposições em contrario. 
« Sala dss commissões, 22 de Maio de 1871.- Josi 

Calmon.-Benjamim.-Coelho Rodrigues. " 

PRIVILEGIO A A. S. ASC.\9:\"E. 

" A assembléa geral resolve : 
« Art. 1.• Fica. approvado o decreto n. 4,621 de i de 

~ovembro de 1870, concedendo a Emilio Salvador As
cague privilegio para preparar, vender e exportar mo
saicos e embutidos de madeira, fllbrica.dos segnndo o 
processo especial que adopton, sendo, porém, elevado a 
tl.ez annos o prazo do mesmo privile~o. 

«.Art. 2.• Ficão revog-.1das as disposições em con
tra.rto. 

« Sala. das commissões, em 22 de Maio de 1871.
José Calmon.-A. Coelho Rodrigms.-Benjamim. » 

PENSÕES A DIVERSOS. 

« A a.sscmbléa geral resolve : 
u Art. 1.• São approva.daa aa pensões concedidas por 

decretos de 28 de Dezembro de 1870. 
« § 1.• De 21S mensaes, sem prejuizo do meio soldo 

que lhe competir, a D. Maria. Nogue1ra da Silva Amaral, 
e de igual quantia, repartidamente c com a. mesma. 
Clausula, a D. Luiza Cesarina da Silva. Amaral, 
D. Araenh Eponina da Silva Amaral e D. Christina. da
Silva Amaral, mãi c irmãs do major do co:P.o do estade
m!Üor de 1• chsse Francisco Cesar da Silva Amaral, 
fallc !ido em consequencia de moleatia adquirida em 
campanha. . 

« § 2.• De 54S mensaes· a D. Joaquina. Augusta Mon
teiro Vianna, .,.;.uva do mojor em commissão e capitão 
de exercito Luiz Vice&.te Vianna, morto em combate; 
de 54S mensaes a D. Hercolina. Candida do Amaral Lima, 
vi uva do capitão do exercito e majorem commi••ão Simeão 
Corrêa. Lima, morto em combate ; estas pen•õca são con
cedidas sem prejuizo do meio soldo que lhes competir-

" § 3.• De 60S mensa.es a D Pampbila. Lniza de To
lentino Soares, vi uva. do capitão do 29• corpo de vohm
tarios da {lll.tria. José Soares Cupim Junior, morto em 
conscquenc1a de ferimento recebido em combate; de 
36S mensaes a D. Amelia de Paula. Pitta, irmã do alf&
rca de volunta.rios da patria Nasianzeuo de Paula Pitta, 
morto em combate; de 428 mensaes ao menor José, 
:filho le~timo do tenente do 31• corpo de voluntarios 
da patrw. José Theophilo Pa.ranagná, que morreu em 
combate. 

« Art. 2. • Estas pensões serio pa.ga.s da data dos res
pectivos decretos. 

« Art. 3.• Revogão-se as disposi<;ões em contrario. 
" Sa.la das commissões, em 22 de Maio de 1871.

Jowé Calmon.-A. Coelh& Rotlrig~s.-Benjamim. » 

LOTERIAS. 

«A aaaembléa. gen.l resolve: 
" Arti~o unico. Ficão concedidas, se~udo o plano 

estabelec1do, cinco loterias, cujo beneficio eeri. appli
cado áa obras da matriz de Sant'A.nna do munlcipto da. 
cõrte ; revogadas para este fim as disposições em con
trario. 

«Sala das commiloões, em ~2 de Maio de 1871.
Jod Calmon.-A. CodJlo Rodrigau.-Beftja.,.im. • 

" A usemblé& geral reselV"e : 
« ~ unico. Ficio concedidas segundo o plan~ 

~t:l.belec1do, tnl8 lowias, e11jo bcmeíicio aeri. applicadc> 
10 
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á conclusão das obras ds. matriz de S. Joiío -Baptista 
<ia Lagôa do municipio da cô~; revogada& para. este 
fim ns disposições e;n contmno. . 

«Sala das comnnssües, em 22 de Maio de 1871.
Jo:;'é Calnwn.-A._ C~IJI4 Rodrigues.-Bmjamirn. » 

" A as!emb léa. geral resolve : 
« Artigo unico Ficio concedidas, segundo o pla.no 

estabeleeido, dez loterias, cujo beneficio será. apphc11.do 
;í.s obras d& matriz de Nosa& Senhora da Apresentação 
-de Irajá do municipio da c3rte; revogada• para este 
fun as disposições om contrario. 

« S:~.ta das commi•eões, em 22 de Maio de 1871.
José Ca!mon.-.4. Coellto Rodriguu.-Benjamim. » 

«A S86elllbléa ger&l resolve : -
cc Arti~o unico. Ficii:o concedids.s, segundo o {ll!lno 

estabeleCido, duas loterias, cujo beneficio será apphcado 
:í.s obras da igreja do Senhor Bom-Jesus do Bomfim, 
aita na praia de S. Christovão, no município da côrte; 
rcvo~dis par:~. este fim as disposições em contrario. 

"!:)ala das commissõcs, em 22 de !lfn.io de 1871.
José Calmon.-A. Coelho Rodrigu~s:-Benjamim. » 

" A assembléa geral resolve : 
" Artigo unic.>. Ficão conoedidas, segundo o pla~o 

o&tab~lecido, cinco loterias, cujo beneficio será apph
~ado no patriinonio do. irmandade de Nossa Senhora da 
Batalha, erecta na matriz de Sant'Anna do município 
.Ia cô~e ; revogadas para este fun as disposiçues c.m 
~ntrano. 

" Sala das commiss.)es, em 22 de !liaio de 18il. -
José Calmon.-.4. CoelM Rodrigu~s.-Benjamim. " 

" A assembléa geral resolve: 
" .o\.rti~ unico. Ficão concedidas, segundo o í'l:mo 

-estabelecido, duas loterias, cujo beneficio será. applic:~.do 
ao p~ttrimonio da de\"oção de NQSS'I. Senhora da Piedade, 
instituída na igr~ja da ~an.ta-Croz dos Militares e .o'f!l 
erccta na matriz do Sautlssrmo Sacramento do mumCl
I•io da côrte ; re,·ogadss para este fim as dioposições 
em contrario. 

" Sala das commiS!'ões, em 22 de Maio de 1871. ~ 
José Calmon.-A. Coelho Rodrigues.-Benjamim. » 

'' A assemblea geral resolve : 
" Artigo unico. Serão extra.hidas na côrte, segundo 

o plano estabelecido, quatro loterias em beneficio das 
<>bl'&M do ho.pital de caridade de Noss~ s.nhora da 
~onceição do Aracajú, na. província de Sergipe ; revo
~adlls para este iim as di-posições em contrario. 

" Sala. dos commissües, em 22 de Maio de 1871. -
.José CtJimon.-.4. Corlho Rodriguu.-Bmjamim. " 

" A assembléa geral resolve : 
rc Artigo unico. Serão extrahiàas na côrtc, segundo 

o plano estub~lecido. duas loterias em beneficiO das 
oh,·a.• d" m•triz do Arac·•jú, c outr:~.s dnno p11ra a~ da 
matriz da Ilha do Ouro, amba• na pro"\"incia de Serp;ipe ; 
.-ev~gadas para e~tc fim as disposições em contrnrio. 

" ::ia.la. das commi•,õos, ern 22 de Ma.•o de 1871.
Jo8é Calmon.-A Coelho Rodrigues.-Benjamim. • 

" A 11.11semblea. geral resolve: , 
" Artigo unieo. Serão extmhidns na côrte, segundo 

o plano estahelecido, duas loterias em beneficio das 
obrna d" Recolhimento da Luz na capital da pro,·incia 
ode S Paulo, " o•ttra• du>\s para o patrimonio ria Casa. 
.de !lliserieordia da cidade de T:tubnté n11 mesma pro
-.·mcla : revoga.Uas par:~. este fim as disposições em 
contrario. 

" Snla <ias commissões, em 22 de :Uaio de 1S7l.
JO>é Ca!mon.-A. Coelho llodrigue..-Benjamim. " 

u A a.ssembléa geral resoh·e : 
o -\rtigo unico. Serüo extra.hido.s na côrte, segundo 

c plano estabelecido, quatro loterias parn a conclusão 
.Ias obras da c..pella de Nossa. Senhora dn.o Dõres da 
po..-oa.<;ão do ~rto dll. Ponte da freguezi:~. de S. Gon
~.alo,_ no mnmcipio de Niterohy e provin!=io. d_o Rio de 
.Janeiro ; revogadas para este fim as dispoeiç<>es em 
contn<rio. 

" Sala das commissües, em 22 ele Maio de 1871.
Jo•i Calmon.-.4. Coelho Rortriguts.-Ben.famim. " 

« A uaembléa geral reeolve: 
« Artigo uoico. Serão e.xtra.hidâs na eôrte, ~do 

o plano· establ!lecido; ·cinco loterilia em benefiCio du 
obras da matriz da capital da província. da. Parabyb .. 
do No~e ; revoga.daa plU':I. este :fim as disposições em 
contrario. 

« Sala. das commissões, em 22 de Maio de 1871.
JotJé Calm•n.-A. Coelho l'lodri!Jues.-Benjamim. ,. 

« A a.ssembléa geral resolve: 
« Artigo unico. Ser:í. extrahida na côrte, ~;egundo u 

plano estabelecido, uma loteria em beneficio d::.s obra.' 
da matriz de Santa Rita, na provinci:J. da Pa.ro.hyba do 
'No~; revogadas para. este fim a.s disposições em con
trano. 

« Sala das commissões, em 22 de ::\[aio ele 1871.
José Calmon.-.4. Coelho Rodrigues.-Benjc.mim. » 

rc A assembléa geral resolve : 
rc Artigo unico. Serão extrahidas na côrte, segundo 

o plano estabelecido, tres loterias em beni!ficiG das obras 
da. matriz de Nossa. Senhora da Rainha. dos Anjos, do 
Traipú, n.a yrovincia da P:_lrahyba do ~orte; reçogada" 
a& disposiçoes em contrario. 

rc Sala d9.11 commissõe~, em 22 de Maio de 1871. -
José Calmon.-A. eoelho RGdrigues.-&njamim. " 

« A a.ssembléa geral resolve: 
« Artigo unico. Serão extrahidas na côrte, ~~e,<>undo 

o plano eetabelecido, quatro loterias em be;;e!icio das 
obras da matriz do Cearimirim, na provincin do Rio
Grande do Norte, e uma pa.rn as da matriz de S. Gon
çalo d:~. mesma. provincia; revogud~ para este fim a~ 
disposições em contrario. 

« Sa.la d:l.ê commil!sões, em 22 de :Maio de 1871.
José Calmon.-A. Coelho Rodrigues.-Benjamim. • 

a A assembléa geral resolve: 
rr Artigo unico. !::erá extrahida na cõrte, r,cgundo o 

plano estabelecuio, uma loterill. em beneficio dll.• obras 
da matriz d~ Feira de Sant'Anna, r:a província da 
Bahi"; revoga tas para este fim as disposi1•ões em con
trario. 

« :'ai" da• commi~~ões, em 22 de !Ir aio de 1i71.
José Ca!mon.-A. Coelho Rodrigues.-Benjamtm. » 

« A a.sEC!l>bléa geral resolve : 
« Artigo unico. Seriio extrahida na côrtP, ~egundo o 

plano • stabelecido, tres loterias em beneficio d:~. con
clu•5:o das obra• da matriz da villa da Barra, n3 pro
·vincia da ~ahi&.; reTog:J.das para este fim as di•posiçõe>' 
em contrano. 

« Sala das commissõieR, em 22 àe Maio de 1871.-Jo.<t! 
Calmon.-.-!. Coelho Rodrigaes.-Benjamim. , 

" . \. a.t'Sembléa geral resolve : 
" Artigo ·unico. Será extrahidas na. côcte, segundo o 

plano estabe!ecirlo, uma loteria. em benefici•> d''" obras 
da matriz de Sotut' Anna da Aldt!a, do munici pio de 
Nazareth, na pr ... vincia da Babia; revo~adas p:tra este 
fim a• d1•posiçüe. em contrario. 

« Sala das commi••ões, em 22 de ~{aio de 187 1.-Jos.i 
Calmon.-A. Coelho Rodriguc8.-Benjam.m. " 

« A ll.l!semLléa geral resoh·e: 
" Artigo unico. Serão extrabida.s na cücte, se::mndo o 

plano estabelecido, duas loterias em benefi.,io do Reco
lhimento de Nossa Senhora dos Humildes, da ciiade 
de Santo-Amaro, ila provincia da Bahia; revogada' 
para este fim as dispos1ções em coutrario. 

" Sal• das commiesões, em 22 de Maio de 18i l.-Jo.«i 
~lmon.-A.. Coelho Rodrig~tes.-Benjam•m. » 

·' ·" A asaembléa geral resolve : 
" Artigo unico. Seri\o estrahidas na corte. ~cgundo 

o plano e.tabelecido, duas loteria-s em beneficio do pa
trimonio da. Santa Casa de Misericordia da villa da 
:Feira de Sant'Anna, e uma do da Santa Casa de Mi-
5ericordia da O!iveim, ambas na. ~rovincia da Bahia; 
revogadas parn este fim as dispo8iÇÜes em contrario. 

« :Sala das commisi'>Ões, em 22 de ~{aio de 1871.
José Calmon.-A. Ccelho RodrigtWJ.-Bmjamim. " 

« A a.aaembléa geral resolve : 
" Artigo unico. Ser:::io extrahidas na ~rte, 8CgU!Ido 
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o plano ests.beleei:lo, duas loterias em beneficio do hos
pihl de No!S& Senbor.a. •da Victoria da fregnezia. da 
Oliveira, na província .a& Bahia. ; revogadas J:>&l'& eate 
fim n~ dispos1ções em contrario. 

" Sala das commi.seõea; em 22 de Maio de 1871.
José Cu.lmon.-.4.. Cotlho Rodriguts.-Benja:rmm. " 

" A &sSemblé& geral re80lve : 
"Arti~ unico. Ficão concedidas, segunio o -plano 

esta.beleCldo, doze loterias, cujo beneficio será. appllcado 
:i. conclu>iio da.s obras da matriz do Santíssimo Sacra
mento do municip10 da côrte ; revogada.s para este fim 
as disposições em contrario 

« Sala das co=issões, em 22 de Maio de 1871.
José Calmon.-A. Coelho Rodrigues.- Benjamim. » 

« A assembléa geral resolve : 
« Artigo unico. Ficão concedidas, segundo o plano 

estabelecido, dez loterias, cujo beneficio ser:i. applicado 
á. continuação das obras da matriz de No•sa. Senhora 
da Gloria, do município da côrte ; revogadas para este 
fim as disposições em contrario. 

" Sala das commissões, em 2'l de Maio de 1871 -
Josti Calmon -A Coelho Rodrigues.- Benjamim • ., 

O Sa. PRESIDENTE nomêa. os Srs. Ferreira da V ciga 
e Coelho Rodrigues para servirem nas commis~ões 
de conta.• .. de reda.cç."io, em substituição dos Srs. Viei
ra da. Silva e Candido 1\Iendes. 

PENSÕJ:S A. DIVERSOS. 

Entrão 8uccebsi\:~.mcntc em discnsB<io, e são spprovn
das sem debate, as redacções dos projectos sobre pen
~õcs, que forão a imprimir n:~. ses•ào de 17 do corrente. 

ORDEM DO DIA. 

nEH;lo DO I"A.RA:'iÁ.-ELEI~ÂO DE S. PAULO ('!_o dis!ricto). 

Entrão succcssivamente em discussão, e são appro
vado~ sem debate; os pareceres da commissiio de pode
res reconhecendo deputados pela provincia do Paraná. e 
2• di•tricto da de S. P11ulo os Srs. Manoel Francisco 
Corrêa c Manoel Antonio Duarte de Azevedo ; os quaes, 
achando-H• na sala immcdia.ta, eão introduz:idos com 
as íor>llalidades do estylo, prestão juramento, e tomiio 
a!;.s~ntu. 

VENCJ:Il:!-:NTOS DOS l!L\GlSTRADOS. 

Procede-se :í. vota'(itO do projecto, cuja ta discussão 
ficou encerrada na ultima sessão, declarando que dos 
vencimentos dos :nagistr:l.dos vitalici .e, quer effectivos, 
quer aposcnt:l.dos, se deduzirá um dia em cada mez 
afim de formar-se o monte-pio para suas fam11ia.s, e é 
approvado, e passa á 2• discussão. 

A..lt"DA.S DE CL"STO AOS .PRESIDE!'>"TES DE PB.OVINCIA. 

Procede-se á. votação da 2• di•cussão, que fic:i.ra 
ta:nbcm <'ncerrada. na se~~iio anterior,do proj~cto sobre 
as ajuda,. d" custo a que têm direito os cidadiios no
meados pre~identes de província, e é approvado, e passa 
á 3• discussii.o. · 

TAXA. AOS CONCESSIO:'iAJUOS DE !liSAS. 

Entra. em 2• discussão, e passa á 3• sem debate, Í 
projeeto determinando que a taxa fixa. annual de 5 rs. 
por braça quadrsda imposta .ao• concessionaríos de 
minas fica re•luzida a. um real pago por uma só vez: no 
acto de serem empossados. 

FOII.liUÇÃO IIE 'Cll COLLEGIO E!.EITORA.L. 

Entra em 3• discu•são o projeeto declarando que os 
eleitores d>t villa de NOSI<a Senhora do Rio das ~~. 
na pro,;ncin da Balüa, formaráõ um collcgio ele1toral 
tjUe se reunirá ns. meema. villa. 

· Vêm á. meaa, &ão lidas, apoiadas, e entr:lo eonjunta
mente em disctlssão, as seguinte5 emendas : 

".Ficão i~ente desli~ados do collegio .da. lmpe
ratr1Z os ele1tores da parochta de Santo Antomo elo Ara
caty-Assú, que dever.í.õ d'ora em diante votar no colle
legio Sobral, na província do Ceatá. - Mor~ra da. 
Rocluz.. » 

<< Fica creado um collegio eleitoral no Turyassú, 
província. do Maranhão, composto dos eleitores da. res
pectiva parochia.-H. Gi-aça. " 

a: A nova freguezia de S. Sebastião da Boa-'Vista, :t:o 
Par:!., fará parte do collcgio de Bre,·es, e a fregue::ia de 
Bija do de Igarapémirim, a. cujo município pertence. 
- Siq!JI!ira .Mendes. » 

« Fica creado um collegio eleitoral na villa de Chaves, 
da província do Pará, e elevado a. dez o numero dos 
seus eleitores.- Pinheiro. " 

«Artigo. Formaráõ collegio na provincia. de S. Paulo: 
« ~ Os eleitores de Xiririca e Yporanga., em Xiriric:J... 
« ~ Os eleitores de Santa.-Iza.oel, Arujá. c Patrocinio7 

em ~anta-lzabel. 
« ~ Os eleitores de Na.za.reth e Santo Antonio da 

Cachoeira, em Na.za.reth.- Jol!.o Jfende$. » 

« Os eleitores da freguezia de S. João do Piauhy, d:r. 
província. do mesmo nome, formaráõ um collegio des
ligado do de Nossa Senhora da Yictoria de Oeiras.
Coelho Rodrigues. » 

« Formar:i.v um collegio desligado do de Nossa :::e
nhora. da Victoria de Oeira.a os eleitores da fregnczia. 
de S Gonçalo, na provincia. do Piauhy. - Coelho Ro
ti.rigues. » • 

" Fica crcado um collegio eleito,al na ;·illa das Di\
res da. Boa-E.perança., da província de Minas. comJ?OSto 
dos eleitores daH treguezbs do respecth·o mnnicip!O.
Cru:: Macluz.do. -Jeronymo M. N. Penido.- L. Carla>·. 
- J. Capanema. » 

" '0s eleitores da freguezia do J oazeiro, na província. 
da Bahia, formaráõ um collegio eleitoral que se reu
nirá na villa daquclle nome. 

« A camar.1. municipal da villa da Purificaç.ão dos 
t:nmpos, na provincia. da Bahia., ser:í. a. incumbida d:i. 
apuraç~o dos votos dos collegios que compoem o 4• dis
tricto eleitor:U da mesma. pruvincia. - Pereira Franco. 
-A. L. Affomo de Carva.l.h.o.-Fiel de Carvalho." 

«Fica crcado um collegio eleito,·al na villa.de Patos, 
em Minns-Gera.es, formado pelos eleitores do respectivo 
municipio.-L. Carw•.-'Joaquim Pedro.-Jerony111D Jf. 
N. Pet.ido.- D. de Va&concella& » 

" Fica creado um collegio eleitoral na villa. de Santo 
Antonio do Arassuahy, na proviucia de Min:l.S, com
posto dos eleitores da.s freguezias da mesma. '\"illa. 
:;. Domingos, Sucuriú, ltinga, S. ::O.liguel e Salto
Grande.- Cru:: Machado. -l"erreira da Veiga. -Mello 
Mat!o•. - Monteiro de Castro. - Joaquim Ptdro. -L. 
Carlos. » 

"O 3• districto eleitoral da "ro,·ir.cia do Ceará teri 
por •éde 11 culade do lcó.-A • aujo Lima -Almca': Ara
ripe. - Dominguu. - Moreira da 1locluz..-l'anrfc>nt de 
lltello., 

Niuguem pedindo a palavra, e po·11io-'e a. votos ., 
projccto, é suprovado com todas "" emendas; e, sendo 
adaptado, é remettido á. commi•siio de rcdacçii.o. 

CI!.EA.ÇlO DE COU.EGIOS ELEITOl\AES. 

Entra em 3L discuosiio o projecto crea.ndo na província 
de Pernambuco tres collegioa eleitora~s; o 1°, na. villa. 
de Itambe; o 2•, na de lpojuca; e o 3•, na da. Flo
resta.. 

Vêm lÍ. me8a, sã.o lidai!, apoia.t!a.!:, e enttã.o conjunctalt 
mente em discussão, as segni~tea emendas: 

a Os eleitores da freguezia de S. Jo•é do Paniso 
ficiio desligados do 3• districto el.eit<?ral ds pro~cia 
de Miu~e, passando para o 5• dl·tricto, e votariõ na. 
cid:tde de Pou110-Alegre, a cujo termo pertence &'iuelllr. 
freguezia.- F~ira da Y~iga:. " 
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" Fiea creado um Cllll~9 eleito1·al na .'Villa c!,op,iro

Finci, forn:íado dos eleirórea das freguezias do re~>peetivo 
municipio.-C. claRocJUl.:.-Benjo.w.im -Ferreira Loge.
.D. de VMconcel~o«._:craz :Jlaclitúio.-....,J; Pimiào',_;_Capa.,. 

· " Subsütutivoao § 1.• Às nov~~fregueziasde Nossa 
Sénhora da Peaha da Gamelleira,de Nossa Senhora dos 
Montes, de Nossa Seahori!. da Conceição da Pedra, _ de 
Santa Agueda de Pesqueira e 'de Sant'Anna da .Leo-, 
poldi'!a.! outr' ora do Sacco, ~readas co_m terr~torios 4e 
'freguez1as pertencentes ··: a d1fferentes collegJ.Os, farao 
parte dos ooliegio11 dos respectivos municipios.-Soulfa 
Reis. » . · · · 

ci Fica igualmente creàdo na província .de ·g': .PahJ.o 
úm collegio éleitoral na cidade de Silveira, coJ;Upos~ci 
·dos eleitores desta cidade, das freguezias do Sapé, 'Se~ 
paradas .do collegio,de Queluz. -Paula Tolcdo. » 

« Ficão creados na Villa de Panellas um collegio elei
toral e ontio na ·vil\a de Bezerros; aómpoetos dos eleito
res das .freguezias dos respectivos ·municipios, suppri
~do-se o .§ 2• do projecto.-A. de miveira. » 

" A' emenda do Sr. Ca:ndido da Rocha ·e outros: 
Em ·:seguida á palavra - município- diga~se : -de
] lOis de installado. :-- -Ferreiro da Veiga. » 

O SR. FERREIRA. 'nA .V E ri> A.:- Parece-me, Sr. "pre~ 
sidente, que a emenda que acalia de se1· hda não póde 
ser approvada por isso que 'trata da creaçií.o de úm 
~ollegio eleitoral em uma freguezia, e não ·me con·stB:n
do que tenha havido exemplos de se crearem colleg10s 
eleitoraes em fregueziM; . e julgando inconveniente 
~sta.belecer-se esse precedente .... 

O SR. CANÔmo nA. RocHA. :-Ha exemplos. 
osn:. FÉRREIRA. DA. VBlGA :-Como ignoro q ua<is elles 

sejão, entendi do meu dever levar isto ao conheóunen to 
da. camara, que decidirá comó lhe parecer justo, 
. o sB., ÜA.NDIDO DÁ RocHA.: :.J.A propos~, - Sr. presi

dente, é paracrear-se um collegio em Ouro-F-ino, que já 
:foi erccto eui villa, e que., posto não installado, oomo tal 

. não~de deixar cje ser considerado. Além di•to, houve 
já exemplos <'e se .crearem collegios .eleitoraes em iden
'ticas 'circumstancias. Não posso precisar agora a época, 
inas posso affirmar que' j:i. se deu esse facto. 
. Ó SR. CRvz MA.cJIA.no·:-0 ~rtigo em .discussão foi 
me apres.entado pelo nobre deputado do 5° districto, o 
Sr. Rocha, e prestei-lhe .minha assignatura por ter sido 
informado de ter a povoação do Ouro-Fino, que dista · 
1WV\l leguas · da cidade de Pouso-Alegre, sido crecta 
eu1 ':Villa pela assembléa provincial, ·cor:nprehendendo .a 
circrimscripyàG de novo município outras freguezias, e 
~ou•tan'do o collepo de'Pouso-Alegre: de ·cerca de cem 
eleitores, pareceu-me razoavel que se creasse um outro• 

-~àllegio composto dos eleitores do novo município. 
·Objecta-se que ainda não foi installada a villa de Ouro
:Fino; e que . não se deve estabelecer séde de collegio em 
:freguezia.. . . . . ' 

· A redacção do artigo responde á objecção-o ·col!~gio 
-é .creado .na villa e composto dos eleitores· das freguezias 
.do re5pectivo inun~cipio, ê pois dependente· da instal
l ação-deste__;_. C0nvem, para commodidade dos ·eleitores, 

· '! ue cada munü;ipio tenha collegio, sal v o quando o 
n;tmero dos seus eleitores fôr muito exíguo. Neste sen
tido tenho sempre votado, e não . poderia deixar de 
:fazê.-lo em relaçíio a um novo município de minha pro-
Yincia. · · · 

.. O Sn. AL~NcAR ÀRÁiliPE :-Eu entendo, .Sr. pre
S1de_!!.te, que a emeoda apresentada pelo illustre depu
tado por Minas não tem (undainent9. 

Ne _pem1ar do nobre deputado não poderemos crear 
.colleg1ó eleitoral em Ouro· Fino em quanto este lugar 
não fôr _promovido á categoria de villa. 

E' verdade qu~ a lei eleitoral, isto é, ·o decreto de 
,18 de Agosto de ·l860, estabelece a regra de · que não 
hajão ciollegios eleitoraes senão nas cidades e villaa 
.que tenhão mais de 20 eleitores. E' ne(lessario, po,r~m, 
considerar que esta regra era .estabelecida: para o. go
verno na execução dm mesma lei, e que nunca póde ser 
n.pplicsda ao corpo lel§islativo, o qual tem a faculdade 
.de crcar collcgios ond~ entender conveniente~ 

•, 

. ·. Sendo)~88i!fl; e ~_endo :& 'frêgttezia .do Onr~-fi.no eom 
ali .·que lhe .fi(lào proximas -um :mu;nero ·.su:ffime!ltecde 
cileitores Pai"!' f?r~_ar collegio.t para que havemos de es-
tabeleéer ·prm01p10s erroaeos 'f · . . . .. " 

Ou o lugar tem capaóidade pài'!L co.nstitüi~ .nm colle
gio ou não_ tem. Se ~m, seja .. c~~a.do o ço]legio; ~e não 
terp., votemos :contra. a pretendid,a creaçao. · Aee1ta:t; a 
opinião do pobre dep~~do é estabelecer ~áo prec~den
te. Uma creação condicional é por .cer~ 1nconven1ente. 

o Sa. ÂNDRA.DE FIGI!EJRA. dá' um aparte. . 
f ' . . . 

O Sn. ALENCAR · ARA.RlPE : :._ ':As considerações . que 
deve1ri'os ·ter· presentes' para a creição· ·de, cóllegios elei-. 
toraes são. duas. Ein primeiro lugar a. distancia que os 
eleitores têm de percorrer p!lra ir ! séde do collegio 
existente ; e. em' segundo. lugar o numero. de eleitores 
que devem fo:rma'r o novo colle~io .. , .' · ·. . . 

Emquanto ao · numero de l\le1tores de Qt\e se póde. 
compór o collegio de Ouro-F-ino, já_ IJ.m nobre ~epu- · 
tado que me precedeu mostroú haver numero snJfi01ente; 
porquanto, na freguez1a do Ouro-Fino ha 17' eleitoreR, 
e na11 duas ft:eguezias proximas 13, havendo por conse
quimcia 30 eleitores para este collegio, numerónzoavel 
e assaz regular. . . . . 

Não· se póde, pois, admittir duvida por este lado sobre 
a conveniencia da creação do novo collegio de Ouro-. 
Fino. . · · . 
· · EmquaRto ·á questão de distancia , tambem não póde 
haver motivo fundado de opposição :1. idéa da creação 
deste collegio. · 

Da f:reguezia de Onr<r-Fino· e das outras duas, Borda 
e Campo-Myotico, de q;ue deve o oollegio ·compOr-se, 'a 
distan~ia para a actual séde do collegio de Pousu-~legre 
é consideravel, 'devendo os eleitores, segundo sou mfor
mado, .percorr.er pessimos caminhos. . . " . . 

Creio que esses eleitores fazem de suas canas para a 
cidade ·de Pouso-Alegre viagem de mais de dez leguas·, 
quando por sua commodidade póde esaa viagem ser muito 
reduzida, creado o novo collegio. . . 

.Nem se diga, Sr .- presidente, que. a nova . crea~ão mu
t~a · o a.ct~al_collegio de ma,neira qu~ este fique . red~
Z!do a mslgmfi<laote numero (!.e ele1tores. O collegw 
actual conta o elevado numero de 100 eleitores·, e como 
·para o no~o collegio ap.enas se sepáriio tres ~egue_zias 
com 30 elettores, ficã.o a.mda 70 para o collegl<i ant1go, 
numero ainda assaz crescido. . 

Se julgo util a creação do novo collegio, nef!l por isso. 
a aceito com a cond•ção .estabelecida pelo nob•·e depu
t ado, autor· da sub· emenda., que torna a effectivi. lade da 
mesma crea~-ão· dependente da inauguração da villa· em 
Ouro-Fino. · 

Achando-se já creada a villa, indica ·isto a importan
cia do. luga..r e a. capacidade que tem para constituir 
colleg10 ele1toral. 

· Annuir á condição imposta ainda acarreta uma incon~ · 
veniencia, qual é a de · deixar o nos• o acto sujeito ao 
acto de um poder subalterno, como é a aBse.mbléa pro
vincial de Minas, que i~utilisari.a. 0; vontade. da. aosembléa 
geral, revogando a lm que enge Ouro-Fino em· villa. 
· · Em vist)l. destas summarias cons.iderações, opino pela 
d_ivisão que se pretende fa~er em relação ao coll~gio de 
Pouso-Alegre. · . · 

· Aos illustrados deputados de Mina.a cabe, como conhe
cedores da localidade, explica1· a convenienf)ia da crea·· 
ção; o meu fim principal,· pedin'do agora a .. pal,.vra, foi 
lavrar um pro.testo contra o precedente !ie não poder- · 
mos crear collegio's eleitoraes senão em territorio&. já 
constituídos em município. , . 

Ninguem mais pedindo a palavra,· e indo proceder-se 
á votação, l'econh~ce-se não haver mm1ei-o legol, pelo 
que o Sr. presidente declara a discus>ão ence1·rada, e 
manda fazer. a chamada, e por ella se veiifica terem-se 
ahsentnd.o os Sra. Angelo do Amaral, Azambuja, Sobral 
F.into

1 
Barão da Villa da Barra, Junqueira, Méllo Mattos, 

Casado, Pinto de Campos, Barão de Araçàgy, Janseu 
da Pdço, AurelÍJI.no de Carvalho, Affonso de Carvalho, 
Augusto de .Oliveira, Barão de Anadia, Dionysio Mar
ti_ns, Costa Pinto, Lima e Silva, Mello Moraes, Cice1·o 

·Dantas, Pio to Moreira, Gomes da Silva, Teixeira J nnior, 
Moreira da Rocha, Pereira da Silva, Rodrigo Silva, 
Belisario, Benjamim, J. de Alencar, Silva Nunes e 
Duque-Estratla _Teixeir<J,, 
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Os. 81-s. M~)lteil'O" de Castro, Augist:o 0have~, Para-
ll.hos e Bahia. il,usentárno-se eom participação. · · 

' ' 
l>EJIANNEXAÇÃ.O .l>E ®LLEG·IOS ELEITO~AES. 

,ll;ntra em 2• discussão o projecto desligando ~o colle~ 
gio de Uba:tuba e do 2° ,districto eleitoral de S. Paulo 
a parochia de Ca.taguatatuba, deveRdo os respectivos 
eleit.ores votar .de ~ra; em diante no collegie de S. Se
·bastião, do 1• districto, a que ficão pertencendo. 

Ninguem pedindo a palavra, fica. a discuseão en
certad!!.. 

DESIGNAÇÃO DE COLLEGJOS. 'ELEITORAES. 

Entra em 2• discuesão o projecto declamndo que os 
eleito.res da nova parochía de Nossa. Senhora do Bom
Consélho da Serra-Preta, na província da Bàhia, vota
ráõ no collegio do Camisão, a que ficão pertencendo. 

Ninguem p.,dindo a palavm, fica a discussão en
cerradá. 

APCSENTADOl\IA A FUNCCIONAl\JOS PUBLICOS. 

~ntr~ ~m 2• discussão o projecto determinando . q1\e 
terao d1re1to a :•posentarem7se com todos os seus ven
"Cimentos os :fnnccionarios publicas que houverem bem 
sel'vido os seus empregos dur!J,nte 35 annos. 

O S•··. C::oelbo ·'Godt•igues: -Sabe V. Ex~, 
Sr. presidente, e a casa, que muitas e repetidas vez~s 
me tenho· prbnunciado aqui contra as leis relativas a 
inter~~'es indiv~duaes; . sabe mesmo que já em uma 
occaslao chegue! a mamfestar-me contra o artigo do 
regimento que permitte projectos referentes ao inte
resse de um individuo sómen te. 

Refiro-me neste momento ac que tenho dito em 
todas essas occasiões, e que seria inutil repetir agora. 

Para evitar esse desaccordo (que a ningnem é mais 
penoso .do que a mim proprio) com a commissiio de 
pensões e ordenados .e' com a camara em geral, tive 
de formular, quando se discutia um projecto seme
lhante, o que está submettido actualmente á conside
ração da casa; mas, formulado de momento, sem ter o 
preciso tempo para delinea-lo e desenvolvê-lo, como a 
materia exigia, ficou defeituoso e incompleto. 

Neft<~s condições, d~sejav~ que elle se completas~e, e 
con;10. estamos na. 2• dw~ussao,, von requerer que, sem 
preJmzo della, s.eJa o mesmo projecto remettido á com-
missão de pensões e ordenados. · . · 

O meu fim é satisfazer a medida que elle provê, mas 
1'azê-l<!> de um modo ,mais completo; e me parece que o 
;meio de chegar a um accordo mais J'acil com a commis
.são competente, para ser ouvida nestas materias, é 
mandar-se que ella dê o seu parecer a re8peito do pro
~ecto, pod~ndo dese':lvolve-lo e emenda-lo da maneira que 
.Julgar ma1s convemente, e de modo que satisfaça, todas 
as .neces~id~de.s. r;lativas para evitarmos 3: reproducç~o 
<lestas·Iels md!v!duae~, que reputo offens1vas á constt
tuiyão e contrarias ~esmo á dignidade do poder legis
lativo. 

Requeiro, pois, .que, sem pr~j~!_zo desta discuseão, seja 
<J, proJeCto remetttdo á commissao de pensões e orde
nados. 

V em á mesa, é lido, apoiado, e entra em discussão 
o seguinte requerimento: • ' 
_ « Requeiro que o proje?t.? vá :í. COJ?miss~o de pen

soes e ordef\ados, sem preJU!Zo da 2• discussão.-Coelho 
Rodrigues. " · , 

Ningnem pedindo a palavra, fica encerrada a dis- 1 
cússão do requerimento. / 

Continuando a discussão do projecto, flca. . tambem/ 
encerrada, ninguem tomando a ~àlavra. · 

.i'ATl\13fONIO DA CAMARA MUNICIPAL DA VILLA Dll TURY~ASSÚ. 

E?tra ~m 3• discussão o projecto consti tnindo como 
J>at~·lmomo da. ca?'ura municipal da villa do Tury
.assu , na provlllma do Marltnlliw , r.s ilhas situadas 

ao longo da costa entre a foz · do rio Tury e a ,; 0 
Gurupy. ·' 

Ninguem pedindo a palavra, fica a. discuss.~o encer~ 
rada. · 

AUG)IIENTO DE DEPUTAÇÃO, 

' 
~ntra em ~· discuesão . ~. art. 1 o do ,projectz, rna.D

dando dar ma1s tres deputados e dons senadores :i pro~ 
vincia do. Pará. 

O Sr. (larnelro da ()unha:~ Sr. presidente a 
questão que encerra. este,.projecto não é tão simples-. 
co~o talvez parecerá· á. primeira vista, para que elle 
fosse adaptado sem alguma discussão· pelo contrario 
eu reputo urná das mais graves ·~. dcilicadas questõe; 
que se podem ,suscitar no nosso regimen constitnciona] 
porque ella affecta muito de perto o systerÍ:w. r<prese:c~ 
tativo,. que é por assim dizer a pedra an"'ular sobre a 
qual repousa todo o nosso edificio wcial "' 

Eu, senhores, não combato à idéa capital que se con
tém :ws.te projecto, do ~ugmento . da ·representação da 
·provmC!a do Pará, aceito-a ·e1n. these, porque entendo 
que as cam,aras mais numerosas fortalecem o voto e a 
soberania popular e asseguriio a independencia do par-
lamento. . 

E' um facto de observaçã.o constante, que os homens 
reunidos em maior numero têm sempre movimentos 
genero~os, e Eão guiados pelos princípios eternos do 
hem, do· justo e do verdadeiro, de maneira que os pD
queninos · e antipathicos interesses dos grupos jámais 
poderão prevalecer diante da força imponente do sca 
numero. 

Além disto, como vós hem saheis, o fim das carnara.s 
legislativas é a confec~ão e adopção das leis, e para 
q~e uma lei seja mais perfeita é necessario que ella 
seJa o resultado da multidão de idéas que se combatem 
e se entrechocão, para o que s.e torna indispensavel qnc 
um maior numero de legisladores, differentes pelas suas 
crenças e opiniões polit.icas, pelos seus habitós e até suhs 
posições sociaes, ponbão em commum o tributo de stws 
luzes, de seu saber e experienCJa. 

.Assim, pois, nós vemos que nos paizes regidos peJo 
system~ representativo as camaras populares são seJCJ-
pre mmto numerosas. . 

V. Ex: e a camara não levar:íõí a mal que eu tra~& 
para aqm o exemplo da Inglaterra, tantas vezes citauo 
ne~ta casa com vantagem para o sy'stema represen-:-
tatlvo. · 

. Nâ 'Inglaterra a população é de 29,000,000 de hn
bJt:>ntes, desprezada& as fracções. Segundo a estatística 
ele1toral de 1859 o numero·· total. dos eleitores era o c 
1,281,878 . .A reforma eleitoral de 15 dê Agosto de 1867 
deu maior extensão ao direito do voto activo. Não en
contrei a estatística eleitoral, levantada em virtude 
dessa ultima lei; vou , portanto, argumentar com 
aquella de 1859 . .A camara dos. communs é compos:.a. 
de 658 deputados; h a, pois, um deputo do paraM On 
habitantes e pora 1, 943 eleitores. ' 

.A Belgiea póde igualmenta ser invocada como. me
deio do systema representativo. A sua populaçfio é. 
de 4,000,0ú0 de habitantes, desprezadas as fracções. 
Segundo o ultimo recenseamento o numero de eleitores. 
era de 99,283. A cama r a dos . depntad.os é· composta Ül\ 
116 membros; um deputado está para 35,344 hàbitan
tese para 855 eleitores. 

Podemo:\ tamhem citar o exemplo de Portugal, cu·;a 
c?nstituição e fórma de governo sso inteiramente iden~ 
twas á nossa. A sua população é de 3 000,000 de habi
tantes desprezadas as :fracções. .A reforma eleitoral de 
23 de Novembro dé 1.867 baixou alli tanto o cem o. q·ce 
o suffragio. é quasi universal. A camara dos deputados 
é composta de 165 membros; exclmive os 11 repre
s~ntantes das colonias, que não têm base na popuh
çao. Ho., portanto, 1 deputado para 18,181 habitantes. 

Cumpre· notar que nestes t1:es · paizes, que acabo de 
citar, a eleição. é directa, e os seus eleit~res corres
pondero aos nossos votantes. ·· 

Vamos agora ver. o que se passa no nos só paiz. A 
sua popula;:ão é de 1J ,000,000 de habitantes, despre
zadas as fracções, segundo os dados esta tis ti cos apl'0-
sentados .recentemente em sua preciosa obra pelo s,. . 
Dr. Cand1do Mendes. Pelo relatorio do nobre ex-n:.i-
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Ristre do in;rperlo, apre~ntado 11a sessão do a.nrw pas~ 
.· sado o numero total dos votantes é de 1,039,.6.59; Esta 
cam~ra COIDJ:lôe~se d~ 12~. Q.eJlt~~o.s; temos,_ p!?is, f!~ilí 
üm dej>~tado para 90,163 ·hab1tantes e para 81521 
votantes. . 

Feito o confronto da nos~!J. ré:pri!sentaçã<l com a dos 
. pa.izes que . tenho . citado, conclue-se que o' parallelo é 
todo em nosso favor. 'Tom·ado o exemplo da Inglatena, 
que é O Iilâis desfáV?TiiVel p:trà O ~>01 Vê-se . q~ ~Jli 
um deputado está para 41l,072 _habrtantes, e a.qtu um 
deputado plu;a 90,163 habitantes, a!li um deputado para 

. 1, 943 el~itores ou votantes, e aqu1 um deputado para. 
8 .521 votantes . 

· Eis-aqui a razão por que no começo das minhas ·ob
Berv.ações .declarei que nãG ~mpugnava em ~esé o aug
·mento da representação nacwnal, o que . va1 de accord.o 
com esses paizes1 mais adia_ntados. do que nós nas prati-
cas do governo .representat1vo. · . , . . • . 

Não desco:rheço, porém, que a distnbn!ça? dos re
presentante~ da nação :pelas diversa.s provmctas é uma 
quéstão ainda lllais sér·ia e emb~raçosa, porque esta 
distribuição se deve fazer na ml!'is justa proporciona
ljdade entre as differentes parte.s de que .. se compõe o 
Imperio, para que todos os di)~eitos, opiniões e inte-

. resses nacionaes sejão devidamente representados nesta 
camara. · 

Pesde que desapparecer· essa igualdade pro~or<:wnal 
na distribuição dos representantes pelas proymmas, ·o 
·systema representativo fa.lsêa-se em sua base. . . 

CoiDo todos nós sabemos, segundo o nosso dire1to 
eleitoral; cada província dá um certo numero de depü
t ados, que constitue a. totalidade jiesta ca.mara. Os mi
dsterios parlamentares formão-se das maiorias; e na. 
maioria têm necessidade de procurar apoiq ; daqui 
resulta inevitavelmente a prepondera.ncio: de umas-sobre 
out1•as p~ovi.ncias na balança política, e :IJ.u~m como con
se·quenma favores · e concessões para umas, ao passo 
que outras estacionão se não retrogradão pela carencla 
destes-mesmos tavores. 

Vê, portanto, a camara que ,-a discussão deste pro- · 
• j e()to n ií o me podia encontrar indifferente, na qualidade 

ele representante de . uma das províncias pequenas do 
Imperio. · 

O Sll. ANDR.U>E FIGUEIRA:- .Ma·s que não tem sido 
muitO iiúeliz. 

.O Sn. ·cAnNEIRO DA CUNIIA:- Sei bem Sr. presi
dente, ·que para a solução desta questão da distribuição 
dos representantes pelas Q.iver_!las províncias tornão-se 
i.n,dispensavcis dados exados ·e infalliveis, que sirvão de 
marcos para indicar ao legislador a estrada. que ~m a 
percouer. Mas, na carencia delle~, eu tenh~ :recessi-, 
dade de recorrer aos dados offimaes, sub oomrstrado~ 
pelo luminoso relatorio do nobre 'ex-ministro do im-

lle,~~~- c~ntestarei a importi1ncia 'da provi11cia do Pará, 
de que se trata neste projecto, já pela v111itidão do sen 
teiTitorio, já pelos seus magestosos rios de longo curso, 
e já pela uberdade de seu solo. 

O Su. ANDRADE FIGUEIRA :-População ·e riqueza. 
· O Sn. CAn.•'EJRO ·nA CuNHA : -Mas não sãó esses os
unicos elementos que se devem consultar ne•ta questão', 
a»tes · de tudo é a população activa da províncià'. 

(Tri1cilo•sti apartes.) , · 
E' J?iincipa~mente a população activa, cujas opiniões 

e àire1tos socraes representamos nesta ca.mara, . que se 
deve apreciar neste grave assumpto , 

Pllrtinto, ,Sr. presidente, sem offender o grande pri):l
cipio de igualdade proporcional da distribuição da 
representação nacional, não podemos augmentar o 
numero dos_ deputados e senadores da província do 
Pará. sem apcrmentar-se igualmente o de outrSJ' proviu
ciae que desde o decreto de 3 de Junho de 1822, que 
convocou uma assem bléa geral constituinte e legiAlativa, 
e marcou pelas instrucções de 19 do mesmo me• ·o 
numero dos deputados e senadores das· respeetivas pro
>incias, não têm até hoje .elevado a sua repreaen~. 
(~pmado8.} : · . 

Se-attendermos que da antiga oircumscripção politica 
da. província do Pat·á, creada pelos citados decreto e 
inaimções, &e desmembrou pr.rte do seu territorio e 

pop)lla.ção" par& ci,lnstituir-se a província do Arn~nas, 
que d§. ac.táil.lmente dons _deputados · e um senador, 
tleveriomes· ooaclui; que !lquell;\ ·província sob esta. 
relação j& . teve . . ~ugmento <!.11 :sua r.e.).l.tea~ntaç,ão. . 

Todavia eu não quero i!llpugnar ·o projeoto· em sua. 
totalidade., m.as . sustento qúe não devemos deeretar .. & 

àügmento IÍI!. rept~senta\)ào daqüe'tla · provinoia sem 
acompanha-lo com o de or{tttis que se ~hão em iden~i-
càs se não melhores condiÇões; · · 
· · Qtiem ousara contestai· oue .aii prov.incias da Pari~ 

· hy o a, Peroiin:büco,' :Alitgôai e s·. Paillo, no longo dê~ 
curso de .49 an:nos, não tenhãó crescldo muito em popu.,.. · 
!aÇão, riq11.eza e civilisação ~ -Estas provinci&s desde. 
1822, época da nossa emancipação politioa, até hoje· 
não têm tido augmento de . representação, ao· passo qil,il 
quasi todas as outras suas irmãs já o têm obtido. ·· 

.Isto .posto,. não .podemos, com justiça distribuitiva, 
angmenta:r a representàção da provi.n.cia do Pará · seni 
auginentar igualmente a · de outras, em ·cn:jo numero 
se acha a minha província. · · · · 

O Sn. SouZA. REIS :-Pensei que não · queria o aug-
mento da sua. · . . . · . , 

O Sn. CARNEIRO i>A CuNHA. : -Eu não me encarrega- . 
rei de_ demonstrar o direito que .têm essas ;províncias ao 
augmento de suas representações, diaB.te das suas -dig
nas deputações; liinitar-me-hei a ·tratàr unic•~mente ·da 
provihcia da Parahyba, que tenho a honra de repre
ien,tar. 

O.Sn. PonTELL.\: -Acho-me tambem . as&ignado eni 
· uma emenda, por isso voto pelo projecto. . · · 

O Sn .. CA!l!.NEIRO DA Cu~RA: - Nii.o combato inteira
mente o pr•·jecto; entendo, poréni, que não devemos dar 
o augmento ·da representação de urna província, sem 
dá-lo igualment<l a outras que se acbãp nas mesmas. 
cU:oumstaacias. 

O Sn. · AJ.'{DRADE FmUEmA :-A . província do Rio. de· 
Janeiro tambem precisa_a)igmeli.tar a sua representaçãç' 

.O Sn. CARNEIRO DA CUNRA : _:Não ·o contestarei; mas 
.devo notar ao honrado deputado que a província do 
Rio . de Janeiro já _por duas vezes tem tido augmento · 
de sua representaçao, e a emenda que vou ter a honra 
de ·su)lmetter á 'i.llustrada apreciaÇão desta cainara: só 
tem por · fim _augmentar. a representa'(lio daqucillas pro.: 
vincias que desde 1822 até hoje não têm tido o menor 
a.ugmento .. 

UHA Voz:- E ·o Ceará 'l 
O ·Sit. CARNEIRO JÍA CuNHA:- 0 Ceará, é ,verdade;· 

aindl!- 'não teve alteração ; .mas devo declarar ao nobre 
depu\;!\do · qu,~ a sua província :foi bern a9:uinhoada cOm 
8 deputados e 4 senadores; como o demonstra a esta- · 
tistica officiilJ. da sua populàçãq activa. . . . 

Sr, presid.ente, segundo o relatorio do nobre ex-mi~ 
nistro do iinperio, ·a. que rne tenho referido, a província 
do Pará tém 36,100 votantes, 1 deputado a) li está ac
tualmen'te para 12,033 votantes, se elevarmos a sua de.:. 
-putação & 6 membros com o augmento de mais 3, como 
quer o projecto, fica.rá_reduzída 'á razão de 1 deputado. 
para 6,016 votan~s. . ' . . . 

A província da ParabJba, conforme os 'me6mos dados 
officiaes, tem 52,84,5 votantes; ten>os ·aqui t deputado . 
para 10,563 vota;ntea, e .e ·augmeutarmos- mais 1 4e
putado, . como projecta a emenda . substitutiva que vou 
offerecer á camara, ficará amda. ua razão de I depu
tado para 8,809 votantes, isto é, em oo ll dtções mais des- . 
vantajosas que a província do Pará, e acima·do .nivel 
da rela.ç~ geral do defuta<).o para os votantes. em tod~t 
o Imper~o, que é de deputado para ' 8,521 votantes, 
como ac1ma ficou demonstrado. · · 

O Sa. Prrmsmo: - Muitas ·vezes os phosphoros fa.; 
zem au~mentar o quadto ~os votantes. · ' 

o s~. ~!!BRADE_ FIGUEIIU. _:-Eu não li~ im.portauci& 
á: es~t1strca d~s . votantes; na Europa. ha o censo qu~ 
cornge ai estatísti:<las. · · · 

O 811.. CAI!.!IEIRo~nA Clli'IIIA :-N& minha província não 
ha phóaphoros, os partidos . corrigem mutuamente a . 
exageração das qualificações. Não ha a menor exagera
ção no numero dos qualificados votantes, vi; to como -. 
popul~ daquellil província é 500,000 habitantes-
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Tenbo em apoio cleste ssserto :1. opinlií.o muito compe
tente do -Visconde de Villiers em auas :::.o~.õe& estatiBticaa 
de 1848 a respeito daParahyba: · 

" Eatl. provincia tem um admirn;e1 g.ugmento. Po
pula.ção, commercio1 agrioulmra e civilisação a.hi se 
rennem, para fazer esquecer um pa~s•do bem lasti
mnel. A Pa.rahyb~ tem uns 500,000 habitantea, ha. 
53,600 fogos, 16,000 guardas nacionaes e 1,:!00 alum
nos nas escolas. Seu rendimento é maior do que o de 
muitas outras provil'lciae. Sua e:sport:l"ão em assucar e 
algodão vai desenvolvendo-se de maia' r. mais até che
gar a quaai t,OOO:OOOS. Seu gado, apezar elas des:iS
tradae secea.s, lh<l l\o.&egura. outto nmo <ie grande ri
queza.» 

Eata notici& estatistica não é exagera.i:~o, e demonstra
se facilmente com os da.d.os officiaeo. El.Ja. dá. a. e:o:port:l
<;ão da provincia.attingindo a l,OO<l:OOOS; o rel:ltorio do 
nobre ex-ministro dA fazenda. apresentado na. sess;;:o do 
anuo pa.~sado no c:$crcicio de 1868 a 1869 1t eleva a 
5,078:000S. Não pude exuminar o rehttorio da, fazenda. 
deste anuo, porque sindu não foi distribuído nesta c:ua, 
mas devo crer que no exere\c\o de ISG'J :.. \S71}:.. à\1-
ferençs. para mais ou menos não s~r:i. grande. 

Ella. dá. o numero de 1,200 alumno! i~~·1ucntando as 
escolas, e o relatorio do nobre ex-minio;~~o do imperio, 
a que me tenho refêrido, o eleva a 3,59-í. 

O Sn. PtNHEJIIO:- E' bom ''er c-::;1.::tos nlumnos 
nos d:l es~ ml!l!mo retatorio na provi;.:::::. •lo Pará:. 

. O Sa. S!Q~ru. l'riE_~n&s: -E' llllm c0mparar ? que 
diz o rela.tor1o a respe1to de UIUIJ. e de o;.:tm provmcin.. 

O Sa. Prsusrao:- O numero dos esr::.õ.a:1tcs do Pal'i 
é muito suparior. 

O Sa. C.lnNSIRO DÁ Ct~RA.: -A mir:!::;. :<r;nmentaçiío 
do a.ugment<> da. repte$entação da ;JI'•J"<i::~i::. da Pum
hyba não >c:: póde f1.1ndar no numP.r<o .~05 Ecas a.lumno•, 
tanto mais que a respeito dei!;~. d:i-t:~ a circumsta.ncia. 
peculiar da proximidade da "i<lad" do r~<oci!c , para ond.e 
affine granda numero de estndantes, e:n ''lrtudc d.<t 
facnldad•.• U<' dirdto, •eminario epi>copal e outros esta.
belccim~ntos de iuatrucção, o que se :::.üo Yerificn com 
relaç~ ao Pará. 

Arespeitodagua.rda nacional, eSI'a.e•;a(st:~a dá 16,000 
homens, e pelos dados olliciaes C&lie lln;ncro se ele\'a a. 
M,~~ g=rdlls nacion:I.C6. 

O Sa. l:>IQCF.Ia ... )b!'IDES :-Y cja ::o m~s::1o relatorio 
a provincia do Pará. quantos tem. 

O Sa. Cur.'Emo D-' Cvrm.o. :- Acreci~o IJUe os dados 
offi.ciaee a. que me tenho te!erido f>li.o ~;~::.tos. 

o Sa. SIQ1lF.IU.O. :!lbi<DES:- o de!ei:o " u"s qualifi
-çõee. 

o Sa. c ... I!.~'II:IBO !1-' CmlaA: -Esse ~efeito 'PÓde-se dar 
tambem Ctlm rela<;'ii.o á •ua. provir.c!a. Eiton apenas 
demonbtrnndo que ll estati•ti<:ll. a q-c'l ::rte :~feri n:\o é 
exager:•da, para. cour !ui r que é ex ucta a. po?uh~<;ão que 
dá á P:u,.,hyb-< de 501!,()00 habi~nt~a. 

Sinto, Sr. pre>ideute, pa.ra robo!\lr !l pr •posiçio que 
.:~.Cabo de em\ttir ter neccs•idndc dP. recorrer ao teste
munho de um dos di~nos ex-presiue::ltcs daquella pro
yincin, cujo nome nao podemos preferir sem a mnis 
1nteo~a e profon•la dór, c o daqueJ]e jnfortu:.ado pri
l!ioncir" do P:mrgu:~y, que exllulou :• ~1llimo >U.Spiro 
debaixo d:>~ mais cru~~ torturas de n"1 go,·crno b:~.r
baro. H e fi o-me ao Sr. coronel Fr~dcri :•o- Carneiro de 
C::Lmpo .. •, 'ln·~ •·x•~ rc..!u commis~Ve.; ci\"!s e r:jiJimres nas 
pro,·incia~ <lo Pará, ~io·Grande do Sul e o'"tras. 1\o seu 
reLtotio a.pn\reut:l.rio :i. a.~~embli:a pro-.-iocinl dn. Pam
hyba em (j ue !lbio do 18~8 se expr:::Jc do seguinte 
:modo: 

" A Dc"Ce't'idade que reconheci de orgauisar o qun
d."' da popul:t•;ÍJ.O desta província e de dar-lhe maior 
gr:l.o .Jc cxactidão, rue tem couduzido a começar um 
tal ou qual ensuio estn.tistieo, que pre~::co dentro de 
pouco t.empo levar á presellçs. do g•werno imperial. 
Neste tr-<~.b:!.lbo espero adquirir ·a conti,·mação do que 
obsen-ei q_uando vío.gei u\tiroa.meu~ \)<!\<) i.ll.~t\ot, 
isto é, que a poput.çli.o attribuida á Parabyba. pela~ 
diftcreutea pessoas qne te hMo occ-:lpado defta im
portante materia. esti nbaixo da o:>e ella real
Jllente tem ; ·e ll!otlg'Cio-me n~&ta o:·~t;r,~ de po· 
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der referir-vos que, por tod:ts aa es1rad.'lS e !uear~• 
que j?trcorri, vi muito amindada.s aa habita<;'iies, res;
denaa de uma. família mais ou menos numero•a. c 
afianço-vos tambcm aue niio tenbo cncontr~do em óu
trs província, das quê tenho llercorrido1 nem mais fre
quentes as CliSa8 c !&mili&!!, nem mesmo superior po-· 
pulação livre. Yós todos catais ao alcance de conhecer 
a exactidão desta ultima parte, pois tendes vil<jndo pc~a 
província, e com!lligo convireis que é esta. uma mui pre
ciosa \-&ntagem que por si tem .a. Pa.re.hyba. sobre outra• 
províncias, certamente mais ricas. » 

Estas palavras parece que foriio talhadas para rc•.
ponder ao• nobres deputados que me interrompem co:n 
os seus apartes. 

E' um erro btal daquclles <1ne querem jnlgnr <:., 
importancin., riquezn. e populnçiio da minha provinco.> 
pela. capital. Ha pro\'incias em que a vida c o mov;
mento se concentrao n:..s capitncs; outras, por~m, cz:~ 
que estes princípios de vitalidade se cspali.Jiio por toei o 
corpo social. Desta segunda categoria. é a pro\'incia da. 
Parahyba, que, na proximidade do grnndc merendo C<l 
<te Perna.mbu.eo,,.O. 1>:-.<ra. :~Ui attr:.hido todo o seu com
mercio de importnç:io e c::port:l<;ào. E' vreciso viaja-1~, 
percorrer todo o seu interior. como díz1a aquellc iJ!u,
trc finado em seu relatorio, j>:tm hem se poder julg::r 
da sua populaç:1o c riqueza. !\a distancia de 120 legu:;; 
•h cnpital existe n. importa,ntc cidade de Souza. E;ta 
<'idade, bem cotno as de Arê:t c J.\Iamnnguape, si•~ 
e-entro~ de ncth·id:J.Ill', commcrcio e mbal;JO . 

Costn:na-.-e colPIIltnnment . ., a.r;umentar contra a im
portancia da miuha l'roviucia. com a rcndimen\Q <!e. 
rccllit.:l geral. Eotes qt~e nssim pensii.o niio attcnde1:1 
que clla não tem qu:u;i commercio directo com o estl':lc
geiro, e conseguintemente não pGde :~-vulta.r a sua re
ceita geral. Todo o seu conunercio é !cito pelo grande 
merc:tdo da cidade do Reciíc. No~ generos de importa
ção o ~eu rcndim6nto ~e reduz proprt:uneute aoH direitos 
de expediente d"' alfa.ndcga. Toda.\'Ía elh c .. ncorr•' 
r.nuua!tilentc parlt os cofre~ g~rae<, deduzi · :t; t<oda.~ a~ 
despczas ]JI!ks dílTcr«ntcs ministerio·, com o >oldo, 
pouco mai• ou men<>s, de 1,48i:80i$179, ~egundo o 
balan~'o feito do ex.-rcicio de 1868 a lll69, çu~ "" e:l
eontta no rclatorio d.o oohro cx-mini-.tro da. f:;7.euda 

Siuto, Sr. pre~ttlentc, que a liora. a.J.ia.nt:.cln em qne 
fa!Jo me niío permitta entrar nesta de:non•tr:l•;:io, c 
pelo cuntr .. rio me obri;.,ruc a r~sumir o mai! P'"~:,·cl as 
considet"a.~õcs em que- tinhn de apoiar a. etuentla, qn•! 
,.Ot1 oftCrecer a et-ta ca.ma.rx., :lugmcnt.a.ndo uuliK um 
deputlldo e um scua•lor A representação de minha pro
'\"Íncta, fU a emenda.) 

O Sn. ALENC~n AnARIPE ; - Faltlt o Cenrá 
O Sn. CAn:ommo DA. Cu~nA: -Não tem raziio o n"

bre deputado no rcpn.ro que fa~ .i minha emenda. J>ela 
cststi.tica. otücial do r.:-lutorio ·~ que me tenho r•~fcridu, 
o Ce:<rll t•,m l)(j 836 \'otantc,; ; 11:~., pOis, 1 d<!put!Ldo 
paru 8,35t. vot:t••'···S, quaado t~o. mit1hu. província. \ 
dcptttado·c·ti pa•il t0,5li9 YOtantes. 

Portanto, quer por •eu rendimento, quer pclu. ~'.!•l 
prosperidade e impoi'I.:J.ncia, c quer, Jinalm•·ntc, pc;a 
~ua popula1·ão ncti1·a., a }lrOYinci:~. da Paraltyb:>. c•t:í n u 
c:1so de aogm•utnr a sua represent.açiio dc8•1C que ·~ 
a.u~mcnt•tr a da pro1·iocia do Puá. 

Esta min!Ja emenda tem ainda um outro nlcanc•' · 
Como M.be n cam:I-rn, pelo di. posto no art. 41 da uo~~<o:. 
con•tituiçiio po:iticn, o •c nado compi'i~-se da metade do 
numero <lOS dcp11t11UO~ UC cada. J>rOYlDC18; ee C>tc nnmet·o 
fúr ímpar, o tiv• ~~n - •dorc~ ,,cr:L de metade do num•!ro 
immcdi.tamcntc nH•nu1·. de maneira que o Henado r.:>
prescnta. trCtUlllmentC lllCnOS da metade dos membro~ 
de•t.'1 ca;.:t. 

Se bem que naqu~lln ''Cncrnnda corpornçiio Eobejcm 
luzes e talentos, tola,·ia não deixar• de h .. vcr ':au
tagem em au·=~ut:~.r-&c o numero dos respcct~•·o~ 
mcmbroB para

0 
com ma;B !a.ci!idade dC8empenhar ~s 

suas :udna• íuncr;ões. 
A minha. emen · !~t, dando o au~ento de mÚR um 

<l~p\\\a•\o :;,. pTvvinci.!U\ dl) i'Má, ·?ara\lY':>'-> i'ern:~o:n~ 
buco, Alai!Ô&6 e s. Paulo, cnj0 numero il 1mpa.r, trn:·..:. 
o augmento de m~~.is um senador psra. cada uma dest1s 
pro\incias. 

Tenho, Sr. prceideute, pror::r:t<lo succintamen!e ju.:-
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SG SESSAO EM 22 DE MAIO DE ·1871. 

tifics.r a. emenda, que vou ter a. honra de m~metter :'i. 
consideraçlo nesta. c:amara. Mas antes de termma.r u.ão 
posso deixar de dar uma explicação do meu voto e do 
meu procedimento. Faço-o porque infelizmente o.os 
achamos collocados em frente de uma. opposição pouco 
generosa para com os seus adversarios politicos. E' na
tmal que a.ma.nhã ee diga que esta. emenda. tem por 
fim aproveitar a este ou :iquelle candidato desta. ou 
<!aquella provincia. 

. Acre,iite V. Ex. e a ca.mara. que neste momento eu 
!'.io cogito a. quem possa aproveitar esta. emen.la, no 
c.aso de ser 3.dopt:tda.. E se acreditarmos nos boatos, que 
por a.hi se propalão, quando esta emencia fosse conver
tida em lei, ella teria. de aproYeitar aos nossos adver
sarios. 

O Sa. ANDRA.DE FIGI!EJKA. :- O homem põe e Deus 
d!;püe. 

O SR. CA.RNEJao DA. CcxaA. :-Mas ainda nesta hypo
tllese eu me dm-ia por contente por ter prestado um 
~.:rviço :í. minha provincia. 

Foi antes o exemplo, dado pelos illustres signatarios 
d.este projecto, em cujo numero eu vejo mui distinctos 
Eoerael, que me animou no cumprimento do dever pam 
com a provincia que tenho a honra de representar. 

Tenho conclnido. (Muito bem, muito bem.) 
Yêm :í. mesa., são lidas, apoiadas, e entriio conjuncta.

mentc em discussão, as seguintes emendas : 
«Art. t.o As províncias do Pará, Parahyba, Per

nambuco, Alagoas e S. Paulo darii.o cada uma mais 
ui:l deputado e um senador. · 

"Art. 2.0 O go,·erno imperial determinarA uma nova. 
<l:üsiio dos districtos elcitoraes, assim como fará. a dis
tribui\·ão dos membros das assembléas provinciaes nos 
termos dos §~ 2° e 6<> do art. 1° da lei u. 1,082 de 18 
C.e Agosto de 1860.-Car?le;ro da Cunha.-Pi11to Pessoa. 
-_·!.de Olit·eira.-Casaào.-João :lfendes.-Sobral Pinto. 
-Alencar Araripe.-B. de Araçagy.-Pinto de Campos. 
-Floriano de Godoy.-Rapo•o da Ca11J4ra. » 

" A provincia do Rio-Grande do Nort~ dar:i. mais 
<ions deputados e um senador. -Rapo•o da Camata. " 

" Ao art. 1• accrescente-se :-A província do Piauhy, 
~. ào Rio-Grande do Norte e a. do Rio Grande do Sul 
mais um cada uma.-A. Coelho Rodrigues. » 

" A província de Goya.z dará quatro deputados :í. 
:,s,embléa. gera.!, sendo dividida em dons distr1ctos elei
toraes.- Cru:; Machado.- Cardo•9 de Mene:::ts. - Mtllo 
lliallos. » 

O Sr. Plnbelro:-Não contAva, Sr. presidente, 
ter de occupar hoje a attenção da cas11: a justiça. do 
projecto que se discute é tão manifesta, assenta em 
factos tão patentes, que cu chPguei a perauadir-me de 
que niio se erguirill. neste recinto uma só voz pnra com
batê-lo; enganei-me entretanto, vejo que ba q11em 
queira emha.rcar ... 

Deixarei de apreciar o tacto com que o honrado 
deputado que acabou de íallar achou ser a pedra. angll
l~r ~o F]'stema representativo a distribuiçiio pelas pro
YlUCl&s dos membros do pa.rl,.mento, de modo que :í. eua 
Parabyba coubeose mais um deputado par& ter seis, 
emquanto o Pará. se devia resignar a não contar m .. is 
de quatro, po•que regularmente já a. deputação a.ssi
gnad.n em 1822 á. sua oircumscripçoo foi elevada com 
os deputados da provincia do Amazonllll, que della foi 
desmembrada.. Deixarei de apreciar igualmente o prin
cipio trazido pelo illustre dcp11tado de que a represen
tação das differemes circumscripções de um pa1z deve 
guardar relação unicamente com a massa. de sua 
popul•ção .•. 

O Sa. CA.n!IEino DA. Cçr~aA.:- Prinoipalmente. 
O SR. PlNHEtB.O :-..•• quando t.•mbem o commercio, 

a riqueza e tantos outros elementos que constituem a 
prosperidade dos povos, têm o direito de ser represen
tados nu eam.a.ras legislativ&ll. 

O Sa. CAJL.,BJBO DA. Cu11n :-Semduvida. 
O Sa. PtmlJmLo :-Desde, portanto, que se reconhece 

oue tambem o commercio e a riqueza devem ser con
bideradoa na dietribuição dos membroe da representsçio 
<ie um pa.iz, que den aer tratado ~om i:uald.ade em 

todo• os seus pontos, e• não tenho medo do para.l.lelo, 
mesmo com outra.e províncias, quanto maia com a. da. 
Parahyba. 

O SR Ã!\'DB.A.DE FI~õllEIU. : - O nobre deputado não 
combateu o projecto, quiz sómente emblll"car nelle. 

O ~a. PlNIIEIII.O :-Mesmo em relação á popul.açíio 
talvez eu não errasse assegurando á.. camara que se 
não é maior a do P3l"á., é pelo menos irual á da Para.-
hyba. · 

O Sa. CAR.'\'Eil\0 DA Clo1\11A. dí. um aparte. 

O Sa Pmastao :-Tratando da. producçio da su. 
pro..-incia, apresentou o illaatre membro & cifra. de 
5,000:000S, mas esqueceu a de Pará, g_ue, segundo o 
relato rio do ministerio da fazenda distri h ui do nesta 
casa, foi no exercieio de 1869 a 1870, de 13,3~5:00011, 
isto é, quasi dous terços ma.ie que a da Para.hyba. 

O Sa. A. DE 0LITEtllA. :-0 Pará rende 13,000:00011000! 

OSa. PINBEtRo:-Nio me refiro á. renda da provin
cia e sim á. sua producção verificada pela. expor
tação. 

O SR. C.ull'l'EIRO DA. CuNHA. :-Em •eringas. 
O Sa Ptr.'BEiao :-A seringa é dinheiro, e ouro é D 

que ouro vale. 
O Sa. A. DE ÜLIVEII\A. :-Não ha cultura alli '? 
(lia outros apartes.) 

O Sa. PmHBtao :-Pergunto aos nobres deputados o 
que entendem por cultura 1 Se abrir os caminhos, aan
grar a. arvore, recolher e preparar o leite, reduzi-lo :í. 
massa, etc , não é cultura ; sJ esta consiste uniCll.
mente em cavar a terra, entfio eu devo dizer que nem 
mesmo o fabrico do assucar e a. preparação io café 
devem ser considerados cultura, mas sómente o seu. 
plantie. 

O Sa. AIIDMDE FJGtlElJU.: -.Na Parahyba IÜÕo b. 
creação de gado 'l 

O Sa. CA..aNEtao DA. Ct:NHA. :-Ha. 
O Sa P111BEIRO :-Está. no caso da seringa ; na cria

ção do gado tambcm não se cava a terra. 
Como ia dizendo, Sr pre•idente, se o P&rá produz 

13,000 contos em quanto a Parahyba eó produz 5,001}, 
eu não posso deixar de apontar este resultado comD 
effeito de maiQr população, '\isto como suppõe maior 
numero de br11ços. 

O S11. CA.a:-oEmo DA Cu11nA. :-Provêm isso do maior 
valordos &eus productos. 

O Sa PJ,.nEJao;- Pois bem, vejamos a importação; 
emquanto a Parahyba importou o anno paaeado 
59:ti02S, o Par:í. importou 8,19i:5HlS! Provir:i. tam
bcm isso de que as mercadorias importadas no Pará. 
são de maie alto preço, ou indicará. apenas que tãD 
amplo con5umo é conscq uencia de maior população 'l 

O Sa. CA!II'iEtao DA. CUNHA. : -E' que o Pari suppre 
o Perú, Bolivia, etc. 

O SR. PI!IIIEtii.O:-Como está. enganado o honrado 
deputado! as mercadorias importadas com esse destincr 
não síio despachadas para consumo. 

Recorreu, porém, Sr. presidente, o distincto repre
sentante da. Parabyba ao rclatorio do ministerio do 
imperio do anuo passado, e, fundad<l nelle, proclamou a 
densidade da. população na. •na provincia, onde, segundo
refere este documento, 3,407 alumnos frequentM.riiono 
anoo transacto u escolas de instrucção primaria. Como 
vt! a eamara, estou na. disposição de acompanhar o nobre 
deputado, aceitando todos os factM pnr elle tmzHoa ao 
debate: recorrendo ao mesmo relatorio pag. 57 encoll
tro~.r-se-ha que no roeRmo anuo 5,408 alumnos frequen
tirio no Pará. aa ti!COlae de instrucção primaria.. Nio
provará. ainda este facto, que me»mo em população niio 
tenho de que temer o pa.riillelo que pretendeu estabe
lecer o honrado dep11tado'l 

Se, deixanio a inatrucção primaria, tomo como pon~ 
de comparação a aecundaria, ainda i patente • mpe
riondade do P~ pois que, segun4o o meamonlatorio, 
unico dado po1itivo apresentado por S. Ex., frequen
t.ário na Parabyba 167 alumllot e JIO Pará 866. A G.ifre-
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:reaça; como V\3 V. Ex • . Sr. pxesi4etrte,~tásemprepr~ 
:porcional :í. importa.ncia das duaa provi,ncias. . 

U!ll Sa. DJ:PllTA»> : - Provem isso da. proximidade 
e:n qu~ a Parahyba. se acha. de Pema:nb.uco, para. cuja 
:fnculda.de affiuem. muitos estudantes seua. 

O Sa. Pr.•Bzmo : - Sobre não tratar eu neste mo
::nento de· Clll'SO superior .ou dos estuiiautea que se des
tinão a.os estudos superiores, accresce que ta.mbem o 
Pará. .envm n sua n1ocidade, e .não só p>ra. o Recife, 
como para a .A.llem.s.nh:l, Franç:t, Estados-Unidos.e Lia
boa particularmente, que é . onde se educa uma boa 
parte d:>. juYentnde paraense. Já vti, portanto, o nobre 
deputado que a populaçii:o do~~ não é tão mesquinha 
como se afigura á: .SU:J. unagmaçao. 

Se recorrermos á guarda. nacional encontraremos 
ainda no Par.!. um numero ma.ior de qualificndos; e, 
pois, como pretende o honrado deputado provar a ma.ior 
população da Para.hyba. ~ Nós não temos estatistica, mas 
s:om os dados existentes não o conseguirá S. Ex.; em
quanto o Sr. senador Pompeu em seu compendio de 
;!;eograpbia a.ssigna á Pnrubyba uma. popUlação de 
300,000 almas, dá ao Pari 380,000! Se recorrermos 
successiva.mente ao juizo de todos os homens doutos, 
<J.Ue nestes ultimas annos têm feito o calculo da. nosa:~. 
população, teremos ainda o mesmo resultado. 

(Ha "arios aparte..) 
Pugae.udo pela elevaçi'io do numero da. represen

tação da minha provincia nesta casa e no sena
do, eu não o faço por vaidade ou mero desejo de 
ver quinhoa,dos mnis trca <>u quatro individuas; o meu 
pcn.samento é outro, e resume-se na. igualdade da re
presentação nacional. Quero que todas as proYincias 
sejiio representadas de iórma que :pesem nos conselhos 
supremos da nação na altura da unporta.ncia. ~·cada 
umn. Aceitaria. qualquer ba,se, ~o~tanto que :fosse ,gernl 
e trouxesse para todil& .as . provmc1as um a.ugmento .011 
diminuição na. sua. repmentaçiio em ordem a, que a. 
influencia de cad:l uma. nos .destinos do pa.iz, foi!Se pro
J•orcional á força, que traz: a. communida.de. Niio se me 
d:aria1 portanto,. de ver o Pará representado apénas por 
trcs ueputados1 comte.uto. que aa outras . pro\·incias que 
estão em identicu, se niio ~iorea condiçües, reduzissem 
a sua representação, para. réatabelccer a h:~ormonia que
Lra.dn pela designaldaàc d:l. influencia que CD.d:l. um& 
I.!Xcrce nu direc\'ão dvs negocias publicas. O que me 
dóe, Sr. presidente é que o Pará, cujas rendas attin
:;em a cerca. de S,ÚOO contos, se veja representado por 
trcs deputados, emquuto a Pa.rahyba, cuja. alfandega 
:1:io rende 150 contos, o seja por cinco. 

(Ba algum aparttl.) 
Que importa que nós produzamos gommn cl:lsticn 

t: não aaaucar ou café : a. gomma, clastiCD. no Pará. 
é producto do trabalho do homem, c se a se
ringueira. na.sce espontaneamente em o nosao solo 
uberrimo, não é isso r••ziio para sermos dcsconsideru
dos perante o pa.iz. Ca.hiase eJla. do <X-o pri!p:!l':ldn como 
o maná no de~~erto, e não nos restasse a nós senão o tr:L
balbo de leva,-la á lllf:mdegn, teri:unos ainda. li.Ssim o 
direito .de ser tratados c respeitados na altura. da. nbllS
tança..em que vivessemos e da contribwçiío com que 
entrassemos para ll8 despezas gcraes do paiz. 

(Ha um aparte.) 
Se a renda geral niio basta para convencer ao 

honrado deputado da superioridade da provincia 
do Pnrá. sobre a da Purahyba, porque para ella 
contribuem no seu conceito os productos do l\fara.
::~hiio, Go,Yaz, etc., exportados peln alfa.ndega ·do Pnrá., 
recorrere1 :í. receita provincial pa.ra estabelecer o pa.
T:illelo. E' ainda o relatorio do ministerio do imperio 
de 1870 o documento a que recorro pela confiança que 
:merece ·ao ilh:stre deputado a queiC respondo. Com 
effeito, delle consta ter sido orçada. em t 600:000a a, 

:receita provincial do Pará no nnno de 1869,-entretanto 
que a da Pa.rahyba. o foi em 494:2738093. 

(lia um aparte.) 
Accito1 já. o IÜsse, Sr. presidente, scjiio trcs . os depu

tados pelO . Pará, :rnaa reduza-se a. Para.hyba a, um 
ou. quando mu~to a ~ous, na ~ de que ainda 
:.ssllll elh. ficana liiAls bem qumhoada, vl8to como 
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~sua, i.mport,a.D.cia,.:,está .na •. r~a •. ~:um·terço para.. 
com ·a.. do ~ará.. Nao. se pretenda. ,.ent.retanto-,que tenho 
má. . vontade i Parahyba.; ,desejaria bem .vê-la .. repre- , 
sentada por um nnmaro muito ma.ior de ., deputa- . 
tados, uma. vez ,que .por sua P9Pulayáo e .riqueza.ome
~· Se tomo esta. pro!Ülcia-para ponto 4e.compa
r&Ç".I.O, o faço pela sem-~ com•que o honrado. depu
tado procurou atnel!quin.ha.r o.Par.i. no .intuito de me
lhor. ,elew~la. Nilo tenho. cinmes du demais provincias 
do Imperio, nem o Pará., ~ujos sentimentos .reprcaento 
neste . momento, . tem,. o .qnc .invejar. :l.s suas co-irmiis: 
quero sómente um tratamento igU&l para toda.s.: · 

.Se .:; distrib~ção dos representantes da. nação em 1822 
fot fe1ta com tgnaldade~ e ao Pará coul!e então s6 tres 
~eputados, deri':"a ~sso <Ul. importa.ncia. quasi nulla. que 
tinha esta provmma ha 50 annos; e.para não.estar até· 
hoje quebr:~da essa igualdade, fôra preCiso g_ue o desen
volvimento de todas a.s províncias tivel!se S1do sempre 
na mesma proporçãe. Quem não . sabe, porém, que 
assim não tem suceedido ~ Emqua.nto umas se desen
volvem, outras estacionão, e nas mesmas que cami
nhão, tel":lO todas andadO com o mesmo paô60 't ·. Pela. 
negativa. já . tem sido respondido pelos poderes .compe
tentes , porque ma.is de uma provincia. tem tido aug
mento em sua representa~ . 

Se isto não póde ser contestado, não se poderá invo= hoje para negar ao Pari o augmento de sua repre
sentação o facto occorrido hs. 50 nnnos de lhe terem sido 
distrihuidos sómente tres deputados. Se é verdade ·que 
muitas vezes se diz que o Pará. está. muito a,trazado, 
não tem população nem industri:r. de qualiàade alguma, 
é habitado por Indios, etc., é t:unbem vcrda.çle que 
nem sempre as pessoas que o dizem têm o criterio m
dispensavcl para apreciarem taes proposições ; o Pará 
de hoje não é o Pará. de 1822, c todos os homens dou
tos . que o tem visitado apregôiio o seu a,lto :(lrogreaso e 
desenvolvimento, estando hoje :mai& conhec1do na Eu
ropa..e na .A.merica do que muitas · dns provincias então 
maia de._oenvolvidas. A ca.pital do Puá. é a. quarta ci
d:ule do lmperio, c o seu commarciQ é dos mais impor
tantes do Brazil. 

O Sa. CAR~EIRO D.l Cc:sliA dá nm aparte. 
·O. ia. PL"'n&tao :-0 nobre deputado não tem conhe

cimento do Pará ; se o tivease não formaria. juizo tão 
erroneo a seu respeito. Se, percorrendo o interior :da 
provinciu, . niio se encontra a. população tão accumulada 
como na. Para.byba, prova isso menos a inferioridade 
numcrica de sua. pupulaçilo do que a. vastidiio de seu 
temtorio. Se o Pnr:í. estivesse tão povoado como a Pa
rahyba teria nüo uma popul:içiío igual, ma,s oito ou dez 
vezes maior; visto como o seu. territono é outras tantas 
vezes maior que o d3. Parabyba. 

AindA assim, Sr. presidente, sem fa.llar dos municí
pios mais povoados do Pará., que não conheço pessoal
mente, direiácnma.ra. que o de Bragança, aliás. vasto e 
extenso, é grandemente povoado, encontrando-se ao 
longo de Ell:L8 estrndns e á. mar~cm particularmente dos 
seus rios um fogo ao p.; de outro fego, uma casn junto 
de outra casa. 

O Sn . .ALE:scAn AnutPE :-Apoia<lo. 
O Sa. PtNnEmo :-Folgo bastante, Sr. presidente, de 

encontrar o testemunho insuspeito do illUstraclo depu
tado pelo Ceará, que já o.hi 1oi juiz de direito e tem 
razão de conhecer os factos de qnc dou testemunho i 
cam:r.ra.. 

O Sa •. ALENCAR AJURIPE :-0 angmento de deputado a 
pedido pelo Pará é .muito justo. 

O Sa. Ptlii!J:JRO :-Isto posto, Sr. preaidentej'\'On con-
cluir estas poucas consiàeraçõe8; declarando á eamara 
qac voto pelo projecto e contra a emenda offerecida 
pelo honrado dcputado·peln·provincia :da Parahyba. 

o .Sr. li' a-e. de &Kalar a-Direi poucu palavras 
porque .o nobre deputado pela.. provincia. da Parab~ba 
não imp~ou directa.mente em. s.u discurao o pro1ec- · 
to de que se trate.,. pa.teeendo t<lr por fun !!Õment.e JUs
tificar a emend& que ofl:ereceu para. augmentar-ae o .nu
mero d011.represenantea.da aua .pro,'ineia.. 

Entretanto, como o noke·dcputado tratou de compa
rar os elementos existentes nestr. provincia e m. ;dQ 

11 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 14:21- Página 1 de 4 

82 SESSAO EM 23 DE MAIO DE 1871. 

Pari , no intuito de mostrar a inferioridade da ulti--.· 
ma. em relação :to numero de representantes no parla
mento que a. uma e a. outra. deva. CQmpetir, contestarei 
tal \)roposição. _ 

Fundou S. Ex. o seu termo de comp~o nas esta
tiatica.s eleitoral e da guarda nscionl!l. {l11cm desco
nhece, parém, quão falliveis são estes dons e~emez:tos '? 
Quem ignora q=to se tem abusado na qualificaça.o de 
votantes e ~e guardas nacionaes, exs.gera~d~-ae e;n 
muitas loc3lidades o seu numero'? Essas esta.ttsttca.s sao 
portanto a.s menos dignas de consideração para servirem 
de base :J. termos de compuaçio. 

A differença para menos que bllja. porventura a. este 
respeito, em relação á. {lroyincio. do Pará., poder~ apenas 
provar que nesta provmcta se procede com m:us escru
pulo, e menos ~tbusos se commettcm do que em outras. 

(Ha um aparte.) 
E é certamente conhecido que o Par:L é uma das pro

vincias onde ha mais regularidade em todo5 os actos 
co::1cernentes á.s eleições, e onde estas se fazem em 
geral sem fraudes e sem violencia.s. 

Na falta, que se::1timos, de dados cst3tisticos segu
ros, eu me limit:Lrei a apresentar á. consideração do 
:1obre deputa.do,para fazer-lhe ver a ine)Cactidão de sua. 
asserção, os que se referem :í. instrucção c á riqueza 
publicu., isto é, os que mais credito merecem por as
sentarem sobre bases positivas e inecusaveis, e terem 
muita signiíi~ção na ma.teriA de que ~e tra.ta.. 

Ore., se consultamos os primeiros, vemos, como já se 
observou, que ao passo que as escols.s são frequent3das 
no Pari por seis mil e tantos a.lumno8, as da Pa.rahyba 
osãoporpoueomai& de tresmil, isto é,quasi a metade; 
e se comparamos o rendimento das du:J.s províncias, 
ach:mlos, segundo a tabella junta ao relstorio do mi
nisterio da fazenda!.. apresentado no corrente anno, que 
o da província do .!:'ará, no 1° semestre do exercicio de 
1870 a 1871, elevou-se a 2,620:000S, desprez:J.d!ls as frac
ções, entretanto que o da Parahyba, neste mesmo pe
ríodo, foi apenas âe 78:000$000. 

O Sa. CAR!\-r:mo nA CusnA : -,-Por essa. regra, quan
tos devia então dar o município neutro '1 

O Sa. FAUSTO DE AGUIAR:- Responderei ao nobre 
deputado que a exportação do Pará é de productos d:l. 
província .•. 

O Sa. CARNEmo nA CcsBA. : -Que vão do )!a.ranhão 
e de outras províncias. 

0 Sn. FAUSTO DE AGUIAR: -Do ::IIarnnhão niio Yai 
llllda ... : 

O Sn. SIQt'EJJ\A 1\IE:-o-nEs : -Apoiado. 
O Sn. FAUSTO DE AGUIAR : -E poucos são comynra.

ti,·amente os productos que concorrem d3s pro\·mcias 
do Amazonas, Goyaz e 1\Iato-Grosso; note-se entre
t:l.:lto a differençs. que ba entre os rendimentos para os 
cofres geraes de 78:0008 para 2,G'20:000S entre as pro
víncias da Parabyba e do Pará. 

O Sn. CAaSElllO DA Ct:snA : - O nobre depubdo não 
sabe que não ha c:>tportação dircet!l ~ 

O Su. FAt'STO DE AGC!Ai\: -lia. 
Kão se póde contest:J.r que 11 riqueza é -.:m cleiOento 

muito importante, no assumpto em qucs!ão; a. riqueza 
crc:~. relações, interesses c direitos que devem ser re
presentados. 

Disse t3mbcm o nobre deputado, e ni•to tocnrei de 
passagem,_ que n província. do Pará já teve a.u:;mento 
no numero de selli! representantes, porque dcll:l for:io 
separados o territorio que constitue hoje a provincia do 
Amazonas, c a. pequena parte que pn•sou para. n do 
Maran!Jiio. 

Maa é necessario primeiramente que se observe que 
ambos estes territorios crão de pequena in,p•>rtllncia 
em relação a toda a provincin, c l!m segundo lugar, que 
qU:l.lldO ií. província i! o Pará foi fixado o numero a.ctual 
de trcs dcputa.dos, hn qunsi 50 &Imos, clla er.L de minim:;. 
importa.ncia em rela<(iio ao que é hoje. Tod•>s 11abem 
que o Pari é uma daK provinciiUI que tem tido mais 
rspido progresso n todos o• respeitos, cJe,·ando-ec a 
ponto ta.l, que ba. immcnsa dU.t:tucia entre o ~·'u estado 
tctn&l c o dnquclla épocn. 

O Sa. PI!Q!Etao :-Relativamente m:üs. 
O Sa FAUSTO DE AGWAR :-Disse o nobre deputado 

'uma ..-erdade quando estabeleceu o principio que ajusta 
distribuição do numero dos representantes do paiz, no 
parlamento, pelas suas differentes circulllScripçõcs, é 
uma das m:ús importantes condições do systema. re
present:ltivo ; mas não attendeu a que, em virtude 
deste principio, devia. presur a sue. plena. aCQ..:.iescencia. 
a.o projccto, embora q uizesse estender a outras pro
víncias a justiça que neste se faz á do Pará., porque, 
como está. na consciencia de todos, é est:l provincill. !1 
que, em relaç:io ao que vale, menor numero de repre
sentantes texn no parlamento. 

Os Sns. PINHEIRO E StQt:ElllA ~fE:SDES :-Apoiado. 
O Sn. FAt:sTo DE AGt:lAR:- Não farei mais obser

vações, porque ji o meu nobre collega. e amigo que 
me ptccedeu respondeu satisbctoriamente ao nobre de
putado pela. Parahyba. 

Ninguem mais pedindo n r<tlavra, fica. a discussão 
do art. 1° encc..>T.~dn. 

Dada a ordem do din, leYant3-se a sef~ão á.s quatro 
horas da wde. 

Ses!IÜO em 23 de Maio. 

'1'1\ESIDE:-iCIA DO SR. CONDEnE DAEPESDY. 

StmMAI\IO.-Expcdicnte.-Prillilcgio a J. J. F. Re::ende c 
Silra.-Pernües a diverso•.- Juúilaçüo do cot~«tlheiro 
J. C. Soares. -Matricula. de estudantu.-Lotcria.s.
Limitu dM prot•incia. de Sergipe e Alagó!LI. Appro
"t:açllo.- Prieilegio a B. S. Ascagne. Approvação,
Pcm.,c. a dillersos. Approvação. Loterias. Appro-
11açl::o.-Ordem do dia.-Crca.çilo de collegios fleitoraes. 
.Approvaçilo - Desanmxação de collcgios eleitorau. 
Votaçllo. - Designaçllo de collegios eleitoraes. Votaçúo. 
-Aposentadoria a funccionarios publico•. Votação,
Pa.trimonio da camara muiilcipal da villa do Turyassú . 
.Approeação. -Augmrnto de deputaç~o. Votação.-Des
apropriação de terrenos. Encerramento.- E!eiçilo de 
Perllambuco (2° districto). . 

Ao meio-dia, feita. a chamada, e achando-se presen
tes os Srs. Conde de Baependy, Portella, Para.nhos, 
Pinto Pessoa, Guimnrães, Souza Reis, Joaquim Pe~ro, 
Diooyzio :ltartins, Cs.millo B:~.rreto, Luiz Carlos, Car
neiro da Cunha. Floriano de Godoy, G:1ma Ccrq__ueira, 
Angelo do Amaral, Evann-eJista Loliato, Taques, :Sobral 
Pinto, :Menezes Prado, '13ittencourt, Heraclito Graça, 
Az.ambuja., Simões Lopes, Cardoso de Menezes, Ferreira. 
da Veip;:t., Raposo dn Ca.man, Cruz Machado, Barão da. 
Vil!& da. Barrn, Corrêa, Pereira da Silva, J:~.nsen do 
Paço, Coelho Rodrigues. barão de Anaja.tubn, Candido 
da Rocàa, Diogo de Yasconcellos, Alencar Araripe, 
Pereira Franco, Pinto de Campos, Aureliano de Carva
lho, Bahia, Manoel Clementino, Bandeira de Mello, 
Joaquim de l\1endooça, Lamego, Canedo, Lima e Silva, 
Duarte de Azevede, Dias da Rocha, Cícero Danta•, Fiel 
de Carvalho, Antonio Prado, Dominguc&, Ferreira. de 
Aguiar, Barão de Araçngy, Augusto Cha,·es, Barão de 
Anndia, Moreira da Rocha, Fausto de AWJiar, Ca8ado, 
Araujo Góes, l:"erreir:t. Lage, Perdigão Malheiro, Jun
qucira, Gonçalves da Silva, Pinto Moreira., Mont.ciro de 
Castro, Jeronymo Penido e Araujo Lima, a.bre-se a 
Eess!to. 

Comparecem dcpoi~ de aberta a sessão os Srs. Duque
Estrada Teixeir:t., Pinheiro, Capnnema.J. Siqueira. J\len
dci!J Silva Nunes, Paulino de ~o117.a., Teixeira Junior, 
Jo,.o Mendes, Paula Tolcdo, Rodri;;o Silva, Benjan:im, 
Corr~:1 de O!h·cira, Augusto de Ohveira, Jo•é Calmon, 
Mello Mattvs, J . de Alencar, !Icnriqucs e Andrade Fi-

. gucira. 
Faltão co:n J'nrticip:u;iío os Sn;. &eis Rocha, Borges 

Mont.ciro, C:~.nll.ido Torre~ , Fernandes Vic1r:1, Méllo 
ltef('l, Nebis.s, l'edemeiras, Rosa, Salles e Diogo \'clbo; 
c um dla os ~rF. Almeida Pereira, Affonso de Car
valho, ll:ln-os Cobra, C:~.ndido Murta, Camillo Figuei-
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redoJ. Costa Pinto, Fontes, F. Belisario, Ferreira y·llUl
na, l:i&lvão, Gomes de Castro, Gomes da Silva, J. de 
Alenc~; Leal de Menezes, Leandro :Ma.ciel, Mello Mo
r:leS, m.ora.es Silva, Pinto Brn,"'ll, Pinto Lima. e Vi
cente de Figueiredo. 

U-se e approva.-se a :J.Cta. da antecedente. 
O Sn.. to SECRET.o\11.10 dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio do ministerio do imperio, envi:tndo a cópia 
do decreto acompanhado de documentos, pelo qual S. M. 
o Imperador houve por bem conceder pensão a Bel
mira de Mascarenh:ts Arouca..-A' c~mmissiio de pen. 
sües e ordenados. 

Outro do mesmo ministerio, remette::1do as nuthentias 
ela eleição a que se procedeu ultimamente nos colle~ios 
de Nazareth, Oliuda, Iguarassú e Limoeiro, do 2• 11is
tricto eleitoral da província de Pernambuco, para o 
preenchimento da vaga do Sr. comelheiro Theodoro 
::~!achado Freire Pereira da Si!v:t.-A' comlllissão de 
poderes. 

Outro do to secretario do senado, participando que 
o mesmo senado adaptou, e vai dirigir á. s:mcc-ão im
perial, a resoluçiio que autorisa o govemo p~ra con
ceder á. companhia ou emprcza que se organisar para· 
construir uma estrada de ferro n:1 margem do Rio 
Jequitinhonha! isençã.o de direitos de importação quan
to ao materiaL destinado :í. sua. construcção, e outros 
favores, ex.ceptuada a gara.ntia de juros.-Inteirada. 

Ontro do mesmo secretario, participando que o se
nado adoptou, e vai dirigir á s:mcção imperial, a reso
lução declarando que a isenção concedida :í.s emprezas, 
de que trata. o decreto n. 1,728 de 29 de Setembro 
de 1869, comprchende niio só e material destinado ·i 
constrttcçii.o, como todas as r.aachina.s e material ro
dante que forem necessarios para o transporte de cargas 
e passageiros e estabelecimento de officinas.-lntcira'ãa. 

Outro cio mesmo secretario, participando ter constado 
ao sena.do que fôra sa.nccionado o decreto pelo qual é 
outorgado o consentimento de que trata o art. 104 da. 
constituição, par:1 S. M. o Imperador eahir do lmperio 
e declarJ. q_ue durante su:t ausencia governará a prin~ 
ceza imper1al a Sra. D. Isabel.-Inteirada. 

Outro do mesmo secretario, participando que o senado 
adaptou, c vai dirigir á sancção imperial, a resolução 
que reduz as prestações :1nnuaes a que ficou obri"ado 
Thomaz Pedre1r:1 Geremoabo ao thesonro n:tcionnl ~mo 
fiador de José de Cerqucira Lima c Evans & C.- Iu
teirad:L. 

Cinco do mesmo secretario, envia-ndo, por não ter 
podido o sena.do d:1r o seu consentimento, as proposi
çües desta cama.ra :~.utorisando o p:ovemo pa.ra manda.r 
matricular diversos cstudantes.-lntcira.da. 

Um req~erimcnto de Antonio Joaquim de Almeida, 
pedindo baixa. de praça. do batalhãt!l de engenheiros.
A' commissão de marinha e guerra. 

Outro de Edward Pellewc Wilson, pedindo que sejão 
approvados os favores que o corpo legislativo tem con
cedido aos que têm permissão para. lavrar turfa, pc
troleo e outros minenest como obteve o supplicantc 
por decreto de 30 de Junho de 18~9 e 31 de Janeiro 
de 18i0. -A' commissãe de agricultura, minas e 
bosques. 

Outro de Laurindo José Precioso, pedindo uma pensiio 
equiva.1<!nte no sen soldo, q•ando praça., on a. sua refor
ma com aa me~ma.s V:IJltagens.-A commissão de pen
sõea e ordena.dos. 

Outro de Guilherme ' Frederico Victorio da. C~:;~ , 
pedindo para fazer exame do 1• a.nno medico da corw, 
prestando antes o do preparatorio que lhe falta.- Á 
commissão de instrucçZio publica. 

Outro de Henrique Carlos Fel~en, pedindo para 
i&zer exame de a.utomia de~criptiva e physiologia logo 
<JUe seja apP.rova.do no! exames doi! cunos que fre
yuentou.-A colillX1Íl:5ii.O de i.t:strucyão p'iiblica. 

Outro de Antonio Francisco Pereira de Carv:tlho, 
'PCdindo para fazer exnme das materias do 1 • anno da 
faculdade de direito do Recife, depois de exhibir o 
preparatorio que lhe blta.-A' mesma coiiUDissS:o. 

Outro de Hila.rio da. Silva. Figueira Junior, pedindo 
para fazer exame do 1• a.nno medico, logo que tenh:~. 
ex.hibido o exame do preparatorio que lhe falta. - A' 
mesma. commissão. 

Outro de José Manoel Cavalcanti de AlmeidaJ ~ndo 
para fazer exame do 1° a.nno da faculdade de direito 
âo Recife, que frequenta como ouvinte, depois de ap
provado nos prepar::ttorios que lhe faltão. -A' mesma 
commissiio. 

Outro de Joaquim Olympio de Paiva _pedindo para. 
que sejão válidos os exameG que já exhilno, para. poder 
matricular-se em qualquer dà.s academias do Impetio, 
visto ter já. passado o tempo de quatro annos que apre
sentou os seus exames, pelo que pede dispensa. do lapso 
de tempo. -A' mesma commissão. 

Outro de Helvecio Xavier Lopes, pedindo para fazer 
exame do to anno de direito do Recüe, depois de ap
pro,·ado no preparatorio que lhe falta .-A' mesma COm
missão. 

Outro de Satnrnino Ferreira de Carvalho, pedindo ser 
matriculado no 1• :~.nno medico da Bahia, e depoh de 
a.pprovado no preparatorio que lhe falta, fazer e:x:une 
do referido anno.-A' mesma commissão. 

Outro de Francisco Silviano de Almeida. Brandão, 
pedindo pa.ra. fa.zer exame vago do 3• anno medico da 
cõrte, depo~ de approvado no 2•, em que está matri
culado.-A' mesma. cemmissiio. 

Outro de João Yelloso de Oliveira, pedindo ser adnli.t
tido a exame das materi:1s do 3• anno da escola de 
marinha, depois que exhibir o exame de physica do 
2• anuo, em que se acha ma.triculado.-A' mesma. com
missiLo. 

Outro de Joaquim de Almeida Pinto, pedindo nova
mente dispensa dos direitos de importa~ par:1 os 
exemplares da. sua obra que mandou impnmir nA Eu
ropa, intitulada Diccionario de Botanica Bra::i!eira. 
A' commissão de fazenda. . 

Outro do Dr. Aprigio Justíniano da Silva Guims.rães, 
pedindo um anno de licença com todos os '·encimentos 
para tratar de sua saude.- A' commissii.o de peusi:ies 
e ordenados. 

Outro de Eduardo de Azevedo Souza , 2.0 conferente 
da alfandega de Porto-Ale~e , pedindo um anno de 
licença com todos os venc1mentos para tratar da. sua 
saude.-A' mesma commissiio. 

O Sn. PnESIDE~TE diz que SS. l\I!II. lmperiacs re
cebem comprimentos de despedida pela sua proxima 
partitla para n Europa. Interpretando os sentimentos 
desta. eamar::t, entende dever nome:tr uma deputa<;ão 
para ir apresentar a Suas Magest:J.des os votos que a 
cama.ra faz pela sandc dos mesmos augustos senhore~, 
pela sua pros1>era viagem e pelo seu feliz regresso ao 
lmperio, reitcmndo na mesma occasião os protestos de 
l'ro!undo respeito e de lealdade da camar:1 par:l' com 
as pessoas de Suas Magestades e de sua augusta fa.mi
lia. Essa mesma deputação assistirá ao acto do em
barque de SS. !IlM. Imperiaes. 

Consultada. a cnmara, approva. a nomeação da depu
ta.~iio; e o Sr. presidente de ·111ra. que vai-se officiar ao 
go~·erno para saber o dia, hora e lugar em que S. !1!. o 
Imperador se dign:~. receber a det'utação1 a qual fi~ 
composta. dos seguintes Srs. : Paulmo de Muu, Barão 
<!e Ana.<lia, Angelo do Amaral, Bahia, Cícero D:l.Db.s, 
Bandeira de Mello, Silva Nunes, lllello :!.\Iattos, Janscn 
:!o Paço, Pa.ra.nhos, José Calmon, Capanema., Pinheir•, 
Di~ Velho, Diu da Rocha, Portell'> Pinto de Cam
po., Coelho Rodrigues, R!lposo da Camara, Li:na c 
::5ih-a, Lamego, João Meudes, Guimarães, Azambuja 
e )! enczes Prado. 

L&m-se , julgão-se objecto de deliberação, e viio a 
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos, os pro
jectos com que concluem os seguintes pareceres: 
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Si SESSAO E}[ 23-'DE 1\IAIO DE ·1871. 

Pall'II.IIGIO -A J. J. FAGC!mts DE BEZE..'IDE E SILVA. 

c A c:ommieSão de. agricultura, minas c boaques, to
mando em consideração a representação do cidAdão bra
Zileiro: João José:·Fagundes de Rezende e Silv&j em que 
pede.privilegio exehwvo pára. ex~lerar os rios Cayapó, 
Ma.r:uilião e seus a.flluentes e e.'ctnhir dclles ouro; prata 
e outros meta.es preciosos por espaço de 90 annos, com 
:1. condição :de entregar :l.o thesouro nacional durante 
dez rumos todo o ouro 9.ue extra.bir dAs lavras dos men
cionados rios e seus afflueutcs ; e tendo mais em consi
deração :3. informação da. presidenci.:l. de Goyaz c mnis 
documentes fornecidos pelo peticionario, é de pa.rccer 
que se :l.dopte o seguinte projccto: 

«·A assemblés. gera.! resolve : 
«Art. 1.• Fica o governo :w.torisa.do a conceder a 

João Josú.Fa~dcs de Rezende e Siln o privilegio 
. exclusivo por 90 annos. para laorar os rios Csyapó, 

MaranhÃo e seus- affi.uentcs. 
« Art. 2.• O conccssionario .; obrigado a entregar 

durante dez annos todo o ouro que extrahir dns lavras 
dos menciona.dos rios :10 thcsouro nacional, mediante o 
pre\'!) oorto' e invarisvel de 4S a oit:Lv:~. e AO juro de 3 % 
ao anno. 

" Art. 3.• São revog:~-das l1S disposições em contrario. 
« Sala · das commissücs, 22 de r.fuio de 1871. -

Pat.la Toledo.- Simões Lopes.- B. de' Araçagy • ., 

PE!'ISÜES A DIVE!ISOS. 

«'A comtn.iSsão· de pensões e ordenados, tendo exa
minado as cópias · dos decretos de Hl de Janeiro de 
corrente =o e os documentos que as mesml!S acom
panhir-:W,, concedendo pensões, é de pn.rccer que seja. 
adoptadc. o seguinte projeeto : 

" -A assembléa geral resoh·e : 
« Art. 1.° Ficão approvadas as se!!llintes pensões 

diariss concedidas por decretos de 14 de 'Janeiro de 1871; 
de WO rs . . aos soldados, do 300 corpo de voluntarios 
de patria Angelo Rodrigues do Nascimento, do 33• cor-

5o ilito Manoel Luiz: Pereira, de 34• corpo dito Antonio 
osé Raymundo, de · 43• corpo dito Manoel Felix da 

Costa, de 44• corpo dito José Ferreira da Silv:l., do 4i• 
corpo ditoJ.larccllino José dos Santos, do 3• regimento 
de cav:ill.arja ligeira.·José Francisco Antonio, do S•bn
t:llh:io de infantaria Justino Apa do 10• batalhão dito 
Gabriel Pereira Leite, do 13• bni;Jhiio dito Firmino Jos.; 
Pereira, do 21• corpo de C:l.vallari:~. da guarda nacional. 
do Rio-Grande do Sul Ismael RodriEUes; e do 500 rs. 
ao C:l.bo de esllnadm do 16• bntsllliio de infantarin 
Miguel ArchnnJO de Macedo, todos invalidados em 
combate. 

« Art. 2.• Estas pensües serão pagns da data dos 
respectivos decretos. 

a Art. 3.• Rcvogão-se asdis~osiçües em contrn.rio. 
« Sala. dAs commiseõee, em ~3 de Maio de 1871. -

C. Rocha..-Carneiro .da. Ctmha.-11. Graça." 

Jl,"llll.AÇÃO DO COlíSELUEinO J . c. SO.\nts. 

« Foi presente i commissão de ~>ensües e ordenados 
a petição do conselheiro João Crispininno Soares, 
lente cathedratico da. 2a cadcir:l. do 1° anno da. :f:l.cul
dade de direito de S. Paulo, na qual pede a esta ca
mara a grnÇ:l. de ser jubilado com todos os seus ,·en
cimentos. 

" O supplica.nte provou, com os llocumcntos que 
:tcompanhão ~ma pctic;-iio, ter exercido o magisterio 
durante o lon~o espnço de 35 annos, :l.Ssim como nnte
riormcnte, desae Maio de 1824, servido em outros car~os . 

«E, tendo-esta. cam'arn~:í.concedido outras jubita.<:ões 
em · identieas cire!lJl~Sb.nci:lll, pelos decretos legisbtivo; 
n. 1769 de 13 de Julho e n. 1,861 de 7 de Outubro de 
18iÕ, é de parecer que se adoptc o seguinte projecto : 

« A. nssemb!é& geral resoh·c : 
« Art, 1.• Fica o ~o\·erno autorisrulo a jubilar o co:~

selhciro João Cri•p1ni.'l.Do Sonres, lente cathedra.tico 
da.· 2L c:~.deira do 1• :l.nno d::t bculdade <le direito <lo 
;:;. Paulo com todos · os seus \"c::cime:Jtos. 

cc· ~ 2."' Revogw,-se. as dis~siÇões em~ntrario. 
a .Sala.&.s oommissües, em -3-de Maio de 1871.-

C. da Rocha..- Cli.rmiro da Cunha.- 1!. Graça. » 

liL\TBICt"LA. DE ESTUDA!'ITES. 

~ Frs.ncisco Borges Marques ped~ - pat·aser:admittido 
s. fazer acto de 1 • a.nno da faculdade de direito do 
Recife, cujas aulas frequenta como ouvii!te, depois de 
prestar exame de mathematica.~, unico preparatori<> 
que lhe falta. 

« O supplicante allegn. ter eatado ·doellte a.o tempo 
dos exa.mes, e acha-se habilitado para ser examinado 
no preparntorio que lhe falta. 

« A commissão de instrucção publica, • attendendo a. 
que o s~pplic:mte nrova com bons docume:l.tos o que 
allegou em sua petição, é de parecer que seja. deferid:t 
a aua pretenção, e para isso of!erece á camar:~.- do~ 
Srs. deputados o seguinte projecto : 

« A assembléa. geral resolve : 
« Art. Lo E' o governo :~.utorisa.do a m:mdar admit

tir a fazer acto· do 1• anno da. ·fnculd&dc de direito do 
Recife o estudante Francisco Borges Marques, depois de 
examinado e approvado em mathematicas, preparatorio 
que lhe falta. 

«Art. 2.• Revogio-se as disposições em contrario. 
"Sala.dns commissües, 22 de Ma.io de 1871.-Fer

reira. de ·,Aguiar.-Barilo da Viila da Barra. 
cc José ·Borges Ribeiro da. Costa., pharmaceutico, pre

parador de medicina legal e chimica mineral da. facul
dade medica da cõrte, pede para matricular-se no 3• 
anno medico depois . de . appro,·ado em inglez:, u:Jico 
preparatorio que lhe falta, . e depois de s.pprovado em 

.anatomi&-e pliyaiolo~a, que frequenta. como onviuto!. 
«O anpplicante, .&J.ém de- ser -um pharmaceutico t;;:,, 

di~~to, q~e é oac~ preparador da ~edieino;legal c 
-chmuC:l. mmer&l, ex.h1be attest:Ldos · mwto· honrosos dos 
lentes de anatomia c physiologis a respeito do seu. 
grande .:l.proveitsmento ::185 . respectivas -aulas; além 
disso, cita dons favores identicos feitos, um ao pha.rma.
ceutico Felippe Basilio Cardoso Pires por decreto de 4 
de Outubro de 1870, n. 1 ,842, outro ao pharmnceutico 
Antonio José de Fa.rin Filho por decreto de 17 de Ou
tubro de 1870, n. 1,886. 

cc A commissão de instrucção publica, attcndendo :é 
justiça que !?.reside ,í, petição do supplieante, offercce "
camsra dos brs. deputados o seguinte projecto: 

cc A l!Ssembléa geral resolve: 
« Art. 1.• Fica o governo :iutoriudo par:l. m:md:t: 

=tricular no 3° anuo medico d:3. côrte o pb.:mnaceutic,, 
approv-ado José Borges Ribeiro da Costa, depois de np
provado em inglez, c satisf:Lzer n lei na p::ute relativ:t 
aos exames de anntomi!l. e physiologia que· freque:J.t~ 
como ouvinte. 

a Art.~-· Revogão-sc na disposiçües em contrario. 
cc Sala das commissões, em 23 de Ma.io de 1871.

Barüo da. Villa da Barra.-Ferrtira de Aguiar. " 
« João de Moraes Yieira da Cunha pede tBra (p.e 

se mandem considcran·:í.lidos na faculdade de medicm.t 
da Bahia os ex:mllls de lntim e francez: feitos na J.? 
Recif~ . 

" A commissão de b.strucçiío publica, nüo v-endo i::
convcniente algum em se aceitarem n"um:~. faculdade 
os exames feitos em outra ele =terias em ambas exigi
das, uma , -ez: que em todas, desde que siio nccessarins , 
devem 8er Tegulnrme:J.te estudadas, c s.s s.pprovnç•)e, 
implicão a prcsumpção de que os estud:l.ntes appro\":1.· 
dos estud:í.rão regufo.rmente c com pro,·eito, é de parecer 
que sejn deferida~ prctenção do supplic:mte, para o qt: , 
ofterece :í. c:unar:l dos Srs. dcputad.os o scgubte 'i.lr-~
jecto: 

" A s.sse.-nl•l<)a geral resol.;e: 
" Art. 1.• E' o governo autorisaJo :J. mandar acei: o.:· 

u:1. faculdade de medicinn. dn Bahia os e=cs de la~i::1 
e franccz feitos n:~. do Recife pelo estuda.."l!c Jo:iJ <l! 
Mvr:res Yieira d1 Cu:.!Jn. 

" Art. ~-" r:.evog:ão-se a.q disj)osiçües e::J. C()ntr:~.r~~-
" S:~.la dn.~ co::l!nissües, ~~ Je !llnio <1~ lSi:.- F· ·· .. 

r~·! rtt d~ Aau:a,·.-!i. dtt ~ .. Ul~t :!tt !J, : rr~:. u 



; ,. ,.<< Le\}po!diJ ';çi1l~~avo , RptkíS"Pes. da . C~sta ,pede: · .p~ra 
f~zer .e:xoame do ; .1 o aq.ae .. • medtei9·' dáefacu:ldade-.·da-cô rte, 
.denQi:s de •artpróva:do no" exame ·<lth· ;r):hi~osop:~·Nt" que :lhe 
f&lta:. , · - ' ' 
.. ·. cc>O s1lppli~k:illeg~· prova-com ium:attestado q~~e·, 

· :de ter:sidOI aipp~6vlido .plenamente ·no exa.mel<ls-
, . _âcb:ando~.sé enfermo, Sl].jei:tou-sé'ássim •mesmo.:à;o 

~ral; e ;o ~eu esta)ia -de'salidenão -lhe·•p.erlllittin
do.: respender·· sa,tisfactoúa.mente,' · f o~• mal . succedido no 
e'x:amEPoral. 

« A · commi;;sãÓ' dé . instrucção p~'blica, atténélenclo 
;aa-attestado honroso qúe .. oYsirpplicante. apresenta>, se,c 
~undo o qual o supplicante foi um dos.··.a~u.m'lios mtl)s 
distinctos de philosophia, ,e. que· só ao se)l máo ·estado 

· de,"83.údé' po!lilti.'ser ·attí'ibüido o mão ré:Stiltado qu~·te~ 
· :ve, offerece á camara ·dos Srs. deputados· o segtunte 
,projecto: . . 

« A assembléa geral resolve : 

'' Art. 1. o' ·Fiilíl rJ" goverrr1i;ifutorlsáu<f'para mandar 
matricular no 1 o anno medico da faculdade da côr.te o 
a;lumnocLeopoldoe;,Gustàvo Rodrigjles·da ·Costa; não po
dendo ser admittido a e,xame dás respectivas maticu-

, la& sem mostrar~se habilitado no preparatorio ·que lhe 
1à1tà. ' . 

'' Art: ~i:o RévõgâÓ"'s~· as dlspõsiç?Jes em_conttario . 
.. . « Salà' \fas cdrrüjlissões, 23 de Miuo de 1871'.-B. da 

Vitld da, BaH'à,~Féi'féiraidé Ag,l'iar. " 

· Lêm~se, e ~ão a imprimir para entrar na ·brdem dos 
·tritbalhosi" as'-'segujnt~s · rédac~ões: 
· . « A asséfubiêa ger'ai ' resolve.:· 
. " Artigo unibo; Serão e:X:trnel:iidas p.a:côrte,, segundo 
o plano a_doptado, ,qnatro Jotel'ias' em beneficio · da Sap'ta 

. Casa da Misericordia da;cidàde . do· Recife; na provin·c:a 
de Perna)nbuco, devendo applicar-se·o produeto de duas 

, das . referidas loterias ao pagamet.b das obrigações 
.contrabidas .pela. mesma .Santa .Gasa·, para a compi•a de 
generos· alimentício~ fornecidos aos .estabelecimentos a 
seu cargo ; revogadas para este fim as disposi9ões em 
contrario. .. , . . . 

" Sala· das: corrimissões, .em• 23· de: Maio de· 1811.
A. Coelho Rodrigues:~JJenjamirh.-J .. Calmon. " 

' cc A ássémbiéa-geral resolve : 
« Artigo uni co. Será e:r-tràhida na côtte, segundo o 

plano estabelecido, uma loteria em bene'ficip dos repa
'l'os da . matriz da cidâ:de de Càravellas, na pl'ovincia da 
Bahia ; revogadas · pilr'a esfe fim as disposições em con-
trario. . . · . . ' 

" Sala das corilinissões, 23 de Maio de 1871.- A. 
'Coelho Rod,-igues.-"Beri,j'a:mim.-J. Calmon. " 

« A assellibléa gel'a1 resolve: 
· · .ct .Á.rtigo unico. Serão extrahidas d,a-côrte, segundo ·o 
plano estabelepido, tres lo ter~~ em 'beneficio· das obras 

, das . matrizes do Icó, Crato e Missão"-'Vel.h!l, na provinc.!ia 
do Ceará; revogadas para este , fim ·as disposições em 
contrario. · .. ·. . . . . . 

« Sald das corrimi:ssões, em · 23 d'e lVIa!o de' 1871. -
.A. Coeli•o Iiod?·igues.C-..BerifaAnim.-J. CalmO?). " 

cc A assembléa. geràl resolve:. 
<c Artigo uriico. Serão extrahidasna . côrte, segundo o 

plano . estabelecido,. duas loterias em beneficio ilas obras 
da matriz da nova fregneúa de .Nossa ·Senhora da Graça 
da Capmigà, do- município do Recife, na província de 

. Pemumbuco; revogadas para este fim às disposições em 
éon!;taiio. . , 

«.Sala das commissões, ém' 23 de Maio de 1871.-
A. Coelho Rodngues.-JJenjamim.-J. Calmon. » j 

" A · assembléa geral resolve : 
" Artigo unico. Serão extrahidas na côrte, segund6 o 

plano ést.abelecido, duas loterias em beneficio das obras 
. da matriz de S. Gonçalo 'da Batalha, na província do 
Pianhy; revogadas para este fim as disposições em 
contrario. 

cc Sala das commissões, em 23 de JVInio de 1871. -
A. Coelho Rodrigues.-Benja!rúm.-J. Calmon . " 
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cc A assembléa geral resolve : 
, « Artigo "unico: Serão extrahidas na::côrte, segundo 
o .p:lan'o. estabelemdo, duas <loterias•em·beneficio ·do hos
pj.tal de .cati\iad.e . da. cidade ·de l\1acci1l1 . na.provincia 
das•'.'\.la$ôa;s .. ;.:revógadas• ·parre•este.Jim·as· disposições em 
contratlo. 

" Sala daà commissões, em Z3 ele Míüo ele 1871.
A.: Coelho Rodrigues.-Bonjamim . ...:.J. Cal'mon. , · 

. " A a5Sembléa< geral resblv·~ : 
cc Artigo uni co. Serão cxtrahidas na côrte, seo-undo o 

plan"o. estabelêcido; duas .to terias · em beneficio d~ repa
·r.o'S 'das matrizes de·S~>nt'Anna · dó · Catú e de S . Sebas
tião;. ambas··na provineia da Bàhia; revocradas· para. este 
fim:as .disposições em contrario, 

0 

<(- S'aln · das commissi!ieaj em 23 .de Mfrio de 1871.
A. , coelh'o ·.Rodrigues.-Bénja1nim.-J .. Calmon. " 

C( A-assembléa gera} l'esolve: 
« .Artigo .. unico: Será extfahida na. côíte; segundo o 

plano estabelecido, . uma loteria em beneficio das obras 
da matriz do Ipú, na provincillo . do: Ceará ; revo<Yad.P.s 
·p·nra ·~ate fim as disposições em contrario. o 

"Sala dM commissões, em 23 ele Máío de 1871.
A. Coelho RiJdri~ues.-&njÇLmim . ...:.J, Calmon. " 

I,IM!TE.S DAS PROVINCIAS DE SERGIPE E ALA.GÔAS. - l'RIVl
LEGIO JA ; E· . . s:. ASCAGNE.- PENSõEs .a;·niVEn.sos···- ,Lo
TERIAS. 

Entrão. em discussão; e ,são npprovadas•. sem. debate, 
as. redacç!)es · sobre os, limites: das províncias de Sergipe 
e . .Alagôas,. privilegio a E. S. Ascagne. pensões a. di
versos e loterias, que. forão á- imprimir. na sessão ante-
cedente. · 

ORDEM DO DIA~. 

CREAÇÃO DE ·COLl.EGios ELEITORAES. 

Procede-se á votação do projecto cuja 3• discussão 
ficára encerrada na s.essão antecedente, Cl'eando na pro
víncia 'de. Pernambuco tres collegios eleitoraes, o· 1 o na 
villa' de Itambé, o 2° n:a de Ipojuca e o 3• na da Flo
resta e é approvadt>·com as emendas· dos Srs: Augusto 
de oliveira, Souza Reis, Ferreira da Veiga e Paula 
Tóledo, sendo rejeitada· a elo Sr; Cand~ào da Rocha e 
prejudicado o additamento feito a ella . o projecto, s'cndo 
adopta<Lo, vai á commissão de rcducçiio. · · . 

·DES,\NNEXÀÇÃO DE COLLEGIOS ELEITOR.\ES. 

. Procede-se á votação do projecto; enja. ~· discussão 
ficou encerrad~1 Ill:andan~o deslig~r. do collegio de Ub~
tuba. e do 2° drstrwto ele1tor.al de S. Paulo a paroclna 
de Caraguatatuba,. devendo os.respecti.vos.eleitores vo.tar 
de ora em diante no eollegio de S . Sebastião. do 1' dis
tricto, a que ficão pertencendo, e é approvado para 
passar á 3• discussão. . ' , 

JiE'SIGNAÇÃO DE COLLllGIOS ELI'IITOI\AES. 

Procede-se á votn:ção do proj,ccto· em. 2• discussão, 
determinando que os eleitores da nova parochia de Nossa 
Senhora do Bom-Conselho da.Serra-Preta, .na provincia 
da Bahia votaráõ no collegio do Camisão, a que ficão 
pe:rten<iéndo, e é approvad.o, e passa á S• discus~ão. 

APOSENTAD'oll!A A FÚNCCIONAI\!OS PUDLICOS. 

Procede-se á votaÇ'ãO do requerimento de adiament0 
offerecido pelo Sr. Coelho Roili'igtics· ao projecto de
clarando que terão direito a apoaentru:em-se com todos 
os seus vencimentos os funccionarios publicos que hou
verem bem servido os seus empregos durante 35 annos, 

· e é approvado . 
Procedendo-se em segu:ida á votação do referido pro

jecto, é igualmente approvado pQ.ra passar á 3• discus
são, indo lJO entanto á con11ni~s fi.o de pensões e ordc:J.:\· .. 
dos de conformidad.e com o rcqu•: rimcato approvr, b. 
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86 SESSAO !E~I 24 DE MAIO DE 1871.' 

PATRIMOSIO DA CA.'I.\B.\ :II~ICIPAL DA '\'"ILLA DO TURYASS1!' • 

Procede-se á ;otas-iio do projeeto, em 3a discussão, 
eoll!itituindo como patrimomo da. eama.ra municipal da. 
\ilb do Turyassú, na provineia. do Maranhão, as ilhu 
situadas ao longo da. costa entre a 'foz do Rio Tury e 
a. do Gurupy, e é approndo, e remettido á eommis
são de reda.cção. 

Procede-se :J. '\"ot:Ição do art. 1• do projccto em 2• dis
cussão, numdando dar :J. provincia do Pará ma.is tres de
put&dos e mais dous senadores, e é approvado~ bem como 
a. emenda ao mesmo artigo offtreeida pelo :;r. Carneiro 
da Cunha e outros, quanto :"ts provincias da Parahyba, 
Pernambuco, Alagüas c S. Pn.ul.o; e mais as dos Srs. Ra
poso da. Camara, Cruz !llachado e outros. A do Sr. Coe
lho Rodrigues é tambem approvadn, menos quanto :i 
provincia do Rio-Grande do Norte, por ter-se ''encido 
a emenda do Sr. Raposo da Camara. 

Procedendo-se :í. votação do art. 2•, é ta.mbem ap
provado, sendo rejeitnd.:L a. emenda do Sr. Carneiro da 
Cunha. e outros, relath·a ao mesmo artigo. 

Os arts. 3• c qo são igualmente approvados !!em de
h:.te. 

Lê-se, apoia-sc, c é npprovado tambem sem debate, 
o seguinte artigo additivo: 

cc A provincia. de )finas será dividida em oito dis
trictos eleitoraes de tres deputados cada um.-Ferreira 
da Veiga.- Cru:; Machado. - Jfontciro de Castro. -L. 
Carlo•.-Calleào.-Pmido.-D. Vasconcellos.-Gama Ccr
'lueira.-Ferrcira. Lage.-C. Rocha.-!. Cttpanema.-Joa
~uim Pedro.» 

O projecto vai ii. commissão de constituição " poder<Js 
pua redigir p:~ra. a 3• discussiio, Da conformidade do 
art. 51 do regimCD.to. 

DESArnorniAÇÃO DE TERI\ESOS. 

Entra em 2a wscussilo o art. 1 o do projecto dccla
l"l!.ndo que os donos de fabricas de qualquer gcnero, CJ.UC 
empregarem mais dc200operarios, poderão desnpropna.r 
os terrenos nccessarios para. a passagem de encana
mentos indispens:~vcis para. a conducção da agua pre
cisa. para o uso das ditas fabricas. 

Ninguem "Pedindo :1. pala. na, c indo proceder-se á. 
ntaçiio, reconhece-se não haver numero legal; pelo 
que o Sr. presidente declar:L encerrada a discussão do 
artigo, e manda fazer :1. chamado. ; c por ella se veri
fica. terem se ausentado os Srs. S<:,Jn\~ Reis, Joaquim 
Pedro, Dionysio !l{artins, Luiz Carlbs~ Taques, Sobral 
Pinto, Menezes Prado, Bittcncourt, Simões Lopes. Fer
reira d:1. Veiga, Rnposo da Camara, Cruz Machado, Bar-:io 
da. "\'ill:l. da Barra, Pereira da Sih"R, Barão de Annja
tuba, Aurclillno de Car..-alho, Bahia, 1\lanoel C!cmen
tino, Lima. c Silva, Dunrte de Aze,·edo1 Cicero Dantu, 
Fiel. de Car..-alho, Domingues, Ferrcm1 de Aguiar, 
Barào de Araçagy, Augusto Chaves, Barão de Ana.dia, 
J.1orcira. da Rocha, Fausto de Aguiar, Casado, A:raujo 
G<ies, Junqueir~ :Monteiro de Castro, Araujo Lima, 
Duque-Estrada Teixeira, Pinheiro, Silva Nunes, Tei
xeira Junior, Rodrigo Silva., Benjamim, Augusto de 
Oliveira, José Calmon c !\Iello Mattos. 

Entra.ndo em discussão o art. 2•, fica tambcm cn
cerracla. pelo mesmo motivo. 

ELEIÇÃO DE rERSA:IfBt:CO (2• districto). 

O S11.. 1° SECRETARIO, 'btendo a palavra pela ordem, 
procede :í. leitura do seguinte parecer, que ..-ai a. im-
pnmir : 

" A' commiasão de eonstitnição e poderes forii.o pre
sentes as authenticas da eleiç>í.o a. que se procedeu nos 
collegios de Nazaretb, Olinda., lguarusú e Limoeiro, 
do 2• districto eleitoral de Perna.mbuco, para o preen
chimento da >liga a. que deu lugnr a nomeaçiio do Sr. 

I. 

I 

deputado Dr. Theodoro Machado Freire Pereira ch 
SilTa. para o cargo 'de ministro e secretario de est&do 
dos negocias da. agricultura, commercio e obras publi
cas. Obteve nesses collegios o Sr. ministro da agricul
tura. 247 votos, que conatituem a. .maioria. dos do dis
tricto, não infiniDdo para o resultado da eleição a falta 
que !e nota das actas do collegio de Goyana, que conta 
15~ eleitores. E', portantQ, de parecer a. eommissiio 
que se approve a. referida. eleiç:to, sendo declara.do de
putado pelo 2• districto de Pernambuco o Sr. conse
lheiro Theodoro Machado Freire :'~reira da Silva. 

cc Sala. das commisfÕes, 23 de Maio de 1871.-L . . l. 
da. Silva Nunes. - J. J. Tei;ceira.Junior.-Pau!ino José 
Soares de Souza. " 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão :í.s quatro 
horas da tarde. 

Sessão em 24 de lllaio. 

I'RESIDENCIA. DO SR. CONDE DE IIAEPENDY . 

Str.~OIAmo.-Expediente.-l.oterias. ApprOt>ação.-Ordem 
do dia .-E/ei~uo de Pe~mbuco rLo diatricto). Appro
~·ação.-Duaproprio.çuo de terreno•. Votaçllo.-Licenra 
ao desembargador J. B. Lisboa,. Ob~tM!açõ~s dos Srs. Coe
lho Rodrigues 6 Carneire da Cunha. Encerramento.
l'en>1>es a dit"ersos. Encerramento.- Naturalisa(ies. 
-Jubilaç<lo do conselheiro J. M. de A. Brotero.
Encerramento. 

Ao meio-diu, feita a chamada, o achando-se pre
sentes os Sra. Co:1de de Bae,(lendy, Portella, Paranhos, 
Pinto Pessoa, Guimn.rães, :Souza Reis, Diogo de Vas
concellos, Angelo do Amaral, Joaquim Pedro, Ferreira 
da Veiga, Coelho Rodrigues, João Mendes, Bahia, 
Bittencourt, Barão da. Villa. da Barra, Pereira da Silva, 
Lima e Silva, RodrigQ Silva, Jansen do Paço{ Moreira. 
da Rocha, Sobral Pinto, Bandeira. de Mel o, Pinto 
Moreira, Aza:nbuja, Augusto Chaves, Affonso de Car
valho1 Pinto de Campos, Alencar Araripe1 Luiz Carlos, 
Pinhe1roJ. Simões Lopes, Jeronyxno P.enido, Gama Cer
queira, ca.panerna, Aureliano de Carvalho, Costa Pinto, 
Mello :Mattos, Araujo Góes, Dionysio Martins, Cicero 
Dantas, José Calmon, Barií.o de Auadia, Lamego, Cor
rêa., Joaquim de Mendonça, Henriques, CnrneU"o da 
Cunha, Camillo Barreto, T:1.ques, Fiel de Carvalho, 
Raposo da Camara, Cruz 1\lachado Menezes Prado, 
Barão de Anajatuba, Beraclito Graça, Fausto de Aguiar, 
Can:l.ido da Rocha, Teixeira Junior Cardoso de Mene
zes, Casado, Mello Moraes, Silva Nunes, Evan~elista 
Lobato, Paulino de Souza, Antonio Prado, F. Behsario, 
Ferreira Lage e Barão de Araçagy, abre-se a sessão. 

Comparecem depois de aberta a ses!ão os Srs. Araujo 
Lima, Floriano de GodoyJ_ Z,{ontj!ÍTO de Castro1 Manoel 
Clementino, Junqueira, vuque-EstradA Teixe1ra, Cor
:rea de Oliveira, Benj:unirn Gomes da Silv-, Andrade 
Figueira, Fontes, Paula. Toledo, Perdig-lo Malheiro e 
Ferreira Vianna.. • 

Faltiio com J:l3.rticipação os Srs. Assis Rocha, Bor
ges :Monteiro, Candido Torrest piogo Velho" DUarte de 
Azevedo, Ferna:~des Yieira., lllcllo Rego, Nebiw;, Pe
derneiras, Rosa c Salles ; e sem ella os Srs. Almeida 
Pereira, Augusto de Oliveira., Barros Cobra, Camillo 
Figueiredo, Canedo, C&ndido Murta, Domingues, Dia& 
da Rocha, Ferreira. de Aguiar, Gal7ão, Gonçalves da 
Silva Gomes de C:~stro, J. de Alencar, Leal de Mene
zes, Leandro Maciel, Leonel de Alencar, l>1oraes Siha., 
Pereira Franco, Pinto Bra~, Pinto Lima, Siqueira 
:!llendes e Yicente de Figueuedo. 

Lê-se e appron-se :1 acta da antecedente. 
O ~a. 1• SEci\Enato di conta do eeguinte 

'Grn officio do ministerio do imperio, co=unica.::~o 
que S. ~I. o Imperador recebe lioje á uma hora. da 
tarde, ::o r·ó!~O da. Cidade, :1. commissiio desta ca.m;.ra 
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que tem de apresentar ao mesmo augusto senhor os 
,·otos que foz pela saudc de SS. MM. Imperiaes, sua 
prospera -.'iagem e :feliz regresso ao Imperio, e bem 
assim ~ue Suas ditas Magestades c::nbarcão no arsenal 
de ma.nnba. a:mllllbi pelaS .sete horas do dia. - Intei
rada. 

Ontro do ministerio da :fazend~. enviando o re9.ueri
mento e mais papeis em que :Manoel José Te1xeira 
Barbosa novamente pede pagamento da quantia de 
150:732S4501 importallcia. da divida em que se acha o 
Estado constltuido para com o mesmo Barbosa J?Or sen
te::J.ça do poder judiciario contn a faze::1da. nactonai.
A' commissão de fazenda. 

Outro do mesmo ministerio, envia::1do a representa
çã.o da Associaçiio Commercial do Rio de Janeiro :í.cerca 
do decreto que reduzio as ta.xas de .1.0 e 30 % aug
mentadas aos direitos de ímportaç.ão d:u; mercadorias 
estr3.ngeiras.-A' co=issiio de orçamento. 

Outro do mesmo ministerio, informando sobre o re
qllerimento de vs.rios negoci:mtes em ourivcsa.ria, na
cion:oes e estrangeiros, reclam:1:1do contra. o imposto 
estabelecido sobre a industria que exercitão.- A quem 
fez a requisição. 

Cinco do 1• secretario do sen&llo, e:o.,·iando, 'Por niio 
ter o mesmo senado podido d:u: o seu consentimento, 
as proposiçües que :1.utori.silo o governo a mandar ad
mittir a exame va.rios estuda.utes.-Inteirada.. 

LOTJ::RL\S. 

L~m-se, e viio a. imprimir para en:r!l.r na ordem dos 
trabalhos, as seguintes redacçües ; 

« A assembléa geral resolve : 
« Artigo unico. Seri cxtrahida ::1:1. curte, segundo o 

pb.no estabelecido, uma. loteria. em belleficio das obras 
da matriz da cidAde do Mar de Hespnnha, na província 
de Minas-Geraes ; rcvogaohs p= este fim as disposi
çües em contrario. 

« Sal:1. das commiosücs, em ~li de ~Iaio de 1871.
]O$é Calmon.-A. Coelho Ro<lriaue•·.-Bcnj<lmim. " 

« A assembléa gcrol resolve: 
" Artigo unico. Seri extrahida. na cõrtc, segundo o 

pla..:1o estabelecido, uma. loteria. em beneficio das obras 
da matriz de S. Francisco de Paula do município do 
Juiz de Fórn, na. província de lllinas-Geraes; revo
gadas para este fim as disposições em contrario. » 

" S:1.ln das commissücs, em 24 de llhio de 1871.
Jv,: Calmon.-.4. Coelho Rodrigucs.-Eenjamim. » 

" A. assemblúa geral resolve : 
« Artigo unico. Seriio extrabidas na cürte, segundo 

o plano esta.belecido, tres loteria.s e:n beneficio da. con
clus:io das obras da cathedral de Uaria.n113., na província. 
de :Minas-Geraes ; revogadas par:~. este fim :~.s dispo
<;"ves em cont:r:l.l'io. • 

" Sal:~. das commissües, em ~4 de l\Iaio de 1871. -
Jost' Calmon.-A. Coelho Rodriyues.-!Jel?jamim. » 

« A assembléa geral reaoh'e : 
" Artigo unico. Serfio ext:rabidas na. cõrte, sezundo 

o plano estabelecido, duas loterias em beneficio âo ps
trimonio da nssocinção de caridade da Villa de Santa 
Ano.:1 do Piraby, na província do Rio de Janeiro; rev<>
~adas para este fim as disposiçoos em contrario. 

« ~ala das commissücs, em 24 de ~!aio de 1871. -
!o3é C"lmon .-k Cotlho r.odriuucs.-flenjamim. » 

« A a.ssembléa geral resolve : 
" Artigo unico. Serão extrabidas no corre::1.t~ excrd

cio. e segnndo c plano estabelecido, duas loterias c::;=. 
be:leficio da Imperial Associaçio TypographiC3 Flum.t
nc:lse, cujo producto se npplicará :í. compra de apolices 
da. divida publica, que wrão in:ilicnaveie, afim de que 
os respectivos juros se distribuilo em soccorros aos ao
cios enfermos ou invalidas, e :í.s Ruas viuvas e orphãoe; 
rcv':lgadas p:~.ra este fim as diaposiçücs em contrario. 

" ::;a.la das commissücs, em '2(1. de :Maio de 1SiL
Jc,d Calmon.-.!. Coell.o llodri!Jut~.-Benjamim. " 

«A assembléa geral rcsolTe: 
" Artigo unice. Será extr:l.hida. na. côrte, segundo o 

pls.no estabelecido, uma loteria em beneficio dil.s obras 
dA matriz de S. José d'Além-Parahyba, na província 
d~ !IIinas-Gerae~ ; revogadas para este fim as disposi
çues em cont:r:ll'lo. 

< Sal:~. d:l.S commissões, em 24 de l\I:üo de 1871.
Jo•é Calmon.-A. Coelho Rodrigutt.-Be'r>jam im. , 

« A assembléa. ger:ü resoh'e : 
" Artigo unico. Ser:l. extrahids. na cõrte, segundo 

o plano. estabelecido, uma loteria em beneficio das 
obros da igrcjn de S. Francisco à.e Assis na. cidade de 
Marianna, pro'l"incia de Minas-Geraes; revogadas para 
e~te fim as disposições em contrario. 

" Sala das commissões, em 24 de l\I:tio Je 1871.
Jose Calmou.-A. Coelho Rodrigues -Benjamim. " 

« A assembléa geral resolve: 
« Artigo unico. Ser:í. extra.hid3. na. curte, se!!Undo 

o plano estabelecido, uma loteria em benefici~ das 
obras da matriz da cidade do Muriahé, na. província 
de !llinru:-Geraes ; revogadas para este fim as dispo
sições em contrario. 

" S:1.h das commis~ões, ~m 2fk de )f:tio de 1871.
José Clllmon.-A. Coelho Rodriaue•·. -llen;·amim. " 

« A assembléa geral resolve : 
" Artigo unico. Serão extrnhidas na cGrte, se!!Undo 

o plano estabelecido, duas loterias em benefici~ da." 
obras da. matriz de S. Gonçalo, do município da Cu.m
panba, na província. de Minas-Geraes ; revogadas para 
este fim as disposições em cont:r:1.rio. · · 

cc Sala das commissões, em 24 de )Iaio de 1871.
José Calmon.-A. Cocl!.t:, Rodriauct.-Bmjamim. , 

cc A ruasembléll geral resolve : 
" Artigo unico. Ser:í. extrahida na C.:•rte, segundo o 

plano es~bclecido, uma loteri:~. em beneficio das obra, 
da matriz da Conceição do Turvo, do município da Pi
r:mga, na pro.,.inci:~. de ll!in:~s-Ger:~.es; rcvogadua para 
este fim as disposiçi;es em contrario. 

cc Sala do.s commissões, em 22 de ~Ia.io de 18·71.
José Calmc11.-A. Cotlho Rodi'Í!J uCs.-Benjamim. " 

cc A aeRembléa ger:~.l resolve : 
cc Artigo unico: Serão extr:~.hi~a.s na cGrte, segundo 

o plano estabelectdo, duas lotenas em beneficio das 
obras da cas:1. de cari~de da cidade do Po.io-Gra.nde do 
Sulj_ duas para igual fim da casa de caridade d:1. cid:tdé 
d.e .t'elotns, c outras da:ts para. as da. matriz de Nossa 
Senborn das Dures d:t cid:tde de Porto-Alegre, na pro
víncia de S. Pedro do Sul; revogadas par .. este fim as 
disposições em contrario. 

" S:tla das commi~sões , em 24 de !II:úo de 1871.
José Coimon.-A. Cocllw lfodri!Jurs.-Benjamim . " 

" A assembl.;a geral resoh·e: 
" Artigo unico. Seri extrahida na. cürte, segundo o 

plano estabelecido, uma loteria em beneficio das obras 
da m:~.triz da '!lfuritiba, na província da. Bahia; revo
gadas para este fim as disposições em contrario. 

« Sal:1. das commissües, em 24 de :;\Ia.io de 1871. -
Jo.lt! Calmon.-A. Cocllw Rodriyues.-!Je11jamim. , 

" A a.ssemblén. geral resolve: 
" Artigo unico. Serão extmhic!as na cürtc, segundo o 

nlano estabelecido, quatro loterias em beneficio do pa
trimonio d:1. Santa Casa de Misericordia da cidade de 
Porto-Alegre, na província do Rio-Grande do Sul, c 
outras quatro do da S!llltn Casa de llfisericordia. da ci
d:lde da Yictoria, n:t provincia do Espi:-ito-S:tnto; revo
gadas par:1 este fim as disposições em cont1 ario. 

u S:1.l:1. das commissües, em 24 de :;llaio de 1871. -
José Calmo11 .-A. Coelho lfodrlt~ues.-IJ.,nj .,m ·m. " 

" A assembléa geral resolve: 
" Artigo nnico. Seri extrahida na córte, segu:1do <• 

plano estabelecido, nma. loteria em beneSci~ d<1s obra' 
d:~. matriz de S. Sebastião da Pedra do Ant:t, !10 mu
nicípio da. Ponte-Nova, na província de :.Iillus-Gernes: 
rcvo~adas para este fim as di$JlOSiçüe.• e:n contrnrio. 

"~ata da~ <'ommissües, em 2<i de )bio de 1871.
José Calmon.-A. Coelho Rodrigue1-Emjamim. " 
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« .4. assembléa geral rcsol 'I'"C : 

" .o\.rtigo unico. &rão extra.hidas na côrte, segundo 
o plano estabelcciao, du:u; loterias em beneficio das 
obrss ds. matriz de S. Frei Pedro Gonçalves, da cids.de 
do Recife, na 1)rovinci:~. de Pt>.rnambuco ; revogndas 
]'al-a e:;te fim as disposições em contrario. 

" S:lla ch1s commif5Ões, em 2~ de Maio de 18i1.
Jos.' Calmon.-J.. Coelho liocJrjgurs.-/Jcnjamim. » 

« A assembléa geral resol'l'"e : 
cc Artigo unico. Serão eli:trnhldas na côrte, !'cgunuo 

o I>lano estabelecido, cinco loteri~s em beneficio das 
ol.oras das matrizes de Barb:llha, Lavrnsl Telhas, Pe
reira e da igreja. da Pasuna, na pro'l'"ine1a do Ceará; 
rc'l'"ogs.d:J.s para este fim ns di,;po«ições I!Ill. contr:l.rio. 

" :::;,tl:J. das commis>Qes, em 24 de J\fnio de t8i1.
Ju,,,: Calmon.-A. Coelho Rodriyw·s.-Bclljamim. » 

" A assembléa t;eral resolve: 
" Artigo 1mico. Serão extrahid:~.s na côrte, segundo 

o p!a.n.o estabelecido, duas loterias em beneficio ds. cons
truC\'iio do monumento que ~e pretende erigir na ca
vit:u d:o. pro\·incia do lllarnnhào ao poeta Gonçah·eg 
Di~; reYcg.tdas para este fim :~.s disposições em con
trario. 

" Suln tias commi"s,ões, em 24 de llfnio de 18i1.
Jos.: Calrnou.-J. Cot'iho Rodriyuc·s.-flc,•J<tmim. » 

« .A. nsscmhléa geral re6oh·c : 
« Artigo unico. Será extmhids. nn cúrte, segundo o 

plano cstn.b~lecido, um:t loteria em beneficio d:~. con
clusão d:J.S ohrns da. matriz de Noss:L Senhora. do Rosario 
<la cidade de Porto-Alegre, U>\ pro'l'"incia do Rio-Gr:J.nde 
do Snl : re'l'"og:td:I.S pnm este fim as disposiçõ~s em 
contrario. 

« S:ll:L dns conunissõcs, em :!-i tle :<~raio de 1Si 1. -
Jvst! Calmoa.-.A. CoeMo 'üodri[JuCs.-B(wjamim. » 

« A .asscmbléa gcr.U resolve : 
« Artigo unico. Serão extrn.hida.s n:~. cürte, segundo 

,, :•la.no estabelecido, duas loterias em beneficio da. cons
trucçtio <h i;;rcjs. m:~.triz da ci.hdc de Lag<!s, na pro
Yincia de S:mt:t-Cc.tbarina; rcvok."ll.das parn este fini as 
uisposições Clll contrario. 

" S:un d:u; commissl"•es, em 2-l <le :llaio Je 18il.
Jo,<é Calmm.-.l. Corlho Rndr19t1rs.-Hcnjamim. » 

« A assembléa. gcrnl resolve : 
" Artigo unico. Seriio extmhidns na cürte, set;ttndo 

o pl:!.no c•t:tl>elc>eido, duas loterias, sendo uma em be
neficio das obras ds. matriz da \"ill:!. d:t Pir:lnga, e ou
tt-a. das da matriz. d:1. cid:ule de Chi, ambas na provin
ci:~. de ~inas-Gencs; re\"og:tdas para. e~te fim as dis
l'~siçües em contrnrio. 

" ~:u:\ •h< commi~s<•cs, em ~i de ::.laio de 1Sil. -
Jo:-c.; Calmon.- . .J. ... Coclho Ucclri!lw's.-Bcnjamim. • 

" A :l;'sembléa gcrnl r~sol\"c: 
" Artigo u:lico. Scriio extr.iliid~ na curte, ~g:undo 

o pl:l.no CEt:tbelecido, dn:l.S lotcri:ts, sendo uma. em be
ncticio d~ obr:u da matri:z: da ci.lade de Queln.z. e 
ontrn das da matriz ds. cidade da l'o!!.te-Xo\·a, ambas 
nn pro\"incia de :llinas-Geraee; revo~ para este fim 
:LS disposi~<•cs em contrario. 

ct ~:U!t da.s <:omnlissti('s. em ~!i ll~ )l!'lio à~ 1871.
Josti Calrnon.-3. Cod/io Rodriauc•.-ll<:r>.ianum. » 

" A :u;scmbl.;a gcr:U resoh:e: 
cr Artigo n:lico. Será cxtrnhida na côrte, segundo o 

pl:~.no estabd~cido, wna loteria em beneficio dAs obr~ 
d:~o m:l.tru da cidade da Fr&n=, :a rro,·inciade S. Paulo; 
re\·o~das p3.I'& este fim as dispoSições em co::~trario. 

• :::-:th .l:1s commissões. em 2-i de ~Iaio de IS71. -
J,,d Cdlmon.-l. C<>tlho Ílç.dria~rs.-Rcrljamim. • 

" .A as.<embléa gersl resolve : 
« .A.rtigo u:lico. Ser:i extr.iliidll. na côrte, f~·:undo o 

plsno estabelecido, = lowu em b.!neficio d~s obras 
da. capell. de S. Pedro d:\ cidade de ::.Iana:ms. :la 
pro'ri:lcia de Mi:ls~-<kraes ; rc'l'"ogadas psr .1. ~:e · fun 
~ di!'posiçõcs em e:Jntnrio. 

t'( :5:tla. d.us coD:llllis_c:.ões, c:n '.!.! d~ :'\I~l.io t.!~ 1 871.. -
Jc>i Calmon.-.&. Ccr!l1o Rc-dri:;vn.-1!<->~jom;,,,. • 

« A nssemblés. geral resolve: 
« Artigo unico. Serio c:s:tra.h.idas na cõrte, seguRdo 

o pla.no estabelecido, dUAS loterias em beneficio d:Ls 
obras da matriz de San.to Antonio do Arsssna.hy, e ou
tras dll!lS das da matriz d:!. Vill:~o do Rio-Pardo, ambas 
na P!O"i~c~a de Minas-Ge!'Res; revogadas p3.r& este fim 
as dispostçoes em contrano. -

« Sala das commissõcs, em 24 de M~io de 1871.
Jo;é Calm011.-A. Coei/lo Ro<lriaues.-Benjamim. » 

«.A assembléa geral reselve: 
« Artigo unieo. São concedidas :i Imperial Sociedade 

Auxilindora das Artea Mecs.nicas, Liheraes e Benefi
cente, creada na cidade do Rio de Js.neiro no =o de 
1835, cinco loterias, segundo o plano esta.belecido~_cujo 
beneficio se applicaril :i comJ.lr:t de apolices da aivid:.. 
publica, que serão inalienave:u;, afim de qne os respec
ti \"Os juros :mxilicm a despeza que a mesma sociedade 
faz com soccorros aos seus socios e vinvllS necessitadas ; 
re'l'"o~das parn este fim as dis~sições em contrario. 

« Sal:L dllS commisl!ües, em :.4 de ll!aio de 1871.
Jo•é Calmo11.-A. Cotllto Rodriyucr.-Benjamirn. » 

" À asscmbléa. geral resolve : 
« Artigo unieo. Ser:i extrahida na côrte, segundo o 

plano estabelecido, uma ~oteria. em beneficio das obras 
e parn compra de al!aia.s d:1 matriZ de S:mt' Ann:~. de 
Cocáes, n:~. província de Minns-Geraes; revogadas p:~.ra 
este fim as disposições em contrario. 

" Sala das commissões, em 24 de M:tio de 18ii.-
1Gst' CalmoH.-.A. Ceei/to 1/Gdrígues.-Bmjamim. » 

" A assembléa ger:ll resolve : 
" Artigo unico. Será. extrahida na côrte, ~;cgundo o 

plano estabelecido, ums. loteria em beneficio das obras 
da i<SJ·eja de S. Francisco de Paul:~. da. Boa.-F:unilla, no 
mun1cipio de l\Iuriahé, Da. prov1ncia. de Minas-Geraea; 
re\·ogadas par:~. este fim as disposições em contral"io. 

« Sal:L das COilllllifsões, em 2<i de :llaio de 1871. -
José Calmon.-.4. Coelho 1/odrtgues.-Benjamim. » 

« À assembléa. geral resolve : 
" Artigo unico. Se!":io extr3hldas na eôrte, ~gnndo 

o plano estabelecido, duas loterias em beneficio das obras 
Jas ~at:izee da. Ya;gem-Al~, Milagres e Jal"dim, na 
PF<l_'~'"ll1Cla do Cear?- ; re"''"og:t<Us pa.m este fim :15 di~
st<;oes em contrarto. 

cr Sah das commissões, em :!i de !.Iaío de 1871.
Josi Ca/mon.-.4. Ccelho llodrigue3.-Benjamim. " 

« .A assembléa. geral resolve: 
« Artigo unico. Ser.!o extrahidas na eôrte, se~do 

o pl:!.no estabelecido, duas loterias em beneficto ds.s 
obras da matriz da cidAde do Sobral, na proYi:lcia do 
Ce~ ; re'l'"ogadas parn <!!te fim as disposiçVes em con
trarJ€. 

c -ala das commissões, em 24 de Maio de 1Sil.
José Calmo~.-.&. Coelho Jtcdn!Juu.-JJc-njamim." 

« .A asscmbléa geral resol~: 
« .Artigo unico. Serão extrahidas na côrte, sepmdo 

o plano estabelecido, quatro loterias em beneficio da. 
fund_s~ão da. = de Clloridade, que promo'l'"c a camara 
rnum.e1pru da \JJJa <h Parahyba do Sul, na prorucia 
d~ R1o de Janet:"o; re\"ogad:tS pam este fim as disposi
<;<>es em contrario. 

cr S:Ua das co=is~ões. em :zq de ~o de 1871.
Jos<' CalmML-.-1. CotU.o Roárígues.-lk1ljamirn. » 

Ent:riio successi>:tme:.te em discn!!8iic, e são al?p:ovu
das sem deba.te, as red:~c\'Õe$ que forão a imp=ir :la 
se~ a::tecedente co:acedendo ta.mbe%n diTerSas lo:eri::s. 

ORDE:-1 DO DIA. 

tu::~fo bE PEll~Á:ot:CO (2o dÍ$tricto). 

Ê p~to :1 -mtos, e :~.rproT:ldo, o parece-Ih c~o 
de J>?li~s dt>clan.:lào deputado pelo 2• di.'<:ricttl da 
pron:JCJ& de Pernambuco o Sr. col29elheiro 'I~orc 
lhchado Freire Pereira da Silva. 
. A~o-ee na ~a ~o mesmo ~cr, é 
t::Jtr0<1w:ido com as formalic.ades do estylo, pre~~ jn
=e;:tt., e to:D:l ~to. 
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IIESA.PROPIUA~Õ.O DE TEJr.RESOS. 

Procede-se á. votação da 2• discussão do projecto, 
'lue :ficára encerrada. na sesaiio antecedente, declArando 
que os donos de fabricas de qualquer geoero que em
pregarem mais d~ 200 opera.rios poder~ desapropriar os 
terrenos necesa.nos ~ a passa.gem de enc:m:u:nentos 
indiapell!B.veis pua a eonducção a•agua precisa oara. o 
uso das dita.s fabricas, e passa á 3• discussão. • 

LICE~Ç.l .lO DESED.lRCAJ>OR J. B. Ll~BO.l. 

Entra em ta discussão, ~ue a. requerimento do 
Sr. Fausto de Aguiar e audita.mento do Sr. Tci.xeira 
Junior se considera unica, o projecto que autorisa. o 
governo a conceder ao desembargador da relaç5o da 
côrte, José Baptista Li!lboa, um anno de licença com 
todos os seus "''encimentos parn tratar de sua saude. 

Vêm i. mesa, são lidas, apoiadas, e entr:1.0 conjunc
tamente em discllSsão, as seguintes 4mendas : 

" A mesma a.utorisa.ção fica concedida, e pelo mesmo 
tempo, em favor do conselheiro D. Francisco Baltha
:~:ar da Silveir~ como desembargador da relatá<> da 
<'·Õrte e procurador da corôa, fazenda e sobera.ma na
cional_ -Fau•to dt .Aguiar. - Hmr•-qut6.- Taques. " 

• Conceda-se tambem ao desembargador da relação 
do ::IIu.ra.nhii.o José Pereira. da Graça um anno de li
cença com todos oa seus vencimentos para tratar de 
sua. saude.- Jamm do Pa~o.- Barão de Anajatuba.. -
Bandeira dt Mello. " 

O Sr. C::oelho aodrl~fues faz algumas obsen-a
t,:Ves. 

V em á mesa, "- lido, apoiado, c entr:l. em discussão, 
o &eguinte requerimento : 

« Requeiro que este projecto seja remettido á. com
missão de pell8Ões e ordenados pa.ra. propôr uma me
Jida. geral a. respeito. - Cotlho Rodrigues. " 

O Sll. PllESIDE!'ITE convida. a deputaçã) que tem de 
ir ao paço a cumprir a aua. miuão. 

Continúa. a. discussão do requerimento. 
O Sr. C::ai'Delro da C::unba:- Sr. presidente, 

não pretendo alongar este debate, procurarei antes 
circumsue~ê-lo aos estrei:oa limites de uma breve 
resposta. Membro da collllllissão de pensões e orde
nndos, eu não podia. deixar de responder de prompto 
ao nobre deputado pela. provinda do Pinuhy, que im
pugnou o projecto pela supposu. inconstitucion:ilidade, 
,)fferecendo á. conaiáera.çiio desta crunara. o requerimento 
ue adiamento, que acaba de ser lido na. mesa. 

Sr. presidente, o desembargador José Ba.:ptista. Lisboa., 
Je quem se tn.ta. neste projecto, e um ma.gtstrado muito 
honrJr.do e distincto {4f'Oiad.os}, e ine<1.paz de pedir a esta. 
.:amara a gtaç3. de uma licença com todos os aeus ~eu
cimentos, se o seu mio estado de saude e o conselho 
Joa seus facultativos lhe nio tiveuem prescripto eate 
expediente, como um meio in&pen~&vel para o seu 
ttatamento e curativo. (Apoiados.) 

O atteatado medico, que i:lstrue a sua petição, pro\-a 
que elle está soffrendo pver1ente da. vi~ta.. 

V. Ex. e a camara comprehendem que este grave 
incommodo dos olhos priva. inteiramente· o estudo at
:ento das questões e o exame detalhado dos autos, e 
coll.leguintemente o impouibilita. de continuar no exer
cido do eeu lugar de deaembt.rg&dCir. 

'\""ozzs :-E' verdade. 
O Sa. C.u~"Emo »"- Cn~K.L :-F-c.ndado em tão justo 

e attendivel moti,·o reque.-e-.. a est:t cama.ra. um :l.llllO 

de licença com todos 011 sena ve:~cimentoa para tratar 
da sua u.ude. 

O Sa. ETA-'i~LI5TA Loi.\To:-E oue ntmca. pedie 
licellça, nem te-re uma. fa].;.a. aenio no anno p&&Udo 
por molivo de grll\"~ :~olee-..ia.. 

O 5L Cunmo •~ Cnou: --~ commisaão examl:lou 
atte:lt:&malteeata. questão,e CO:l\"Cce-:1-se de qne alice:n .. 
•;a. impetrada. de fórma. alg:1:= I «ia !erir acollStitui~ 
do EStado. O prillcipio gUaJ G. :~àde pai!- todos, 
inl"oca4o pelo ~:ollre d~;!f.do) :::.io p6d-: :olher er.a 

'I'oxo t 

cama.ra de conceder a licença ao magistrado, que se 
acha nas condições do peticionaria. Seria uma. excep
çào feita. í. regra geral, e fundada na mais stricta. equi
dade, para o que é competente a camara dos Sra. depu
tados . .A.ella se liga aindaograude principio da utilidade 
pnbli~ y_ois ninguem contestará. que seja de recoDhe
cida utihdade conceder-11e UmB hcença por tempo limi
tado ao magistrado que adquirio grave molestia. no 
e....:ercicio do seu lugar para curar-se e restallelecer-u, 
afim de poder voltar ao seu importunte papel de fazer 
juatiça a. todos. · 

O Sa. EVANGELISTA Loauo:- Este magistrado "- o 
nrdadeiro typo do homem de bem. · 

O Sa. CA.RNErao DA CusiL\.: - A commissiio, pois, 
niio hesitou em conceder essa. licença, tanto mais que 
identicns têm sido concedidas por esta camara e ap)?ro
vadas pelo senado, sem que ninguem pudesse amda 
descobrir o attentacb ao preceito constitucional, invo
cado pelo nobre deputado. O anno pll8S&do concedemo& 
duas llcenc;:a.s nas mesmas coudiçües , uma a um des
embargador da relapo da Bahi:l,e outra a um da do Ma-
ranhão, a.s quaes forão approvadas tanto por esta como 
pela outra casa do pa.rlamento. Este procedimento esta
belece um precedente e uma. regra a seguir-se nestes 
casos. 

Seria, portanto,umainiquida.de sedenegassemos ho~ea 
este cliguo magistrado aquillo que temos concedido 
a outros em identicas circumstandas. (.Apoiados.) 

Yoto, pois, contr:l. o requerimento do nobre deputado, 
porque me con\-enci de que o esúJ.do grave de saude 
do peticionaria n&o comporta este adiamento e se torna. 
urgente a adop9iio do projeeto em discmsão. 

Siio estas a.s poucas considerações que tenho a pro
dw:ir robre o objecto de que se trata.. 

Ninguem mais pedindo a palavra, fica a d.iscussio 
do requerimento encerrada, não se votando por falta 
de numero legal, por ter ido a. deputação ao paço im
perial. 

Continuando a. discll!8ão do projecto, fica igualmente 
encerrada. 

Jt:BIL.lÇÕ.O DO CO!'iSELEEIJr.O J. X. D& A. 111\0T&IlO. 

Entra em 1 a discui!Bão, que, conforme o requerimento 
do Sr. Teixeira Junior, anteriormente approvado, ~e 
considera. unica., o projecto que a.utorisa. o go-..·erno 2. 

jubilar o conselheiro Joié Maria de Avellar Brotero, 
lente ca.thedra.tico da 1 a cadeira do 1° &nDO da :facul
dade de direito de S. Paulo com todos os seus venci
mentos. 

Ninguem ~dindo a palavra, fica encerrada. a. dis
CilSsão. 

PE~SÕES A. DIVEJr.SOS . 

Entrio successivamente em uma. unica. disc~o, 
de conformidade com o requerimento do Sr. Teixeira 
Junior, os seguintes projectoa: 

a A Jr.Saeiiibléa. geral resolve : 
" Art. 1.• Fi~ appro-vadas as seguintes pensõee, 

concedidas J_KJr decretos d~ ~ de Ja~e1ro d.e 1871 : de 
400 rs. dianos ao voluntam> da pa.tria, addido ao uylo 
de in"l"8lidos, Pedro Antonio de r'reital!j aoa aolda.do;;, 

·do 1• batalhão de infantaria Antonio -J.iàureio da Ro
cha e Firmino José dos Reis, do _2• dito Joaé Sev~rü:o 
da Silva, do 1• co~ de cavallaria da. guarda D&C10:W 
do Rio-Grande do Sul Leoncio Al~ea Cà. Cnnha, e _do 
18• onpo dito Bento Antunea de Soou.; d~ 500 n. ~
rios aoa caboa, do 360 ~ de voluntanos da; pa.tra 
Joaquim Alvea d.e Fi~(), e do 38• corpo Gito Lu
cio Primo de ..Lze-redo; de 600 n. diariO& ~ 1• aa.rge~:o 
do 6• corpo de c& valla.ria. da ll:tl&l"d& nacwnal do Po~v
Gra.nde do Sul Fracltlim Y.ac1wio Floribal; todos i=
--ra.lidadoll em oombate. 

" Art. 2.• ütu pexaões eedo pagas d& data doeres
pec:tivoa decreto.. • 

,, A. usembléa geral n.olve: 
« Art. 1.• fie& appro-raàa a. pellfio de ~21 me:lSV-Ba 

12 
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cóncedida~llOr decretcJ'de 15 cl8 Abril ck 187~, • Ellen 
~ nan. elo~ de ta cluleye 2• w.nte 
~- da arlll&da'• Roberto Hmúeld, faUeaido em 
centêque!ieill1 de :molsiia · ~\linda n& · IMiftiço da 
pm.: 

« Arf;· 2:0 Etta. pendo será paga da-datà do deCreto 
de <lO:ãOeslão. , 

" .A 3.1&0mbléa geral re.olve : 
«Art. t.ó Fica approvada a penaão de l:OOOS u

nuaes, coneed1ds. por decreto de 21 de Janeiro de 1871, 
a D. CU.Wdia Carolina Augusta. de Souza, vi uva.· do 
Dr: Braz Florentino· H911riques de Souza, lente da. :fa
culdade de direito do Recife. 

cc Anv 2.• Esta. pellSão será pa.,..,.. da data do l'éflpec
tivo decreto.» 

cc A assembléá geral resolve : 
cc Art. 1.• F"lCiio apprl)vadú as segu;.ntes pensões. dia

rias, eoncediàas por decretos de 24-de Março de 1871, 
:o. saber : de 600 rs. ao 2• sargento do 2fl• corpo de vo
luntaJ:ios da patria. J oào Pires Maciel, de 500 r•· ao 
cabo de eaqll&dra do 7• batalhã.o de infant:lria Fran
ciioo Romào da Silva, de 400 ra. ao soldado do 2fl• 
corpo de voluntarioa da patria Joaquim Ignacio Pei
:s:oto; inYalidadostodos em combate. 

" Art. 2.• Estas pensões aeriio pagas da data. dos res
pectivos-, decretes. » 

" A assembléa. geral resolve : 
" Art. 1. • Ficio approvada.s as seguintes pell.BÕCs, 

couéedidas por decretos de 24 de Muço ·de 1871, a sa
ber: de 368 mensaea a. D. Ephigenia Joaquina de Souza 
e Mello, mii. .do alferes do corpo policiàl da provinein 
de S: Pedro do Rio-Grande do Sul, Francisco Augusto 
de lloro.es, morto em conaequencia de ferimentos rece
bidos em couiba.te ; de 36S menaa.es e. D. Tb.todQra. 
Jôll,tin& Candida Wild.t, miii.do alferes de commissão do 
31• eorpo de volunt&rit>s da. patria Ernesto An=sto 
Wildt, morto no combate de 23 de Setembro de f868. 

cc Art. 2. • &tu pen!ões serão pagas da data dos 
respectivos decretos. 

" A a.asembléa. geral resolve: 
" Art. 1.• Fieão approvadas as seguintes pens~es 

Clarias, concedidas por . decretos de 18 de Fevereno 
de 1871 : de i,OO n. di&rios aos soldados, do 2~• coryo 
de volunta.rioa da pa.tria Virgolino José de Sampa1o, 
do 27• Romiie Joaé de Lima, do 28• Vicente Gemea 
Pacheco, do 29- Agapito Antunes Lopes, do 33• José 
Francisco de Lima, do ~ Torquato Ãlves Pereira., do 
13• batalhão de infantaria Cesario Gomea Rangel, do 
18• João Isabel; to-1~ •iuvalidados em combate. 

" Art. 2. •. Est:lS pemõea serão pagas da data. dos res
pectiYos decretos. 

" A assemblea geral resolve : 
" Art. 1.• Fic.:;o a.pptovo.das as s~~tes pensões 

meusaes, conced.idM por decretos de 21 de Janeiro 
d~' 1871, a lsaber: de 60S ao capitiio honora.rio do 
exercito Fernando 'Pacifico . ele Aguiar Montnrroyoe, o 
~ual, _em co~s~sueacia de ter perdi~o o bra~ direi.to, 
iicou miposs1b1ht:1do de procurar mesos de aub816tenc1a.; 
de 188, sem prejuízo do meio soldo que . por lei lhe 
competir, a D. :Maria.Firmif.na de Amorim, míü do 
alferes do exercito Antonio Pereira Maecarenhas, morto 
e:n ~uencia de férimcntos recebidos em combate. 

,, Art. -·· Estas pensões 13erão pagas da data dos 
respecti YOS decretos. » 

Nmguem pedindo a palavra, fica encerrada. a dia
cussão dos mencionado~ projectos. 

lS4TlllULIS.lÇÕÚ. 

E!ltra t:in1beM ent :uma lDlio& ciil;euasiío, em virtude 
dCI ::equerimento do Sr. Teinira. Jnnior, o Jlf"?iec:o 
que o.utorisa o governo a passa.r carta ·de n&turalua.çao 
a .Joã() Maria. Peuoa, natural de Lisboa. 

Yêm á mesa, são litlas, apoia.das, e e11trão eonjunc
tamente em discussão, a. seguin~ emenda.: 

" Igual fa,·or a .A.dolpbo José Kaulfnss, subdito al
li!::.io, resi.denw na. c:tpita.l do l';~.rá., onde é pro!eswr 

de IP"ego, cbim.iea,- !'ll.raie& ne sel!linatio·de Santo An
tomo e mestre de eapella na cathedral.- Porttlla. » 

« kaai favor aotiiKlbditos ~ezes Jo~ A-bfbnio 
daSifn- Ribeiro, reaidente na ei~'~ Màroim;·pro
..-üteia de~~ e_Franciaco Penita~o, ptoprie:
tano e tripolantt-do·patacho naciou' Probitbl8.-'--6ui• 
mcsr&r. » -:... 

" Ipl!&wr seja. Ieito ao subdito ~ Anto~ 
niÓ d& Silva Mangorra, residente na villa de Maagara
tiba desde o &nno de 1856, occupando-~ como mestre 
da barcos.-Li= e Silva. » 

c Igual favor a.o subdito portugu.e~: Ricardo da.~ilva 
Gnimaries, negocinnte e proprietario- na. upitti da 
Bahia. -Araújo G6es. » 

" Igual favor se conceda ao snbdito portu~e:z: João 
de Souza Pereira Turco, casado: e residtlllte no Imperio 
ba; 14 annos. -Diony1io Jfarlim. » 

" I~ faTor 5e ~ ao subdito portugue:z: João 
Paulo Cordeiro, natural da Ilha. Terceira, i.dade·34.&n
nos, residente no Brazil, de proful!ão maritimo.- L. 
Carla&.» 

«Igual favor aos marochinos Eliaa Sesphaty, .A.bra
ham Seapbaty e Rubim Namias, todos residentes Wl. 
Melgaço, provincia do Par6..-Siq~im J4ruks. » 

" Coneeda-ae o mesmo hvor a· Manoel Caetano dos 
Psasos, subdito portuguez, pro.fisaio maritimo, e ·reii~ 
dente actualmente no Ri<>-Graude do Sul.-Di<U da 
Rocha.» 

« Igual favor se conceda ao subdito portllgue:z: Ma
noel Rodrigues· Morgado carpinteiN dO . arsenal 
de marinha e residente no Brazil desde 1852. - La
mtgo.» 

« E6tenda-se o mesmo fawr a Domingos José da 
Silva Pereira, portugue:z:, e Lui:z: Bel~il italiano, am
bos residentes no. provincia do .MaTanbão. - H. 
<haça. " 

"Igual favor aossubd.itos portugnezes José da Silva 
~iro, maritinto, e a Joaquim Gómes Sar.Li.va Junior, 
res1dente em Pernambneo; Antonio José dos Santos e 
José Gomes Caldeira, maritimos; Bernardo Joaé dll. 
Silva, Antonio José de Oliveira, João Mnnoel da. Motta 
e Francisco Pires Yil!.lllla, rellidentes em Porto-Alegre, 
na provincia de S. Pedro do Rio-Grande do Sul; Jus
tiniano Leite Machado, José Leite Machado, Antonio 
Manoel :Ma.ndi.m, Manoel Ribeiro da Silva, Antoniú 
Bernardino V elloso de Almeida, José Lo__pes de Freitas, 
Joaquim José ·Esteves da. Costa, Joaqum:t Pacheco de 
l\fendonça, Manoel Antonio Tharrio e Joaé Simões 
l\Iarques, estabelecidos na villa e municipio de Be
thlem do Descal>ado, na. provincia de S. Paulo.-Sou:n 
.Reis." 

«Igual faYor ao subdito ~tuguez Luiz.Antoaio da 
Silva, maritimo, residente na. cidade de Porto-Alegre. 
- Sou:ta, Reia. " 

" I~ fll'I"Or ao llttbdito portug!JeZ Franeisco Jos~ 
Ferre1ra :Maciel , residente no Imperio. - Bilttn
court. J> 

"No final do art. 1•, depois da pala.vrn- Brazil
accrescente-se - E a Joaquim Antonio de Uagalhie~ 
Bastos, residente na comarca. do Brejo, em Pemam
bnco.-.Aiencar Araripe.-Pinlo de Campos. » 

cr Igual favor_ aos padre~ S~mio M~reir~ da. Roaha, 
portuguez, e Joao :t'rata., 1ta~no, reauien.e em Cuya
bá..-Paranl.os Juntor.-Ca•mllo Barrtlo. » 

" A n&turalisação dada a Antonio Rodriaues Louro, 
pelo decreto n. 1,900 de 17 de Outubro de 1870, -ref~
rc-se a. Joio Marquea Louro.-Bittencourt. " 

Ninguem pedindo a. palavra, fica o. dooussão en
cerrada.. 

O Sn. FERilEil\A. YtA.!I~A. ma.nda :L mesa UI!l3. r.!pre
sentação a.ssi=ada :por 97 laua.dores do :municipio d~, 
Pan.byba do "'sul, i'Io>incia d.o Rio ~e Jan~1 cont~a 
a proposta. do.goYerno sobre o -e-lemC?to -servu, e peue 
que tenha. ella o ae-c competenu destino. 

O Sn.. hESIDE!iTE declara- ~ue v:ti ser -enviad::. ó 
commi$lõio a ~u~ estli. a.:!~to--s~:n!~:..a:o.t'! a.sl!lumpto. 
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Voltando a depntaçiúl, o S~: •. preeidente manda.'\"~
ficar .se ha. ·na.casa. llWUero legal· -para proceder..,ae á 
'\"0~ dO& 'Pl'Pjectos. ac~ Deferidos, e nio wellilo, 
procede-se :í. chamada, .e·•por ella. se verifica. ~ 
awent:tdo com p4rt.icipação -o Sr. .A~to · Chav~ e 
seDl-~ os St-a. Coelho Rodrigues, Joio ·Mendes., Pe
reir&da Silva,Bandeira ~ M.ello, Pinto ·Moreira, Atfonao 
de Cuva.lho, Luiz: Ce.rlos, Jeronymo PQido, Aureliano 
de Car~bo, Dionysio;lrlartins,,José _Calmon, Lamego, 
Corrêa 'Taques, ~iello Moraes, Ferre1ra Lage, Bs.riio de 
Ara~, Manoel Clementino, Jllllq_ueira, Corrêa de 
Oliveira e Benjamim. 

I..ev:~.nta.-se a sessão ia duaa 'horas d:t tarde. 

Ac~ em 25 de lllaio. 

PRESIDENCIA DO SR. CO:SDE DE BAEPENDY. 

A.o meio-di:~., feita. a ebama.d&, aehão-se presentes os 
Srs. Conde de Baependy, Portella, Paranhos, Pinto 
Pessoa, Guimarües2 • J oií.o Mendes, -G:Jl!la. . Cerque~a, 
Bittencourt. Aureliano de Carvalho, Te1xeu•s. Juruor, 
Pinto Morei.í-a,.Fiel de Carvalho, Luiz Carlos, JoaquiDl 
Pedro, Barií.o de Ar~2 Rodri~o Silva, lionteiro de 
Castro, Joaquim de Mtn<1onça., Cruz Machado, Diogo 
Vasconcellos, Sobral Pinto, Araujo Lima, CapaneDla, 
Corrêa, Ba.rãn da ViU:~. da Ba.rr:l, Soum Reis, Coelho 
Rodrigues, Cnrdoso de Menez:es. Mello Moraes, Bano 
de Anajatnba.J.. LiJ?a e Silva, Ferreira d.a. .Yeiga, B~ 
de Anadia, lJomm~es, Fontes, Perd1gno Malhell'o, 
Fausto <I e A!!lliar, ()IU'lleiro da Cunha, !'ere!ra do. SilvJI., 
Gomes da SUva, Angelo do Ama.ral, S1que1ra Mendes, 
Ferreira de Aguiar, Henriques, Cn.ndido da Rocha e 
Pnulino de 'Souza. 

Falmo com participação os Srs. Assis Rocha, Borges 
)[outeiro, Can.dido Torres, Diogo Velho, Duarte de 
Aze.vedo Corrêa de Oliverra Fernandes Vieira. Mello 
Rego Nebias, Pederu-~iras, Rosa, Salles, Theodoro da 
Silva' e JoHi Calm.on; e sem ella os Srs. Alencar Ara
ripe, Affonso de <?:trvalbo,. Andrade Figu~a.l. AlDleida 
Pereil:a, AzambuJa, Antomo Prado, Arau;o ü6es, Au
""USto Chaves,Âugusto de Oliveira,.BarrosCobra, Bahia, 
Benjamim, Ban~eira de !IIello, ~ar~o .da. :ç.aguna, Can
Jido Murta,Camillo Barreto, C:1millo F1~eaeao,Cass.do, 
Canedo, Cicero Dantas, Costa Pinto, D1onysio Martina, 
Duque-Estrada Teixeira, Dias da Rocha, Evangelista. 
Lobnto, Floriano de Godoy, F. Belis:~rio, Ferreira 
La"'e, Ferreira Vianna, Galviio, Gonça.lves da. Silv:~., 
Go~es de Castro, Heraclito Graça, Jansen to .Paço, 
.Junqueira Jeronymo Penido, J. de Alencar, Leal de 
)Ienezes, Leandro :::IIaciel, Leonel de Alenc:~r, Mello 
)lattos Manoel Clementino, Menezes Prado, Moraes 
Silva k{oreira da. Rocha, Paula. Toledo, Pinheiro, p.,_ 
reira' Franco, Pinto Brag:..1 Pinto de C!lmpos, Pinto 
Lima Raposo da Camara, S1lva Nunes, S1moes Lopes, 
T:~.qu~s e·Vlcente de :Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver sessií.o por ialta 
Je numero legal. 

Niio ob~tante, o Sr. 1° secretario pro ~ede :L leiturn 
do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Dous officios da mesa da assemolt!a provincial de 
Santa-Catharina , enviando du:ts representações da 
meEm& :-s.ssembl~a. em que solicita: nn primeira, a 
auopr·õ:o de promclgação de uma. lei interprctath·a dos 
arts. 't:; e 16 do neto :~.ddicional sobre os dous terços 
tlc votos, no caso de não-sancí'ão pelo presidente da 
província aos projectos que lhe são remettidos; e no 
"!"'undo l'edindo um auxilio pecuniario para. os oon
ce~tos d~ .estrada da cnpital :i. Laguna, e destauo ponto 
do Ca.macho.-Yai o primeiro :l. commissii.o de assem
bléas provinciaes, e o segundo :í. de orçamento. 

Treze das presidencias das _províncias do Piauby, 
Goya1>, Alagi>at•, Parallfha, R1o-Grande do Sul, ~ara
nà, ~r:L1 ll:,bia, S. l'a.ulo e Pez:namhu?o, ~nv1ando 
relatonos e annaes d:l.s .&~emblcai leglSlatlv:t.s das 
meomns provinciae.-.o\ arcbivar. 

~m;requeri'mento de ·F!'.tncisco Duarte ~ruz ~etto, 
pedinqo p11r.1. matricular-se no 1• anno medico da córte, 
fazendo antes do :J.Cto . o -ex&1Jl~..de preparatorios fJ.Ue 
lhe falta.-A' commissão de instrücção publica. 

V em :í. me:;.a a seguinte rectUicp.ção : 
No .disC\lrso do Sr. conselheiro Fausto de Aguiar, 

publicado .no Jornal do.Comnurcio de hoje,·!llgtms apar
tes meus são referidos com inexactidio : 

« O Sr. Carn.eirJ da Cunha :-Que vão do !tlaranhüo 
e .de outl:as. provincias. 

« Eu disse :-0 P:trá. é o entreposto -do ÂmtiZO_naB e 
do Meranhão, e ~ repuhliCSA do Perú e da Boli~, -etc. 

« O Sr. Ca.rneiro..da Cunha.:-0 nobre deputado não 
sabe que não .ha e~portação diDeeta? 

« Eu disse :-Onobre deputado não aabe que niio ba 
importnçii.o dire<:ta 'i " 

E' esta a rectificaçlio que faz: o deputado- Camciro 
da Cunha. 

S estiá o em. 26 de Halo. 

PRESIDE:'iCIA. DO SR. CO!\"DE DE B.\EPE.'inY • 

SuxliAnto. - Expedimte.- Fixação· da força nawl.
Sessi!e• noctur·nas.- Abertura de credito para coadju
•·ar a impre.sü.o da obra composta pelo Sr. J . .B. Ro
drigues.-Matricula. de edudanlas.- Loterias.-O~em 
do dia. -Licença ao desembargador J. B. Lrsboa. 
Appromç•lo.- Jubilaçao ~ come~heiro J, J!rl, de A. 
Brotara . .Apprcwaçao.-P<'mOt$ a d•tlersos. Approcaçilo. 
-Naturalisar.uM. ApprovaçüO.-Matricula de estudan
tes. E11cerra~nto.-IsençiJ.o de direitO&. Encerramento. 
-&admissão no quadro do rxercito ao tenente-coronel 
E. J[. T. de Sampaio. Encerramento. 

A's sete horas da noite, feita a chamada, e achand?-se 
presentes os Srs. Conde de Baependy1 Pa:nnbos, :P1nto 
Pessoa, Guimarii.es, Joaquim Pedro, Monte1ro de Cutro, 
Gomes d;-:, Silva, Alencar Araripe, Pinto de Campos, 
Benja.mim Ueraclito Graça, Do mingues, ürnz ~1a.ch.3.do, 
Raposo d~ Cam~ra, Sobral Pinto, C:~.nedo, Camillo 
Barreto l\Ianoel Clementino, Barão da. Villa da Barra, 
Araujo·' Lima, Gama Cerqueira, Araujo Góes,, Paula. 
Toledo Candido da Rocha, Mello Mo•-aes1 Flo.I'lano de 
Godoy; Teixeira. :Junior, João !l~endcs, Pmheao, Ro
drigo Silva, Percrra Franco, D10go de Vasconcellos, 
E-.·angelists. Loba to, Duarte de Azevedo, ~Ienez:es Prado, 
Ja.nsen do Paço, José Calmon, Ju~quel%li,,-Gonçah:es 
da Silva, Fiel de Carvalho, Ferre1ra ~ge, Andrade 
Figueira, ~Ioreira da ~ocha, Coel~o Rodrigues, Fo~tes, 
Ferreira ' ianna, Henr1ques, Corrca, Theodoro da S.ilva, 
Barãode Ar;lÇ3gy, !-conel de Alencar, Costa P1nto, 
Antonio Prado, Paultno d<; Souza, Affonso de Ça:valho, 
Dionysio Ma>tins, Bandeu~ de Mello, Perdigao.M;a.
lheiro, Lim:J. e Silva, Aurehano -de Carvalho! Carne1:o 
da Cunha, Azambu~a, Dia.- d~~; Ro.ch:!, C?rrca de Oli
veira, Leand~ Mac!el, F. Behza.no e.C1cero Dantas, 
abre-se a scssao. 

Comparecem depois de aberta. a eessií.o os. Sra. Ca
sado, Joaquim de Mcndon<;>a, Fausto de Agu~ So~za. 
Reis, Angelo do At?aral, F;~ir:;. de A~mar, l'er:eU'a. 
da Veiga, Duque-Estrada · fe1Xe1ra, P1nto :More1ra. c 
Capanema. . 

Faltiio com participação o~ Srs. A.ss!a Ro~ha, Borges 
)1onteiro, Bahia, _Cand1do 1orres, D1ogo \cl~o, Fer
nande• ,.ieira, Lmz Carlos Mello. Regç, Ncb1as, Pe
derneiraA, Portella, Rosa, Salles, S1mões Lopes, Mello 
:llattoE, tar~o <la Lagt:na e Augusto Cba~ea,,e se~ elia 
os Sr8. Almeida Pere1ra, Au_guHo de Ohve~~ ~.atuo 
de Anajatuba, ,B:lJ":io da A.u~d1a, ~an:os Cobra, Bltten
court, Candido ~iurtn, Camillo FsguClredo,.Cardoe? de 
:ITc:lcz~s. Galv5.o. Gome• de Castl''l .Jcron~mo Pem~o, 
J de :\lcncar Lea.l de :llenflzes, :Moraes S1lvat Pere1r:1. 
a~ Sil;a., Pir.t~ Braga, 1:~nto Lima •. Siqueim ;.-.lende,, 
Silva ~uneô, Ta.qUc8 e 'lCCnte de F~eu:-cdo. · 

Lêm-se e upprovão-se :l.l; actas d~s. ~tecedentes. 
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SESSAO EM 26 DE MAJO,l:>E 1871. 

O Sa. '!• SECllET.UUo, servindo de 1°, df. conta do 
seguinte 

um officio do min.isterio do Imperio, communica.ndo 
1\ae. tendo partido para. a Europa S. M. o Imperador 
com S. M. a Imperatriz, assumio S. .A. Imperial a 
Sra. princeza D. Uabel a regencia do Imperio.-Intei
rada. 

Oito do l 0 secretario do senado, enviando, por não 
t~r o mesmo sen.ado podido dar o seu consentunento, as 
proposições desta cam~utorisando o governo a man
dar matricular diversos estudaates.-Inteirada.. 

Um requerimento de José Fernandes Dhs, pedindo 
t;. ue se considerem validos perante a faculdade medica da 
côrte os exames feitos na escola de marinha.-.A' com
missão de instrucção publica. 

Outro de Manoel dos Santos Marques, pedindo ser 
matriculado em qualquer das faculdades medicas do 
Imperio, aceitando-se-lhe os preparatorios feitos na 
escola de marinha e central.-A' mesma commissão. 

Outro de José Nicolá.o Tinoco de .Almeida. pedindo 
para matricular-se no curso medico, f&zendó antes o 
exame do preparatorio que lhe falta -A' mesma com
missão. 

FIXAÇÃO DA. FORÇA. XA.VA.L. 

Lt!-se, e va.i a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos, o se:;uinte p~cer : 

« A commisaiio de marinha. e guerra, tendo exami
nado n proposta. do go\·erno ~ue fixa as forças de mar 
pa~a o anuo financeiro de 18i:. a 18i3, é de parecer que 
sej:~. counrtida no seguinte projecto de lei: 

" Accrescente-se no lugar competente : 
" A assembléa geral decreta: 
« Arts. to e 2.• (Como os da. proposta.) 
,, Art. 3• (additivo.) Os imperiaes mario.heiroa que 

hoi:verem sido recrutados, ou que forem procedentes 
d:.~ companhias de aprendizes, são obrigados a servir 
pelo tempo de tO annos, contados da prnça. de mari
nheiro, eu de 12 da. praça. de grumete, continuando a 
:;our das =utagens da. legisl:!.ção em vigor aquelles 
que aervirem além do te';lpo marcado. " 

«Art. 4• (add!tivo). Fica. o governo autorisado: 
« ~ 1.• .A. elev:~.r a maia 50 praças o numero de a.pren

~es artífices da companhia de menores do arseo.al de 
marinha da côrte, e a crear uma companhia de apren
dizes artüices do arsellal de marinha do Pari. 
"~ .2.• A rever, desde já, as tnbellas de maiorias, co

medonas e outras \"antagens que se aboniio ao• officiaes 
embarcados, da armada e claSses annexas, afim de re
duzi-los a uma só denominaçii.o. 

«§ 3. 0 A substituir desde já por gratificações fixadas 
e proporcionaea á n:~.tureza do ser,·iço 3.5 vantay;ens 
~uc os officiaea da armada e classes an~exas percebem 
q~udo e_mpregados e'?- terra i de modo, porém, que 
:1ao venhao a ter vencimentos tguaes ou superiores aos 
dG official emb:~.rcado. 

M ~ 4. 0 .A promover ao posto de 2•• tenentes os 
actu~es 2•• tenentes de commÍ8siio que mostrare~ ter 
bem sen-ido na guerra. do Paraguay e e5tiverem habi
litados ::ta conformitbde do art. 133 do re!:!Ula.mento da 
escola de marinha e reunirem outros req~isitos deter
mi:lados por lei. 

" Art. 4.• (E' o art. 3• da proposta). 
" Sala das commissiies, em 19 de l\úio de 1871.

La-:nrgo.-Mello Rego. 

" Augustos e dignisaimos Srs. representantes da na
~·iiQ.-Por ordem de S. :M. o Imperador, !Lpresento-vos 
!la f6rm:~. da lei, a propo!ta fixando a forra. naval parl 
o ttn:J.o financeiro de 18i2 a 1873. ' 

Propolla. 

" Art. 1.• A for~n. n:~.,·al n.ctiva par::t o n.x:uo finan
(~ :~ç de 18i2 a 1873 constnr:í.: 

I 
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" § 1. ~ Dos officiaes d.:i. s.rmad:l. e das demais elAases 
que fôr preciso embarcar nos navios de guerra. e trans
portes, conforme suas lotações, e dos estados-maiores 
das eaqaadras e divisões Jlavaee. 

" § :l.o Do corpo de imperiaes marinheiros, do bata
lhão n&val, d:J.S companhias de aprendizes marinheiros, 
creadas por lei, e da companhia. de imperiaes mari
nheiros da província de Mato-Grosso. 

« § 3. • Em circumst:locias ordinarias de 3,000 praças 
de marinbagem e de pret dos corpos de m..rinha, em
barcadas, e de 6,000 prar.!IS em circumstancias extraor-
diu~- ' 

« Art. 2. o Para preencher a força decretada. no ar
tigo antecedente, é o governo autoriesdo a dar grati
ficações aos Toluntarios que se apresentarem para o 
serviço, a contrnt:lr n:~.cion:tes e estrangeiros, mediante 
concessão de premios, e a recrutar na fórmB da lei. 

« Art. 3.• Ficão revog:tdas todas as disposições em 
contrario. 

« Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Maio de t871.
.3fanoel Antonio Duarte dt· A:::e~tdo . » 

SESSÕES ~OCTUR'SA.S. 

Lê-se, c vai tambemn imprimirparacntrarn:t ordem 
dos trnbruhos, o seguinte parecer : 

« A' commissão de policia. foi presente uma. indica
ção no sentido de se supprimirem as sessões nocturnas 
nas sextas-feiras e sabbados. 

«Considerando a. commissão que o principal motivo 
porque o anuo passado impugnou umn indicação seme
lhante deixa hoje de subhlstir, -..·isto que o pensar da 
maioria desta august:l ca.mara n tal re•peito hem ma
nifestado se acha por meio da assignatura de 53 Srs. 
deputauos, em vez de 27 de outr' ora, é de parecer: 

" 1. • Que por ora nM sexa.s-feiras e sabbados as 
sessiies eejão de dia e não de noite. 

"2.• Que possa haver sessão nocturna. em qualquer 
dia da sem:LllA, quando :1. re<!luerimcnto de algum dos 
seus membros a eamara assim deliberar. 

« Sala das sessões das commissões, 26 de "Maio de 
1871.- C. tk Ba7endy. presidente.- J I. Machado 

·Portella, t• secret;mo. -í. 1ll. lia Silt·a ParanhO$, 2° se
cretario, Ycncido.-0. P. Francisco Pinto Ptuoa., 3° se
cretario.-M. Pereira Guimariles, 4• secretario. » 

Lêm-se, julgüo-se objecto de deliberação, e vão a 
imprimir para entrar 11~ ordem dos trabalhos, os pro
jectos com que concluem os seguintes pareceres: 

A.BERTUIU .. DE Cl\EDlTO PAR.\ COA.DJCYAR A. L'IIPRESSÃO •DA. 
OBRA COXPOST.\ PELO Sn. J. B, RODRlliliES. 

"João Barbosa Rodrigues, secretario do imperial col
legio de Pedro 11, pede um ~;ubsidio parn a publicação 
dn obra lconograplua das orchidelu do Bra:il, compost:l 
por elle, attendendo no grande custo da impressão. 

« A camara dos Srs. deputados sem duvida reconhece 
a. importancia do estudo da h.istoria natural no Br&zil, 
onde os tres reinos da natureza se ostentii.o com um 
luxo deslumbrante, e onde infelizmente silo poucas as 
obras de grande folcgo neste sentido, de modo que o 
Brazil representa um papel muito secuudario na Europa 
ci'l:ilisad.:i, quanto :í.s sua~ riquezas naturacs. 

" A familin das orchidens, que o supplicante e.colbeu 
para serios e pen;eYerantei estudos offerecc um campo 
vasto, onde o supplica.nte, :L medida. ~ue colhe louros 
para o Brazil, chama a attenção da Europa, que niio 
po•sae ainda uma collecçio de plantas orchideas tão 
complet'~- como a que o supplicante ora apre~~enta. 

« Quanto ao valor intriustco da obra, ba.ta que a 
augusta C3.mara pa.sse uma viata de olhos tanto no ori
ginal que o supplieante apresenta, como nos psrcoeres 
que ajunta de pessoas insuspeitas e muito autorisa.das 
na ma,eria, para ficar con\·encida dn sua grand1ssilna 
impo• ta.ucia. 

"A commissii.o de inFtrt:~üo publica., attendendo ao 
grande merecimento da. obr:t em questiio e no muito 
alto preço da impre~~iic , <J_Ucr n:~. Europa, qno.r princi
palmente no Braúl, de modo que o supplicante nã.o 
poderia com os seus recurscs lc\·ar :1 effeito a impressão, 
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SE~SAO EM 26 DE l\IAIO DE l8"l'l. 93 

o!ferece á. cama.ra dos Srs. deputados o segninte pro-
jecto: · 

« A asseJ.'IlbléA geral resolve : 
" Art. 1.• Fica o governo autorisado para abrir desde 

j:i' um credito de 50:0008 pnra coadjuvar a impressão 
d.:J. obra lconographia. da.• orchi~ do Bra.:il, composta. 
por João Barbosa Rodrigues, secretar!o do imperial 
collegio de Pedro II. 

« Art. 2.• Revogão-se as disposições em contmrio. 
«Sala. das commissões, em 26 de ~Iaio de 187t.

BarlJ.o da. Villa. ela. &l.rra.- Antonio Ferreira. Via.nna. 
-F<>rreira. de Aguiar.» 

!L\TRIC'IiLA . DE ESTVDA:STES. 

« Guilherme Frederico Victorio da Cos-.a pede para 
fazer e::oamc do 1• :1.11no medico do. curte, depois de 
!iyl)fO\·ado n.o preparatorio de bistoria, ·que lhe f:tlt:t. 

" O supphcante allega. e prova com attestados dos 
respectivos lentes 'lue tem frequentado, como Gu,·inte, 
o 1 • anno medico : outrosim nllega. ta.mbem e prova 
com attestados do medico assistente e do director do 
c0!leúo: 1•, que estava. enfermo na occa.sião em que 
sujeitou-õe no exame de historia, no qual fõra mal 
succedido; 2•, que foi um estudante que deu prov:tS 
de hnbilitaçíio no collegio, no preparutorio que lhe 
f:llu. 

" A commissão de instrucçiio publicn, attcndendo a 
q1A~ o supplicaute por motivo de molestia dei.'i:ou de 
~atisfuzer ao exame de um prepar:J.torio paro o qual 
esuv:~ llabilitado, segundo prov:~- com o attestndo do 
respectivo director do colleg1o, offerece :i. c::m:tra dos 
Sr~. deputados o seguinte projecto ! 

" A assembléa ger:>.l resolve : 
" Art. 1.• Fica o goYerno autorisado par:~- m:mdar 

m:.tricul:tr no 1° anno medico da faculdade da. côrte 
o o.lumno Guilhcnne Frederico Vietorio da C<.st:> 1 o 
q,U31 não · poder.í. ser admittido a exam'l d::.s materl!ls 
do 1• anuo sem mostto.r-se habilitado no prepa.ratorio 
'i'"' lhe falta, 

" Art. 2.• Revogão-se ns disposições em contrario. 
" Sal:!. das commissües, em 26 de 1\Iaio <!·~ i871.

Bari'to da Villa ela Ba.rra.-Ferrtira Je .A.!Juiar. " 

Lêm-se, e vão a impi:imir para. entrar X:O?. ordem dos 
trabalhos, as s"guintes redacções: 

LOTERIAS. 

,, A 3.88cmbléa geral resoh-e : 
" Artigo unico. Serão extrahidas na -::tr.e, se~ndo 

o plano eatabelecido, duas loterias e1:1 benefiCio das 
obras da matriz de Santo Amaro das Brot.ato, e outras 
dn:c; para !1.8 obras da matriz dn Villa-No,·a, ambas na 
nro,-:.ncia de Sergipe ; revogadas para. este :IUn :l.S dis
[>oSi)Ges em contrario. 

"S:th das eommissões, em 26 de )!aio .:.l 1871.
.A . Cr.r/llo !lodri[iu·r.-J. Calmon. " 

" A assembléa ~ra.l resolve : 
" Artigo unico. Scr>io extrabidas, desde j.í, na eõrte, 

segundo o plano estnb Jecido, quatro loterias, cujo be
!leticio se applicará :i. forma9Jio .te um p:.trimonio pnra 
~na:mt~nçio do collegio d.l.s orphãs da cidade de Ma
ri=:aa, na proYincia de Minas-Geraes ; revogadas para 
e~tc fi;n as dispoEiç<>es em contrario. 

"~:Ua das commi~süeg, em 26 de :II~io I!'! 18i1.
A. Co•lh o Hodriyues.-1 . l.'a.lmon. » 

" A assembléA geral re~olve: 
' ' Artigo unico. E' o governo autorisad~ para nundar 

e~~'"h~r, desde já., na. córte duas loterias, segundo o 
plano estabelecido, para. a conclusão das obr:.s e com
pr,_ de paramentos da mat.riz da Cacboeil'll. do Carmo 
.:ia. Boa-Yista, no município de Lavras, da província de 
Mi::-.•~-Gcraes, seado remettido á. thesour.lria. da. mesma 
p~o.-i;.cia o beneficio da• ditas loteria., para. entrega-lo 
:, commi~são encarregada das obras mencionadas; re
·vo~das par:~. e~te fim 11.11 disposiç:ü~s em contrario. 

4t ~·~!1 d:1s commis5i~~, em ~G ci•.; :'\Iajo d'.! 1871 #

.! . Cc·•? ',o /luirit]" ~' --J. Calmon . " 

" A assembl.;a geral resolve : 
« --\rtigo .unico. E: o governo autorisado para. man

dar ex.tra.hlr, des?-e Já., na cOrte duas loterw, segundo 
o pl~no est~belec1do.z.. para & conclusão das obras da 
matriZ da CJ.d:!.de de Tama.ndui, na. província de Minas
G_er:~;U, sendo re_mettido. á. thesouraria da mesma pro
vtncln_ o_ benefiCio das dtt:ts loterias para entrega-lo :J 
comiiUEsao encarregada das obras mencionadas · revo
gadas p:ua este :fim a.s di8posiçües em contrlll"io~ 

« Sal:~. das commissões, em ':!G de !11aio de 1871. -
A. Coelho 1/od,·i!Jues.-J . Calmon. » 

" A :tssembléll. geral resolve : 
« Artigo_ uoico. 1::' o governo ::mt risado para man

d:u extrah1r, desde j:i, na. côrte, duas loterias, se!!'lln
~o ~ pla!lo cstabelectdo, para a conclu.ro.o das ob~ d:< 
tgre]a de Nossa Senhora. de N:uareth do município de 
S. Joii._o d'El-Rei, na. província de Minas-Geraes, sendCJ 
re~etttdo :1. th7souraria da mePma província. o bene
fiCIO das lotert:ts para entrega-lo :í. commie~ão encar
regada ~2.5 ~bEM mencionad.as; revogadas para este 
fim ns d1spos!ç:oes em contrarto. 

« ~ala das com missões, em 26 de l\laio de 1871.
.1. Coelho HodritJUes.-J. Calmou . » 

PE:SSÕES. 

" A assembléa geral resolve: 
« Art.].• Fica approvado o decreto de !ldeNo,·em

bro de ts, O, em que se declara. que a. penl<iio diaria. de 
500 rs., concedida por decreto de 21 de Novembro 
de 18GS, ao cabo clarim do 6• corpo de cavallaria dlL 
gnardu. nacional do llio-Grar.de do Sul, Ismael Anto
nio_ de. Souza., : qual foi approvada pelo decreto 
legtslatt-ço n. 1,153 de 22 de Outubro de 1869 deve 
enrender-se concedida ao cabo clarim do mesmd corpo 
Ismsel Antonio da Silva. 

" Art. 2. • Esta pensão será paga da da ta do decreto 
de 21 de Non•mbro de 1868. 

« Art. 3.• Re,·ogão-se as disposições em contrario. 
« S!lh dn> commissões, em 26 de l\Iaio de 18i1.

.1. Cor/l,o llodriaurs.-J. Calmon. " 
" A assembléa geral resolve: 
« Art. 1. • Fi cão npprovadas as seguintes pens,jes men

saes, sem prejuizo do meio soldo oue por lei lhe com
petir, coue:lida~ por decretos :le 2:! de Abril de 18il. 
a s:~ber : de 39S a D. Rosa !IIaria Yieira de :Macedo 
YiU\"3. do tenente do ao batalhão de infantaria, COm: 
missionado no posto de capit>io, Jos<! Tbeotonio de Ma
cedo, f:tllecido .. m consequencia. de ferimento recebidu 
em combate; e de &!S, repartidamente, a D. Umbelina 
l:o;a de Jesus CA.Stello-Branco e :iil v a, Anna I:osa <lt: 
S. José Cnstello-Branco e Sih·a, Philomenn Innooencin 
de Jest:• C-oração de Maria, Maria. C.: leste do l::•piri to
Santo Castello-Branco e Silva, e Lidia da Pieàade Cas
tello-Branco, irmi>s do ca. itüo do 5• bat:tlhiio de in
faut:ni:l Antonio Lopes Castello-Brnnco e Silva. So
brinho. morto no combnte de 21 de Dezembro de 1868 . 

" _Art. 2. 0 E~ tas pensúes scrüo pagao da data dos rcs
pectn·os decretos. 

« Art. 3. o !{evog:to-'e as disposições em contrarill. 
" Sala das commissõeR, 26 de :\Iaio ele 1871.-A. 

CoNlliJ Rvdrigues.-Jo&é Calmon. " 

Entrão successiv:I.mente em discuss:w, e são appro
, ·ada.s sem debute, as redacções sobre loterias que foriio 
a impri.:nir na. sessão antecedente. 

O SI!.. PAtLr~o DE Sot:ZA (pela ordem) : - Sr. pre
sidente, a cornmi!são por V. Ex. nomeada para repre
sentar esta ang-ust.l camara no cortejo de despedida de 
~S. M)!. Imperiaes dirigio-se ante-hontem · pela. uma 
horn dn tarde ao paço da cidade, onde, receb da pol" 
SS. r.t~r. lmperiaes tive a honra. de expn!,...nr o' 
sentimentos desta augusta camara, manifestan•lo a 
SS. Z.tM. Imperiaes , os votos que todos fazemos por •u~ 
pro&pera ,-ag;em c bem-e.~t.'U', e por ..eu íel iz. regt"e•-.o 
:l terra d!l. p:stria, as~<egurando no mesmo kmr• ~ 
l'J~. :b1M. Impcria.es o profundo respeito, inabalavc!"1e:tl· 
dadc e CO::l>tantc aàbesão deata camara :>augusta pe>F.O" 
d~ ~ . :-(. o Imperador, S. ::11. a Imperatriz e :í. f:a.milia 
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imperial. S. M. o Impc.raqor ~ignou-se respon~er que 
conhecia bem e agradeCia cordialmente .os senttmentos. 
da ca.mara dos Sra. deputados . . _ . . . . 

Hontem· ás 7 horS:s da manha; .dmg10-se a deputa~ . 
çãe ao ar~enal de marinha, e assistia .no embarque:de 
SS. MM. Imperiaes. . . _ . . 

. · Fic-ou ru>&im desempenhada·ac.ommtssao encarrega~a 
á deputação de qué tenho· ainda a honra de ser orgao 
neste -momento. 

o·sn. PRESIDENTE declara que a_resp·osta de Sua Ma~ 
gestade· é ·r.eeebida com muito esP.eciala.grado. · 

ORDEM DO DIA. 

i.tcENÇA AO DEs'EM,BA.IlGADOR. J .• D·. LlSDO:A.. 

Prqcede-se á vatação do-projecto, e:~eerrádo na sessão 
antecedente, autorisando· o govern~ a concede.r ao des
emba,rgador darelaçiío dacôrte, adJunto do tnbunal:do 
commercio e ministro adjunto do conselho supremo 
militar de justiça, José .Baptista Lisboa, um .auno de 
l.icença com todos os· seus venciJncntos, .qucr -de u:n quer 

. de outro tribunal, p,ara tratar de sua aaude na corte .. ou 
f6ra'delhi, e é approva~o. çom as emene~11s ~ remettido 
á conunissão de redacç.ao, ficando preJUdicado o re-
querimento do Sr. Coelho Rodrigues. . 

JUBILAÇ:Í.O AO CONSELHEIRO J. M. DE A •. BROTERO. 

Pr~cede~se á votação do projecto, encerrado igual
mente 11a sessiío antecedente, que autorisa o governo a 

l·ubilar o con.se!heiro José M.aria de Aveltar Brotero, 
ente cathedratteo da 1 a cadetra· do 1 • anuo. da facul

dadé de direito ele S. Pàulo, com todos .os· seus venci
mentos, ,e é approvaclo e remettido á commissiío de 

' redacção. 

. I"ENSÕES A DIYERSOS. 

Procede-se succe&sivamente á votação dos projectos 
que concedem diversas pensões, ütmbem encerradOs ·l)a 
sessão anterior, e são todos approvados e rcmettidos á 
comniissão de redacção. · 

NATUnALTSAÇÕES. 

Procede-se á votação do ·projecto, tambem encerrado 
na meama sessão, autorisaudo o governo a p::tssar carta 
de natur:alisação n Joi'io Marin Pessoa, .natural de Lis
boa, e é approvaelo com todas· r,s ememlas, e remettido 
á com missão de redaeç1io. .., 

liiATliiCULA DE ESTUDANTES. 

Entm em 1 a discassão, que a requerimento do 
. Sr. -Pinto Pessoa ·se considera unica, o projecto que 
autorisa o governo para mandar admittit· desde já á 
>natricula do 1° anuo medico · da côrte ao alumuo Do-
mingos Lyra da Silva. . · 

Vêin á Ínesa, '<iío lidos, apoiados, e entrão conjunta
onente em discmsão, os seguintes projecto.s, como · 
emendas, offerecidos pelo Sr. · Pinto Pessoa: 

« A assembléa geral. resolve : 
« Art. 1. • Fica o govemo autorisado para mandar 

desde já admittir . á matricula do 1 • anno da faculdade 
medica da Bahia o ·;::lumno João Baptista Monteiro de 
Miranda Ribeiro, o qual deverá mostrar-se habilitado 
:!!O prcparatorio que lhe f:J.lta, para poder ser adínittido 
a exame das materias do 1• anuo. 

" Art. 2.• Revogão-s•e as disposições em contrario. " 
" A assembléa geral resolve: 
" Art. 1.• Fica o·goverr.o autorisado para mandar 

que se ~eitem como validos . na faculdade medica da. 
cõrte os -exames feitos na escola ele marinha pelo alumno· 
Joaquim i\:farcellüro de Brito Netto . 

" Art. 2.• Revogão-~e as di~.posi1·ões em contrniio . " 

« A ~seÍnhléa geral resolve: 
C( Ar.t~· L• .Fica:. o . gaverR'O• a;utot•isado· para mandar 

que sé aceite . como valido na · faculdade medica da 
cór.te o prepnratorio d~ por:tl):guez .. ern q)l!l;·fbirappro- . 
vado o alm:nno ·Joaquim Josê_Torres· Cotrrm·.· na ac.a.
demi~ de marinha, e _q\le sejJ. 0 dito :alumno :matri-
culado.nn to anno medi~o.. . . · ... 

•• <( ktt. 2.• l}evogão-se as disposições . em . co.ntr~io . . , , 
" A assembléa geral resolve: · · 
" Art·: 1. • ·E' o· governo &U·torisad:o a mandar admit

tir á matrimtla do·· t• anno• medico·, na Htcttlditde da 
côrte, oo. ·estud.aatéC:Er.an(liaeo Soares Bernard.é$ . d~ Góu
vêa, sendo-lhe dispensados al-guris mezes que· lhe faltãó 
para attingir á idade 1 egal. · 

" Art. 2 .. ó Revogão-se atJ disposições em contrario. " 
« A assembléa gera.!. resolve: . 
" A~t. L• E' o governo. autorisado a ma'ndar admit

tir a fazer aeto dó 1• anuo da: faculdade de . dir.eito do 
Recife o estudante Francisco Borges• Màrques; depois · 
de examil;lado .. e approvado .:em mathematicas, prepa-
r:atorio .. que )h e Í3ilta. · 

« A~-t: . 2. • Eevogão-se as-disposições· em .contrario~ " 
"kassembléa geral resolve:: 
" Art. L• Fica o governo autoí·isado púa, mandar 

matricular uo 3• anuo medico da cOrte. o pha,xmaoeutico 
approvadQ José Borges Ribeiro da Cqsta, depois ·de ap
provado em ingjez, e .satisfazer á lei. na parte r elativa 

· aos exames .de .anatomia e physiologia que frequenta 
como ouvinte. · · · 

"Art. 2.• Rev.ogão-se as ·disposições em éontrario.» 
" A assembléa géral reroiv~ : · 
<<Art. 1.• 'E' o governo at{torisado a .mandar &ceitar 

na faculdade de medicina da Bahia .os exames de latim 
e. francez f~itos na do Recife pelo estudante João de 
Moraes Vieira· da. Cunha. · • 

"Art. 2.•. Revogão-se ,as disposições em contrario.» 
" A assembléa gerf).l Tesolve-: · 
" Art:. 1.• Fica o gov_erno autorisado pa~a mandar · 

matricular no 1° anno medico da faculdade da cõrte 
o alnmno Leopoldo Gustavo Rodrigues da . Costa, · .não 
po:ieodo ser adrnittido a exame das respectivns· .mate ..... · 
rias sem mostrar-se habilitado no preparatorio que. lhe•. 

-'falta. · 
" Art. 2.• Revogão-se as disposições em contrario. 
1c Offereço como emenda o projectó lido· hoje àob1'e 

a pt·etençãó do estudantente Guilherme Frederico Vic
torio da Costa .. 7 Barão da Vil/a da Ba·rra. » 

Ninguem pedindo a palnvJ:a, e indo-se proceder á ·•;o.:
tàção, reconhécc-Ee não hf\ver numero legal; pel0 ·que 
o Sr. presidente declara a discussão encerrada, e manda 
:fazer a chamada, e por ella .se veriFica tarem-se au
senta9-o corri participação o .Sr. Paranhos, e sem ell.a. 
os Srs. Gomes da Silva, Benjamim, Sobràl Pinto, Ca~ 
millo Barreto, Paula Toledo, Mello Moraes, Teixeira 
Jl~úior ; Pinheiro, E c-~_:--:~" ~;!.'fr!t .T ... eandrct Maciel, FonLes-, 
Lima· e Silva, Cícero Dantas, Uasado, Fausto-de Aguiar 
e Souza Reis. · · 

ISENÇÃO DE DIREITOS. 

Entra em 1 a discussão o projecto approvando ~ art. 7P· 
a que .se refere o decreto n. 3,568 de 20 de Dezembro 
de 1865, Uf!. parte em que neces-sita de ·approvação do· 
poder legislativo. · 

. Ninguem pedindo a palavra, fica-~discnssão encer~ 
rada. 

t\EADl!!SSÃO NO QUADRO DO EXERCITO AO TENENTE-CORO;\il\L 
E. M. T. DE SAilil'AIO. 

Entra em 2• discussão o projecto autoriaando o . O'o~ 
verno a readmittir no quadre do .. exercito, no po~ta"' de· 
.tenente-coronel da arma ,Te cava.J.laria, ao tenente-
coronel Eg\\1! Moniz Tello de SM;Upaio. ,· 

Ninguem pedindo a palavra, iica~ a discussão encer~ 
rada. 

Lev:mta-sel a sessão á,~ oito horas e·meia d:. noite. 
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. . ·• . 
l'l.tllSlllENCL\ . 'D() .. ~i\) ,CONnE: l)]l . RA~P)lNIIY. 

Sui~IIUMÃO•--'oE<i!Ji&d iénteo;-, Patr;i11Mnio .. da cqtna• " , nm
nicipal da. villa de· TU1'Y-assú .. -·c,·eação de collegios 
eleitoraes.- AnnexaçiW de cdUegios eleitome·s .- Des
membração de collegios e lei tomes. 

A.'s sebe horas da <noite;. ·feita a · chamada, ·achõo-se 
presentes os Srs. CO'!J.de. ·de .I\aependy, Pinto Pessoa, 
Gui:rnaxãe,s.(Du,que.~Estrada Teixeira., .Coelho Rodri
~es, Monteiro de Castro, ·Angelo do Amaral, Joaquim 
!'edro, Rodl;igq_ Sil:va, Gama Cerqueira, Diogo Vascon
·cell:os, Jdão' .Mendes, 'Candido da. J{oéha, . .-Canedo, He
raclito Graça., Ferreir.a de .Ag1liar, Barão da.Laguna, 
:Qias da Rocha, Cruz. Machado, Raposo da Camara; 
Ja.rrsen do .Paço,. Barão da :Villa d:a 'Barra, Menezes 
Pràdo,: ·.Arat~jo Góes, ''Moreira d~ Rocha, Asambuja, 
F]oriaUO'de .GuÇloy., Joaquim d·e. 'Mendonça; Pinheiro, 
·FieHie Carvalho, Arauj-o Lhn.a, ·Pereira Franco, Ma
JJ.o~l Clementino, Sobral . "Pinto, Andrade Figueira, 
Jun.~il.eira, José .9álmon, Leonel,.de .Aien<la:t:, l'aulino 
de . ~Quza, :Ferreira Lage, CarneJro da Cunha, Theo
·doro da Silva, Gost..'t· ·Pinto, ':A·ntonio Prado,. Corrêa de 
Qliveira,, Sàuza Reis, ·Perdigão )\·1alheito, Corrêa, .Pe

··reira da Silva, Gonçalves da Silva, .Augusto de Qliveira, 
Diony~io Martins, Benjamin e Ferreira da Veiga. 

Faltão com parti~ipação . os Srs, Assis Ro'cha, Au
gusto .. Chavfl~, 'Bahia, Borges Monteiro, Candid<l Torres, 
Diogo Velho, Duarte- de Azeveelo, Fausto de .Aguiar, 

"Fernandes Vieina, Luiz Carlos, Mello' Mattos,· Mello 
Regp, Nebia~, . Paranhos, Pederneiras, Pbrtella, Rosa, 

· Salles, Simões Lopes e ·capanema; e· s.em ella -os Srs. 
.Aureliano de Carvallio, ,AlenG_êr .Aral'ipe, Affonso de 

.. Carvalho, .AJm.eida Pereir.a; Barão cle Anajatuba, Barão 
de. Ar!\yagy, Barão de Anádia,. Barros Cobra, Bitten
.court, Bancleira .·de Mello, Candido Murta, Camillo 
·Barreto, . Camillo Figueir.edo, Qasado, Cícero Dantas, 
. Catdoso. de 1\1enezes,· Dómingnes, Evangelista .Lo bato, 
·Fontes; F. 'Belisario, Ferreií:a Vianna, Galvão, Gomes 
de ·castro, Gomes· da .. Silva, )Ieniiques, Jeronymol'e
n~do, J : ~e Alelicar, Leal deJI1.ene.zes, !-eandr? Maciel, 
L~ma e Sllva., Mello Moraes, Moraes S!lva, Paula To
ledo, Pinto Braga, Pinto de·Campos, ,Pinto Lima, Pinto 
:Moreira, Siqueira Mendes, Silva Nunes, Taqtles, Tei-
xeira Junior -e Vicente de· · Figuei:re~o. · · 

O Sn. PnESmE;:;ITE declara não hav.er s~ssão por falta 
de numero legal. 

Não obstante, o Sr. 3° SECRETARio, servindo de to, dá 
eonta du seguinte · 

.E;KPEDIEN'l1E. 

Dez officios do lo secretal'io do senaelo, enviando, por 
nlio . ter o mesmo ~;enado ,podido dar o .seu cons-enti
mento, as Ftoposições desta camar.a que autoúsão ·o.go
ver.no· a .mandar admittir á matricula diversos e·studan-
·tes.:_ lnteiJ:ada. · 
. Um requerimento de João .. Ooelho de Almeida1 ex
pfficial.de 4!" classe do corpo-:de :fa..zenda da armada, pe

. dindo um;J.. pensão. -A' co.mmi&são de pensõ.es .e or-
d~nados. · 

· ,- Outro de D. Anna Càndida Nogueira de Mello e 
Ga;x;na . d:e Bauma.nn,, pedindo ,para ser trocada em moe
da co:o:ent.e a quantia de 260S .que· possue em nota.s de 
lOS já recolhidas.~A' cemmissão.de :l!a4enda. 

Outro de Martinho ·Gomes Freire de Andrade, pe
dindo para. :fazer exame do 1° anlil.O , n~ediç.o, pre~tando 
antes do acto o do preparatorio que lhe falta.-.A' com
missãe de instrncção publica: / 

Outro de Aristides Arriiinio Guaraná, capitão de ar/ 
tilha.ria, _pedindo _para. :fazer.exame das materias do 4o 
anuo deescof~ centr;J.l, que frequenta como ouvinte, 
afim . de . ~ab1htar-se a .o.bter o gráo de :bacharel' em 
maihe1Iláttea;s na. dita escola.-.A' mesma commissãa. 

-Outr.o. do · alleres ref01·madó Antonio Placido de Gni
maxães Cóva, pedindo pa,ra ser reaelmittido no quadro 
effectim do exercito.-A' commissi'ío de marinha c 
guerra. 

l;.êm"~e, e. vão a imprimir para entrar na. ordelll dos 
tra:bitiho~, as. següintes redacções: 

PATitl\l[ONIO DA CAMARA· llllll:<lCIPÀ.L D.l. V.!LL,\ DE 
Tiln.Y-Assn'. 

«·A a~sembléa geral resolve : 
« 11.rt. ·1. ° Fi cão constitnil!e1o ·o ·patritr.onio· da c:tmara 

municipal da villa do 'l!ury-assú, na. pro:l!incia do :tlia
_ranlião, as ilhas situadas ao longo da costa: entre a foz 
do rio. Tnry e a do· Gnrti.py, coin as clausulas do 
art. f6 da lein. 601 deJ8 de i::ietembro de 1850, afim de 
que a mesma camara possa a!Tenda-lus ou-afora-las, de· 

· conformidade com o seu regimento. .· 
"'Art. 2. • Se o territorio do· niunicipio elo Tury-assú 

iôr dividido, formo,ndo outros municípios,. as ilhas doa
das comprehtmdidas no respectivo territorio ficaráõ 
pertencendo ao patrimonio da nova mm:Heipalidade. 

· cc Art . 31• São revogadas.as disposições ~m contrario. 
cc Sala das .eommissões, em 27 ·ele Maio de 1871. :_ 

1 . Calmon.-.1. Coelho Rodrígues.-"Bar>jani.,im. > 

CREAÇ'iO DE COLI,EGIOS ELEITOitAE~. 

«·A assembléa geral rcsol ve : 
«Art. 1.0 oFicão creados na província ' ele Pemam." 

· buco· cinco· collegios eleitoraes: _lo, na vllJa ·deitambé, 
· composto dos eleitores d)). freguezia de Nossa Senhora 

do Desterro dQ It,tmbé e de S. Vicente; 2•; . na villct 
de Ipoj_nca, composto dos eleitores . d~. fre~Lteúa de 
Nossa ·~enhora ·do O', outr'ora ·de ·s. l11tguel; ;Jo, lHL 

' villa de .-Bezerros, ·composto elos eleitores das fregu~zias 
ite S. José de Bezerros e de'Sant'Annli de Grava ti; 
4o, na villa de Panellas, compo•to dos· eleitores dasfre
guezias do Senhor B·om Jesus de Panellas e de Nossa Se
nhora da 'Conceição de Quipap[,; e 5°, na villn. da Flo
resta, composto dos eleitores da freguezin do Senhor 
Bom Jesus dos Affiictos da Fazemla-Grandc . 

cc ~ 1.0 As novas Íl'egnezias de Nosm Senhom da 
Penha da Gamelleira, -de Nossa: 'Senhora dos M·ontes, 
de Nossa Senhora da Gonceiçãn da Pedra, de ·'Santa 
Agueda ele Pesqueira e de Sant' Ann'\ da Leopoldina, 
outr'ora do Sacco, creadas com territorios de fregue
zias pertencentes a differentes collegios, :fu.rão parte 
dos collegios dos respectivos municipios. · 

"§. 2. 0 As antig:ts fregnezias, cujos limites forão alte
rados posteriormente ao anno de 1860 por ann.exnção 
o.n desannexação de territorios de :l'regnezius de outros 
collegios, terno p:tra os e/feitos eleitoracs os limites ora 
estabelecidos por leis provinciaes. · . 

cc Art. z. 0 São r e voga das as disposiÇões em con-
trario . . 

« Sala das ,commissões, l?illl '17 ele l\Ictio tle 1871.
l .. Calmon.-:-tl. Coelho Rod1'igues.-Benjami m. » 

« A assembléa geral resolve : ' 
" ·Artigo unico. Fica creado um colleg10 eleitorn.h1:t 

villa do Hio das Eguas; na província dà Bahia, que 
. se comporá dos eleitot·es da freguezia da mesma villa; 
revogadas para este fim as disposições ·em contrario. 

cc. Sala das CJmmissões, em 27 de l\1aio de 1871. - . 
J. ,(!a/Qlon -A. Coelho Rod•·igues>--Banjamim:·- ~ 

cc A assembléa geral. resolve: 
cc Artigo unico. Fica creado um co!lcgio eleitoral n~ 

viJla do ' Tnrycaasú, da provincia ·do ]\fllranhliq, que 
se co>p,porá dos eleitores da :l'regnezia da maom'l. v_iila; 
revogadas para este fim as disposições em contrario. 

cc Sala das commissões, em 27 de Maio' de 1871. -
J. Calmo.n:-'-.1. Coelho Rodrig"es.-Benjumím. >i 

cc A assembléa geral resolve: 
« Art. 1.• Fica creado um collegio eleitornl na villa. 

do Joazeiro; na provincia da Bahia, que &e .comporá 
dos eleitores. da freguezia, ua mesma villfl,. . • 

c<' Art. Z.• A villa_ da Pnrificação ·dos Campos ser:< 
a séde .do 4° districto eleitoral da· mencionmla pro
vincia. 

rr Art. ~.o São revog-ada~ as di.;;Dosi ç·00S en1 contrario . 
« Snl!J, dt-:.s conlnTisSõt:'S. en1 27' Ch~ I\.f:üo dl'· 18/1. -

J. Cqlmon.-11. Coellt? Ro;fr i!)lln·. - !JrnJumim. )) 
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" A assembléa geral' resolve : 
" Art. 1.• Ficão c;eados na _província· i!o Pia\l.hy, 

nm collegio eleitoral na freguez1a de S. João do P1au-. 
hy e outro na villa de S. Gonçalo, compondo-se cada 
um dos 1·esp.ecti vos eleitores. 

1<< Art. 2.• São revogadas as disposições em con-
trario. . ' 

« Sala das commissões, em '1.7 de Maio de 1871. -
J. Calinon.-A. Coelho Rodrigv.es.-Benji<mi-ln." 

« A assemblé~ g~ral res~lve : . 
" Artigo uuico. Fica creádo um collegio eleito1;al' na 

cidade de Silveiras, da província de S. Paulo, que se 
comporá. dos eleitores da freguezia daquella cidade e 
dos da.:freguezia do Sapê; 'revogadas·11ara este fim as e 

disposições em contrario. . 
« Sala das commissões, em 27 de Maio de 1871. -

J. Calmon.- .4. C?elho Rodrioes.-Bmjami1n. " 
<< A assembléa geral resolye : 
" Art. 1. • Fi cão creados na· província . de Minas

Geraes tres collegios eleitoraes: 1•, na, villa da.s Dôres 
da Boa-Esperança, composto dos ·eleitores das fre
guezias 'do seu município ; 2•, na vil! a de Patos, com
posto dos eleitor.es do mesmo município; e 3•, na vpla 
de Santo Antomo do Arassuahy, composto dos elmto
res desta villa e das freguezias de S. Domingos, Su-
cnriú, Itinga, S. Miguel e 'Salto-Grande. . 

« Art. 2. • São revogadas as disposições em contrario . 
. « Sala das 'Commissões, em 27 de Maio de ·1871. 

J. Oalmon.-A. Coelho Jlodrigt<es. -BenjCf">im. » 

« A assembléa gemi resolve:· 
« Art. 1.• Ficão m·eados na província. de S .. Paulo 

tres collegios eleitoraes : 1•, na villa de Xlririca, com
posio dos eleitores das freguezias de Xiririca e Ypo
ranga; 2o, na villa de Santa Isabel, em;nposto dos 
eleitores das freguezias de Santa Isabel, Arujá e Pa
trocínio; e3•, na villa de Nazareth, composto dos elei- ' 
tores das freguezias de Nazareth e Santo Antonio da 
Cachoeira. 

« Art. 2.• São revogadas as disposi~es em·conhario. 
« Sala das commissões, em 27 de Maio de 1871.~ 

J. Calmon.-A. Coelho Roârigues.-Bei1Jamim. " 

Al\NEXAÇÃO DE COLLEGIOS ELE!TOllAES. 

. « A assembÚa geral resolve : 
a Art. 1. • Os eleitores da nova fregueiia de ,S. Se

bastião da Boa-Vista, na província do Pará, votaráõ 
no collegio de Breves, e os de Beja no collegio de Iga-
rapemirim, a cujo município pertencem. . 

" Art. 2.° Fica creado um collegio eleitoral na Villa 
de 'Chaves, d.a mes:na província, que se. comporá. dos 
1·espectivos eleitores, cujo numero é elevado ~ dez; 

· a Al't. 3.• São revogadas as disposições em contrario. 
J. Colmon.-,A. Coellt·> Rodrigues.-Benjamim. " 

. DES:>!.E~!DllAÇÀO DE COLLEGIOS ELEITO!lAES. 

« A assembléa geral resolve : 
<< Artigo unico. Ficão desligados do collegio da Im

peratriz e annexados ao collegio do . Sobral os eleito~ 
res da freguezia de Santo Antonio do Aracaty-assú, na 
província do Ceará; revogadas para este fim as dispo
sições em contrario. 

« Sala das commissões, em 27 de l\faio de 1871. ~ 
J. Calmon.- A. Coelho R<dt'igucs.- Be-njamim,» · 

· « A nssembléa geral resolve : 
« Artigo unico. A cidade do Icó, , lj.a província do 

Ceará, será a séde do 3• districto eleitoral da mesma 
província j revogadas parii. este fim as disposições eín 
contrario. 

" Sala das commissões, em 27 de Maio de 1871. -
/. Calmrm.- A. Coel/l.o Rodrigues.-: Benjamim. '! 

« A a.ssembléa geral resolve: 
(( Al't. 1.• Os eleitores da fregnezia de S. José do 

Paraíso ficão desligados do 3• districto eleitor-al da :pro
víncia de 1\finas-Geraes, e passaráõ para o 5• {Jistiicto 

. da mesma provincia, devendo. v?tar ?? . collegio da · 
cidade de Pouso-Alegre, a CUJO "mummpw pertence a · 
dita freguezia. · . . 

" Art. 2.• Sã0:revogadas as disposições em contrario. 
" Sala da,s commissões, em 27 de Maio de 1871. -

J. Calmo~.-: A._. Coelho Rod·rigues.- Benjatnim. ~ 

PRESIDEi'<CIA ·DO Slt. CONDE !)E ·DAEPENDY • . 

SU1\li\IAR!O .--'-Expediente.- Pensão a B. de M. Aró.~<ca.-
. .Matriwla de estv.dantes.-Pr()j)Ímento dos otficiqs de 

justiça.- Aposentadoria a Odoriéci' S. dé Arncwa. - ' 
Dreação de ·otficios de tabelliaes de notas.- Pensões a 
diversos . -Pedido de in{ot·máções . .Disw1·so .do Sr. 
Coelho Rodrig~<es.-Ordem do dia . ..,-'Matricula de est~ 
dantes. Approvação.-Isençãd de di!·eitos. Votação.~ · 
Readmissão ao ·quadro do exercito ao tenente-coronel E. 

· M. T. de Sampaio. Votação.-$essões nocturnás. Obser
vtlções dos Srs. Aitdrade Fig~<eira, Porte.lla, . Pereira,; da 
·Silva e Coelho Rodt·igues.-Resposta á f'alla do throno . 
.DisCU1'SOS dos . Srs. Paulino de Souza, p1·esidente ao 
conselho, Pinto Moreira, Junqueim, Pe1·eira da Silva_ e 
Alencar Araripe. . .. · , 

Ao meio-dia; :feita a chamada, e achando-se presen-
te~ os Sra.' Con~e d:_ Bae,:pendy, Por~ella, P~anhos, . 
Pmto Pessoa, Gmmaraes, Coelho Rodrtgues Joao Men- · 
des, .. Ferreira da Veiga, Joaquim Pedro, Aienca.l' Ara
ripe1 Pinto de Campos, Angelo do Amaral, Candido díl. 
Rocha, , Evangelista Lobato, Pinheiro, Joaq~im de 
Mendonça, Junqueira, Gonçalves da Silva, Rodrigo 
Silva, Leandro Maciel, Bandeira de Mello, Souza Reis, 
Barão deAnajatuba7• Barão da Laguna, Azambuja, Gama 
Cerqueira, .Lima e Silva, Araujo Góes, Moreira da Ro
cha, Casado, Jansen do Paço, Cruz Machado, · José 
Calmon, Cícero Dantas, Capanema, Carneiro da Cu
nha, Mello Rego, Siqueira .Mendes, Pereira Franco, 
Bahia, Silva Nunes, Corrê.a, Ferreira Vianna; Menezes 
Prado, Andrade Figueira, Ca.millo Barreto, Heraclito 
Graça, ba~ão de An~dia, Taqu~s, Simõe~ ~opest J~ro
nynio Pemdo Ferreua ·de A!rmar, Perd1gao Malhexro, 
Luiz Carlos, D1as da Rocha, fontes, F: Belizario, Mel19 
Moraes, Dionysio Martins, Fiel de Garvalho, Raposo da 
Camara, Pereira da Silva, Cardoso de Mene~es, Augusto 
Chaves, Manoel Clementino, Floriano de Godoy, Fer'
reira Lage e Canedo, abre-se a sessã,o. 
· Comparecem depois de aberta a sessão · os. Srs .. Barão 
da Villa da ·Barra, Paulino de Souza, Aureliano de 
Carvalho, Antonio Prado1 Costa Pinto, Domingues 
Henriques, Corrêa .de Oliveira, Duarte de Azevedo, 
Fausto de Aguiar, Augusto de Oliveira, Monteiro de 
Castro, Sobral Pinto, Pinto Moreira, Bittencourt, Tei'
xeira Junior, Diogo Vasconcellos, Leonel de .Alen&.r, 
Theodoro da Silva, · Dúque-Estrada Teixeira, Paula 
Toledo, Mello Mattos, J. de Alencar e Gomes da Silva. 

Faltão com participação os Srs. Assis Rocha,. Bor
ges Monteiro, Candido Torres, Diogo Velho, Fernandes 
Vieira,. Nebias, Pedernewas, Rosa e Salles; e sem ella 
os Sra. Affonso de Carvalho, Ahneida Pereira, Araujo 
Lima, Barão de Arsçagy, Benjami1Jíl, Barros Cobra, Can
dido Murta, Camillo Figueiredo', Galvão, . Gomes de 
Castro, . Leal de Menezes, Moraes Silva, Pinto Braga, 
Pinto Lima e Vicente de Figueiredo. 

Lêm-se e a.pprovão-se as actas das antecedentes. 
O Sn. 1• SECRETARIO .dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE, 

Um officio to ministerio do imperio, declarando, em 
resposta., que se communicára ás presidencias das pro
víncias do Ma.rlmhão e Ba.!Iia que tomárão ·assente 
no senade os Srs. Drs. Luiz Antonio Vieira da Si!va, 
Candido Mendes de Almeida e Joaiuim Jeronymo Fer
nandes da Cunh&, deputados paio • e 2• districtos do 
Maranhão os dous primeiros e pelo 1• da Bahia o 
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terceiro4 yara mandar~m proced. er a ''novas, eleiçõe~ na~ . 
quelles dlstrict9s, _afim de Jll'!lenchel:em~se as .vag~s que •' 
os mesmos senhores l;ieixárão nesta camara.-Inteirada. 

Tres oflicios ,do 1° secretario do ·Senado, ci>mmuni~ 
· cando. tér constado ao 'mesmo senado que for~o sane'-' 
cionadas as. seguintes resolu~ões: 1', approvando. as 
pensões,concedidas a D. Angela Maria do S11cra.mento 
1'\[oraes e outros ; · 2", concedendo isenção de direitos de 

. importação ao .. materi~l necessarip para a · can_a)i~ação 
da agua potav.el na Cidade de Lavras da provmCia de 
1\iinas-Gerae$; 3•, autorisando o gçverno para conceder 
iseri?ão de direitos de importação a . todos os materiaes 
necessarios para, a construcÇão da ponte de ferro sobre 
o rio Maceió, naprovincia das Alagôas.-Inteirada. 
·· .Cinco . do m~sn:,o secretario, enviando, por pão ter . .o 
senado podido dar o seu consentimento, ·varias propo
sições desta' cámara sobre. matricula de diversos estu-
dantes.-Inteirad:i. , , · · · . ·. 

Oütro do Sr. Dr. Manoel Auguzto Barbosa da Veiga, 
cift'erecendo o Jfanual Parlamentar, · cçnteiJ,dO os reg.i
mentos i!lternos do senadó e da lcamara dos repres.;n
tantes do reino da Belgíca.-Recebido ·COID agrado . . 

Um requerimento de José Aúgusto Monteiro .de Godoy; 
p~dinilo para serem consid~r3:dos validos os preparatorios 
feitos na· faculdade de -direito de. S. Paulo para poder 
matricular-se na de medicina da côrte.-A' commissão 
de instrucção publica. · 

Outro· de Juventino Ignacio Silva, ,pedindo que sé 
~' considerem validos os exames feitos no collegio das 
artes da província de P~rriamb11;co para matricul~r-se 

· 11<) 19 anno 'de pharmaCJa da faculdade da Bahta.-'-
A' mesma .. coiÍllnissão. . 

. . Lêm-se, julgão.:.se objecto de deliberayão,· e vão· a 
imprimir para êntrar · n.a ordem dos trabalhos, os pro
jectos com que c.oncluém os seguintes parec.eres: 

PENSÃO A ·B. DE ' M. ' AROUCA; 

··" A commissão de pensões e ordenados, tendo ·e.~a
minado a cópia do decreto· de 17 de Maio de 1871, 
concedendo pensão, e documentos que' a acompanhárão, 
é delarecer q~e seja adoptado o seguinte projecto: ; 

« assémblea geral resolve : · · · · · 
-~ Art . . 1.o'Fica approvada. a pen~ão .de 36S mensaes,. 

correspondente ao soldo por . inteiro dct patente de 2? 
tenente de artilharia, concedida por decreto de 17 de 
1\i~tio de 1871 a Beh:nira de Mascarenhas Arouca, irmã 
do 2• tenente de artilharia Pedro de Mascarenhas Arou,. 
ca, morto em combate. . · · 

« Art, 2. 0 Esta'perisão será pagá· da data do·referido 
decreto. 

« Art: 3.0 Revogão-se as disposições em contrario. 
· . « $ala das c<immissões, em 27 de Maio de 1871:
H. Graça.-Cctrneiro da Cunha.-c. Rocha. » 

IIIATRICWLA DE ESTUDANTES. 

" José Nicoláo . Tinoco de Almeida pede para ser 
admittido a exame das ma terias do 1 o anno medico na 
faculdade medica desta ·côrte, depois de approvado e . 
examinado no uiíico preparatorio que lhe falta, 
· « A c·omm~são de instrncção publica) attendendo a . 

que o supplicante ze acha habilitado com todos os pre~ 
. paratorios exigidos ·para a matricula naquella :facul
. dade, á excepção unicamente do de algebra, no qual 
·aliás prova estar habilitado, · ê de parecer que se defira 
li' sua pretenção, e para isso offerece ·a e~ta augusta 
camara o seguinte projecto : · . • 

. « A assembléa ·geral resolve: 
. <f Art. 1.• E' o governo autorisado para;mand~r ad
mittir a exame ·da5 materias do 1° anno medico da fa
culdade da côrté o alumno ouvinte José }Jicoláo Ti
n•co de Almeida, depois de exhibir attestado de appro- 1 
-vação de algebra, preparatorio que lhe falta. 

1
/ 

«. Art. 2.0 Revcgão-se IIB disposições em contrario. 
1 • Sala das commissões~ 27 de Maio de1871.-B. da 

'l'llla. da Bat ra.-Ferreira de Aguiar . . , . 
~ J?~dro Moniz Barreto de Aragão .pede 'para ser 

ailimttido a prestar ex.&me dae materiaé do 1• anno 
llieedico na faculdade da côrte, depois de examinado 
a.pprovad• er:'- ~isto ri~, preparatorio ~ti e lhe !a.lta. 

• A comnussz.o de metrucção pubhca1 attendendo a 

• 

que o supplicante deixou de fazer o exame que lhe fal- ' 
ta. por força mai~r, e . a que iguaes concessões já têm 
sid'l feitas, .é de. parecer que seja deférida .sua preten
ção; para o ·que, oft'erece á camara dos· Srs. deputados : 
o segUinte projecto : • 

« A assem~léa geral resolve: 
· cc Art. 1. o E o governo autorisado a mandar admit

tir a exame das materias do 1° anno medico da facul
dade da côrte o aluirmo ouvinte Pedro Moniz Barreto 
de Aragão, · depois de· exhibir attestado de approvaçãç 
erri histeria, uni co preparatorio que lhe f·alta. · · ·. 

« Art .. 2.• Revogiío"se as disposições em contrario. 
'. « Sala d·as com~issões, em 27 ·de Maio de 1871.~ 

B. qa Villa .da Ba•-r.a . .:...Ferreira · d.e Agttia1·. " 
, « • Oscar Lamag~ere Leal Galvão , · .alumno de phar

. macia, pede passagem ·para, o curso medico, não po
_dendo ser admittido a exame das respectivas materias 
sem me5trar-se habilitado em algebra . e. philosophia. 

cc O supplicante apresenta u~ àttestado ~ó director 
do collegio Perseverança , eom • o qual prova que está 
habilitado para l'azer exame tanto de algebra como de 
philosophia. . . 

«.A comm\ssão de instrucção· p,ublica, attllndendo a 
que o supplicantejá'cUl'sou as aulas dos preparatorios que · 
lhe raltão, e não tem, portanto, . de distrahir com elles 
o tempo necessario para ó estudo das materias do anno 
lectivo , oft'erece á camara dos ·srs. deputados o se. 
guinte projecto : · • · ' · 

cc A assembléa geral resolve : 
"Art. 1.° Fica o governo autorisado para mandar 

matricular no 1 o anno medico o alumno pharmaceutico 
Oscar ~amagnere· Leal Galviio1• o qual ·não po~erá ser 
admittido a ·exame das matenas do anuo lectivo sem 
mostrar-se habilitado nos preparatorios que lhe faltão. 

« Art. 2. o Revog~o-se as disposições ~m contrario. 
« Sala das commis.sões., 27 de Mlllo de 1871. -

B . . da Villa da Barm.-Ferreim de Agttiar. » 
" lllidio Leopoldo da Silva pede para que sejã? vali

dos na faculdade medica da côite os exames feitos. na 
escola de marinha, 

" Parece just.o que es exames prestados perante uma 
commissão autorisada por lei sejão validos em qualquer 
faculdade do Imperio, salva a presumpçiío de que ha 
mais imparcialid11de no julgamento de uma do que no 
de outra commissãOf o que importaria um·desar perante 
a lei que os autorisou. . 

" A commissão d~ instrucçiío publica, attendendo á 
justi9a que preside á' petiyão do s~pplic~te, ~ft'erece á 
camara des Srs. deputados o segwnte prGJecto : 

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

cons.iderar validos na faculdade medica da . côrte os 
exames feitos na escola de marinha pelo alumno llli-
dio Leopoldo da Silva. · · · 

«Art. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario; , 
« Sala das commissões, em 27' de 1\iaio de 187·1.;_ 

.B. da Vil/a da Barra.-F~rreira é e 'Aguiar. » ·· 

. « Jeronymo Moniz Ferrão de ·Aragão pede para se
rem validos na faculdade do Recife os exames dos pre- · 
paratorios feitos. na faculdade medica da Bahia. 

" Parece justo que os exames prestados perante. uma 
comrnissão autorisada por lei sejão validos em qualquer 
-faculdade do lmperio, salva a presumpção de que ha . 
mais imparcialidãde no jul~amento de uma d9 que no 
de outra conimissão , o que Importaria um des.ar per.ante 

•' a lei que os autorisou. , 
« A commissão de instrucção publica, atteudendo á 

justiÇa que preside á petição do s~pplicail~, oft'erece á 
camara dos Srs, deputadas o segmnte projecto : 

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

q~e . sejão valido~ na f9:culdade do: Recife os exames. 
feitos na faculda,de medica da Bahia pelo · alumno J e-

. ron7mo Moniz .!ferrão de Ar~~· . · · , . . 
• Att. 2. • .Revogão-se as disJlosições e'!l cop.trario. 
« Sala .. das co1Jlmissõee, em 27 de Mlllo de 1871.

IJ. da ·Yilla da Barra.-Ferreira le .Aguiar. » 
«Manoel dos Santos 'Marques pede qu~ aejão validos _ 

em qualquer faculdade med1ca do Impeno os exames 
feitos na e8Col& de warinha e central. · 

13 
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· ' lct Parec~jt18to que OS""IlXllmes 'prl!stados per~l1t"e uma 
éó'ttriniisã(l'antorwdn-por ll!i-'licjüo·va.lidos'em qualquer 
:t<!âd:einia d(l"lnlperio, ''sal v~~: a presumpÇão' de· que ha 
:x'í!àis'impàrciillidaile'llo'julgàménto de uma 'd"Q que no 
de outra. commissiio, o que importliria ·-úm desar pe
rante.a lei. que os autorisou. 

ir :A: commi~são dê ib.strucção pública, a.tténdendo ;, 
ju~iiça,que)'ruide :1. petiÇão do supplic.'ltttc; .offcrece:l. 
<mtnar:t'dos·Srs. deputados o·aeguinte:projecto: 

ii A asséinbléa geral resolve: 
a :Art. 'l.P .Fica. o;~.governo: autorisado •para ma'lldar 

q.ue ~êjão valid'os '~m qualquer-· faculdade . medica. do 
Imperio os-exames:prestados pelo .olumno'Manocl dos 
Santos Marques na escola dCJma.rinha e central. 

ci.Art. 2.• ·Revogão-se as -disposições em contrario. 
a Sala dns·commissões, em'27 de·Maio de:187l.

B- da' V'illa·dà Bctrra • ....:..Ferrcira de :Aguiar. » 

•r·I!.êm~ere·..-vão· .a imprimir -para entrar na ordem dos 
ttabalbos, ss seguint<!s"Tedo.cçõCJS : 

t PRO,VIIIIENTO DOS OFFJCIOS llE ~USTJÇA, 

. <Í A. assembléa.· geral t"esolve : 
.~. Art'. 1.•. Serão providos nas províncias pel0s res

P,e<:tivos 'presidentes, med..iante concurso, segundo a. le
gislaçiio em vigor, mas restringidos os prazos á. metade, 
os· ofi'icios: 

« ~ Lo De tabclliiies do publico judieinl.c notas, cs
crh·üo de orphãos, dos feitos d::. f3:cnda, do.jury,. cxe
cução"'Crimina.es e da. provedoria. 
' <i § 2.0 De offi.ciaes do registro de 'hypotbeca~, nos 

ltt~ares em• que por decreto fôr crcnda a serventia. pri
vil.tiya,. segt!ndo a t!)spêctiva. Iezisl:r.ção. 

• <t ·~ 3.• 'De· contadores, distribuidores, partidores, 
avaliadores e _porteiros dos auditorios. 

ti :Art. 2:o Sérno iguah:hente nomeados pelos ~amos 
presidentes os promotores e so1icitadorCJS de cnpcllns e 
residuos,-ros curadorm; ·geraes· de•orpbiios e ausentes e 
depositarios''J!UI;iicos. 

«Art. 3.• Ficão revogadas as disposiçües·:em con-
trario. · 

· <~>Sala. das· eomini.'Silões, em 29 do lliaio ele 1871.
A~ CoeMo ·ltodrigues.-José Calmon.-Benjamim. " 

't\POSBl'IT.uJORIA A ODORICO S. DE·o\RN,UJD, 

a A.assembléa.geral resolve: 
":Art. '1.• F.ics o governo a.utorisado a.. aposentar no 

lugar de conferente•da.:ruíandega•do.-Cear.í. a Odorico 
Segismundo de Arnaultl com o ordenado que percebia 
no tempo em .que •exext:m o emprego. 

« A.rt: 2.9.'Revrigiio+se :as d.isjlosiçües em contrario. 
" S~a dns commissões, em 29 de Maio de :1871. ·

.A. Coelho ·llodriuues.-José Calmon.-Bwjamim. " 

Gll.J).I.ÇÀO· DE OI;FICJOS' DE .T.\IIELLIÃ&S ·DE l'IOTII.S. 

" A assembléa gernl resolve: 
<<'·Art. t.•'.Ficúo cre:~.dos no·munieipio da cõrte mais 

qu:rtro · officios de tabelliãcs de notas c dons de· escri
vães àe orphíios. 

<(§.unico:·IFica supprimid;~; a distribuiçiio·cntrc os 
tabclliães de notas do mesmo 111unicipio. 

«.Art. 2.• Snlva· a. disposi~íio do ~ uo.art: 1•, a 
distribuição das escripturns e ·oatros netos que a tem, 
será conservada unicamente como medido. de ordem, 
podendo as partes escolherem o tnbclliiio de snt~ con
fiança. 

" Art. 3.•·0s tabolliiies cmoiaráõ dinriruuentc ao dis
tribuidor um:~. 'lista dM ,escripturns que lavrarem no 
dia anterior, acompanhada. dos,emolumentos que n este 
pertencerem,e·quecobrariõ conjunotrunente com os que 
lhe ·tocão. 

rr· Art. q,• Ficiio •re:v~adas ·as disposiçilos ·em con
trario. 

" Sala dae•<'onuniss<•es,. em 2!) de :Maio de !871. -
A. C•>•llw RotlrirJu~.,.-Joslf t.,'al>llo>•.-Brnjal>lim. " 

I'ESsÕi::s A ur n:uso~. 

,, 'A asscmbl•!:J. geral ·resol~·e: 
" Art. 1.• Ficüo appro,·ad:J.s a~ scg\lintes· pensües 

coócedidas por decretos de ~ 4e Janeiro .dé- .1871 : de 
4'oO:~s; Ai:mos ao volunta~iô-:d+.pa,tr}a, âddido. ao ~ylo 
de mvaltdost. Pedro Antomo: de. :Freitas; . aoa•-sÕldados. 
dó ·1 • bafulliaó de infantaria Antoniõ Tiburciô dà. .Rocha. 
e· Firmino· José dos:·neis1 do 2• dito José Severino ~a
Silv~ do t•.·corpo de· csvnllaria-da. guarda.nacional do 
Rio~ürande do Sul' ·Leoncio Alves- da: r:unha e do 
1~• ~orpo dito·· Ben~o Antunes: de' So'llZa; .de: SOOrs. 
d1anos aos cabos, do 36•-eorJ.lO ·de voluntar!OS'da pn
tria Joaq_uim' .Alves de'Figue•redo, e do· 38• corpo ·dito 
Lucio' Pnmo de :Azev'edo; de 600 rs. lli.àrios ao 1•·sar
gento do 6• cor11_0 de cavaUariS: ..da .guards nacional do 
Rio-Grande do ::sul· Fraiiklini 'Machãdó Floribal, ·tôdos 
in-validados em combate. 

"Art: 2.•"Esta.s pensões sêriio. pnga8 da dntn. dos. res
pectivos decretos. 

«Art. 3.• · Revogão-se ar.'iiis~osíções em co:Jtrario 
«·Sala das commissües, em :..9 dc".Mnio·de 1871.

.A. ."·Coelho Jlodrigues.-JosJ ·calmoii.-Benjamim. • 
«·A ·IU!sembléo. geral,resolve: 
« Art. 1'.' ·Fie&c:~Ilprova.da. 'll:'~nsiío•-de'ti28 mensaes, 

conceditla··l?or decreto de 15 de :Abrihie '1870; a Ellen 
Iiarfield, VlUVa. ·do· ma.chin,ist~~o· 'de '1 ~- · cla.sse

1 
e· 'l0 te

nente :graduado '<ia armnda· ·Roberto Hnrfi.éld; falleeido 
em consequencin de molestia. ·adquirida no semço de 
guerra. 

" Art. ·2.• •Esta· pensão será <:paga. •da ·data do decreto 
de coneea.ão. 

« Arti 3•.'•RcVógiio-se as disposições·em contra.rio. 
« Sala das· commissões, e:ll 29 de :1\laio de' 1'8i 1. -

A.. Coellw l!odriyues.-Josê Calmon<-Benjc'7'nint~ • 
" A assemb"léa. g'éral resolve : 
« :Art. 1.0• F.ica.[l!oppr~~ada.. 11' ·pensão· annual d<J 

1:0008 concedida por decrete de 21 de Janeiro de 18il, 
a D. Custodia. .·0a'tolina: '.Augusta· de ·Souzn, viuvn du 
Dr •. Braz Florentino I:Ienriques de Souzn., lente.da fa-
culdade de direito do·Recifc. . 

« .Art. 2 . .;· Esta. pensiioaêri paga. d:i .data do res
pectivo .decreto. 

« Art. 3.• Revogão-se a& dis~oeições em contrario. 
" Sala. d::ts commissües, em ~!> uu l!l:Lio de 18il.

A, ·.Coelho Rott.iones.-Jo•é Caluw>t~-Bwjamim. " 
« A· assembléa· geral resolve : 
"':Art. -1. • · .E.iciio appro-vadas as •seguintes 'pen~üe~ 

diari&H, conceàidas por decretos do:2~ de Março do 18i I, 
a saber: de 600 rs. ao 2• sargento do !2q• corpo ·de vo
lu.ntarios da. patria J oii.o · Pires Maciel; .de '500 Ts. no 
cabo de esqu11.dra <io jo b:ttnlhüo de iuf:J.Rtaria Frnncisco 
Rorirão da.:Silva; d~ 400 1 rs. ao soldado do 24•corpod<J 
voluntarios ds·pa.tria Joa.quim Igns.cio -Peixoto ;'invali-
dados todos em combate. · 

« Art. 2.• Estas po!laões serüo pagas da data dos 
respectivos decretos. 

Art. 3.• Revogão-sa.as rlisposições em contrario. 
« Sala das commissõcs. em 29 de Mnio 'le 18it.

A: foe/ho RodriguM.-]o.<~ Cal1nmt.-Ecnj<nnúil. " 

« A nssembléa. ger:U resolve: 
" Art. 1.• .Ficiio -appro,•adas as seguintes lJensõcs, 

concedidas por deeretos de -24 de'.l'lhrço ·de-J871, a s:J.
ber: de:3GSmensnes aD.Ephigeni:J.JoaquinadeSouza e 
MelloT DiÜi do alferes do corpo policiul au província. de 
S. l'!edro do Rio-Grande. do Sul Fr:mcisco Augusto de 
Moraes, morto em censequencia de ·ferimentos recebi
dos em combate; -de 3GS mcnsaes a D. Theodora Joanna 
Candidu Wildt, mãi do alferes de commissiio do 31< 
corpo .de voluntarios da patriaErnesto Au~sto Wildt, 
morto no combate dtJ 23 de Setembro de HlGS. 

(( Art. ~.· Estas ponsües SCL'ão pugaa. d:L uata do& 
respectivos decreto~. 

" Art. 3.• HeYogão-ae as diR~osiçõcs em contrario. 
"Sala d.:tscommissõ~s, em,() do'.l\Iaio-dll 1871.

A. Cndl1o RoJI'iym•s.-Jo.\'L: Calmu11.- Benjamim. u 

~ A a.ssembl~a geral resolvê 
" :Art. 1.• · Ficiio approvadas as sc~uintes pen~0es 

uiarin~, ·concedidas por decrl!tos tlo:~ 18 (\e Fevereiro 
de ·18it' : dê 400 rs. iliurio,; aos ·&ohltt•los do 24• corpo 
de "oluntarios dtt pt'.tri:\ Yirl,(olino José de Sampai,,, 
do 27• l~o:nüo José cl~ Lim:t, d~· ~8° Yi~ente Go:::é~ 
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Pacb~, do :!!J~ A~pito Antunes Lqpe,s, do. 33! Jo~ 
Fr:metaCQ de Ltm~ , do 4()e Totqu:tto A)Fe,s Peteirv;, 
do 13• ba.talhio' de infantaria, Ccs:irio Gome,s -I~augel, 
do 18• João Izabel, todos.invali~dos e'm combate 

" ;Art- 2. • Estas peoroes scriio pagas da datiL dos J;eS
pecti \'Os dl!cretos. 

« Art. .3.• Revosão-se as dis~içõe& em con~rario •. 
« S:lla ·das commissõcs,.cm 2!J de Maio ,de 1871.-

J. Co<"ih o RodrirJues.-lo•é Calmoa.-Benjamim , 

" A assembléa. geral resolve : 
cc Art. 1.° Ficii.G approvlkdM as seguintes pensões 

meilSIIes , col'lcedidu· .. por: d~ .. de; 2l de ·Janeiro 
de 1871', a allber: de. 60S> :a.o ca.~tão honoN.rio do 
exercito Fernando Pacifico de Agu1ar Montarroyos, o 
qual, em consequeuciA de tcx; perdido .o braço. d1reito, 
ficou impoll5ibilita.do de procurar meios de sub5iste~ia; 
de 185 , sem:prcjui:r:o· oio · meio aolào que por lei lhe 
competir, & D. · :Mllria Firmianna de Amorim, mãido 
alferes do ex:eroito ·Antonio Pereira . Mas~enàas, morto 
em consequencia. de ferimentos recebidos em · com
bate. 

" Art. 2.• Estas pellMs serão png:ts da dat:l. ·dos.res-
pectivos dea-eto$. · 

" Art. 3.0 RevogM!-se :t.s diSllosições em conti;Ario. 
" Sala das· commissi:ies, em. 2!.! de Maio de .1871'. ·-

A. Coelho Rollrigu~.-Jo1é Calmon.-Benjamim. » 
Eutriio em discussão, e alio .. a_pprovad4,s . sem debate, 

as rc~eções .que , forão. a ünpnmir na. .sessão antece
dente, sobre o pa.trimonio da c&.IIlara. m-pnicipsl de Tú
ryassú, desannexaçiio de collegios eleitoraes,.,creação 
de collegios elcitoraes, loteriaa .e pensões a diversos. 

PEDIDO .DE INFOIUIAÇÕES, 

o, Sr•· ~-lho .. Bocll"Jcu-:- Sr. presidente; na 
conferencis. do supremo tribw:taL de jna;iça. de 27: do 
corrente· tratou-se d& uma questão· de .habea&-corpw, 
na qual. foriío· jogado&.o futuro, · a sorte e talvez a cax.
reira :dc ·um· dos ·.mancebos mais . esper~SQB .que eu 
conheço u&. magistratura., brnr.ilcira. 

Reputo:a -decis5.o do negocio incoberell,te7 injusta,.·e 
creio que tambem. illeglll; nlio tenho, porem, dad011. suf
ficientes para affirma.-Io com plena convicçi'io em um 
caso tüo .l.Diport:Ulte. Careço, pois, de haver bforma
ções do . governo, · e pano 1sso venho propCor :í. C3.lll&ra 
t:it& urgencia, da . qual prometto niio abW!ar. 

Ki\o p retendia com esse1acto occupar hoje a attenção 
da onsa, porquc..abbado era o·.dia. proprio.pa.ra os re
querimentos· desta especie; lllll.8 V. Ex. c a =ara sa
bem que :oa. .noite: .dnq'Uelle . dia niio houve scssio.; que 
nestas . collliições. era, pJ'OOiso.esperar outro sabbado~ .e 
dura.nte maàuoitodongos cliae poderia soffrer muito. a 
repntaç1io .: de um moço-ainda .desconhecido do paiz c 
indefeliO •. tendo contra si uma decisão. trLO séria. 'Peço, 
pois, a V. E:!~: .. que consulte i camarn se cotJC&de-me 
:1. urgenci.;l., .da,qual, repito, promett~ níio a.busa.r. 

(Comultada.·a. cama:ra1 é concedida a t~rgencia.) 
Em regra,_Sr. presidente, quando nesta Cltl!a. pedi.mos 

informa~ões ao govemo, já. estlr.mos bem inteirados do 
objecto .a .que o noaso pedido se refere; hoje ~e!ir 
mente.nã.o me.acontece .outro. tnnto. 

Na tarde da proxima sc.xta-feir&1 quando me diri~a 
para aqui, derii.o-me em caminho uma. carta, concel;mla 
nestes termos: « Acho-me tüo sobrecarregado de tra
b:llbos urr,entissimos, que não posso escre\·er-te como 
desejava. 'l'rat&-ee -.do-seguinte: na oonferencia de ·27 do 
corrente vai-se jogar no supremo tribunal de :justiça. a. 
minha 60rte como juiz, que depen~ da negaÇíio do 
habeas-corpus, pedi~pelo CoDIICTheiro. ZaQM:iaj;,. Des
graçad.:Lmente.entre nós muito valem oa DOilles. pi'Qprios, 
e re~o que o nomc .e n presenÇ~Ldo lld:çogndo nota:vel 
trnp nma .delibcnção_ do. tribunal, que. aca1:rete_,_a. 
quebra . da. minha força. moraJ. como juiz... " ( lTit~
.-ompendo a leitura.) Esta. carta. é do juiz municipal.· de 
Santos; devo, porém, observar que, decerto modo, abuso 
<h SU'• conti.acça a bem d.a.i>ropria defesa, pois não tenho 
:mto;isa~o para. mostra-la. (Continuando a ler.) " Na 
minlo:t opinião é um impossível jurídico a concessão do 
hahas-carpus, visto como os. pacientes :tcblio-se pro
nunciados, e, não tendo recorrido da p:r.onuncia, o unico 

meio de lilfra!'eln-ae, . .; ,o- jW7, .. A, questãp já foi_leva.n"' 
ta~ .~o conselheú;o _Z~ no -se~ e previn~te 
de que .. na .secre~ de es~irsla bll. ~maJong;d-11~ 
fo~, assim .. como _qu~ . hoje rc~ . out;a.,.~~ 
mmuciosa ao supremo tribnn:ll. Peço-te sobretudo lJl;DII. 
cousa : v:ú asaist,ij; á.col;l.fqencia de .depois de -~; 
lá ou~ a lei:ma da minha. illfpimação, e, en~ ~ 
t«; qRe.me communique~~, a .disc11~ijo ha.vida ,e os PXW• 
c1paes argumentos con\ra a minhlt.,opinii9, E' ~ 
questão inteiramente judiciaria , mà.s !lue querem po.r 
força. converter em, questão;,de. al~ pQh~, e por isso 
tem-se abalado o~- inteiro com e;llpenhos. ,Adeus. 
Communíca isto.llos.teus.amigos .e coll~, e sobretudo 
aos daqui desta provincitl, .. que me coube~. Com.mú
nica ta~bcm .ao Mene~es . .Pr,:tdo1. a. que,:n ,. niio. .tenho 
tempo para. escre,ver. ago:ra. .Con.Cln9 :Jiti:Jnp.ndo-te qu,e 
sou ainda. . o mesmo hozncro, c qu~ no exerçi~o. do me.u 
ca.rgo niio me .de.b.:o .. levar. !JO:r ou,tro motivo que não 
seja o cumprimento do. meu dever. Hão. .. de.. e~ 
me, porém hei . de cump.ri-Jo., .CO!llO en.tend~, Do ;eu.., 
ctc.-Soaru • . » • 

Além ,desta-informa.ção, que. a.liisé.mnito ;resumida, 
Wdas, quanu.s pude ohter . .foriio .col.hida.s na. defeaa. doa 
paciente&, .. O distincto advogado destes eonf~u .quea 
e"posiçii.o do juiz, verdade~rn ,. quanto · aos fa.ctoa , . era 
s6Jnente.· :falsa.quanto :í. apreci:ll'io· do direito.;. e tam
bem que não se. devia. a.ttribuir, a. -motivos politillo&·() 
processo . inataamdo · contra-seua· constituintes,. mas, a 
nma.qnestão.de herança, muitodeba.tüb. -no fôro.daqnel!a 
cidad1!. Disse, mais que o facto-do :processo ,era filho .do 
genio perseguidor do juiz, e conclu1o que era necessario 
manda:-lo·.re•ponsabilisar· pela maneira.c. como nelle se 
ha.Yia portado. 

I nverterei a ordem, começando de neg:~.r. que~ -possa 
~buir um genio .per:aeguidor .a C:tra.Cte:rei. como o do 
Dr . . Fr:tn.cisco_ Rotri~cs .Soares, 

Foi meu companhetro de estudos P,urante cinco.::nno.s, 
e nessa. id!lde, em que ,as . paixões ,'são mais vivaa .. e o 
sentixnento.m~ .fogoso, foi sempre a.(lOIItado comocnm 
modelo .de moderação. Oâ . .seus. collegas . . o chamav.ão. o 
mamo, . o pacifico Suar.!s· . 

O Sn. ME:SEZES· PRADo :-Apoia.do. 

O. Sn. CoE'-Ho RoDl\lGUES :-Felizm.ente :fallo ~ante 
alguns homens que tambem cureál:ão com elle durante 
cinco ano. os na fa!)uldadc de direito "d~ ReCife, e que 
o conhecem como eu. 

Nego tambem que ell_e tenha tido interesse nas 
questões da herança allud1da. 

Qunndo o Dr. Soares teve esperanr.as _de ser nomea
do para. Santos, COIJliilUDicou-mc. como :unigo os re
ceios que n.utria. .. de aceitar a. no~~~Çií.o ;_ porl!~e , dizia.. 
elle : "Vou chegar em uma. occasmo.mmto cr1tiCS, tere1 
de lumr. com gr:tndes. difficnldades, e temo .lll'!iscar;:me 
a comprometter o .~C!ll __ :futnr~ de.,magio;~o, que ,co
meça. e deve se.,~J,r . a carretra p~r l~gos _ annos.. » 
"V ni, disse-lhe eu ; :J.S .gr:Lndes . occ:a:;\ves f:uen;t, os 
gr:mdes homens, e, se a época c critica, é po,r, ISSO 

mesmo o tempo de appareceres. Fa:te o~ dever de 
juiz e deixa o m~s á sorte. Si {ractw illabatw: orbis, 
impac>idum . ferient ruinll!! » 

Foi effectívamente,. e, depois. de lá. che.:,"'::.l', quando 
tinha. alguma duvid~ sobre• a. qualsnspeiUNa. não po
der. encontrar alli um. éonselheiro indiffere.cie ,uos.inte
resses Jocaes, ho!lr~va,.nie :f:~.Zendo conaaltas.em. ~· 
que, sinto . não poder, apresentar á ca.maro, como.· fana 
se a.a tivesse. .a~ .:í. mW:iha disposição~. · 

Agóra, ,chego._ ao -ponto. que iulgo mais de&en;ol~~o, 
e ~ue realmente;-o foi, na defesa .dos,pro<;cssa.dos.,. 

::ir • . presi.de11te,. do ,qlll; ·pude col.ller, com!'!'Chendi,qu!l, 
qw:.ndo em ,outra.-occa.stão forãa. apresentadas as contas 
ruJ. Santa. . Ca.t;a. ,da: .M'ISCri~ .de.Sa.ntqs .pela -meu. 
tr=s3.Cta á. .a.ct.u31, . aqll,A!lle" jlllZ- :l.SSÍ~ o te~ da 
respectiva. to~ ,CO!ll; resaJ,va. ~ deC.l3.rando. que . .não 
ba.via . cxa.m.iMdo-,a&,. bem • . De;po1s,_ quc:endo Ult.Una
mente verifica-las para não ass1gna.r de . cruz. as que lhe 
otferecessem, encontrou di~culdades na exhibiç:io c!.os 
livros. Pedi o-os primeir:,l. e segunda. ,.cz, sendo-, lhe sem
pre negados. Então, desconfi:.indo dn gestão dos be::Is 
rcspe<:tlvos, procedeu a uma busca nos archi\'os da 
Santa. Casa.. Xe!sa busca não encon_trou as conta.s ·nem 
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os livros, e por outro ladot não achando inscripta. a 
hypotbeca que ns. confomudade da lei de 2~ de Setem
bro de 186~ o devia. estar pelo thesoureiro, ~romoveu 
ou fez promover o processo, a que respondêrao os pa
cientes. 

}oão posso, apeza.r do vigor da. logiM, da grande 
cóeia. dos conhecimentos do a.dvogade e da at~~nção 
religiosa que preitei uma. a uma a todas a.s suas pa
lavras, comprehender bem a força das razões que ai-
legou. . 

Argumentou S. Ex. com o art. 126 do compromisso 
da. Santa. Casa. (cuja. data. não ouvi citar); disse que esse 
artigo era. remissivo ao ~ 9<> do nl vará de 18 de Outubro 
de 1806, o qual ae referia aos antigos provedores de 
comarca. em correição; disse ma.is que este psragrapho 
do al vari devia ser entendido na. conformidade do § ~o, 
onde se dispõe 9-ue o jaiz vá. assistir á. tomada de contas 
na me!!$, e dahi concluio que fez muito bem o thesou
reiro da de Santos negando a exhibição dos livros so
licitada pelo Dr. So&res. Ora, Sr. presidente, eu peço 
lice::~ça. a V. Ex. para ler o para.grapho em quest!o do 
citado n.lvará.: « Todos os a.nnos a mesa que acsba 
dari contas da receita e despeza á. mesa novamente 
eleita, e a estas contas irá. assistir o provedor da co
marca na terra em que se achar, e nas mais da comarca 
o corre~dor, se ahi eativer, on o juiz de 16ra, ou o 
ordinano do districto, da qual diligeucia. PÇiderá. levar 
o s:Uario da lei. O ministro, q11e assistir Ás contas as 
éxaminará1 indagará o e•lado do. bom e augmento• da. 
rendas, que pertencerem á mesma Santa. Casa, os 9..ue 
andarem sonegados, on esth·erem indevidAmente alie
nados, e mand4rá propôr 11.3 acçõ~s competentes para a. 
arrecadaç•lo, como para se executar qualquer devedor e 
cobrar or a.lcancu que houeer, etc. » 

Parece-me, poi~t; que o juiz municipal de Santos obrou 
regularmente, e não foi de encontro nem ao espírito, 
aem á: letra do paragrapho citado i assim como que 
nesta questão não se póde abstrahir do que dispõe o 
§ 2• do art. 114. dA lei de 3 de Dezembro, onde se com
prehende entre as suas attribuiçües : « conhecer e ~ulga.r 
aa mesma :fórma (isto é, defimlitJammte), contenc1osa. e 
admi..::J.istra.tivamente todas as questões da. competenci.a. 
da. provedoria dos residuos. » 

O &.Tt. t 19 desta lei, qu11.ndo confere ao jui:; de direito 
da comarca a. jurisdicçao dO& antigo• proeedorer sobre as 
eonta.& desta. especie, i sómeute para. retê-143 nas cor
reições que fizer cu tomar m que não achar tomadas pelos 
jui:es a <JUem compele toma-las, e estes não podem 
deixar de ser aquelles a que refere-se o artigo supra
citado. Desde, pois, que o Dr. Soares tinha o «ireito de 
fiscalisa.r n gereucia e promover a arrecadação dos bens 
da. S11.nta. Casa da !11isericordia de Santos, tinha ta.mbem 
o dever de examins.r os livros respectivos para formar 
um juizo seguro a respeito, e foi o que· elle fez. 

Desde que elles lhe :forão negados, o mandado de 
busca expedido para apprehendê-los e a sua execuçüo 
estavão dentro da disposiçiio do ~ 5• do art. 189 do 
codigo do proceaso, e erão conformes ao 3.rt. 10 da lei 
de 3 de Dezembro. 

A classificação do crime, que foi um dos pontos mais 
contestados pelo advogado dos pacientes, foi igualmente 
bem feita, e para pro"rn-lo eu peço apenas a. V. Ex. e 
á M&a qtte me permittão ler alguns trechos da mesma 
lei hypothecaria, ainda ha pouco citada. O § 6• do art. 3o 
dessa lei diz <jUe «compete hypotheca legal ia igrejas, 
mosteiros, misericordis.S e corporações de mão-morta. 
sobre os immoveis dos seus thesoureiros, prepostos, 
procuradores e gyndicos. O § 16 do art. 9<> diz que "a 
•nscripçãG da bypotbeca das corpornções de mão-morta 
det•e ser requerida. por aquelll'l <J"e 11< admini6trão, e 
incumbe ao escrivão da provedona, ao promotor de ca
pellas, ao jui: lk ca.pel.as e ao juiz de direito em cor
reição. O ~ 22 do mesmo artigo nccrescenta : " Pela 
omissiio da ineeripçiio, aquelles que admiuistrão as cor
porações de mão-morta :ficão sujeitos ás penaa de estel
lionato, verificada a fraude. " 

Kão se podendo contestar o nexo de disposiçüeJ tio 
intim:unente relativas e a.pplicaveis A hypotbese1 ne
gou-se que a fraude tivesse aido verificada. Ora, nes
ta q~:estiio eu distingo a. prova. plena da fraude, neces
saria para nma condemnaç-ão definith:a, dos indicios 

vehementes della., bastantes l_la.ra uma. pronuncia., e, 
desde que houve motivos legitimos para. o juiz recla
mar o exame dos livros e estes livros, lhe forão nega
dos e subtrahidos, existir:io indicioa sufficientes para. a 
pronuncia dos réos ; porque a verdade não teme 
a luz, e só o crime procura as trevas. A prova mais 
que sufficiente do fundamento da pronuncia decorre da. 
recnsa continua. da exbibição dos livros. 

O S~t. :rt!E:o~EzEs Puoo: - Apoiado. 
Ux Sa. DEPUT.ulD: -Não a~iado. 
O Sa. CoELHO RoDRIGUES : - Pois bem, eu publica

rei, uma por uma., &S disposições em que me tenho :fir
mado. 

O MEslfo Sa. DEPUTADO di um aparte. 
O Sa. CoELHo RoDRIGUES: - A qualidade da.s peuoa.s 

é ás yezes um argumento para que o juiz recto ae pre
vina, e, quando á. qualidade da.s pessoas vem-se juntar 
a importaucia do aâvogado, é muito provavel que & 

causa não seja muito boa; porque as ôoaa caUS&a não 
carecem de grandes advogados. 

Eu volto agora a um ponto, que u-me escapaudo. 
Tambem :foi acremente censurado o juiz muuic1pa.l. de 
Santos por ter nomeado o cirurgião da Santa. Caaa para. 
administra-la., depois de estarem presos os Jnesa.rios 
processados. E' pro\·avel que essa nomeação tenha sido 
mterina, emquanto a outra eleição não podia. ser feita. 
Um3. eleição desta. ordem nem sempre p6ae-se fazer em 
um dia, e :l.s vezes nem mearno em muitos. Se, porém, 
tal nomeação teve ou~ro ca.racter1.é provavel (o que não 
11erá. muito de admirar) que a clisposiyâ<? generic& do 
~ 66 da Ord. do liY. 1° tit. 62 tivesse mduziJo aquelle 
juiz ao erro de applicar ao caso o § 50 em v~ do § 63 
da citada ordenaçiio. 

Vou concluir, Sr. presidente, mas antes de fazê-lo 
julgo dever protestar contra uma theoria, que de hoje 
em diante lle fundará. no acórdão do supremo tribunal de 
justiça proferido ante-hontem1 .isto é, que se póde con
ceder habeas-corpur a ~em pOde usar de outroa recur
sos legaes ordinarios. .r.u disse no principio qne esae 
acórdilO me parecia. incohereute, injusto e i!Iegal; accres
cento agora que e ÍUCOBereute, porque ha J>OUCOS dias 
:foi negada. a mesma consa em circlUllstauclas identicas 
aos irmãos Dr. José Alns Pereira. de Carvalho e .Ben
rig_ue .Alves de Carvalho ; é injusto, porque creio que não 
e::uste a nullida.de manifeata., de que elle entendeu dover 
tomar conhecimento antes de tempo ; é finalmente ille
gal, porque a ultima parte do art. 342, nsaim como es 
arts. 352 e 353 do codigo do processo resistem á. iu
telligencia que quer d.ar-lkes o supremo tribunal de 
justiça. Reconheço e confesso que algumas vezes esse 
abuso tem tido e!feitos sa.luta.rea ; mas não ai~o a ce
lebre theoria de moral que justifica oa meios pelo fim. 

N'um pa.iz, em que o corpo legislativo reune-se to
dos os annos1 as leis devem ser cumprida.a rigorosa
mente, para que, sendo boa.a, se possa colher os seus 
beneficos effeitos, e, aendo má.s1 provoque-ae a sua re
vogação peloa maior. competentes. 

Parece-me que o supremo tribu::~al de justiça. por esse 
caminho não vai bem ; que tende a usurpar a attri
buição do poder legislativo conferitla pelo ~ 8• do art.15 
da conatituiçã.o ou procura nullifica-la, como a relação 
do Rio de Janeiro o a.nno passado, provou de facto que 
o mesmo aupremo tribunal era uma roda iuutilna. or
ganisação judiciaria deste paiz. 

Vem á. mesa, é lido, apoiado, e fica adiado J?Or pedirem 
a pala\-r& os Srs. l{oiirigo Silva e Ar&UJo Góes, o 
seguinte requerimento: 

" Requeiro que se peça ao governo : 
• 1.° Cópia dos esclarecimentos dados a51 supremo 

tribunal de juatit;a a rCllpeito do procCllso mstaurada 
contra. alguns membros da mesa directora da. Santa 
Casa de :Misericordia da cidAde de Santos, na província. 
de S. Paulo, pelo juiz municipal respectivo Dr. Fran
cisco Rodri~es Soares. 

« 2.o Cópl& das informações dadas pelo mesmo juiz: 
á. secretaria de estado dos negocios estrangeiros a res
peito da prisão dos processadoa. 

« 3.o Cópia. do acórdão do mesmo tribunal que con
cedeu ordem de habeas-corpus em favor deites. 
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cc ~-e Infoxmaçõea do estado em que se achaaeacriptu
raçiõo e contabilidade da administração da referida Santa. 
Cas3., dec:laraDdo-se ao mesmo tempo se exi~te alcance, 
e, r:.c cuo affirmativo, de quem, de quanto, e d~e 
quando exiate.-A. Cotlho Rodriguts. » 

PPJMEIRA. P .ARTE D.A. ORDEM DO DIA. 

:IU.TlUCÇI.A. DE ESTCDA.:o<TES. 

Prcce<ie-se á votação do projecto em uma unic:J. dis
cussão, encerrada na ultima sessão, autorisando o go
verno para mandar admittir á. matricula do 1• o.uno 
medico da cõrte ao alumno Domingos Lyra da. Silva, e 
é a.pprovado com todu as emendas e remettido :í.com
missi<o de redacçiio. 

ISE!'IÇÃO DE DIBEITOS i CO:IIP.I.Il!BA LOCO:UOTORA. 

Procede-se á vot:tçiio do projecto em 1• discu&oiio 
enccrr.>d3. na mesmn. ~o, ll.p?'Co.,audo o a.rt. 1• a. ~ue 
se refere o decreto n. 3,568 de 20 de Dezembro de 18ti5, 
na parte em que necessita de approvação do poder Je
gisl3.tivo, e é approvado e p:l.SB& á. 2,. disc~são. 

RE.\D:II:S!iÃ.O 40 QUADRO DO EXERCITO AO TE:oiESTE-CORO!'IEL 
E. !11. T. DE SA.l!P.UO. 

Procede-se :í. votação do projecto,. cuja 2• discussão 
ficou eacerrada na. referida sessão, :J.utorisa.ndo o go
verno :1 readmittir no quadro do exercito no posto de 

. tenent~-coronel da axma de cav:ülaria. ao tenente-co
ronel Egas :Moniz Tcllo de Sampaio, e é approvado 
e passa á. 3& discussiio. 

SESSÕES NOCTtiR!'IA.S. 

EZI.tra em discuss::ío o parecer da commissito de po
licia relativo ás sessões nocturnas desta camara. ás 
se:xt:t.,-feiras e sa.bb:~.dos. 

O Sa •. .A:-oDIUDZ FICGJ>rnA faz algumas observações. 
Vem i mcs:~., é lido, apoiado, e entra em discussão, 

o segninte requerimento: 
"' Requeiro o adiamento até que seja dado parecer 

sebre a. i~:.dicação relativa. :í. reforma do regimento na. 
parte que proroga a& sessões diarias.-A. Fi$ueira. » 

O SR. PoaTEtLA (1• secrebrio) diz que, em vista do 
que acaba. de expender o nobre autor do requerimento 
em discussão, não póde deixar de dizer duas palavras 
para uma. explica.çào ou declaração ; que ainda hoje a 
commissão de policia occupou-se com o ohjecto da in
dicação do no !ire deputado, apre >entada um dia só
mente :J.ntes daquclla &Obre que ve= o parecer que ora 
se discute: que o seu assumpto se prende a um parecer 
u:t. mesa sobre o numero de horas de eeBBS.o, apresen
tado o 11•nuo passa.do, e que pende de ô.eciaíi.l> «la. cnmau ; 
c que, portanto, brevemente será. dado o parecer que 
o nobre deputado reclama, e que, se já. não foi apre
sentado, não foi t>Or esquecimento ou falta de attençiio 
parll. com a sua mdicação. 

O S:R. ANDRADE FIG'UEIRA :-Estou certo disso. 
O Sn. PoaTEtLA1 fazendo esta declaração, entende 

q uc não descobre o menor inconveniente em vota.r-&e 
ji o parecer em discus~ão. Niio ve ligação algumn entre 
o seu objecto e o da indicaç:io do nobre deputado, que 
um trata da dur:LÇÕ.O das sessões, c o outro se devem 
coritinli.'l.r as sessões· nocturnas. A votação de um não 
póde est:u- dependente da do outro. A commissio de po
ticia. ar>=esentou logo o que trata das sessões nocturnas, 
porque a opinião da casa. sobre tal a!Sumpto catava bem 
manifestada por meio da assignatura de 52 Srs. depu
tados, :J.Iguns do~ quaes instavão pela apresentação do 
parecer, c muitos decl3.ravão n.~o poderem comparecer 
[;s sess<es :. noite. 

O Srt. PEREIJU. DA SILVA approva o adiamento, por ser 
mllis conveniente tratar-se da reforma do regimento, 
j:í. proposta e discutida na. aeasiio passad:J., na. qual a 
abolição de sessões nocturn\l.s obrigadas e outraa pro-

IÔl 
videnciu se achão igualmente incluidas. O rccimento 
e~cerra grand-:s lacunM, e recl:tma urgentes m~difica
çoes. A. <:.Qtn.m186ão da me>;& )á o e&tudou, e oifereceu á. 
camarn um trabalho pensado e reflectido • .A. camara ji 
o votou em duns diiiCussões. Trata-se portanto de dar 
andamento à esse trabalho, em vez 

1 
de se ocbupar a 

ea.man. com uma. questão de somenos importancia. 
0 .~R. CoEtBO .RoDRIGUES :-Sr. presidente já. tiYe 

oec~u~o d~, apotando-me na opinião de um distincto 
pu~hCJSta !nglez, mostrar a. importancia que ligo ao 
reg.mento mterno ds.camara dos Srs. deputados· com
prehendo que ni'io nos ficio muito bem "" r<!~ormas 
constantes do mesmo renoimento 

. Fui dos que votárão pclaa se;sões nocturnas e conti
n:>o a vo~ar do I_n~smo modo: o:~ motÍVQs que me le\·:í.
r'!'o a ass1m dec1d1r-me na \'Otsção da primeira refonn:~. 
amda prevnlecem, ellas faci!itão o cumprimento dos 
meus deveres, concili:J.ndo-os com os meus interesses. 
Mas, por ou~ro lado, não desconheço o inconveniente 
que tem traztdo as sessões nocturnas. 
_Sabe V. Ex. e a casa cttte Te!rolarmente não ha se&

aao nos sabbad()~' dia des~inado
0

para os requerimentos, 
e aque.lles que tem necess1dade d~ aprese~ta-Jos, vêm
se obnzados. a fazer o que ncsbet de prnt•car, pedindo 
::~~~ta e tnterrompendo ás veze~ disCU3&ões impor-

F~endo, pois, justiça aos illustres signnt:t.rios do re
quertmento em discu1•1io1 niio querendo contestar as 
razões que lhes llSI;istem I?nrs pensarem que :JS sessõe!! 
nocturna.s d!lvem ser abohdaa, me parece que niio tem 
lu_gar o ad!amcnto proposto pelo nobre deputado pelo 
R1o de Janetro, posto que seis. muito razos.vcl a materia 
da sua indicação. 

Creio que, se as materias fossem de tal maneira li
gadas que a. votação de uma import:1.5se u decisão pre
coce da .outra, ou pudesse iDfiuir de um:J. maneira muito 
pronunetoda nesta mesma decisão, cu acompanharia o 
nobre deputado no seu requerimento. 

Nós temos até um artigo do re••irncnto mandando 
que s6 .se. admittão n.o mesmo proj~to disposiçõescon
ne:x:_as,.mtt:zt·•mente hg:J.das, e parece-me que a ms.teri:J. 
~ !ndica\'ao, a que se referio, não se ach:t. nest:J.s con
dir,oes. 

Pa.rece-me t.tmbem que nã.> é mntt.o rnzoavel :1. 

censura que fez ao parecer da commissiio de policis. o 
nobre de~utado pel.o Rio de Janeiro, porque, para haver 
duaa s_essoes no• dias a. que ae refere o parecer, é ne
cessnrlO que haja requerimento i casa, discutido e 
approvado por aua maiori:l.; e uma. disposição nnalo,.a. 

-se não identica, j:i. existe no regimento, no est:tdo act'i;al 
em que o temos. 

. Nestas c:ondiçõea estou resolvido a votu, com o de
~do respetto, contra o parecer da. commissüo de polí
Cia c tambem contra o adiamento da sua discusiio, por
~ue entendo que as matcrw não est.io de tal manein 
hgadas e conncxas que a decisão de ums. importe n 
decisão de outra. 

Cou6.o mu.i.to M. ~tesi.d.en.ei.s. d.ll. ea.sa, no cui.d.mlo que 
tem de cumprir os seus deveres ; estou certo de que o 
p~cer que foi pedido pela indica-;-ão do nobre deputado 
na~ se f~r:i. esperar ; sobre elle seguir~i n opinião que 
. a dt~cussuo me fizer abr,tçar, sem prcju1zo do voto cou
trano que dou a este ; mas por ora tambem voto con
tra o sdiamento. 

A discuss~ fica adiada pela hora. 

SEGUNDA. PARTE DA ORDElii DO DIA. 

RESPOSTA Á FALt.A DO THnONO. 

Entr:J. e:n discussiio o projccto de resposta :í. falta de 
throno. 

O Sr. Paulhao de Sowr;a :-Nunca senti-me mai! 
timido do q_ue hoje 3<? contacto da tribuna.; e no eu
tanto, Sr. presidente, nunca della. me approximci mais 
:fortalecido pela. convicç.ão de esforç&t'-mC pelo bem pu
blico, e com a consciencia mais segura de cumprir um 
dever irrecusa.vel. E' que a situação do pai:~: ee me !!.fi
gura chei:\ de difficulda.des e i::certezas; difficuldade~ 
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e incert~za.s, que s{, vcr,l::Ld.cir:ls inspiraçüell de patrio
tiõmo · e m:tXtma prudencia. da p~e de .todos n~1 e 
principalmente dos l!onrados ~~~os .que se acbão á. 
frente . do governo nos penntttiráü ntraves_&:~.-la se!ll : 
continp:encias temerosas, que em todo o~ :t. s&bedotlll 
dos poderes do est:ldo cumpre prever e acautelar. 

UM~II. questii.o.~elindrosa e_impo~n~ssimt. pre?Ccm
pa to<los o:> esp1ntos; questão gra..-lss= que va1 me
xer n:l.ll bases· d:l. . constituiç:i.o de nossa· sociedade; 
affec~ relações cre:tda& nela lei e ciment:ld.as com o tem- · 
J>O pelos co•=és ; entende com ~ organisa.ção do tra
balho; pódc interessar a se~'Urnn~ publica., tem posto 
t:n sobt<!salto os propriet:l.Tios rur;teF, e 116de compro
metter todos os intcres!'Cs que se ~chüo ligados com os 
dE:Sêet'o nossos 'lOncidadãos. (.lluiiO$ apoia1~.) 

O ponto n que chegou est:t questão depois da. propost4 
:~qui apresentada :J. 12 .do corrente mez: .em nome do 
pOJ.er .exE:cutivo, o !:>.cto do go,·erno precipitAr--se nclla 
mais. do que os irup:>.cientes, :Ufoutando-so . além dos 
m:üs animosos e adiantados props~ndist:ls, tem des
pertado em tod<>s inquicta~-ões que desde .logo entr:lrlo 
l:u-ga.mente em meu. :mimo c.robre elle exercem a. mai~ 
<!olorosa pressão. 

Eis porque, ní1.0 sendo dos que ·costumiio concorrer. 
a. este debate de ~encr:~.üdades políticas, aproveito . 
comtudo este pri.mctrO ens.ojo para. vir pedir ao nobre · 
presidente do conselho que a. todos tra.'lquillise c, quanto 
a mim e a nlguna honrados membros, não ditficulte o 
meio que hei de offerccer de, em um d~bate tão soleJl!nfl . 
como. este, não nos scpara.rmos de 1\Ullgos a. quc;m sm
ceramente pre=os c a . quem dcS(>jan10s. dar franco e 
de~interessado apoio. 

Em face de um gabiactC! sabido das fileiras do par
tido constituciona.l c presidido pelo honrado ministro da 
f.~uda., . de quem ruuda. ha pOUC08 mll2:eS tive 3. honro 
<le ser collega. no ministerio de .16 de Julbo; em. face 
de um gabinete do qual f:u:em parte cidadãos mui~ 
tlistinctos, conhecidos )>Qr seus serviços e por sua dedi
cação sos principias que profcss:llllos; ex-delegad()a 
:alguns de um ministerio de quo fi:~; parte, meus ami
gos particulares, designadamente o nobre ministro da 
~gricultura, o nc.bre ministro dos negocias estrangei
ro~, um dos homens a quem tenho muis intensa e cor-. 
o.!inl afiei1•ão, um dos caracteres mais nobres g,ue co
llheço (apoiado.,) , c um dos talentos de quem mais deve 
esperar este pai:z, (apoiado•) em face desse gabinete e 
perdurando ainda. hoje a situ:I.Çiío inaugurada: em.16 de 
,Julho, por muito definida., nFio preciso dizer qual:~ mi
nha. posição, acreditando que esta camnra, com rariS8i
mas excepçiSes, dcscj:u:á. tambem ·ncompa.nbar o gabi
nete no terreno político. (Apoiados.) 

Espero, confindo n:l. reconhccidn. prudencia .do illustre 
chefe do ga.binctc, poder prcsmr-lhc em todas as ques
tües politic:l.S o meu in~i:;nific:mtc ~poio, salvo um ou 
outro ponto em que me ache compromettido por idéas 
i:í. enunciada". 
• Por exemplo, nlio posso acompanhar o nobre presi

oleute do conselho em sens planos de reforma. eleitoral, 
11orque S. Ex. hoje condemna idé:l.s que aindn o anuo 
pasaado sustentei; idéas n. que cada di:1.. tenho mais 
afferro, porque, senhores, é indi"penf:wel que a. liber
dade d:u; clciçües s.oja uma rca.lida.de ne~te poi:~; (epoia
dos); é necess:u:io que os reprcsent:mtes da. na~o te
n~ o.tr:i.s de si um corpo eleitoral permanente e 
independente em que ee apoicm, mesmo para que as 
reformas sociaes, como CSS;J. do elemento servil, que. o 
:~.ctual ga.binetc acaba. de propGr, não venhão por ins
piraçãe <le cima, mas sejão conquistas da. opinião de
'l:idamente .formulada. (MrÃlos apoiados.) 

O Sa. .Â.N'DIUDE Flct:EIRA. : - Para que o servilismo 
não d~rete a. liberdade. 

O Sn. PAuJ:-;o n& Socu: -Quando di~o-inspiração 
J.e cima-n:"io me refiro por· certo á região inaccessível 
em que se achn o poder irrcsponuvel. De~te lugar ji 
disse, á vi~ta do que se passou no mini~terio de que fi:~; 
parte, sue no Bra:zi.l não havi:1. g13vcrno pessoal. A 
prov:~. d1sso nhi está. em dur:mtc dons :mnos o gabinete 
ue 16 de Julho nas fal.la~ do throno r.enhuma p:ilil.'l'r:>. 
dizer sobre esta questão, e ter feito sempre o que cntcn
uen mllis coneentaneo com o intcresre publico. Devo, 
port:lnt.o, cunstitucionalmcntc :tttrib11ir unica:nentc aos 

l 

I 

nobres ministros a. responsa.bilida.de de seu proCedimen
to com relaç.ão ·ao assumpto de que tra.to; · 

Espenndo, pois, acompanhar ·no terreno · politico o 
g&binete, não posso, na questão liOCW que. prende hoje 
tod:ls aa attcn~s, ir·com a rapidez com que o go
verno se atireu nesse caminho que condnziri fstal.mente 
a uma solução fill!ll. 

Distinguem-se ·e podilm·se no Brnil sepuarpe:feita
mente :tS questões políticas das qnestões sociaes. 

Quiz o. Divina Providenci& que .. n& , CQllstituiçiío de 
nossa. sociedade não prevalecessem clab..'IS com privile
gias, interesses, .idéas e preconceito.s distinctos. do gen.l 
dos cidadãos. E' assim que os dons plU"t.i.d.os em que se . 
divide o paiz recruta-se em todas as_claaoa e .por elles .. 
se distribuem os proprietarios, os lavradores, os ho
mens de profissões littcrar.ias, os artis.t:1s, os operarias. 

As questões socines n:io tém entre nós. o ca.r:u:ter po
lítico que têm tomado muitas ve:~;es ns. Inglaterra., como 
tomou n .questão da .ema.ncipa9áo dos.catholicos, c.omo 
tomou a lei dos cerenes, porque os preconceitos leva vão 
alli um pntido a.negnr aos c:athalicos s. igualdade dos 
direitos politicos,.e os interesse.e da a.riatocra.cia ter
ritorial nellc lllietada a. $U8tcnt::Jr. as leis .restrictivas re
vogadas depois por influencia. de Roberto Peel. Entre 
u6s .'1.11 queõtües sociaes .6Cparáo-se, . destaciio-se das. ques-. 
tõea políticas ; de um lado nellas vo:mos ®nservadorea · 
unidoa nlibera.es e do outro liberaes unidos a conserva
dores. 

O conhecimento que tenho do nobre presidente do 
conselho e dos honr:>.dos cidadios que com S. E. .... 
compoem o actual minísteri.o · fez: com· <J,Ue me · ~;or
prendesse ao ver apresentar-se aqui o gabmete·queren-· 
do resolver; preciptt&da.mente, ·&em &!.dos, sem-utudoa,. 
sem prepuação, cham:a.ndo a si toda a responsabilida
de, uma questão da ordem·da.quellas em quéo governo 
tem niio direi uma. missiio de resisteneia, mas ·COm· cer
te:;:a o dever do. reserva pnra dirigir convenientemente 
a opinião publica, depois · de .• elAlioração prolongada e 
de se nchnr ella claramente formulado.. 

Se o nobre presidente à o. con.selho duvida. que .este 
ennncia.do seja. a verdlldeira. regra que têm seguido 
muitos governos illustrados, vou trazer-lhe j:i. um exem
plo e depois apont:lrei alguns outros. para convencer .. 
S. Ex. de que nesta questão, em paiz algum o govel'llo 
tomou a posição em.-que se ·achlio hoje os . no~ .mi-
nistros. . 

Em 1833, quando a. agita~ abolicionim ehega.'VIl. 
:~. seu auge na Inglatef'X11., quando a ; P.ro~da· 
dominava todos-os espiritos; quane.o a. opiruão publica. 
manifestava-se por modo. que .o govemo ·lliio J?odia dei
x:>.r de intervir; depoi& de mui toa : estudos, mqõleritoa, 
e informaçues, lord ::im11ley, ministro das co!onias, jal
gou dever justificar-se · da interYCnção ·.do .governo, e 
em despacho de 20 de :Maio dizür.aot; governidona. .du.· 
coloniaa: " O governo senw. tomar a . iniciati~a-desta.. 
medida, maa teve .de· ceder neat:r. .parte-ao voto pronun.,.. 
cia.do da. opinião, .depois d11.ter perdido. a..e•pera.nça:de . 
se ver preceder· pela. legislatura& colOlliaes. A 60gu- . 
nnça das.coloni11.11 nüo pcrmittia mais.lon.ga.he&ita~o.». 

E quando foi que o. [;OVerno de Inglaterra. resolveu
se 1!. ~ntervir na..questüo~ Foi quaudo, C:OÇ!O dWa o· 
Connell, Bet:i& m&1S facU fazer. retzooeder, .a correntc·d() 
Ta.misa do que a opinião publica ~ronuno~ d11 mado 
:1. não ser possivel demorar a. medtda. E . .nio se tratava 
da Inglaterra, mu das colonias, e mesmo nutas de iu
tere66e8· menos importantes do· que , os que · no· Brazil 
se achüo em jogo ·nestzt que.stão. (Apoiciilot.) 

Entret&uto o gabinete actual, ~.só se. colloca. 2Jl..
ticipa.damente &.frente .da. qut6tio,.maa. vai ainda.. all!:rn. 
do que foi, em 1823, no parlll.mento. iJigl~ o propfio 
chefe dos prop~udistas, Buxton, .o quil.l .dizia.; " ~>A.O 
pedimos em&llClpa.ção repentina,. wrem. unicamell.te· 
medidas prepnra.torias que conduzão. gradlllllmente,com. 
o andar do tempo, o .. e..~vo &Jiberd:r.de, depoia,de . 
para el!a. prepar;~ao, de ee ter tomado digno. della.. ,. 

De'Oois ae trinta annos de· . propaganda, de . estudos 
e de esforços, o illustre phil:mtropo 'llULiltinba.. neKe 
ponto sua.s aspirnç.ües; o governo do Bra.zil, quudo a 
propag3-uda se limit:l o. actos de caridade, ali.Aa muito 
dignos de animaç-ão, quando manifestnções não tem. 
ha,·ido .•• 
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···o· :·. ·4 · ,,. ,.F ·, · .. .., ··. · .. ·. · ·· · · . -·< 
,, ... ~~·''· .. ml.~P.~L IGV.!Ji~~.~.,.,..oQ\l{l!:!.c;!P.·,:a . , '<~Sll!Ia,Ç'i'9\;e 

:au).íla. mdefi,inda e .. ~noerta. . · ., 
• ·:t 9JS~:. · l.ó!4.D1lll'!~t .'J>Jl~~ :>k..:.i•:YePl~át D~soll(er a- questão 

opel6:i jlil}9ílo. ;: o~Ji\J>mw:~e~ c!a •'iin'PJ.il!.ata ''aqtpL,:apr\\liímtadaí:·l 
··,:.Qit!l-r:;,ptJ:!J'lll!!e •ll.Te»JB,ent~ dó,;el)p.~~ho s111b,e1'.•·.quarldo 
0l!<;iht~Ji~itllr:ra~;Çb-~~u,,;n Mll~;.e.tar. a ;,emaneipa~ão:? 'Roi 
de.P~Js; :\i~~,:e~t~.~l?S'(IPefDJ>r~idó& ~.tl.\ll!de · .. J)l9.2 até •1838 ; 
,f9t•í.<!EW§J}I • <ie11fe~~lí>S ;;toJi?s ·;Oa.'.< e$.tudos •·e· ;ro1,'<l ae terem 
~~~Ahi!~Jl!gQ.I.d.!ll:!OOtev,wUlt.Qs. ::a.uno.s :' todas,,as.·meditlas 
::A!\~~lN:i:J.~; l'!ill.!!!lngfflP.H111l e. ilen1lll-:mente;chegar-,se: liquel'-· 
le: .. · , . . · ,. .-; · ·. · . \ · · ·· 

:i-ª'~é, . . >$ll'!allig~~r1llmenteque a:;~11olição 
tl.~ ~ª'P.~n ,ser~a .~ . _ .J!IM'!l<;a ;:eJ<tinci?ão; da escia-
~1!\AAP.c;:Pf!rq~~~F.!!llllllW.B0t es~·a,.ya, , o;Agnne;la· o testemu~ 
,l'lll~ :!l.:a..1l!\lil;Wisti"W-ii,$~.' ei!l' si11p.e.smp. o •g.ermen defsea 
,qg§11DP~tr!\<;.@JlllW, . 
. ;;Q,J!,!jnt'to .. ·~li! .d.&-7:$ ilhv:~tton .,prQpoz .. )o. piirríéi;ro :ptil 

que,. ~men~a~o pdr Cannintj, s'em :riellefa.llar~.se. e:;n 
tliJil.9~l'fa'P, . ,, ~~~tl})l;';lu,)l.~ ..,-,nw:lii;las. refficazes•· e decisi;vas 
<P\lílilt> .'~(lp+.~lh9~ll~~nto. i!:lll >~~l'te ·da •. ,pppal~çã,o.elflcnrvm:- ·' 
.a,r:PR~Wiot? iDIJ.hllíl.a .r .. eQmeçl)u .• a ,·wronunCiar~se e rrrlj.r.;. 
,çhQP.t,r~pJ.dame~<P~ ·; ; mªs;·,níiq)eNou,,o . governo a collo~ 
.gal)_cse. r aPXílSsaçl~m!'Ptil á~JI~nte daiid~a: todds ,os ann0s1 
to~os os.:~pe;~:e~; :.t<!dos·_, Q!!, :~as; ,se·. admntayn: um pa.ssd, 
.1\~;._(l!le·.~m 4!li13 ,se r.d~llr.e~?u,o-l'.li?Zó. ·para. ,i libertação, 
c.c;>pl .,a , e.l~ill!lula~a;:apreP.!!l.i~age!Jl . ;;])}quando em:1838'.o 
.gp;v,e~pr~s.elv!J.U mqdjfical! o .act<>.- de-1S33, •.ainda . então, 
.qepQiS·;·<;l" 4;!/;ra,nne,s . d,e.,traba~ho .. e .d!J .. es!orcos dos aboli-

. ciouistas, ~ gabinete . ~ll·,lol!d 1 Melbour.ne; :apoiado nesta · 
PM'~~·PI'lr ~Jr , Rpbellt P,eel;.;loA·.lL·.W.e1lingten é·M. Ghnls
~ope.,! ~.te!ld:elf.t;J:Uil ' cgnvinba:r .apenas ·fazer .modijicações 
»? q.>l! ,Ç!<J: .J~3:~, . e., .n:ã~;proclaman·a em;mc~payão; immec-
,#.a,J;a ,,eld!lli:Jut).va. · · , , · 

•. :T,s:d;o&.§!th§l:<n!O ;IJ!'le· ~~ · ipilS~01J ·&m. F:ança. rQuando 
lt i l'1Cllll;~J;l1a>.xe~ ·:;J;ta .... a.,!!~mb~~a 0001s~atumte. se 'faHou 
neste objecto Carlos de Lameth pJ:o.pez: ;;g.p.e,se"en.cer~ 
ra§~~. o, d,~ha~e, #>.hJ'e .1: l\ll~~7llas pál!ltvi'as ' illldiscretas: H o
~eJ!l~· de · ppj.niõeB:<m.uito.,.lldia,n:taçlas irecu~i-ã o, ,doiante da 
úl,é.a ,GPJllOcllPl; pr~s<W,çlli ,de· ·gm .. abySJiDO. . - • 

A .<;ls>}lY.!inçlio:·'lf'-Pió1Jl!>l, . ~o?~.e ~pro.p.osta de ,.JJavlllsseur r 
d,qc~\\~~\l. ;?c!ibphç!.l<Q) ll,!\O.po.r.nmpulsos·meJ·anwntehnma
wt.ar,~t:>$~tllilaª- pq:·, lll;<;)ti'llQ!l' d~pelitic;\.·8Xtema; Alei nessa 
o,cçJ!s.iiiq,ç!E\cl'~tl\W. fo i, ·P9..té.wi re:vo.gada.eur 18.02. O o.ra· 
dor · ~O.<!S"1"~'llíl 1>DupuJ: ,. ·;p1~o~e1jo( ·na; :discus.são estas· pa
lavras que Julgo dever ler: " Sabefse. como as·,iJlu<oões 
A~ l,iJ;>~:rtiJEQ,\\ ~~m •. ~do; p1·op~lidas, pm: .essas regiões lon
. g\qw~s., .o~ ele. ,a, .Q#fe}:el).Ça'!netavehe.ntre·o homem ciyili· 
sa;d~ ;e "lfl:"'\l;Jl t~ão é,> a.d,iffer.eny.a.:dos·,elin'la<;, .d-aseôres, 
~os : ;h~lto~,d!. ,sftgullll'?JÇ(l.; ,ti\as f!lmilias eur.opéas .e:x;igião 
II\lJ?-~t<9S.~enJ.iJ .. ·gr(lj],l!ie. ·.·.cii:!l'er.e!lça . no • .estado ·.civil e 
J?Dl,ttlqo., d)l,s-p~~s,Q.\LS ... . ,, rf;.s, .:v.oze~ .de · uma philantropia 
f,!J.)SI!l;J?.~P.te ,ap])l,IP<J>IJ.!\.·têrn, p~:o.<J.uzlQ.o ;em . nossas. colonias . 
o llfft?Ito. do .. ()!}nto, ;<J.!I~ s.e):~as: .001n, ellas . vieriie males · 
de , .~.oda ~; e~pe.cJ.e, •P . çl,~~. es,p~r,Q .~ .• a ,.moxte. " 

Durante o Imperio n ~~;dru•àe :fez .. ' . 
;l)Jl~l!-!l!e .!J; ~.:,esta:gl,',il,9\i..l( o. go:v.e)'!j.t;> .preparoh a solu9ão 

da., ql1lt~t~o.,,~. J11M ,pR,r;!J;f(. ~ ~.D?!i.~lrv9l v@ do nas . coleiJiiw o 
oqiilml}rÇw· e ,a l:n.4J?stml, pr.et}lgen~o ,a a,gncultq):a, 
creando bar>:cos, e.stabelecendo prermos para aquel~~s 
IJ,Ue .llP ,~el"''l9o,.a!J'P&ola, ll;mPJ;eg.~s.em braços FYtes . No 
entan}q os aoql!l)!~<\l~_ta.s •;ll{&l,e.r,es, prD,Ç~ur.a vão , Íaz~r . pre
valecer com r~laçao as colomas Írahcezas.eoJp.o em t-oda 
parte· suas idéas. · · . · .. < · · ·' 

Veio qep9,i.s da ':E\staw·affio o: . gov~r.nd, de :,:rt;Ilho ~ e 
por:v:o:ntura apaudon,ou, a. qpestão .. ou , precipjteu~il,le a 
soluça..o ? . . EgtpC4lu~a ,· .aQJaJ:lto't\~a; .~ui?p,•imio a .t~a. 
~a~ ~lf~rrl~s, aC!l,b01l;,.'?Om a ªis,~\nc.Çã~• .entre, jibe~:to;; e 
ln,gen,~os,· tl:em'l)tal1: p res~.nc;,aJ:U~nto d,a 'pop,Y.f!.Ção, m;;r
cou os casos de m:anum\~SilP nec.esS.!ll'l!L, .re,stapeleceq 
os . ç~u~elhos ç~1on~.ae~,j,n:o,Ç;tF9U. sJ.iff\tqdü·:~s. lliJzes p~la . 
~;r,e~r,\'o , de fS~ela~; .e ~~z\üo~qneL49r e ~t;ry~rf:> religiosq,, 
pp.rat3 ude ,1~~1s_ s!l B~'P]f!';f; P,SS~ln . q~ P,\'l)lClplqs e ~el,lti
men os e qur1st1a:rilsmo. · , . · . 

1!:111·) 18~ f!:PP~i:eé~~ : ·~ 'prj>)~Gto cl,e M ... P,~~:asy, ~ !lm. 
. 1839 o de M. deTr-acy, os quaes com os pare<;.Ejf~s. de 
MM. de Reuws~t e Tocqueville foriio xei:nettidos· . aos · 
g~vér~os oos .. oo{onia: )~ra ·~erem ,neHas ~~ttrdadd3, . 
Creou~se . .e-m·~a ·eolem~~;-= •conse'lho' especúil enoa"'~ 
reg;aclo de reumr todos os dados relativos t>0 tissumpto 
e· u.e apxesenta-lo's ao go>:.erno. . 
Realizárão~se logo depois os trabalhos ela commisEãó 

f 

I 
I 
I 

I ' 
I 

. •P!esii;lid~· pel() Duque;jl,~ ~roglie;,q:ne discutia .. a mate
,;J;la.,ampl$unenp.a,.e,sob .. . ~~el'S.OS::intelfe~sant_es ,RSJ~ectos. 
..l1's.t.I!-Va ·.9sttl\llld.a.ra.,,quest>>o,,e.o igov:er.no .nao .•sç JUlgou 
•11.PI!l~U~o 'qow.;.fom;as,:para!;tom~t' \lma·.res.olu~ão,defioi
Jwll, ·l:e .Cel·and:o;p~l.o,Ant~wo .$s.co1Qnias.' El\tretauto 
•. a.euc1iii.a .as;-xe.pr~.s!lntaçi5es,~ petiÇ.Gies .ode diversas classes 
tl..a. ~ociedade_;mstal\~O por ·~•m • i;le.'len.\llice · • a. .imprensa e 
•!'-· ~·rbuna. erao. ·. qu;~Sl unan1mes ,em:adv.oga.r a !grande 
.ld~a. , · . 

.:':A.B;boliÇãe. f.oiafinal <J,em•etnda em · 1 8~8 ,por a·cto da 
,i:e;v~+nçiio., :. cujas -conseq11encias•.: hão. ,Jii,· .. ser·.:em tempo 
.llJJ.lll·.aprecladas.. . 

,UUS\S palav•as sobrEL:;tS.'Ci1llopias .çlinamorqu.e.zas.' •Foi 
.o gQ:verno çle Copenh~gue o ·pi'imeir.q que: em 1792 de
.creto:r;,.,a, ~'qppl>e?são do.;traficq de ·esera:l(os.o e desde logo 
cuidou de di.spôr : 1\S aousas para: a .. escnwidão em 'suas 
p.~S~!lsões u~tramari.!jia.s. Até 18:46 ni\o ·trat.on,.porém, se
n.au .<J.e ;lnedidas ,preparatorias .dúi!h·e,ctas .. ·N.esse .anno é 
que nos eeta.dos reunidos •em. Ro,thschí.Ld, :<se :propoz a 
e.mancip~tção imm.&d,iat!L e simnltaneaanediante. indem
n.i~l;).yão, e ·~eclllmou':"le do .. governo ·m:na rpmposta nesse 
~.en.~ldo ... P,ots·bel;Il·,,amda assim .o:deç,re.to de 28 ·de Julho 

•.;.d.eJS47;, estab~lecendo a liberda.de da nova!geYaÇão, mar
:.CJ),u~um·,p~azo .de .12 aünos·p,ara··a. ~·eali~açã~ d<a medida. · 
,Oa:c,aloJl.OS .dinam.arqu.ezes possuião. sómente 27,000. es
.cravos, e os tactos .. que •se .de~ão ,são :tão. ponco anima
Q.ores ·q,ue, d.ispenso-'me :de aqlii rélatn.·los. · · 

.: Quanto á .Rollan.da, o govct.:no ·. foi ·. ,tlío ·prudente e 
a.~I\Utela~o, .que .<J.epois .de. todos .os ··trab:'l:!hosj dizia ,. 
M- .. Coç.h.m ~m:1860. : . . rc:A '<"\(Ji:nião está ·d~cidida, a ex-' 
pepenmll,.Íeltlt, a ·,le1 prepa>·~da, e . gover..no· compro
m,etti.do, ~s . colon,ilitJl , :~;esignada&. E!!pera~se, .. ,poxéro, 
adta-se, hesita-se. » . ' 

,O.a ,,goveJ<n.os : tlas :metropoles , emopéas ümitárfl'o -.se, 
&~mp~e circ)lmsp~çtos, · a, estudar a,.C]!ltcsti'io,. a preparar 
.fi> :.te.n;ono , ,a,,di$pôr, os ·h1.teres~aclos, " · 
.. .1\,compa.nM~·ão,~em:pre~nwlentemente..·,a opinião;. eni;ío 

qerão.log.o.golpe.s decisives, .como ,g,,~edazer. o·,gab.iaete, 
antes de qualquer prepara9ão, de proceder .a inqueritos 
e:eotndos, C· al).tes .de ·e.m11regar . ·a,acçuo: dos :meies in
dir~ctos ·qg~, sem ,j)s ;inconveoaientes das· mediclas .de 
G!U'acter geraJ, hão .de .,dar .o·cslllt:tilos· multo •efncnzes 
.uojdo.s á il:liciativa ·individual .e Jaos; se.utimentos phi
lantrópicos d,e nqssa . ;popu\aç.ãO.. < .(JJf~ilos apoiaàQs.) . ,' 

Se em 1·elação a oolouia.s lm1giquas os geve.rno~ . da 
I~glaterr.a, França, .Hol1-:íll\1a·<e Düa:~:ma,rca:procedêrãü 
pelo modo e-xpo~to, cóm .que prt\clencia e .. clrcwpsi1~c
ção _não. deve .considet;ir . .Eist:a .. rnateria.o gii'l'e:rri'q ·,dc' 
~~.azjl, onde o .elemento .ser:;'i1 .e-"'iste .. no Iniperló, e 
pa.ra· acaute~a1· perigps .(l pêrtntbaçõ~s de ·, tod.it a •. ·~o;rte . 
q11e hão d'e ·]·es,,ltar Q.e ·mec\id~s .como as. :da ·!Jrop·osto<, 
cstabeleceliclo cl,i~tincçoes d.e. conêi.iç~o I! a l11e.sma. clas.~e, 
na mesma fanglfa , alterando r-( lações .. que r!()zem po.rtil 
do 'modo 'de ser de l!QSS.3! yjda SOCial, .inteÍ:,pO!idp ·na 
yida· dom~~tica ·a aut0rid!)c!e;públ!pa .e:l).tre·.os ·. &h vos e 
o c!'ü~fe ela fari:iili:a, desmoraiieanilo'~tht::·, a aaÇão ... e' des
trnmdo todà a obediencia e disciplina?.· · · · 

Yejamós qual ·tem ~ido'. a ui:u .cha 1lesta qJ.li~stão .no 
lli~. ··. . ' .. 

Em -·1867 e 1868 del}:i' 'fi liou ó .:ciiscnhú da co~ôa, 
res<;-rv~~;ndo-a pm·ém ·y~1·a·. ·tempo ·opportr;no. Disse-se 
ent,ji.o q,ue er-a · élla: eshid.ad.'!:; m;:ts onde estlío · e·sses e5tu
dos que 'd.elles ·o publia'o íl:lo tem . qonh~cim'ént&? · 

To~los ··têm áinc!a presentes;. gu:it;to"fo i ~stig:m,:tt i sn c!r-· 
a lenandacle entao .. çommettül.a . . O nobre mm1sh·o na 
jttstiça c. ondeu;niou"~i ~ pmi:lau:a~doai:~npossiJ5!'idade.· M 
resvlver-se a ·questao, louvou-se· n:is;,pslnvn:\s 'do\vene
l'ando Gayrú « cóntrà o mal t!::t .escmvrdã.o Jiêiól câbe E o 
eugen~o humano ·ach,ar . reú1ei! io ·;, pnt·a• pro:dinento ·de 
l'entecho a t'amanho mal só· nos póile ·,·.ale r :t"Di•vin:: 
Providencia. " · · · · · 
·· EI)l ' HÍ69 , nã~ se .tratou <;l.:uuntt')'i:l '. senão acci·lc::-
ta)l)lel!t(na~ camarit.s . . · . , . · ·. 

·Em· 1.870: o nobre dep\l.ta.do ,pelo .'3• :distr;cto da · R.i·J 
~e \T !lp.e,ro.lnte~·pello]l . so1n:e . eUa o eb~fd do . g;abin~tú 

. e 16 de J ulho. • . . · 
·~· ~~spo.)iderici.ó, o Sf: Yiscbú~e . de l~abo~;;l,'\iy.i;Jr.ecõou 
s.a]:>!aJ1l~nte a q1J,e.stão e .defir;io p rrims .pll\rnilie"'te p os~ 
sfvel n. posíçi.i:O do· rninis~e r~o :1~1.i> segn i !.1~2s · i1.1la, .. l..2.::: 

cc Estou co:n:e:1ciclo, S;:. pre::; lde::tc: qae :.1::-J..J lia : c:.:::'..::· 
111enos qt~e ~ão ral··Jl3i muit~1 .r~c:0.s o:,:. Dr~lzile i ~·o ., que :!il! 
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desejem ver extinctD. entre nós,a, escravidão. Além de 
outras razi;es,o espirito do christianismo e os principios 
ou antes, os dogmas da civilisação moderna. nao podem 
deixar de lhes ter inspirado os mesmos sentimentos qne 
~os outros povos da christandade. Mas a. abolição da. 
escr:~. vidiio importa eu tre nós uma profunda. tra.r.sfor
:::nl-~iio da vida. social, e entenâe não só com direitos 
preexistentes á. constituição do estado, respeitados e ga.
:rantidos por ella, mas ainda. com interesses essenciaes da. 
ordem publica.. Para conse~ir ess:~. abolição cumpre 
proceder muito cautelosa e !ent:Lmente, de modo que 
nem se offendão a~uelles direitos, nem se ponhão em 
sobresalto os propr1etarios ruraes e os interesses numê
rosissimos e legitimas que estão ligados com os desta 
'importantissima classe <h nação. Cumpre que não se 
estanquem, nem mesmo se desunão as fontesd:J.produc
çlo, e, por conseguinte, d:i rend:~. publica. 

cc Cumpre em uma palavra que nii.o vamos de chofre 
a:lluir os fundamentos em que, na mais de tres seculos1 
!!<l acha assentada a associação bmzileira. _ 

" Se as mcdid:J.S que se tomarem ou pretenderem to
::nar para resolver o difficilimo problem:1. da emancipa
ção forem precipitadas, se não vierem precedidas de 
meios indirectos e prepamtorios, se não se conformarem 
com a opinião da. grande parte dos Brazileiros1 receio 
:muito que ellas sejão seguidas de grandes desastres, e 
quem Sllbe se de tremendas catastrophes! 

cc Se a questão, pois, é de t:tl magnitude, se envolve 
=a. transformação social, o governo não póde, não 
deve enunciar pensamento, nem indicar medida que 
::1ão seja maduramente redectida, que não seja firmada. 
em dados estatisticos1 que ainda nos fallecem, sem es
~r- convencido de que e."tprime a genuína vonta:le na
cional. 

« Nem nos parece a nós membros do governo, que, 
apenas acabada. uma guerra que e:xigio c exige ainda. 
:antos Sllcrificios, seja prudente ir immedia.tamcnte 
~ta.r o espirito publico com uma questão muito mais 
difficil1cercada. de muitos maiores pengos do que a guerra. 
do Paraguay. 

" Não quer isto dizer que o governo não dese~e, não 
esteja prompto a coo.dju'\·ar todas ns medidas indireetas 
<;nc tenderem a facilitar ou apressar a solnçiio deste 
difficil problema nos. termos em que :fallei; mas1 pro
curar resolvê-lo precipitadamente, não ; nós não o 
faremos. » 

Em seguida ás interpellações veio a proposta de no
meação da. commissão especial. 

O minister1o não fe oppoz, antes concordou na no
meação da commissão especial para.· 'estudar a ma.teria. 
Tudo quanto é estudo, medidas preparatorias1 meios 
indirectoa iria encaminhando a solução e dispondo os 
eapiritos para se chegar ao desideratum sem abalo e sem 
inquietayües. Depois de apresentado o parecer da com
mil!são, 1ndo ao senado discutir o orç.a.mento d& reparti
ção que ~ntão dirigia, :fui nlli interpellado e respondi 
nos segumtes termos: 

c O ministerio está. ainda nas mesmas idéas enun
ciadas pelo Sr. presidente do conselho na camara. dos 
deputados quando interpellado sobre este objecto; não 
promove medida. alguma directa sem os dados estatis
:icos necessarios para. conhecer-se qual a população 
!;ervil do !mperio, sua. classificação por sexos idades e 
profissões; eem conhecer qual o movimento dos nasci
mentos e obitos aunualmente, e a. relação desta com a 
outra parte da população; sem obter outros escla.reci
mentos que se empenhará. em reunir ; sem que aejão 
ouvidos por meio de inquerito os homens competentes e 
os interessados; sem possuir, emfim, 08 elementos de 
um jaizo seguro e indispensa.vel para assentar-se no 
ponto de partida., ~ue é tudo nesta questão. 

" O gabinete não recúa diante da. difficulda.de : ava
lia os perigos de mna. solução imprudente, e não ha de, 
por ~nthnsl&SII1o 1 ou por acceder a i:lstigações philan
troplca.a, comprometter o futuro. 

« A queatlio é da.qnellas em que nio ha voltal:atrás: 
antes do impuào deve, pois, o homem prudente, que 
conhece a nossa sociedade, quaea 08 interesses com
prom~tti~oa em qualquer ~ln~iio, medir bem o alca:1ce 
do pnme1r0 p&S6o. ,. 

A ~ recorda.-ee de quanto ee pa.saou a.q,ui então 

em rela.s'ão a este objecto, explorado por alguns como 
fundamento de tantas esperanças. O ministerio teve de 
pronunciar-se. 

DU!cntindo-se um projecto de libertação dos escraYos 
da corôa, manifestei-me sobre a q11estio no sentida de 
ndiar-ee por emqua.nto o parecer da commissão, e de
clarei, por parte do governo1• de que fazia parte, que 
nem uma mediqa directa podia.mos então admittir. 

Eis o que disse ao termmar o discurso que proferi, 
determinando o ponto em que fieavamos ao encerrar-se 
:1. sessão, e pedindo á. camara um pronunciamento elm-o 
e positivo sobre o procedimento e idéas do ~binete: 

" A camara sabe que os dons maiores obi.ces á. ióoln
ção da. questão, a. que tenho alludido1 são o direito in
di .-idual de propriedade e o inconvenlCRte de na. mesma. 
classe até hoje sujeita., e em condições excepcionaes, 
porém de igualdade, crearem-se distincções odiosas, 
cujos efi'eitoa são digaos de séria pondersção. (Muitos 
apoiador.) 

cc Pois bem. Os escravos do Estado não estão neste 
caso, porque o· poder legislativo dellea dispõe como 
representante dessa pessoa juridica. A medida que au
torisa sua manullllilllisão gradual abrange a. todos, e 
·esta se verific'lrá. ao passo que o governo lhes puder ir 
dando destino e estabelecer convenientemente. 

« Votarei por quP.lquet"emenda que apresente algum 
dos nobrts deputados que pensão deste modo , e não 
du,·id:~.rei mesmo apresenta-la, dando ao governo com 
relação aos escravos do Estado a mesma. autoriaação que 
no projecto se dá. á. casa. imperial. 

« Estas duas providencias parecem-me sem inconve · 
niente poderem ser decreta.daa desde já., e bem a.smn 
a matricula de que trata um projecto offerecido o anno 
passado e adoptado pela commis8ão. E' um trabalho 
prepara.torio que adia.lltará muito o estudo da materia. 

« Além destsa tres idéas1 outras não adopta nesta 
occa.süio o gabinete. . 

« Decla.raildo muito clara e po5itivamente que o gabi
nete 11iio póde encarrega.r-se de executar agora outras 
medidas a não serem as que acabo de mencionar, de
sejamos uma manifestação franca da cama.ra sobre o 
nosso modo de encarar este importante assumpto. E' 
ella da maior "\-a.ntagem para conhecer-se o estado em 
que fica. a questão ao terminar-se a sessão que está. a 
expira:. Aguardamo-la, assegurando que havemos de 
cumpnr o nosso dever. 

« Os ministros de Sua M~estade têm consciencia da 
responsabilidade de sua pos1ção1 e não podem convir 
em que os pro:prietarios ruraes, os productorea agri
col.a.S, esses pruneiros operarios da riqueza nacional 
e da nossa C1Vilisação, que todos os interessados, o paiz 
inteiro oscillem na incerteza que resulta. do silencio 
e dá. motivos a toda a sorte de conjecturas; precisão 
que todos confiem na lealdade e na firmeza do ~overno, 
como desca.naão na sabedoria e nunca desmentida. prn
dencia dos legisladorea do Bra.zil. » 

V. Ex., Sr. presidente1 recorda-se de que foi essa. 
uma das manifesta~ões m&Is significativas pelo numero, 
pela. espontaneidade e pelas convicç~cs que a determi
ná.rão. 

Esta votação no mez de Setembro ultimo assignalou o 
ponto em que :ficou a. camara. ao encerrar-se a ultima 
sessão lecislativa. 

O que "houve de então para. cá. '1 
Niio vejo scnüo actos de caridade individual e de 

associações huma.nita.ria.s que não têm outro motivo 
senão os scntimentcs de beneficencia. Se ha peti~õcs de 
classes da sociedade, de corpora.çOOs, o governo dellas 
não deu conhecimento á ca.mara, ou o Er. presidente 
não CÜ!!se que a.s tinha recebido. 

Qual é, pois, a pressão da opiniüo, :1. que tem allu
dido o Sr. presidente do conselho 'f Será. da. impren6& '1 
Os dons maiores orgã.os de publicidade, um (o Jo'f11<1,l 
do Commercio) em fuls de Abril1 reco=eDdon ao go
verno a maior prndencia e discrição, e dizia es~s 
pal&'\"1'&5: 

- c Em presença deste facto a geração actual Jl{·de 
erguer altiva a ca"beça. e declinar a responsabiliãade 
do pi.Siado ; mas nio tem o direito de, levada por irre
fl.ectido desejo de gloria, por pueril enthusiasmo, com
promeUer o futuro de um paiz ~te do qual ~:e 
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abrem os mais vastos e brilhante; horizontes. Não se 
de!riba impnnemente a arvore secular qne profundoa. 
rruzes na te:ra.; no la.gar do tronco violentamente ar
ra.ncado abnr-se-hia, talvez, um abysmo cuja extensão 
não se póde previamente sotjdar, e o soÍo revolvido em 
Ia.r;;o esp~o niio_ offereceria., ainda longo tempo de
pots, apo1o a solidas construcções. » 

O outro, o decano da imprensa flnminense, todos sa
bem a posição que tem tomado re.ativamente a este 
a.ssumpto. 

Na. ca= este anno ninguem :fallou na questão an
tes do go\"erno,e no senado parece que 'se reftecte muito 
sobre ella.• 

D~\"O :~.creditar, portanto, que sõ por inspiração. o. Sr. 
prestdente do conselho conhece o estado da opmliio, 
pois niio ·vejo, ou está..fóra do alcance de minha vistn, 
o que sõ di\"isa o ministerio. 

Estranho mais uma. vez que o gabinete fizesse deste 
o~jecto ponto essencial. de seu programma, e não se ex
plica de outro modo a mclus:io na falia do throno, so
bretudo pela fôrma por que o fez declarando que é ne
gocio urgente e referindo-se a. uma solução determi
nada, como se vê do trecho (!é) no qual vem a ex
pressiio-prcpriedade e:r:istente. 

Se o voto de graças é a approvação do pro~m& do 
~vemo, se nesse programma entra a soluçao directa, 
l=ediata da g.ueatão, é claro que a approvação do 
voto de gt"llyas 1mportn a declaração de que a camara 
adapta n.s idéas do gabinete. Quaes são estas idéa.s '? As 
da proposta. E pois approvando o voto de graça.s, a 
camara terá adberido neste ponto em termos geracs é 
v~rda~e, mas muito positivamente, ao pensa.mentomi
!UIIterial. 

Quando se falLI. em elemento servil com relação ao 
ministerio, entendem todos que se trata dos pla.nos deste, 
de suas idéas que são as consigttadas na proposta. 

A commissão de resposta á. falia do ~hrOno encarre
gon-Ee) porém, de tirar qualquer duvida que sobre isto 
pudesse haver redigindo este topico nos termos que a 
camara sa.be. 

(O orador lê e a.nalysa o lopico do voto qe yra.çM em 
que 11roo as txprusões-propritdade actua.l e regeneraçao 
deu gtrq.çóe.r futuro-s.) 

E pará. que ficasse bem desvendado o seu pensa
mento, a commissão, depois de enunciar-se sobre o 
elemento servil, adherindo ás idéas do governo, diz que 
a ca.mara tomará em coneideração as outnu propostas. 
Esta palavra • outrtu » importa a exclusão de alzuma 
proposta; e qual é ella. senão a já conhecida, aquella 
sobre que a comluissão acabou de enunciar-se'l 

Se. o enunciado da commissão não é a approva~o 
das 1déas do governo, o que significa então ~ Sertão 
pala~ sem sentido e sem alcance, o que não se pódc 
adm1tt1r. 

A approvação do trecho rel:J.tivo ao elemento servil 
do voto de graças leva implicitamente da pa.rtc dos que 
a. derem o voto a favor das idéas do gaoinete exara
das na proposta ; c ahi temos o voto dado no debate 
politico arra.stando uma manifestnção, um compromisso 
da camara sobre a questão social. E' isto o que não 
convém. 

Entendemos en e os meus amigos que é precisa uma 
solução, m:ts esta não deve ser dictada por considera
ções de partido, e simconforme o modo por que cada 
um a apreciar em sua consciencia, sem prevenções e 
sem suggestões eatra.nhas á propri:t questão 

Não sei até que ponto v& o gabinete no seu afferro 
ãs idéas da proposta, mas tenclo arredado o projecto da. 
commissio eapeciall devo crer que só não fará 9.uestão 
de pontos sec:undarios, pois de outro modo ace1taria a 
discnssão do projecto existente e não viria trazer uma 
proposta nova apresentada em nome do Imperador, 
como que lançando a espada de Brenno na balança. 

Hei de combater muitas tdéa.s da proposta, a que não 
devo dar o meu voto, e por is~o não posso approvar 
a. respol!ta á falla do throno, significativa como é e não 
póde deixar de ser, desde que é a adbesão ao pensa
mento do gabinete. 

Propon.):io, portanto, nma redacção que não determine 
compromusos, que possa ser adaptada ~r todos, pelos 
que adoptão a proposta, pelos que a 3ulgão moppor-

To~o r 

tuna, pelos que :t rejeitão em um:t, em alguma e er:J 
todas as SU::ts partes ..•. (Muito• apoiado~.) 

O Sa. PEB.Enu.. DA SILVA:- Que não trsga. engaja-
mento, compromtsso futuro. . 

O Sa. PA'CLINO DE So'CZ.\:- .•• que seja. um terre~o 
neutro (apoiados) onde todos nos possamos encontrar 
sem nos separarmos em um debate politico tão solemne 
como este, e dar a um gabinete de amigos politicos 
uma demonstração que nos seria desagradavel recn
&ar-lhe. 
. C~eio que :t seguinte emenda poder'" satisfazer esse 
tntuito: \ 

« Os important':ls interesses que ee prendem i !!rave 
questão do elemento servil niio podem continua~ sob 
:t pres~o de incerteza, a. qual se J?Or um lado sublen. 
esperanças e:x:tgcrada.s, impo;;sive1s de satisfazer por 
outro. te;n despertado duvidas e inquietações que 6um
pre d1sstpar. 

« A decretação de qualquer pr<~videncia sobre as
s~p.to de tanto momento, é o p;imeiro passo na obra 
difficil de uma transformação soetal, que, sendo muito 
para desejar, não póde comtndo OJ.>erar-sesenãogn.dnal 
e lentamente com resguardo de dtreitos que se creá.rão 
:í. sombrn da lei, tem sido até hoje por ella protegidos 
e merecem o maior respeito do legislii.dor. 

« A camara dos deputados, applaadindo a solicitude 
que sobre tão seria objecto re~elão as palavras de V. ::lf. 
lm~ris11 e compartindo os gener_?sos sentimentos que 
as dictá.rão, ha de dar-lhe &na mator attenção, e esfor
çando-se pela solução que, mais consentanea com o 
direito qe propriedade e com as necessidades do trabalho 
nacional, satisfazer tambem as aspirnções huma.ni~ 
concorrerá quanto em si estiver para que, rea.lizad& 
por meio de medidas cautelosas e prudentes, sem abalo 
social, sem C6ntingencias para a segurança publica, 
sem prejuizo da riqueu. naC1onal e partienlà:', a eman
cipação do elemento servil atteste ás gerações vindouras 
a sabedoria que tem inspirado e diri~do os grandes 
actos do feliz reinado de V. M. Imperial. » 

A primeira idés. é a necessidade de pôr termo a 
espernnça.s vagas e a apprehensões que a incertez:l te::u 
fe1to n:tscer. O segundo periodo encarece a e::cigencia. 
da maior prudencia. e circumspec<;.à->, quando se tra.ta. 
de uma transformação social na qual se envol\"em di
reitos que têm vivido á sombra da· lei e em face de 
todos os govemos. 

Na ultima parte se diz que a gloria na. solução deõta 
questão deve provir de ser ella levada a effeito Sei:l 
abalo social, sem :tS perturbações q»e a precipitnção póde 
e ha de occasionar. 

Termino, declarando que a emenda não ê uma ho:;
tilidade ao gabinete, mas o meio de deslocar do terreno 
político uma questão social, de resguardar a nossa co::.
scienciaeeYitar que a responsabilidade de algum grande 
erro recáia sobre nós. (Mutto bem, muito bem.) 

Vem á mesa., é lida., apoiada, e entra conjuncta.mente 
em discussão, a seguinte emenda: 

" Os importantes interesses que se prendem :i. gra•e 
questão do elemento servil não podem continuar sob a. 
pressão da incerteza, a qual, se por um lado suble>a. 
esperanças e:xs.g~radas, impossiveis de satisfazer, p;:>r 
outro te.m despertado duvida.s e inquietações que =
pre diS&I p&r. 

« A decretação de qual9.uer providencia sobre ~LS
sumpto de tanto momento e o primeiro passo na obr~ 
difficil de uca. transforma.çáQ social, que, sendo J:J.ui:~ 
pa.ra deseja.r, não póde comtudo operar-se seniio gr&.
.dual e lentamente com resguardo de direitos que se 
creárã> á. sombra da lei, têm sido a.W hoje por e:la. 
protegidos e merecem. o maior respeito do legislador. 

« A c= dos deputaaos, app1audindo a solicit"..:<le 
aue sobre tão iério objecto revelão as palavras ~-:: 
~- M. Imperial,· e compartindo os geaerosos sc~
mento8 11ne as dictá.rão, ha de dU-lhe sua ::r&I:J< 
a.ttenç:io,- e esforçalldo-se pela. solução que, mais CCil.
senta.neaeom o direito de propriedade e com as t:eee:
sidades do trabalho nacionAl , satisfizer tambem as as
piraçõeshlltlla.nitsrias, concorrerá., qna11to em si estiver, 
para que, realizada por !tleio de m~ia.s ~utel~s e 
pruden~es, s~m &balo social, sem cont1ngencla~ ps.ra • 
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se'@11rauça•pJJbli'éa.; s"em:Pr.ej~i~9;dli,•l'iqueza;. ria~r<:inal\k · 
pa~ticular' :i. '!BdnÇip~çilo~ cr6 -~?menlto· . se.rvil. atite~ie 
á~~yftções;;ytqd,o~ratjJJ!}: sabe.d.o}'11~J..q,u~ te~:1~1r;ado >e 
dirigtdo !JS grl!ndes actos do:llehz :relnadoJ•de,;v .. 1\~d}In,.., .. 
PWiiJJ.,.,.PcdulillQ,,d~ .Spu;;_a. ». · 

·,•;·~'~s~~n.de d~ . .-.1.~~-. .. ~._e~t>(~resl't:k~t~ diJ · 
c!Jn$&~h,q.) (Movz:mento, geml• dp ,abtençao) ·: ~Sr., pr,emlen~ 
te'j Ji.íW•·J!l,.~ s~;l'iá nien.es .s~nsivel. que ·ao)1ob:re deputado 
:pef&ip)'o!Vinc!â ·.do Itw"de. Janeiro,·. se• porventura . um 
d~sacordo i.ncon.?iliavel nos sep,a.J,'asse na prêsente ; 
c~junctm1a ·; mas) · comp··.o ·:iiobre · · dep1!ltad.?'> os· m.eus. 
collegas e eu somos movtdos nesta questao por ·con•· 
vi.1),çõPs prllfll!U<l~sf ,e, tet11osdé xobi:tsta: em· que • essas 
C®:W<ÍÇiie§ ;repr.esentil'" a .soLu~iio dos .• ver.dB.deiros.inte,., 
r~çe.St!Q'l.C~@Rl!.Cil· e ten~. por;.si I! op,iluião public:t· ... .(Ap.oia-; . 
d~~.,e >:!ã.P rwoiado:i .• ) ·. : · .· . . 

Q, lllu!>tre•. depUiãt<ile:: co)'l.v-i<J.!'!,uhnQ.'?,•!lo ,.:;pnsider~r .este.0 
a~sumpto unicamente como uma questãosol)i!lo~i e: _que;· 
nãq,IL cpJ!l:\Ocass<lmo~ ·no ·te~relj:A:•d~J;S ·CEençf<ll, :dil·jDaüldo. 
E.&~f!u .promptq, Sr; ;presiii\erhte,'a ·dlldl\rar ao nobre de,; 
;p\'!tMo: pel:;. pr.o;vinci';J,., d0 mo, der J an,>eir,o,, q:ue os mer~-, 
l!i{lllloft\Dl!!'abanet<l, se: por aG;asod<>ssem ;venetdos: na .questao 

·. :r~Ji:va~ào:estado .. ser:vU,· n,ão.• dú~arião poTiisso.de .. ser 
C~!íl!i~fvad0res ; mas isto ·não.. impollta : dizer qu!l não, 
damos a .essa questão •:;; .m·aior:hnport-an,cla; e que- a nes-. 
p<~ito: d~lla possamos sacrinca;JHlc8 noss~ts:convi<ilções. •.. 

, ]lilãô ha c nas observações e CoJ'l<elhos que; .o nob~e 
~pp.ta. do mps. · .. ~.irigio uma pensamento, .pol1tic<D d.· e h0sg
liQ..ade: aQ · gabmete. S. Ex2 quer tirar destl\ .questao· 
soci1l.l• toçl,w a. o app~encia de;que!'tiio poli,tica; mas e.u 
nil'o: -sei como---concJhar ·.estesr.k!'!tuttos •. prqdent;es e. l\Illl
gpit'éis.·;doc<nobre . .:deputado com .:;i s1:1a eme!.J;da. 

, S,r1 pr.e~idente, o. nobre. deput11-do proo.urot~ dem(!)lils~ 
Jiv;t;r,;á, Cl\11'1ar.a q;ue;a fa1\a . <k . tJ;u o no e o voto de gr:t
ÇP,?., O.P!llo.O peças .. w~nistel'laeo, prestào adl;!_esão á proposta 
dq1.pode~ e;;;:ecutivo sobre ,o es;ado serv1l.- Mas; senho
lc~~;,.ac!lso a-. ralh do ,throno· enun,çia um .. pemamento 
p9sitivo sobre :;;solução ·desta: g10ande qt\estão? O voto 
de gm~as prejJotdica porventtlra qualquer. opinião . que 
a <w.mará possa ter:a. respeito dess(L proposta.? De cer
tQ .que não .. J:.ogo, parlJ, .qne uma e:rp,enda ao voto de 
gr~'{as. ?. Logo, para que esta precipitação, ~uando não 
l\a Wl1 ,p~J'lsamento de .hostilidade ao ga,binete? 

S,e;t1.h0res, a resposta á falia do th:rono .diz apenas que 
:~.. ca;mara entende que esta ma teria é digna. de consi
deração, e que a proposta do poder executivo não será 
flp;ndemn~tda sen} de\Jate, sem que os ministros sejão 
ouvidos e possa eol1.hecer-se de que .lado está a verdade 
e o .. erro. Os ministros. têm asseverado, nil.s duas casas 
do pl!.riamento, que desejão uma discussão :lr~nca sobre 
esta prqp,osta,. e que aceitaráõ as wodificavões g!ue asa
hedqria das camai:as possa indicar, desde que Sejão C&ll

vencidos da s1.1a utilidade. 
·Quererá a emel1da do nobre deputado significar á · 

camam que não deve t].':üaJ: deste asaumpto, que cum
pr-e aqia-!0 ? Se este não é o pensamento do nobre de~ 
putado, não vejo outro; ·. 

Sr. presidente, para se apreciar bem o terreno neutro, 
perfeitamente-nentro, en1 que o meu amigo quer coHocar 
a qu.estãocom a sua emenda, é preciso que· nos recor
demos. das palavras do throno relattvas a este assumpto;, 
é.·preciso que conside1.emos os. termos da resj)9sta .ou 
Yote de graças offerecido pela commissão desta a>Jgust:t 
ca1nara, é então ver-se-ha que não ha razão alguma 
pava .a emenda, se. ella não. tem por objecto antecipar 
nn voto de condemnação e· deseonfi::mç1; ao gabinete. 

UM Sn. DEPU,TA)JO:- Condemna,ção do projecto . 

'Ü Sn. V ;se ONDE DO Rw-BRANCO ( presidmte do conselho): 
-Se não é este .o pensamento do illmtre deputado, a 
sua emenda não póde ser sustentada, A :falia do throno 
exprime-se nestes terll'Jos: 

" Considerpyões da . m~ior impo~tancia aconselhão 
cU!') a re!orma da legislaç1w sobre o eEtado servil. não 
.;\Hi~tinl!le .a ser uml\ ~Hpiravão naçioiJql incldinida e in
c~~ta. E' tempo de,resol'(~r e.'tl\ que<tílo, .e >ossa escla
recida prndencia saberá conciii~Jr o re•peito á proprie
ck:.dEi ·existente COTD eEse melhoTamento éocial, que lT

q:~~/~l·em a noE.sa:.civHil:açfw~ e até os interresses dos pYc
T::i·l?taTioE. 
· " O governo manife;:;tnr-vos-ha opportun~mente te ele 

o sep:·p~nsament~ sq~lle ·as·;é:fo~uilts illl:i'~:s.ii~'Mrr'tl'q ·wa,.. 
mado a vossa·attenç;to. » · . · ·. . , .· ; -. . : . . · 

.. Q. q;1~ ,pnop,p,ê :~J, ,iJJ;llitJ;!\<ilit oQwr\i~siio .d!! ;y!QjJo, d,~~r,at· 
ç~,t~.f/ Qu~.,a, est:~. •Pe~íodo,.d:;dl!ila.!til- thro.IJ;O, ~ l.'e~p_91l\i1].ro 
dQ.sEig\Ü!lte.•m.odô ;: · · 

" A cam~tra dos depmadi>Sj•Sel'l'lio!l')'•llS~á.-;co!lVii'nwd.at, 
d~ .•q11e a• re~or!1la, d~ ,legi~lação, sohr~ o,fe~tM0fol!~rMil 
nl\Q. ,pó~e.•cop.tip.ua~· a .. s~~. um'a; aspij'l!.Çiio n®i.oual ~ilde~
finida e incerta. 

,<<Esse e~tailo . de; il:werteza, é @I) p<lde tomar l)éti:oli-
t!l<l\l·~es.intere.ssps d:>.rpaim·.V'l!.Ha.. ·. . . . .· · .~ 

" Os sentimentos generosos e christãos de Y. !l~.lnh 
p~~ia~ .ertcop,trm:liõ .. s~gw:amente. a,-mais-!!J:Jllp,a'thiça,cp~
r~~ponçl~nciq,.:rw animo jl'\.s.tp e-. esel~e.cido dos .13raa;1, .. 
lei~()s, qge,;.pro.~!lrl\ndoiCO):,tservar a, actu!l.l,prqp:n>edai[<;; 
servil, como elemento indi~p!lnsaye:L.,d~ ·tr$1'balhl\l,. !J;l;V'-· 
rel,'ll,' co!Btu:do,., qxw: para., as. gerações. ;v~n.dou:rlk&···de~
p.on~e,.uwa .aur,Ol'a.•.de . .regenerayãO; , 

" A. e!1lan«ipaçã'o;, l~pta;,.e,•gradualmen,te. effectuailiJ;, 
será uma weclii[a.,d~ alta'pJ:udencia.e ;hun;r.aoiida.de, qJ:le, · 
es)1la).t>)JJ!<;fo :ainda mais <1. g)q!Ü.oso• r.ei<!ad() de,.V.JY.f; 
Im;p,erial,,. test!)munl;ta:nác t;tmhen+i o. ,civismo .e, :).,,preyi-, 
denCia dos legisladores bra~ileirw;, 

" A camarl\ dos dep'\ltado~ .;tg<l<t~da as' 911tras .p))\'l
pqstas :do gqvernQ, conforp1e,,Y. JI'L Imperial se .cliglfJ'\Uo 
liJl!lmwia:~;,.1he, e as..toma.~á .. n:t de:vida copõidera,çjío.: ·» 

0 .S~; , ÂNDRADE.FrGUE~A :_iE' esm a aurora d!'f re-
generação. · 

O· Sn. VIscoND:& Do. Rw-Bll!ANCÜ. (presidente.,dP. con~ 
sebho) :~Ouço ·em. apa:rte .que a aoror~ da regenera%o, 
para as gerações futmas allude ou significa a approva9ão 
da .. idéa éapit')l da,proposta . do governo. O illustre de
put!J,do que.,. b13m o . sei, é nm <ilos. mais. ÇliveJigentes. 
nesta. materi:;t, porq11'" ,já·o.;!'ô;oa tambem oont·ra, as idéas, 
q1;1e se manifestárã0 aqui q an-u,o, passado, niio .. nos virá 
todavia • dizer que ;pãe quer oum:t .aurora .. de regenwaç\io. 
para as geraçõGs ;vind.oJ;JJ1l!.S.• (Ap.oi(l,dos.) · 

Quem poderá sustentar tal proposição"! Qualquer me~· 
lhoranieuto que se f".<;a sobre este assumpto, . será sem 
duvidl!. uma a)lrora de regeneração para as geraÇ0es 
•vindoums. A commissão, dizendo que aguarda .. as outras· 
propostas, não quer significar que' aceita a que já foi 
apresentada, mas· tão sówente que aguarda aquellàs- de 
que ·aindl\ ·não teve· conhecimento e que hO~lVerem de 
ser • apresentadas á camara. 

Assim, pois, eu peço ao meu·-nobre' B.migo·pela pro~ 
vincia ·.do Rio de· J aiieiro·,· de cuja sinceridade n1ro posso 
uni só momento •duvidar,· e ue cuja prndéneia e<9UtcJ' 
exuberantes ·provas, que oahandone a idéa de ·que' a ca
mara deve desde já, e sem· debate, condemnar a pro
posta do poder executivo ·por um voto de desconfiança 
ao gabinete, o. que tanto importa sustentar a sua em.M
da, que não póde ter outro ·fim aos olhos i!,o ·pubhéo,.· 
(Apoiados.) · · 

@ Sn. PEnEIRA DA SnvA :~Q11em votar. pela respbstQ 
á J&lla do throno votá. pela proposta do poder execu
tivó. (Apoictdos e nilo,apoiadós.) 

O SR. VrscmmE Do -RJO-B:n·~Nco (pTesidente d.Q. con.se
lho):~Não, Sr deputado, ficão todos com plen.:;t.liben
dade pa1:a votar s<ilbre a proposta,., segnnde., a.sua con
soieneia. (Muitos apoiados.) 

Ü'SR> PEREIRA DA SuvA:~Isso e :fugir da questão. 
(A p.oiados e niio ap01:aaos) 

0 Sn. VISCONDE DO. RIQ-BRANCO (presidente do conse
lho):-0 illust~e deput8,rlo pelaprovincí~, do _Rio ~e Jl\
neiro, que me !nter:rompe_com taiJta ammaÇ,,,o,, dtz, q'te 
eu. estou a fugn: da questao, . quando, como tod.os est":o 
vendo, eu .a estou procmando e a quer9 .tor11ar ma1s 
clara e· exp~icita! ( Apoiaif,os.) 

O SR .. • PEWEmA DA.Sn.'I'M~A l'esposta:l-pprova a,pro
posta. 

O Sli. VlsCDNDE JDO Rw"B RANCO (presid'ênte. do con
selho):~ O que ptetende 'O illustre dep,utado?. quer 
que desde já se delibe:re 'ií?!Jre a propo~t:: 'I Se uao. é 
j.sto que prete:::.da, pm:·que .wz que 9~ :n1n1st1;os :fog.en1 
da quer-t5o (,? E e2~e pro.cecLmento s1gn1fica p.orventr:ru 
qne queremos i:n:pô:r :rroiJOfta~. ~ln~ndo, p,?lo contra~10, 
eptan1o2 d1srost·]s ~-.. .:-tc·01t~r o t1'::wal11o mfus esclareodü 
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que resulte' dos· debate~, esp,er!Uldo comtndo .levar. á., 
convicção de nossos amigos que·é esta a melhor maneira. 
de-defender-os•interesses agrioolaf. ~ (Apoiado:!.) 

0 •S;ar. I'mLEIIlA lU. ·SILTA :-Se é i tão innocente·o ])e'
riodo da; commissii.o,. por· que:nii.o a.ceit& a emenda. 'l: 
(.Apoiado8.) 

O Sn; YISCO:"!DE" DO' Rlo-Biu."ico (presidente do come
lho) : - Não se· offerece· uma. emenda. sem neee~sidade, 
sem· mn ·pen~amento ·pohtico. (Apoiados;) De~de que eu· 
declaro, e está. bem patente, que o voto de graças não' 
enuncia opinião-eobre-a }n'Opostll. ·; que de nenhum modo 
obriga a·:C!lm:trn, é claro· que eHc não e:l'prime senão-o· 
reoonheeimento·por parte da.· camara. dos· Srs• deputa
dos, da necessidade de nii.o ·entregar a· solnção de tão 
importante :1ssumpto á· mercê dos ·acontecimentos, ao 
tumulto das · paixões>• ao confl.icto dos· interesses · e á. 
animosidade dos partidos. (Jifüitos apoiados:) 

Este é que é o pensa~euto unico: não ha. de mod!' 
algnm.voto compromettrdo; A·camara· fica ·com a;mats 
ampla· liberàade (muitos apoiados), e opp11rtunnmente-
"-enha a ·discussão sobre· a· proposta, appareção tod;u as· 
opiniõés; debatamos com, franqueza ·e ·lealdade, tnum• 
phando· qrrem tiver p<1r-si ·a·razã:o. N'ào estejamos, po
rém, desde já. a discutir tão importante·nssnmpto de 
um modo perfu.uctorio como:o !ez. o nobre deputado 
pcl:~.·pro,•incia do· nio de Janeiro; porque não podia. 
deix.n.r de ser pufunctorio; desde ·qne não -se acha-a pro
posh em· discussão, e-nem·isso.seria mesmo prova. da.. 
prudencia que todo o Brazil deTe esperar da sabedoria 
da a.ctuu.l cama.ru. dos Srs. deputados. 

Eu, pois, entendo que ·esta emenda ao voto de gra
•;as é inteir=ente inutil, mó~ente depois das expli
cações que acabo de dar. (Apo<ados.) 

Se, porém; ella traz latente uma. questiio politica, 
s~ em·oh·e um '\"Oto de desconfiança-e de hostilidade 
ao gnbincte, nesse· Foutid'O··a camara.·dos Srs, deputa
dos decidirá a questão. ( Apoiado• ) 

Repro<!u:áo-se nesta· tribuna. pelo org::io do nobre de
putado n nccusnr,1i.o de que 1> gabinete foi precipitado, 
foi imprudente na apresentação da proposta a. que me 
tenho referido. O nobre deputado não duvidou mesmo 
dizer que o ministerio foi além dos mais impacientes 
nesta questão. 

s, Ex·. scntio logo que não pisn"a em terreno solido, 
porque procurou. recordar-nos o que cccorreu o anno 
passad" a rc8~to desta. . questão, mas fel-lo de modo 
que não exprmuo exactamente os facto!. . 

Senho: cs, .nesta .~r~ _!Ellll:esentaçao do p::uz, ma
nifestou-se n m::itor tmpnciencm. para que o ;;ovemo 
:oma~sc :1illiciativa.ne•l:l reform-:,para. que marufestasse 
o >CU pcnsn.mento. Entito ninguem disse- que a reforma 
olevia ~er iniciada pela camar:1 ou pelos lavradores e 
:!liio pelo ooovcmo ; foi lc•·::.do por esta manifestação da 
cn.mara d~s Sr>. deputados, que o gabinete, de que fazia 
:parte o nobre deputado c eu. que ~st.ava fõrn do paiz, 
nchando~se· S. Ex. i frente d:l. ma10r1:1. dcst:J. casa, re
conheceu :1. nccc~>idade de ceder ao que hoje Ee chama 
iP.; paciencia, mas que er,L apenas :1. apreciaçTto e,_acta do 
sentime11to publico :1 respeito desta m:J.tcria. 

O <r:tLinete rcco:;hcccu :1. necessidade de c~ncorrer 
]1Cl:t ~ua p:::.rte -par:1. a nomcnçã? de uma commissüo es
re~inl que o!Ycreccu um lununoso parecer. Pon·e;.,
tura 'senhoras, :J:oi • ntão imprudente· o galnnctc assim 
nruc~G.cndo '! Acaso o foi a camam dos Srs. deputados 
êm ma grande m:J.ioria, chanundo a si o cxnme deste 
nsmm•Jto recebendo o projecto de su:1. commi•são es
pecial1qu~ corre imprc,so '! Houv~ impacicncia e prc
(•ipitaçito '! Pa~~ou-~c adiante dos mais impacientes'! 

,Julnou ~se que nrio era. c!Jeg::.d.r a opportU!lÍUade e 
nne rl~\·ia. a. qucst:!.o fica.1" ad.b .. dn. pa.ra .. tc1npos rcmotoEO, 
dc·~·cndo ec '?lroctl'!."a!" ir1for:nat;·J~.j aliundr qne escbrc
cc~scm o cs1~:rito do legislaJor·sobrc a rc::olu';"ão q1:e 
conYid:t:J. tom:1.r~ 

Demais, Sr. prc~identci o g!lbioe~c h"!l.nsac!:o, ~ntcr
:.el!ndo no 'enado, <]Ue _tumbtn: c rep::e5!:_nl:lçuo _do 
~ai'l, que tu.rnb.-~1n :::ente:" ... 1.:1ilu'!1:c-:.a. <l::!. oplUla') pubhc~ 
(apu:ados), rccon:le~~u a _:•.;ce~sHl:lt.!.c de decla:-a~ :!.1!1 

·::~~:~~~~T~~~~~:~~~~~~~tl~~~Q~ii~~;~;::-~;.,;;; 

lOi 

menos não apresentar-se o go,·erno com o seu pensa
mento' pbsitivo e definido sob qualquer· fõrma:'·qt~! fu_, . 

N& entendemos, senhores; que em vez·de ~~s 
qüe viesse á discussã~ um projecto, ao·· qual liaVI~. ' 
de ofi'ereccr emendas 1mportantes; era. malS'con~étneM&' 
apresentarmos · ':on:pleto o' nosso~ pe~S"ament?,. dére
cendo-o :1: aprecmçao da.'caea e db patz. (Apo>ados.) 

Exereemos um direito, que compl>ta"ao podér e:x:eeu
tivo, e exercemo-lo com toda a; h:. Idade e cortezia 'f'Jlr&· 
com a c=a dos Srs. deputados. (.Ap»iados.) 

O Sa.. ANnB.·>.nE FtGUEnL\::-Com·toda·s. deseor"..ez.ia· 
para a camara. 

O Sn. Vxsco:-;nE ooP.»-Ba·~~co'{presidtnk do conae!h.o): 
-Onde esti a. descol·tezia. 'l Em o Í?oder cxecl:.:i,.-o 
exercer o -direito de iniciativa ... 

O Sn. ANDn'ADE FIGUEJRA'- Tambem a camata. -tem 
o direito de iniciativa.. 

O Sn. PEnElnA..DA Sn.vA:- No estado -nctual·:t ca
marn. não vale na.da; o. governo é tudo. 

O Sn. Vrsco~nE· no RIO-BRAI\"CO (presitknte do con
~e~h~: :- P:"oJs o· governo está inhibido · dO'· direito: de 
lntctatlvn ..... 

O· 811.. ANDI\ADE FIGUEIRA: - Ta.mbem a. camara não 
está. inhibida. de rejeitu a. proposta.. 

O Sn. Yrsco:o.nE no Rio-BRANCo (presidente do con
selho): -A cnmara·póde rejeitar; emendar ou npprovar 
a proposta do governo, decidindo a respeito della como 
julgar em sua so.bcdoria; mas. o governo, e::terce~do 
u.m direito que lhe dá. n constituição, niio pr_atica 
nenhum acto que possa. nem de le'\"e offcnder o melmd:-e 
da C!UII:Lra dos Srs. deputados~ Os i!lustres deputados, 
que tiio animados estão, conhecem que· este aaumpto 
deve ser tratado com toda·n reflexão sem.ncnlmma 
iníluenci:l do sentimento politico. . • . .. 

O. illustre. o:le1mtndo, nosso correhgJ.Onarto. pohttc_?, 
deve, pois; f:1zer a justiça de crer que o gabmcte ~~o 
teve por fim praticar nenhum ac.to que fosse. offeoslvo 
:í. ca.mara. dos Srs. deputados. O tllustr~dcput.a4o est!-, 
eu o sei, muito divergente ncs~ matcr1a, _m_a~ 1~to nao 
.; de certo motivo rara-que diga que n lntclllottva do 
poder executivo é um acto. irregular, :Lnomalo. c ~ffen
Ü\'o, se não da compctcnt:ta, ao menos da dl!:,"lllU::l.lle 
d:J. camara. 

O <>·abinetc transacto não cedeu sómente i prcss:i.o 
de~ta"' auT.lstn camara. e do senado, cedeu a essa. for<;>.a. 
itn·isivei~ mnis podero2a, a da op.i_niü_o publica, ~rq_ue 
os dc!eo-ados do governo nas pr· ·YillCtas, as asscmule<!S 
provinc'hcs qu~ são in<lcpenden:es dc;.,p;overno, ns. as
bocisçüc:s pa.r:icolares, tudo .e?lfim r~;elava ben; ~l~ro 
o RNltitncnto publico, que dtzw .. = « E -~C~llO de tmCl_ar 
esta reger.cra'j'.iio pam o no~so patz. " (.l,..,ú<ls -e rep,•t'(;,()" 
apoiados.) _ • 

O nobre dPputado nos declarou que r: ao no taes ma.
ni{esta\·Õ~s puhlicas, que nüo \'i.<J rcp1·cs.:ntaçües n~ 
r,enti:lo· e cu direi po:· minha ..-ez: att! no anuo pa~saC.o, 
até Ppo~a. bc:m recente, tc~.rn h~e1n não ·d rcpl'cse:!~?Õea, 
:tem do> lavr:<.dores, nem a.as. C:l.m::u·as n;mx:u~oae.;;, 
:tem de parto :llgnma do Impcno, quer de tndtn~~os, 
quer ele corpora\·Õef, cor:tr:.t. as idé:"; que se manu.es
ta·.-ão !lO se~:ido da propool:l do govern_?. 

:-:; est:t e na outra Célmara projectos i orao aprcoentac?s. 
Aqui, depois de um relatorio que f ,z hot~r~ :í. commis
siio especial qnc o escreveu (apo ado•), lntcxou se u~:1 
projec:o de accordo com o pcn"amento da proposta co 
governo c 11ingu~m re:prcscntou con~ ~lle, t~dos agaar· 
ti:: v:: o a ma di~cussão cal ms. e re,.cct1da, .o dos eS!_:Ie
r:lvrif) o resultado da. ~rt1edori.:t das· duas e::tmarn~. 

IIoje upp:Jrecctn r(·prc;,entaçõe:~!,cm se:1tido con~r~~ 
rio : 1nas que:n nií'> vê que ell:J.S p:1rtem de npprel::e::.
~vc• exager:;.,Jas '! (Apoiados.) Q.ilem não s:.be que ?s 
ioi:.::iooos r;.dicaes desta rdorma naturalmente procur;,o 
<:xa;~a.r-lbc o-. efi't.:itos'l ( .. 4po:'ados e n~o apoiados.) 

VoZES :-;:;;;;.o ê esta a origem. 
0 S11. .Y lSC<l'<I>r; no llm-Bt>.~'lco (P"''" i der• I c do conselho):

rEt~s lnanÜ\)sta.çi>t.!'S en ~1S rec~bO de ~~ngnc--Írio, e CO:::l 
:::-:i:ler, maE fp.li:le:-a que tive.:~c!'n :~pr:trecid.o ~nte=-, 
: :~r:.i_tt-:: é as::i:n tl:..~e as qn~~~;:;e<:: d0Yet:.1 ~;;r :tprec:::1ss. 
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lOS SESSAO EM 29 DE 1\IAIO DE 1871~ 

(Apoia®s.J Foi o que suecedeu em todos os paizes 
ou.a:1do se tratou desta .reforma. (Apoi<1dos.) 
- Os nobres deputados, quando nos falliio em medid:u; 
preparntorias, em estudos, parece que trntã.o de uma. 
questão especial do Brazil, que não fosse tratada. e re
solvida em outras nações; pelo contrario, nós estamos 
em condições muito mais '\"antajosas, porque temos a. 

. e:xperienc1a da In~aterra. e da França, a tremenda li
ção dos Estados-unidos, os facros de todas as outras 
:::ta)ões, que tt1.mbem recebêriio em seu organismo o 
nocivo elemento da escr:widão. (Muitos apoiados.) 

Y ores : - E' '\"erdade. 
O SR. PEllEIRA DA SILVA dá. um aparte. 
O SR- VISCONDE DO Rio-BRANCO (presidente do conselhCI ): 

-Sr. presidente, os exemplos citados pelo meu nobre 
amigo, longe de provarem os seus assertos, a.bonão a 
prudencia com que tem procedido o govemo. (.Apoiados.) 

Na Inglaterra., Sr. p esidente, tta.taYa.-se não de uma 
emS.ncipação lenta e gradual, mas da emancipac;ão imme
G.!ata e simultanea; para isso entendêrão que erão iudis
pensaveis a.s medidas prepa.r3 toria.s e ellas começárüo,uão 
em 1833, masdesde1823 (apoiados), e o facto das colonias 
ingle:z:ns prova ainda contra o nobre deputado, em rela
ção :l.O effeito que taes medidas podem produzir. 

O nobre deputado nos diz que questões desta ordem, 
c·.:.e affectão todas as relações sociaes, que têm o maior 
:llca.nce no presente e futuro do pniz, nüo devem en
trar na iniciatiYa do executivo, é preciso que venhão 
das cama.ras. 

Sr. presidente, o proprio governo in:::lez, citado pelo 
nobre deputado, reconheceu que assim n:io podia ser; 
e na. Inglaterra. não se entendeu nem era _Possivel qué 
se entendesse que o governo não tinha o direito de ini
ciativa, ou que essa iniciativa não fosse conveniente. 

O SR. A:oovRADE FICVEIRA :-Ninguem lhe contesta o 
direito. 

O SR. YISCOSDE DO Rio-BRA.,.,co (presidente do con
•~lho) : -Mas o govemo inglez o que queria era que 
cs agricultc.res de suas colonias ma.nifest&isem o seu 
per.samento, allegando qua.n.to jul~"ssem conveniente 
aos seus interesses, para que ·a in1ciativa. do governo 
fosse tomadn. com perfeito conhecimento de causa, e 
niio déssc motivo nem mesmo pretexto a que se exci
tassem os interesses que podem ser conciliados nesta 
qucstã.o. 

I:MA \"oz : -E' o que ainda se niio fez; ne&te paiz. 
O Sa. Yuco!mE no Rio-BRA:ooco (presicknte do con

,,t/ho): -Sr. presidente, se acaso abrissemos inquerito 
para ouvir os nossos pro prietarios ugrícolas, o~ q uaes 
tenho na maior consideração, elles ni:o nos poderiiio 
Cizer sobre esta materia. senão uquillo que sabem os 
::.obres deputados, alguns dos quaes ta.mb.!m ~üo fa.zen
d.ciros, e 9.ue est.'io todos em contacto com os nossos 
p~oprietanos a!lricolas ; elles não nos diriiio ~enão o que 
cisoerão os agncultores das Antilhas francezas e ingle
zas. (Apoiados e não apoiados.) 

Abri es•es relatorios e vós vereis preYenidas toda!, 
quantas idéa.s estão •urgindo entre nós nestes mo
mentos. 

O SR. A:-."D&ADE FIGt:EIRA :-Y. Ex. nüo os conhece : 
os nosso~ agricultores são muito generosos, nüo sãó 
co:no os das Antilhas. 

O SR. YISCO:\"DC DO RIO-BRANCO (presidente do come
lho):- O nobre deputado não leve o seu exclusivismo 
ao ponto de suppór que eu não conh~ço algun~ dos 
nossos agricultores e r.ão sou amigo delles. 

O SR. ANDRADE FIGIJEIRA :-Então não póde comp:..
t&.-lO!I com os das A'Dtilhas. 

O SR. Yi~O:OODE DO RJO-BIIl.UicO (presicknte do ctm.se-
1/u>):-Saiba o nobre del'nt>tdo que já. visitei muitas fa
ze:::dss, e que conhe~o eapreciomuitos dos nosso!lagr!
culteres. 

O J::Ovr:rnn in3l~::, depois àe consultar emballe ::. 
o:..<:~iio dos luvra<l<•::-cs <Je :;uas colonia.s, tomou =::.. 
i=Jca~v:t, e iniciativa perii;O"a sobre medidas pr•pa
r...tQI"ÍA~, que !or:W as Í~>strucç<:;es de 1823, e.;o<l.él a. u<:.e 
t,.:,.,.,,e:n ~~ referio o >~obr~ deputado. ·· 

r.::-: -::::h :i o; ;oi.:.~; !rn:-:r-::!.oe os c:.~mp~os da ~;;;~~-

terra para condemnar o procedimento do gabinete bra
zileiro. 

O nobre deputado nos fez a histeria desta questão 
em França e na In~laterra, mas o que prova esta. his
toria, qne é co•hec~da de todcs nós e que foi tão bem 
compendiada pela nobre commissão especial desta ca
mara. ~ O q,ue pro'\"a é que os temores exagerados, 
essa demasmda prudencia de alguns, esse aferro aos 
habitas, ao statu-quo, é que provocão as soluções no
lentas. 

A questão· não se resolveu de modo gradual e lento, 
mas de chofre em França, e na Inglaterra o plano de 
emancipação adoptado não pôde ser plenamente execu
tado, por~ue, tendo-se fixado o aprendizado de 6 annos 
para os d1strietos ruraes, o ·de 4 para os districtos ur
banos, essa differença de prazos precipitou os aconte
cimentos, e força :foi anticipar a época. da emancipação 
geral. 

Nós conhecemos a histeria desta 9.uestão noR Esta
dos-Unidos, conhecemos a reluctancm dos Estados do 
Sul, e sabemos quaes for5o as consequencia.s de se não 
procurar em tempo a solução que podia conci!iar os in
teresses dos l?roprietarios com os de toda a sociedade. 

Tenho ouv1do, Sr. presidente, mnita-s.vezes que nestas 
questões é o goYerno que está. :1. frente dos negocios 
J!Ublicos, que é o cenn·o de toda a vida of!icial, q,uen: 
aeYe colher os dados, :formar sua opinião, e inic1a-la 
perante as camaras; que não se deve esperar que as 
solu)'õee partão de baixo, e sim que Yenhão de cima. 
'Apoiados.) Entretanto nós somos censurados, niio de 
mercia, não de indifferença ou de falta de estudos em 
uma questão de tanta magnitude, pela qual desde 1867 
se espera uma soluçüo, mas pc.rque o poder executiYo 
offereceu uma proP.Osta á camara dos Srs. deputados e 
a sujeitou uo seu li\Te exame e a todas as correcções 
que possa merecer de sua sabedoria. 

Sr. presidente, se quem assim procede é ineftectido, 
e Yai além dos mais =pacientes, eu sujeito-me :!. cen
sura, e appello do nobre deputado para a opinião de 
to~ a camara e par:~. a opiniiio do paiz. (.4j-oiados, 
mu1to bem.) 

(Ha um apar:~.} 
A. opinião publica está. assaz pronunciada nesta ma

teria, ell:t manifesta-se pelo que tenho ponderado i 
ca.mara; mas qcero exhibir uma outra opinião insus
peita. a. opinião de um dos illustres oradores, que Yejo 
mscriptos co:ttr:J. o ;·o~o de graças : vou invocar a opi
nião do nob::-ç deputado pela provincia..dc !llinas-Geraes, 
o Sr. Dr. Perdigi:i.o Malneiro. 

Em um dos ~eus !uteressantes lirros sobre a escra
vidão no Brazil e :. necessidade de quanto antes resol
ver-se sobre n sua extincção gradual, o nobre deputado 
pela provincin. de M~as-C-ernes, recordando a falla dú 
tbrono à e 1867 e n ota.ndo oue a cnmara dos deputados e 
o senado, em sn:;.s :::esposha. tinhão adberido a.o peu
samento do throuc·, ~obre este'n~sumpto, continúa nestes 
termos: 

" Essa Íenr.ent~<;ão cios espintos, esse pronuncia
mento d<1 opiniC:o pela imprens:l, nas camaras legiFla.ti
vas, no govemo, proYão evidentemente uma neces•idade 
a satisfa1:er, = g··ande mal 9-ue insta pelo reme•lio. 
Felizmente, e graças :w Omn1potent.-, o go,·erno e o 
Imperador estão l!.Ctualmente & testa da cruznda. E 
nós, muito pequcuos em nossa humilde iudividualida.de, 
apeDlls dirt.mos: Coragem, á\'IU:te, que todos os bons 
Bra.zileiros vos seguir:lõ ; perse,·erança e prudencia. " 

Eis, ser.hores, :;. prossã.o :t que os membros do 
actual g3-binete ced.ériio, é a pr.:asão descripta, noP ter
mos que acabo de ler, p<!lo nobre deputado por Minas
Genes; e eu. cão posso dei:r::.a..- de aceitar contente e 
satisfeito o seu co:c.~;ell:o (ri~o): !IYante, coragem, pru
dencia e perseverança I (Muiw bem.) 

O Sa. A~DP.A.:>?. FtGtrelu. :-E' um livro de dou~ri:::c 
mai8 prudente do q~ s. p:'Qposta do governo. 

(I! r:. ou:~o= apart.!~.) 

O Sa.. YIS.CO!'H>E Díi PJo-3P.IIl\C;> (prf,id~:e d(, come
lho): -Sr. pre8:dent<;, cvm Forpreu OuYi ao nobrE 
à.eput:tdo pela rrovir:ci& do Rio de Jr.::eiro, Qtõe elle npa:-
tav.a-se de mim con:. djr pot"q'Ce e:; me ê:tcami::~hav:o. 
par;. ss r~gifJe .. , ci:: ·i~~c,;U~id:t .... 
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.' Más quaes slio essas x~gi.ões ,ignot~s para que estou 
caminhando, 'e qual ·é o . norte conhecido para . onde 
segue o nobre·deputado, .. e que me não indicou, pois que 
provavelmente -teria de ácompan!1a-lo~ . . · -

o nobre deputado nesta 'parte 'i:eferio-se á proposta 
do governo ; m'as, 'senhores, é· possível que entremos já 
na discussão da proposta do governo-9 Não bastará dizer 

' que essa proposta é· o effeito do tpbalho da illustre 
com missão especial desta camara ~ Não bástará dizer 
que tem os votos respeita veia de uma das primeiras cor
,porações ,do Estado, o yoto da maioria do' ·conselho de 
estado .~ 

·O Sn. ANDRADE FrGUEIRA :-Onde :!'oi muito comba-
tida. · 

.. o' Sn. VrscoNDE · DO Rm-BrANco (presidente do c.onse
lho) :-E aon!le já se vio uma reforma desta natureza 
ou qualquer outra que não tivesse oppos1ção? 

Nós, senhores, caminharíamos para o · descon_hecido, 
seríamos verdadeiramente; loucos, se pretendéssemos 
unanimidade nesta mate1·ia .. Nem ·em outras :1 espera
mos quÍnlto mais ·eii!- uma reforma social como a de que 
se tratá! ' 

. O nobre''deputàdo,'accusando:.me, ou advertindo-me . 
,de q~1e eu seguia uma róta perigosa, não nos disse 
para onde devemos caminhar. Qual·é- a vossa solução? 
E' preferível á p1·oposta do ·governo? Apresentai-a, 
examinemo-la, discutamo-la. 
. O Sn·. PEnEIRA DA. SILVA:_- Ha projecto substitutivo 

da proposta. 
~ O Sn. VrscoNDE .Do RIO-BRANCO (presidmte do ·con~ 
selho)': - O nobre deputado pelo Rio de Janeiro ànnun
cia-me um projecto. mbEtituti vo; porianto, senhores, 
démo-nos os para bens; a questão _eotá estudada, está 
mais que estudada, já ha um· projeéto ·:feito! (Muitos 
apoiados; hilaridade.) ' 

ó Sa~ Cnuz MACHADO : -Isto é um movimento ora
. 'torio. (Hd outros aparte8.) · 

O Sn. VxscoNDE DO Rio BRANCO (presidente do con
~·elho}: :._ Permitti-me, senhores, tamhem que, como 
ami"'o, eu tenha esta expansão de Íranqueza, e volte 

- ago~a contra. vós a accusação de impr-udentes, de impa
cientes : já tinheis dons projectos, e :formastes um ter
ceil,o ; portanto, andais muito apressados... (.Repetidos 
apoia-Ms : mt<ito bem!) ; 

O Sn. PEnEtRA -DA SrLvA:-Vós quereis .medidas di
rectas, nós ni\o. 

O ·sn. VrscoNDE D~ Rro-BnANco (presidente do co7l~e
lho):- O nobre deputado não tome a mal as minhas 
palavras; o nobre deputado annunr.ia-me um proj -eto: 
(J) que devo eu coíwluil'~ Que a materia está estudada 
e decidida. 

O. Sn. PEREIRA DA. SrLVA: -V. Ex. não sabe ainda o 
. objec~o do projecto, nem quaes os principias nelle esta-
belemdos. · . 

·O Sn. V1scoNDE DO Rro-BaANco, (presidente do conse
lho):- Ha projecto, e, P"i', os .nobreo :leputado,, com 
a solicitude que mv•trão neste importa H te negociO, com 
as suas elncubrações a respeito desta reiorm ., não fa
zem renão justificar tambem a nossa •olicitude. 

Se o gabinete foi imprudente em considerar madu
ramente este assumpto, em apresentar quanto antes as 
suas idéas ás camaras, para que quanto antes passem 
pelo cadinho do exame e debate do parlamento, os 
nobres deputados tambem est.'lo estudando com empe
nho e Eolicitude a materia ; e destasoh.~itude e empe
llhO. commum não póde sahir o · desaccordo qne ouvi 
annunciar ~ (Apoiados.) . 

E é mesmo impossivel que os nobres deputados niío 
conheção que esta idéa é daquellas que não podem deixar 
de triumphar. f Apoiados, nw·ito bem, 'J71Ai.üo bem.) A ques
tiío é resolver o problema do melbor modo; quanto ao 
fim que nos propomos é este-um tr-iumpho a_ne a 
nossa civilisação já tem arlqnirido. (Muito bem!) 

Sr. presidente, · já sufficientemente me tenhc, r::ani
fes~ado; _-e, como ha pouco fiz_ umfL citação, e não La 
mu1tos d1as . que no sena.do · se <nvocou tambem contro. 
o gabinete a opinioo de um de t<0 1• ~os ma i,, béllos ta~eu~ 
t.os; cpi.n:ão que, aliáR.·nf!:o ~~:rei') sBja r~ -:Utinut pal~-çT~ do 

Sr. conselheiro José Boni:!'acio de Andrada e Silva, vou 
concluir lendo o pensamento que desde longa data, 
desde 1823, a -respeito destes assumptos, expressou o 
patriareha ·da);llossa independencia·, o grande José Bo
nifacio de Aiidrada e Silva: · 

;, Generosos ~idadãos _do . Brazil, que ~mais a vossa 
patri_a, aabei que sem a abolição total do infame -tra
fico da escravatt1ra africana, 'e . sem a emancipação 
successiva dos actuaes cr..ptivos, nunca o Brazil firmará 
a sua independencia · nacional,· e .segurará e defenderá. · 

. a súa liberal constituição; nunc!l, aperfeiçoará ' as raças 
existentes, e nunca formará, como imperiosamente o 
deve, 'um exercito brioso . e uma marinha florescente. 
Sem liberdade individual não póde haver civilisação 
nem sol ida riqueza; não pó de h a ver moralidade e jus
tiça; . e sem estas filhas do céo não ha nem póde haver 
brio, força e poder entre as nações • . " 
· (Muitos apoiados., applau.sos; o orador é comprimenta

do por mli itos Srs. deputados.) 

9 Sr. Plnto mioreh•a pronunCia um discurwque 
se acba no JJppendice. · 

.O Sr. 'i' iseon.tle . do Rio-Br•aJleD (presidente .de' 
1 conselho. Profundo silencio) :-0 discurôSO do nobre de

putado por _Minas-Geraes exige immediata resp.os_ta: _eu 
peço aos nobres deputados que·ha pouc_o se mostrarM dis
sidentes das idéa~ que enunciei, que me <leixem fallar 
sem intenupçües . 

O nobre qeputado estabeleceo a questiio ·nestes termos: 
o vóto de graças importa uma adhesão á propo~ta do 
governo. Nós nãopodiamos bypothecar o nosso voto a; 
essa propõsta; ao contrariO. d,esde já ellee outros nobre& 
deputados se mostrão dissidentes. , 

Declarei em nolne do ~abinete, e cri-me antorisado 
para faze-lo em nome da tllustrada commissão do voto 
de graças, que este não envolvê adhesão a ponto al-
gum da proposta do governo. · 

O Sn. P.EREinA DA SrLVa; ~Em ponto algum? 
O SP,, VISCONDE DO RIO-BRANCO (1lresidente do conse

lho):-Sim, senhor. 
O Sn. PEtUlmA DA SILYA : -Nem à idéa ca pitnl ? 

. O .S!t. VtscoNíiE no R10-BMNCO (p1·esidente do conse-
lho) :-Nem a idéa capir.al; esse voto encerra tão s6-
_mente 'o pensamento de que ,é tempo de considerar e 

1re0olve:r a questão. · 
O Sn. ANDRADE FIGt:Eill.A :....,.Então aceita a emenda. 

(.A~ta-dos_.) · 
O Sn. ·VISCONDE DO Rro-BRANCO (presidente do conse-

1/w) :-O nobre del"utado diz-me :•" Então aceita a 
emenda. " Mas se a emenda tambem não envolve juizo 
algum, se sàlva todas as opiniões, porque antepoem on 
nohres deputados a emenda ao voto de graças? (Muitw 

· O!J_tJiados .) , 
:senhores_, sejamos fr ancos, se debnixo da proposta de 

elemento servil, repetirei, ha latente uma questão po
litica, que ell[t se manifeste. (Mu-itos apa,·ados; .muito 
bem.) 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Pru.'a nós o voto ele gra
ças, como está, tem ontra sig1,1ificação ; para vós que níi.o 
tem, aceitai a nossa emenda. 

o s~. YrsCONDE DO Rro-Bn,~:-;co (presidente do conse
lho):- Os nobr.es deputados, que não querem a divisão 
desta camara, ~rque pretendem que se rejeite o voto 
de graças e pa~se esta emenda-, quanclo todos· concordão 
em que não s~ deve anticipnr juizo sob1·e o merito da. 
propo,ta do governo, quando o gabinete niio conaidera 
que eite voto de graças seja uma adhe,>í,o á proposta, 
quando a commiss:>o resal va inteir:qnente os escrupu-
los dos nobres deput~dos 'I · 

Ü Sa ... ANDRADl': FIGUEIRA :-Não resalva. 
O Srt. VrscoNDE DO E.Io-BnANCO (presidente do conse

lho): -lia. annos, Sr. presidente, um nobre ministro 
disse : Niio me importo com as palaw as rl<1. r c& posta li. 
falia do throuo, quero saber qual é o pensnmento ele 

'quem a escreveu ; agom manifesta-se qu nl é o pensG,
,.rúento que o governo liga ':to voto de g,·aças, qnal. i'ra. 
o d.e quem o redigia, u nossos amigos -w 1evant1io pa.-
<"a di;ler: Nií:o nos contenta a. iuterpi·etaçã0 qnc d!lis [lo 
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trabalho da commissão que' o ;,nobre· d!'putado·;por .lfi~ 
nas-Geraes. só considerou da .counança do .. gabüiete.; ... e 
que eu .consideravA •'da ccorifrança de toda,a .c~arp. 
.(ppoiado~). porque él:l.e, .como :eU;, tíão .quer ,a diY:isão 
do partido conservador, porg_ue·está <Jomnosco em to-: 
das as questões políticas. (.ApóiadosYE' preciso llue o 
n~inisterio·e a•commissão mt~sl!mpelas for~;as .cauthnits.! 
Nf.o será este· o jJeusameti.to 'dG .nobre deputado) eu. o· 
devo crâr, ·mas é :a comequencia f (Muito bem), 

E' preciso .que desde já se' manifeste, antes · d:e toüa 
discussão, antes .'de ·to.dcrdebate, , !lue''h"' uma maioria 
em torno 'itaqnellà emenda; qne por ·isto·· se ' fez · paosar, 
rião ·obstante as declár.>'Ções do gabinete e da commissão 
do voto de graças de·g:ue ningnem_pretenden sorprender 
a boa· fé dos nobres deputados, de . que ·ninguem pre
tenderr impôr~lhes um voto ! E os nobres, deputados· nos 
·fallão em união do· partido ·conservador, pela qual· nós, 
seus correligionarios, ·tamhem 'fazemos ,yotos, não ·no 
interesse deste ou daquéllwindivrc!.uo, .déste:ou daq_uêlle 
grupo, mas da grande missão a .que mosso part1do ·e 
chamado neste paiz ! (Muito bein.) 

Nós vos pedimos: rião emendeis o vóto de graças, 
porque não ha necessidade de emenda-lo, e porque isto 
vem la11çar mna,;grave 'suspeita, ·que .ha de ser consi
derada por.todos-·como rim meio ·.fie :humilhar .a.com" 
missão .drJ voto ele .graça..g· e.com elh o:gabinete. (:Muito 
bem; mtmT<tpç1Jes :) 

Se os .nobres deputados.quererr. que cáia o gabinete ; 
se a questão é de confiança, manifestem-se: .desde que 
dizem que estão de accordo comnosco em todas as 
questões .políticas, 'desde que :por nossa parte decla,
ramos que o voto de cada um dos nobres deputados 
fica inteiramente livre, susterrtar a emenda não é o 
procedimento. que devemos espera~ dos nobres clepu
tados (interrupções); não .·devemos considerar isto senão 
como um .acto de hostilid-ade ao ·g[tbinete e áquelles 
que. se têm desde já- mttlllfestado .a favor da sua .pro
posta. ( Iffuitos apoiados; muito bem, muito bem.) 

O St•. 'lllWd•'igo Silva :.-.Sr. presid:ente, á vista 
das palavras que acabou .de _pronunciar o illustrado 
Sr. presidm!le do conselho, creio que não é possível 
continuar a diwussão. (Apoiadw.) 

O ministerio não póde ficar sob a pressão de um adia
mento,· depois de ter declarado questão de gabinete a 
votação sobre a emerrda apresent>tda; eu, pois, desisto 
da palávra, para que desde já fiquem bem definidas as 
nossas posições, e· recáia sobre aquelles que provocárão 
a scisão no pg,rtitlo conservador toda a responsabilidade 
desta triste oituação. (Jlfuitos apoiados.) O meu voto em 
separado na questão do elemento servil indica clara
mente qrral ha de. ser,a minha posição nesta casa. (1lfu:ito 
bem.) 

o§,.. §;mza ll:lci§ disse'que vinha justificar o voto 
que tinh,.,. de dar na presente questão; :fa-lo-hh em 
poucas pdavrns,_ cingindo-se inteiramente ao poat0 
sobre que se debate o topico elo voto de gt·acas sobre 
a emarreipaçií.o do elemento servil. ' 

Nu, opiniã,o elo nobre autor da en1cnda, o pensam~ntb 
alli manifestado é fazer-se essa emancipação conforme 
a proposta do porler executivo ; na opinião, porém,' do 
nobre presidente do conselho, não se deve inferir isso 
do voto de gr::rt;as, cabendo a esta augusta ca1nara 
resolver como· entender a esse respeito quando se dis
cutir essa proposta. 

Demonstrado, como foi, pelos nobres deputados que 
sustentárão a emencla, que o topico alln<iido do voto 
de graças exprime a adopção da proposta elo poder 
executivo, visto como nelle a illnstre commissão pres
ta rtdheeão ao pemamento da falh' do throno sobre o 
assumpto, tendo conhecimento já dessa proposta, nií.o 
póde o oraclor comprehender como o nobre presidente 
elo conselho quer convencer a camara elo contr:wio; c 
consegnintemcnte não poderi& aceitar a sua dcclara\'i'tO 
senão como uma rectificação que porve'ntura qhleiTa 
:fazer ao voto ele graça~, sendo por isso cabivel a 
emenda. 

Assim, pois, desejando sinceramente a emctneipaç,[í;o 
d.o elemento servil, mas não pelos meios que o governo 
propõe,; pensando qne se devem adaptar· a esserespe.ito 
medidas reíl.ectidas e que tendão a realizar essa iclóa 
lentamente e ~em os perigos que a proposta elo g•n"erno 

faz:receiar·,.J:lata a.idéa · ou,,para .os,prqpriet!lriqs : -~
teri'de que .sacrrficlliia .trselJJ'Iénsameuto,vó.j;an\tç.J;Ielo 'VotG. 

de,gxaçm.s t'al qui! se acha~~~iiiRr,ror \!.~e~j:iaria,coir).:
pr=ettJ.do em ÍQyOI,,das .1de:as .ca;pltaes. qa .prqpo13,ta, . 

• Fall(l.D.dq, ,:pois, com .a. 'fran,queza, :±rr,qJ;>#R~do j!!E'.U ca
racter e'f\om.a]eiild!ade ,qiu:e â.ev.e ao gov.erno .e.ao:se-q 
pintfda,, pede .licença _ao, !Hlbr,e .p~esident"lllO (lOnselli.q 
para ,diz<T;:lhe •que, não óbstante a. sua,de,clar.aÇií.o ou 
e:ql1ica,yão, vota p.e1'a.:emerida,, .defiriiúd0 .assim.a.sua 
posis)ão. 

.,Voms z-...'Mtl:itoi b:em. 
o Sr .• Junrtnei•·a (AttençãQ):- Tambem Mmo o 

hpnracl:o deputaiio pelo:Rio:deo:Jan:eiro;·<qtre';iniciou 'e!!te 
debate, .eu venho a esta tribuna com certa timidez ,pro
veniente da ~portanch .e .d;t,granúeza. do4tssumpto :que 
hoj.e nos .oc.crrpa.; mas ta~be.m, ,.como •ell~, declaro:.& 
esta augu~ta .. eainara. ,que nuuc!\>, :,ti-v:e. .. cpnv.iQÇã() ,'tão 
profnnd& :.Por ,uma. idéa_, .eomo po;t;,:aqu:élla· .que lj'gora. 
nos agita, .e. que insta,por .. mna·soll;fyão"pmderrte,:huma
nitaúa e .. tranquilisadora. 

Como relator da commissão .. d(l.resposta 1Í ~alla- .do 
throno, cor.re-me á obrigação de justifica-la\ .pll)nci
palmente nos to.Pico.a ,que têrn.sido;e<;> objecto :do:debate 
hoje levantado neste .. 'recinto-. · 

.. . Eu,asseveto. aos 'honrados ,àeputados, aue. ar,eomrnissão 
de resposta .á tfal!a do .th11on{\ ~.e~çreven<ilo :os .. topicos 
que têm 8ido o objeoto dq Mbat~, ;r(ão.qui:z .. maniiestar 
uma •ppinião prévia ácerca da, proposta do g.overncH e 
os illnstres deputados .elevem recorilie<ler que o hum'ilrie 
orador que agora occupa a attenção da casa Já ·tem á 
sua· opinião:consigrrada iiTO' j1arecer:(la; ·cnmmissãu• espe
cial . do annn passaitln, e !llào· pó de •p0,r · :consequenda 
renegar· o .trabalho para .o ·quah teve ·a:,;honra de colla-
borar.. · 
'·,Queni ler com auimo desprevenido•@ :t<D:pico CJ:Ue tem 

sido o objectodo debate, ha de reCílll!b:ecerque:gualquer 
aspiração generosa. e eivilisadora, U!ll horizonte de-espe
rança, por maislonginquo que· ella.s,e.ja,, póae .. encontrar 
cabimento nas p!\lavras que a·commissão escreveu neste 
topico. 

il'e osh6nrados deputados•querem que seraç-a;a;lgüma 
causa emTel'lçiio ao estado ·servil, se pqr detrás do cl~ 
bate hoje' apresentado não se ergrre.alguma·questii,o po~ 
liti.ca, se o véo póde ser levantado sem que vejamos 
outra causa mais do que aquillo que já está·. á nossa 
vista, eu Emtã.o direi que os nobres' d·eputaileis não··têm 
a, minima razão, porgue.as suas opiniões-mais ou menos 
adiantaclas têm cab1mento neste topieo. )];' um navio. 
em que podem embarcar todos os viajantes que se pro
l)oem chegar ao porto desejado : ,cabem todas .as as o~ 
]·ações, todas as opiniõ_es. _ _ _L 

Mas, se .os illustres deputados i que se oppoem a este 
topico do voto de graças, têm manifestado hoje r.q~i 
as suas aspirações para. a regeneraçi)o futctra do ele
mento se1-vi\, então bão da co·ncordar'commigo que as 
suas duvidas são mal cabidas, principidmen:te clepois•da 
irrterpretação dada pelo nobre presidente do ·conllelh:o, 
iuterpretaç;iio que. está .inteiramente ;de accordo cO'il1 a 
que eu e meus collegas de commissiLo damos ao nosso 
.trabalho. 

O arrno .passado :foi .aqui eleita umtt commissão es
pecial, e o reqnerimwto que fi.precedeu ( dizia qu<3>t~. 
com missão .deveria .. apresentar um trabalho que, respei
tando a propriedade actual, pudesse com tudo resolver a 
questií:o do elemerrto servil. 

Já vêm, pois, os illustres deputados que a questão 
que se tem levantado, da inser.ção elas palavras-aatua.l 
JlTOpTiedade servil-não tem pro:cedencia, nem Íum~a
mento :rflansivel, ·pois que essas mesmas palavras. fe:rã.o 
adaptadas por e; ta camara quando·,elegeu a commissão. 

Senhores, eu não comptehendo como os illustresrde
putaclos querem . fa.zer uma reC1oin:xrnação ao gabinete 
quando :dizem .que elle é que quer elevar essa questão. 
ao gráo de,questi&o política. '<?s,illastres deputados, apre
sentando uma emenda, que Imponta.umvotode deseon
fiança, é que collocá~ão a questão ·no perigoso .ter,reno 
da política. A falla elo throno, ,tra;tândo de semelh&nte _ 
objccto, não faz mais do que préstar chomena.gem >00 
systema esta)ldeciclo de loDga ,data,, de commemorar-f(! 
neste dOiíumento todds aquelles 'assmnptos que , são 
dignos da wttenção do legL~lador, mas não 11J:Uiz de l:lll'l-
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nei!'& nenhuma. imprimir-lhe caracter e o cu.nbo de 
questão poJitica. 

Assim, pois, se .querem :tbrirama. scieão no partido 
c&n.servador , , todA areSf>Onsabilidade de.te facto com
pete :~os illus~s deput:!dos (apoia.doa e nl!o. a;powdo•), 
porque ~ão ellet1 que, apezar das declaraçõ'ls do nobre 
pr.esidente do conselho , provc:cão essa divergencia, e 
querem que n saa emenda seja sujeita á ,-otação. 

Se os illnstres deputados entendem que alguma.cousa 
.se de"re Jazer neste sentido, no sentido da emancipação 
lenta e gradual do elemento eervil , como querem fe
char, como Cl.uerem tra:ocar todas as p~rt:lS ~ Nós te
mos dons c:unwbos , dons porticos a transpõr: n'um 
está o presente enganoso .e o futuro prenhe de perigos ; 
nelle se lê o tremendo mote do Dante: Lasciatc ogni 
tspe-ransa •·oi qui entrate ; n'outro existe o caminho dif
ficil a. principio, mns depois lnrgo e desempedido ; exil;te 
a regeneração das gerações , que tambem dc\'em ser 
conduzidas ao seio da ci vilis::t~·iío. 

Por que motivo querem os illuetres deputados, depois 
das manifest&cões qo.e têm apparecido por todo e>"te paiz 
de ·s"'l"mpathia pelas vindouras gerações deSfa raça, se 
tambem sentem sympathia viYaz e forte por essa nobre 
id~a, por qne motivo querem fechar as portas a ess:J. 
manifestação '! P:u:a q-ue ~ de s. camara. dos .Srs. de
putados hesitar em dizer o seu pensamento 'I Porque não 
h& de a. camara dos Srs. deputados dizer : a questão 
precisa de uma solução~ E sem querer neste projecto, 
que é apenas um voto de graças, manifestar a suo. OJ.li
nião sobre detalhes, .sem querer mesmo entrar .nu. dis
cussão da proposta, porque nílo ha de mostra.r a ~ym
pathia que tem pela regencr:J.Çiio futura do clemelltO 
servil'! 

!::e os illustres tkputados DÜo querem isto, não sei o 
que <j.Uerem. Parece que é preciso .npagnr no horizonte 
o nltuno mio de esperança. para estas gera.~õe!'.. Se asóim 
e, torna-:;e melhor que, em vez da. bandeir" ·brilhante 
das a:;piraçõcs christãs, le"r::tntem n bandeira. negra do 
statu quo. Ern melhor. porque então ficavúo os papeis 
perfeitamente conhecidos. Ma.s apre!'entar-se umn. 
emenda a um topico da. respost::. :i. falla ao throno, 
qll:l.ndo este topico d:í. cabimento a todas ns aspirações, 
.; un procedimento de que lh~s deve caber toda ares
ponsabilidade. São elles que estabelecem a seis~ no 
feio ·do partido conservador. (Apo:ado•.) 

Eu reconheço que a fÍtuaç~o do paiz .! um pouco 
:;:-ra\·e; nüo ,;, port!m, tão feia como disserüo os illust.rcs 
..!eputados. Esta quéstão só podia eer tratada na. paz 
em aue estsmos; u guerra do P:u-aguuy foi ultimada , 
por iodo o paiz reina a tr3Jlquillid&de , nii.o estamos 
lutando com grandes difficnldades. As nossas finans:us, 
~e nii.o siio prospera-s, não são de!animadorn.s. À nossa 
la\'"ourn ~:li caminhando, e sm producçiío tem uugmcn
ta.do, mesmo i proporção que os braços escr:wos têm 
diminuído; é ebte um ía.cto parn o qual chamo a. nt
tenção da camara, e que se vol claramente dos relato
rios da repa.rtiç·úo da iazendn, principalmente do ul
t::!lo apresentado pelo Sr. Yisconde de It::tbol· ... by. 

Ora, :nests situação em que está. o paiz, se os ilJustres 
deputados querem que se f~:ça algnmn como, então ó .seu 
<ie"rer .mObt:rar :1. 6WI. S.rm!Jathia f.Or qualquer id .. a que, 
respeitando a. a.ctu:U propriedad~, estabeleça nl:;uma 
rousa q:ne possa :regenera.r o:futnro do elClllento t;ervil. 

\ ejo que entre os pr?prios IiObres deputados não rei
!la concord:!.nci& e harmonia. O honra.do ~epututlo pelo 
P.io de Janeiro dccla:ron que acceitava os pontos capi
taes da p1"0posta do. governv ; outro honrado de.putaao, 
cpe_ tem hoje dado ap_:ntesealoroso•, decl:u-ou _9ue mi.o 
:::ce1taYa os pontos cnp1taes <hquella pro_I>Obta. Eu-~qm, 
pois, xcir:a.ndo a aDam:hi:l. e a discordi.a nos ca.Dlllo• <le 
Atm-=te. (Apoiada&.) 

·~ós de-t"emos ter a-eorngem, d-irei mais, é Ilosso dever 
inliecliu:n·el ~&&umir '" re&ponaabilid.ad.e dc.t:l questão. 
COlllo muito bem ·diase o illustre relator dn commi~são 
r.o:r:eada pela cam:~.riL fr~ em 1840, o Sr. Du'lue 
C.!: Broglie, é mister que cruninhemos, paru. que outros 
Ili.o caminhe~~:< em no•so luga.r. Esse illustre publicista 
e:q>timin-se entii.o :pelo modo eeguinte: Pour arricer, i! 
f!l:.;c po:r~ir: pourOJt:ancer, íl faut marche r. Si 110us agis
-''írt.::·. 'TWliY rt~ttrons maJtres du tcrrain: 8Í 1lürt.r tt'n!Ji5S011'> 

l·G.::. d"autrrs agiro713 ,; notrr place. • 
· t:::-:thi , !:r. presidentP, o tt.eu receio. 

_Se o partido cons_en·aior, ql_.!e tem prestado tantos e 
tao relev:lntes servtços ao p:uz; que teve a força ne
cesso.ria. paf?-. e.."tingnir o trafico de Afric:tnos, :~ssumir 
u. responsabthdade de resoh·er 06ta questão. .• 

O .Sa. Á.."illRADE FIGt:Euu. : - Entiio praticou sabia
mente. 

O Sn. PltEstDE:'ITE "o Co:'iSELBO : -Como procuram<$ 
agor:~. resolvê-Ia. 

{Ifa outros apartes.) 

O Sn. J t::SQt:EIRA :- •• • • se nós a 1·esohemos com 
prudencia, ficaremos feuhores do t~rreno, poderemos 
dirigir a opiniiio c e um modo con\·cniente ao• altcs 
interesses do paiz; mas, se o partido ccnserv:.~dor divi
dir-se , se ni\o dirigir neste ::tssumoto os de~tinos <lo 
Brazil, não sa.bemos que rumo poder:í.ltv:u- esta questão. 
(.Apoiados .} 

A responsabilida.de então não eabiri sobre nM, mas 
~im sobre squelles que u:io qtÜ7.eriio que as nspirnçõeo; 
sen~:ttas e humsnitarias se manifestassem nem em um:: 
pe<,"a que não tem forç:t de lei. 

O Sn. Pn:;:smE:-<TE no Co:<sELHO; -E.' "' toleran<"in 
que não quer dí>cmsilo ! 

(lia outros apartes.) 

O Sn. Jt::'iQt:Enu: - O nobre deputado pelo 4• dis
tricto do Rio de J:l.llciro, não tem r:l.Uio quando diz qu.:: 
nós procuramos resoh·.::r de ehof.-e esta questiío. Sr. pre
sHente, é mister esque~:cr todo o movimento que ~~ 
tem operado no p:úz ha alguns annos a estt1 parte, ,; 
necessa.río esquecer tud0 quanto têm feito a.s asscmblé:l.s 
provincines; ,; mister oh·idnr que o paiz est:í. cheio J,. 
associ:tt; iies emancipador::ts; é pt·eeiso ainda esquecer C• 
mo\"Ímento que se operou na imprcma do lmperio. 
pam dizer-se que nós queremos rcsol \Oer este import:ln
tc assumpto d<! um modo. menos prudente e reJlectido. 

Esta questiio ·cst:í. flmatlurccid:~, muito se tem cscri pto : 
liVl·os, folhetos c jornacs exi•tcm consagrndos >t ell11. 
O conselho de estado j:i a e•tudon, e o parla.o::l<!nto j:'t 
a. tem discutido d~<· de 1867. 

Não ha, não 1 úde haver entre nós ;>~rtido verda
deiramente escravocr:\ta.; eu eu lendo que e•ta pecha 
não nos J.lÓde caber; tod<.·> cc.nheccm hoje •1ue no 
Brnzil mmto poucos individnoa lliio des~j:io a soluçúc• 
desta questão (apoiados) : na Europz. se repete a todo~ 
os momentos que nc" v:nnos adopt:~r medidas para a 
extincçüo gradual ào elcn::cnto sen·i!; como, pois. 
havemos que:·cr con.rctar uma simples ma.nif{•>'t ,~i\c. 
em pt·ol desse d c>cjo, <.I essa . :~s;l ir:~çiio d•) futuro'! 

Saíbão os nobr~s dcp11t::tclos i]Ue a commissúo a qu<> 
tenho a. honrr" de pcrtct~ ccr, redigindo este topico d :"1 

resposta á bll:l do tl•1·one, prvcurou f:>z~-lode motlo qu,· 
n!:o ferisEc a susceptibilit.:ade de ní:iguem: por i~;.c, dis~ ,· 
que faz.ia votos }lé l:l. regeneração das ge1·a•;iies -..·in<lou
ras, niio quiz nem er:Jpreg:~r c»tas pala nas r. o sitJgular : 
nrit. disse-gcra"iio ,.;,lctOum. Quando referio->e a corn
mi•sílo a outras rcform:t~, n~o podiu deixar de referir
se cspecia1rncnte áquellas sobre que o ;;ovcrno n::\u 
tinb:t. aprcscntatlo proposta a.l:;uma. 

Eu entendi de mir.1a o\.ori~n~oão, c os meus noor~< 
collcgas tambem enta:~~hüo, que de\· íamos dccl:trar G_Ut· 
a.~nrdav:J.nlos ess:LS pl"Oi.JOstas nov~~, q11c o govcrnr: 
tenciona apreocntar, porque alguos dos as.umpto• refe
ridos no di>CUIEO õ.a corôa j:i. e~t::J.\·ão aqui votado::•. 
como !os>em us reÍl•rrnas juuiciaria e !lo recrutamento : 
sobre ess:ts já a camara se p:-onunciou; por i.•Fo é qu~ 
a commisElío, depois ele tmt"r d0 elemento >en·il, di>~' 
que a C!Uilllr:l ::tguar<:la \":1 :15 outras J>ropo•t:ls do go..-er
no, porquanto aq11ellas duas .i~ íorfio :~ppro-vnd~. c re
mettidas ,.:u-a o scn~tlo, c H•brc clJ:.;~ ,,;,o MC pódc ins
tituir mais debate . ~~h-o be porventura o goycrno en
tende!· que deve nj)rCóC!lt~r G';.1tr3.s propo~!!Ls~ c esta 
c:r.= julg:~.r que (: preciso reco:J,idcr-J.r " :~ ... mnptc•, 
ou o J"cnado adv[>t:lt o::::.:-.c-:..da& afJs ]'rojcctos ctJviadú~. 

Sr. pre•idente, tudo ou:::~to o l:o:~rado <leputDdo pe: ,, 
Rio de Jar>eiro nos rcf~:o da. IJi,;tori:r. áccrc-:1 do ck
mento sen·il, pre~t::-H' a d•·:nolr-! ·:lr que ,;ós no J;r:~ z '· 
csta.mos feliZ-'llCi.!Ç C~"·!!OC.'"l.c.ic~ r~ e ia Dh·illa. l'ro,·íUC'nc l:; 
:~ ·~~~-)~;1.~ J~: ~(~~~~:~~r;~l~~~:,Js rc~li~a~ v~tÃ re!!:.r :·. 

nn~\~c~:~~: :~:--;~ ~~-~-~~~-r;~~;:~.~ ;~:,~::;:c~~~~:: :(~l~~~1~ ~úi~:~;osE~~ :~~ 
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imprcns:~, j:l na tribuna, j:lnas assembléa.s provinciaes, 
:~~as reuniües publicas, e por toda parte a opinião muito 
amadurecida; o exemplo das colonias da Inglaterra e 
da Frnnça. nio nos póde atemorisar, pois que as cir
cumstancias e as medidas são diversas, uma vez que 
queiramos resolver o assumpto com pre,-idencia; ao 
contrario, vejo que quando se teimar em não dar nms. 
solu<;ão rnzos.vel :1. questão do elemento servil surgiráõ 
complicações maiores; e Deos .affaste ào Bra.zil os tre
mendos dramas da Un~o-America.na., e as scena.slu=
bres oue se têm passado na Ilha de Cub~ de&de 18'68. 

::s'ós estamos em melhores condições; ~odemos re
~olver este problema sem grandes sa.crifimos; mas é 
mister que todos concorrão com boa fé, que não haja 
esta reluctancia, que não tem razão de ser. 

A commissão de resposta á falla do throno entendeu 
que esta questão não tem nem póde ter nada de poli
rica ; ~as a eme_?da dn honrada opposição presta-se 
a essa 1nterpretaça.o. 

"U= voz :-Foi o Sr. presidente do conselho. 

O Sa. Pru,:smE:-.-n: DO Co"sELno .-Eu ! 
O Sa. EvA,.GELISTA LoaA.To :-Se a emenda :::~ão tem 

f.m pol itico, niio tem explicação. 
(Cru::ão-se outros apartes.) 
O SR. PaEsroE:-."TE DO Co,.SELI!O: - Yamos discutir, 

havemos chegnr á discussão tranquillamente. 
O Sa. EVA..'I!GELTSTA. LonA. TO: -Eu estou no meu 

posto, hei de explicar-me quando tiver a pala,·ra; sou 
muito coberente, tenho-o stdo toda a minha vida ; por 
isso protestei o anuo passado, por que querioo converter 
~m questão politica uma questão social; e este anno os 
~enhores continuiio do mesmo modo, tomando os con
selhos do Sr. Zacarlas. (Reclamações; o Sr. presidente 
~~clama atttnçilo.) 

O Sa. JuNQ"OEIJLA.:-Quem ouvisse os nobres deputa
àos discorrer, havia suppôr que o topico da resposta á 
falia do throno continha ·alguma. idéa. que tendesse a 
estabelecer a emancipação repentina ! 

Toda a argumentação do líonrado deputado pelo Rio 
<ie Janeiro, que iniciou o debate, teve por fim apresen
!ar os peri~os que podião apparecer se desta casa c do 
senado sahtsse uma lei que colloc:1sse os senhores de 
escravos em uma posição preca.ria; mas se nós atten~ 
dermos niio só ao projecto da commissiio especial, 
como mesmo á. proposta do governo, vemos que o no
~rc deputado se enganou. 

(Trocão-st muitos apartes ; o Sr. presidente recl<Lma 
v.tten~ií.o.) 

Esta agitação, Sr. presidente, é de alguma. maneira 
::nt'.1ral: a questão~ em si encandescente,é questão muito 
1:nporta.nte e momentosa; é preciso de algum modo re
:~\·::t r estes npartes ; mns eu pedirei aos meus nobres 
colle;::as que discutão esta materia com calma e mo
,;er:;,~·ão, para que o que sa.hir destn .:a&a. tenha o cunho 
..:.:~. 'abedoria e da prudencia.. 

Qu!l.ndo est:io em jogo interesses tão respeitaveis, 
::Eio é lícito trazer para o debate paixiie~ politicas, por 
:.:1nio nobres que pos•ão ser, quanto mais arvorar pe
'luenos pretextos e estrateórias partidarias em armas de 
combate. (Apoiacros.) 

11! a• dizi:l en, Sr. presidente, que os nobres deput:J.dos 
têm combatido o topico do voto de graras como se a 
pooposta. do governo e o projecto •la co~missuo espe
cial desta ca.a. de alguma. maneir::t estabelecessem a 
emancipação simultanea e repentina. Por conseguinte, 
é uma argumenta•;ão deslocada ; todas essas flores de 
::-hetorica com q-:1e os nobres deputados t.;m procurado 
escudnr suas opiniões,· não têm o menor fuudamc:::~!o 
ou applicação ao actual debate. 

Eu já. dis&e que sómeute julgaria. locica. a opposi~ão 
<J.Ue fazem os nobres deputo.dos ee efles declarassem 
que na ouest3o do elemento servil não ~ de·:e fa.zer a. 
menor êoncc86ào; se os nobres deputados plU:esse:::l a 
<;_ue•tiio neste pé, ou sómente dissessem que <pcrião 
medidJt.~~ indirectas, muito Ientns, medidas qne eó no
derão ter no fim de seculos algnm resultado, ent:í.o" eu 
diria.:-Yós n;;o ('Oncordaiscom a commisf!o; ..-õs (;:!e
reis que se perpetue o 'tatu quo; "'I"ÓB não quer~is ·que 
~eêielf!::nos :J:u:a as gera~ü~~ !nt~lr3.P.; co:".On::€t:~is un1 

erro deploravel, mas :to menos tendes o merito . .::,1. 
franqueza. 

Portanto, é preciso le\"B.ntar a ponta. deste véo, é pre
ciso ver ~ atr:J.s da questão aocialleva.nta-se prese:
temente a questão pelitica. (.Apoia.dos ) 

Os nobres deputados apresentár:io uma. emenda que, 
por mai9 fa,·cra>elmente que possa ser considerada, é 
uma emenda. b.~eiramente politica. (N"a.o apoiados e 
apoiado&.) 

Então, se !'.ã.o é um voto de desconfiança., é el13 
inutil. Mas se é um voto de desconfiança., então tenh;;.o 
a íranquez t d~ o dizer; nós queremos colloca.r a. ques
tão no seu verchdeiro pé. (Trocll.o-se apartu.) 

Sr. presidente, declaro que a minha. opinião nesta 
muteria é profunda. e inabala.vel ; por isso estou assig
nado no parecer da commissoo especial desta camara, 
para a qunl ti,·e a bom·a de colluborar; não quero crae 
di:mte de mim, nos meus velhos dias se possa levantar 
a estatua fria do remorso, e dizer : 

~' Y ós tambem contribuistes para perpetuar-se a es
cravidão no Bra.zil; vós tam\em contribuistes pa.ra era e 
nem a organisação do trabalho, nem a civilisac:ão pu
dessem ser uma renlidade no Brazil. ,. 

Não quero oue neste paiz se ouça a voz da.s futuras 
gerações que digão que a ca.mara dos d~utados em 
1871, levada. por um sentimento egoista., nao querendo 
encarar de frente o perigo, não querendo :f.a.zer a me
nor concessli.o1 ouerendo sómente conservar o que achou, 
manteve-se em- criminosa apathia , e nada fe.z; que 
deixou accumularem-se as diffi.cnldades, e que desco
nheceu as grandios&S aspirações do paiz, não lhe pre
parando um futuro mais seguro e mais prospero. 

Em troca de um eommodo mais para o presente, re
nunciamos o rem.edio salvadord:~ porvir. 

Respeitando o a.ctual estado servil, teremoH rendido 
homenagem ao Qireito de propriedade e aos interesses 
agricola.s; mas oonvem que preparemos o futuro eo 
mais Holidas bases. 

E' predso oue sejamos previdentes, é necessa.rio que 
dirijamos o movimento; se o n:io fizermos, outros o 
dirigiráõ em nosso lugar. 

Sr. presidente, acostumado a considerar a solução 
desta questão como uma aspiraçiio nacional, eu ni'io 
hesitei em paraphrasea.r neste ponto a falia do throno, 
declarando que aquelle movimentotinha esse caracter, 
ma.s que n~o podia continuar a ser uma. aspiração in
definida e incerta.. 

Creio que é :-.spiração nacional, e assim como o nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro disse Cj.Ue no parlamento 
in~lez se tinha declarado que era lnalB facil que o Ta
mtsa vollaf;se atrás as suas aguas do que deixar de ter 
solu<;'iio a. 9-ue~tão agitada. então na. Grã-Bretanha, eu 
tambem direi no nobre deputado qUe é maia fa.cil que 
o Amazonas, o r~o rei dos nos deste mundo, volva para. 
a nascente as suas agua.s, do que esta questio fique 
indefinidamente sepultada no limbo do esquecimento ! 
(.4poo4dor.) 

Não serão os r.obres deputados, por maia eloquentes 
que sejiio as suas vozes, não será esta oppoeição que 
de ha pouco se tem levantndo, que póde fa.zer retroce
der esta ou estão; mais dl!prcssa, repito, as a~ do 
rio-rei voltar:l.õ atrás, do que po~sa recuar e sumir-ee 
esta. idé~ !Jrudentc e generosa, porque ahi o está a.ttas
tando a historia de todos os tempos, desde as ~s 
rcmotns épocas :s.té aos nossos diBE; mas é para que el!:~. 
não se resolva como nos Estados-Unidos e em Cuba, 
que o partido conservador tem obrigação restricta. Ge 
tomar a si a questã:., de aprecia-la, de resnlv.;-la co:c. 
prudencia. (.Apoiado•.) 

Do contrario, desertaremos de nosaa bandeira, com
metteremos um crime perante a nação e perante a 
historis.. (Muito bem.) A bandeira do partido colllerT;a.
dor é a bandeira. do progreeso rel!ectiao, da ordem e 
da liberdade. Pa.ra que tenhamos progreaso rellectido, 
ordem e liberdade, para. que o trabalho agrieola po663. 
produzir ba.staute, para. que sobre M geraçües vindour_.~ 
desponte uma. aurora brilhante, niío se póde matar c.st& 
que~tão, Sr. deputado de Minas; não se p6de di.zer ;js 
~raçúes futuras: " E•trclla. ~'lte. engolio-te o ~~n
dacc.: do~! • 

A c~p~ra~<:;. d...,ó ge:-a~ves ,·iuli':lu:':J.S ~o ha de -;.~r 
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co~a. peb. raiz ; "' estrellit fulgente não ha. de ser 
amquilad& pela procella! Procuremos concili!ll" os inte
resses economicos com os interesses da. relirrião e da. 
civllisaçii.o. " 

Portantl), façamos, como disse o Sr. Duque de Broglie 
to~emos a nós a. questão, procuremos dirigi-la n~ 
deL~emos que outros se apossem do timão ch nio do 
Estado. 

Sr. presidente, este paiz representa um grande navio 
em quo todos estamos embarcadoA, é mister diri<>i-10 
com sabedoria e prndenci!l.; é mister :l.s vezes quequ~ndo 
nuvens D,l!graB despontem no horizonte e u. tempestade 
mja. temerosa, se caminhe direito a.o ponto ne!!to af
irontando o vendaval, porque na. costa inhospita ~ se
meada. de pa:rceis está. um perigo maior. (Apoiados .) 

Temos di:mte de nó& a.gglomeradas nuvens densa3 e 
p~sadas; mas, se ~ marcharmos para cllas, o nauira
gto n:.' costa alcantilada eeri certo. Se fossem sómente 
ua.ufragos aquelles que temeruria.mente procurii.o lan
<;:J.r obstaculos :í. navegação experiente, ainda. para os 
()Utros poderia. ba.ver o sentimento egoísta; mas é que 
n_e~e na.ufragio estão envolvidos todos os intercssesbra
z.llelros, e não temos o direito de dispõr as~;i"l dos dis
tmos de nossos concidadftos. (Apoiado.s.) 

_Por mais- rc~pe!tavel que seja a. propriedade actua.l, 
nao tem~>a o d1re1to de trancar as porta.s do futuro ú.s 
g~raçüea que yem; n.'io te?lo> esse direito, porque seria. 
vtola.r es senttmentos chrtstiios, e ns idcas generosas e 
hum •nitaria.s ba.vião de nos :usoberbar. 

En, Sr. presidente, penso que :>. regeneração da. nossa 
agricultura está. no estabelecimento d:>. P''C).Uena la.vou
r3, ~ l:lvoura dos braços li vrea, da. a.ssocl&Çiio eutre o 
capltal e os b~ços. (AP.oia.do;.) Por isso n"-o temo do 
pornr econormco do pa.12:. 

Sr. presidente, a. emenda. do nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro, vista :u;sim á. luz da. analyse, o que fica 
sendo'? O nobre deputado quer que se faça alguma. 
cousa'? 

Declara que sim. Nós1 o honrado presidente do con
selho, esta ca.ma.ra, o patz inteiro, tambem declaramos 
que q_ueremos que se faça alguma causa a. respeito 
desta 1mportantissima. quest:io. 

Pergunto ao nobre depttta.do: porventura. no topico 
~o vo~o de graças não extste ca.minho la.rgo e des
mlpedido para. entrarem todas u opiniões~ PorYentura. 
quer-se fechar a.s portas do futuro :ís geuções vin
dou~ 'l Niio; entio os nobres deputados podem npoiar 
eommtgo_ o voto de gr&çll.l ; se o nii.o querem fazer, é 
porque tem um penaamento reservado. (.Apoiado., e re
~lamaç~•-1 

O partido cons~rvador nüo devia di,·idir-ll<l nesto. 
questiio; quer-se acobertar uma questão política com o 
manto de uma. questi!o social; os nobres deputados são 
responsaveis de tudo isto. (Apoia.dos.) 

:Sr. presidente, eu já disse que introduzimos no voto 
de graças a. pala·. :a-actual- porque é a palavr-.1. con
aagrada.por esta camara no requerimento que nqui est:L, 
a~stgnado, o anno p:188ndo, por doze Srs. deputados, e 
sii.o elles os se~intes: Teixeira Junior, Pereira da 
Sih·a, Ferreira V1anna, Junqueira,João .ll!cndcs. Angelo 
do A:naral, Souza Reis, C&lldido Torres, Lima c Silva, 
Du~ de Azevedo, Perdig.io Malheiro e Paula. Toledo. 

Este apostolado, no q_uill estão o Sr. Pereirnda Silvn 
e outr~s divergentes hoJe, apreEeatou um requerimento 
conceb1do nestes termos : 

" Requeremos que se Domêe uma commissão especial 
de nove membros pur:. dar á. camura o seu parecer com 
ur9enc•a sobre a.s medidas que julçar conveniente 
adoP.tar-se ácer~a da importante qucstuo do elemento 
scrv1l no lmpeno, de mOdo que, respeitada a pr\lprie
dllde actual, e sem abalo da noss~~o primeira índlll!tria, 
11 agricultura, eejlio attendidos os altos interesses que 
.11e liglio :>. este assumpto. 

"Paço da. cJ.ma.ra dos de!putados, em 21 de Ma i 
de 1870. " 

O Sa. A~l>aAJ>E FIÇVEIIIA : -Refere-se á proprie
dade que a.ctualmen~ oe senhores têm sobre os escra
vos ; o maia é querer fazer cutel:los. 

O Sn. Jrsot:Eta .~ :-Eis-aqui o voto da. cnma.ra ~m 
o anno p:>.sRndtl. , 

To~o r 

O Sa . .A.~ni\AI>& FIGliElJU. : -::\a f:illa do throno a 
palavra-existente- tem outra explicaçio. 

._o Sa. Jl!NQUEIRA.: -Apenas os nobres deputados que
rUto salvur a propriedade actu:ll. 

Declaráriio 9uc ::. commissão devia. com urge~cia 
r~olvcr est& Importante quest.'io, resalvando a pro
pnechde actual. 

O <J.Ue fez a commissão de resposta :i. falia do throno~ 
Resa.l\·o~ a. propriedade existente; declarou que sem 
des~espettar-se a actunl propriedade servil, co~tudo 

Ji=viAmos fazer votos pela lenta e gradual ema.ncipa
<;ao dos escravos. 

Eis-aqui o voto de graças, per!eitamente harmouico 
com este requerimento que a maioria da ca.mara cha
mou a si ; e por conseguinte ficou bem chro c positivo 
<J.Ue a cotnmis~õ.o.devia. apresentar um trabalho ~ar:t.'"l
tmdo a actual propriedade servil, e deixaado po~ibili
dade e esperança de regeneraçio futura. 

A commisEão de que bço parte procurou ser 5el a 
este pensamento, modelando por elle a resposta :í. bllJ. 
do throno : est:i. perfeitamente ide:1tificada com a maio
ria da. cama.r!l. 

O Dobre ·deputado pelo Rio de Janeiro a.present::. umJ. 
emenda, tirando da re•posta á fall:>. do throno a pal.::.
,·~- actual. Querendo dnr uma redacçii.o prolLu e du
bta á sua. emenda, os nobres deputados é que :tberrl
rii.o do pensamento enunciado por esta camara.. 

No topico da resposta :í. fnlli>. do throno podem c::
trar ns opiniões de todos aquel!es que suppoem que 
bastiio as associações philantropica• pam obter-se :1. 
emaucipa~ilo; d'aquelles que só querem medidas íudi
rect:ls; dos que preferem a~ disposições directa.s; em
fim de todos aquelles que fozem votos pela regenera
ção das geraçücs futuras. Portanto, como é que os no
bres deputados de repente vem apresentar est.l emenda.~ 
Ou ella a.lter:t o sentido 011 não ; se nlio altera., dc
\"emos entender que é questúo levantada só para crear 
embaraço político ao gabinete. A vossa emenda, repi
to, 011 éinutil,ouédedCEconnança politiC:L. (Apoiado.·.) 

Sr. presidentel eu julgaria mais temível a crise de 
scisão no parti<1o conservador se eu visse que todos os 
nobres deputados eataviio coherentee na.s mesmas idéa.s, 
porque cntiio era um gtU)?O coasideravel q_ue se desUl
cava do grande partido, e tsso podia modificar um pouco 
a nossa sitttação, b~m que eu reconheça que no partid\l 
liberal a scisão e <livergencin são ainda maiores ncs:e 
nssumpto e em outros. 

!lias eu yejo qne entre os nobres deputados tatcheo 
ha. profundas divergencia.s .•. 

O Su. PEREIRA DA SILVA :-Isto é fugir da questiio. 
O ::a. PliESIDEliTE DO Co:-osELUo :-Da questiio fogem 

\"\". EEx. 
o Sn. JntQCEil\A :-0 honrado deputado pela rro

\"incia do Rio de Janeiro, que agora me d:í. o apar:e, 
disse que não concorda com os pontos capitaes da. pro
posta; o outro honrado deputado pela mesma provi:.~da, 
que iniciou o debate, declarou o seu pensamento, que 
aceitava os pontos principaes. · 

O Sn. PEntmA. I>A SILVA :-Não declarou <JllC acd
ta.v:~o. 

() Sn. Jt:liQt;Eil\A :-Declarou. 
O SR. PnESID&~T& DO Co~si:LUO :-Que diver:;;i::. e::1 

muitos pontos; logo, não condemnou li. idéa cap1tal.. 

O Sn. AI'IDIIADE F'rGDElRA :-Pois :~.!li é a idéa cap;ta~ , 
o mais !luo \·ale nad:l. 

O S11. Pn&~J»EliTE DO Co:<õsELno : - hso sei eu ··r.c. 
\"\". EEx. condemnão. -

O S11. P.t:R.t:Jil.~ DA S1LH:- E Y. Ex. aba.nJot::a. ;l 

i déa capital. 
O Sr.. ~llat:llft 1>0 Coli~J:LBO:-Niio, senhor. 

(S. c;.;:rw oparte.,: o Sr. pre~idmte r-clamA artmça·; .) 
O Sa. Ja:~Qt:EI&A.:-Ei&-aqui; a opinião dos ::.obre• 

.&eJ.lntados é um mytbo! 
Ora d!um que niio aceitão os pontos l_)rinci~•; 

ora di-z a!gnem ~ue aceita a idéa, e que repuc!í~ ·~• 
po::.t<:>s b'!~dar1os. Eis o mytbo. 

15 
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O Sn. Al''DII.ADE FIGUEIRA. :-Nós es~os mais de 
aCCQrdo do que os Srs. ministros entre st. 

O Sn. PREsiDE:sTE DO CossELno: - Não ha. tal. 
O Sn. J t:SQUEIB.A:- Os nobres deputados j:í. decla-

. r:í.rão que não rcpudifio tudo .... 
O Sa. PEREIRA. DA. SILVA.: -Eu não declarei n:l.da. 
O Sn. A:->DII.ADE FIGUEIRA d:í. um aparte. 
O Sn. J PQUEIRA·: -Não me refiro ao honrado dc

pl:.tado, cuja opiD;ião n~ ~atcr~:1 ~:í. é cun~1ecidn; .m=s 
esses outros, CUJa opmmo nuo <:_ conhec1da, decl.1rao 
nne f:1.zem algumas concessües. D1gc ru: se :1 s f::tzem, 
êntão podem esses vot:lr des:J.ssombrad=men!~ pelo. ''oto 
d~ grnc;as, porque essas conce~sões estao ahlnJ~lmdas; 
e ús nobres deputados, por ma1s recursos oratonos que 
teu!Uo, não me podem demonstrar como póde-.:c con
ceber qualquer esper:m\'a de futura regcneraç:1o, eem 
nue se vote por uma manifestac;ão de •ympatb1a. 
• Os nobres deputados nii.o podcr.1o demonstrar como 
querem fazer algumas conces>õcs na questão do e~c
mento servil, e entretanto negão o ~élt voto a um top1.co 
i resposta :í. falla do t!Jrono que declara que convem 
regenerar as futuras ger:Jçlíes. Então não c,omprehendo 
est:l. regeneraçií.o dos nobres deputados. E um~ rege
neração sui gcneris (apoiados); é :l. rcgeueraçao que 
tra.::.ca as portas do futu:o; é aquella que não quer 
oue se levante p:l.r:l. esta. Tn'i':l. nem uma nuvem sequer 
.ie esperança. (Apoiados.) 

O Sa. A.~IUDE FIGt:EmA: - Xós queremos abrir 
todas as portas, mas deseja vamos até evitar este debate, 
aue é uma calamidade. 
• O Sn. SAYÃO LoBA TO: - E quem o tem provocado'! 

O Sa. A:->nnADE FIGUEIRA: - São os senhores. 
O Sa. En~G&LISTA LoBA. TO:- Oh! Os senhores nã.o 

'ft:erião causa nenhuma. 
O Sn. A:\DRA.DE FIGL'Em.•:- Queremos pelos meios 

ord.inarios, em uma sessão secreta. 
(li•' outros apartes.) 
O Sn. J 1::->QCEIRA:- O honrauo deputado por :Minas 

disse que, não s~ndo uma qucstiio política es:.a, o mini:;
:er!o nüo podia fazer della qu~stào de gr.bme:r,. 

Ao ui, Sr. pre!iidcnte. os papeis e>tão inYertidos; quem 
f.,z :i questão ue gabin'cte ~ Foi a lJOnruda oppo:;il'ão. 

O Sn. PEREIRA DA. SIL\'.\ E Ot:Tnos Sns. DEI>t:TADO>:
::\ií.o apoiado. 

O Sn. Jt-~Qt:E:nA;- O :ministerio n:ío f••z dcst.; as
~:::.npto questão de gabinete: ~ uma quc>tiio eml11ente
~o:e::te sociul. 

.A bUa rcwlnçiio interessa n todnR as camadas ua so
c!eã:~.dc, e o rcmeuio a applicar lu1 de ser sentido por 
t<:>dos. l:eíonnas tão impu:·ta"tcs llão bC r~:ulizão sem 
C.~jre:,. 

Os nobr<:s deputados podem-me . cor~trariar quanto 
e;:.i.zerem: di•ser:ío tudo quanto 'JlllZcrao; ngora, que 
trato de justificar o projecto que elaborei juntamente 
CJ::ll üS lllCUS CO!l~ga~, é que me interrump<•m a caua 
::::oz:::Cnto. 0" nobre' dcputaUOS ]'TCCi>ÜO >Cr JugÍClh 
r:e&t:l. cne~tão: é preciso auc cnda um exprima o 'eu 
r~:::Eamênto com toua a le:ildad<·; ~c r;u<:rcm dar esses 
~xemplos de prudeneia, é préciso <!UC a tcm!Jii.o parn 
c,;,::::, a'lnclles qu defendem a <nu. opiniiio uc boa f~. 

(1 Sa. A:->DRAIJE FtGt:EIRA : - Ü• >enhows preci>ão 
t.,: as apparencias de prudencia. 

(iir.: 011tro.\ apartes; o Sr. pre.o;tdrntc reclama attcuçüo.) 

(; Sn. ,J t;>;QL'EIR.\ :-Digo <>u, Sr. presidente, que os 
,;.: •·c:;;:er.tes desta camu.ra. ,;ão a<.Juellcs que lcvantã0 a 
uue&tão de gabinete nchte as,umpto; o governo in,<:rio 
;;,. 'falia do throno esta qucr,tão, porque era muito mu
n:cntosa. c os nobrcK deputado~ fabcm que um as~umpto 
como este interessa \'ÍVJlmcnlc ao paiz. P0r ter .:dr. 
ix,e:i.do na fa.Jl:!. do tlu·ono niio l1a 9.ue c~tr:l.llhar: é 
u:n.a cen~ura mal cabida 'iuc hoje d1rigem ao mir.is
t~:i<J actJ.al. 

Depois. os nobres deputado' , nprescntando a Hm 
r;::.:cnda. 'que na apparencia não tem ncnJ:um fund:!
:::rntc r-~rio, nem de redtLCr;il.o nem ele !Je:'!F.al~C:~to ... 

• • ::! .. G.\)1.\ Ctll\ltEIR.\ :-E' maio neutra. 

O Sn. Ju:->QL'EIRA.:- ... forão· aquelles que procurá
mo levantar um pretexto para manifestar à.o governo 
a sua desconfiança. 

Porque eu digo e repito até :í. saciedade: ou os nobres 
deputados não querem que se faça cousa algum:~., e eatã.o 
querem com ess:J. emenda. confessa1 toda a coragem da 
su:l. opinião; ou entã.o, querendo apenas Jhmquear u. 
questão, adia-la, mandão uma emenda que tem por fim 
de alguma maneu·a levantar um certo voto de descon
fiança e fazer com que o goYcrno retroceua no .::nminho 
que leva. (Apoiados c apartes.) Se o govemo o fizesse, 
commetteria. uma fulta grave :í. face da nação. 

O Sn. A~DRADE FIGt:EmA :-Oh! se já. retirou a sua 
proposta! 

O Sa. PRESIDENTE no CoNSELHO :-Kão, senhor; estou 
prompto para. discuti-la com V. Ex. 

O Sn. Jt:XQUEIRA :-=0 goYemo não podia ter dito isto; 
nós ebtarnos dispostos, eu pel:l. minha parte declaro, a 
\'otar por algu=s emendas, porque reconheço que na 
proposta do governo ha ~lgnmab a:'perez,ls que cumpre 
modificar; mas da.bi até querer retimr a idéa ha 
uma immcnsidade. e neste caso nós nüo acompanharia· 
mos o governo. ( l.p01ados.) Queremos que se faça al-
guma cousa. · 

Os nobres deputados estejão certos que nós, que sus
tentamos o governo, se ellc fizesse conces<ê>es desta 
ordem, se renunciasse ao fim desejado, nós o abandona
riamos. (Apoiados.) 

Portanto, nós temos fé que o governo ha de m:J.nter 
bem alto a bandeira do partido conservador ; é ncce>
sario que este pendão, que tem percorrido o ptüz deHle 
o Amazonas até o Prata, sempre :í. frente das boas e 
prudente~ iuéas, e do verd:~.deiro progresso, não f<·aqueie 
ngora. n:u; mãos dos a.ctuaes ministroF- (muito.-,· opoiados); 
se elles o fizessem, o partido co::ser\·ador não os acotn
panha.ria. 

Por con>equencia, nús esperamos que o governo tenha 
prudencia, mas esta que deve ter todo o homem collo
cado á. frente dos ncp;ocios publicas c não se deixe en
tibiar por estas manifestações, algumas de int-:res:<e cer
tamente respeitavel, mas <JllC não podem ser de tal 
ordem quo faç:ío dcsapparccer idé::s como e'ta,quc tende 
a emancipar c regenerar o paiz em rela\·iio ao seu tra
balho agricoh e á. ~ua civihsaçüo. 

O Sn. A:-omtADE FIGCE:nA:- Se ~c tr:1t:~ssc de emo.:l
cipar o p:ti.:, podia contar com o meu voto. 

O Sn. JusQt:EIRA :- Emancipa-lo, sim. !'CID dm·ida, 
porque sabe que estamos ~ujcitos actnalrúcnte a um re
''Ímen cconomico e a~icola que não é dos melhores. 0 

E' preciso r~generar o paiz ; é prcci'o' retirar de so
hre a~ geraçõc5 futuras o terrível peHadc!o de todos o:. 
<lias: é ncccssario que nó;;, que Remos os unicos nu 
christandade que mantemos a instituição do elemento 
servil, que htlrdámos dos nos•os rnaiore~, apres .. r.temos 
as medidas conducentes a reg-cn~rar a• gerações fu
turas, em. ordem a que n.o-sos filhos e .netos. possãu 
dizer: " l\ús devemos mmto a nossos pats, po13 elies 
desprendêrii.o-;:e d2 cert:til considem~'õe~ eg-oísticas, ~ 
dcv:lriio bem alto os debtmos do nosso pa!Z. (.!fwt" /,cm. 1 
Fizerão pacificamente uma r•volnt;:"io fecunda na org:t
tlisação do trab~Jho e n:~~ rel:t~·ücs sociaes. " 

A prospcridad·· agrícola, a segur:mça. pul>!ica e par
ticular, a ri<]t<eza, tudo <J qu.e os DOSfOB filhos e neto' 
hi'tO de gozar, l1a de Sér uev1d0 c:n graade purte ao 
nosso procedimento actu >l. Se não fizcnnos :Jobim. 
~r. prc>idc:Ite, em lugar de Jc;;armoR :l.ús nuSI'O.• dcscé:l
dentes e~ea pro~pcridade fntura c os verdadeiros b<!:Jti
mcntos da ci\·i[i,a~ão, havemos d~ legAr-lhes a de&
;;Tn~-a, !3- ~n;it~cria, o atropcllo geral de toü.~t3 a;; id4;a~, 
sãs e ctnhsaduras. 

Entiio ellc3 tcriío o direito de dizer ouc não fizemc,s 
COU•:t alguma rocnÜo para O presente, OUC !üUlOo esoi.'>
taf'~ que n~o fizemos o menor r;!lcr~fict~> ~m rc·i:L~~ao ú . ., 
;::;craç•:ico nndouras, que lhca trancamúo toda :.. au:::c~a 
de regeueraçiio. (.Mu1to bMn.) 

Pela minha. parte, c crt'io que :en!.H.- ;>o:- :r.ni~ :c 
maioria do paiz ("poiarlv.,}, declaro (!lie ::ão aüo e&·'"' 
os met:r.o votos; cu nunca llJiob.rla ~::!3. z::r:enü;A. ~!~.; 
ti,·es!--C de entorpecer o ~o,·ern~· :1:1 ~:::.:.~. :':::l~=b:.&.. ~1 .. :~ 
\'\:Z que l)rt;CUT~L ~:llvagu~rd~t~· a ?!"(.·~,:~·.:~~='-~~~i! :l~!::O.~t~ ·~ 



. :fazer esta .reforma .se,ID alijl.\0 no.ta'ITel .. iÍ.Ds· i~ter.es»_es 
partimtlar.eá. Ns.· o opponho.' o Ifle.n.oi - Óbiê~~o go. iêrn. o:. 
porg_ue·não qhi~~ra gue . um di!f '!Ile,· J?ra,lla,sse . ~ con,
sciencra .: <« 'V{l& t amoém .pontlrlbuistes p.ara isto'!,-~ NãQ, 
eu nttn.ca, votaria assim;-'ininca !' nun,ca.!;.(:MiÚtq benU 

. muito beml y . . . . 
O, f!ir;::P,~-eira .d~ >Silva {Movi<mcnta tk attenção): ' 

-;,Confesso-: rra·ocamente ·.:á,~amara .que mão ipensà.va 
:fallar hoje, e nem tão tarde, quando todos os espíritos 
estãq. capsaf].os da. l.o11ga . .disc)lssjlo .- q1,1~ ... t_em havii!q, 
qu:mdo a hora eotá tão ádia!lta~a, e qup.si a da s.essão . 
a termiP,ar-se. Sem . preparo; portanto-,. sem outro de
sejo ·mais que exp9r 'minl:;a posição .actu,al. na camará, 
apro,veitarei d~J. p~lavr~t. que o digrio .presidente da casa 
me concede, 'para ·em ·breve espaço de tempo dizer l eal
m~n.te .o.que penso ··e o qne. si:nto na situação difficil que 
atravessamos. · 

Ha muitos ·anMs não· toino · 1Jarte · na discussão do 
voto de ·graças. Considero-o :mais um. acto de ·corteziá 
entre os poderes ·;politieos; sem,. significação em tempos ' 
regulares, -porque cifra-.se em theses :geraes-ev-agas. Em 
um. p!ti~, onde o parlam<Jilto ,goza do ~ire\to ·de cen
surar . por via . de .l'equerimen,tos e ill,ter,peliações, d!l 
tratar . de polit,ica _geral e!\1 .pr9amentos· e ,fixações . de · 
:for<;~ de màr .e te1-ra ,-de-levlin.t;tr q.uestõ.es .d!l gàbinete 
em moçrões particulares, para que perder tempo em 
discutir voto .<)e .graças~ . · ·-

Hoje, porém, .. um facj;o _. gra~e,·extraordina.rio, im~ 
previsto, ··.que a :tQdos · sorprende, . e . a ·todos,· assust;l, 
pela novidade, arrasta- me .a sahk dos. m.eus .habitos e. a 
pedir .. , á · camara .sua ·att.enção . beuevola, ainda .que . por 
poucos.minutq_s, . para algum~ idi\as que me, assaltão o 
espirit<i, .. ,e qiJe . sinto ll'eces~arias de ,enuncil\1'. · 

_A falia : do throno de-1871 . não contém, :·.como d~ cós
tmne, s4 theses gerEtes sobre a'politica niinisterial, theses 
que. todos podem ap.p1·o:var em p~;incipio<s~m .se compro
mettere-rri pelás .-idéas. co.nti<iJ.:>s . . H~ nella um período 
relativo ,iJ.o estado serviL do pa.iz que especifiéa e <\om
pr.eheude míiios de· solver esta questão.iinpor-tantissi.nla, 
que ah11la fundamente .os alicerces .do .. edificio social 
todo, é que, votado como .está re!ligid'o no· proje_cto .de 
resposta. da. il\ustre commissã:o., garante o apoio de 
quanto;; o: ap.provarem .p~ra o modo·expr.esso de solver-se 
o problema.te.meroao. Em ovez de.sóco.nterthes~sgeraes, 
desceu o :cliscurso da cqrôa. ~t. meios .pr;~ticos; e a cqm- . 
missão da .. camara, respondendo,lh~, d·esen.volveu-os · 
mais ainda, realçou-os.coillcccilorido patente e clariEsimo, 
(Apoiado$. ) · 

E1s a razão por que pedi a palav·t:a para tomar parte 
no. debate, que,irticiado .pelo men :partic.ular amigo de

. pmaclo pelo 3• districto ·daproviu.cia; do Rio de Janeiro, 
'nos ciccupajá .eha.tl}Ut<!>.tempo. 

Ao topic.o, .pelo. menos. 9bsctu-o, s!i não compromet
ted.or do p:rojeoto, ·pràpôz :o meu illustrado . .amigo uma 
emenda, · q:ú.e, .. ,concel>ida em. termos geraes, separ.a:va .a 
questão politica da .questão' social,.. podia servil': .de ter,
reno<Ueutrco•np ,assu!\lt?tli .ÍnC$11ndes.cente do.<estado. senda, 
reunindo· · q.uantos diV-ergissem. em : meios, factütand.o . 
apoio .moral ao .gabinete, "e)reserv,ando .para .s.na occa- . 
siiio pr'"pl'ia .o deba.te .partieular: da proposta. · · . 

O Sr. presidente do conselho não -admittio!:a .emenê.a. 
El:plicando forç!ld!!.mente, e .contra as ·regras ._;as .rnaís 
comesinhas .da lingua~m., o t<lpieo do proje.cto .deres
posta, affirmou que podia servir de terreno neutro -paTa 
todas as opiniõ .. es. Promettendo.admittir emewlas e~o
dmcações ·.á proposta ·dÓ•pÓder-execiltivo !\cerca· do :ele
mento ·.s.erv\1, ;pedio. apoio · de qun.ntos-se·nii<i op.pu~essem 
de todo a ·quaesquer p rov.idcn.cias a •respeito,.·embora 
ap.pare.cessem div.e;rg~ncias d~ meios .. p.!l:ra<~<e,sohrér a 
questão. Proclaman.do .desde log.o .de adv~r.sítrios do ga
binet.e os •que ·ain.â.a •.pr.eteudessem·. sus,tentar~aremenda, 
S .. EJK. terminou annuncian.do .qne · .. tQillava:.ocomo •neto . 
de hostil da-de: prem~ditada qua.lquer v.oto em: fa:vM>r . 
deJ,la.. · · ; 

Pareoe;>lne•qCtl<ll' to~(!; . a,ili.s.cusSi\o. ~irCUlns.creve-se neste ' 
terreno, e que convem ass1m elumda-la e esclarecê-la. 
(Apoiados.) ' . . · . 
~omqço p_or repellir por injusta e infm~clada ~ a,,ccu

saçao profe<'lda 'por S. Ex. contra os ·que ailm1ttem a 
emenda.--offeréclüa p;élo ri&bre '!leputaclo do · Rió· de Ja
neiro. Não somos lcvad'os por · nenhuma iaéa e nem 

· soll!-b>ll- de ,ho~tjlida4e: çpnj;ra, . um ~;tb.w.ei;e,.l':_OlhPo sto . .de 
an.t . .tg . . os .. no,<;s,o!l, .. g;ue.'.d!l,no~s~ file~r~ sí} .. )íüpq1 .. e . e~pe
Xi\JilO~ g_M · J;l!J;Ta, ell.>J.Il ' 1V0l1;e1n. 'W/1-, Jil!l-rÇtili),!!J.J;'l:rwnte, 
não. ,podia .<l~l~at; de . :li~t,jr. at~ ~ym,p&t~as .. e_spec~aes 
por u,;n .mm.ls~eJ;lO que mse~•e • JfO , sm.t. p.r.ogramw.a ·re
fó~m~á l~o~~i·M~ :a :e~Jt,eito daJe.i .de ,3, de P.e,~!lmbro, da 

, le.1 da)~uarda:. ll~lo,nal e \l.a le1. ,d,ct ,r~crut~ll1!Jnto, · i:['ue 
.têm s1do cons1deraclas e executadas como instnlmen
tos d,e· _eleições, . ~ ~eios ao . ser~iç9 de t.odos o~ g<;~:ver-
. nos para compnm\r.em o . .voto. e a ,o_ptnião naqiqnal, 
P.ara: ollterem. d.epJltado,s qt\e não repre~enJ;.'ío o p!liz,e 
s~- só á ~~-nt~:~e e protecgiio doi mini,stros .e presi\len
t es .. de pr9Y1nc1.11. Po~to . q:~e não ·.tenh~t.; iJ.i.nd~ .o giil:lil1et!l 
en~neiado · .suas id.é~s á.c_erca .d!!- indil;pen~CI'el :,re:form,a 
eletto.ral, · re~lamada ,por, tp.Q.os os partid.os, .. pP,r. t0,dos o~ 
hom.ens p.epsadore~, por to<l.os. ps, espiri~s ;JÍ!!iJ.ecti~Q~; 
~pero-11 .<;~om? an1!\l~da ~!!to p~l1Sa.mento · ~e, rg~r~t1r 
liberdade tnte!Ia: .. ao c;.1dada9, · afim; d.e . ql}e ,po~~.a ·!Jsço- . 
coljJ.er quep:t lh!) ~e;e:ça .oo.nfi.ar~a, e niio .s.er-.çompelli
do a vqtar no 1ndmquo qlJ.j\ Hw .. impõe, ~--~p,tor\<l,acle . . 
Por- :f~lta . de ~e i ,e~eitoral só pps~p~mo~ .. governo repre- . 
sen,t;~tlvo. e paJ;l~~ntar ~m ficç~o, . nã.o, n~t. .~SSE}ncia, nas 
ves.tes, nã.o. n11- :ealjdade, (Apoiadps.) A primeir~_t, a m.ais. 
m·~ente necess1dad~ do pai:>; é ·1llr!3, rcfot:1'P.a ~~eit~?ral. 
( b[~ i.tos apoi-ados.) · . . .· 

Tenhamos nós camaras que J;ep:resentem.. fielmente o · 
pai:~;, que sejão imagens de- SJilas, opÍfÚÕes e. sentimentos, · 
e as .leis terão o .. caracter de S!ltisfações da :e.piu.ião na- · 
CÍÓn:,l 1;.e OS Ínteress~s : dos .pOVOS .serão ·gj!!r;J;Utidos; e 
os mimsterios terão respeito pela .repre~entação . nacio
nal, desappareceuclo a .accusaçiio . do governo ;pessoal. 
(Apoiados.) · · 

E' ·verdade que f.alta va no discurso . da . çorôa , que 
formulou o p rograiJl!Ila do ·ministerio., um topico ;.ícerca . 
da necessidad'e da reforma da lei de 1860, que crcou a 
tutela do gove;·po . wbre os i:litere~ses 'pa.rtic'tllnres e 

, transacções. e combinações cora merciaes •. e imlusm:iaes : 
dos ·cidatJ.ãos, que ID!ltou o es11irito de' iniciativa; ·tão 
necessario ao desenvolvimento e . prc;>g.res&o material e 
moral de q1,nlquer paiz, que cerceou emfi.n+ os · direitos·. 
de .se. insti.tuirem. &opieda~és r:trticulr.~e~ .sc~ntificas, 
artistJCas, mdustnaes, commerc\aes, agi'lCQÍas, que. em
fim até .na parte pivil coa1:ctou os direitos dos-cidadiips! · 

Não· era·todavia essa uma · razão"para . que ·eu não 
apoiasse um ge.ibinete que proclam.ava::algunjllS das. re- · 
formas que .eu peço ha·tanto tempo ·· n~l!t'a ·çnsa; e repe
tidamente• tenho recl~tmado. Gania pci'\lerià, porta:rito, 
ser suspeito de hostil só ,por :.tpoiar' a . emenda· offerecida 
ao topico· relativo á questão do esta~o llõervil '1 

E' verdade que muitos divergimos do gahinete.neste 
assumpto: O pensamento,' as idêas do .governo1:1orlio já 
enunciados ·lia .falia do th;·ono1 ·trâduii~os .ua ;~r?posta 
· que ·~presentou ao corpo legtslatt vo, epor'1sso oo·i1Slgàados 
no. p.rbjecto.- do ·voto de graças, que, quando foi elab'o
ràdo, · tiJ1ha d).ante de si bs termos da propostn, qwr isso 
o acloptou · descobertameRte. Pretende o Sr: presi<l.ente 
do ·c.onselho que não demos gran!le impoçtancia ás 
palavras· do discurso da corôa e do projeé'to .de respost~, . 
que não lhes oonced~mos o sentid.u graÍljmaticâl1 19·giéo, · 
commumtnente acruto per todos 'que os tomaré!ll em · 

·consideração; que· ·votemos, . se não qtwremos passar - · 
por ·bastis ao governo, pelo projecto tal qual. iVIa.S, . 
senhores , ·carecemos aqui de precisar ·a .. quesfã6·, de . 
eollo~a-Ht em · tel'reno proprio, retirand.o -a de onde 
aprouve -ao Sr. ·pr!isidente "do consel)lo leva-la, 'de en
tendermo-no~ ·emfun franca e lealmente. (Apdiad?s. ) .. · 
· ·o ·Sr ·presrdente do c0usel:ho pos.sne um mar:avühpso . 

talento -<de · ft,gir do ·ponto principal das questões, ·de 
ladea-las e de procu,rar c::tmpo de' co,mbate que ' lhe s'eja 
favoravel, ·não afll'rm'ando proposições francas, •decla,rà
ções m!J;ri-ifestas e ·claras, antes-:confmrdindo-as ·•e des
looando·--as, -para con11~guir : fa:cil victoría. :- (.Risadas. ) · 
Nós, po'l'ém, · Jhe não · per.p:rittiremos este systemil. . no 
pr~ente assumpto, desejamos; "i:>rovopamos ' a !tprçsen
ção ·.do seu· peusariteri:t'o rea! , ·· ~ft'ecti-ito., 'intimo, vet.da
de~ro, e é·eilte<e_t;1Cargo que vou tomar ·á; p.eitô_. 

·Ora · ·disse•-se que pós rti!,o· · ·queriartioi: pr.oV:idencia 
ne>rh1:1ma na questEio d0"estadq servil; ora s·e .rios pilitou 
como divi'dido~ nos me~us_-tie solvê, lO,,, co;nparàrrdo~nos 
a p1!s·s.ons reunrda'S·sem;1deas 'fix.-as .. f..postl'op'lrou•·s.e-'nos . . 
exclamando: " Convém que declarei$ com · sÍI)oéi'i'd!l:le 
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que n~o quéreis tratar desse assumpto, . apre~entando -~ 
emenda, " Por outro lado se nos provocou a que exph
cassenlOs os ·nossos meios de soJ ver a quest~o,no caso 
de os ter e de os oppôr aos do gabinete, O nobre rél~
tor da c6mmissão pessoalmente lemb:;?u-me qu~ eu 
assio-nára· na passada sessão, um requenmento pedmdo 
á c:mara' elegesEe uma commissão espe,ciar para tratar 
do assum pto. 

Esclarecerei este ·ponto antes de mais nada, para 
bem claro manüestar meu pensamento. · . 

Não ha nesta camara, não 'ha em todo o paiz, tenho 
a mais p·rofunda convicção.' 111!'- só· .homem q~e não 
deseje ardentemente a termmayao do estado serv1!· N~s 
todos deploramos este facto desgraçado,. esse mfehz 
leo-ado dos nossos maiores, dos heroicos colonisadores 
d.f BraziL Mas fomos obrigados a aceita:lo, somos ~or
çados pelas circumstancias, pelas necessidades pubhcas 
a soffrê-lo, posto qué todos estej~tmos sinceraJ11~nte ).lro
curando achar meios apropnaçlos para extmgm-lo. 
(lthútos apoiados.) Niio ha quem nisto deixe de empe
nhar todas as suas :forças. Mas as difficuldades · sãf> 
enormes temerosos os perigos da solu·~ão, tão geral
mente d~sejada. Convém, portanto, marchar com t~da a cautela prudencia e tiJ:lo, e não fazer COJ110 O mediCO 
inexperie~te e desasiaado, que mata pretendendo curar 
radicalmente. ( Apoiaâos.) 

Trata-se senhores, de um paiz cultivado geralmeute por 
escravos, qhe n~o temiudustria not~ve.l que n1í:_o seja !! 
a<rricola. A agr10ultura é a base prmmpal se n>l~'quasi 
a
0 

unica da riqueza publica .do Brazil. A producção, 
que obtem o genio do homem:·, e mantemasrendaspar
ticulares e do thesouro, entre nós, sahe das grandes 
propriedad~s em quasi a sua totalidade, e essas :ero
priedades não têm por in$trumento ~o trabalho sen_ao .o 
braço do. escravo. Preparaste~ me1os para substltt;,Jr 
esses ·instrumentos da producçao afim de que ella nao 
paralyse, se é que não cesse? Sabeis qual é a quautid~de 
de escravos existentes, seu sexo, sua idade, seus officws, 
sua ptoducção respectiva, a relação . dos nascimentos 
com a mortalidade? Já preparastes esses elementos. 
indispensaveis, para como · habeis facultativos operar 
sobre o conhecido, e não sobre o de~conhecido e igno · 
rado ? (Apoiados.) 

Não gastou a Inglaterra 46 annos e. a França ~6 
para a emancipação servil nas suas colonias re>pectJ
vas ~ E lá tratava-se de colonias, de operar, por assim 
dizer, in anima vili, porque os abalos e desgraças .. das 
colonias não causavão a ruina das metropoles. E nós 
havemos de em quatro annos, só porque· no conselho 
de estado houve maioria de votos, só porque o governo 
ténta 'impôr-nos uma solução radical, fazer essa re
forma, essa trans:l'ormação, essa grande, eno=e, teme
rosa revolução social, sem ouvir as vozes dos interes
sados, sem lhes attender aos justos reclamos (apoiados), 
e de um só golpe, com uma só lei, de uma só vez ? 

Reconheço que convém hoje tratar sériamente da 
questão, no ponto em que se acha, Reconheci-o já .o 
anuo passado, quando· o nobre deputado, e meu parti·· 
cúlar amigo, o Sr. Teixeira. Junior teve a bondade de 
co!1snltar-me sobre um requerill1ento, que pretendia 
fazêr á camara, para a nomeação de uma commissão es
pecial,. que estudas~ e esta elevadíssima ~uestã_?, e offere
cesse à camara· bases para estudo e dehberaçao do corpo 
legislativo. Não me agradando os termos do requerimento, 
formulei um substitutivo, pedindo que a coll1missãono
meada abrisse um inquerito por escripto ou vocal dos 
proprietarios e .interessados, segundo os bons .costumes 
de Inglaterra· para todas as reformas e innovações, e 
depois propuzesse as idéas mais com·enientes. 

Nós temos lavradores muita habilitados, muito ins
truidos , muito hone•tos, muito justiceiros, muito hu
manos , que nos podião ajudar com sua experiencia. 
Tratava-se de um assumpto que lhes era peculiar , e 
tinbão direito de ser ouvi<ios e attcndidos, (Muitos 
apoiados.) Além disto' , eu sempre com .. rehendi esta 
questão como social, e não como politica, que nos de
via reunir a todQs , e chall1ar e aproveitar as luzes de 
. todos os Brazileiros , e não servir nunca de arma de 
'partidos. (~fwtos aprnados.J Assim,· desejá.ra que :fosse 
a c>1mara dos deputados, dos rerresentantes e manda
ta,rics do povo, quem tivesse a sua iniciativa, quem livre
meut<: a solvesse pelo modo mais conveniente, sem pres-

são dé~overll.Os e nem de partidos politicos, ·anxiliando-se 
com todas as luzes. (Apoiados.) Eu.nuíica quiz e nem 
quero que o governo faça disto questão de gabinete, 
porque é convertê-la em questãq de p~rtido e .de .con
j,iança. (Apoiados.} Considero,-a social, nacional, e que 
só deve ser resolvida pelos repr~sentantes do povo: 
(Apoiados.) Estes motivos levárão~me a assignar o re

. querimento do honrado deputado , substituido pelG 
meu .... 

O SR. TEIXEIRA JuNro~:-Eu declarei" a V. Ex. que 
não fazia questão de redacção. · 

o SR.. PEII.EIII.A DA SILVA :-,-E' exacto, e o nobre de.:. 
putado teve ainda a condescendencia de aceitar a minha 
redacção, prestando"lhé a sua valiosa assignatura. De
pois o nobre deputado .procurou-me para dizer que p~r 
motivos particulares sustentava seu primitivo requer~
mento, e eu disse~ lhe que consentia que fosse nelle mi
nha assignatura, porque· apenas se tratava de· nomear 
uma COmll1iSSÍÍO para estudar O assumpto.,. 

O SR. TEIXÉIRA JuNIOR:- E' tudo isso verdade. 
O SR. PEREIRA DA SILVA :-Está; portanto, explicado 

que eu julgo necessario tratar-se da questão, e quero-a, 
. peço-a para a discussão; mas deseja-a livre, e nossa,' 
da nossa iniciativa, e não do governo con;o questão po-
litica. (Apoiados.) · 

Entendo que o governo podia e 'd~via pe~ir-nos que 
apressassemos J:?OSSO traba!ho, que diS?UtlSSIIDOS _o pa
recer da commissão .espemal, affecto a nossa dehbera• 
ção, mas não desprezando esse pa;-ecer, arrancando a 
iniciativa á camara, apresentar uma proposta solemne, 
e fazer della questão de gabinek (Apoiados.) E' preten
der fazer descer de cima a solução de um assumpto 
que :pei:tence á nação, em vez de baixo subir a recl_a,.
mação necessaria dos interesses publicos para ser satis-. 
feita. A(poiados.) E' tornar o governo tudo, as camaras 

, nada, o paiz nada; (Apoiados.) . .. , 
· Penso que foi um grave erro do gabmete expnmrr 

na· falla .do throno este assumpto pelo modo por que o 
fez ; : apresentar como sl:'-a primei:a proposta .a d~ esta,do 
servil, quando a primeira necessidade ql}9 sentunose a 
da <e:l'o=a eleitoral, para dar ao . palZ uma camara 
livre, expressão genuina do voto nacional, e que res5>l
va as questões nacionaes com o caracter e verdade1ro 
sentimento do povo (apoiados), dando solidas gai:antias 
de iudependencia (apoiados), para não l?arecerfe1~nra e 
instrumento d() governo, em vez de mandatan~t do 
povo. Emancipe o governo ao paiz pd~eiro, e pollti-
camente. , 

Permitta o Sr. presidente do conselho que ~he diga 
esta minha rude opinião, apezar de toda a estl)lla <J,Ue 
lhe consao-ro, de toda a all1iz:tde. que lhe tributo, de 
toda a ad~iração que nutro pelos seus brilhantissimos 
talentos, apezar emfim do encanto e ma,Q;ia: que S. Ex, 
sabe que exerce sobre o meu espírito. (Risadc,s.) Mas é 
linguagem de verdadeiro amigo. . . . . 

Note agora a camara, depois da falla do throno appa
receu logo a proposta. Sobre estas peças, ligadas, con
nexas, conhecidas, parte integrant~ uma da. oi;:tra, que 
já se niio podem de8tacar, formula a commrssao o sen 
projecto, adhPrindo com enthusiasmo ás idéas do go
verne. Quem votar, pois, por esse projecto aceita, 
adopta· os meios lembrados na proposta do governo. 
(Apoiado$ ) . . . . . 

Mas o Sr. presidente do conselho, com a hab1hdade 
que lhe. é propria, di§se que consentia em modificayõ~s 
da proposta. Senhores, :fallemoa com verdades, e nao 
com sophismas e reservas. A proposta contém só duas 
idéas, e eiiaa sãc; capitaes. Estabelece a libert~yão do 
:l'ructo do ventre escravo e as alforrias forçadas. 
Todas as mais dispos1ções são corollarios complementa
res destas ·duas idéas. Aquellea que não aceitão estes 
dous meios ou idéas capitaes da pr?posta para so~ve~ ~ 
questão niio podem votar peloproJeCt<> da c"mmrssao, 
devem votar pela emenda .do nobre deputado do Rio 
de Janeiro. 

VozEs: - Mas admittem-se emendas . 
O SR. PEREIRA. JOA SrrLvA.:-Ell1endas >Í p1·oposta com 

estas unicBs bases, nãó é pooslvel. Ha só o me~o de apre
sentar um substitutivo com outras bases, é lSSO o que 
eu pretendo :faze:': c· o declarei ao Sr. presidente do con-



· .··, SESSAO E~I 29 DE MAIO DE 18il. 117 

sell10 na· occasiãp é~ que elle· oraya, e S. Ex. ap~~í
tou-se. para· um movimento oratorw, e exclamou: c<Ah! 
ah \Já tendes idéas? ), (Risadas.) , . · 

Pergunto eu ·agora a S. ·Ex. A'ceita o substitutivo' 
com. ~eios _ indirectos unicameJ+te, e quando muito al
guns du·ectos, abandonando S. · Ex. as duas idéas capi
~aes da. proposta1 ventre livre e alforr.ias :forçadas 't Esta 
e que .e 11. questão. (]:fwttos apó>ailos.) Não faz S. Ex. 
questão ele gabinete das-· duas. idéas capitaes da sua pro
posta?-Responda-me! 

VozEs :_::Já S. Ex. declarou que f;,zia questão. 
O. Sn. Pfnimt~ DA SILVA.: -Então,para que nos estão 

~qtu a · armar laços? Pltra obte~ a ~pprovação do pro- . 
Je_c.to de resposta á falla do throno, promette modifica
ções ; obtid~ · elle, reganha o gabinete a :força m.oral, 
que. tem perdido, e ficão os. que votárão em seu favo\· 
obngados_ a votar pelas_ duas idéas capitiles. (Apoiados.) 
Não é isto um jogo de_ diplomacia? (Risadas.) Fallemos 
Slllll. reserva. Se o . governo . faz questão . de gabinete 
das duas i.déas capitaes da proposta, falle fr,mco. Quem, 
as uão. aceita vote pela emenda, mas não queira que 
vote pela resposta da cçmmissão .os . que não adoptão a 
proposta. ( i)poiados.) · " · · 

. Não fa« questão de gabinete? Então é- o mesmo que 
. d1zer : ·" Lancem-se ao mar barcos, velas e redes; e 
salve-se o ministerio! " (Apoiados:) -

Propter vitam, · vivendi· perdere causas. 

Não' faz questã~ de gabinete? Então consinta que, 
em . vez da.~edacçao: _üo proJecto, se adopte a emenda, 
porque ? nobre_ presidente do conselho confessou que· 
.elle .podJa. ser~Ir para todas~ as opiniões no assumpto 
contro_vertido. (Apotados.) Nao é mel4or aceitar o ter
l:eno neutro por todos reconhecido, que os termos do 
projecto , .. que muitos · interpretão di:fferentemente ? 
(Apoiiirlos.) · ·.. , , 
Sen~ores, não é esta uma questão para ser resolvida 

de oqm só golJ:e, .d~ u'!la só vez ; comecemos agora, de
cre~emÇ>s me10~ mdíYeC~Qls e preparatorios .; . quando 
mawres esclareClmentos VIerem, passemos a medidas di
rectas . . O que convém é que o estudo servil finde no 
paiz como seculo, que se lhe ~'<e mesmo prazo, mas 
q1le, durante elle, se vá prop'orewnàl e paulatinameàte 
tomando prÇ>videncias acertadas e prudentes. ' 

S~rá capric1w do Sr: presidente do conselho não 
gile1·er abaudonar ·o projecto e aceitar a emenda? Não, 
porque e~t eonl;leço pel'feitamente o caracter frio e o 
:sp~rito 3:t~lado do Sr. presidente do co!'selho, que· com· 
• an,ahabtl!dadequanta f.ortuna tems.abtdo atravessar as 
onda~ crespas das nos~as di:ffere•tes situo ções políticas . 
aCOJnpauhando · c~mo experto e cálmo poli ti co as oscilla_: 
ções e circmp.stanciàs por· que tem o paiz passado. Se não é 
capricho, o qul! será.? Pensàmentó occulto de engaja:r 
~ comf!l'o,metter quem :'otar pelo projecto tal qual~ Se 
~ permtttido ao Sr. ptestdente suppôr iri.fundada e injus
•arn~nte que. nós com a emenda nutrimos pep.samento 
h~_stil ao gabmete, quando declaramos _que o não temos 
mo nos será permitr.ido suppôr no Sr. presidente d~ 
_conselho um estratagema , uma tactica parlamentar 
}>ara_ nos prender e~ :favor da proposta? {Apoiados.) 

Nao, .~ao _?a caprJCho, nem de, uma nem de outr'a 
pa~te; nao, nao ha pensamento occulto, nem do minis
teno e nem nosso. 'I'udo is~o ~ão sup~osições _gratuitas; 
sem a menor base; sem o mmimo motivo. · Pois bem eu 
pxoponho um meio 'de nos · chegarmos uns aos ont~os 
de terminarmos no~sas divérgencias. de marcharmos -d~ 
:10cordo em _política, de ·nos coadjuvarmos mutuamente 
de ~squecer emfim. esta dissidencia. Nem o período d~ 
pro)ecto .da comm1s~ão e nem a emenda. Aceita · o Sr. 
pre5idente do · conselho que eu envie á mesa· a redacção 
du 1·espos~o. da blla, do throno approvada· pe/o senado, 
s~m _lhe tir~r _nem mudar ;tma palavra?_ (Apoiados J No. 
se_neido expnmw-se a commissão, como pretendemos pela 1 
eme.~da, em phrases cl;uas e géraes·. (Apoiados.) Todos J 
podmo votar pelo proJ ecto do senado, como votá.rão. 
Faç~mos o mes;no, siganws o exemplo da. camara dos 
nuc!:_;es da p >tna. (ApOiados .) · 

Noo prov.ocamos questão de gabinete, não a deseja
m GS ._proyg<;_ada pelo governo neste assumpto, que não é 
~~h_t~c';.; Nao provocamos e nã:: àéseja~os ~ma r>cire~ o 
·""' L' .·.!.A o conservador, qtte n ;,u campno muda ~ r,;;.t\ 

mis~ão· no poder, que não reformou aindi\ a lei el.eitoral 
a le1 da gr1arda ·;tacional, à legislação judiciaria, o re~ 
crutame_nt~, a lei que colloca sob a tutela do governo 
as assomaçoes éommerciaes e industriaes e os intere•ses 
p~rti~nlares dos _cid~dãos: se, porém, o' re~ultado fôr 
di VIsa o. t:;o , partido, separação de amigos, creação de 
novas 1deas1 abandono dos grandes interesses políticos 
por um social,que o governo teima em diri"'ir e solver 
á ~ua vontade, .seja qual fõr o abalo, a desord.em, a 
ruma, os destroços, que so:ffra a sociedade brazileira 
-C?m _uma precipitação, como em outros paizes se não 
VIO _amda, fique tem certo 9-ue a provocação partio do 
~ab~nete, sobre elle recá1a toda a responsabilidade. 
( M"1~s apQ.i.ados.) · . . 

. Nao. t;mos outro remedio senão, votando pela emen
da; SUJeitru:mo-nos ás consequencias, porque ella inclue 
as nossas co~v!cções e_ idéas; o paiz nos fará justiça 
de que na qn~hdade de deputados só e ex clusivamente 
ouv1mos os dtctames de nossa consciencia e nos mos. 
tramos verdadeiroo representantes do paiz. (Apoiàdos; 
m1uto bem) 

ó Sl'.-Alenca .. At•aripe :-Sr. presidente a questão 
que nos o~cupa é do maximo interesse ,Para.' o paiz, e a 
prova. aq ut mesmo.· a ternos no calor· co'm que tem sido 
debatida ~este recm~o, entre amigos e ,con-eligionarios. 

Uma Cl.l'cumstanc1a neste mome-rito excita a minha 
admiração, . e é o incongruente e anti-político procedi-' 
mento dos Illnstres sustentadores da emenda offerecid.a 
ao p~jecto de l'esposta :i fHlla do throno. Com effeito 
a discussiio tem mostrado. evidentemente que ·os nobre~ 
deputados com esse procedimento não têm em vista senãG 
deslocar a que~tão do seu verdadeiro ponto e colioca-la 
em terreno .pohtwo. ·. 

Erro ~ão _manife_:;to, qu~ me espanta haver e~capado 
á persptcama de tao eximiOs cavalheiros ! 

Er':_, Sr. p1:esidente, um dos graades perigos desta 
quest[tO cons1de~a-la c~mo ass~pto P?litico; porque 
deven<~o ella, por sua IJ:4portanCJa e difficuldade, .ser 
tratada com toda a calma e serenidade com toda a 
desprevenÇão de animo, afim de podermds acertar com 
os melhores meios. de resol vê~la, assim não · succederá 
desde que o eapirito poli ti co a . agitar:. . . ' 

Resolvida em ' questão política , já se não attendei·áõ 
aos verda_deirqs princípios por que se devém reger os in
teresses ligados .a essa questão,· outros interesses serão . 
os que viráõ actuar sobre as nossas deliberacões. 

~-, por certo, os nobres Aeputados tomárão ante o 
. patz um,a grande _responsabilidade. Quando a. questão 
do ~le;nento s7rvll marchaya calma, apresentando o . 
p~tnot10o galnnete d~ 7 de .Março a questão despn!n~ 
dtda ~e toda a matena estranha para ser discutida e 
re:mlvtda· com prudencia e acerto , ahi vem a intem
pestiv& emenda. apresentada pelo illustre . orador que 
mcetou o debate enxertar 3 disçussão política, de. que 
cn.mpna !ug1:1·. . . 

. . o eruz nos attende, e fará justiça. áquelles qtte Jll'? -· 
pugnao pela c_a11:,sll: da emancipaÇão se_m outro intento, 
san;t outra pa.Ixno·_que ni):o seja. o bem geral, tão alta-

. mente compromettido na solução do ptoblema emanci-
pador. . , · 

Corr:> a responsabilidade do exito do presente debute 
por, c_onta daquelles que o provocáriio; corra a respon
,'ia.biJfdade por · C<Jnta d3;quelles qpe parecêrão não re
flectlr na.s conseqnenetas do · desnaturamento de uma 
que~tão ·sociaL .. ~ou vertendo-a e.m questão política. 

Sun.- suo os ·nobres oradores, agora em opposição, 
que francamente dec~arão . que o gabinete de 7 de 
Março, C<Jm a P,roposta aqui apresentada .em t2 do 
corrent~ mez sobre o-elemento servil, msgou a bandei
ra conservadora, que elles querem resgatar .e arYorar 
nesse castello ave!h:mtado de que se constituem ex-
clu.sivos defensores . · 

Mas , .eenhot·es, erro manifesto é esse dos illustreg 
praopinantes : . o castello conser-vador é 'O Brazíl inteiro; 
seus colda.<l.os e defen•ores são toda ess& cohorte de ho· 
mens sinceros e ' dedicados á cansa do pniz que ahi vê-
d.eo. ( Apoia.dos.) . , . • 

Provárã.o ou demonstrárão os nobres deputados, por 
fórma alguma, que o gabinete de 7 de Março e os· ami
goo que o defendem faltt\rão aos princi}Jios. consen-a-
d.oren ~ Niio p o~ cer to. · 
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Ser conservador não ·é um conqão ma<>'ico que esca
pa á. apreciação de todos,. e;·rqn,e: só os nobres•.deputados 
possuem · não é 1.1ma doutnna abstruaa e confusa, que· 
só pouco i. entendem. Ser: conse1:lia~or, .no;meu modo ~e 
pensar, no entender do bom cnter~o, . é . mauter.-os~egl
.timos.interesses do paiz,.seguindo os :j!lstos e man.Ües
tos .in di cios . da opinião . 111 respeita .de qualquer melhora
me11to soei~ü. Prudencia iiem obstÍJ\ação i movimento 
sem'acceleração .: tal é o càracteristico. cqnseryad0r. · 

N.a, 'presente questão, :senhores, qual é' O· verdadeiro e' 
palpitante interesse do p.aiz? . 

E' indubi.tavelmente .a-solução 'do problema emanm
. p_ador operada no ~:ueio da oalma e ·d!,> ·accordo. ger~l: 
(.),uem vem perturbar esse a~cordo iàz u!l' desserVt90 
ao paiz, e arrisca grandes e 1mportantes mteresses. 

Eis, ·::ir. presidente, o que é não .ser · conservador! 
Sim i se os• nobres deputados _pretendem retard&r .a 
solução da ·questão, adiando-a ind~finidaméu.te, não são 
conservadores, porctne .não consexvão os. grandes hene
iicios da paz, os grandes beneficios' da .prudenci,a e do 
acerto na solução das questões graves. 

Se. os nobres deputados propoem-se a obstar a solrtyão 
do prohlema emancipador, entl'lo não arvorão o pendão 
conservador, arvorão a bandeira da escravidão; quepor 
certo niio disputaremos. . . , . 

Nova. ordem .de causas nasce para o BraZll com a era 
da emancipação : novils 1·erum nascitw·· ardo. P:etender 
embargar a marcha da idéa eroancipadora, é tentar re
tard<tr o anparecimento dessa nova ordem de cousas 
que nos de'Ve tmzer infinitos bens, quer consideremq~o 
lado ec,onomico da questão, :quer consider.emos o lMlo 
político. · 

E, creio, Sr. presidente, que co:Jcorrer para esse retar
dame'lto sem justo. e plausivel fundamento é não con~ 
saltar os interesses da patriA, a quem devemos tecla a 
nossa solicitude e cuidados:. é commettcr um erro f1<tal 
e escusado, que só póde pro.vir da illlsa aprecwçiio ·da 
questão. co- , · 

Embora os nobres deputados tenhão protestad~, di
z~ndo que o seú pensamento não involve idéa politica, 
os factos ahi estiio para o noss0 juizo. 

Desde que o nobre presidente do conse_lho declarou 
que não fazia questão da proposta, a qual havia de ser 
di~cntida e votada com toda a Jiberda.de nesta casa, 
qual .·era o dever dos nobres deptitados't Immediata- . 
mente retirar a emenda que apresentárão; mas, pelo 
c0ntrario, elles insistem sobre sua adopção, cahindo 
na mais flagrante contradicção. . 

Os nobres deputados, bald0s .. de pzões, vencidos da 
maneira a mais clara e evidente depois do discurso do 
nobre presidente do conselho, appellárão para os prin
cipias do partido conservador. 

O Su .. ANDRADE FIGUEIRA :-Não estamos vencidos ; 
appellamos do juizo ele V. Ex. para o juizo da Cltmara. 
Veja os artigos que V. Ex. publicou o anno passado a 
este respeiw. ., 

O Sn.. ALENCAR ARARTPE~·.- Tratarei deste assumpto 
como convem em outra occasião ; agora limitar..!me
hei n dizer ao nob,i·e ?eputado q"e me· deu o aparte, 
que nesses· m esmos artigos que ·O . anno passado publi
quei 1'ela imprenoa, achará quem os ler a perfeita con
formidade do que hoje annuncio com o que então sus-
tentei. · 

O pensamento que me, dominava e· dirigia ·então -era 
o da necessidade de resolver o problema rem offensa 
da propriedade ·e sem abalo ela producç.iio. E' ·quanto 
hoje quero e pretendo. O que nunca quiz nem susten
tei foi a procrastinação, foi a duvida e hesitação. Pro
puz o que me pareceu bom e .efficaz, m:ís não preteR
do a ini'ctllibilidade: quiz provocar a discussão. 

E quem ler os .meus artigos sobre a emancipação e 
analysar a proposta do ;governo , se conven:cerá -que 
a idéa por mim sustentada abrange os dons principaes 
meios de emancipação contidos na proposta ministerial. 

Censnrão os illustrados oppugnadores do topieo da 
resposta á falla do throno relativ-o á questã:o servil, 
arguind,o o governo ·de -haver tomado a ·si adireàção da 
mesma queEtão, apresentando a. esta augusta -cam&ra;as 
.suas · irléas abolicionistas. 

Pa-sma ouv.i;rsemelhante censura! QL1ão diversamente 
dos nobres dcsputados penso eu ! 

. Em uma q~estão vital pa~a-o paiz co~o é a da eman
cipaÇã.0:f'eu julgaria çriminoso oc·gover:no .<tne dei::;:use 
corret~:á nevelüi:. tão momentoso·as&umpto. 

o governo tem por missão. ·;a direêÇão ·.da ' sociedade: 
é o. •sé!l •Jlrimeiro guar.da. e defensor; portan1;ó; 11- e'lle 

. compete: ,t.omar·interesse por tudn .. quanto·~flspeita aos 
interesses nacionaes, quer pFomovenilo esses,iute}'eÚ;es, 
quer à.cautelando perigos. ·· 

S.e .em um· assumpto da. :inai,or o-ravidade· e importan-' · 
cia, ·como ·é -este, .o·.govemo. não deve tomar'.a : clil'ecção 
do negocio, qual a missão do govérno ·na:oeoeiedoàde '! · 
E' para oJ:cnp_ar~s.e 'das ~ou~s de. nenhuma g<r!l-Y.i<l.àde;, .. 

. de nenhu~a 1mportane1a '1 Bem ., pelo conti:ano, tanto . 
maior é a grawdade do negocio, tanto I)laior a sua . 
importan~iá, quanto maior ~ o dever ·,do gciyerno, d~ ·. 
collocar-s'e á frente· da questão. . · · 

.Qual o fundamento dessa theorià .. d·e g_ue o govérl).O 
não deve 'pôr-se á frente d\' questão emancipadora, e 
an:es . dev,e ,espe>ar _quP as camar~s. por. si' a reablvão? 
Pms o governo e as carnaras dopmz não fa~em o. grapde 
congressp d& nação ? E devePJ,os nós com justiça dis
pensar as luzes dos ministros, que se achli.o a par dos 
negocias, que têni estudàdo com proj'icienci\L todas (ts 
questões 'I . .· 

V~jo, Sr. presidente, tão balda· de motivos ·a ·theoria 
·que nega ao ·governo a ingerencia nos grandes nego
cios do paiz, que não posso deix.tl" de consid.era-la 
eminentemente erronea, e de declar.ar gue a srútei;ta
ção deU~ in volve tão:m~nuesta -e p.almar'inco~gruencia, 
que fac1lmeute se revela o disfarçado ·peneam!mtó da 
e~enda ~presentad3; pelo- nobre· deputado pela proviu
ma do R10 de J anerro, de quem profaudamentfl hoje 
sinto .discordar. · 

O grande argumento contra a propostll. do gove~no· 
é o_d8J precipitação, precipitação. que, segundo afij.rmão 

·OS 1mpugnadores da resposta á falia do throno
1 

có'brirá 
o pai.z de males sem conta. · 

Aqui está a questão. Jâ é tempo de fazer alguma 
COU$a'/ 

Dizem os nobres deputados que não, é eu dioo qr'te 
sim, e digo que sim, porq11e repito o écho do p~íz in
teiro ((tpoüvlos), écho que só os surdos ·não ouvem. 

Certamente _não convem eternisar a questão ; _'~na · 
urge soluÇão ;. o paíz a pedé eni a:ltos e gérae~ · clar

·mores, .porque assim se evitaráõ as .'fqnestas .conse-
quencias que os nossos impugnadores receião. · .· 
' E' bem uotavel _ a nossa situação nes~ ~mergen!{ia. · 
Quando .. os nobres deputados entendem qüe r~&olver a 
questão é arruinar ·o paiz, entende!llQS nós que resolve- · 
la é conjurar a crise e fazer um benefic)o. ' 

-!'- op!nião hnm11nitari\_ e .fiJ interesse economico dq 
pmz. ex1gem a en:~n-?ipaçao; sobre este _ponto nã;p.ha 
duv1d!b. Yersa ·o ht1gw sobre a opportu1ndade .e sobre 
os meios. ' · 

A opportnnidade é chegada; e não se pó de .dizer que 
ras?lver hoJe .a qneEtão é :fazer sorpre~a. aos proprie
tanos de escravos. 

Esses proprietarios sabem que desde a· nossa orcra
nisação corri o nação, a propriedade .servil era . prec.;'ia 
e que acabaria no -paiz. em época mais .em menos dila~ 
tada. Portanto, .não podem allegar que a questão · se 
resolve prematuramente· e ·co.m sorpreza, qnandÇ) are
solvemos depois de 50 annos de · dis~mssi.í.o, e depojs_ de 
apUr!\~08 todos .os alvitres possíveis. 

·Todos os nosso< homens eminentes hão .disc!ltido· a 
questão da emancipação, atacand.o a escravidão cómo 
injusta ·e nociv.a, e propondo os meios de ;tboli~la. 

O :finado . marque~ d.e Queluz, 11m dos r&dactores da . 
nossa coJastituição, e Jo$é Boni~acio · .escrevê~·ão me:mo• 
rias ~o~re t~l as~nmpto em 1822 .e 1823, e desde então 
o paaz ·Jáma1s de~xol1 ~e debàter ·esta. :materia .. ':_·pl1epa
rar,se para .o seu exrto fiual, que tpdos· sab1.ao· s.er; a 
definitiV!L.&Uppressão da propriedade,,se.rvil, porq<le,wna 
só v;oz nunca Jeyantou-se .em no.ssll: patria p.ara:'justi
ficar ·a perpet]lnção do <:leminio .s:rvil; ~ ·i~to me a:praz 
commemorar .·em louvor Jio es;p1p.~o chnstao .. e philah-
tropic.o -daa Brazileiros.. . . 

Sei, e não posso deixar de l'el!onlle.oer,.qndegi:timos 
interesses fundão-se .na proprieGla'de con~ti,tuida ~abre 
o escravo ; mll.s pergunto : A -,propo.sta. .do . guv<erno 
destróe a pmpr-ieda<l.e, arr:J>nca-a a seu dono 'I · 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01 /2015 14:21- Página 24 de 34 

SESSAO EM 20 DE MAIO DE 1871. 119 

Ki:'.o por certo. A proposta apresenta dh·ersos meios, 
cujo e:nprego da.r>io em result:vlo :s. emu.ncipa<:1io dos 
escra,·os; mas essa emancip:~(·ii.o não se o~>era priva.ndo
s~ o dono do escravo do direito de bao;er'o seu propor
Cional nlor. 

A lei decreta a indcmnisução do escr:n·o que se li
berta, quer a libcrdnde seja dnn:t em consequenciu da 
isen~·iío do ventre materno, quer a mesmn liberdade se 
alcance mcdi:mte o res(!;atc .feito pelo Estado ao senhor, 
a quem pag~ o T!!.lor ~arbitrad? como ra:z:oavel rcEa:·
cimento da privação dos serviços do cscra v o. 

O bem commum das sccietladcs é uma. lei mui ior
ço&a, a que ninguem se escusa e o cidadão deve ob~
diencia. 

QMndo o bem geral exige a propriedade e a indcm
nisa, nri.o h:1. oft~nss. dn. pr~priedn.Jc. E' um preceito 
constitucional. A nosso?. constitukão politica é cxpr.~ssa; 
ell:l. autorisa o uso da proprierb.tle particn:.ar mediante 
indemnisação. 

E' o caso em que r. os ach:~.mos. A prospcrid:l.<l.~ geral 
do _ paiz exige a em:mcip!lÇ:ÍO dos cscra\·os ; :~.lei a p&de 
decretar, Drdena.ndo a indemni~ac;:!o do propriel.!lrio. 
E' ist<l o que pretende :1. pro;>osta. do governo que j:i. 
:foi sujeita :i ttprccinçü.o des~t C;tmn.ro., c que hoje tão 
infundadamente scn·e de motiYo d~ dissidencia entre os 
no~sos contendores e nós. 

Creio, e a. histori:l. ahi e>tt"c p!lra attcstar, que ne
nhuma. na<;-ão que teve a instituição da servidiio ope
YOU u emancipação dos ei'cravos de modo mais br:J.ndo 
e suave do que o pr-;,mettc a proposta do governú. 
(:lpoiados.j 

Os nossos vizinhos dn. America do Sul n::io tiverão 
meias-medidos_; dccret:í.riio a emancipo.,;iio geral e ~i
multa-,ea sem indemoi•oção aos proprietarios. 

Foi assim que o praticou a a.ntig"- republica d;~. Co
lumbb. SDb :J. influer.cia de Simão Boli,·ar; foi nssim 
<J,l1C o Í(:Z Buenos-Ayrcs. :~penas independente : foi 35-
~= o~e o fez o P~rú, o6Chilc, a. Boli-via, e o E stado do 
Uruiua,·. 

}. escrnvatur:l em todos esses paizes findou r:t!lida
mcnte; se clles não têm tido mnis prospera carreirll, 
não u devem certamente :i circumst:lnci:J. da pcrtla dos 
escravo~, mais sim ao e~piríto militar, que infelizmente 
desen,·oh·cu nclle•, :i exccpção do Clülc, a c~udilha
ge::::. trro fnncstn. :i. liberdade e no -.;crdutl.ciro progresso 
elos }'OYOs. 

Ahi temos n:1. I::u.ropa a Inglaterra. a França. :t D!
nnmarca, :1. Holl:md:t c Portugal, que dccretáriío a 
emaucipa\·Üo dos seus escr,wos de um" só vez, e com 
restrict:1. c mui incompleta iudemnbt\'iio. 

E ou:mdo o governo do noG>o paiz aprcscnt:t uma 
propo~ta com toJa. a. prudenciR, não >Ó quanto a.o tcmpc•, 
CDmo tambcm qu::tnto :to 1·cspeito d:L prol)ricd<'ttlc, niio 
pú~e e!!e razoavelmente ser cem·Ul";l<lo. 

O Sn. . A:-ot>n.\DE FICt:Em.\:- V. Ex. o anno passa
do. n~sta tribuna, eu tendeu que ha,·ia >iol:t<;iio da pro-
1'~-eà.adc. 

O Sn. _\LE:<CAR AnARIPI:::-TrataYa cu er:tiio da abo
lição Õ.3. escn"·a.tura. sem n con,·cnientc intit:lnni~:u;ão; a 
esse gencro de emancipação me opporia. e oppôr-mc-hei 
ainda. com tod."ls 36 f<)r<;us. N'eEsa occ!t.ião fa.llava.-sc 
muito. e andAva muit-o em vog:1. a. emancipaç-ão do ven
tre s~in indemnisaçiio; DlU8 uiio é isto o que vejo na 
propost!t do governo. 

Se co nobres deput:tdos julgiio haver ofi"ensn. d:1 pro
priedade nas idéa~ apresentad.?.s na proposta do gove!"
no. T'O:r n:io verem indemnisa(·ào cRbal, devem fnzcr com 
que-essas idéa.s se compl .. tcm; mas ntio lhes :~.con;c!h:t 
a prudcncia a rejeição in liminr dessa. mesma. propos~. 

}.. rejd-:.ão, como os nobres deputados querem, e polS 
nisto ~e encerrn. o seu pensamento, de,·e por oro?. matar 
a <;.uestlio. adiando-a ; mas ê :t.qut onde e,;tá o grande 
pen,.o para o paif.· A ides emancipador:1. qu:J.nto maior 
resi~te:c.cia encontrar, tanto maior impul•o receberá da 
opini11o, que a. fa\·orece; e a. violl!ncia do impulso podH:i 
chegar a um pont<J tàl que não possamos contê-lo, 
se::do 38 consequencías p:~.r:t o l':J.iz muito mai• gr.ves c 
f:mes!a-c do que as que poss::io :·esultar de qualquer an
ticip:tç~iio_ ntter.t:1 a situ:~.-;:io ti:~-;.;. cun~as. 

EQ CO:Jti!lU!ll"lHO' ncstt: ~:: t- te:::;:-~ a~ procra'-tinat;~o, atG 
o::.ã:: c· .. :gareu~os ~! 

Já. ~>bserveí que desJ~ :1. ·~poca d::t nci-o:t inàcpen
dcucia. política., a propriet!u·.!e servil foi comiderad:;. 
Como propried'\dc prceo.rÍ3., ')UC tinh3. ue C~.Ca!Jar. ~:!v 
sú a. assembléa con;,titu;r.tc aqui yotou uma lei. pro
mettcndo ao pa.iz a emancip :ç:)o ]c!lt:t e gr-;duaJ do, 
esc~ vos, como tambcm ~ucce~:s•vn.mcnte, c ctn d.iYcrs:as 
legtslaturas com eamar::s <le to.Jos ns crcdus politíco~ 
aqui se aprc ·cnt!lriio pl·.;jec!O.> ;:boliciunbt:rs. 

H\l. neo;te sent-iu o ::t !~· i d~ :!0 U(' Outuhro d<; 18':!3, que 
exprcs6!l.tne:o.te d(:t..:nnLt:O~t :\I) i- ;!O \·~n~Q !S pn>'-·lncw.tB que 
promovessem os n1e:ios ele r...:alizar :.l. cn1anci p:;.<;ã') lc1lt:..t. 
e gradual dos escravos. 

Quando um:1 idé:1. gencrosn, co~::o.; a. ela igua!Ja<l.;, 
moral entra os bo1nens tle tod~lS us colHli\:õe:-, ~'~ gcne
ralisa no puiz; qu<!ndo os homens emÍl:cnt.·s <les'e paiz 
busc1'•o todos o• meios regulares de lev1~-la a efl.'eito: 
quando a ,ciencia. e o e;;pirito de carida:.lc se iucum
bem d-_, í'o!nentar a idéa c tLr-E1e corpo; gmt:lllo, em
finl, o leg1:ludor co11~ao !·a. em un1 texto de lei a forms1 
y,rolnessn. de qu~ essu. igua.hl~lde ~e ha. J.c redizar, 
porque c! um dir<:ito c um prit:cipi<l cllr ist:ia, ""~ ó li
cito duvid:.tr G:t rc:J1Íz!J.~· ào d ess:t. ilté~t. 

l)orta.nto, a }ltl)ptiec.:u!.c, q1~c t inh!1. por iunU:.l.mcnttl 
a in{rac<;:io do direito , e que Cv11stitcia-~,, sobre " 
homem, reduzindo-o :t cou;;n, sob o domínio da licçãú, 
que ó $clll pre ficç·üo e natb mais, l.ls~n propriedade, 
digo, 11iio podin aspirur :tO-i fór<'s de longa dur:v_,iio. · 

Assim a<ptdle~ que a admittii\o, e ll<·iioL .e.;tabelecE,, 
seus calculos <le fortuna c riqucUJ, dt.:YiÜ·'~ ante,·er a 
época da regencra\-ão da r:t,: a. escrnYi:mda, c c::uto:< 
agur~rdar as futu1as eY,.ntnalí-1a,Jes. 

Ninguem pódc no Brazil div:r <[ne :\ cmu:>cipa~iio 
dos escravos o Yem s::lrprenuer , e funcl:lr no\•tt or<lew 
não cogitada, nem cspemàa em relaç-Zi•> :i prop:-ictlàd.c. 

Não ; ninguem o pód.e n.ssc,·crai." era Loa. fi! ; porrp.h' 
!}ua.ndo po~·vc!ltur:t. nüo cre~se:nos nos cscri i~to:t elos püi
J.antropos; n:-to fizcs, cmo> c:tbedal <!a Ü•>utri:J:t dos pl'O
pa.gandistas; nti.o n.ceit:Lk$Crnog n opinii1o Uo5 c.-:t::..dist!lt! ~ 
cumpria.-nos acreditar !!:cs p a l:wr:1s da L·i. 

A lei claramente anuuncia.vn. :.. f utum li i. •e:· ~"·ão de 
escravo, c a i..con:;is:.encia des:-3. propricd:~tlc rcd~ttiv:l
mentc :i <Uo. J.urac:iio. 

Ora, se isto e~t:J. co~si~1~Hl o em jci c: e ;d'J qne 1:0:0 
constituhnos como n:t•;!Lo indetJc n dct:t~, O:::VlHU vew 
dizer-nos que n qtt(st:w é :Jovo.-:' 

O Se.. } ... ~D!~.\l>E FIGCl:!lt.\ :- Y. E);_, cl!z:a llHC era 11 

anno p:tssndo. 
O Stt. Ar.J::-;cAn An.\:11~1:: -O qt1e ca •L:ia Q:·a qu·· 

dccrctat' :1. cJna.ncip:lr,·ão Jo c~C i'~\·o r-;·:m a C!·,1npc'!"entl· 
iudemui ... :v·:w era. Yi··b.r n ii ... ) fl' o direito c a ju~ti 1 ·;!. 
como .aUUir a base fu!-ul~llH!ntal Ua ~oci .. J ,;dr:.·, ~1orqti t 
nü.o pólic h!\\'er sucieU.:l\h~ rc~'l\l;lr sn u rc:.orwitu ;i I·r ~ ~ 
pricd:tdc; era in>tituir a dcpt:::,d ar;:io. 

l\l:1s, pcrg:nnt-:t-H' : a propor;t:t. do gon;r!l'J ú !f..! ::dc t.' 

direito Ue piopried:ul~~ C] ~e O'ô ~H,brt·S Ucputmlo~ •p.c 1~0~ 
contest:ío entcnàf!Cl Oll ú a i :·alêl!~!! ::, ~.!,( ;:1o o!lCréc: d!i. :-:.~ 
proposta. é diminuta, ~ ugn1e r-. t~n1o-la, · csdal·cc ,!ndo-t.o ~ 
com a discusEão, con1 o qtt\'r o go\·cr!lo. 

Este penh:.nnento ~cri~ ~~nnz razoa;·.:el ; I'créi:1 o.q ... k 
prctendt.:In os nobres d~·put::d o::. f.! 1 ,~ \':tnt~n· tropc<;os ;,1 
m:~.rch:J. da idéa CJL!lnc.ipadora, hostili>artdo o go,·cr::w. 

Grande distancia ·..-aí entre a prude=te aceitac;-:!o d:~ 
propo:'ta. ministerial par:J. di•cati-1:1., e a suu in: medir.::< 
repulsa. 

Ü3 nobres deput~dos qt:e fail iio c::n dcscúztczi:. do n:i
niste:·io por ter aqui ::~prcse!:lt~tlo a ma propo.-ta, qunnd0 
já havia. um projccto "-cerc!l ua mater'a da li!,erttl\' :: ~ 
dos cscr:wos,orgunisudo por um~ commiõ~ ão por n<ÍG uo
mead.J, não podel'!l J.clx:!-1" ele i n co1·:cr ~a pecLa. de dcê
cortczc!'. repelllndo &ern ~ :.; ~!~H~ as idé~s que o go·.;erao. 
no cumprimento de um:J. attrilJui~·:.o le;;:•l, vJÍcre~c " 
.nosi:!l. considera.<;z:iú. 

... ~ mais comczlnba <·'i ,·iiiJ~O..~ rl!•111cr n:!c JJãrJ faça
mos o qt1.e p~etcud.~m os. n.oht (;S ~(:l)uta\l~~ _l1~i7i.ad_?rc .. 
de um movnnen!.o retrogra:!o ~\. no~s-1. Cl·;ilisac;ao ~ 
hostil ao actual mir.k!eric •. 

~i~;~~~~~~;~t~:~tf]}:;E"g: 
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Depois que fizetnos essa lei, promettendo expressa
mente ao paiz a emancipação, Pr:tticámos ~iycrsos 
:tetos que nos hEo prepara:J.o paz:n a. ~poca definlttva d& 
liberdade de escravo : a!;!;nn a.ht estão em nosso corpo 
jurídicos lei de 1831, que julgou criminoso e punio o 
:r:úico de negros boçacs, e a lei de 4·· de Setembro que 
o cxtinguio. . . 

E até quando ha,·cmos de esperar por outras provt-
1encia9 preparatorias ~ 

Se a propostJ. do governo deter:nin•'l.s'e a cmaucipa
;:ão geral e immedi:l.ta, os nobres deputados tinbão 
razão em seu espanto e terror; mas é preciso attender 
q_ue 3>$Ím não é. Con..-ém, sem dnvida, que a. eman
!lpação comece a realizar-se, é este o pens•unento da 
?:roposta. O go,·erno, apresentando-a, int7nta a consa
g:raçào d: um grande melho~mento soc1al_, _que u:rge 
r~liznr, t1rando-o de;se em bruta em que esp1r1t0s retro-
gados o querem manter. . . . . 

Se não bastão essas prondenc1as preparatonas J :í. 
~xecutadas, qnae> serüo essas outras que dcsejão os 
dignos preop1;1antes, ~ que possão impedir o come~o da 
ílbra ~ · 

Certamente referirão-se aos meios de augmentu a 
:1ossa população pon-in de immig:ação, 11: qual nos da:r:í. 
!>raços para a laYoura e para. as !ndustr1as . 

Quem rellecte sobre os acontec1me.ntos do nosso. p:uz, 
immediatamente reconhece que aqu11lo que podiamos 
:ia.zer j:í. fizemos. 

Regul:imos a propriedade territorial pela lei de 1850, 
qne fú-mou o direito dos particulares sobre os terrenos 
occupados, e constituio o domínio publico sobre as 
terras devolutas;. medi'!los p~os pa~a ~s _colon_ias, 
iJrocu·nndo as mata fcrte1s e ma1s nccess1>ets sttuaçoes; 
~stabclecemos colonias agrícolas, onde pudesse o e!!tran
:geiro achar l_ugar predispQsto para. ha-oi~ar e laborar; 
:nas qual o cx1to de todas essas pro\·ldenctas ~ Nenhum. 
E a raz:io disso todos nós sabemos. A razão é que o 
Europeu niio dei= de bom grado o s$1 paiz nata! .Par& 
ru entre nós buscar fortuna, fundando uma familia, e 
esforçando-se para adquirir cabedaes, porque teme e 
contagio da escravidão. · 

E' esta uma verdade de que estamos convencidos ; c 
' se ns&im é, parece injustifi.cn..-el que insistamos em pre

tender obter colonisação antes de abolirmos o trabalho 
escravo, que em toda a parte do mundo é incompatível 
com o trabalho lh-re. 

Menos producth·o do que o trabalho espontaneo, o 
~balho forçado é uma fonte de males, é um obstaculo 
oara o nosso melhoramento social; cumpre, pois, que o 
~emovamos. 

Esperar que o colono ven~a.pa.ra então supprimirmos 
J escravo, é sotfrer o supphc1o de Tantalo; c termos a 
:.~gua aos labio~ sem poder liba-la. 

A Europa nos con,·ida e nos otre:ece os •tus super:t
bundantes bra~os ; de nós depende te-los ; c tüo sómente 
QS teremos, q~ndo pudermos dizer que a escravidão é 
spenas uma remini~cencia , uma tradição do nosso 
~111Ssndo. 

Não queir:tmos in,·erter a ordem natural das cousas, 
que a experiencia e a ~abed~ria nos en~in~o. . _ 

Para outros pontos d:t Amenca concorre a tmm1graçao; 
oora o Brazil j:í.mais ella. se encaminha.. O Brazil, mais 
iertil em ternu;, mais abundante em minas, cortado de 
maiores rios, poS>;uid~r de mais e~ten~a.s pr_:lias, po:rque 
:Seu. de parte no monmento da Lmmtgrnçao '! Porque 
tem escr:t.voR. Pois acabemos com esec obstaculo ao 
nO~SQ pro•pero porvir. 

Os nobres defensores da emenda do projecto de res
posta á falla do throno dizem que ,·otando-se pelo pro
jecto tal qual está redigido no topico relativo ao elemento 
:oervil, temos implici~mentc ..-otado pela. propoata do 
::0\"erno tal qual se acha; e entã.o dizem que querendo 
:;:'esernr a s=liberdade de vota<;ão nas questões espe
ciaes á proposta go\·ernative, pretendem modüicar esta. 
:redacçã4. 

ltla.s,Sr. presidente,sc os nobrcsdeputadosargumentão 
"'~>r esta fórma contro~. o topico du resposta :i. !alia do 
ihrono, nós, que o :~ceitamos2 devemos t:!mbem dizer 
que a emenda contém uma. idéa retrogr:Joda; quer que 
p:1remos, que nüo demos um passo na sol :.J·:ão co pro
~lema emancipador; por conseguinte,"::i:o ?odemos vo
:-.ar pela eme:tda. 

O Sn. -~=--nn.,n& FJGUEIB.\ : -- Púde CO!lSeguir-se o :3m 
por ou:ros meios. 

O Sn. ALENCAR -~BARIPE :-Então os nobres dêpu
tados podem vot&r pelo projecto de vo•., . de graças t::.l 
qual ei'tá. Se tanto insistem na :tdopçii.o d.'l su~ eme=da 
é porcue !lella encobrem um pensamento hostil ao go
verno~ e este p.1nsamento a..<:Saz se tem revelado. 

O Sn. A:.-nn.\D& FIGUEJL\ :-:E'ensamento hostil são as 
idéns c a pita.es da propost:>.. 

O Sn. ALEsc.m _-\.IuRJPE :- XiiÔ aeeita-L:ts, ·~ ::ão 
quer~r fazer nada, é cont~n~ar cstac:iona:rio, ~~_!.sto ~é 
o que "ii." podemos admlttlr em VlSf::'- da OJ;'m;ao tao 
fortemente pronunciada pel:t populaçao brazllen-a que 
por todos os meios tem-•e re,·clado. . .•. 

Diz-:e que não e5ta.mos nn opinião pubhca prcllls
postos para a emancipaçiio ; mas quando ,-e~os os 
1mmediatos :representantes da povo nas assembleas p:-o
vinciaes decretar quantias para ella.; 9_uando yemos a~ 
alforrias dos escravos fazer-se nos dias festivos e :::o 
meio dos :tpplausos da nação; quando vemos fol-:!:a
rem-se associaçiics para reunir capita~s ~:~ra a~ c.o
numi<;ões, não I?odemos dizer que o p~z ~ao est:~ prc
pa:rado, e que mnda não quer a emanCll:l:I.Ç'\0. 

O ~1\. A:-iDR.\DE FtGcEm.\ : - Est:í. preparado ps.ra 
fazê-la por outros meios que não os da proposta. 

O Sn. ALENCAR ÂRARIPE :-0 paiz o que nlio quer é 
a ema:Jcipa(·ão sem direc,;ii.o,_ sen'!_o o problema re~o!: 
vido pelo acaso ; o que. a. nuç..o nao. q~er nem deseJ_~ .., 
que obsten;os ~ystemati~mente as 1dea.. da l?~pos,-. ; 
o que o patz nao tolera e que se explor~m p:uxues po-
líticas :í. somb:ra da g:rande questão soctal. • 

Dizem os nobres deputados que a resposta á falia -:o 
throno lÕ.e:J.tifica-se inteiramente com " proposta .:.o 
go,·e::..lo ; mas . nquel!-e.s q~e têm !_:llado sobre e;._:a 
questao, por mlllS habilidade que hnJllO mostrado, ::: ... o 
tkm podido nem poder:;.o provar esta these. . . 

Uma observa~ convem fazer, Sr. presidente, e c 
que os nobres deputados que taxão o miniaterio . ce 
promotor da scisão do partido c:?ns~ador porque cmda 
d&solur-ií.o da momentosa questao, sao os mesmos que 
o anoo' passado, como aqlii já. se tem observado, pro
mOI:érão com insistencia. e nii.nco o andamento de!sc. 
me•ma quest:io incitando o gabinete de 16 de Jufr.o 
a SRbir da. posiÇão que elles denomina vão de inerte ·~ 
perigosa. . _ _ . . 

Se então profhga.va? o go\·erno por nao tomar a. llll
ciativa na auestãol niio podem hoje esses nobres depu
tados. sem -not:>.vel e manifesta ineongruencia, apre
sentar-se guerreando, e procurando crear obstaculos á. 
marcha do governo, que com franqu_eza louva v~! ;mu: 
me a si :~. direc<;iio do elemento serv1l; elles forao asu1 
os mais nronuncindos nesta questão. 

ú Sn. --~.sDR.\D& FJGU&IU :-Y. Ex. é que se pr•>::::::
ciou em sentido contrario. 

O SR. AL&sc.•n An.uuPE :-Eu reclama...-a que as p:·c
videncias rdativas i emancipação f?ssem decreta·~::s 
com c::iterio, sim, mas nunca com deliberado propoe::o 
de procrastinar a época da su:t realização. Na 1mp:e~:~ 
manifestei este pensamento, pugnando pela n:_cesHda~e 
de resoh·er no corrente anno a magna questão, por,-:o 
termo :i i:tcerteza que incutia receios nos senhores e ~~-
menta,·:~ perigosa_s esperan~'!ls nos ~scravos. .. . , . 

Ora. ouem a>Hm escrena na 1mpren'a nao F'-"~ 
a.char~se-em contradic~ suet~ntando ~s idéas que ,;·.;s-
tenta hoie. . 

Diz-sê aue sustentando as idêns da proposta. =iio ~:l
zem~s maiS do que inaugurar um!" é!"& de perig•Jg c_:~ 
neraJ perturbaçii.o ; que vamos preJUdlC.'tr !-Odas as re.:.
Çoos eco::.omicas do paiz. Creio, ::ir. pre~ulcote, qu~ •·! 
não h:t um srande engano da r:1.rte dos illustres dep;:
tados, b& falta de estudo do que se p~ssa em no~~o, r:x::z, 
ou pelo mt!nos esquecimento passagetro do que J"- '":" l , 
viriio e apreciár.1o. 

Quem a.Sl'iste ao que se p~ssa e-ntre nús~ de 1850 :•.::.~i! 
cá com rehçii.o :J. suppressio do trafico, nao pôde,..~-.:.::
t~ semelhante idéa. 

O Sll. A:<DB.ADE FrcCEnu : - X:io tem paridade .cl
gum::s.. 

O ~ .... ~w;::.c.\1\ .. !l.ll.\IUPI: : - T~:n toda. Quan<!·J :;«;-
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timoa da prohibição do trafico dizia-se que a falta. de 
supprimento de braços Africanos havia de trazer a ruins. 
da no~ lavoura. Vejamo,, porém, qual foi o exito da. 
prophecta. 

Em 1848, pouco ILlltes da. data da. lei da suppressão 
do trafico, importAmos 60,000 escra.vos vindos da. Costa. 
d'Africa, e neBS& proporção mais ou menos forão os 
annoa anteriores e immediatamente posteriores ; por 
conseqneneia 1 erão milhares de braços que opaiz rece
bia annnalmente para o se11 trabalho, e aos quaes ficou 
de subito privado. 

A conseqnencia deaee snecesso, segundo os va.ticinios 
·dos seetarios do trafico de escravos, era a. diminuição 
r&pida e mui sensível da. nossa prodncção agricola. 

lllas, Sr. presidente, a Providencia encarregou-se de 
mostrar a fallibilidnde dos ealculos interesseiros, a 
improcedencia das razões ~opbistieas, e quão acertados 
and:í.rão os patriotieos cidadãos, que tiverão valor para. 
realizar o beneficio. . 

Tenhiio o nobre visconde do Rio-Branco, presidente 
do conselbo de zninistros1 e seus illustres companhei
ros a energia eufficiente para. fazer e.gora o bem cks
prezando pbantasticoe terrores ! 

Voltemos á nossa demonstração. A producçio a.gri
cola que no pensar dos presagi:l.dores da nossa. cabal 
rui na , devia, depois da cessação do ~rafieo negreiro, 
decahir e aniquilar-se , não só não deca.bio nem ar
ruinou-se, cemo cresceu, sem paralysar por intervallo 
algum. 

No anno financeiro de 1849 a 1850 , época da ex
tincção dG referido trafico, a producçiio da lavoura. 
brazileira. foi do valor de 55,000:0008 ; no anuo se
guinte foi demais de 67,000:000S, e progressivamente 
cresceu essa :tJroducçiío de tal fórma que, dez annos 
depois de termli!ado o commercio de escravos africa • 
nos, ella. subia a um valor de znais do duplo do a.nno 
de 1850, isto é, a t12,000:000SOOO. 

De então pan. cá. sabemos q_ue a agricultura. do paiz 
prospera, e o paiz :formou em si a. convicção de que sem 
o braço escravo podemos ter lavoura, desenvolver· a 
nossa riqueza, e chegar ao grão de adiantamento -e civi
lisação que nos compete como o povo depositario da.s 
grandes tra.dições de nosso& a.'\"oengos, e predestinado a 
sustentar e desenvolver o sentimento catholico na Ame
rica do Sul. 

O antigo erro de que no Brazil niio podia haver la
voura sem o homem africano e os descendentes da 
raça etllio.Pica, já desa.ppareceu á luz dos fact.,s e da 
experiencm. O norte do Bfazil di-nos authentico do
cumento. 

Se os fact<>s passados devem servir-nos para expe
riencia, para precaver o futuro, não póde ha'\"er argu
mento mais e,oquente, em relação :í. questão que nos 
agita, do que o do• algariij:nos acima. apresentados. 

Eu e:: tendo 9.ue a 9uestiio actual está em cil'CU1ll5tan
eias ainda mUito maiS faYoraveis do que a. da suppres
são do trafico. Qu:1ndo este cessou, dei...'Úmos de rece
ber annualmente 601000 escravos·; entretanto a eman
ctpa.~ niio ~erá. }á.m:l.i!l ap-ruenta.r el!.te tesultado, 
essa. rapida diminuição uos braços do trabalho. 

O Sa. . .A~DRA»E Fu;m:ta.t.:-Oh! senhores. 
O Sn. ALE!'ICAR ARARIPE:-A emancipação não po

derá retirar do trabalho um numero tiio crescido de 
braços. A retirnda gradual dos br&fOS libertos pelare
forma do estado servil não póde produzir sensível abalo 
e :funeato effeito sobre a lavoura. 

O Sa. DcQuE-EST&ADA TEIXEIR.l:- O argumento é 
falso. 

O Sa. ALEliCAJt ARARIPE : -A raziio deste facto eco
nomico não é um accidente; é uma grande cau.a. que 
domina toda. a econGznia social. Isto quer dizer que o 
trabalho escravo não é tiio productivo como o trabalho 
lin·e. 

Se a. rapida e notavel diminuição dos braços escra
vos, por occasião da cessação do trafico a.fricano, offe
receu este resultado, devemos concluir que a diminui
ção lenta e pausada dos braços que a emancipação h 
de retirar do serviço dos campos, nao causará. a mina 
da Jlrodu~ção a.gri.cola. . . . 

Concedido, porém, que algum pa.ssage1ro preJWZO 
pudesse sobrenr á lavoura em consequencia. da emau-

TmiO 1 

cip!'ção do eeeravo, esse prej~ dentro em eurto priiZI> 
sena assazmente compensado pelas vantagens da pro-
ducçio do trabalho livre. 

Será. Pf17iso apontar exemplo 'f Ahi o temos recente. 
ftagrante a.mdr.. 

Os Estados do Sul óa. União-Ámericana do Norte 
jnl~ perdidos quando foi-lhes imposta pela guerra. 
a total e 1mmediata abolição da escn.varia. Mas poncoa 
ann_os hiio decorrido, cinco apenas, e já. a prodncção 
a.,nncola desses Est:tdos é superior i p~ucção dos 
tempos da escravidão ! 

O homem, que vê taes factos, que podemos chamar 
milagres da liberdade, não h~ita em concorrer para a 
suppressão d:L escravatura em seu J?aiz, convencido de 
que pratica. um acto dellouva.vel"patriotismo. (Apoiados.) 

Dominado por tão nobre sentimento, e certo de que 
os illustres deputados que impugnão o topico da rea
posta á fa.lla do throno relativamente ao elemento ser
vil, são animados do mais patriotico ardor, espero que 
elles voltaráõ a nós como irmãos em crenças, como 
partidistas sinceros que não visiio a fins secundarias. 

O Sa. ANDII.ADE FtGnttnu:- Nã.o visamos a nada. 
Uepillo a insinuação. 

O Sa. ALE:sco~.a AaAlllPE : - Qual foi o paiz que, 
tendo a institui\'.iiO da escravatura~ a emancipou em 
tempo mais dilatado do que nós 'f Nenhum. A Ingla
terra, a França, Portugal, a Hollanda e a Dinamarca, 
que tinhão colonias com escravo8, nüo lev:irão maia de 
30 annos a. estudnr e solver a questiio. 

O Sa. DuQuE-EsTRADA. TEIXEIRA :- Não ha paridnde 
al~~- . . 

O Sr.ÁLENC.\R ARA.8.1PE :-lia inteira paridade, porque 
elles tinhão alli os mesmos interesses 9.uc nós temos 
aqui; porquanto suas colonias eriio agr1colas, e da la
voura. vinão, trabalhando .com escra.vos como nós. 
Sendo assim, estavão no ~:.te5lno caso em que estamos. 
A Wlica differcn.,.a. que podemos notar é que os inte
resses dessas colonias enio em menor escala do que oa 
nossos. l\Ias isto não q_uer dizer que o direito que os 
habitantes dessas colonu~os tinhiio :i. sua '(lropriedãde e 
aos seus haveres é menos forçoso do que entre nós; tiio 
sóment~ porque elles erão apenas alguns milh:tres de 
iudividuos, e nós somos um po'·o de lO,OUO,OOO de 
almas. A q,uestão é peneitamente igua.l. 

As co!on1a.s franceza.s e inglczas immediatamente que 
realizárão a emancipação tiverão rapida e incessante 
prosperidade. . 

As obras que nos historiüo estes factos demonstrJ:o a. 
verdade de tão notaveis progressos. 

O Sa.. DuQUE·EsTI\ADA TEIXEIM :-E o que ISOffrerão 
os :mtigos propriet:J.rios 'f 

O Sa. ALENCAR ARAaiPE :-Os antigos proprietarioa 
soffrêrão, porque a emancipaç:1o féta de qua.l~uer ma
neir:~o que seja não póde deixar de trazer sacrilicios aos 
prQprictarios; mns pergunta..se se esw~ ncrificios são 
ou não um dever em beneficio d:J. communhão gernl 'r 

O SR. Dt!Qm:7'Esnu.n.l.. TE1"-E.1U.: -V. Ex. qne1: 
impôr aos nossos proprietarioa os mesmos sa.crificios 
q_ue a França impoz aos seus 'f 

O SR. ALENCAR AB.\aiPE : -Não quero a mesma 
cousa, e tanto assim que aqui procuramos alliviar os 
encargos que, devendo ~cahir sobre todos, irão inevi
ta.-elmente gravar mais onerosamente sobre a classe 
dos agricultores, os quaes terão bastante patriotism~ 
para. dignamente corresponder á espectativa dos sen5 
concidadãos. 

O illustre deputado lll"gumenta em um terreno muito 
falso, suppondo q_ue nós q_ueremos o mesmo que ae 
fez na França e na Inglaterra.. 

(Ha. dit>crsos apa.rtu.) 
Ji deu a hora em que devem findar os nossos tra

balhos ; portanto não proseguirei, como aliás desej~va.; 
e aq_ui interrom:t>O a serie de considerações que tinh& 
de fazer. Aguarüo-me para a discussão da proposta do 
governo, reservando o meu voto com aquella sinceri
dade de que é capaz o cidadão que se co!l!&gl'& &() 

serviço do seu paiz. 
Voto a favor do projecto de voto de graças tal q_aal 

est& redigido, e recuso a minha. approvaçii.o á. emenda. 
16 
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SESSAO EM·30 DE !IL\:IO DE ltm. 

~8áo ~ 30. ~~- ~alo. 

'1'1\ESlJ>EIICIA. ~ &B. ~()j>"J>l\ b}\ ·~~J?T. 

SClCUlltc>. - Expedifflte.-Au=ilio ó. obra. Chorograpkio 
Jt.istorica. do Imperio ~ Bra::il.-1/a.tricula lk · t.ftu:. 
cf4nüi.-Na.tllf'Glu0ç&l. - Jabi~o 'de! ~elheiro J. 
M~ de A. Brotero.-L~ ao.r ~arga.dcrú J. B. 
Li.tboo; 1. P. ·da ~ e D. F. B. da. Sil~irll-,;....Mci
wicula. de e&luda.ntu.~ õe "~io. rk ~llill~ 
dnoot.u. Ob•mi4çõea &o. Sn. · Altnca.r-At'a.n~ e Coelllo 
Jlodrigut8."-0rdem do dia.-:-Seuüu noi:turnM: Oli-.. 
.,..çõe& · do3 Sri. /)Uqu&-E.triu/4 Tri=ira. e Arulrtl<U 
Figueira..- Rupc~ta. 6 (al!G do throno. Inacursos dà, 
Sr:s. ·· Dvqw-l»Jr.rula Tfta:eira, Jvnt;ueirlJ, 'AndrQde 
Fig~iro e T~r'a. Junior. ·· · · ~ · 

Ao meio-dia, feita. o. ehalll8da, e a.ehando-se pr~-
tell oa Srs. Conde de Bae~dy~ Pó~llli. Parànhog; Pinto 
Pésáoa 'Guiniarãea, An~o do Amãra1, Piuto 1!1oreira, 
.JoiO ··l.1endila,' Joaquim 'Ptdro, ·Gama Ceiqueira;' Jo~ 
Calmon, BitteneoQl't, Fen-eira da Veiga, Aureliano de 
Carval11o, 'Pinbliiro, Soum· Réis, · Püíto. de C'aml!OI; Ca
p&Dema, Luiz Carlos; .Affõ!iso de · Carvalbó ', Alencar 
.AMpe, Sqbral Pinto; Menezes Prado, Bahia., BarãO dll 
I.aguna, Mello Rego, Coelho Rodriguee, So!U& Ntineé, 
Card060 de ])íenez.es, Simões Lope,a, Jl!Jleen do Paço, 
~ de Auadia, Ferreira Vianna, Fiel de Ca.rvallio, 
.Azambnj~ Jer~n~o Peui~o, J~uirn· de 'Mendonça • 
.Ar&njo L~a,_caãJL!lo ~. CnU: f!la.ebado, Rapose 
da. Camara, ~aebto ~. Con:êa, Dias da RoCha, 
Dionyaio Martins, Per4igio Malh~, Ev&ngelista r.o;.. 
bi.to, · _1'aqu~;Mon~ii-o· ~e Cutró, . Au~to.'Cbave~~, 
Carne= da. Cunha, · Ferre1ra de Agul&l, ::itqueu-a. Men
du, Buão de Anajattlbo., ·Janqueira:; ·Córrêa de Olivtira, 
Augusto de Oli~eiriL,·-Alldrad'e' Figuéin., Duarte de 
AZevedo, Bario de Araçagy;· Pallla Tóledo1 Foutú, 
Moreira da. Rocha, :aranoel Clementino, Pereit1r'Frauco1 
Floriano de Godoy, Dominguee, Ferreit11. ~e Tei.x.eino 
Junior, Candi4o d& Rocbã e Gomes da Silva, abre-se 
aseSfão. · · · · · · 

Comparecem d~_pois de a.b~rta. a ses~io os Srs. Pau
lino de Souza, Barão dn Villa da Ba.rra, Camillo Fi:
gueired~, Ba.ndeirtl de Mello, :Mello M?raee, Araujo 
Góes, C1eero Dantas, Ca.nedo, Costa. P111to, Rodrigo 
Silva, :Mello M&ttoe, Candido Mutta., Antonio Prado, 
Theodoro da. Silva, Pereira da Silva, Henriquesl.. Lean
dro .Maciel, I<'. Beliaario Gonç:tlves da Silva, Lima e 
Süvt-, Duqne-E&trada Teixeira, Casado, Fansto de 
Agn!a.r., Leonel de Alencar, Diogo Vasconcellos e Dio
~ Velho. 

Faltiio com p:nticipa<;iio os Srs. Afsis Rocha., Bo~s 
:Mooteiro, Candido Torr..s, Fern:mdes Vieira, Nebl&B, 
Pederr.eirll!, Rosa e Salles ; e sem ella. os Srs. Almeida 
.Perein, Batros Cotra, Be1.-jamim, Gah·~o, Çomes de 

Caatlo, J. éj.e ~cal', Leal de Menezes, Pinto ~r•\-
~-~to ~é ~.~t4!· ~ ]i'j~ii; 
·-- Lê..éê e •liProva.-ée a &et& da 'az~.tec:edente. 

O ~· 1• · SzcaaUJo d& eolll& do ieguinte; 

a::U~Ii'fl: 

U:n offiCÍC! d,o~; ~ imJM:ri~, ~mm~~o, 
~~,poúa, que ' 18 dera .eonhlc.tmelllo daa a~~s 
a:eatâ eamar& áà pmiden\}iu. dl.e"pro---:;nclr.a ·d~ ~~. 
l!eS. P!~-1! .e 1?~\!tl~ eo~~ 3.& ~!Ü~' ~da
rias ~e_D.~ -~~~ ll~U~ J!fO!lll~~ e n' 
2•· :~:.=cito ~-·....; • ..,.....,. o nreenc.IUmento daa 'Vf.g&ll que 
Da8 "";;' ' • i:7e ~õt$ de.iiái-.10 · oa Sis. eómelhei
ioB ~~i:~ ·eo~·l!Alioel ~zitonio ·pn.rte 
~~~'1~oro Machado ~~ P.eretn. da 

··Ôut.TO do ~~o ministerlo, enviando, em addita
mento, o otfieio da ptéàideneia. ~ provin.cia de S. Pa.ulo 
acompanhado da o.eta da eleição a. que ultimamente 6e 

pxocoileu no _eoJ!egio .de P~ybuna. do 2• di.stricto da 
:meams provmclL -.A arebivar. 
· Outro do ministerio da fazeM&, enviando • repre

sentação que. a ·.~ :uunici~&:l dá cidade d? Griío
l'dogól, provmcm <le · :f\ltna.s, dir1ge á assemblea. ge~ 
legwativa. ~indo a. revogação ou modificaçiio da _lei 
n..-1~'507 de ·26 de Sétembro de 1867, na parte relauva 
aos ~postoa por ella erea.dos.-A' eommiasaão d& orç!t-
mento~ · · · 
•· 'I:iéz do 1° secretario do &ell&do, em·~ndo, '{IOr não 
ter ·o méemo senado ~do dar () 6CU COII"CDtlllleOto, 
a8 pro~ài~ que · autorísão o gov~rno para. m:J.nde.:r 
~atrjç~ cli:Vera!)s estuda.n;et.~lnteiJ:ada. 
· QuiTo ~ coziego M&D.oel da Costa. Hono~ato, offere

c:endo ümexémPlar: do Diceiona:óo tQpopphico, es~
tiatioo e hi&torico d& proyincla. de Pe11!a.mbuco, um di:o 
da · Deacripção topograpbiea e hi1tor~c:a da Ilha. cio 
Bom-Jesus e do a.sylo doa invalidoa da. pt.tria, e nosio 
biatoriea e topograp})iça da cidade de tÃrrientes, um 
ditO da 3~ edição do eomP9dio de eloqnencia, ~tica 
e ~ijeo. littenria., t um dito dA 2,~ edição da v1d.& de 
~~· San~ sob o titulo. ~ Btroina por excel
le»cia.-Reeebido COIIl agrado. 

·um requerimento de ·~rarcos Rodrigues de Je~u~ 
Madeira; pedindo 'para fazer e::ta.me do l• a.uno medi <?O 
da ·Bahia , pre&tando antes do acto o do preparator1o 
qúe lhe 1alta:-A' eoznmiaeão de iustrucr,ã.o publica. 

Outro de AlfredO Angu~to da. Costa. Machado, pe
dindo tuei- aeto do to a.nno medieo da. cõrte, prestando 
&ntée elo acto o do preparatorio que l!>c falta..- A' 
1t1üi:Da coUlmi&.ão: · · · , 

O~tro : d~· J~BÁ Antonio de Al~eida, pedindo fazer 
exame 'do ·1 o aiúio medico da c6rte, pr.:atando_ antes do 
~): d~ Prepàn.torio. que lhe ialta. -A' mesma CO!:!

:DllSSüO· 

ó,;tro de Carlos Fernn.ndes Eiras, pedi11do para fa:zer 
exame do 1• anuo da fMuldade de medicina da corte 
que ~u~ta CI)DlO ou,-iD:te, depois de. eY._hi~ir o pre
Paratono que lhe falta.-A' me~ma comnmsao. 

Outro de' Luii Rodólpbo Duq_tie-E~tr~da 53y~o. pe
dindo pará sennatriculado no· 1 o :u1no da faculdade d~ 
medicina,' f!W!ndo antes o e.-.,;ame que lhe falta. - A' 
meama commissüo. 

Outro de João José de Sant'Anr.a Junior, !_ledindo 
para hizer exatõe do 1• anno medico da cõrte, prestan:.o 
antes do a;cto_o~_ dos prep!!l"llwrioii que lhe faltão.-:-A' 
mesma cumtmssao. 

·o~tro de Antonio Vieira de Rezende, pedindo para 
~r ex:Uue do2ó auno medico ~e~is de ter pr~ta.do \) 
de anatomia, qtte lhe falta. exl:1b1r p:u-a conclutr .~ 1•, 
colll!iúera.ndo-se válido o exame de mgle_z, que p f, z 
na e..col" cl., marinha.- A' mes:::a comiDlSsã,_,. 

Outro de . .; ph ... rmaceuticos do co~ de eaudc do exer
cito, pediDilo que lhes seja concedido o . addicional de 
40S, .a. P.Xduplo do _que pere~bcm os. m~dicos e IL!feres
capelli;~ . ! ·~ ex erc1:o. - A co:nm1Sbao de marinha ~ 
:;u~~a. 

- Ontro <h _: :·m~ndade das Al::::as da m::~triz da \illa 
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SBSSA.O EM 30 DB MAIO DE. 1871. 123 
do Pilar, da provincia._da.&Alag&ls, .~do ~ 
para J?Omlir bens de rniz até a.o valbr d~ tO:ooos;~· 
com~ de fazecd&; 

Outro de Joaquim Cãetâ.n~. de S~iíza .Coil!ieir9~- ~ 
díndne- lhe fac& eft'eetira.a tença de 808·&Dnuaell que 
lhe foi coueedida· p()r dec:;re.to de. lO ... ~ . Dezembro de 
1839.-A' coiilli:üuão de pensões e ordenados. 

Lêm-ee, jtüpo-ee objectQ de déli~ràçio; e vãO a 
imprinúr para enl:r:lr .n& ordem dos: .trabal.hos, os pro
jectoa C?m que concluem oa eeguin~.parecerea: 

AtTXu.IO .t. o8u. caoaoiau.Pau.. BlSTCIIUCA. DO uri>zluo oo 
Wm.. 

« O Dr. Alex&:ldre Jooo de Mello Mo~ em 8 de 
Novembro de 1870 réquereu ~ gov~rno imperial 'iue 
mandasse prevenir a secçüo . da contabilidade da· seere
t:uia. do imperio {l&ra incluir todos ·oa &nnol no orça
mento o credito mareado na lei n. 1,3t0 de 2~ de 
Agosto de 1860 _para_pág~entQ· do& V,?lumea d~ su 
obr• Corognphl&· hi.itonea· do Impeno do Braz1l1 de 
que o go"erno fôra autoriiâdo peh mesma lei a 8.81lig
nar 1,1!00 exemplares. 

« E11.tendc' o supplicante que, eendo esse auxilio por 
volllDle da dita obra, e constando esta de dez volumes, 
deve-se'-lhe pagnr anntia.lmente· a: quantia de 4:00081 
i propor'(ão que forem sendo publicados os referidos 
\·olumee, o que vale o.mesmo que pagar-se ao pe
ticionaria 40:0008 pela. obra toda. 

a O governo imperial, entrando em duvida se · • 
auxilio de que se trata era concedido por toda a obr& 
ou por , ·olume da mesma obra, consUltou eobre este 
ponto a seeçií.o dos negocias do imperio do conselho de 
estado. 

« A. secção entendeu que á. 3.8$embléa. geral competia 
fixar a intclligencia da referida lei. 

« A. commissiio de fazenda, tendo examinado a petj.
çií.o do r.upplicante, e cOnsiderando que, :l Tista di re
dacção clara. e positiva da lei n. 1 ,340, o auxilio con
cedido é de 4:0008 por l 1000exemplarea ou 388ignaturaa 
de toda a obra; considerando gtie o decreto le~tivo 
n. 1,776 de 26 de Julho de 1870 mandou cumprir esta 
lei, e que a. parte final do art. 10 desse de.ereto, deter
minando que se diatribnisaem annnalmente pela.a re
partições publiCli.S oa 1,000 exemplares da obra até á. 
conclusão dests, não põde em boa hermeneutiea auto• 
risar a intelligencia de que o adverbio annualmente 
refere-se a p~ame!lto e s~ á distribui~ ; é de p~ 
recer que foi 1ntençao do legislador conceder ao suppli
cante o auxilio de 4:000B por uma só vez para a pu
blicação da mencionada obra, constasse ella de um ou 
de muitos Yolumea, de.,endo, portando, ser adaptada a 
egui.nte reooluç.ão: 

a A. assembléa geral resolve : 
a Art. t.o O auxilio de 4:0008 concedide pela lei 

n. 1,34.0 de 26 de Agosto de 1i66, mandada cumprir 
pelo decreto legislativo n. 1,776 de 2G de Julho de 
1870, é por 1,000 assignatara.s ou exemplares de toda 11. 
obra Chorographia bi.stori~::& do Imperio do BrazU, quer 
conste de um, quer de muttos volumea ou tomos. 

a Art. 2. o Ficlo revogadas as disposições eit1 con
trario. 

a Sab das commissõea, em 30 de Maio de 1871.
Cnrdo•o de Mene:.cs.-Araujo Lima. » 

li.~TIUC'CLA liE ESTUII~~'TES. 

«Joio Vell8so de Oliveira pede para ser admittido a 
exame da.a ma.teri.&a do 3° anuo di escola. de marinha, 
que frequenta como oavinte, depois de approvado em 
pbyaica, materia do 2• a.nno, de que aindA não prestou 
~ame. 

cr A eommiel!ão de imtr11cçiio publica. niie v.; inconve
niente em ser deferid& a pretençiio do eupplica.nte, uma. 
yez que, exhibido em tempo o attestado de apprGvação 
do exame de pbysiea,e pagas 311 ta.xae legaea rela.tiv:J.S 
ao 3• anno, em nada so!fre o ensino publico. AJ&im, 
<Jfferece a m~ma commi.slliio á <:amara dos Sra. depu
tados o seguinte proj ecto: 

« A aBIIembléa geral reEolve : 
" Art. 1.• E' o goTCmo autorisado a ma.ndar :uimittir 

a eX&lll.e daa ~. de 3• &nno da escola de,.marinha 
o álnmnó ouVinte JoiO VellOso de Oli-f-eira, depOiS de 
e%líi'b~.appro~· de phjà!e&; ll1lit.eri& 40 2• anno; de 
que IIUlâà: não p'reStoü enme:-

ci Art: 2.o ~v~ aa ~çijea eaí contrario. 
• Sala'dàa co~ em 30 ,de Maio-&! 1871.

IJ; 4 J'a1lo da BarN.~F~ro tk Aguiar. • 

. .. Alberto . Ulj88e8 RibeirO Lô · """"'e ' uê &e•.• to . .. ···~.;.·:....,._, ... ~ .,....,. ~r""' _pa.raq; · ~n ::ftos ia~ ~":dc,·'R:~cma os exames por e e 
• ~ Á _oomiDisaiQ de ~~ pu'blica, ~vendo in

convemente algtim em· ae aceitarem em uma f:t.euldade os 
exaines feitos em outra, de materiàa em. ambas ~:
das, uma vez que são "todoa. preàt&doa perante eomnue
.sões autoriaadia por lei; e àa approvaçõejl implicã.o a. 
presnmPÇAo c1a· que·oa eetudantae approvados •tudl.rio 
regnlariJlente'e eom proveitO; é de parecer que seja de
ferida a: pretenção do supp1ieante, par& o que oft'erece i. 
cama:ra doa Sra. deputados o aeguinte projecto : 

« A. a:sâembléa geral reâoive: 
• Cl( Art. t.o E' o governo autoriaa<k> a mandar aceitar 

como. váJidoe naa ficuldadea d11 medicina. 08 exames de 
latim, fra.ncez1 i.nglez, geographia e hi.storia1 rtheoriea. 
e poetica, feitos por A.lliert.O UlYMCS Ribairo Lopes n& 
faculdade de direttO do Recife. 

• Art. 2.0 Revo~ aa disp'oaições. em contrario. 
cr SalA-das couuni8sõea 1 30 de Mato de 1871.-

B. da Vil/a da Barra.-Ferreira <k Aguiar. » 

. " Aristides A~o Guarani pede para ser admit
tido a exame dae material do 6,o anuo da escola. cen
tral, que fle<1uenta camo ouvinte. 

« A coii1llUSião de inatrucçio p11.bliea, attendendo & 
que houve injustiça em não ter sido o supplicaute.pro
poato pela escola. militar, der.is de fin11o o ouno da.. 

arma ae artilharia, para o • anno da escola central, 
nni.S: vez que o facto .de ter o supplieADte uma apyro
vaÇiio simples na aula. secundaria do . 2• &nno, nao o 
POdia privar des&e' direito, visto como só em 1863 o 
aeereto n. 3,083 exigio, para p91ier ~omar-se o ~ d• 
baohàrel, todas a.s approvaçõee plenas, e . o supplieADte 
começou a cursar a escola. militar em 1862; attendendo 
JJiaja a que, além de niio ter a lei elfeito retroactivo, o 
referido . decreto n. 3,083 expressamente . põe fóra do 
alcance do· art. . 305, que dispõe eobre o caso, 08 alum
noa·a.uteriormente mUriculadoa; attendendo, finalmente, 
a que o supplieante jurou bandeira sob a condição de 
estudar ti · curao com-Pleto de engenharia, Bein qu.e o 
governo lhe impu:eeae limites ou restricções, ·tendo 
além disto o aup.P!ieante feito a campanha do Para
gnay, onde foi fendo; é de parecer que seja deferida. 
sua pretenção, pars. o que oifei-ece & camara dos Srs. 
depuWloa o seguinte projecto : 

a .A assembléa geral resolve : 
" Art. 1. o E' o governo autcm:sado a mandar ad

mittir a exame das materiaa do ~· &nno da escola. cen
tral o alumno ouvinte Aristides A.rminio Guaraná, 
a.fini de poder obter o gráo de bacba.rel em mathema
ticaa. 

a Art. 2.0 Revogio-se a.s disposiçües em contrario. 
a Sala das coznmissõea, em 30 de Maio de 1871.

Ferreim de Aguiar. - Bo.rilo da Villa da Barra. » 

a Rodrigo Lopes de B~to pede para 9-ue aeja ~ceito 
o exame de portuguez, fe1to na academta de mannha, 
para o fun de poder matricular-se no cnrso pbarma
ceatico. 

a A. commi.ssão de inatrucçio publica não vê incon
veniente em serem a.ceitoa ein uma. faculdade os exa
mes feitos em outra., porque aão todos prestados perante 
commissões autoriaadaa por lei, e, em tal caeo, o es
tudante appro\:ado se presumia habilitado • .A.esim_pen-
8&IIdo a commwio , entende que deve ser defenel:& & 

petição do aupplicante, para o que oft'crece o eegw.nte 
projecto: 

" A. assembléa geral reeoh·e : 
a Art. Lo E' o governo autQrieado a mandar 9.ue se 

aceite como válido o exame de portll.guez , fetoo na. 
academia. de marinha. pelo alamno Rodrigo Lopes de 
Brito , para o fun de poder o mesmo matncular-se n~ 
cnreo pharmaceatico na faculdade da eórte. 
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.·•• « Art. 2. o Revog>io-ie as disposições em eon.trario. 
,c.. Sal& das commiBIÕeB, em 30 d.e Maio de 1871.

B.arllo da Vill4 da. IJIJrra.-Ferreira de .Aouior. » 
c Manoel Carlos Devoto pede _para matricular-se no 

l• anno medico da faeuldacfe da Bahia e pre6tar uame 
das respeetivu ma.terias, depois de examinAdo e appro
"Vado em portuguez, prepa.ratorio que lhe falta. 

c A eommisaão de inatrucçio publica, attendendo a. 
que o aupplieantc não pôde preatar o exame que lhe · 
1alta por força maior, e que iguaes concessões a outros 
se têm feito, é de parecer que eedefira a pretenção do 
eupplieante, ofl:'ereeendo para. iaeo :1. eamara. dos Srs. de
pmados o seguinte projecto : 

a A a.ssembléa geral wolve: 
« .A.r.t. l.• E' o govemo autoris:J.do a mandar desde 

já admittir á matricula do 1• :lllllO medico da faclllda.de 
de medicina. da. Bahia. o alumno Manoel Carlos Devoto, 
o qual só poderá. prestar exame dae materias do mesmo 
3.llDO depo1s de examinado e a.pprovado em portuguez, 
unieo pre,l'-aratorio que lhe falt:J.. 

a .A.rt. 2. 0 P..evogio-ae a.s disposições em contrario. 
« Sala du commieeüee, em 30 de Maio de 18il.

Barilo da l'il/a. da Barra..-F~rreira. tk .Ãgwar. » 
« Francisco Eublio do Naeeimento Siloça pede para 

ser admittido a prestar exame d3.s materias do 1• anno 
do.cllrSo jurid.i:o de S. Paulo, deJ)Ois de approvado em 
geometria, prepar:~.torio que lhe fnlt:J.. 

« A commissiio de instrucção publica, attendendo a 
que o supplieante não prlll'tou o exame que lhe falta 
por força. maior, e tendo etn vista iguaes concessões já. 
feitas, é de parecer que seja. deferiia sm pretenção, e 
?fl:'~reee :i. ca.mara dos Srs. deputados o seguinte pro
JCCto: 

" A assembléa. gersl resolve : 
c .A.rt. t.o E' o govcmo autorisado a manda.r ad

mittir a exame das materias do I o anno da faculdade 
de direito de S. Pa.ulo, que frequenta como ouvinte, o 
a.lumno Francisco Eulalio do Nascimento Silva, depois 
de exhibir. attestado de approvaçilo de geometria, unieo 
preparatono que lhe fa.lta. . · 

" Art. 2.• Revogiío-se as di~posições em contrario. 
c Sala das commissõcs, em 30 de )Iaio de 1871. -

BarlLo da f"illa da Ba1ra.-Ferreira. de Aguiar. » 
«Francisco Duarte Cruz Netto pede para fazer exame 

do 1° anno medico na faculdade da côrte. depois de 
prestar exame de bi~toria, unieo preparatório que lhe 
falta. 

«A com missão de inEtrucção publicn, a.ttendeodo a. 
que o supplicante deixou de prestar o exame de his
toria por ter estado doente, bem como que est:i nelle 
habilitado, e já. frequentou o I• anno pharmaceutico 
durante o anno passado, o que tudo prova com docu
mentos, é de parecer que seja. attendido em sua pre
tl!nção, para o que o!fcrece ó. camara dos Srs. depu
tados o seguinte projeeto: 

« .A. a!sem b lêa. geral reaol v e : 
• .A.r.t. t. 0 E' o governo autorieado a. mandar a.dmittir 

desde já. á matricula do 1• auno medico na faculdade 
da cõrte o estudante Francisco Duarte Cruz Netto, o 
qual, só depois de approvado em historia, preparatorio 
q_ue lhe falta., poderá ser admittido a exame das mate
nas do mesmo anno. 

"Art. 2.• Revogão-se aa disposições em contrario. 
« Sala. das commis&ões, em 30 de Maio de 1871.

.BarlJo da Villa. ® Barra .-Ferreira de Aguiar • ., 

« Olympio de Barcellos pede para que se lhe conce
da fazer t'xame das materi.a.s do I• anno medico da f::t
culdade de medicina da ctkte, que frequenta. como ou
vinte, depois de exa.miuado e approvado em geometria, 
unico prepnratorio que lhe falta. 

c A c"mmirs.'io de 1nstrucçlio publica, attendendo a que 
o snpplica.nte niio fez por força maior o exame que lhe 
íalta., no qual alili.s ~ aeh:1. bn.bilitado já. para ser e:x.n
mit>~do, como prova. com documentos; é de parecer 
que seja deferida. sua pretenç"-~ pa.n. o <;_ue Gfi'et~ á 
camara do5 Sra. deputados o seguinte projecto: 

"A assembléa.geral resolve: 
<< Art. 1.0 E' o g·lverno antorisado a mandar admit

~ir a. exame das materia! do t• anuo medico na ú.eul-

dade de medicina da côrte o alamno ou'l.inte Olympio 
de Baieellos, depoi1 de exh.i'bir &ttestado de a.pprova
ção de geometria, unico prepat·atorio que lhe fait&. 

" Art. 2.• Revogão-se u disposiç.õea em cvntrsrio. 
c Sala das commisaõea, em 30 de Maio de 1871.

Baf'ão da Vill<l da Ba.M'<' -Ferreira. tk Aguiar. » 
« João CIU'los TeiXeira BrantUo pede para ~er ~mit

tido a ezame das ma.teriu do 1• anuo medico na facul
dade da cõrte, depois de examinado e approvado nos 
preparatorios que 1he faltão. 

« A eommil!t!ão de instrn~ publica, attendendo a 
que o supplieante deixou por força. maior de prutar os 
exames que lhe faltão; nos quaes .alüis prova estar habi
~itado, é de parecer que se defira sua pretençiio, e !!ara 
1sso. ofi'.oreee á. camara dos Srs. deputados o segumte 
prOJCCto: 

« .A. assembléa geral resolve : 
« .A.rt. J.o E' o governo autorisado a. mandar admit

tir a exame das ma.teri.aa do 1 o &IUlO medico da facul
dade da côr.te o alumno ouvinte João Carlos Teizeinl. 
Brandão, depois de ex.bibir attestados !le npprovação de 
pbilosophia e biatoria., preparatorioe·que lhe faltiio. 

« .A.rt. 2. • Revogii.o·se u di~poiiçü.s em contrario. 
" Sala das commissões, em 30 de :r.Iaio de 1871.

Barão da Villa ds Barra.-Ftrr~ira de .A!Juiar. » 

« Joaé l>Ioreirs da. Silva Junior p~de para ~er admit
tido a exame da.s materias do 1• anuo medico d<~. f~cul
daJe de medicina da. oorte, depois de approvado e:.n· 
philosopbia, preparatorio que lhe falta. 

« A comm1ssiio de instrucção publica, attendP.ndo a 
que o SUJ?plieante não fez o exame que lhe falta por 
força ma.10r, e a exemplo de outras eoncessües identi
cas, é ~e parecer que seja attendido em ~ua pretenyão, 
e J?llr& 1180. offerece á. ca.mara dos Srs. deputados o Ee
gumte proJecto : 

« .A. assemblé& geral resolve: 
« Art:. t.o E' o ~verno autorillado a mandar admittil· 

a exame das matenas do to nnno da fdculdade de medi
c~na. da cõrte, que frequenta como ouvinte, o alumuo 
José Moreira da. Silva. Junior, depois de exbibir attes
tado de npprov.ação de pbilosophia, unico prepara.torio 
que lhe fa.lta. 

" Ar.t. 2.• Revogão-se as dispoõiçijes em contrnrio. 
" Sala das commissões, em 30 de !IIaio de 1871.

JJariio da Villa da Barra.- Ferreira àc A~uiar. » 
« ~o.sé l>Iauoel Cavalcanti.de Almeida pede para ser 

udm1tt1do a exame dss matenas do 1• a:nno da. faculdade 
do ~ei:.O do Recife, depois de approvado em portuguez 
e hlStona.. 

a A eommissão de instrncçilo publica, attendendo & 

que o supplicante se acha habilitado nos preparatorios 
que lhe faltão, como prova com documento~, e que -.ó 
por força. maior deixou àe prestar os respectivo~ exa
mes, . é de parecer que seja deferida sua pretenc;.ão, e 
para 1580 ofi'erece á. cama.ra. dos Srs. deputados o se
guinte projecto : 

" .A. assembléa geral resolve : 
" .A.rt. 1.0 E' o governo autorieado a mandar admit

tir a exame das materias do 1• auno da. faculdade de 
direito do Recife o alumno ouvinte José :Manoel Caval
canti de Almeida, depois de cxbiLir atte>t:ldoe de ap
provação de portuguez; e histori:a, prep&ratorios q ue'lbe 
faltão. 

" Art. '2.0 Revogão-ae as disposÍ)Ões em contrario. 
" Sala. das commissões, em 24 de :\I:lio de !Sil.

Barão da. Villa. ® Ba.rra.-Ferreira ./e .lyuia.>·. » 

" Hilario da Silva Figueira Junior pede para se;· 
a.dmittido a. exame daa materiaa do 1° anuo medico Da 
faculdade da côrtc, depoie de examinado e approvado 
1101 prep.aratorios que lhe faltiio. 

" .A commiMSo de instnteção publica, attendendo a. 
que o 11npplicantc tem todoa os preparatorios exigidc.~ 
por } .. i, á. excepç.<io do de bigtori.a. que lhe falta c oue 
por motivos juatificavei.a deixou de o fazer, é de pa
NCBr q,u~ •ej~~; attend~dn. a sua pretençiío, para o qne 
offerece o segu1nte proJeCto : 

« .A. assembléa. geral reaolvc : 
" .A.rt. 1.• Fica. o govemo autorisndo p:<r3 mandar 

admittir a exame das materiaa do 1• anno medico ela 
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fàeuldade da côrte O aluml'lO do 1 o anno pbsrmaceutiCO 
Bllario da. Silva. Figueira Junior, depois de exhibir a.t
testado de approvaçiio de historia, unico preparatorio 
que lhe falta. 

« -o\rt. 2. 0 Revogão-Ee as di aposições em contrario. 
« Sala. das commiS!ões, em. 30 de Maio de 1871.

Ferreira. da. V~!a.·- Ferreiro. de Aguiar.- Barão da 
Vil/a da. &J,na. » 

~AT\."RALIUÇÕ&S. 

Lem-se, julgão-se objeeto de deliberação, e vão a 
imprimir p~a entrar na. ordem doa trabalhos, os se
gumtes proJeetoB: 

« A assemblé:!: geral re~olve: 
a Art. !.< O go~·erno fica autorisado a. conceder carta 

de naturalisaçã.o aos subditos portuguezes Domin~os 
Alves c:b. Silva, residente na previncL& do Rio de Ja
neiro, Francisco José Pires, residente na. provincia das 
Ala.gõa.s, Cmtodio Manod de Oliveira, residente no Rio
Grande do .Sul, Manoel José da Costa., residente em 
Porto-Alegre, e ao subdito francez Vidnl João Felix, 
residente na cõrte. 

« Art. 2.• Revogiio-~e as disposições em cootrarie. 
« Sala das sessões, 30 de !11aio de 1871.-T. Alencar 

Arar.:pe.-Cardoso de Mene=ea.-Jfe!lo Moraes.-Barão de 
Anadia.-Sou::a Reis. " 

« A Sksembléa geral resolve: 
« Art. 1.0 O governo fica autori.mdo n pass:1.r G:trtà 

de natura.Jifavão a Ernesto Gomes da Silva, naturul 
de Lisboa, maior de 50 annos de idade, morador e 
ea.eado na cidad~ de .Jacuby ha mais de 25 annos, e 
enc.~rregado de fazer cobranças. 

c Art. 2.0 Rcvogíi.o-se a~di•posições em contrario. 
" Sala das. sessües, 25 de l\la.io de 1871.-Jeronymo 

M. N. Penido. u 

Lêm-se, e vão a imprimir pa1·a entrar na ordem dos 
trabalhos, as seguinks redac•:ões : 

.:IUBIL.U:.lo DO ~O:o;SELHEII\0 J. !\1. DE .\. BUOTEIIO. 

« A assemblta geral rewlve: 
" Ait. 1.• Fica o governo a.utorisado a jubilar o con

selheiro José :Maria. de Avellar Brotero, lente csth~
dratico da t• ca.deira. do 1• anno da. faculdade de di
reito de S. Paulo com todos os seus veocimentos. 

« Art. 2.• Revogadas as disposições ~m contr:~.rio. 
" Sala das commis~ões, em 30 de M:uo de 1871.

...4. C. llutlrir1ue~.-Jo•·é Calmon. » 

LICE:SC.AS AOS DESE::UBARGADORES J. D. LISBOA, J. P. DA 
• GRAÇA E D • • ~. Do DA. SILVEIJL\ .• 

" A aseembléa. geral resolve: 
« Art. '1.• Fica o gover::o autorisado a conceder ~o 

desembargador da relação da cOrte, adjuoto do tn
buoal do commcrcio e ministro adjuuto do conselho 
supremo militar e de justiça, Jo~é Bapti!!a Lisboa, um 
anno de licença com. todos os seus venctmentos, quer 

• .de um quer de outro tribunal, para tratar de sua saude 
na. côrte ou fúra della. 

c· Art. 2.• J{evogadas as disposições ~m contrario. 
" :Sala da• commi~,.je~, em 30 de l\la10 de 1871.

A. c. /lodriaue~.-Jo'i Calmo11. " 
a A nseembléa geral re~olve: 
,, Art. \.• Fica autori•auo o :;:overn .. a. conceder ao 

de~embarga.dor d'\ r11la<;ií.•> do )Ia.ranhão José Pereira. 
da Grac;&, um anno de Jicen<;a com to~os os ~cus. ven
cimentos para trll.tar de sua sa~de o~'!_e lbe convier .. 

" Art. 2.• Si\o revogadas a11 d1spos1çoes em contrano. 
cc Sala das cnmmi<,;;,,., em 30 de )laio de 187!.

.A. C. ltodrigu•.•.-1 o.•,: falmon. " 
., A as'-embléa geral refolve: 
« Art L• I<'ic:1. o ~=:overno autorisado a conceol.er a.o 

conselheiro D. Franci8co B:!.lthazar dll. Silveira, de~~em
bargador da relação da côrte e procurador da. corõu, 
HOberania e fazenda nacional, um anno de licença com 
todos os l!leu& vencimentos pan tratar de sua. Baude on-
4e lhe convier. 

a Sala das commie,v.::~. em ::10 de Maio de 1871.
A. C. l!odriy•cr•.-Jv•e Calmou. " 

llLl TRICt:L.\ JIE ES'J'UJI.l!\lTES. 

" A aW!mbléa geral resolve: 
" Art. 1.• Fiea o governo autorisado para mandar · 

admittir desde já. á. matricula. do 1• anno ·medico ua 
córte ao alumno Domingos Lyra da Silva, o qual de
vcr:í. mostra.r-se habilitado no prepa.ratorio que lhe 
falta., para poder ser a1mittido a. ex.a.me das materias 
do \ 0 anno. 

"Art. 2.0 São revoga.da.s as disposições em. contrario. 
" Sala das commissüeil1 em 30 de :Haio de 1871.

A. C. Rodrigue.r.-Jost' Calmon. " 
"A assembléa geral resolve: 
" Art. t.o Fica o governo autorisa.d& para. mamhr · 

desde jã. s.dmittir á matricula do 1° anno da fuculdatle 
medica da Bahia o alumno João Baptista Monteiro J.e 
l\liranda Ribeiro, o qttal deverá mostrar-se habilitaclo · 
no preparatorio que lbe falta para poder ser admittitlo 
a. exame das materias do 1 • auno. 

"Art. 2.• Sã.o revogadas as disposições em contrario. 
" Sala das commissões, em 30 de :illaio de 1871.

A. C. Rodt•igue.r.-Jose (;a/mon. » 

"A u.ssembléa geral resolve: 
"Art. 1.• Fica. o governo autorisado para manuar 

que se aceitem como válidos na faculdade medica Ja . 
côrte os bXames feitos na. escola de mariuha pelo alum!lo 
Joaquim Marcellioo de Brito Netto. 

"Art. 2.• Siiorevogadas as disposições em contrario. 
" S:~la das commhsões, em 30 de :llaio de 18il.

A. C. 1/od•·igt~cs.-Jo.,é Calmon. >> 

« A a.ssembléa. geral resohe : 
"Art. 1.• Fica o governo autorisado para mantb.r· 

que se aceite como válido na f11culdade medica. da. cür
te o preparatorio de portnguez em que foi approvaJ.o 
o alumno Joaquim Jose ·Torres Cotrim, na aca<iemia 
de marinha, e que 11eja o dito alumno matriculado no 
to anno medico. 

" Art. 2.• São revogo1d:ts asdispo•ic;üea em contrario . 
" Sala das commissões, em 30 de )l:lio de lSit.- · 

A. C. 1/odrigt~es.-José Calmun. u 

" A assembléa geral resolve: 
" Art. 1.• E' o governo 211torisado a mandar admi!~ir 

:i. matricula do 1• anno medico, na faculdade da corte, 
o estudante Fra.ncisco Soares Bernardes de Gouv.;a, 
sendo-lhe dispensll.dos alguns mezcs que lbe faltão par:.:.. 
attingir :í. idade legal. 

"Art.2.• Süorevogadasnsdisposi(!õell em contrario . 
• Sala. das commit-'s.;cs, em 30 de )laio de 18i !. -

A. C. 1/odrigucs.-Jost! Calmon. " 
« A a~sembléa geral resolve: 
" Art. 1.• E' o govemo autori,ado a 1nandar admittir 

:t fazer acto do I o anuo da faculdade de direito do 
Recife o estudante Fr:mci8co Bor~es M:~.rques, depci" 
ele examinado e approvado em matnematicas, prep::.ra- · 
torio que lhe falta. 

• Art. 2.• Siio rev<lgada.s a& di>posic:õe% em contr:nio. 
" Sala das commiFbiies, em 30 de )laio de 1871. -

A. C. Rodri{!Ue·•·- ·oxé Calmon. " 
" A assembléa geral resolve: 
" Art. !.• Fica o governo :mt01·isado para manibr · 

matricular no 3• annQ medico da côrte, o t>harmac..:,..
tico approvado Josú Borges Ribeiro da. Costa., depois 
de IL)'provado em inglc:r; c ~atisfnzer a lei na I•&rte ré
Jath·a. aos exames de anatomia. e ,Jby~iologia, qtt<! !r<:
quenta como ouvinte. 

" Art. 2.o São re~·o:r:~das as dispo~içõcs em eo::~trario. 
" Sala da.s commissões, em 30 de :llaio de 1871. -

.L C. RodrÍ!Jilr.•.-lo-'15 Calmo11. " 

" A assembléa ger-1l resoh·e : 
" Art. 1.• E' o governo autoriea.do a mandar acei ~:.r 

na íucnlda.Ue ele medicina da. BaLia o~ exame~ <ie la:im 
e franccz fcíton na do 1-~ecife pdo eótudante Joiio <lc 
Moraes Vieira da Cunha.. 

" Art. 2 o Siio revogada• as dispo,içõeM em contrar:o. 
u Sala das eomrni•sõe•, em 30 de :llaio de li:!il. -· 

A. C. R.odriyun.-Jo•i Calmo·•· " 
« A auemblén geral reçoJve: 
"Art. 1.• Fica o governo autori~;n.do para ma.n·l~~ 
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ms.trieula.r no 1• anno meiico da faculdade da c6rte, 
o alU!DnO Leopoldo Gustavo Rodriguea da Costa, Dio 
d'odendo ser admittido a exame da8 reapectivu mate
rias eem mostrar-&e habilitado no preparatorio que llie 
i alta. 

« Art. 2.• Revo~io-ee as disposições em contrario. 
" Sala das commtaeões, em 30 de Maio de 1871. -

A. c. Ródriguu.-Jo&l Cafmon. " 
Entrão em discussão, e são approva.<bs aem debate, 

as redacr.õea que forio a imprimlr na sessão antece
~cnte aobre a aposentadoria a Odorico Segismnndo de 
Arnaud, provimento de officios de justiça, e pensões a 
·di versões. 

CJlEAÇÃO DE OrFICIOS DE T-UIELLIAES DE l'IOTU. 

Entra em discusaão a redacç.ão do projecto creando 
n" município da eôrte maia quatro officios de tabelli.1o 
de Jlftas e dous de escrivão de orphãos. 

o Sr . .&leDear .&rarlpe:-Sr. presidentA!1 a rP.d:ie
çíio do projeeto, ágOD sujeito á. nossa conijideração, 
não eatá na conformidade do vencido. Este projecto 
segundo foi approvado contém manifesta contradicção, 
como passarei a mostrar. 

DiBSe que a redacção não est:í. na conformidade do 
vencido, porque o que a camara appl'ovou foi q_ue fi
casse supprimida a distribuição nos a.ctos prattcados 
P"los tabelliiies de notas, sem fazer distincçi'io al~a; 
e por consequencia a suppressão da distribuição diz 
respeito a todo o Imperio e não sómente á. côrte. 

<..'reio, portanto, que tenho toda a raziio em dizer que 
fi. redacção não est:í. na conformidade do vencido. O 
·\'encido :foi a suppressiio da distribuição , e esta sup
pressão niio podia a commi~sii.o restringir á côrte. A 
emenda approvada continha uma dieposi?ão~geral que 
ubra.nge todo o Imperio. 

A commissão quiz t:tlvez harmonisar lL contradicç.ão 
que achava-se na disposição do paragrspho uni co do 
art. t• com a disposição do art. 2•, mas a camara. bem 
·vê que a commisslio nüo tem poderes para tanto : ella 
Dão podia innovar um pensamento, quer ampliando, 
quer restringindo a materia adoptadn porZesta augusta 
camara.. 

Se J?Cr esta parte vemos que a redacçiio não pôde 
~ubeistir, Yemos igualmente por outro lado que ella 
l>ii.o póde ser approva.da, attenta a contra.ii.cçüo em 
que se acbão as diaposiçúes que já mencionei. 

O p:ua~rupho nnico do art. 1• diz: " Fica suppri
mida a distribuição entre os tabelliães de nota'l do 
mesmo município. " 

O art. 2• diz: " A distribuição dali escriJ.>turas, e 
outros aetos gue a têm, será. conservada umcamente 
como medida ae ordem, podendo as partes escolher o 
tabellião de sua confiança. ,· 

Ora1 Sr. llresidente, como é possível conciliar essas 
<luas cl~post<;õee, mandando uma supP-rimir a distri
buiçiío DOs act.,s de ofiieio de tabelhão de notns, e 
~3.11dando ontra. conservar essa mesma distribt.ição 
como medida de ordem '1 Foi c;>mo medida de ordem 
<! ue se estabeleceu a distribuição; o que o projecto a 
este respeito conse..,"l'a não altera a esBA!ncia da COII.Sa 
existente; é perfeita inutilidade. 

E', pois, e'idente a contradicçiio entre as duas disposi
<,,õee, e assim <1.:<-ae o caso do nosso regimento, o qual pre
vine que, impU,"'Dada a redacção de qualquerprojecto, e 
r~conbecida a incongruencia ou absurdo, volte o 
mesmo projecto á commiseilo :respectivll, afim. de &er 
concebido nos termos em que deva aer. 

Da maneira porque 8A! acha o projecto é inconcilia
"el em suas disposições, pois que em um arti~to sup
prime a distribuiçio, e logo depois em ou.tro restabele
ce-a e sómf:n~ accresoenta-como medtda de ord~m ; 
acercscentamento escusado, que não deatr6e a antino
mia e o :mtlgonismo das idéu. 

Não foi por outro motivo eeniio como medida de 
•miem que outr'ora &e estabeleceu a distribuiçio. Ella, 
além de regular a eompetencia do funccionario que 
devia rm~ticar o acto, teve tambem por fim facilitar a 
bunca das escriptara• e saberem as parte~ onde se nchão 
u" in~tru:nen~! dos contratos, quando os qucirito cu
minar. 

Na côrte distribue111-se milhares de escriptnraa, e 
em vista da nota da distribuição re8pectiva veri~ca-,se 
que distribuirã0-88 nestes 10 ann011 ultlsnos U,t14. ea
cripturas,. sendo o termo médio annnal de 2,W<J:. Já. 
se vê .••••• 

O Sa. PaE:SIDENTE : - .A discussão é restricta á. re-
daeção. , . 

O Sa. AI.El'lcA.a AuaiPE :- Pretendia mostrar a ne
cessidade que temos V.e manter a distribuição ; mas, 
como V. Ex. me taz esta obSA!rvação, soa docil, obedeço. 

Terminarei repetindo que as disyoaições dos dous ar
tigos da maneira por que estão nao po:lcm ser aoeit&ll, 
pois que constituem entre si absurdo e contradicção. Re
queiro, portanto, a V. Ex. que consulte a cam&l'& se 
com effeito existe " contrrulicção e antinomia entre as 
dwu dispoaições, a.fim de que o projecto possa ter o des-
tino competente. , 

Vem á. meaa, é lido, apoiado, e entm em d.iscnssio, 
o seguinte requerimento : 

a: Requeiro que seja esta augusta camara consultada 
sobre a incon!ZI1lencl& e absUrdo g,ue resulta das dis
posições conti~ no paragrapho umeo do art. 1• e no 
art. 2• do projecto, afim de que, reconhecida a incon
gruencia e absurdo, tenha o pro>jecto o destino marcado 
no regimento desta casa.-T. Alencar Araripe. » 

O 8r. Coelbe Bodrt&aes pronuncia um difcurso 
que se acha no Appendice. 

Vem á. mesa, e fica para ser apoiado em occasiio 
competente, o BA!gtünte requerimento: · 

a Requeiro que aupprimão-se o paragrapbo unico do 
art. t• e o princi!lio do art. 2• até a palavra-a distri
buição-; devendo aer de novo remettido o projecto :i. 
commissão de redacçao.-A. Coelho Rodrigu~l. • 

O Sa. ALENCAR AIUII.IPE (pela ordem):- Sr. presi
dente, em 'ista do que acaba. de decla:rar o nobre re
lator da commissãu de redacç.iio, peço a V. Ex. );lar& 
consultar a casa se me concede permissão para retirar 
o meu requerimento, poia que da. maneira por que o 
nobre relator propõe mais :facilmente se consegue o fim 
que deBA!jo, caso o men pedido não encontre obsta.cnlo 
em alguma disposição regimental. 

O Sa. PRESIDENTE : - Se~tDndo a disposição do 
art. 150 do regimento, é indispensavel q:~e a camara 
julgue primeiramente se ha incohereneia, absurdo ou 
contradicçiio no vencido, para 8A! poder entrar na dis
cussão da materia, afim de sol ver-BA! a incoherencia, 
absurdo ou contradicçiio. Portanto, é nece!sario o re
querimento do honra.do deputado, para qne se possa. de
cidir essa quest:io, sem o que não é pernuttido discutir a 
materia do projecto a.doptlido pela camua e fazer-se-lhe 
emendas que não são de simples redacção, como BA! dá. 
a respeito das emenias que o Sr. Coelho Rodri~es 
acaba de enviar :í. mesa, as quaea seriio aubmetttdas 
opportunamente ao apoiAmento e deliberação da casa. 

O Sa. ALENCAR. AIUB.Jt'E : - Segundo a. declaração 
de V. Ex., mantenho então o meu requerimento. 

Sendo approndo o requerimento do Sr. Alencar Ara
ripe, e submettcndo-se o projecto a nova diac:ussão, 
são apoiadas as emenas do Sr. Coelho Rodrigues; e 
não h:Lvendo quem pedisse a palavra, é approvado o pro
jecto com as mesma~ emenda&, e remettido ú. com
missão de redacção. 

!'.RIMEIRA PARTE DA ORDEI\1 DO DIA. 

SESSÕES NOCTUI\NAS. 

Continúa n discussão do parecer da commissiio de 
policia rela.tivo :l.s sessões nocturna.& :1.s sextas-feiras e 
ll&bbados. 

011 Srs. Duqae·Edrada Tel::lelJ'a e &Dclrade 
Flpelra fazem algumas obSA!rvaçüea. 

O Sa. PaESIDEliTI!: : - Nio terei duvida em dar par& 
ordem do dia. o parecer da commissão de policia que o 
nobre deputado indica; não o fiz o anno passado, porque, 
estando a fi nd!ll' al'essãolegi~lativa, achaváo-eependentc& 
de decisiio eutros assumptos que cumpria tratar de 
prefere::1cia ; m:ts :~gora o farei, não direi para amanhií, 
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porquanto a or~ do dia eontém diversas ~Mterias que 
c_~re ~1ver P __ rim_ eir. o, poréD;t_ eep.ero. . . _ _ r.a:iefaz,u COlD 
brendade o Jl:edido do illustre .lllembro. - - -
~to" outn:!_ndica~, lt ~inmiesZio de policia 

apmwmtari. aina.nhã o eeu pa:eeu, que j! ee acha 
formulado. 

O Sr. A.Ddrade Plaadra :faz algumas obsern
çõea. 

Vem. 11. meaa, . é.lid.o, apoiado, e entra em àiscu:ssão 
o aegumte requtnmento: · · ' 

" ~~ueit;Q o a<ll.~ento até. q_ue entre em discu.aslio 
~-parecer djL_ ~miW88AO de_ polie1a sobre a red~'<o da 
refO~ proJectada do regtmento.- A. Figueira.. " 

Pedindo a pal:J.vrn o Sr. Costa. Pinto, fi.ea a discus
aiio adiada. pela hora. 

SEGUND,A. PARTE DA ORDEll DO DIA. 

RESPOSTA J.. F AI.J.A llO TIIIIO!IO. 

Continúa a di~C11Bsiio do projecto de resposta A falia 
do throno, com a emenda apou!Aia. 

O Sr. Daqae-E8&rada Teb~rll'a pronuncia UIP 
-diae1lr8o que se acha no .Appendice. 

e Sr. •uaqu~lra (Attrnçllo)·-A e:lln3.la acaba 
de ouvir o moti"o pelo ql11ll "oito á tribuna; tenho de 
prillcipaliiiente dar uma explie&çio âcercs do que disse 
o nobre deputado, que tiio brilhantemente aeaba _de 
i:Ul,r, em rel'çií.o á minha humilde individualidade. 

Hontcm, Sr. presidente, quo.ndo me referi á. proposta. 
do sovemo, deelereique não poderíamos aeompnnb:J.r 
o ·mmisterio se pórventura os ill~ mmistros re
cuassem nesta 9.uestüo; não tive em \"iHas formnbr a. 
no~~a prévia opmii_ío áoerca. de nenhum dos pontos de 
.qàc se compüe a proposta do governo. O meu pensa
mento ficou mu~to claro, muito definido ; quiz dizer s.ue, 
no nobre propos1to que tem esta camara de fazer a.lgu
ma 'ooUS& em prol da. emanciptçà• do elemento servil, 
se o govemo recuasse, nós, que temos opilliito já ma
nifestada, não poderiamos acompanha-lo. 

Seria tanto da parte do governo, oomo desta camara, 
um acto menos previdente e menos patri•tico. 

NãQ se toca em pontos desta ordem para deixa-los 
depois em anciosa suspens~o. 

Eu niio tive a preaum~io de quertr logo oleclarar 
que a. nc688. opinião em todos oa pontos em que se di
vidia a proposta do governo estava. prévi.3.mente mani
festada; c devia aer roem di~rerepaneia adopt&da. 

Esta csm!lra sabe perfeitamente que nesta materia, 
espcei~lmente SOCial! Ó no8110 dever apreSentarmos -ema 
condueta muito prudente e moderada; e se porveatura 
apparecesse um ci~dão ~ feliz, tão ill116trado que 
apresentas!e :co se1o de&te parlamento, ou f6ra del!e. 
um projecto tal que pudesee reunir as adhe&õe$ gcrae~ 
ou ns da grande maioria dos Bra:.ileiroa, eu proclama
ria : este ·homem é benemerito da. patria ; nóa todos 
-deveríamos adoptni- o seu projecto. O q,ue cu não quiz 
dizer nem di~se !oi que a proposta lolevm ser aàoptada. 
:ca •nn totalidade. 

T~ntlo o pniz •ido agit:.do desde annos a c~ta parte 
por uma prOJ>IIgand& que tem entrado no animo de 
todos 08 Jlraziteiroe, hoje níi.o é mais o«a.;iii.o de recuar. 
{Apoiado•.) Já que<> governo teve a coragem de apre-
6entar eo;ta qt· •tiio, não deve rctrO~>~:Ildar d1ante de 
um" di~~eidcncia qualquer. O que eu quiz coDdem~:~ar 
íoi n possibilidade d11. :fraque1a, wu nunca impór 
a minb:~. o_piuiüo sobre a opinião de quem quer 
que fosee. Eu niío prejult§Uei a propofta do govemo; 
pelo contrario, ~a.iba o rneu nolirc a:uigo que, redi
gindo o projccto de re~po~ta á. falla do throno 11clo modo 
que cu fiz, eu tive grande cuidado em que du suas 
palavras tliíO rcsulta.~~c uma prévia manifeetnçíio de 
opiniiio, e que pude~se maniatar o juizo e conicicnc:ia. 
ciC quem quer que foese. Foi este o meu proro•ito, e 
tanto que não me referi !J. gero!'ào futuro, e sim ás 
9t1'~õu. dndi>-.Jrna. Este plural salva todu& n.a inquic
tnções. X a. rceposta á f..Ua do throno tem cabida todas 
as' idéas, todas u.s a,~~piraçõe8, EÓmcnte ~:ão t•;m cabida. 
e entrada alli as opmiúes daquellc~ que nõio qu~rem 

que se faça eollf!l algu,ma Dejta m,ateria. (Jpoia<los.) · 
Es~ é q~e niío encontrão a!1i ca.bim~t9· (AJloiad<l• 
e r1<10 cspotll4o~.) · · · 
~sde os zr.;us adiantad9s, ~e aqudlu g;11C e~te::!

dep'l 9,11e eata queet.ão d~v.~ UJiiÇUJente ur .e»nfüi4a ;ís 
"~õeo philiUitJ-opie,aae hUplan,itarj~, desde !1-qC.fl
les que entendem que o Esta!lo não é o· npic:o ClllDP!)
tente ~ resolv.er aqu•.&tão, usde a.quelles que 'tue
rem a liberdade do ventre com a. illdei:nnisaçii.o ou aem 
ella, deaàe aquelles q11e querem as medidas W!Urectas 
com que o _povo romano libenou oa eeua esoa:avoa no 
espaço de eeculos, todos esses encontrão guaricl& e c~bi
mento. no prujeeto de .re..post(l. ülpoia®l.) ;Portanto, 
se os lllustres deput:J.dos não •têm um ye.nsamento re
serva.do, se a.tráá desta quet-tão aocial nao e&~ temeros:a. 
e ~enlta .u:na quuW:_o política, e digo temaosa: parq_n•. 
sena a 6C!Sll0 do part1do conserv:&d!lr, •.• 

O ·s.. ANDUDE FtGUElJU. : -.A scisão é prov.ocaà.:l. 
pelos senhores. 

O Sa. Jln'IQUBIJU. :- ••• por que motivo os illustres 
deputados não votão por eemelbante projecto ~ Pois en
tão a IIUa emenda, comquanto redigida por uma pessoa 
de gran-ie illustração, nüo é muito mais exteMa e du-
bia do que o topica a que eUa se refere, não encerr.~ 
um pent>amento xouito mais obscuro do que o que se e!: -· 
contn naquelle topico neutral 'f 

O Sa. Am.uJ>E: FIGVEnu.: -E' essa a clareza a:1e 
nós não queremos. • 

O Sa. J'll:'liQllEI:IU. :-O illustre deputado deve saber 
que nós os membros da commisfiio e o governo nFo· 
liaviamos ele proceder de modo (}Ue !ossemoa a.te:l-1' o 
fncho da dc!gtaÇil e ds miEeria no seio da. agricultu.ra.. 

Nós sabemos que clla representa uma clssse nume
rosa e -respeitada; tenbo com ell~ muitaf rabc .ües ; 
tambem eabemos que :1. agricultura é digna de tÓdo o 
apoio do parlamento e do paiz; m~ devemo• saber que 
é preciso encarar de 1rente o ~rigo, qne não está lo~
ginquo. E' preciso que a sgsicultura. niio adorm• ç::~. na 
constancia d:J. p11Z actutt.!, e qtte não se embriague cor:~ 
as delicias de uma. Capua. que pót!e ser enganos::.. 
(.4poiado~.) 

O Sa. Dt:QtE-EsTBAIIA:-Para Ífso bastava a ehi~ão 
da. commi86ào. ' 

O Sa. JVNQCJ:IJU.;- Nomeou-se a commiss.'ío, fiz 
parte della; elaborou o seu tr&balho : a minha opioi•io, 
portanto, estava conhecida ; mas quero que se faça :~.!
guma con63, de modo que para as gerliçliea vindo~~< 
depponte, como deve, :1. :~.urora da regeneração ; e, por~ 
tanto, todos aquelles que pretender~rn trauca.r ns portas . 
de_r.te faturo hão ele ter-me por antagonista. Pois o 
illustre depu.tado, que tiio brilhantemente acaba de f:Lllar, 
não quer que appareça no horizonte essa esperu.n~:t para 
as gtra,c;ões vindouras~ ' 

9 Sa. Dcon-EnRAD.\ Tt:txEmA : -A questão é de 
me1os. 

O Sa. Jv!IQVEinA. :-Por que motiyo se quer estaLe
lecer por força e~se certsmen, afun de que aa pal;.vra..~ 
consignadas no topico sejão sub.ütnidas por ocl~:l.!' 'f 
Que lucrão com esta obucaç5o o paiz, a melhor orga
ni>ação do mbalho e aa grandes 1déas da civiliha)iõo '7 
Eu "ou estabelecer um dilemm& •. Ou 11 emenda dos bon
radoe.deput&doa é ma.i11 rcstrictivado que o p,emamento 
do[topioo em diPcuasão, e enti.oé uma pêa,nm obice parn. 
nós, que queremos que ae faça alguma COW'& : ou a. 
emenda doa illu.stres deputados não siguüica isto, c 
e:~tão é completa inutilidade. 

Se é inutilidade, eu enten:!o que os illustres depu
tados querem t:ll'0 ar o glorioso pendiio do partido con
servador le\·a.nta:~do uma. que&tii.o que não tem r:•zão 
de ser. (:lpoiado•.) Querem que este glorioso pend<io, 
que tem pcrcor.ido todo o paiz; á frente das reformas 
justas e sen5ut:lS, qne pôde extinguir o tr.úico àe 
Africa.nos, primeiro pas~;o para esta reforma, qae i:li
ciou aa estradas de ferro, os telegr:~.pboa e oatros me
lhoramentos mnteriaes e mo:rae~, ee ra~gne no meio 
deste recinto, unicamente porque é mi~ter fazer ?~"':.ar 
uma inutilid&de, ou maniatar o noFso pema111en:o. '!' "~ 
Ulmbem tem o direito de não ser maoi:u~tlo. (Apo.advs; 
muito bem-) 
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Está. comprehendido qne no veto de .graças têm cabi

mento toci.U as aspirações; é um nav1o magnifico em 
que todos podemos sem reeeio embarcar; nós os mem
.bros da commiasão, aquelles que só mente concedem que 
. :111 associações phil&ntropieaa fação estas reformas os que 
.querem medidas indireeta.s e os que querem as direcfue, 
todos emll.m ; mas pela emenda do illustre deputado não 
h:1. lugar para nós (apoiado~ e não apoiados), está redigi
da em termos restricticos;portauto, os nobres membros 
n:io tém, eu uíio direi uma· palavra menos parlamentar, 
n:lo direi e~ismo, mas direi um procedimento menos 
i:;ual. Nós otterecemos um terreno neutro : é a resposta 
i falia do throno onde se trata de generalidade políti
ca e de assnmptos de reconhecido momento. 

Quando se tratar à:!. proposta, cada um de nós enun
~iará. a' suas opiniões; eu mesmo não posso votar pela 
proposta em todos os seus pontos, porque reconheço 
que ella tem asperezas que cumpre emendar; é mister 
considerar 9.ue o nobre presidente do conselho j:í di!se 
que aceitaru as emendas ua discussão, · porque esta. 
questãosoci.&l, que entende com os fWldamentos da nossa 
.sociedade, não póde aer tratada com paixão, é preciso 
púr de lado todos os sentimentos de p:utido. Ninguem 
e omnüciente, e, portanto, se a13parecer uma idé:l. que 
possa conJtregar a :n:üori:~. àas opiniões c que posS:L f:J.
zcr a felicidade futura do paiz, porque a nfio aceita
remos 'f 

O Sa. DuQUE-ESTRADA. TEIXEIRA :-Por que a não 
aceita. o go,·erno. 

O Sa. JUNQUEIBA :-Os illustres deputados 5abem ~que, 
.depois de levantada. a. questão nesta.. casa, se a sua 
emenda pa.ssaase, o paiz então fica.ria. entendendo que a 
idéa de ema.nci pnção esta. n. inteiramente snpplanta.da. 
f Apoiados e não apoiados.) 

O Sa. DuQUE-EsTRADA. TEIXEIRA. :-Basta-nos uma só 
declarn~o do gabinete. 

O Sa. JI:!\QUEIRA. :-A em:mcipaçiio lenta c gradual 
do elemento sen·il é uma, nspira<:ão nacional: os illus
ttes deputa.dos, por mais que fação, não poder:'io fazer 
desapparecer esta idéa. A suppresffio é que pódc ser 
perigosa: é precist' que se resolva a quest:io, c se nós 
a não resolv~mos outros ·viráõ que a resolvão. 

Eu hontem citei j:l. as palavras do Duque de B1·oglie, 
esse illustrado presidente d:1. commissão frtlncezs, nas 
quaes dizia. que, se os legisladores da Fra.nça tomassem 
conta da questão e proc1U'll.8sem resolvê-la, ficarião se
nhores do terreno, mas se a abandonassem outros to
marião conta. della. E' preciso que se resolva a. questão, 
quando não ella. será. resolvida por q'liem vier. 

(Ha di~~sos apartes.) 

O Sa. AlmaADE FIGUEIR.L :-0 pensamento é que os 
r•odercR não devem fazer mal s6 com a idéa. dà sua 
conservação. 

O Sa . JcNQCEIRA :-0 illustre deputado pelo 4° dis
t::icto do Rio de Janeiro tem dado sempre :~.partes neste 
sentido. E' mister f:LZer mais justi\'a :í.s iutençücs e 
~cntimentos dos seus adveTsarios, e nii.o suppôr que um 
.governo para se manter no poder tome sobre bi uma 
questão des!'& ordem sem convicções profund:J.S. Isto 
seria uma. injuri& ao caracter brazileiro. 

O illustre deputado sabe perfeitamente que esta. não 
é uma. questão official. 

O Sa. ANDBA.DE F1GiiEI1lA: -Puramente official. 
O SR. JUNQUEill.A:- Est:í. enganado: é uma idén 

:r.1nito generalisada. Cumpre que seja refolvida; reeol
vamos a <J.nestão procurando salvar os interesses que 
estio ligados a ella. com a força da nos~a intetligencia. 
e consciencia.. Não queirio para. si o dom da omnis
ciencia e patriotismo; esperemos qne venha a proposta; 
a maioria é quem faz a lei, e então ser.< pronunciado o 
~ertdiclum dos repréSentante~ da nação. Atéentio man
terei intactas as minhas opiniões, que ~ão procurar para 
a11 gerações fu~ • a; ema.ucipaçüo lenta. c gradual, 
::ão eó como me1o CIVlÜ8adol', como alt:unente coll\·e
niente aos interesses da. agt"icultura no Brazil, que hoje 
j:í. ertá. tirando partido dos braços livres. (Apoiados e niio 
apoiculo•.) 

Os illustres deputados não poder;io negar a força. das 
cifrae, ahi estão os relatorios ultimas , que podem 

demonstrar que, á. proporção que os ~raças escravo11 
diminuem, a producção augmenta. N'"ao se trata sómente 
de valores, mas sim de q=tidades de assuêar, fumo, 
algodio e outros importantes productoa • 

O Sa. ÂNDB..UIF. FIGUEIU :-0 facto é devido a ontraa 
causas. 

( Ha outros aparus; o Sr. Presidente recloona aumção.) 
O Sa. Ju!'IQUEIBA. :-Sr. presidente, eu não quero to

mar .m~ tempo á casa, vim á trib~ para da.r esta. 
exphcaçao a.o nonrado deputado, vüto que elle apre
ciava mal o que eu hontem disse. 

Vou sentar-me, certo de que a maioria desta. casa 
não poder:í. deixar de adoptar o topico do voto de gra
ças, porque consagra. a. esper3.Ilça. futura., que nós não 
podemos tranca.r! 

YozEs:-1\luito bem! 
O .!ir. A.udrade Fl~uelra pronuncia. um dis-

curso que se acha no Append.i,·e. j 
O 8r. Teixeira .Jaalor (Nilencio):- O brilhante 1/ 

diS~urso que AC3ba de ser proferido pelo meu illustre 
anugo o nobre deputado petG 4• districto da provincia. 
do llio de Janeiro, p6de, senhores, ter agradado aos il
lu~trados membros desta augusta camara. que piU'I:ilhão 
a. 1déa. da emenda aprtlllentada em aesaão de hontem 
contra o pensamento contido em um dos topicos do 
~urso da corôl!:, :ice.rca. da prudente solução da mais 
importante questão soclll.l, que com toda. a. razão preoc
cupa a. attenção dos poderes do Estado e de todos os 
UOilllOS concidadãos. . 

Declaro, porém, com toda a sinceridade, de que é 
capa.z uma. convicção profunda, que a. argumentação do 
nobre deputado, digno representante da minha provin
cia, impressionou-me dolorosamente, como deve ter 
impressionado a. todos os membros desta ca.ma.ra. que 
desejão uma. ~ção prudente, ma.s urgente, pa.ra qne 
ee poSEa com previdencia acautelar os gra.ndes inte
resses que no Bra.zil se a.chão vincula.dos a quesü4o do 
elemmlo aervil. 

Sim, Sr. presidente, o relator da commissio especial, 
que esta. augusta =m nomeou, na sessão do anno 
passado, para. tratar deste ponderoso assumpto, disse 
então, e hGje est:í. ainda mais convencido de que serão 
funestas e deploraveis as conscqnencia.s d3. procrasti
nação, e muito ma.is da. resistenci& :is medidas que 
forem necessaria.s para extirpar-se o cancro social que 
nos leg:í.rão nossos a.ntcpassados, e conduzir-nes sem 
gra.nde abato :i nossa regeneração moral e industria.l, 
assegurando-nos um futuro muito diverso da.s peri
gosas e fallazes condiçõe sem que nos achamos. [Muitos 
apoiatros.) 

.A commissií.o especial depois de ter ma.iura.mcnte 
reflectido e estudado eata grave questão, demonstrou 
ao paiz que a espectativa da so!ução promcttida desde 
1867 nã~ podia. aer indefinida.mente procrastinada eem 
affcctar a nossa principal fonte deri~queza, a agricultura, 
cuja base funda-se no estado senil. Provou que a. in
decisão em taes circumstanciaa seria um erro : nenhuma 
empreza poderia inspirar confiança ; a. consolidação do 
credi:o. da. lavoux:: seria. imposaivel; todo o progresso 
e :~.ctiv1dade fica.nao paralysadoa. (Apoiadol.) 

Solidario nessa profunda convicção da. commissão 
especial, de que tive a immerecida honra. de ser relator, 
eu não podia deixar de impreaaiona.r-me com o dis
curso do nobre d~putado, que acabu de sentar-se, cujo 
assumpto principal foi a rejeição de qua.lq_uer medida 
tendente á realização de tão urgente necessulade. 

(Cru.....Uo-1e di<ier•ot apartes.) 
E' um attentado no direito de propriedade, contra o 

qual protestão oe nossos agricultores, e ,·ai ferir os 
maia traUBCendcntee interesses da sociedade brazilcira, 
disse o nobre deJlutodo. E' uma calamidade qne vem 
pesa.r sobre o paiZ! ... 

Tremo, Sr. presidente, tremo pelas consequenci:.s 
deste a.coroçoa.men to 6. · nsistencia de algumas medidas 
que possão prevenir a.s funestas coneequencias da inercia 
e da inacção, ante a maia urgente necessidade recla-
mada pelos proprios interesses que o nobre depntad() 
julga ameaçados ! Aterra-me a linguagem do nobre 
deputado, porque robWita con\'icçiío meimpelle a prc\·er 
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um medonho a.bys:no pa.ra. toda n sociedade brazileira, 
se f<;l~se possivel pre\·alecer tão excepcional conceito. 
(Mwtos apo1ados e nilO apoiados.} 

lJ>t Sa. DEPt:TA.DO: -Isso deve resultar da. conducta. 
contraria. 

O ::SR. TEIXEI::.., JQ'N:Oa: -O futuro responderá. 
UM Sa. fururAno:- Os interesses da. lavoura. é que 

respondem melhor. 
O S1t. TEIXEIRA Ju:o~1ou:- O apa.rte do nob~e depu

~do obriga-me a fallar de mim, mas G isso forçoso, 
Sr. presidente, porque, se a minha provinda conhece o 
deputado Teb:emt Junior, o mesmo não acontecer:í. fóra 
della, e eu fallo paro o Imperio do Brazil que não sabe 
que eu me acho identificado com a lavoura. não súmcnte 
como representante de alguns milhares de agricultores, 
111as tambem direct:l. e immediatamente interessado na 
sua sorte ..•. 

O Sa. A:<(DRADE FIGUEIRA : - Como todo o paiz. 
· O Sa. TEIXEIRA JUNIOR: -Se, como diz o nobre 
deputa.do, todo o paiz est:í. identificado com esta ques
tão, por que moti-,o S_. Ex. exclue como sus,eitas al
gum3.S clnsses da soc1edade '! Porque pretende que a 
J:,--rave questão da cmancipP.ção EÓ encontra npologis~s 
entre os empregados publicas, como ~e estes fnncclo
narios fossem suspeitos e ni'io tivessem grande inte
resse no assumpto'L. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA : - Os emancipadorcs vão 
soffrcr as consequencias. Eis-ahi a illaçiio. 

f H a outroa apartes}. 
O Sn.. TEIXEIRA Jv:>IOR :-E' verdade, senhores, que 

o nobre deputado nos· fallou de improvisados proprL
gandi•tas, de philos&phos e de poeta~ l\I:lS n:io foi um 
improvis:J.do propag:J.ndista C[Ue nesta casa l'edio a at
tenção do gnbinete de16 de Julho, para o abandono com 
que deixa\'a progredir a propaganda na praç:~. publ'ca, 
e até a.êoroc;-o:uia officialmente pelos principaes dele'"':t
dos daquelle gabinete nas provincias ! (Apo iados.) Ni\o 
podia ser improvisado propagandist:t quem em nome 
dos mais vitaes interesses do Imperio do .Brazil pedia. ao 
gabinete de 16 de Julho que restabelecesse a confianç:t 
nas avultados capitaes empregados em braças escravos 
c assim restituisse e facilitasse o credito á mais impor
tante industria do pai.z. 

Infelizes dos povos, dizia eu então, cujos governos 
niio tiverem a previdente cautela de prepara-los para 
receberem as grandes transformações sociacs a que 
está sejeita a humanidade. 

Não era a pbilosophla que me tornava pre~iclcnte, 
nem tão pouco as inspiraçücs da poesia., porque infe
lizmente a Divina Providencia não me concedeu tão 
aprecia-,cl dote (risadas} i foi sim a necessidade de pedir 
t~rotecç.ão para aquelles mtereSBcs compromettidos pela 
indifferenÇA e inercia do gabinete de 1G de Julho. 
(Muita& in~rrupçõe• ; trocü0-3C apartes e11trc o orado•· c 
di1>ersos Sra. deputadn3.) 

Eu ou7i, Sr. presidente, attenciosamente os nobre~ 
deputados, e ju1go-me com o direito de ser oavido pelo 
mesmo modo. Oa honrados deputados sabem que estou 
doente, e tendo de sustentar um dialogo tão a.nim:1do c 
incessante, não poderia dizer nem a metade elo que pre
tendo. Peço, pois, que sejão mais indulg-entes com
migo. 

Dizia en, Sr. presidente, que não podião ser impro
visados propagandisw aquelJes que reclamárão :1. pru
dente direcção de tão grave solução. Responsabilise-ec á 
ineteb. cem que o :';11-bi.nete de 1(} de Julho deixou 
progredir a propaganda desde as rcgiües offieiae~ :ttú a 
praça public.'\ ; respon~bilise-se a quem ~rimeiro le
vantou inopport=amente essa questão1susc1ta.ndo-a na 
falia do throno em 1867 quando o J!:UZ 5e acb~m em 
difficeis circumstsncias e impoBOibilltado de occorrcr "
semelhante necessidade; responsabiliae~se ;í.que!lts que 
n:t imprensa e na tribuna excit&rão esm a.spír~'io, 
embora abandonem agora a idéa que tanto exaltárão, 
e comba.tão a. prudencia que, ~eita.nd? essa. sit~a~ão, 
pretende _{>revenir as consequenc1oe da liDpacle:Jcla de 
uns e da 1nerci.o. de •utros. 1\w não resroneabilisem aos 
que interpellár:io o gabinete de 16 de Julho, e que, como 
eu, pedirão a s.ttençio dos poderes do Estac1o ... 

To:~~o 1 

\ 
) 

l 
! 
\ 
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O Sn. Asnn,wE FIGUEill.A: -0 Sr. min:atro da agri-
cultura, responsabilisou a V. Ex. · 

UM Sa. DEPunno:-Mas agora está mais adiantado 
do que 1> nobre deputa.li~>. 

• OUTao Sa . pEPL'TA.DO: -Peça. conta disso ao Sr. mi
mstro da agncultura e nlío 9. nós. 

(H a outros apartes.) 
O Sa . PaESIDEliTE:-Eu peço ~os nobres deputados 

que não intcrrompão ao orador. 
O SR. TEIXEIRA Jt::<(lon:-Eu perguntei ao gn.biuete 

de 1G de Julho qn:Jl o seu pensamento sobre a. solução 
da gra,·e ctucstã.o do elementc serviL, e se l)>"etencli.a. dei
xa-la abandonada :í.s excit:tções da imprensa e da. pra
ça publica. Sabeis. ~enhores, qual a decepção 'lue en
tüo soffremos, ouvindo o venerando preôidente do con
selho daquellc gabinete descrever como imprudente e 
temerarin. qualquer iniciativn ~obre tal assumpto; ini
ciativa que aliás era. a consequench locica da. opinião, 
que se reYela.,·a. em todas as classes da

0 
sociedade, em

bora. pouco dcpoie esse mesmo il.lustrado estadist:l. &e 
compromettesse solemnementc a inieiar em Maio deste 
anno n. ~olução que julgasse conveniente; e tambem o 
nobre deputado que encetou este debate, o meu nobre 
amigo c collega. pelo 3• districto da provincia do Rio 
de Janeiro, cntiio dig·no ministro do imperio daquellc 
gabinete, promove".~e nesta C:l.ln!l.r:l. na mesma oceasiiio 
a . adop_ção de um projecto no qual j:í se admittião rr~
vtdcnct:J.s sobre esse :1-ssumpto . ... 

(lia muitos apartes que nüv deixüo "uvir o orad.,>·.) 
Eu tenho pre.<,ente, senhot~s, <1 discurso ~ue entà<l 

proferi, e peço licença. para ler alguns dos seus topi
cos. (Lé.) 

« O espirit<> publico, reconhecendo-se abandonado á. 
discri1•ão d:t inicia.ti\·a particular, sente a. ne11essidade 
de dif!icnltar ae menos uma solução precipitada; e, 
dirigido unicamente pelos. estimulos individuaes, está. 
opera:tdo uma revoluç:to social que, por certo, honra 
altamente os sentimentos pbilantropicos e humanitarios 
dos Brazileiros, mas que infelizmente paTa. serem cfii
cazes precis:io de uma prudente direcçiio, sob Fena de 
continuar exposto o pniz :i propria. commoção que todos 
descjão evitar: as calamidades inherentes a. uma so· 
luçiio upida e sem tr.msição ! . . . » 

Não erãa, porém, essas manifestações promovidas 
unicamente pela. philantropia. e caridade particul:u-. 
Elias tinrão carnctc:r offici:U e muito solemne ; e pan 
o pro-,ar recorrerei á.CJ_uelle lllesmo discurso proferido na 
sessão de 14o de ~1:l1o d.o anno proxilno passado. (Lé.J 

" Attend:1.mos senhores, a esse movimento que actu
almcntc se obscn·a em todo o Imperio . O qu~ 
vemos'! O mais accelerado progresso para a. ,:o:::agem 
do abysmo que nos cumpre evitar ! .. . Desde a.~ asscm
bléas provinciaes até as EOCiedndcs industriaes! Dc!'<lc 
os presidentes de provinci:a. :l.té o ultimo agente policial! 
Desde o ""eneral commandante em chefe das nossas 
forças no 'Parn.~y até o ultimo funccionario ! Desde 
o opulento agncultor até o lavradot menos favorecido 
da fortuna! Desde o abastado capitalista até o modesto 
opcrn.rio ! Deade n mocidade das ac:W.emin~ até a in
fancia. das escolas primarias! Desde :.>S miiis de familia 
até as innocentca educandns da caridade publica! ... 
Todos porfião para ·~atribuir a um11. soluçii.o prudente 
que possa evitar as calamidades da precipitação. " 

" Admira.vel certamen de generos1dade e phila:.tro
pia! mas que de um momento para outro p6dc esteri
lisar <lS p-r<~prios sacrifieios e a. ded.ieaçào que os esti
mula! Em todos esses esforços não ha uniformidade 
dos meios empreg"3dos, não ha uuiobde de pensamento 
q Wlllto ás condiçúes de generosidade, não ha. norma, 
não ha direcç·ão. E esta questão, por tina natureza ~x
ccpcieoal, exige a. maia eaute1osa uniformidade de co::::
diçVu. O despeito, & inveja, a imp:~Ciencia e todas as 
J:Hl.L-.:ões propna.s d3.R clasaes menos illust.nlda.e aiio :le
ces&a.ria.mente desuerta.das e incitadas J>Cla. preteri<;io 
que resulta da. dh:ersida.de da condiçiio Cio ca.J?tiveiro. • 

Quem se exprimia por este modo não podia certa
mente estar impressionado pelo espiritualismo da I·hi_ 
losophia ou pelos devan8ios da poesi.o. ; e ainda me::::o 6 
poderia impror.L!ar-se ema.ncipador. (Muitoa apoia4o':) 

11 
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O Sn. AxllnADE FrctJEm,\:- Y. Ex. tem 111:1:1. im:t
gin:t~ií.o muito viY!l.Z. 

q Sn. Tz~x>a>nA J,;sto:>R '-l-:1\o s"i qu:l.l de <>.6s :1. ter:í. 
Illals vivaz: se eu que não defcjo sujeitar esta. !IT:l.Ye 
questãG ás pnixões políticas. se o nobre deuuud~ que 
chega a cen,;urar o sublime péns:~.;nento que iem =iad.o 
o poder n_10dcr:-dor na commut:lção du pen:l de ~orte, 
p:lr.t daln_ dcrtvar o ncorcyoamento i propo.gaada d.:t 
emaactpa<:uo ! ... 
_ Nã~ ~ei onde h~v-;r:l mnicn- e!'fciro d.e im:~;g:in:l)ão, se 

e .. 1 mun, que uttrtbuo :J. nece>sJ<l~dc ce leg!slar-s·., so
bre o estado servil :ls ~xcitações que acab~ de comme
morur e ao rrogresso da. no6su propri:> ci,·ilisaç-ão, ou 
se na9uelle que, para combate-h vai ao ponto de fazer 
uma mjustiç:J. :i su:1 propria iliustraS'ão e ao6 ~eus ele
'Yados sentimentos, a.present:mdo-sc sectarlo da pena da 
mo_rte no Br!l.Zil, o:1de o nobre deputado seri:t ulvez o 
u::rco que a suste::tasse. 

VozEs:- E' a lei. 
O SR. Tt:IXEII\A. Jt;:;IOI\: - E" a lei : mas é a mi

mJir-s das noss.~s ll:is, :t eonsütni~o one outÔr"'.l 
i corôa a nttnbuição dc co:nmutur ns pen"as. .. " 

O SP.. A."iDRA.l>E Ft&t:Ell\A: -Como r-ystema, ''''" 
O SR. TEIXEir.A. Jv:<IOR: - Eu' vou dar ao nobr~ de

J!Utado a satisfaçü<;> a que. tem direito, e 9,ue explic:<d. 
:1 camara. a nece>sld:~-de r1goro~a que cu nnha de pro
tc•tar contra a asserção do iJlu,;trado deputado pelo 
~· districto da proviucía do Rio de Janeirc. 

E' um episodio da minha vida publica, ali:ís snlúdo 
por aquelles que me conhe~m de longa data.. Ha já 
bast:mte tempo, senhores, e eu tiaha. então ~3 nnnos; 
era promotor publico da comarca de ::Sitberobv da m:o
'Vináa do lHo de Janeiro, e funccion::va o tribuna'í do 
Jurr no te~:no ~:~. vilh da E:trella. Como promotor da 
u::tl\':1. pubhca t1nha de ped:r A pena de morte p'lra 
um a.ccusado, e pedi-a no libello; mas, sustc:1tundo a 
:lCcusação pe1·:mtc o tribun:~J, eu di•tin!.!'lli .; dever do 
magi~tr:.do, da or.i:tiiio do j1:.ri.sconsu!to 

0

e do cid:J.<!ü.o, e 
to~.e1 o compronnsso ~c pugnar pel:1 aboliç,'io de ttt.l 
1)::!!1~~, sempre que pn.r:tisso se offerccessc. occabião. 

E~sn conduct:l vulcn-me n censnr.. de um <los or~<íos 
d:~_publ~ci.dud!\ o Co~reio 3lerca,t:'l, qu<: cnul.o comba.tia 
a. .:1tuaçuo poh~1ca~ <"! lnt;rpret!l:ldo .o mc:u procerlin1e;1to, 
eo.ranhou qne o promo,or d:t Jnst:çu fo•sc. c~mo ctda
U~o,. ad\·er~a:io de um~\ p~~::l e.::t~~belccid~ pt:lo cod1go 
cn!lllnal, cu.1n cxecuçrco tlnba o <lc,·er de pralllOVer. 
.A. co:tsagração desta. cl.!r.surn., porén1, servio-me :lg'o·<t 
pa~a pro....-a:- ::o meu illu~trç ~nnig;o qual o nob:c Ct-t.i
n1ltlo qt;c me 1ndw. a prot<!st~v: co11tr~1 as sun.s p:ll~'\·ra~ 
a 1"0spc1to do modo pelo qual o pode;- moderador tem 
procedido na com1nntução da. pena de morte .... 

(D.'ursos 0]1ar~cs fa:em com que o O>'a;or niio "'ja 
"":n;ido.) 

'C':~~ SI\. DE:-;;nno : - E' o ~· 8• do :!rt. 101 da con
s~ituição. 

o Sn. TE:r:n;r~A. Jt:~OR '- ni::.s ab~ :n<:o EC estipula 
1"·!~ru O_?- condH;ao p:t? a. coJ:n-mubçuo das pcl"!a~; c, 
p~1s, nao l1a desresperto :.t lct au~nd.o o ~XI!!"ClClO <lc 
n:::::J. attribuição tão illimit:ula 'é deEempenhado com 
t::ío ele,·ado critcrio que ató incorre na censura:·de uma 
::::.·)dcração inspirada pelos mais clcv!ldos ~entimen-· 
: :>-' !.:. (Ap?iados. e ap~rtes a queocmdorrcsponde.) 

De1Xa'I'Cl1 porem, !:ir. P"l&Jdcnte, este incidente para 
1·oltar "- questão de que me apartárà.o os nobres dc
n:.:t:~.dos, 
· :Küo er~o philosopbos, pocta3 e p:·opaganilistns que 
re~·Iama.'\·.,o, em !\Ia.io do anno p;l.S8~do um:1 prudente 
d:,ecç::io ao espírito publico; c nem foi sob as inspira.
"'''(lS da IJOesia que e't:L augusta cumara nomeou uxnn 
c":nmis~o espcci!l], para iniciar as 1nc:iidas que fossem 
::ec.!!lsarins :i solu<,,;-,o das diiiiculdades quc clla rcco
:1:> ··cia offerecer o estado se:-vil do Impcrio. 

Fu::damcnt:lndo então a minha convice1i<:> a este res
,, .. ;~:., eu me expritniu. deste mola. (Li-Í 

" A~. M~ociaç\íe~ que se fórmão p~r toda.· a parte, 
:..• :~~lt:t\oes da rmp::_nsa, us reumües. populares, 
"-~ 1deas que se smc1tao nas praras nubhca,, gr-aves 
c.y:~ptomas ·de insubordma~o.,.,. Ê:io verdadeiras 
• :.·:e~tencus para os poderes·do E~t:ldo, a.."!i:Jl como s~o 

m_otivos de ~érias apprehensões :para a principal indus
tna. do pruz, f!agellada reb. imprudente incerteza e 
anx1ed::.de em que a collocou o g:~.binete de 3 de Agosto. 

« Ella. pede '·::Ior parsn sua ·propriedade, credito parn 
as su:J.S opera\'oes, que se restitu:v-lbe a con:fiançn dos 
seus ~redores, a possibilidade de liquidar os &eu.s com
p~orm~so_s; ,e qua,do assim clawa. responde-se-lhe: 
Amda nuo e chegada a opportunida.dc ! ... » . 

Yo<:Es:-~.!uito bem. 
O Sn. TEIXEm~ J rxron:-Que import:J., senhores, que 

o Yenerando presidente do con~elho do gabin~te de 16 de 
Julho d.':clarasse nesta c:J.sa que n!io juJga,·a opportun.a 
a occ~_la(), se pouco ~epo~s obrigav.a-se.a tr.ctar ddb 
em 1I?-lO de,,ctc an:JO, 1sto c, agors JUstamente quando 
o g:J.bmctc de 7 de ~l:m;o, aceitando uquellc leo-ado no~ 
a1>re>er-~a a proposta <1ne se pretende prejulgar";;em ~ma 
discus.sao calmu_ e rdiccti<la, xnus simplesmente po:: 
uma condemnur,ao que a taxa d!! precipitada, qu:mdo 
os precedctJtes que aca.bo de recordar tornavüo obriga
tona ~ Condnct:l do gabinete de 7 de :Março, a, menos 
que nao pretcndcese rene«:J.t os e<:~m'íl~omi;;.sos d(l,; ~eu.s 
correligiouarios os ministros de lG de Julho ... 

(.lfuiros apartes interrompem o orador.} 

o~! senhores! I>'tO não se 'compadece com a prn
ccnCla que os nobres dcpatados recommend::io ! Não 
é possivcl que cu guarde o indispensavel nexo na ex
posi<;iio dns minhas !c:,··as! X:io é possível attcnder a 
tantos owdores. 

O SR. PnESIDE~TE :-Attcn•;iio ! 
O Sn. TEIXEIRA Ju:-;ton :-Eu ouvi o nobre deputado 

~oro toda.. a attenç-iío e não dei um só aparte : não o 
1nterromp1 

Disse o hoor~.do dcput"do pelo 4• districto do Rio do 
Janeiro, c dis>c o 'meu illustre amigo o di:rno ex-minis
tro do iruperioJog:1binet!l de l6de juJllo,quca.::t~piração 
do pu.iz não se maniícstára. oenão por a1 .... uus!lctos de ca:ri
dade cujo caracter p::.rticulur não justificava uma rcformll 
ti~ i.m~rt'l.'Ut<!. %mo 3. q\l<! furll. affcrccí.da pelo :;!ubinete: 
e para a qual er:~. preciso que prcccde5~em manif.:sta
~ões officí·.,es, retJreseutt~~:·ões e exig~ncias doô llroprioli 
m~ercEsado,, etc. 

Eu perguntarei aos :wbr6 dcpnt:ldos, c especial
mente ao illustrc ex-mi:üstro do imperio do gabinete 
de 16 de ,Julho, qnues a!< manifesta~·õcs, rcprese::tações 
e exigcncin.s dos intere~~ados que n.u~orisárfio os pr\!si
dcntes de pro,·inci:t , as assemlJ[.;as provinciaes, e ,tté 
o general em chefe do nosso exercito em opemç'les nv 
~::.raguay, a p:·o:novcrec1 Cilt!:n.udastica.nlente a. em.an
Clpaçâo'! ... 

O Sn. A~DRADE FJG>:EinA: -Era t•::..ru resolver pelei 
seus meios. 

O Sn TErxEm.~ Jt:x1on: - E3ti cl"·o <JUe não r,eria 
pura resolver pelos reeios alheios. f ll.isadas.) 

Quncs as represent:v~·Vc::> que inJuzirã.u o grthinete de 
16 de Julho a consentir em semelhante excitameuto da 
opiniiío, se e11e entendia 'luc niio crn opportuna a occa
Sláo para :tssnmir a direc~ão de semelhante questão'? 
Eu demonstrarei mais tarde a minha sorpre~a, vendo 
encetar este debate, e iniciar a emenda ao ,·oto de graçus 
o men nobre amigo ex-ministro do imperio do gabinete 
dc 16 ~e Julho q::ctão adiant~ilo se :!prescnton nos ulti
mas dta.s du Eessao passadu, e que hoje protesta contr-4 a 
ccnducta _do gubinete de 7 dê :.1m·•;<)por tlesempenhar o 
comprom1sso que o seu anteces.sor tOill:Í.ra perante o se
nado, e que aliás er.à. a unica explic;t<;:io da inercia do 
gabinete de !G de ,lulbo em :!ace do mo,·imento accele
rado dol opinião~ Se não era oppc•rtuna ent!io a solucção 
desta questiio, pal"a que consentir-:io que os seus delega
dos incitassem. e promovessem nas pro,·incias a. udop<(âo 
de med1das co::cerncntes a cmancipaçü.o ? ..• 

(Ha muitos apartes.) 
Rele<"e a. camara que •a este rest>eito eu reprodtlZa " 

que di~oo ua sessã.o d.e t-i <le :.raio do anno pa.s:ulo : 
« Se o guverno imperial pr,'tendes.se abandowu- so 

espirito publico a solução du ~ve que~tão de que me 
occupo, é evi<:lede que os ccleg:1dos de snQ imme..Uata 
confiança,· como são os presidentes de provinch, n5o 
terião s:.necionado e ex-ecutado roedid~ decretad:<~ 
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pelas respectivas assembléas provinciaes para a manu
miss::í.o de capti\"o~, como acontece por exemplo nas 
provindas de S. Paulo. !11inas, Par:í., Pernambuco e 
outras. 

cc E muito mer.os r.inca o gr.binete teri:t consentido 
'lu e os proprios presidentes incitassem as assembléas pro
vinci2-es a tom:J.r medid~s ~ re"pci~o, e se esfor~as
sem n!l.ra dcmonstr::tr-lbes 3. urgencta deste- a.~n1mpto, 
como· por cxem]>lo ac<\h:J. de acontecer na proyinciada 
Bahia, cnjo illustrado rre>idente e o Sr. bariio de S. Lou
ren.,o, que, alem do elevado curgo de confia.nc;a que 
exe~cP, tem o pre~tigio d~ ~etts servi~~os c dedicação ao 
partido conservador, e foi um dos p:omotores mais es
forç_~dos da actu•tl situação, dcve1;cio, port2.v.to, estar 
com elh Hentifica.do. 

« Ef-tc illustra.Uo pre~identc, cliriginl!o-~e :"t as8cm
bléa provir.cíal em uma p~ça dlldal como é o seu re
latorio, foi ainda muitfl mais longe do 'luc talv~z c~n
vics~e; m~s, Eenclo obvio que e:r:t ur:~n questão tRo 
i:nport2.nte como é a emancip::ção, aqnelle digno 
éSt~dista 1~<i.o procederia se:n o :1ecessa.rio ar.cordo com 
o governo imperi:1l, por ls~o eu in\·oco es~e Ya1ioso 
documento como um testemunho autbcntico que pódc 
revelar o pensamento do mesmo governo. 

« Yej.,mos o topico a que me refiro. (Le'.] 

« Emanc'paçilo.- -E' esta a m2.is gra'\'c questão que 
se apresente. ao p:liz neste momento, mas cuja solução 
é iaovitavel, com·indo, portant<i>, encara-la. de írcnte. 

« A• gr:tndcs ditticu!dades não se eviGo ilh::<lindo-se 
com o tempo ; o :1b:mdono :10;rr~::a as situações que 
aquc1l!l5 dominão afi~al. 

" Quando a pedra tem rolado do rJto da montanha, 
e no seu curso precipitado tem mltndo o~ grandes Yal
bdoe, não se de,·e esperar que p~re :í. beira de um pe
{i1Hmo regato. 

" A emancipay;.1o é ine•:ibsel ; hoje nos pertence es
colher o mo,io, o ca.minho e a marcha ; amanhã tu~o 
'lOS póde ~er imposto. O esta.dist:l. deve ter coragem 
p~ra 1·ewh·er e vontade para executar o 'lue as cir
cumst3.ncias irnperiosn.s exigem, etc. >> 

O meu nobre amigo que me precedeu 11a tribuna c 
<JUC se es!c,r,ou pam demonstrar que a missão do par
tido con~err::tdor não podia aceit:w esta reforma, <levia 
sorpren~er-se com esta liu(;U:lgcml ?fficialmente cm
pregad:t l)Or um dos mms prestigiOsos membros do 
partiu o conscn·ador! O nobre deput:tdo, entrctunto, não 
censurou esta. conducta, e comquanto sustente que a 
missão do partido consen·ador é embara~ar ~cmclhantc 
:reforma, não negará. ile -certo :í.quellc esta.dista o di
t'lom::t de coni3eryador .... 

O Sn. A~DRADE FrGt."Em.~: - Xiio nego :l. ninguem ; 
não. tenho chanc~ltt. 

O Sn. TErxEmA ,Jr::-;ron :-)Ias é o legi;;hd.or do 
no.sl'o cod.igo político. (Risada<.) 

(Troc11o-se cpar!es entre o orddfJr e alguns Srs depu
tados.) 

S Ex. definio q1:aes Q:·:éo os prir.cipios <lo p~r~ido con
ccrva1or, e decl:lrou que:: emanciprrç:iio não p8<lia estar 
nc!le> comprebc!:did~. 

Eu, pnrér:1, p•ço rerdão :t'> meu nchrc ami.!:;o, c:ecli
n:>.n·~o .:o seu juizo para o do Sr. uarão de S. Lourcn\'o, 
cnj~~ Héas ~-pre:1di ::t re~citar como nm c!cs meus me
lhores me~tres em mat.,ria politic~ .. 

A cx.a.ncip~:~·ão é inevit:l\·el: dizia o illustracio pre
siJc-nte da provinci:J. dn, Bahia, hoje nos pertence esc0-
lher o modo, o cs.minho e :t march:~.; amanhã tn<lo 
:105 póle ser i:~~ ~ost~. O c~tad.ista dc1.·e ter c.o::·;::gel!l 
~;~r:l. rc~(Jlvcr e vo':ltaJe p:tr:l execut..Lr o q<~c as cir-

~nQ~~~~c;~~i~1r:~{l;.~~6n~~i~c!"::.n--r.. p"eta; e~·::t u1n f! c-
legado d:t irmncdia•::t confian~a ilo ;;abinete de I G <le 
• Julho que de,-ia ter instrucçiies do :10:.1r<l depublo que 
encetou eEta discussão~ o digno ex.-r:linistro do impeT'io 
d3queHe R~bi:':c~. 

Eu pedi e:-;:plicaç:to deste procelli:ne:;.to e não me 
derão. Contcnt:irão-se CJm dee!!Lr::tr que o ga1,ínHe nüo 
j~~~ga.\"'3. oppo7tuno. tr~~r de~t.."t CJ'l.lt.~~~oJ e prc~c:)dê1·áo 
que eu me re~ignus~c :.to co:J.cel~o C.e imprudente! En
tretanto cu fui mais lo~gc !l:t minho. C!e:nonstr:v;·ão. 

(Lcndo.)cc)hs,alem destes::tctos,quereveli:oá.evidencia 
um pensamento director :J.respeito da questão do<clemento 
servil, ainda t~mos outro muito siWJÍficatiYo, qual foi o 
procedimento altamente bumanitario que teve o illustre 
general commanrlante em chefe dr..s for<;as brazileir:1s 
perante o ~overno provi,orio da. Assumpç:io, pedindo 
em 12 de Outubro d~ 18C9 :í1ne1le governo a conce>siio 
da libenlnde para os /ndit'idtw> que se di=i<io escravos de 
outros, e que assim rompesse sol(>mnc1nente co1n uma insti
tuição que infeU::;mmte fúra legada a alguns povos da 
Urre America 'f!OT stculo' de des;>otismo r de d•plomr,.f 
ignom.uia. 

« E' evidente, :Sr- p•esi·.leute que esse ill1;stre ~eneral, 
S. A. R. o Sr. conde il'En, cujo criterio e pru•1cncicc o 
Brazil ::dmira, aclwndo-se <'llt:io revestido d~ alta po
siç~ão offici:1l~ que t?lo digu~ .. mente desempenhava, não 
teria a.~si:11 j)roce~~ido se préviarncnte não :fos'-e n. isso 
autorisado relo ~overno imperia.l. E a•sim tambem o 
governo imperi:1f por •= parte. repre•entante e dele
gado de um P'•iz o~:de a fo;:tuna puolica é rernwcntaàa. 
em su:t maxim:t p::rte por 1mços cscraves, onde a solu
(:ão c!a questão do elemento servil importa uma. revo
lução social~ n;i_o teria. aconselbn.do t)n antorhado 
nquelle procedimento, se ~:ão estivesse dispcsto a iniciar 
no >cu proprio · p:tiz as medidas necessarias par2. che
g:trmos tamben1 3.::> tncs1no resulta.do, cn1bor!'.. com a. 
demora e prudenci:J. c:<igidns pelas differenç~s das 
condiçües socia~s que entre os dons paizes diveráficão 
eone!der:tvebncnte ~ qucstfio. l) · 

Os acoo.tecimentos l'~•teriores demon>trii.rão que o 
;::abinctc de 1 G ele J ul110 >C convencêra da :ceceFsiG.ade. 
de dirigir o mo,·i:ncnto geral da cpioião, que scp,'U,ldo 
:1. quall!ica,·:'óo <los nobres dcpntadcs diYerg-ente.• n1io 
pa:;.sa de uma as;:,i:ra~ão humanitnria nind:L indefinida 
e 1ncerta. 

Cabe-me a este prorosito aprcchr um dos :>rgumen
to5. do nobre deput":do que mo precedeu, qu~l foi o de 
procnr:lr n..s r.'t.Zôes e funàamcntos -da proposta. npre
sent:~tlrt pelo governo tomando por base de f-na investi
~:1.Ç:io as ')pÍ:>iõcs anteriores dos a~uacs membros do 
gnhint:tl~. 

p,,.,,, liccnç:1 ao nobre dcpnkdo p:t:-a r•ocorrer a uma 
f'ontcltnai~.: ;-c:;nra., <~ua1 é a epini~o do gabinete de 1 G 
de Julho, me,.mo J•orquc, ~e~nn:lo se c•mcluc da opi
r.i::to !"Ui'tcntnrla. !'elo n1en !lobre ami;;o dcput[tdo pelo 
3• districto d:J. rn·,win~in do Rio de Janeiro (o Sr. Pe
reira da Silva), ~tn c:t:n:tr:J. é fcitu:·a daquelle gnlli
nctc, c !:Ús so:nos :t SU:l cr~a(':fo segundo a tlworia aqni 
exp!ic~da ror nqt1.el!c nobre depu:ado qu::ndo t~atou do 
r..osso ~ysteJn:t clert.'>:·u.-1. 

[I!a muJtos aparte.<.} 

As opiniões .Jo ;r:tl..ir::.cte de 1G de Julho, portanto, 
devem ter gt"~tndc f'orv:1 r~m no~~O CO':l.Ceito, ]'OiS fJUe :foi 
soO seu.-; au~piclos qu.c. ~~e elegeu I!Sta ca.m.'?.ra. 

O Sn. A~DnAnE FrG't:T.liLl :- Eu fu.i p:.-cct-..r~~.r D. o~i
ni:lo dos !!Ctu~~cs Srr0. mlni~-;;t~·oc;. 

O :'n.. Tc:x:::;n,\ ,J;::;ron: -E cu vou p;o::ur:>r n dos 

~~~~ ~~~~~~~~c~r~~ ~~i~~~~~~ ~~~opr~~~~~n~~~~~~~'s;~~ 
a. isso obrig":).dO rel::t IJ!"Opria :tróumc.:~taç?i.o do nobre 
depnt:-tdo~ q:1~ i1;.icinu. a cn1cnda ~o V(; to de .31"!1.<;-::s, por
qnc S. Ex. 110-;, h~n d1VC!'?.OS top1cos drJs o.ltscur::os pro
nuncl:tdo~ pelo ve~ei:":t:1do pre~ider:tt! Co co~~~cli:o c:a
qucU~ gu.lJinctc, <,s~im com0 de outros prol\~rld.os f·O!' 
e11e r"·c:p~io ne,;ta. eMa, afim óe prov::.r-nos :t :oea cohe
rcncia n~ repuls:t de·-t<:. refor:na. 

E' Ye~dade. Sr. p,.e,i·:cntc. como lembrou o noLrz 
de7mt:.do ex-mi:ri,tro do impcrio do f:abbetc do i6 de 
Ju1h~), que o iEn~tT!ldo pr::údente do con~elh0 d:v.:1uelle 
g~1bi:1·.~te rcpel1io nc.st:t ca<.:a toda :1. irlé:1 àe refc~;:1:1 di
r~cta. do c~ta'lo l'er·.-il, limitando-se apcn!l.::i a p:r01netter 
a. s~~::t. coa.djuv:l..,;Úo r-ar~t ·as medidas indirect!!...;; q'"!l~J te::
d.c>,em 11. faciiitar a Folução deste problema • 

E' Ye:-d:l.clc qne S. i::x_. por oce:l.Úoto dn. discussão ,:o 
orç-,:1tr-e.nto coa~ha.t~u um n.d -!itivo que c!:l"túbe1ec.ia. nn:z. 
m ,,d_ida indirccta, aliá.s nos limites prozc1ettic!os al:!e
~ i ::-mente. 

(!In um aparte.) 
Rcfi,·o-me ao artigo olierecido por d ous no bTcs ele

. p~tados por S. Paulo dispo.:! dO que o rro:lucto dos 
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i::npostos sobre os cscr:1vos fosse destinado :í. creação 
de um fundo para ~nxiliar a manumi5silo \"Oluntaria 
dos mesmos cscra vos, preferindo-se os do sexo femi
nbo e de menor idade, :>os demais. 

O illn,;trndo presidente do con~lbo <lo gabinete de 
lG de Julho niio aceitou este artigo, achou-o incon
,·eniente, comquaato elle nada mais contivc;ose do que 
u::::l. dispusiç:ã.o indi rccta e a clalllónh de oer a manu
r:~i~süo t.'O[uutaria, h-to é, cotn annuenciado.s proprieta
rio> a quem pertencessem os escravos. 

Tudo isso é verdade, Sr. presidente; mns o que im
portn. tudo isso, se CS$-C mesmo ve:wrnndo eF-t::tdista :foi 
pouco depois promettcr nos seus :Hh-ersarios políticos 
muito mais do que cllc proprio havia tiio tenazmente 
recu.~ado aos seus amigos, aos seus natur:~es alli:~dos'! .. . 

(Troc«o-se muitos apartes 'JUe ni:.o cll·/xúo ouvir o 
01·ador.) 

Kão h:J. contestnç~o possh•el, senhores, per:mtc a 
,·erdaue. 

t:~I Sn. DEPt:T.•Do:- O Sr. ,·isco!ldc <!e lt:J.borahy 
::n::ca promettcu tal cous:J.. 

O ~n.. TEIXEIR.'- Jus10n. :-Ser:í. facil n.de:no:~stra•:ão, 
ncrque a verdade é como a. substanci:J. oleosa, que ap
jlarece :i tona d'aguu por mais violenta que •cj a n su3. 
immer;,ão. Demonstrando-a, darei tambcm cab~l res
posta ao me~ illustre :tmigo, c:oc-minbtro do imperío 
d:J.quelle gabme~e, . .9uc no~ perguu:o~ qtmes as mam
ic;,:a~ücs da op1n1ao oubhc.. c dc•s mteressndos que 
:~utoris:J.viio a. reforma -projectad:l.. S. Ex ver:í. qu~ sii.o 
as mesmas que teve o venerando presidente do conse
lho do gabin~te de 16 dc Julho, para comprometter-sc 
não ~ó por idéa muito mais adiantuda do que recusám 
ncst:J. casa quando •e di•cutia o orçamulto, como at.; 
para ir muito mais longe, obrifíando-se para com a 
illustre opposição do senado a :Lee1tar a idéa de manu
:nissiio forçada, que ainda hontem o meu particular 
:J.:uigo, deputado pelo 3• districto (o Sr. P~reira ~a 
SJI,-:~) :~presentou como uma das ~usas que Imposs>
bilita\'iio a. aceitação d:t proposta do gabinete de 7 de 
Março! ... 

U :11 Sn.. DEPUTADO:- A demonstração ba de ser cu
riosa. 

O Sn. TEIXEIRA J"C!'õxon:- O meu nobre nmigo, ex
mini~tro do imperio, que foi o primeiro n trazer parn 
e"te debate a opinião do illustrado Sr. visconde delta
borahv, esqueceu-se sem dU\·ida do procedimento que 
esse hÕnrado e•tajista te"\·e perante o senado nos ultimas 
<lias d:J. sessão do :tnno passado. 

Foi na sessão de 19 de Setembro de 1870, tres mezes 
depois da época em que o Sr. visconde de Itaborahy 
proferira nesta casa. o discurm a que se referia o nobre 
deputado. 

Discutia-se o orçamento, c a illustrad:J. opposi~.ão do 
se:!:~do com to:lo o apparato de sua. :for~ apre~ntou 
nm a1diti,·o a•signndo pelos Srs. Na.buco, Souza Franco, 
Zacarias de Góes. Paranagu:í., F. Octaviano, Cnnsansiio 
de Sinimbú, Cbicborro da. Gama, Sih·cirn da Motta, c 
Dias de Can·alho. Nesse a.dditi>o continbão-se idéas 
muito adiuntada.s sob e a reforma. do estado sen·il, 
como a camara e o raiz jnlgar-:io do seu proprio con
texto. _-\qui está o qo ,·olume dos Annaes do Senado, on
de á pag. 228 EC lê o seguinte: 

" Amgo additivo. Do saldo r(?sultantc da receita 
sobre a. despeza no exercicio desta lei, .; o governo 
::mtorisado :1. :1.ppllca.r a quantia de 1,000:060S :i. alíorria 
de escra>os. 

" § 1. • Seri'o preferidos os escr:n·os do sexo femi
nino de 12 a 40 a.Lnos, e d'entre estes os de menor 
iJ.atie. " 

At-' a'lui, Sr. presidente, é com pouca. differença. a 
mes:na providencia que o illustr:1do presid~ute do con
selho do gabinete de !6 de Julho recusirn aos seus a::ni
f!03 dest:i camara; mas a. materia do para,..o-rapho se
;;!".;.~nte é muito ;;ra\·e, e eu peço toda a attenç:io da 
ca:nara, porque n:.. seguinte disposi-:-Jio do :J.údi:i,·o 
es~o incluídas alguma~ medidns que eu mesmo, um 
dos improvisados emancipadores , no conceito .:, 

~2;r~~~crc,u~~~~~f~; 4: d~~~~t~~~fa~~in}~~ ~r~~~iL~.~~~~ 

a peculio sem consentimento dos proprictarios, e 
a manumissão for,·ada, isto é, sem audic::~cia dos 
mesmos .... 

O Sn. A:<nMDE FJGt:Em.• :-J:í sei que n::io admitte 
n proposta do goYerno. 

O Sa. TEIXEIR.\. Ju:.ICn: - T:tl qual est:í. claborad:1, 
uão ce=bmente ; o relator da commissão especial desta 
:1.ugusta camnra não póde por emquan,c aceitar outras 
idé:l.s mais adiantad::h do que as que forão proposto.s 
pela mesm:1 commissão. 

O Sn.. A:<&RADE FIGGEin.~ :-Então deve votar contra 
:1 resposta da falia do throno. 

O Sn. TEIXEIRA Jt::<Ion: - ~ão se segue semclh:mt~ 
procQdimento desde que o gabinete declara que não 
pretende fazer questão de todas as disposições d3. sua 
proposta c deseja a disçussão, não jul;::::mdo Cúrnpro
mêttidos a Yotarem pel:l. proposta tal qu:tl se ncha 
el:J.borada aquelles que Yotarem pch resposta :i f:l.lln do 
throno. (Jf~ito> apoiado.y.) ::\ib posso votar contra o ga
binete depois desta dcclar:1çiio, porque o nobre presi
dente do conselho se acha muito mais approximado d~ 
mim do que os illustrauos autores d:~. emenda :10 Yoto 
de graç·a. O gabinete deseja prevenir :~• funestas con
seqnencias da incrcia e da indecisão, e os nobres depu
tados mantendo a incerteza, a desconfiança, c a resis
tencia a uma reforma que eu considero urgente :~mea
ção os interesses que eu quero defender ... 

O Sn. A:.nnADE FIGt:Ell\A : - E' cfi'eito de imagi
nação. 

O Sr •. TEIXEIRA Jt:x1on:- Póde ser; o no1Jre depu
tado no que diz é que exprime a realidade; nã~ cst:é 
sujeito e~ os effeitos da sua imaginação~ ... 

O Sn. AxnnADE FIGUEIRA:- O que eu disse é o sen
timento do districto que represento. 

O Sn. TEIXEIRA Jc><JOR: -E eu ..• :tdmittirei que me 
acontec;a o contrario comtant.o que o nobre deputadt> 
consinta que reate o desen;olvimento do meu discurso. 
(Risadas.) 

O que hei de bzer, Sr. presidente, é :::ind:t um~. 
~nde vantagem que o nobre deputado tem sobre mim; 
desenYoh-eu como quiz o seu di>eurso sem nenhuma 
interrupl'iio, :1.0 passo que obriga-me a seguir o me
thodo deEordenado que lhe apraz! (Risadas.) 

Eu, porém. responderei em tempo opportuno a eete 
ultimo ap:~rte do nobre de.putado ; por agora. ba de 
permittir aue •olte ao :J.dditiYO aceito pelo presidente 
do conselhÔ do g:1.biuete de lG de Julho. E' assumpto 
n::ui!o grave par:l. que eu pudesse obliterar-me 
"~ 2.• O escr:~vo que, por meio de seu peculio, ou 

por lih<r:J.lidade de outrem, ou por contrato de prestaçãv 
de fnt:1ros ~en·i,os, obtiver meios para indemnisação 
do seu ..-alor. tem direito perfeito :í. sua alforria, e est~. 
senuo recusád:~ peh senhor, lhe seri outorgada peh 
autorid.aC.e publica. Pnço do senado, 19 de Setembro 
ele 1870. " 

As•ifínaà.o pelos illnstres senadores, cujos nomes j:i. 
declarc1 

Ao ui e-t:í., Sr. presidente, o pcculio inde;>cndente d:r 
>ontldc •:os proprietnrios, :l. emancipação forçada sob 
a fórmt:la mais adiantada, a intcn-enção da autori
dade ::::15 r~lações do escravo com o senhor. o germe:1 
de grande pertursação no rcgimcn do estado sen·il. .. 

O Sn. A:-;nn.ADE Fu;·n:mA :-0 mini,1:erio nunca apre
sentou eseas idéas. 

O Sn. TEIXEIRA J-c~1on :-Mas ac~itou-ns pelo org:i.·J 
au~o:-Isado do seu presidente do conselho, que :t!é::-. 
des~e cle>ado caracter, é um dos mais prestigioso.> 
cbcfes do partido conserrador. 

(Ha diversos a:;ar:cs.) 

Yamos wr agora se aceitou-as ou não. Peço aos :w
bres deputaC:os aue me interrompem, que attendão a~ 
que resr,o=d.eu o" illustr.ldO Sr. Yisconde de Itaborahy: 
~'C%:J. 1:i!81>0St3. :".ÚO h:t nalh a'perder 1 pois e !l opinião Ü( 
ilhstre c hei~ i:t ·;ocad:J. pelo nobre deputado pelo Rio d.e 
J,mei-o <!"" I::õciou a presente discusg,io. 

-,·o:z> :-0;~.\"Í!nos com muito prazer. 
O ~P.. TEt"tEm .~ Jt:xioa :-Depois de um discur>o dç 
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SESSAO E!ll 30 DE l\l.~IO DE 1871. J::s 
Sr- conselheiro Na.buco explicanuo os dons pra.~P"aphos 
do artigo additivo, tomou " pahvm o Sr. Yisconde de 
Ita.boraby para responder-lhe e o fez pelo modo seguinte: 

• Receio muito, disse S. Ex., que se tivcrmo3 de cmen
da.r est;;. lei, ni>o bajt:. tempo de passar a c:nend:J. na 
outra camara; venha a falt.lr numero ,,uificiente de 
J.eputados para app:·ovar a lei. Se o nob1·~ s~n:1dor con
~·ertesse sua. emenda em utn projecto, e'-1 ~~o t.':=rif.l du vid:.t 
em desde j:í. votar por ella. » 

V<! a camara que :t ndhesü.o foi tc;rnic.an~.e. 

u, Sn. DEPUT.mo: -l\Ia.s l~a o res:o. 

O Sn. TEIXEIRA Jt:sJon:- Ett "·ou ~~~!isfazer o nobre 
deputado, m:;.s previno que nada :di:w.ta.ré: contra esta 
asseveraç·ão. 

(Continúa a ler.) « Demais, esb. :ncdiJ.a ~prc~entada 
pelo nobre senador faz parte de um projec~o que est:i. 
:1a cmnara dos deputados; ora, h:1. neRte projecto illéas 
que 0 governo adopt.a (note a ?amara), entre as quaes 
estão ''scomprehend1das no art1go do nobre ôcnador. » 

cc Comquanto pareça-me inconYeuiente, accrescenton 
S. Eo<., que estej:'l.mos discutindo :neilid.as contidas em 
u:n p1·ojecto que nos hade ser env1ndo pela camara dos 
cteputados, to,hvia eu torno a dizer <JUe (note a ca
Inn.:-:t), se o n?bre senador npresenta.sse n:lo ~;ta emenda, 
mas um prolecto em sep:trado, en lhe üar1~ n1~u voto; 
como emenda ao orç·amento não posso :f::tze-lo. " 

Eis aqui o que respondeu o illustrado presidente do 
conselho do gabinete ele 16 de Julho .... 

O Su.· A:-;nnADE FIGUEm.~: -Rei'eria-:;e ao nrt. 1.0 

O SJt. TmxEIRA Jti~Iolt :-Perdoe-me o nobre de
putado. Y. Ex. não é o competente para dizer ao 
que o Sr. visconde de. Itaborahy se referia (risadas), 
quando aquelle estadista cl:lramente se referio a tod~ o 
:J.rtigo, i&to .é, aos seus diversos parngr;~p~os. Alem 
disso se duv1da. houvesse, e lia desappareccrl~ em face 
da argumentn~.iio :1. que deu lugar este p~ocedunento do 
illustrado presidente do conselho do gabmete de 16 de 
Julho. Fo1 um facto notavel na nossn histeria politica 
e que ficou assignalado pelo p:on~n~ian;ento que em 
~eguida fizerão alguns dos ma.1s Clstmc,os talentos da 
illustrada opposição do senado. 

Lon-o depois daquell:t declaraçü.o occup:í.rã? "tribul!a, 
~-::pli~:irão e interpretárão este discurso do illmtre ns
conde de lhborahy, não só os Srs. conselheiros Octa
viano Zacarias de Góes, Silveira. da ~Iotta. como até o 
Sr. c~ns~heiro Paranhos, hoje baT:ÍO do Rio-Branco, 
enuo di!!Ilo membro do gabinete de 16 de Julho. 
A.oudles"' ,orprendidos peln. :faciiiuade com que o Yene
ra~doprdsidente do conselho do gabinete de 16 de Julho se 
compromettia a a.doptar medidas ~uito mais a:di?-nt:J.~s 
do quelhehavião pedido os seusam1gos ecorrelig10nanos 
desta camara admimvão-se de seme.lhante conducta! 
O Sr. visconde do Rio-Brnnco, entiio ministro de es
trangeiros, corroborava o compromisso. d? ch~fe do seu 
!!!lbinete e asse!!UTaYa, em nome do mm1steno, que em 
Maio de•tc ann~ aprcsentu:cião pToj,~cto sobre a reforma 
do estado servil... 

Eu não abusarei, senhures, da att~nç,ão r!est:l. c~:na
ra reproduzindo os brilhantes argumentos que :; illus
t~·ad:t opposição do senado soube achar no procedunento 
elo g:tbinete de 16 de Julho, aceita.n~o tal additiYo de
pois de h3.,·er recusado conc:eder m.Ulto meno~ a?s seus 
a::ni!l:os desta camara. O pa1z, porem, póde fac1lm.ente 
co!lSultJ.r esec interessante episodio da aossa vida politica 
recorrendo aos Annaes do Senado, ~o volume àe 1870 
p.::..;. '2.3-! e seguintes. 

~u:J.nto a mim, invoco o facto para. demonstra,- que o 
-··abinete de lu de Julho aceit:ira solemne:nente algumas 
:'Gs iõ.éas que os nobres deputado~ dive•·,;entes ~· a.ctual 
gabinete decl:trão não poeler acc1tar ; . e. para J~stific~r 
::: :r:i:::~ha sorpreza vendo o nobre cx-mmiSt:o d~ •mperw 
<U<l_uell~ <>abinete 

1 
que pnrecia-::J.c ~er soli~ano com o 

,·ener3.:là.~ presidente do co~s~i~o do gabtnete ~t .<:r-;·:! 
r"'rte:1cen, vir actunl.mente l<'l~l:l.r o presente ueoa.e 
co:J.t:a o .mbinete de 7 de ;\la:::-•:·"· porque n:~o p:r0p0st:;. 
~p~e; .• ::ltada. sobre o estado sen·il fig;r_rão a"udl?-s. idéa5 
.c at:~ o presidente do conselho 2:, gaomete ue 115 c.~ Jn
b ,- f~:1:1C:tmente :J.dherira ! ... 

Ux Sn. DEPCTAno:-Talvez a. histori:t p~õs::t cxplic!lr 
isso um dia. 

O Sn. TEIXEmA Ju~IOR:- A' vista de todos e5tes 
factos, eu nii.o po5so comprehender a cxalta\·ão com 
que o nobre deputado pretende que o g-abinete de 7 
de ~rarço procedeu in·efl.ectidamente suscit:tndo n re
forma do es•ado servil, e que proceelêra com sorpresa ! 
Sorprendcr a flUem 9 A uma cmnara. que na sessão 
passada occupou-se largamente da nece:;sidaJe desta 
reforma; que nomeou uma co:mni'5ü.o esJ.lecíal, cujo 
trabalho lhe foi presente ; que discutia a prefe·encia de 
projcctos sobre este assumpto; que apoian. o g:J.!liuete 
qne se compromçttcu a apresenta~ em ?lhio eleotc anno 
a soluç·ão da quest!lo: c que fiua.hnente presta o seu 
npoi<J ao gabinete de 7 de llfarço, cujo presi•le:Jte do 
conselào 0 um dos illustrados membros da:1uclie outro 
gabi:ICte! 

O compromisso tlo actuul Sr. presidente do c-nsellio 
foi muito solemnc. No senado pretendeu-se que a pro
mess:t feita então por S. Ex. em nome do ministcrio 
estav:t em contradicção com as opiniões tlo nobre depu
tado ex-mi::listro do imperio; m:~s o nobre presid.;nte 
do co:~selho declarou que cr:t aqnell2. a delibera\·ão tc
mada pelo gabinete, e que em conferencia fõra assim 
resolvi <lo com a acquxescencia do nobre dcputndo, nlcm
brc. daquelle gabinete. Como, pois, se pretende agor" 
oue o illnstrado presidente elo come lho do gabinete ac
tual proceda por modo contrario ao que elie se obrigov 
com a.r.cordo d.o proprio nob:·e deputado que inic10u 
e:ste debn.te ? ... 

(lia muitos apartes.) 

Os :'obres dejlutados n'l.o podem r<!fe,.ir-s<! a mim. 
porque eu julgo que uma das condições com que c 
homem político grangêa a confi:mça dos seus correli
gionarios e o respeito dos adYer~arios é a coherencin d~ 
seu procedimento (muitos atwiados); nunca sacrifique: 
as minhas convicr;\ies a nenhuma aspim6io politica, ~ 
nenhuma falsn popula.ridade, a nenhuma pretenção : 
não tenho receio de ser contestado. (Jiudo bem.) Sirv:;. 
isto de resp~sta a todAs e~sas suggestões, nmençu.s à:: 
i·mpopul:J.rid:1.de, e tudo quanto quizerem hn-:ar-m<? 
para arredar-me do proposito de seguir os dictames <i~ 
mi:lha conscieccia .... 

(lia dit·ersos ap!!rlcs que nil<l deixilo ouui1· o orador.> 
Dis.;e o nobre deputado pelo 4• districto do Ri" de 

Ja:1eiro, que ern precioo que aquelles que m'te'1tão :· 
necessidade. dn reforma do estado senil ~e lembraêse::.: 
ta.mbem que podia haver quem n:io os acompanh"""~ 
pc:.· n:!o te:.· a. coragem de ~rrostar o estigma de cscr~
,·lstas. Ell, por.;m, respo:1derei que se fússe certa a i~n
popularidlde que os nobres Jeputados assevcrão existi. 
para nós que quer<!mos os meios de garantir o vnlor. 
o credito c :1 seguran\'~ da propriedade ~gricola, ent:!,, 
haYeri:t ran.is corage1n em an·ostnr esta in1popularida.d~. 
G ~:·é sendo fulminada por todo o paiz, não ficaria m::>
icem para lançar o c;;;tign1a. de cscra·vt~ta.~ :iq,u~ne~ 
qu~ pensão como o nobre deput~do. 

( cr~:ryo_,~ muitos apartes.) 

Est!l.s i"tern1pçües distrahem-me d~ qne.•t::io princi
p:~.!: c em nada apro,·cit~o :i illucid:t~ü.o do i:npor
tante assnmpto de que nos occupamos; mns já e~to~· 
resignado 3. ser constantemente interrompido pelos no
bres deputados. 

{Continu.lo os apartes entre rlircrsos Srs. àep11tados.) 
Já. hor.tem o nobre depntado em,-,r~gou algumas 

ph:::-ases en r~!ação ao illustrado Se. presidente do con
selho qu~ n~o p:u~cêrão filhas d:1 pnulencia e <_13; r~fie
:xio com oue o nobre deputado co!=:tnms. R dtrt~tr-s:~ 
aGs seü.s coilega.s .. Agora receio , a hem da pru<l.e'>ci~ 
ot:e o> nobres deputado• recommendiio, que não posó:l
ti:o::- d:scut:r com ::t calma neces!=.ar~a. a. ~ol n\·.:\(') d~ t!k 
impor.:u:ti! assumpto. Pela ::linh parte ileclar~ q~:e 
se al.,.nma exiJress<io me ·escapar que l'"<~a off~:ode~ c 
a:rr.:~m . pr~viamente clon a de,·ida satisf:1ç'ío. Te,:1c 
u:i.c,.=.e::te po::- fim justifica'!.~ o r:.:~a '\·oto e ~~::to mr:!·~:..
ta:- 9 =.::!g::e:-:1. 

(., S:L A >n&AD:!: Fu:liEIR.I.:- V. Ex. faz bem ·~u 
.:i:~::~~ca:--s:: !)Orr._ne tem de que. 
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Uli SI;., .DEP)/TADO,: --'7Gom ~ l!lyoura n.lío €e póde. 
justificar. Os lavrailores que . resporiclã.o .a V:· Ex. 

O SrL TEr:r,;EmA JuNma.:~.O desejo de : sati~fazer aos 
meus_ . constituin~es não. 'pôde · coagir-me ~ :fàltar aos 
dictames d\L. minha consciencia, ·embora isso. lhes seja 
de~ngrilâ.avel. .Eu não repr.esento nesta casa unicamente 
um distJ.;ictó eleitoral: repi·esento os· interesses do vasto 
Imperio · do Brazil desde . o Amaiónas atê 'o Prata. 
( !J.fuitqs a,poiados.) · · · 

O Sa. . ~JI.NDIIADE FJGrrEmA: - Sem duvida V. Ex. não 
represeiÍta o seu. districto, porque tendo i'elle mais de 
500 eleitor.es, V. Ex. apenas· obteve pouco mais de 200 . 
votos ; e até ha urna representação clizentlo que. V. Ex. 
n'ão ~·apresentava Gs icléas elo districto ... 

O Sa.. 'l)I'xEIRA J UNIOR:-Peço ao Sr. tachyg>·apho que 
torne 11ota deste .ap·al:te, porque elle cónsagri:t a opinião 
do nobre deputado contra , a intelligencia. geralmente 
a,clnü~tida, e que me parecia, incontroverea~, sobre a 
clisposiçiio da lei de. eleições: 

·Eu obtive a , quasi unm1imidade dos eleitores que 
compúecêriío 'ao.s ·. collegios do districto que :fez-'me a 
liom·a de r\l_ej~ger-me, .e niio juJgo-me menos legitimo 
1:epre~eutante ·da' nação do que· o nobre deputado, pelo 
fa:to ele . não terem comparecido á eleição metade dos 
elejtor~s· do drstricto . · · 

. o sn·. ANor .. ~m: FIGUEIRA :- Não é este o meu pen
.samento. O maior numero de eleitores de pro!Josito 
deixou· ele con1parecer porque V: -Ex. ntio n3premtava 

8 
uas idéas ; e. até neste sentido lhe eserevêrão , · 

O Sn. TEIXEIRA JuNro.a:- O nobre cleputado está 
mais .acliantaclo do que eu sobr!) os motivos que iuclu
zirãoa ausência de i:nila &rande parte dos eléitores do 
3• clistricto da província d.O Rio de J aneiro , quando se 
tratou da minha re·~leicão; pelo facto ele ter eu aceitaclo 
o càrgo de ministro dÓs negocias da agricultura.· 

Uil.l Sn. DEPUTADO·:- V. Ex. recebeu um protesto 
a este respeito. · ·. 

. o Sn. ';I'EIXEIRA JuNIOR: - ·Recebi uma' carta c~llec" 
tiva ,a:9s. eleito~es que compo•::cêrão a nin il ils collegios 
do drstncto, na qual me diztao qu·e a sua adhesão á 
minha reelei<;ão Hão importava a approvação de alo-u
mas di~posiçües do projecto de 'lei apresentado nesta ~a
màra pela commissãoesjiecial de qüe cu iôra relator, nem 
tambem "' sua aclhesão a algumas idéas minhas· a ~espeito 
desteassumpto; mas não me indicárão quaes erão as diver
gencit~s, e reservárão-se para fazê-lo Ópportunamente. O 
digno presidente de>ttt camara melhor do que os nobres 
deputados conhece todas as circumstancias desse l•cto 
que, longe de clesmerecer o meu.procedimento,eleva-o no 
meu .proprio conceito, porque sohreptljo as considerações 
ele a!nizacle e gratidão para cumprir o meu dever. · 
.. Permitt!1, Sr. presidente. ·_que a este pro1\osito eu in

voque o .seu ~estemunho. V. Ex .. que, além .da ma ele.
vacla pos!ç:iio, é um elos mestres que me ensinárão as 
~o~trinaa d.o part\do co1;servaclor ; V. Ex., a queui. me 
h g!LO a mars cordtal cst1ma e profundo reconhecimento, 
tem neste a'snmpto plena competencin., . porque .. além 
de ser ~un dos . meus dignos CO:l8l.Ítuintes como eleitor 
do 3• dr,tnct;o d~ .provin.cia do. ~i o de J aneii·o~ é justa
mente. >;t1~a uas mfl.nencras l egrt1mas do collegw·, a que 
se refenrao os nobres depntltdo~; do qual recebi a ca1·ta 
que desi(Snão s~b a denominação de prot~sto; e portanto 
v, Ex. e o mara competen.te para autonsar . a explica
ção que acabo de dar sobre o proce1imento dos diO'nos 
~leitores. gu_e com parec~rlío ao collegio de v aleoça~ os 
quae> clingmdo.-se a mrm eni. termos os mais amistosos 
e . como cavalhe_il'0s, longe de pretenderem fazer-me a 
me~o1· descor~ezm,. penhorárão-me . p~la sua confiança, e 
d:rao nov?.s tltnlos ao meu . reconhe<nmento pela · vota 
yao ~mmme com que me boarár:?o .... 

·co s,·, 1lresitlenta faz sig~a~ da assimiimento.) 

o. Sn. ANDRADE FrGUEIM:-Teve a unanimidade de 
... .10 ou 12 eleitoi·es,. os miico~ qite allifó1~ão só para vo-
.tarem em V .. Ex. · · ·. · 

'Uill Sn. DEPUTADO :-Foriio'20 qqe comparecêrão. 

O S11 .. TEIXEIRA Jmr~n : - Fosscrn 2. ou 3 só mente, 
nem por 1sw eu lhes senp. menos grn:to, pelo sacrificio 

I 

que fizerã9 ·de comparecerem ao collegi<> :só . p~r.~ nie 
.datein:'os seus vóto, .. : · ' ·., ... 

O Sa. ANDR~DE FIGUEIRA : -Não tinhão 01.ttro em 
que votar. . . . 

O Sn. T~Ixr:mA Jmuon: - .Não faça essa injustiça á 
nossa provm01a.... · 

Unr Sn. DEPUTADO:- Não havia outro candidato. 
o Sa. TEIXEIRA JUNIOR: - P ois entãiYse não qui

zessem prestar-me · o· seu apoio não .comparecerião ao 
collegio, coino o nobre deputado pelo 4.0 distri;cto asse-. 

. v era terem procedido Ós outros eleitores. : .. 
. O MEs~ró ' Sn. · D·EPUTAD~::_ V. 'Jt:L era·mhiistro . 
O SR. .. Tmx!hilA Júi'lmn : _: Prétendéi·áõ agora os 

nobres deputados .que eu. fizesse a menor pressão· sobre 
o corpo. el~itoral ou que me prevalecesse d\t ·minha 
posição?· Pois saibão que séndo avisa:do de·que.se hqs
t ilisava a minha reeleição, ·escrevi ao. presidente da 

·província pedindo~ lho que ·. recommendasse ás autori
dades locaes e aos amigos do governo completa absten.:. 
Çiio de qJ.te.lqve;· intervençã.o amistbsa na minha eleição. 

O presiü.ente da ·proviricia .. era .o ·nobre · deputado por 
Pernambuco, hoje ministro da agricultu•ra. :· . 

Mas não me limitei a esta prevencão ; redigi a minha 
circular de modo .. que 03 meus constituintes cpmpre
heudessen;~ que eu queria justiça, e nesse intuito· pedi 
apenàs rigorosa, justiÇa,. Que culpa, pois, tenho .eu que 
~s eleitores do 3'> clistricto da pr0vincia do Rio de J a
neiro entendessem que o modo de fazerem-me justiça 
era reintegrar-me neste lugar· e dar-me· a subiaa honra 
de reassmnir a elevada . posição de reptesentante da 
nação?.; . (Apoia,dos e diffiYrC~ttes a,parte$.) . 

O Sa.. PnESIIiENTE :-Attenção ! . 
0 Sa.. 'I"EiXEll\A JUNIOR; - ·Eu .vejo, S~. presidente; 

que os nobres deputados têni o proposito de desvia
rem-me do assuinpto em discussão . 

.P;. minha eleição foi approvada por esta camara; se 
,ella 'não é-legitima, os nobres deputados porque não a 
impngnárãoL. ' 

O. Sn. ANDRADE FiGUEIRA:- Legalmente V. ·Ex. é• 
deputado .. Eu fallavà em outro sentido, e V. Ex. coni
prehende bem. 

b Sn. TEr:<oEIRA JuNIOR: ...:.... Eu pensava que a legi~ 
· tim.idaM da mi)lha elei'ç:ão só pôdia · ser atacada; pelos 
argmnentos quê · empregou o nobre deputado . pelo 'dis
-tricto que represento (o Sr. Pereira da Silva), quando 
demonstrou que . toda a camm:a tinha sido eleita pelo 
gov~rno . · 

(H a, tlú·ersa,s a,p<irtes:) 
'Quereriãó os ri obres deputados que eu abclicasse a 

minha independ'encia pm~a vir aqui suborc)inar as 'mi
nhas ôpiniões ás dos eleitores dó meu districto? E onde 
está, .essa opin,ão ~ Como a conhecêrão os nobres ·depu
tad()s 'I Porventura a opinião de alguns el'eitoi·es de um 
dos crllegios do meu districto, ou mesmo de todo o dis
tricto que eu· tenho a honra de representar, const itue 
a opinião do Brazil'L. (~ftlito bem; apoiados.) Quando 
eu proprío timho interesses na lavoura, ·e até mesmo no 
districto que r ep• escnto, hei de por acaso . deixar ele 
votar nesta· casa, como mais .conveniente. parecer-me, 
a· es~es mesmos íntetesses só porque os meus eleitores 
per1são diversam.ente? ... Não, ser;hores; eu renegaria o 
meu passado ; e se. essa fosse a missão do legislador do 
-Bràzit,. ·eu concordaria com os nobres· deputados,. que en 
não podia repre.sentar ·a nação, porque não me curvaria. 
a semelhante' imposii,Jão·: ... Os precetlen,tes de ·min4a 
v_ida protestãó contra essa ' adoração á :falsa • popula-
ndacle. · 
·. A.qui mesmo, neste recinto, dei prova· de que sei· ar-. 
i·ostar a impopulitridtí.de quando ' a consciertcia ·.me diz 
que assim cónsnlto nielhór :os interesses do ptí.iz:. Re
firo-me á questr,óba.ucaria ·que em 1859 tàrito. agitou 
ambas as casas'. do parlamento, e; que foi até resolvida 
por t:nmí rimdaliçà; de situaç:ão política. (Apolia,dos). En
tãO- t i\ihct. eu a :Ventut'a. de achar-me na maior harmonia 
. de id'éas co'in o meirn&bré'ámigo o digno 'ex~ministro do 
· imperio dogabinete" de :·16 d'e Julho, quando, com S. Ex. 
stiotentava · 6 privilegio de en1issão concedido ao Banco 
dó Btazil, a estabilidade do ·meio circulante, x reivindi-
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_cação 'ilo•·.\Úl'(.Üto de conce~er ~ - eJ;nissiio de_ ~ilhetes . _á . 
vista e ao portador, qpe ·arbJ.tr;mamente exet·.ma o poder 
executivo. Mas então, ·como·· agora; .l.evant9_u-~e um 
Q'J:ande cLamor. c.ontra o pro:oec'.imento di>quelles. que 
~ombatião os abusos do .. credito-. ).lepreseJ;ttaçõe~, grande 
polemrcana imprensa,-pro.testavão coi)tra· o nossó intep.:· 
to; negociantes e -agücult_or_es .pl~êtepdião gue a í'estnc-· 
ção ~a Íacu!-dade,de emissão . era, a r,uina dç>_ ~OlU,mercio 
e da .mdt~stna,.a desgraça da lavoura, a murp,b~c opposta 
ao prcigr~sso do , I:aiz ! . . • . _ 

Os mais notaveis oradores e estalhstas sustentavao 
essas idéas'sinistrll,s. -. - . . .. , . 

O proprio banco do Bi·azil; .alta,t!!_ente ._interessádo 
n'este assumpto, porque .d~ ·sua decmLO podia resultar
lhe o privi~egio dli! emis~ão_, sem o q __ ual .. entendia_ m_os 
que · E!Ile nao podena ·funccwnm"; o banco .do Brazd, 
aquem ·mais .aproveitava essa opinião, vei? ~ntretR.nto .· 
a esta..camara com uma representação ass1gnnda pela_ . 
stia directoria, na qualrepellia ac1uU~ favor e dec:,J-Nva 
que· .· a elle se oppunha, 'porque seria um funesto pre-
sente: . . . . 

Entretanto, · senhores; mu.dada .a _situ!\ç.ão . politic~ e 
elevados ao .. poder os nossos au~agomstas,, ~lles propnos 
se incumbirão. de. exagerar as idéas que ha,·ião 'coru-
batido . ·. .. · . . . 

A mesma directorin. do Ba11co .·.elo Brazil via-se com
pellida a comprar pela 'elevada qn_antia de . 4,000:000~ 
o dii·eite de emissão que .til1hiio os _l;lancos Hypotheca
rio e .Agricola, porque haviit reconheqirlo a impossi
bilidade de continuai· a exercer as funcçõ0S de emissoi·. 
sob o pernicioso,_concurso de ou~ms . estabelecíme;1tos. 

E, finalmente, todo o commercw da praça d"o Rw de'" 
Janeiro, ·assim como .os agricultores; 'reconhecêr~o ein 
1864 qttão salutar em a p:reviden?ia dos membros des-:-. 
ta camara que reclama vão a restncçiio desse des.e.gra
'mento de emissão .. A crise, que então acabnmhou· es_ta 
praca, demonstra(ldo, as fataes. cons~quençias cj.o · abuso_ 
do credito, justifieou ,!meliz~ente o_ acerto ela a]ln~ga'; 
ção c()m .que -p.ro.ced~rão _- aquelles que ·se expnzento_ a 
impopularidnde_ do mome!lt~-- , .:. . , . 

Este exemplo, Sr. presidente, serv1mlo para provar 
que sei resistir · :1 força das opiniões . aJbeias por _mais · 
antorisadas qne sejão, serve tambem para demonstra!' 
que essa repugn:tucía .. _ manifestada pelos nossos agri~ 
cultores, não p~de importar a cond~~nação de :uma 
reforma m·o-entemente reclamada pelos mteresses vitaes 
da propi·ia lavoura. (Apoiados, e não apoiados; inter-
rupções.) _ . . 

Comprehendo, Sr. presidc~te, q~1e a lavoura ·hesite e in 
annuir a algúmas das proVldenc)as lembrac\as, _porque 
ellas podem perturbar as ·relações. entre os propnetanos 
e escravos; relações que convem ainda manter; mas 
não se diga que a lavoura não quer prepararcs_e para a 
su.a .propria regeneração, cpw se . oppõe a . medtdas que 
de v em restituir o c.-edito e a: cori.:fiànça n,os elevados ca.:. · 
pitaes :. empregados ' em· braÇos escravos:.. ( Apoictdos e 
não apoiadós.) 

(Ha 4•versos apartes que interrompem o o1·ador.) 

Ess~ diverg~ncia o que ÍI\d~ca : -~ _ a,c9nv~i'!iencia de · 
discutir-se e apreciar-se a propostá 'do governo ·afim de 
ser emeh;).ada como · o corpó legislativo- julgar C()n:ve·- _ 
niente . . Nem outra póçle ·ser a conclusão; _ s? ninguém 
quer manter o estado _servil; se a lavoura, assim 
como todas as classes ela nossa soCiedade, deseja · 
que se trate desta questão; se os proprios nobres depu
tados divergentes .. qu_erem.legislitt._l\obre e~te,assup;~pto_; 
se a divergencia é ·apenas no modo, entã,o para ,qu<? ._ 
condemnar antipip~,da'!D~nte a i~é~~.contid~t_~a pr~pos~ 
d0 go;v,erno., Mm d1scus.s;w e ·s~rn, , aguardar o par~cer 
da_ r,ommissão recentem,ente eleita por esta ;ni'gustlt 
~amara? Par\!. qii~ aeoro.Çci~r . a, res"rstêrlciit 'dos)nte'rés" · 

· sados :1 aceitação de 'medidas ·salú.tâi·es, e cujo 'Qoní · · 
resu\t~do, _ d,epel)-de .~ssen\j~a1m,ent~.çlo agco~do, ~nnuénciá' · 
e,,ponc)lrso nfío , só d~ todo.s os. 1üteressad,os como· de 
todo,s , o~ 'Brà.zileiros'l ~A1'!àffdps; muito' ~ern :).'_ ,, . , . , _ 
\M .. miro~-§e o nC>.bre çl~p~tl/-_d,q ,Pelo , ~· distr10t9 _ dó 

R10 · •!8 \Taneiró· de que ;qiq R-~~~~ii!l, ~!l~i~~flii~il!' -~e~hri: · 
app~r_ec1d,o á pro!?ost;t ~o governo,· _e que· ~e hmJ.taase 
ella·aos poucos 'oradores que· nesta. casa se tem pronun
ciada contra as medidas indicaàas e a algnms;s repre
sentaç·ões du lavoura. 

Mas· '~u não compt·eb~ndi, sem dm:ida, o p~nsamento· 
do nobre deputado . Qtte outra resistencia queria S. Ex.? 
E' yerclade que o nobre deputado nos disse·': Em qual
quer outro paiz ter~se"hia leyimtado a opinião de toda 
a nac,:ãq. pa,ra castigar tão temerario arrojo que ousá 
abalar esses g:rancles interesses! O que quer isto· dizer? ... 

A proposta do governo 'foi ap.-esentada no dia .12 
deste mez; apenas alguns dias são deçorridos, e o nobre 
deputado queria que a nação EC tivesse levant~do como 
lll-:'- só hbmem 'para _castigar quem? Os pocleres consti- · 
trudos! O governo e os Tepresentantes da nação? .. . 
Não; _ eu não po~so nein devo perscrutar ci pensamento 
do nobré depntad0 . (Apo1aclos) .. 

(Ha, muitos apa1·tes). 
O honrad.o. presidente do conselho j:i declarou que 

Ijesta. discussão .não :faz questiio da proposta sobre · a 
reforma do estado servil ... 

O SR, ANDRADE .FIGUEntA.: -Já declarou que :faz.; e 
essa · declaração é que eu quero o_uvir. 

O Sn. TEIXEIRA JuNIOR:- Se j:l a tivesse feito era 
inuti] repeti-la; Mas creio qné' o nohl:e depittado está 
enganado. . 

N?o .se\ se c<impreliendi mal a declaração do honrado·· 
presidente do conselho, e nesse caso peço a S. Ex. que 
me' advirta: pareceu-me. que disse nãd poder deixar 
de i'azét questão da idéa capital d!J. propós'ta qtiándo 
se tratasse della, mas que o võ_to daclo á resposta do 
discurso da corôa. não imp'ortaria um ·compromisso a' 
respeito do voto que cada um ·dos mei11bi·os desta ca-' 
matá· tivesse de dar sobre a proposta. , 

O SR'. VIscJONilE DO RIOcBRANCO (Prcs iclen/e da Conse-
lho) faz signal aflirmativo. · 

- ~ Sn.: TErxHJRA. JUNioR·: ,-Para que, pois, e'ssà ir(l
p~menCia em condemnar a proposta qne nem ao menos 
amda tem àadhe>fio clacommissão- aquei11 foi affecta ?·O 
nobrecleputado nos disse que esperão-Ge numerosas 
r~presentações, e que dentro de poucos dias aq ni esta~ 
não.... · 

O Sn.' ANDRADE FIGuErnA:.,... Estão annu1\ciadas. 
O Sn. TEixmàÁ JuNIOR:- Para·que prej11lgar a pro~ . 

posta_ que contem muitas medidas ~'entre :1s quaes os 
propnos nobres deputados têm ele 2ceitar al !!'lL'nas ? · 

_Não ser:i mesmo uma clescortez,ia para c~rri u com- . 
mnisão r;omeada e que tem ele d•tr 'o seu -parecer sobl'e 
o meremmento dessa proposta -~ Os nobres deputados 
dizem .que não -ha estudos sufllcientes sobre· este a·s
~umpto, que é_ indispensavel ouvir-se áqnelles qlié mai;; 
mteressados sao . em, qualquer solução, entret~nto neri: 

_ ao m_enos quere~n esperar essas representações clos · ao-l'i~ · 
cultores, que aqui dev.em ser aprese11.tadas denti-~ da 
poucos dias! (Apoiados.). . · · · 

Esta. impaciencia em condemnar _a proposta não se 
compadece com -a prndencia e reflexão qtte os nobres 
deputados recome:'endão; e desde que o gabinete de
clara que a votaçao da resposta á fa1la do thi-ono não 
importará a aceitação da sua p1·oposta sobTe o elenientú 
~ervil, é cla_ro qu~? proc~dimento dos :nobres deputàdos 
e. uma_ ho~tlhdade rnexphcavel pru:a com o gabinete que -
d1zem apoiar. · . '· 

(Ifct um aparte.) 

. ~,&:a declaração foi muito terminante ·O nobre pre . 
Siden,e do conselho a fez no senndo, e hontem repetia-a . 
nesta cam. · 

O ·sR. -y;~coNDE Do R;o-BniNco (Pmiclcnte do .. Ca;,se
lho):- Ap01adó. · 

O .SR: TEÍxErnA. ~u~mn: : - Eu proprio que não 
acompanho todas as_ Hlea~, da proposta, e . q_ne terei de 
-yotar ·. co·ntra . ai~ mas -__ das s1tt1s disp'osições, .. não me 
Ju1go cpntrachdono votando pelaresposta aó discurse · 
da c;:rpa.(Apoiados , ~ não apóicúios.j , . · 
· _ :t:!~o/ era. _ele espemr, Sr. _ ._presidente, j.L não digo de 
a'?Igos ded10adós, ' como a!iás ós nobres: del)utiido's pro
t~tão s:er, .. ~as mésm9A é)<dversai-ios declarâdos que 
nao · ace1tassem esta: razoa\•el distinccfio entre a res
pos~a n,'.fiilia :d'o thrôno e a:' propost[l, dó governo sobre 

·o estado 'sernl: 
En1 tuna 9-ue.stão gra·ve e hnnsc8áàer;te · .. ·cclno-é a:· d.--: 

edado servil no nosso pàiz1 é i!~ disl1~ n:::1";'Cl a 11~ai ct 
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;'rudencia 11a apreciação de qual•1uer medid"; e os no
bre~ deputados condemnüo o go,·erno por querer espe
r:.r a. discusE:ío dos di verses :J.rtigos da sua. P~?PO~ta., 
:Jor :1ão fazer qu.e•t.ão de tão grave :J.SS\lmpto )t• e lm
;nediatanH!tltc! Estarão os nobres deputados t.'io :eple
tos de estudos a cote respeito que possão autortear :J. 
eondem!l:;çiio de todas :J.S disposirões da proposta'! Es
tariio todo~ o~ membros desta ca:nar:~. habilitados a pro
nunci.arem-~e sobre o ;nerecimeuto ue c:1da um dos seus 
ártigos e pa.r:>.g:-!lphos'! Se (,~ .. 'lssim, senhoret:i, então não 
con<l:e~ne:u tl J!ropos~:J. po: :~r uma gorpresa, . por s:~ 
preclpttada, po1s que a op:::ww sobr<: este assumpto p 
est:i tão allladnrecida! (Apoiados, multo bcm.J 

(O orador é inltrrompido por muitos apartes.) 

D~b:ü!c, Sr. presidente, cu me tenho esfor<;ado p~a 
obter a. iuJul,.c:.ocia d,s nobres dcoutados ll:J. expost
ç:;:o do meu r;;nscmcnto. Sou constàntemcnte inte_;rom
pido, e lamento que o meu estado de ~ande '!ao. me 
permitta suo;tentar t;;o dcsag-rada,·cl luta. Faret amd:J. 
um esiorço p:mJ. continuar. 

Nií.o desejo protelar este debnte cuja opportunidttde 
est:l. de~loc:;d!1. (apoiados); c não SCé;Uirei o nobre de
putn.do pelo ~· districto em todos os :~.rgumentos que 
acnba de produzir. Jul~o-me dispensado de faze-lo, 
porone sou um dos Brazileiros que sobre este a.ssnmpto 
tem:se mauifest:J.do com a maior J'raD<J.Ucza c siuceri
dade (apoiarlos); a di,cussao >:tg:• e indeterminada 
sobre medidus tão complicadaõ, como :J.S qne teremos 
de a1)r~ciar quando discutirmos a proposta, não póde 
ter lugar no debate :tctunl, cu.io carcct~r é todo político; 
seria :zy::tse erro c nltamente lncon"\'llmente '!l!se proce 
dimento. (Jfuitos apoiados.) . 

::\üo posso, porém, esquecer-me, Sr. prestdeute, de 
al!!Uns topicos do brilhante discurso do nobre depu
taâo, lJOrquc ellcs v:erão abalar as minhas crcnras sobre 
os princípios do partido consernzdor ... 

(O orador troca alguns apa,·tes cem o Sr •• 4ndradc 
Figueira). 

Alguns d~s argumentos do meu illl!Stre am1g~vi.e~ão 
abalar :tS mmhas convicções a respezto dos prmClplos 
do partido consen·ado~, porque, se o pattido cons.er~adol" 
~ um marco millen:mo a quem só c..be a n:ussao de 
obstar ás reformas c ao progresso de nossas institui
<'ões, <:u então estaria illudido n.té hoje. 
· Eu estava convencido, senhores, de que a missão do 
partido consen.,dor era. mais nobre do que nos des
ere,·eu o illu~tr,<do deputado, e peço licençJ. para ap
pellar do seu conceito, recorrendo á opini:lo de um ve~ 
nernndo estadista, cujo nome pertence :i historia, o 
Sr. mnrquez de Parnnú, o prestigioso cbcfc dc.•se mes
mo partido. Ih 18 annos dizia e!lc daquelle lugar 
(apontando Jlara as cadeiras dos Srs. minrstro•): «Não ha. 
con~ervar;ão ~em progre~so, niio ha. prof;resso sem m~ ... 
lhoramento, não ha partido politic-o estacwnario. " Estas 
palavras crão dirigidas :i opposição que se levant~'·a 
contr" o gabinete <le que i:z.z.i1io parte dons illustres 
éStadi'ta.~ que cu tenho o prazer de ver neste recinto ...• 

O Sn. A:.na,lDE FlGt'EIRA :-Isto niio é novidade. 
O Sn. TEIXEtn.~ Jt::<ton :-Se nfio é novidade, como 

dizer-se que a missiio do partiuo conservauor é re>istir 
á.s rcform..1s '! 

O Sn . .ll.:<onADE FJGt:EmA :-E' realiz·1r as reformas 
opportunamente. 

O Sn. TmxEtiL~ Jt.-:-o1on :-)las a designa9ão dessa. 
''Jlportunidade niio (\ privilegio de n!nguem. 

UM Su. DEPUTADO :-A opportu::idade não póde ser 
impo~ta pelo gabiuete. 

O Sn. TEIXEIRA Jus1on:- L<>mge de ser impo~ta 
pelo gabinete de 7 de l\hrço, ella foi reconhecida pel<'S 
ministerios que o precedêrão. Níw lhe cabe n responM
bilid:!d<l nem o merecimento de haver designado em~ 
opportunidnde. Foi um legado do gabinete de lG cc 
Julho, pois que, como já demonstrei, tomou o com
promisso de tratar desta reforma lle><ta se~sào, adherio 
ao additi>o apresentado pela. opposião do senado ... 

O Sa. A:-onRA.DE FJ&t:EIIlA: -Que t! cousa m1üto •li~ 
,·en;a dest:l. proposta. 

O Sa. TElXEJR.~ Ju:.;wu :-E' di 1·cr;a, porque co;:.t<!m 

unicamente tl"es das medidas consideradas agora. ::a 
p~oposta do governo, mas aquellas medidas se encontrão 
nesta mesrn:.1 proposta. 

O que nos diss~ o illustrado deputado pelo 3• dis
tricto do E.io de Janeiro, que faltou depois do n~bre 
deputado ou e. iniciou este debate'? ~ N:i.o podemos ace1tar 
a :propostâ do goYerno, di?se~nos S. Ex .. , porqtte re
gelt:l.m~s '" 1;."' ""' os segumtes }?Ou tos: ~1berdJl.de P.a~a 
os nascidos nesde a data da le1, pecuho sem preYlO 

' consentim.e:.::o dos prop1.·~~tarios, e a manum.issão Íor-
j çada. " 
I • O que .ll::ioi o :,dditi1·o apresentado no senado, e no 

qual adh~réo o , . .e:J.~rando prc:iidente do conselho do 
"'abinete de IG ue Julho? Dispunha que os escr:.wos 
que por meio do ;;ea peculio ou por liberalidade de ?U
trem, ou por contrato de pesta_yão de futuros servl~_?s 
obtivessen:: rneios para. indemmsar o seu valor, tenao 
direito perfeito i sua nlforria; e, como se não bastas~e 
o reconhecimento de.; te direito, ainda accrescentava: E 
esta (alforria) sl!ndo :recusada pelo 2enhor, lhe será. au
tor..,.ada. pela autori<lade publica.. 

:E• cviden~e que nesta disposição eJitão compreh.en
ilidos o peculio,independente do consentimento dos pro
prietarios, .c a :n_anrrmissão :forçada, idéas estas, qu: 
se achiio lUclutllas na proposta do governo. Nefrte• 
pontos, portanto, não :Ua differenç:z.; é a mesma co usa 
quanto ti. m::z.uumissão forçada ... 

O Sn. AllnMnz FtGr:EmA :-Não é, digo outra. vez; é 
restticto para c~r~os casos, e não é tão amplo como 
está na proposta. 

O Sn. TElXElttA. J-c:mm: -As restricções do nobre 
deputado pod.crüo achar upoio na sua imaginação, xnas 
não na. letra do udditi>o. 

O Sn. ANDRADE Fwt;EJR.~: -De minimi8 non curat 
11retor. 

O Sn. TEIXElM J L"SJQR: -Os nobres deputados di
verg<:>ntes qr..e re~p~n'!!io a Y. E~. porqu~ é que fa7.em 
questão da manunussao forçada. Pela mmha. parte eu 
tambem não a aceito actualmente senão pnra manter a. 
integridade da familia. 

(Ha um ara•·t~.) 

O Sr. conselheiro Kabuco, autor do .ad~it~vo ap!"e~ 
sentado no senado, um. dos nossos mats distinctos JU
risconsultos e nbalisado estadista, explicou todo o~
cance daanelle seu additivo, que em verdade é m:ns 
adiantadÔ do que o projecto da. commissli.o especial ~o 
anno· passado, no qu:1l se :faz. dependente do consentt
lnento dos p:oprietariQs, n\io só o peculio comQ a ma~ 
nnmissão. Não posso, po}s, ad~ittir qu.e os. nob:e~ de
puta.dos preten~iio exphcar melhor essa dlSpOSL<;ao do 
que o seu proprzo au:or. _ . 

Quanto ;J. opportumdade, nao fo1 só este facto que 
:revelou o peusamento uo gabinete de 16 de Julho, foi.. 
eEpecialmcnte :;. declaração que fizeriío os seus membros 
de que em Maio deste :mno se occuparião de :al 
questão. 

O Sn.. A_....llnAilE FIGCEIRA :-0 gabinete de lG de 
Julho não e~ti em discussão. 

O Sa. TEIXl:mA J u~Ion :-Trato de indagar quem de~ 
terminou a opportunidade des~ ;eformai c tendo o 
1;obre dcputndo procurado ns opmli'ies de d1versos ;ne~
bros desta. casa para combater essa opportumdac:e, 
parece-me ..• 

O Sn. A:<DR.\DE FI.;t:E!R,\ :-Fui procurar as opini<ies 
dos :\lini~tros. 

O S11. TEtXEJR.\ ,Tu:sJOa:-•.• qn:e posso tamb.em pro~ 
curar as opiniões de outros estadi8ta.s, e espec1al~e:t.te 
" do gabinete a que pertenceu o honra.?o. Sr. presiuez;te 
do conselho e o nob~e deputa.do que 1ru.ctou esta .,b
cus~ão. 

A cams.r:t onvio a dcmonstrn~iio que :ti.z a. e_st.c res
reito e a. aualyse da condncta que teve o gabul.cte de 
16 d~ ~ulho perante o senado, onde a illustl:e opJ?o~i~iio 
>'rcva!eccu-se dcSl;e notavel incidente para a.sszgnalar 
Sm dos seus melhores trirunphos ... 

O Sr. .. tb!laADE FlG<lElR.t :-Orn, por certo. A oppo
-i~o .::ortcjavs. e~tio, ~l:t>ia d~ ser u!ll espectac"i!C1 
:i.:.<:o. 
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O Sa. TEIXEIRA JtJN10il :-Um outro argumento ex
plorado por todos os nobres deputados é que o estado 
está. abal&do em todos os seus fundamentos ; a proprie
dade a~ricola está. sob a .pressão do terror; a principal 
iudu•tri:1 do paiz, e C'OI.ll ella a. riqueza. publica, amea
çadas de completa rnin::.; e tudo isso por caues. da pro
posta apresentada pelo governo ! 

Longe, porém, de attribuir essa deplor:t\'"el situação 
:í. proposta do governo, eu attribuo :1. incerteza em que 
se achão 05 legítimos inte,-esses d:. riqueza publica 
uesde qae tornou-se conviC<',.ão geral que a escra\·idio, 
apezar das suas profundas raizes n:~. fOciedade br:u:i
leiu., é um caacro que urge extirlHtr porque elle em
bal'a\.a a prosperidade do pai z, o seu progTe~so moral 
e industri:ll. A<lmittida esta convicção por todos nós 
que somos interessado~ na prudeu·c ~olu<;-.:1o de 
tão greve difficuld~de, é natural que a lavoura, mais 
:linda do que as outras classes d•t ~ocied..'\<le, receie que 
a. questão de emaucipaçii.o possa tornar uma marcha 
inconveniente e supplautar os grandes interesses que 
todos queremos acautelar, se não pudermos dirigir, re
gular e moderar o sev. deseavoh·imeuto, de modo que 
não tenhamos de eoffrer as fataes con!equencias da in cr
eia ou imprudencia. Ha nesses extremos um meio termo, 
que nos indica o unico e&minho possível. 

Debalde os nobres deputados ameação o pa.iz com 
terríveis d.es~~:raças deri-o-a.das da proposta do governo. 
Respondem-lhes os exemplos alheios, demonstmndo que 
maior->.s desgra.<;.as produzio em todos os paizes a i"'~r~ia 
e o adiamento de uma prudente c opportuna dec1sao. 

Agora mesmo, o que estamos prtsenciando n~sta ca.
mara'? 

Na: sessii.o passada uma eommissii.o :~.presentou um 
projecto, cuja di~cussão não foi promovid:~., porque en
tendeu-se que as medida.s que iniciou erão inopportunas 
e deviiio ser adiadas; nesta sessão apresenta-se uma 
proposta do poder executivo muito mais adio.nt·,da do 
que aquclle projeeto, e em face de tão significativo 
exemplo ainda ~e pretende protelareete assumpto! 

A importante modificaç-ão occorrida nas com·icções 
dos membros desta eama.ra durante o curto pe-riodo de 
oito mezes, prova a. urgencia. de regular-se o desenvol
vimento desta idéa, para que elle níi.o exceda os limites 
que os interesses publicos exigem. Essa modific:~ção em 
nossa.s opiniões que me pareceu prete::~der-se censur:tr, 
eu :1. explico pela gravidade do a.ssumpto1 pela sincera. 
dedico.ção e lealdade dos representantes da nac;:io, que 
não podem nem devem em =questão destanatureza 
oppõr-se :í. infiuencia. que sobre seu espírito exerce o 
e.~tudo da. nossa sitn~ção. 

Não nos il\udamos, senhorc~; com as nossas palavras 
poderemos illudir o pai:~:! c isso será um grande mal. 
Qualquer que seja. o mo!l.o por que prepararmos a re
generaçã.o do nosso f11turo, hav~mos de soffrer m:l.i?r 
•1U rocno; ab:~.lo, segunuo o. roa1or ou menor effic:ac1a. 
das medtdas que se adoptarcm. 

Quando o. sociedade se acha t<io profundamente con
:aminad:~. pelo C8Jlcro da escm\'"idão que ha trcs ~eculos 
•:orroe as suas instituições, identifica-se com :1. riqueza 
nublica e particular e vicia to<las as rehv;ücs : uil.o é 
possh·el que a gra.ve e diJficii ?peração d3: ~egc?era<;"o 
. ;ocial •e reali:~:e sem que a soc1edade se SUJClte u.s dõrcs 
de sua. cura. 

O pbcnomeno que se obset-..·a no corpo humano ~ o 
:nesmo que se observa no corpo social. Suscitai, se
!1hores, as medidas que o vosso patriotismo possa sug
"'~rir-vos : nenhum remedio encontrareis, que possa ser 
igra.da.,.el, que nii.o tenhs. incon..-eni~ntes para. os inte
::-esses d:J. actualidade. 

Não é possi,·el, Sr. presidente, que se tenha a pre
,_enção de que as medidas, que se decretarem para pre
parar a regeneração das iuturJs gera.ç~s, possão. ser 
na.ra a la,·oura outr~ tantas fontes ma1s productlvas 
;lo que o trabalho do arado sobre a terra. 

Havemos de soffrer, pois que o. soffri:nento é inb~
~ente á. cesl':lçiio do nul; mas, ~e e preCISO esse sacn
~cio, pua que b.a,·emos de lega-lo :1. nossos filhos_~ 
Para que esse cgoismo 't Sofframos nós, e cada um contn
oua eom sua. dedica1·ão para. o gr~dioso fn~ ~o nosso 
oaiz, que e:ü«e nesta emergenc1a todo o lll,,smo de 
;eu o; filhos, o :-ffica.z co:1eurso de todos os_ Brazil<:iros 
'! de todos os partidos políticos. {Jluilos apota.dos.j 

To~o 1 

O Sa. TnEonoao DA SILVA (ministro da agricultura}:
Isto .; que é indi.pensa v e!. 

O Sa. DuARTE DE AzEVEDO (ministro da marinha i: -
E' um grande dever de patriotismo. 

O Sn. TEIXEIRA Jt::'ólOil: -Passarei agora, Sr. presi
dente, a. considerar um outro periouo do discurso. do 
nobre deputado pelo 4.• districto do Rio de ,Janeiro, 
cuja doutrina exige reparo. 

Pretendeu o nobre deput,ldo que niio havia solução 
possível paro. o gabinete de 7 de JI:~.r<;>o, seniío a sua. 
retirada do poder ... 

O Sn . .A:-;on,UJE FIGUEIR.\: -Se pretendesse fazer 
questão. 

O Sn. TEIXEIRA JUNIOR :-Declarou" nobre depu
tado que o ga.bine:e não podia contar com a frac<;<ão do 
partido conservador que apoia :1. emenda, e que h:;
-çendo declara.do nüo diEsolver a camara, Eeguir-se-h1:1. 
que, se fo;;se vencido na vota1·ão, s6 teria o recurso de 
retirar-se do poder, pois que nem mesmo ao adio.me:~to 
da a.ssembléa geral poderia recorrer porque nada adi:.l.ll
ta.ria esse expediente, e nem era. prudente que õ()b o 
go\·crno provisorio da re(l:encia se decretaSse essa. me
dida. Deste modo concluio o nobre deputado, que só a 
retirada do gabi:lete poderia resolver a diffi.culd:We, 
sendo substituidos pelos mais pr11dentes e menos adian
tados. 

Mas o nobre deputado esqueceu-se de que d,~,l:l a 
substituição, n mesma scena se deveria reproduZir- O 
que fadào os seus antagonistas, isto é, a fracção \'e::
cid:~., que nüo é menos respeit,wel do quP. nquelln n c~ue 
pertence S. Ex.~ (Jpoiados.) ~s~ari~ essa ~racçiio dis
posta a. conceder ao novo mm15ter1o a.qmllo que os 
:10bres depula.dos reeusão :>..o actual gabinete'r (Apoiado .,.) 

(Trocüo-.e muitos apartes entre diversos Sr>. depu
tados, e entre o Sr. preoidente do conselho e o Sr • • 4.. 
Figueira.) 

Eis abi o !!T:l.'\'e inconvep.icnte que resulta de confun
dir uma. qu~stão social desta ordem com as ~ver~en
cill.S politicas. J:l. m\ Eessão pasaa.da confund1o-se essa 
questiio quando requeri a. preferenci11. do projecto da. 
commi•são especial. 

O Sn. A."iDII.At>E F1Gtr&IM., - Confundia.-se tanto 
como a querem confundir hoje, fazendo questão de 
gabinete. , 

O Sn. TEtXElRA J li:SIOn ' -Requerida cn~o _a pre
:fe,·encia da diseus~lio do projeeto da comm1~sao espe
cial o nobre depllt.'ldo ex-ministro do impeno pro...-o
<:on' uma questão de confiança., fazendo que desse modo 
:fosse a votação dcavirtuada. 

O Sa. P.u:LINO DE Souu.. : - Eu pedi apenas llllHl 
manifestaç.'i:o sobre :tquel!e ponto. 

O Sn . TErxEIRA Jc:-;1oa:- Depois que V. Ex. pe<lio 
essa manifesta\·ão, que eu chamo questão de.confian\'a, 
le,·antou-se um nobre deputado pela Bah1a, act~al
mente presi3-ente do .Rio-Grande ~o Sul, e e'!-phcou 
como que~t"o de gabme~ a. -.:eta.<;\l() a q,ue se 1:1. titO
ceder. 

O Sn. PAO.Pio DE Sot:u:-E cu contestei em aparte . 
O Sn. TElXEm.~ .Jc:-;JOR!-Embora Y. Ex . contestasse, 

0 facto é que a ;-otaçào teve aquelle caracter. 
O Sa. PAt'LI:-<0 DE Souu:-Era uma manifestaçiio ~a 

camara sobre a questão; n:<.o appel!o.mos para o senti
mento politico. 

O Sn. Y1sco:-<nE DO R1o-BaANCo (Presidente do ColMe-
lho):- Kós queríamos estudar a questão. . , 

O SR. TE!:-<:Em .\ Jt::<IOR:- O facto é 9-ue depots <'"· 
obtida essa m~nifestação de confiança, o illustrado pre: 
sidentc do conselho do ga.binete de 16 de Julho ce~1a 9. 

oppcsi<·Ro do senado1 e lá aceita v:~. i~éas oppo5ta< avo-
tação que nqul exigtra des seU5 amigos. _ 

O Sa. A~naADE Fu;tElRA.:-Kiio aceita'\'!l senão a dls-
cussão em projecto separado. ·-

0 Sa. TE!XEIItA. JPIOR :-Eu já. t~ve oc~o de de
monstrar o que :~.quelle illustre estad1sta acelts.,-a '' come 
aceitou. 

(Ha, um oparte. ) 
18 
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As palavras uo Sr. visconde de It::.bor,1by e os dis
cursos dos membros d:l. opposição- sorprendidos por 
e:;:;a condescen<iencia, nada provã.o e nada \"alam ; o 
que ,·ale e prova tudo é a asseveração do nobr~ depu
t;J.do que nem ao menos l:i. est;l\"a !. •. (Ililaridade.) 

O Sn .. A.."<Dn.,DE FlGtiElil.A d:i. um aparte. · 
O Sn. Tuxnnu Jc:-<10n :-Permitta a. Divina Pro\"i

dencia que a asseveração de V. Ex. :1 respeito da re
sistencia que a l:n-oura \"ai :fazer :í. reforma do estado 
~en·il tenha o mesmo gr:io de autoridade que tem este 
seu acerto. 

O Sn. A:-<DRA.DE FrGt:nmA : - E:ota é do:; factos, dos 
homens, dos nomes proprios. 

O SR. VISCO:\DE DO RIO-BnA:-iCO {Prcs!dmte du Conse
llto ~, : - ,-cre1nos isso~ 

u SR. A:-mn~DE FIGCEIR.t: - J:). r6de \"Cr em quasi 
tod.o u paiz. 

O Sn. VIsco:-ooE no Rw-BnANCO (Pra..idente do Comr
llw):- Deos nos livre que esses meios pro:luzão seus 
e!Yt:itos. 

L" !li Sn. DePUTADo:- Querem i:npúr ao paiz o. opi
nitio. 

(I/a outros opartc.v.) 

O Sn. TEIXEIRA Jc:.wn:- Eu j:i decl:lrei que faço 
Yotos po.m estar de accordo com :.1 opiuiii.o do districto 
eleitoral que conferia-me :L honra de tomar as~ento 
:::1est co.sa, mas que nüo me julgo o.dstricto a votar 
aoni senão de conformidade com os dicto.me~ do. minha 
cô:~sciencia; mesmo porque represento o Brazil e não 
t;:n districto. (J!uito bem.) 

O Sn. A:-onn.\DE FIGUEm.~ :- E cu rerresento o men 
dlstricto. 

·O Sn. VISCO:"'DE DO R•o·Bn,\NCO (l'rcsidentc do Con
:,e/ilo) :-All.! 

(Iln muitos apartes.) 

I) Sn. TEIXEIRA .}cxwn :-Or:~., meus scnhor.:s, para 
('t!e tão ~:!ndc insistencia Eobrc a minha. im:,opulari
,!adc no districto que fez-me n honm de eleger-me':' ... 
I\•is bem: tr:mqmllisem-sc o> nobres dcput:trloe, por
cl!c o resultado dc&>:l impopularidade •6 póde :ltfoctar 
:: mim. e ('l1 estou resign:1do a. s~crificar-ri!~ n.o cum
r•:i:ncnto do meu de\·cr, sem seduzir-me prh popula
ridade. (Apoiados.) 

:\ão r:c afi1ijão co1n isso. Se a n1inha conducta ne:!ta 
nue:~tZlo querendo fltle ~e prc,·in?ío :1s fnnr:~tas col~f-:<'
~::e:1ch!5 a. que nos expõe urn:1 h~titn~(,·no~ que todos 
co::~demn:~.mo,, promovendo :1 rc;::encra1·ao U:Ls fnturas 
;.:,;l·aç·üc::::, nindn 1ne~1no á. cu~t!l dos nosEos sacrifici?s; 
<:- preparando para os nossos dc•cend<Ilte3 um:~. nov;t era 
m~is civi!i~aaorn, mais pro,pcr:l c mais chri~t?í do ql!c 
:, que nos lc;:::í.rüo nossos antepas~dos, pódc ac:J.rrctar
me :L impopnlnrídnde dos meu• conci1ad:ios, hn<;>ar-me 
tôra deste recinto, c a5sim constituir :L minha mort:l.lha 
J•e>!itica: eu respo:tderei aos nobres deputados- t:~.nto 
m~lhor! ... (.li ui tos apo1ados; muito be111 !) 

O Sn. VISCO:-iDE DO Rw-BnANCo (Presidente do Con
,,elho) :- ::l'[uito bem! Xão h:~. mandato imperativo. 
(Apoiados.) 

O Sn. A:. muDE FIGUEIRA : - En procumrci ~empre 
ren::·~sentar os interesses do meu di~tricto, e sem isso 
::1~0 aceitarei mandato. 

O Sn. TEIXElR.\ ,JcNion :-Acaso não estou en repre
s~:o.tando os interesses do meu districto pelo modo por 
~:t:~ juln-o conveniente? Pretendem os nobres deputa
,[:.'s neg;:r-me o direito de ser _ouvido n:~.quillo q~c me 
i::terall>a tanto quanto póde mteressar :í. propno. h
..-o:u-a. tanto quanto póde iritercs~ar _:Lo meu districto':' 

Xiió admitto, Sr. presidente, que mnguem represente 
mais l'!gitimamente os interesses do 3° districto _da pro
,·:!:cia do I:iode ,J:metro, ~o qual me acho vmculado 
~~~ l::nodo a n>:" poder~e d1n-i<.f!tr de minlias inten<;õea 
<:::::. b\"or d.l! lavouro., ainda qttlmdo :fO!'~e pos•h-el du
,-;-liar da. mi~ha. ded.itaçio pela causa publica. Nes!'e 
r-Y.!~o dMricto aehn-l'e o importante. <?fta~clecimento 
?.:rr:cola creado pelo Sr. marqucz de Parana, e a. sua. 
,.;.-:~:lão póde ser-me indifierente; sou alé!Jl disso um 
•i·, ::·ec;.u~nos credores d:l. lavoura, 'lner d1rectamcute, 

quer como acciomsta do banco-do Brazil e de outros es
tabelecimentos de credito cujoscapitaes estão com a la
voura.. Como pois poder-•e-!:xa dm-idar da legitimidade 
com que represento n~sta. ca~o. o 3• districto do Rio de 
Janeiro 'f •• 

O Sn. PEnEIRA DA SIL\"~\ : -Parece-me que o nobre 
deput:Ldo não é o unico C!n todas es~as circumsta.nci:Ls. 

O Sn. TEIXEIRA J CNIOR: -Para que' em agora oRO
br., deputado com es:;e unico? Nesta inopportu~a inter
rupção ha falta de generosidade! Estou defendendo-me 
da arguição que me fizerüo de niio representar os 
interesses do ;)o districto, interesses essencialmente 
agrícolas; para isso demonstro que tenho ta.mbem 
os mesmos interesses que podem ter os meus consti
tuintes, e é nest:L occ,\siüo que o nobre deputado met
te-se de permeio par:~. dizer que nii.o sou o unico: (Ri
sadas.) Quem diz o contrario L. 

O SR. PEREIR.\ DA SILT.~:- Nüo lhe tenho dado 
apartes. 

O Sn. TEIXElRA Jnron: -:\Ias deu-me esse que vale 
por 50: coufundio-me. (Risadas.) 

O Sn. PEREIRA DA SILYA:- Porque o nobre depu
tado tomou o exclusivo do 3• d.istricto, e nós somo;; 
tres representante8. 

O Sn. TEIXEIRA Jcx1on:- V. Ex. nii.o attendeu ao 
que eu disse; cu não podia '"lúr em duvida o. legitimi
d:l.de de ninguem, e nind:L menos :L dos meus collega~ 
de districto. Resi_)o:;dia :i arguição do nobre deputado 
pelo 4° districto da nossa pro,·incia, mas não pretendi 
ser unico nem c.rclush·o em cousa algum::t. 

O Sn. ANDIUDE FIGt:Em.<:-E\1 respondia ao Sr. )?re
sidente do conselho, que dizia que nilo ba mandato tm
pcmtivo. 

O Sn. TEIU:Ill.A Ju:uo11. :-Repetirei, pois, que nãc· 
julgo :L ninguem com maio; dire:to para repre>entnr o.
agricult)res do meu districto. Adm1tto :L superioridade 
de habilita.;ües, mas niio de legitimid:~.de. 

O Sn. ANDRADE FIGt:EIRA:.....,.Niio contesto. 

O Sn. TniXEIM .JvNIOn:-.Ji vê, pois, o nobre depu
tado que nüo podia i::ls,-,ir::t:::-me na nhilosol"lhia. c :ünd:c 
1nenos na poesia. .~. - .. ' 

O Stt ANon.\DE F:GIIEtnA d:í. um :~.rarte. 

O SR. TEIXEII\.~ Ju~lO:t :-0 nobre deputado póde 
proclamar o seu patriotismo. a sua independencin, a 
sua abneg:~.~ão, a sna ilh:str:l<;'iio : eu nada tenho com 
isso. Admittirei mesmo o. mi!lh:l. in:feriorid:~.de quanto 
á. ultima destas qualidade>. mas quanto :i.s ontms n~<· 
reconhec;o superior. · 

O Sn. ANDR.\DE FIGLEnu :-0 que en digo é que 
V. Ex. est:i. em contradic\·ão <"om os dignos collegc1S re
presentantes do 3• districto. 

O Sn. TEIXEm.\ Jt::.ron :-Q•tid ;nde? Xão tenho u 
obriga<;>ão de pensar do mesmo modo ; e nisso procedo 
como elles c como V. Ex., que tambem est:i. em con
tradicção com a maio:::ia desta ca::nara. 

O Sn. A~Dn~DE FtGil"EmA :-E nv cu~o de dissolução, 
não seri reeleito. 

O Sn. V1sco:mE DO RJO-BnANCO IP>·esidl'nte do Con"'
lho}: -Oh! Já est:í. ca>sando diplomal! ~ 

O Sn. ANDR.,DE FIGi:Em.\ :-V. Ex. é que póde C!lSS:Lr 
os nossos diplomas, e !IÓs sujeit:J.n::o-nos i decisão d., 
paiz. 

(lia outro' apa;·tcs: o :"•·. pre>idcnte recla.ma atten
çilo.) 

O Sa. TEIXEnu Jt-:.Ion :-Responderei ao nobre de
putado o que já_ repeti divers!\S \"ez:s; ainda ?O _co.so 
de niio ser reeleito fcarei com as mmhas conv:~cçues '" 
quando nãe poss:L le!!:l.r :t meus filb~s outra herança. 
ao menos poderei lep:r-!b.es a minha mortalbo. poli
tica! (Muito bem !} 

C !li SR. DEI'CT.\DO:- O B:::azil é muito vasto. 
O Sa. T~ID:rn:' Jt:Niot:.:- Até mesmo comprometto

me a não _Procurn::: a :::ci:::~ :reeleição por outro dis-
tricto. Se me :tp:::~l>.t.1r c:l.::Cl!'i!rto. ha de SeT mear::to pe~o 
que ora repres~::.~'-: ~!>:s_1.:.e s.uero d.:lr no~ meus eonstt-
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tuintes o direito dejul~rem-me, e de excluirem-me da. 
represents.Ç'iio nacional, .se assim quizerem proceder ...• 

YozEs:-Muito bem! muito bem! 
O Sa. TEIXEIRA Jmüon:- Podem ficar certos os 

nobres deputados que não procura.rú esquivar-me a 
e-;sa. sentença. 

O Sn. YISCOSIIE no R10-DnAsco íPttsidente do Crmse
lho) :- :s"ão dz,·e recei:t-la. 

o Sn. ÀlõDMDE FIGUEIIU :-Pois nos faremos melhor, 
n:io nos apr~senta.remos ca.'1didatos; dissolva a cama
r:!., <:; peh nu:thn. parte, declaro que me niio n.prc~en
t:trei. 

(Trociia-se muitos apartes; o S•·· presidente reclama 
attmrão.) 

O Sn.. TEIXEIRA. Jt:l'JOR: -Ainda apreci:1.rei uma. 
outra proposi1·ão do honrado deputado pelo 4• districto 
da_p:o·;incia do Hi<.> de Janeiro, 'lU:In~o pretendeu attri
buir a vpresentaçd.o da prorost3. do poder executivo :i. 
n~ce~'idadc: de dar-se no z.ugur,to viajante um:1 carta dll 
credito p:·rautc ns no.ç:Gcs e::;tro.ngei.r~s! 

Co::Jfc.;:so, Sr. prcúdente, oue me sorprcndi om•indo 
cst:! opiniiio do :r:obre ceputádo. Ensináriio-J!'le os nos
sos mestres, c eu rêcoubeci praticamente pelo testemu
nho do~ factos, qull o partido conticrvador tinha por base 
a. ~an.utenç.ão cl\l.s in>tituic;ües mon:l.l"chicas, o respeito 
dev1do ao poder moder;~.dor, a necessidade de cercar a 
corôa de todo o prestigio necessurio á. in·esponsabilidatle 
e inviolabilidade •.JUC lhe s;io outorgadas pelo nosso 
pacto fundamental, do qu ,J é esse parttdo o mais de
dicado deiensor. Se estou illudido, :1 culpa nii.o é mi
nha; as>im ou\·i dos meus mestres, alguns dos quaes 
me ouv~m neste momento, c assim parece-me que 
t!c,·c ser. 

::,~.~·etanto, o nob•·e deputado que se proclam:l. con
serv ' dúr g~uuino e U.e longa. data, muito mais antigo 
do qt:.c ot:.tros, segundo nos :LSsevct·ou ... 

O S.:. A:<DRA.IlE FJG\JEll\,\ : - Outro• não; alguns. 

O Sn. T::IXEIRA JcO'IOR:- Alguns ou outros não 
exprimirá a. mcs::na ccusa '? (Jli ,adcu.) 

O Sr.. A:-<DRA.IlE Ficcom.\: -Um ou outro. 
O Sn. T&I:I:EliiA Ju:s10n :-Um ou 9utro são alguns, 

e alguns são outros. (Ri&adas.) 
O nobre deputauo conscrv:;~.d.or m:~oís antigo do que 

alguns outros, (deixe pa~Bar a. phra>e) não hesitou em 
attribuir ::. proposta do poder executivo :i. necessidade 
de d<Jr uma carta d') credito ao angu,,to vi:1jante. 

O Sn .. Annn.~o& FJcuEnu:- E' .a mac.eira. por que 
explico o :: ç.>d:uncn~o e1n aprc~c:1 ta.r-se t!io gr!l.vc qucs
tilo sem c~tudos. 

O Sn. T:m<EmA Jt'l<IOn :-Estou convcnci<lo que n~o 
con1pr..,kudi o p<:n;;:tmento tio r.obre üeputado , :lSsim 
cotr.u c<tnu certo de que ucll•um ceaS<:n·auor, :~.inda 
lll (::-!~0 Jo::; I:JOil~ l- :l OS, ju1g!lri <l,~l C o r~~1pC7<'l.dor do Brazil 
procísa de carta de cr.::Jito r;ara apresentar-se 11::s curtes 
da E.•r' p:l. (Nuito.,· apo iat:os.) E.sta não podia Re" a caus:l. 
•l:l :tpns·:nt:J.\·rto de uma p:·o:•osta. cujo íunca.mento 
Jeriva.-~~ Ue un1·.\. gr~ ~Hle ne~c!-:;ida<l;: publi<:a.. 

O Sn. A:-;Pl\All!~ FlGUElRA:- );iio hllci nas c:~n ' :t>, 
procurd explicar o açoda.mc,nto, por'luc cahío como 
uma bomb" r-em s~r <:.;pcr::da.. 

0 !':r.. \"JsCOXDE DO RIO-J3RA1>CO (í'residert~C do Co!!se, 
lho):-A !al!.l. do tL.rono ja a ::anunciava. 

O Sn.. T~o:1:u:m .~ Jnaoll:-0 nob;·e d.cpub.do, longe de 
1n·ocar:-1r ~~ ca.ur-:.a.s no m ovÍinc:'!to da. opi r. ião, espccial
:neote dc•uc 1Sü7, long~ t!~ lm<c.I-las na pro;>ria in
•.:ole doi! no .. ~o• concidadão>, foi procurar " chefe do 
E~t:ulo p!l.r!l. apre."!-e:r' .. a.-1o como yr.ncr-al da idén, c isso 
porqt&C as~im o :..!issc o ~r. conselheiro Zucrrrias ... 

O Sn. A:-;DnA.n:: FJGt.:Em., :-rara mostru1: :l. imrru
dencia. que h:J. nessa. propag::n<ia. 

O Sli. T&tXEm., .)t.::oõiO:t :-)Ias ~u c,sper:~.va. que o 
nobre d.eput;,.do, distinc:o comcrvacor, te aJo apreciado a 
±al~í<l:.td.e Jc sc:n~lh::ntc bo!l~O, procurasse demonstrar 
a sna. improcedci!ch, c arredar.d·J chefe do Esta.J.o toda 
e qn·llquer imputaç~o a semelh::.ote re~peito. 

(TrocJo-•e muito< apa.rus entre di-cerso.s Sr.. deputados, 
e entre o orador e o Sr. Aftdrade Figueira.) 

Eu peço á Divina Provi<i.encia que o nourc deputado 
t:nh:~. tanta. facilidade em responder a qualquer accusa
çao que ~e lhe fa.ra, llomo eu tenho de destruir a su .... -
ge~~o do seu ~ybillino aparte. · "' 

Du;se o nobre deputado que a. intervenção da corva 
sobre a :eforma d~ estado servil j:í. d:J.ta do tc,mpo em 
que cu tmha em VISta o meu projecto. 

O ?R. A.:"DnADE FIGUEIRA ;- Isto é muito publico ,, 
notor10: nao ba nada de ~ybillino. 

O Sn .. T&lXEIRA J~O'"Ion: -E' facil, Sr. presidente, 
provar a unprocedenCJS. da sugn-estiio do nobr~ deputado 
poi~ que eu não podia ter ~m vista projecto al~·u~ 
qu:mdo a 14 de Maio do anno findo interpel~i o 
g~bi_netc d.e IG de Julho ace~ca da questiio do cleme::to 
serv1l. Pe•i1a apenas ao go<·erno que manifestasse o se:1 
pensat;'ento, e que tranqaillizasse o cspirito publico 
assummio a dirccc:ão do movimento accelerado c incon
venieut~ qut~ a.ssignallli, e que ainda hoje tive occ~i"-o 
de demonstrar no principio do meu d iscu,·so. 

Se o venerando presidente do coMelho daquclle ga
binete ~osse ma.i,; c!l.uteloso na. respost:J. que d:J.v:~. a. um. 
J.os nm:go> maia dedicados da situaçilo, longe de decla
ra-r que o gai,inete nada :hria, . te ria-me satisfeito pro
mettcndo estudar o a>;mmpto , ou assegurando-me que 
o governo se occupnria. com essn questão. :lias, lo:Jge 
de proceder assim, a'luelle illustre estadi~t:J. respondeu
me por modo tal que pareceu co!locar-me na rin-orosa 
obrigu<;ão de pedir a esta nugusta camnra que" assu
:nisse a ínicilltíYa. -~ pez:tr disso , uão uprc~entei pro
Jccto algum : requen , de accordo com muttos mem
bros desta camam, que fosse nomeada uma commissiio 
espcci:>l para estudar e dar p!lrecel" wbrc c'tc!lssmnn
to. E .•te r~qnerimento foi appro,·:ulo com os votos d'os 
miniftro~ que eütão c~t;>vii.o pre~entes, c, proceden
do-se ú. eleiçgo da commi>s:1o, cu tive a honra. de ~~r 
para clla de1to ; c , como íõr:l o mais vot:ldo, tive de 
ser, segundo o e.•tylo , seu rel:ltor. 

Eis como c porque i ui lc\·ado a collabornr com os 
outros illustrad>.s membros d:t commiss~o n' nm projecto 
que foi !l<J.Ui apre•entado o ll.nno pa.ss:.do. '.\!:Ls esse t~
balho é t;~.nto meu como dos outros membros da com
missiio. Estudámos tod:ts !IS medidas oue bn.viiio sido 
lembrndos, (ii•cutimos em varias · conie.rcncias ::.té que 
a maioria da commi"são accordou nns idén.s •1ue offcre
ccu ú. conúdera.'\.ão da. camo.ra. 

Releva ainda notar que o proprio nobre deput:J.ct•) 
pelo 4" districto do Rio de Jnnciro, qne acab!1 de le· 
·va.nto.r cf.ta. suggef't:ío, cru. um dos Ul(.nnbros da. con1m.Íi:
são e~peci:tl, " "•istio a qnn.oi tohs ::s conferencias, e 
muito no:; :~.u:;:üiou com :l.S ~uus luzes e comnetc::cí:!. 

O Sr •. Ju:-;Qt:::mA. :-Apoiado. • 
,o: O Sn. TEIX!::InA Jt:"\ron :-Se, por~nto, eu tivc~~c c::! 
vi s~a u1n l)rojecto d~tenHinado. se.;ob. pl'~ci~o on(! ~L c~
ma:·~ íos~ l! conniv<:nte c os llrOí>rios m c i'n1Jros ... da. co:;1-
mis~iio cspcci:J.l, qna1:do pelo con~rnrio o nobre dcpntaC·) 
s!be que por n1uito t 1:! IniJO lw:-it:imos Eúbr(! a prcfel4e:: ... 
cia das medidas que cstuda,·amos. 

Se cu tivesse: iniciado por meu livre a··hit"io algu!:: 
projecto, como outros fizcr i",c, ::.prescntaat!o-os até ti"io 
:tdianta<ios que a commiss::io especial não pôde aceitar 
senão p:1;·te das id:·as nclles contidas, então poderia ·J 
nobre deputado achar :tlgum fundamento l"ll"!l a s·~:: 
sugge:-tiio. "'l:.ts cu só aprcsc:~tei o t~abal.ho. de que e~ta 
augusta camr.ra :fez-me a henr:~. de mcumbrr, e pa1:3. 0 

qual o nobre deputado concorreu t:J.nto como cu. 
Y ê, po:·tanto, o nobre deputado qniio i"íundad:t .; a 

sua afsc·.·cr, :<:~o; e narn linnlisar e~ te inci•lcnte acabarei 
co1no princ: r:ici, de$ejando que o illt:strado represe:lt::!::: e 
do 4• dis.tricto ào Rio de Janeiro posr,;~. defender-H: C.~ 
qualquer accma~·ão que se lhe faça, como ca ~::c 
dcÍénJi da sugge;t.'io que me fez . 

O Sn. AO'nRADE FJcc&InA: - ·Púdc fnzê-lo '.luc cu 
não me dcfeudcYeí. :E' já muito tarde c estou mcm::
muhdo; peço liccuç>. ao nobre deputado para. re:i
rar-me. 

O S.'l. TEIXEmA Jt;SJOII.: -O nobre deputado pelo 4•· 
distr!cto do Rio de Jaueirc irrogou ainda um:~. cem::ra 
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ao chefe do Estado, que não me parece fundada . na. 
recta. raziio. Entendeu que a. ·naneira pela qual o poder 
mod~r:1dor e:<:erce a attribuiç:io de commutar as penas 
torna'\"a-se um acoroçoamento :i propa..,<>anda, po1s que 
systernatic:unente commuta'\"a sempre a pena de morte 
imposta aos escravos ...• 

O Sa. CoELHO RoDRIGUES: -Achava bom que não 
~.:·casse nisto ; elle está ferido, foi victima de um acon
tecimento horrível. 

O Sa. TEIXEIRA Jm<1o11:- Pois bem, não o brci para 
provar, não só a. minha docilidade á. observ:~.çiio do 
nobre deputado, como a minha consideraç-ão para com 
o nosso collega ausente. 

O Sn · PllESIDE!IõTC :-Devo decl:lr!lr que não ouvi 
ex:>ressrio lllC'llOS respeitosa :l cori"la.; se a tivesse ouYi
do, teri:1 pedido ao nobre deputado que a retirasse. 

O Sn . Gt:nlARÃES ( 4• secretario):-Y. Ex. neE~:t occa
sião não estava presente; pruidia a sess:io o Sr. 1• vice
pr~sidc:Jte. 

O Sa. i"1sCO:\DE no R10 Busco (Presidente d<~ Co>!se
ihu): -Tendo"- palavrA hei de defender o poder mo
de!·ador. 

O Sn. TEIXEIR.\ Ju:.1on :-E' tempo, Sr. presidente, 
de concluir; e o farei agrrrdecendo :í c.mnara a bene
,·olel:ci:t que se dignou dispensar-me. _o\. bom está b:ts
taute adiantada, e é for<;>o ,o reservar-me para. a dis
eu>s:io da proposta; serão então opportun::u; as consi
deraçt>es que restiio•me a fazer. 

Por agora, e já que tratamos do Yoto de gr:1ças, de
claro que presto ao gabinete consciencioso apoio, por 
•1ue em seu seio vejo distinctos membros do partido 
c J::s~rvador, que pelo seu caracter, pel:1 sua illustr:l
ção e pelo seu patriotismo, merecem o mais subido 
:Pr-'<'O dos seus correligionarios. 

• O~lá, a sua coragem civica e sn:~. abneg:J.~iio possão 
OOt~r uma prudente soluçii.o para :l mais /<rave questão 
social de nosso paiz, a reforma do estado servil, que 
er:: suas multiplas relações entende com a principal 
fonte da riqueza publica, :1 agricultura, com a fortuna 
pa:-ticu!ar, com a propria segurança in di viduul ; e por 
l~So r.iio pódc deixar de interessar ao ultimo dos habi
t:..::t~s do Bra.zil que, ainda quando nada possua, tem 
a propri:l Yida par:~. niio desejar :J.Yentur:~.-1:~ :10 im
?rudente abandono de tão grave quest.'io ~ (Mui lo bm• ! 
J!uito b~m! 

O o~adc.r é felicitado pelo• Srs. ministros e por muitos 
s~s. deputados. ) 

L discussão fic:1 adi:lda pela hora. 
D:;ã.a a ordem do dia, le\·anta-se a sessãCI :b seis 

!-.era~ c um quarto da tarde. 

!!'ie!isi"to em 3t de Jlaio. 

PRESIDE:'<CIA DO SR. CO:\DE DE BAEPE:'<D\". 

~U!t~u:uo .- E.1prdiente.- Licença. a.o Ih-. A. J. da S. 
Guima rars.- Reforma do rtgimmto.- Rrrrdmi.,silo ac 
é"JUO.à~o cffecticG do e:r:ercito ao a.lfurs A . P. de G. 
êot·a.- Pagamento tk meio sold• a r. JT. Ftrrer e 
cut:-o .- :lfatric1tla de estudantes. -Ordem d• dia.
&s:-úcs noctu·nas. Obse"'açüt.< dns Srs . Co$ta Pi11to. 
,-;ir.istro da marinh4, Perdigão Malheiro, (apanrma e 
Gr-ol;; J,Jachado.-Rupqsta á falia. elo th ro1;o. Discurso.' 
rúJs Srs . ministro da. justiça, Mello Jratrns, presidente 
d.J c~r.sefho e Ferre, ra. Vianna. Encerramemo. 

Ao :ne:io dia, :feita a chamada, e achando-se prese::
tel> os Srs. Co:tde de Baependy. Portella, Paranho~, Pinto 
Pes>:>a. Guimarães, Ang•lo do Amaral, Benjamim,Joã· 
Me::C.e~, Jos<! Calmon, Gama Cerqueira, Candi.!o ê.:: 
Roóa, Joaquim Pedro, Araujo Góes, Leandrt' !>í r,cieL 
Sob=::l Pinto, Teixeira .Janior, Souza Reis, Alc·!":ca= 
Aro:ir-~, ::'>Iello Re;::o. Bariio da Laguna, Aureliano de 
Ca.rva,lbo, Cardoso de ::llenezes, Col'l"ên de OEYe!ra. 

~;~:~;~rFi!.:~i~ecc::~o;,apn~~~:làd:tcsil~::_- }~~~~~i~~ 

de Me~donç~, H~raclito Grac;~, Affonso de Carvalho, 
J!lnql!etra, PmheJ.t"O, Eva.ngeb•ta L~bato, Azambuja, 
S!q-.;e1ra Me~des, ~aDse':_l do Pa9o, L1ma e Silva, Per
dtgao 1\Ialhctro, Dtonysto Mart10s, Jeronvmo Penido 
Fiel de Carvalho, Monteiro de Castro, Camillo Barreto' 
-":rauj~ Lima, Pereira Franco, Moreira da Roc~a, Cor~ 
rea, Cruz l\Iachado, Raposo da <'·amara, Ferre1raLage, 
Bandeira de l\Iello, !llenezes Praa.o, Augusto ChaYes, 
T:tques, D':arte ~e Azevedo, Ilenriques, Capanema, 
Pm~ !1Io~e•ra1 C1cero Dantas, Gonçah·es da Silva, 
Canullo F1gucJredo, Fontes, Cas:1do, Andrade Figueira, 
Floriano de Godoy, Rodrigo Silv:1, Canedo e F. Bcli
sn.rio, :1.bre-sc :1. sessão. 

Comparecem depois de aberta a se~sii.o os Srs. Si
mões Lopes, Mello ::\[oraes, l\Innoel Clementino, Do
mingues, Gomes da Silva, Coelho Rodrigues, Ferreir:1. 
de Aguiar, Bahia. Antonio Prado, P:mlino de Souza, 
Sih·a Nunes , B:~.rão de Anajatuba, Barão da Yilla <l.a 
Barra, Costa Pmto, Duquc-Estrnd:J. Teixeira, Mello 
l\Iattos, Bar:io de Araçagy, Ferreira Viann:1, Candido 
Murta, Theodoro du :Silva, Leonel de Alencar, Paula 
T?lcJo, ~ias da Rocb:~., J. de Alenc:~.r, Diogo Velho, 
Dtog~ \ ascc·ncellos, Fausto de Aguiar e Barão de 
Anadta. 

F:tltiio com participação os Sre. -'"sis Rocha, Borges 
:Monteiro, Candirlo Torres, Fernandes Vieira, Nebias, 
Pederneiras, Rosa, Salles c Augusto de OliveirA i e sem 
ella os ~rs. Almeida Pereiu , Barros Cobr:~, ~ah·iio, 
Gomes de Ca-tro, Leal de Menezes, !lloraes Sih·a, Pinto 
Braga, Pinto Lima c Vicente de Figueiredo. 

L~-se e approva-se a acta da antecedente. 
O Sn. I• SECRETARIO dú conta do seguinte 

EXPEDIEXTE. 

Um officio do ministerio do imperio, en\·inndo a có
pia do decreto pelo qual S. lll. o Imperador houve por 
bem conceder pensão 3. D. Clara Angelica de Xavier 
Faguades.-A' commissão de pensõ~s c ordenados. 

Tres do 1• secretario do sen:1do, enviando, por não 
ter o mesmo senado podido dar o seu consentimento, a~ 
proposições sobre matricula d~ estudantes, e declarando 
extensiva ao bacharel form.1do na faculàad.e de direito 
de Pariz Francisco Gomes da Sih-a a disposição do 
art. 1• do decreto n. 23 de 30 de Agosto de 183q.
Inteirada. 

Um requerimento de Eduardo !lbchado de Castro, 
pedindo pnr:~. fazer o exame do 1• anno medico da cürte, 
depois de exhibir os preparatorios que lhe faltão.-A' 
commissão de instruc\'.ão publica. 

Outro de Magno Alexandrino de Oliveira Brito 
1 • tenente da armada, pedindo licenç:~. para e• tu dar o 
curso de engenharia ch·il na escola central.-A' com
missão de marinba e g-Jerra. 

Oatro de José Manoel de Nascimento, pedindo ser 
naturalisado cid:ldão brazileiro. - A· commissfio de 
constituiçiio 

LICE~~A AO DR. A. J. DA S. Gl"l,; .\.RÂES. 

L,;_se, julga-se objecto de delibera~iio, e vai a im
primir para entrar na ordem dos trabalhos. o projecto 
com que conclue o seguinte parecer : ' 

" A ' commi•são de pensües e ordenados foi presente 
um requerimento do Dr. Aprio-io Justiniano da Silva 
Guimar-:ies. lente da 2• cadeira do ;,o anno da faculdad<! 
àe direito d.o Recife, pedindo a esta augusta camara. um 
a:::Jo de licença, com todos os seus vencimentos, para 
tratar de sua saude. 

" Prov:~. o sunplic:1nte com attestado de medico que 
se acha gravcm:er.te doente de uma entero-colite cbro
::lic:;., -r:"um eslauo ê:.e extTema prosmçiio àe for1oas, 
n~;e o impo>~ibi!ita po:- muito t~rupo de exercer o ma
gis: ~ rio. e exige ser i os cuidados e r~pomo de espirito. 

,. Por outro lado allega o supp!:C'ante que durante 
t:-eze :1naos de nffiicti\·o exercicio de magisterio nunca 
f=t•io liC'Cll<;':i. algu:r.a . 

a A· Yista Jo qtte~ e a a 'nis:~~r de faxore5 iguaes que 
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co1Í1 -utilidade do serviço pubUco tein sido conce.didos 
pelo 'corpo legisla ti v o, · é a commi~são de par~cer que 
favo1·avelmente se defira a pretençao do supphcant~, e 
offerece á ·Consideração desta augusta c amara o segumte 
projecto: · 

« A assembléa geral resolve : . . . . 
" Art. t.o Fica o, governo autm·isado a conceder u~n 

anuo de licen11a com todos os vencimentos ao Dr. Ap;l
gio Justiniauo da Silva Guimar~ea, lente da ~a cadeua 
do 5o anno da faculdade de d1reJto do ReClfe, para 
tratar de sua saude onde lhe convier. 

" Art. 2.o Revogão, se as disposiÇões. em contrario. 
" Sala das commissões, em 31 de Maio de 1871. -

H. G1·aça.-C. Rocha.-'::'Camei,·o àa Cunha. » 

.Lêm-se, e são appi·ovados sem debate, os seguintes 
pareceres : 

, REFOmiA DO R.EGD!E NTO. 

cc Em 16 do correllte indicou o Sr. deyute.do Audrade 
Figueira, que a commissão de policia l?terpuzesse pa
recer sobre a conveniencia de supprim1r-se o ~ 1° ~o · 
ar't. 53 do regimento reformado, qne proroga a .sessao 
independente de . votação, em certas e determwadas 
discussões . . 

" Esta augusta camara approvou o parecer da mesa, . 
sob n. 77, no qual se estatuia que :fossem de cin~o 
horas as sessões diarias, sendo nessa mesma sessao 
approvadas tambem alguma~ emendas offerecidas por 

·diversos· Srs. dep,~tados, relativas ao numero necessa- · 
rio de membros desta camara, para que possão ter lugar 
certos traballws ; e, tendo a Coffi!11iasíio apresentado, 
em 16 de J ulho, a redacção da 1·eforma. adaptada , e 
notando-se que·, no vencido, havia incoherencia e 
absurdo, entrou a materia em nova discussão, em que, 
offerecendo emendas os Srs. Araripe e · Corrêa, voltou 
tudo, a requerimento do Sr. Costa Pinto, á referida 
commissão, a qual apresentou 0 parecer n. 110, que 
se aclia dependente de decisão desta augusta camara. 

cc Feita é<ata exposição, e considerando a camara que 
tem toda a relação com a materia do dito parecer a 
indicação do Si:'. Andrade Figaeir>:, é de_ p~recer : 

" Que :;eja ella tomada em cons1deraçao quando en
trar em discussão o mencionado parecer n. 110 do 
anno proximo passado. . 

" Sala das commissões, em 30 de Maio de 1871.
Ccnde de Ba.ependy, '!1residente.-Joaquim Pires Macha.do 
Fo?'lella 1° secretario -J. M. da Silva Paranhos, 2• 
secret;n!io .:_Francisco Pinto . Pessoa, 3° secretal'io.-M. 
I~ .. Gui:narães, 4° secretario~ 

!!IEADli!SSAO AO QUADRO EFFECTIVO DO EXERCITO AO ALFE

RES A. P. DE G. COVA . 

"A commissiio de marinha e guerra, a qnem f?r 
presente o requerimento do alferes reformado· A'Oiton~o 
Piacido de Guimarã~s Cova, pedindo ser readm1ttid10· 
::.o quadro effecti vo do exe1·cito, tendo examinado a 
:petição e documentos do supplicante, entende que nada 
póde resolver sem ouvir a gover:ao, e o.~sim é cie pa-
recer que se peção informações. . 

" Sala das commissões, em 31 de :Maio de 1871.
lamego.-Mello Rego. » 

PAGAMENTO DO MEIO SOLDO A V. m. JPERRER. E Ot;TIH. 

. " Á commi~são de marinha e guerra, . à quem fo:i 
presente o requerimento de Vieencia Maria Ferrer e 
A31elia Maria Carlota Fener, filhas legitimàs do i'al
le_çido capitão Vicent~ Ferrer da Silva Llsbon, entellde 
·qce se devem pedir informaç·ões ao governo a. respeito 
da petição das suppJicantes, para poder emittir o Een 
ju:zo e . dar deferimento. 

!' Sala das commissões,. em 31 de Ma:o de 1871.
L•1mego .. -Mello Re11o" 

~IATIUCtLA ·DE ESTDDMl'l"ES . 

L{~ -se , e vai :? .. impn nur para e tl trar nu c-!'d.e:!..i. âe:~ 
m·.:. :~ - -.fb,-;s j .~ :· ._. ~ -: '~:t.e) ão: 

" A assembléa ger,ilresolve: . , 
"Art. 1.0 E' o governo. . autorisado para ·mandar 

matricular no 1° anuo medico da :faculdade da côrte o 
alumno Guilherme Frederico Victorio da Costa, o qual 
não poderá ser admittido a exan:l.e das materias do 
1 o anno sem mostrar-se habilitado no preparatorio que 
lhe :falta. ' 

« Art. 2.o São revogadas as disposições em contrario. 
« Sala das commissões, em 31 de Maio de 1871.-

A. Coelho Rod!·igues.-'-José Calmon.-Benjamim. " 

Entrão em discussôio, e são approvadas sem debate, 
as redacçi'ies que farão a imprimir· na sessão o.ntece
dente sobre a jubilação do conselheiro José Maria de 
A velar Brotero, licenças aos desembargadores D. Fran
cisco Balthazar da Silveira, José Pereira da Graça e 
.José Baptista Lisboa, e matri(\ula de diversos estu
dantes . 

PRBIEIRA PARTE' DA ORDEi.\1 DO DIA. 

SESSÕES NOCTURNAS. 

Continúa· a cliscnssão do requerimento de adiamento 
offerecido pelo s, .. :\.ndrade Figueira ao parecer d a com
missão ds policia relativo ás sessões nocturnas ás sextas
feiras e sabbados. 

Nin:ruem mais pedindo a palavra, e post0 a ,votos o 
requerimento, é rejeitado. 

Continúa a discussão do parecer. 

o §r. C.osta Jl>ints faz algumas ·obsel'VaÇões, · e 
conclue dizendo que tendo applnudiclo a cessação das 
sessões nocturuas, votava entretanto cont~:a esta ccssa.
.ção emquanto a camara não deliberar sobre a indica 
ç.ão que diminue as horas de trabalho nas sessões 
diurnas. 

O SP •. Dt:ARTE DE . An;vEDO (1ninistro da marinha) 
occupa por alguns m<>mentos a tribuna respondende> 
ao preçedente orador. 

® S•·· Pc,.<lllgiio l'l!l'alheh•o: -Sr. presidente, 
divirjo completamente do nobre ministro da marinhtc 
que acabou de :fallar, quanto a entender que esta ques
tão não tem importancia. . 

Ao contrario, parece~me que sob a :fórm:t de uma. 
questiuncnla regimenta-l ne!Ja Ee comprehende uma 
questão de gra!lde alcance político. (Apoiados.) 

O Sll. . Cauz 'fi!Amuno: - .São novas baterias de sitio. 
O S:a. PERDIGÃo l\'IALHEIRO:- Pelo nosso ·regimento 

actu.al ha di versos meios para se prolongar o debate de 
qualquer materia. · · 
- As nossas sessões ordinariamente elevem ser de qua
tro horas. tanto as diurnas como as noct.urnas ; mas, 
quando se trata do voto de graças, das leis .~e força, 
dos m:çamentos e propostas do governo; sepo quaes 
forerr;. 1 o que diz. o re~mento? Que as sess?es se 
proroctnem :l'orçadamente,mdependente de requenmento 
e de ~otado da camara, por mais. dnas horas. · 

Temos,' portanto, nesses cas.os as sessões aturadas, 
oon.tinuas, snccessivas de seis horas. 

O regimento permitte a proroga~.iio a requerimento 
de qualquer deputado e por deli~erayiio da. ca~ara_ 
por mais duRs horas, nos casos ordmarws. Alem dtsso, 
faculta qne no mesmo dia haja dttas sessões, nã.o ~é
gllÍdas, mas com interva!los. Por ontt·o lado ha o dtretto 
de se encerrar qualquer discussão, por mais i11portante 
que seja,, n, reqt;terimeuto de qualquer membro da c:m>, 
votv,udo immeduttamente a camara. 

Aqui tem.os, pois, diversos meios de prolongar o ti de 
encerrar discussões. 
j ~{v-SJ Sr. presidente, de t<:dos e~tes meios,. o mni$ 

cruel e exrtcta.ment.e o da sessao contmna de sets hom~ 
(<tpota.dos); sobretudo qu.ando não se dá voto a re~peito 
desta ou. ·ctaquell<t matena, como, por exemplo, sena em. 
r~lação aos 'OI'Çameutos, ás leis anuuas, mas se est~nde 
a. tod[ts as propo~ tas do governo ao voto de gr~ças ; q u:m
do ainJ.:L l- C~ os outros r ecursos !d.e. que fallc'l ha potwo, 
inclu:-L\.-? C· c·nce-rra1nento, d~n on1in~. tlo rn lg!tr:n<.~nt~ 
ro/h.a; . 



H2 SESSAO E~L3l. DE !\rAIO-DE 1871. 

Esta prorogaç1io forç;tda,. da~. :s es~ões até s~is horas I 
!oi um invento de tortura 'mqtusttonal dopart1do· pro-
grésüsta quecqNeria debellaD:os seus-· adve~sarios. I 
· Nos estamos aqm· em uma· cama1·a unamme conser-

vador:>, mude~se a situ_ac;Ko, -haja inversão polit-ica no /1 

paiz subão os adversanos; cootínue esse s-ystema, ve-
nha ·'uma minoria' con~ervadora; on4e está a nossa ga~ 
rantia? (Apoiados.) N1io ha ·aindispensavel garantia de f 

liberdade 'de discussão; e essa falta é exactamente a I 
mm·te do ·systema J?arlamentar. '(Apoiados.). ~-

A discussão publwa r1esta casa é a garantt_a de todos; 
da :constituic;í'io,-. das lets, dos .-pode1•es., da .liberdade .e · 
do interesse de todos. (Apoiaclos.) . . · 

Eu: quizera ·dl)-r a:osmeusa4Yersarios;as me>ma_s. g.a - I 
ran.tias que hoJe peço para nós_ (apo•adosL; a le1 deye I 

· ser igual. para todos; e neste p1•esupposto. nao .. faço dis~ 
tincção; se , se .acabar com· as, sessCes no:cturnas sem .ao 

1 
. 

mesmo tempo re:l'ormar o regimento. na· parte cruel _<ias 
sesei'ías ele seis horas, não p'osso acompanhar ~ pare~er. ! 

N.ào posso dar-lhe o meu v_otq,- embora ah1 esteJa a 
minha assiguatuPa, em quanto não· . IÔr apresentada a 
resolução para a supp1'essão ~a'l duas. horas forçadas 
ele trabalho; fiz depender a millha ass1gnatura e voto 
nest:t que_stã? de,]lassar a_ ind~cação elo_ nobre dep_utado 
pelo f;p dtstncto_; para m1m .~ao causas mseparave1s. . 

·Estou, pela mmha parte,d1sposto .a permanecer aqm 
n.té ás quatro horas; em o anuo passado, deve':' lem
brar-se os nobres deputados, estava eu pa:stante .mcom
modado e vinba aqui ás sessõe~ nocturnas, l'etirando
m~ a uma hora av:mçada da· noije. 

O SR. ANDRADE FrouEJIIA: - Apoiado. · 

O Sn. ·PERDIGÃo MALHEmo:- Não é ·pelas sessões 
nocturnn.s é ·porque. nestas · quasi que se não trabalha, 
como diss~ o meu nobre collega e amigo por S. Paulo, 
ás sessões ·do sabbado quasi ningnem comparece, e á 
sexta" feira, quasi sempre se retirão ce~o; quero trabalbn:_r, 
mas peço 'lue nã~ nos matem de ~ad1ga (apotados) ; nao 
se póde resistir quatro mezes de uma . sessão legislati
va em· cada anuo, se as questões de · que .se tra~a_. ~orno 
propostas do governo e outr.os assurqptos poht10os se 
:succederem com sessões de seis horas. Não ha quem 
possa resistir. 

Assim, cu darei de muito bom grado o meu voto pela 
suppressã.o da" sessões nocturnas, comtanto_ que se sup
prima a J.isposição do regl.>nento, que qua1dico de tor- , 
turli inquisitol'ial. 

Contiuúo, portaut0, ~ pens_ar deste modo e negar ~ 
meu votQ, não obstante a mmba ass1guatnr>t que I_?l 
condicional , porque entendo que 'no fnndo desta questao 
rco-imental htt .um objecto de grande ~alcànce político, 

' qu~lquer que seja a. face desta camara, ou a ele qual
quer outra no :l'nturo. 

· @ §•·· '<DIIlli>!HlCtna: - Sr. presiclente, nunca tive 
por procedentes os :l'undameJlto.; em que diversos ami
gos apoiáriio a indicação que · ele facto p~ssou ·11ara que 
fo;scm noctnruas as sessücs de sexta-ren-a e sabbado, 
em todaB as semanas, ao contrario, neguei sempre mi
nha assignatura a -essa ·indicação e o meu voto a que 
ella paseasse. 
. Considere_i -8etnpre con1o inconvenientes as · sessões 
nes>es dias, assim como intolerante a duroçã.o· _das 

· s'essões · dim'llas por 6 , horas ; o . cansaço não é por cer
to o n1el hor ayO'umento · para convencer a ninguetn. 
1 Apoiados). · Sou~ portanto, coherente offerecendo hoje ao 
parecer da mesa a emenda que submetto á considera-
_ção · da can1ara. · ·- · ~ ' 

Diz o parecer que p01· ora SeJaO dmrn~s as sessões que 
até aqui eriio noctnrnas nas _sextas-feuas e nos sab h a
dos :a minh<1 emenda·pede a suppressão deste-)'or ora. 

Tenho em vista estabelecer como regra aquillo que 
o parecer constitue a excepção, e mesmo harmonizar . 
as suas c1ispoóções, conciliando a falculdac1e, que pelo 
parece,: fie~ conservada, c1e se :elcbrarem sessões ta~
bem á nolte em todos os dtas em que cllas sao 
diurnas. 

A minha em e nela limita-se, portanto, .ao segnintc: 
« Supprima-se a palavra - po1· ora. ,,>> · 

· O Sn. lo SECRETAino: - A c01rmiss io não c1mida 
aceita-la. 

Vem á _ mesa, é lida, ,apoil),da, e entru..conjuncta~ 
1U.ente e1ri discus$ão, .a seg~~il'lte , eme1lcla .: · 

<<'Supprimão-se as. pala:vr~s---'pOli,ora.~.L C .:pnne1nà:. '' · 

O' S't-. ' Cruz MaC,htlédO pronuncia. úm ·discurso que 
se acha, no Appendice. . · . . · : , ' 

A discussão fica adiada pela hora. 

· SEGUNDA PARTE DA O RDEM DO DIA. -

RESPoST.A.- t F.ALLA no,.nm.aNo., 

Conti;túa a . di~cussão da -p,ojecto. de re;p~sta á. Íalla 
c1o thro.nQ, com a . eJ1len\l.a, apoiadA. . 

-~' ·St•. S"yão·ILobnto,(ministro,da Justiçci}:-S~. pú
sidente, sou obrigado a tomar varte nesta discussão, 
:a.pezar do meu estado de enÍenmdade, que me priva de 
t ratar desenvol vidameNte. de ,ass.um:pto. tão importante ; 
porém o imperioso dever de minha posição e a necessi
dade de 'explicar IJ;Ctos que tão mal interpr.etados têm 
.sido; procuraudo,se encon.trar incol;lerencia,entre o. que 
outr'01:a pro,Eeri nesta, J;Jamara com o procedimento que 
hoje tenho como minist~o, levão,me a fazer·.um esfor
ço e & pedir por algum tempq a , attenção .desta augusta 
camara. . · 
. Senhores·, por mais ·de--Icma vez; se, 'tem ap~ntado e_sse 

meu passado, emquan:to eónsiderava a; _ qúestão ·do estado 
ser.vil como questão -gmvissima q:q'e é,.qNestão que: não 
devia . ser av.entada:- e tratada serião . em sessão secret.a, 
pelo modo o mais discreto e conveniept.e, para evitar 
as desastrosas consequencias que necessariamente re
su,ltarião. de uma p.ublicidade temeraria e -arriscada .. · 

E' certo, e eu mesmo mconheci, que essa qúestão não 
podia ser resolvida sem mu:itissimo'S riscos e inconve
nientes , e .citára o sabio.asserto .do .f ,tllecido ·venerando 
visconde de. Cayrú, quando ponderava.quenão cabia nõ 
engenho . humano aohar remedio para tamímho mal, e 
que só podia vir da Divina Provideúçia. ·Entretanto 
hoje, COlliO membro do miuiSterio , SOU soJido['Ío ·I)a pro
posta apresentada, que-é accusada de decidil·,de.chofre, 
pre6ipita4amente, ·com arrojo . temerario,. esta questão, 
com p1·ejuizo :l'atal ·da lavoura, 'provocando a maior das 
desgrac;as para o paiz·. · · 

Sr. ·presidente. quando ·protestei contra a . inoppottn-,. 
nidade ela apresentação em publico , e pelo modo por 
que foi feita, d<t idéa de emancipação do,.elemento servil 
erão bem notaveis as circnmstancias elo Brazil .. 

De sorpreza, sem a miuima provocação nem causa 
occasional conhecida, via-se a indicação desta idéa 
na falla do throno, na abertura da _sessão· do . auno 
de 1867. Estavamos no período mais arriscado da 
gnerra cóm o Parruguay; G thesotll'.o ' publico, já ex
hausto de recursos para asc enormes . despe~as da guer~ 
ra, niio tinha absolntamente meios -para as que se
rião necessarias, desde que se • emprehendesse séria~ 
mente a resolução desta ques-tãó ; .o gr~wame de im

-)JOstos para. se acl\dir ás >1ecessidades ·-do . thesour-o 
já era quasiinsi:rpportavd:á sociedade• brazileira-, e reca
h ião ell es principahnent_e.na-lavonra como ll~se de t0da a 
producção. A lavoura~ via' se .•po>r ·demais a bra;ços com 
as fataes consequencias .da cúse ,bancaria-, c0m a liqui
daçào forçada dos ca-pitalistas .qne urgião os devedores 
c1a lavoura. Erão essas a,s circunistancias. ,ell1-que se acha
va o paiz, .quando foi proclamaila com tamanha precipi
tação e imprudencia a ;necessidade de .prosct·ever o 
elemento servil . Então com razão protestei contra a 
temeraria e, inopportuna indicaÇão, encarando c as des
astr.osa.sconsequeneias•· que ·necessariamente deviãopro
vir. Protestei, de accm·do com todos 03 liberaes que 
tin.hií.o assento nesta· casa, e que sem duvüla llão ma.
nifestavão - por tal fórma quanto ao ·oissumpto con
tradic_çiio absoluta , mas_,cousideraivão a questiio .. relati
vamente ·á quadra, ao·modo por·_que ·e·ra aventada, e 
aos desastres que. podkio c resultar · de tão ex.temporanea 
p·rovocação. · , . · · 

Hoje, porém, com o decurso de quatro annos, -que, pa
recendo um lapsó 1imit;ulo, é neste.sccnlo .e pela Ilaturezil. 
propria da materia espaço mais do que bastante para 
o desenvolvirneuto qne teve, chegando a sel~ na sessão 
passacla grave objecto .de ponderaçiío nes.ta çamara; 



SESSA:C>' EM :n 'DE ~PAIO DE 18'71. 14.3 
' . 

h(!ja, que as· eircumstáilcÍa$ , são taes qU.e requerem, 
impoe1n·e .urg~m o mais pro1nptcdesenlace e:justa de~ 
cisão que póde ·e • deve ter; lwje, em eircumstaneias tão 
diversas, onde está a ine<rherencia com· o·que :entil.o;pro-
!eri? onde ·à ccmtratl:i:cçã&"? · 

Se.úhore~, quando a. pedra é arrancada do àlto d!li 
mon.tanha•e rola. pelo ·despen:hadeiro, não ha·iorças· ·hu~ 
manas que se lhe ·possão oppôr. A prudencia ·aconsa~ 
lha e. o rude instiucto ·o comprehende; sé resta por to~ 
dos os meios eiitar-flhe o alcance J'atal; e ai dos•que se 
lhe oppoem, qtre serão esmagados! Necessidade inde
clinavel ohriga-'nos ·a C0nsiderar e Tt'solver esta qaes~ 
tão. Protela~la, é por certo de •todos os e:;<pediantes o 
mais ·desastroso e ·funesto. ·(ApoiadM,) 

Ainda hoje"receuheço o ·mesmeJ oonceito e verclade 
nas palavras do venerando visconde de Uayr,;~: " Só da 
Divina Providencia nos poderá vil: remedio para tama~ 
nho mal,porquenomnpenh0 de hmnens não .cabe•ach&~lo 
quando .as ·paáxõ•es tanto·os•desv.ai,;ão, quando interesses 
de ordem ·superior'e iufeúor se nüstnrão pâra )llais 
diffl.cnltarclhes··esta lii.í!icil'ima .soluç:ão, (Apoiados.) 

0 . SR. ANDRADE FIGUEIRA: -0 miuisterio fara O papel 
da Providencia. 

0 .SR .. MINI~])RO D.~:.JusmrçA. ::,...0 llOlH;e deputadO• que 
me :dá a seu a.parte ·.entrou IH> .. dlse.ussão e largamente 
discorr.eu,. o,uvindo~o lt.camara co.m to.da a atteução1sem 
que· nunclt · fosse .inteur0mprdo .. S. Ex .. corb.o o orgão 
mais autonsado, ou pelo menos o mais puritano, . en~ 
tendeu manifestar o pensamento do lado conservador, 
prot.estando ' pelas tradições deste partido e eantra. a 
pror;osta do go.v.erno,, que, no seu dizer, :era absolu.ta
mente inaceitavel. Custava-lhe crer q,ue fofse apresen~ 
tada po:r um:ruiniste.ri.o.,co.nservador, .que evidentemente 
não podia ter o ... apoio do seu .partido. · 

S. Ex. uma, e muit;'ls vezes decla•:o.u :manxer .os ins~ 
trnmentos . do; trabalho, gar,antir os interesses da la~. 
voura, sem nunca c:iusarclhes. a meno:r quebra, era 
maxima.neces.sidade.e empenho que devi-a ter .e tinha 
o partido conservador; deste ponto de partida ,foi a sua 
argumentação contra o proje.cto, que encarou .comple
tamente .como ·d<l'Sastroso á fortuna da lavoura. Adop~ 
tado elle, exclamou S. Ex., a lavoura ficaria arxui~ 
nada, não haveria nutis esperança 'de salv.açií.o; não 
admitte, pois, que o ládo conservador possa apoiar a 
idéa · capital desse projecto.. 

Pois bem, sen-hores; ooo me julgo com a capacidade 
e prestigio neeessarios (não apoiwlos). pata contrapôr 
á opinião · do 'nobre deputado a minha.; mas protesto 
que sií.o bem diverws o pensameuto e us vistas que de 
ha muito tempo 'tem O· partido cunservád.or, em relaçií.o 
a este importante assumpto. . 

. Eu invoco e apresento uma autoridade, que ninguem 
poderá rejeitar,,.como a mais competente para inter~ 
pretar o penBame11to do lailo conservador: suscito, Sr. 
presidente, a autoridade de um grande homem, que rei 
meu amigo intimo, que me deu a honra de ser consi~ 
derado no paiz pelo seu primeiro amigo, e a quem: a 
sorte quiz que substituisse.no ~euado; eu a exhib<,> para 
que de uma vez todos reconheção que o nobre deputado· 
laborava em grande .illu~o quandopare:ceu ar,rogar~se 
a interpretayão mais· fiel d.o voto . elo partido conserva~ 
dor no tommte a esta "J:UesNío. (Muito bem.) 

Eis"aqui ·o 'voto d0 Sr, Eu~eh~o • de·'Q<teiroz, no con~ 
selho ·de estado,. sobl'e· o assumpto·. · 

Depois. de succinta exposiçií.o, ·russim se ·expressou : 
« Eu por isso enten·do .que conviria fi«ar. um diá bem 

proximo, passado o. qual to·dos os que nasccssem'.de ·es" 
·cravas fossem livres, mas com o .omts. de-. prestarem 
serviços :até certa idáde, como, por exemplo, até 21 
annos, para indemnisar as despezas da. criaç'!io,. no ,que 
vã& de accordo os interesses d:os proprios fil11os das 
escravas. E' sá]:>ido que ·nos p.rimeiros , dez annos de 
idade a 'criação offerece unicamente despezas; mas .nos 
seguintes· haverá u-ma irrdemuisaçií.o, se não completa, 
ao menos tal ou qmtL A.dínittido este meio, dentr'o de 
poucos ártnos o .. mimero .reduzid'o.â:os escravos permit~ 
ti~á tJJatar .. ISétian,ténte de acab:u a escmvidão ; tanto 
mais qulLnto naêh impede que, para;Jllilamente C\Om esta 
gra;1de moàida, se empreguem os 1Úeios snbsiaiarios · 
que apressem o grande fim que desejamos. " 

Tal era o parecer do Sr. conselheiro Euzcbio no 

.anuo de 1867, em que pélá primeira vez :em um doCJ.l
mento .solemne ·e olficiàl appareceLl a iudicação sobl:f!. o 
estado seriril. 

Quatro anuos têm decorridd, te!llpo bastante para 
trazer a -esta questão todo esse desenvol virnento que 
obriga~ nos a. uma }Jl'Olllph decisão por iudecJinavel 
ne:cessidade ... 

O Sn. ANDRADE FrGuEmA dá m aparte. 
O SR. MrNISTitO DA JusTIÇA : .:..._O que todo o mundo 

reconhece, senhores, é que· por ella clamão os veréla
deiroà ·interesses da lavoura e ·os bem euteo:did:os· ·iute~ 
resses econornicos do paiz; por ella falla a civili&açi,ã.o 
deste seenlo, Jállão os preceitos· da moral, àa'lei· e'vál'l~ 
gelica·; I<hlliío os sentimentos generosos do homem ci~ 
vilisado ; ell~tem apoiG no restrieto direito; 

E com tudo quanto ha de mais ·puro e eliwado se mis'
tnrão até as paixões, ainda ~s da classe infimà; de sorte 
que ao refiectido s·eutimento da gente·mais superior, ,a 
mais autorisada, se reune o brado instinctiv'u da plebe, 
dos proletarios, que, consicleranclo o assurnpto eom·vis
tas diversas, muitas vezes tomuclos de paixão mi, são 
contra os proprietarios de escra.vos, e pelo seutimeuto 
natural protestão contra essa prerogativa de riqueza. 
Emfim, tpdos, mais ou menos, tomão' .parte nesta 
qt~es~ão. 

E quaudo uma· causa tem por si turlo quanto é mais 
nobre· e valioso, ·e ainda tem as paixões mais· exalta" 
das, mais temíveis, se· ha· demanda, se d'\1- parte da 
classe dos proprietarios · smge reluctat)cia, fa.zendo tDJ}
posição em nome· llo .seu direito ou inte1·esses ·ao· exer~ 
cicio dasé·faculdades dos pode•r,es do Estado, para <'J.UC 

nã0 se re·solva questão que de sua· natm·e2a exi!(e uma 
solução prompta, então cresce a dilli'cmldade ao ·ponto 
de impossrbilidade; o mal toma pro porções medo·n-has, 
e.·não .ha meio ·de-cor-rigi~-lo! , 

E para que ·seja eorr>gido como deve ser, prineip.al· 
mente attendendo-se ao ronto de sua maior relevancia, 
para.que se consiga uma solução satisbctoria .quanto 
fôr ·possível, em protecçií.o á lavoura, esse interesse ma~ 
ximo da sociedade brazileim, 1.mi€a indnstria que pro
duz em grande escala, qll'e entende com as J'o~tes da 
vida da nossasoeieclacle, é mister usar de outra linguagem, 
dar outra direcção ao espirito .pub.lico, hem ao cm1tra~ 
trario do que faz o nobre deputado com tamanho esforço, 
inoculando na convicçií.o dos proprietarios elos escravos 
que gravíssima injuria lhes . é irrogada pelo projecto; 
que o governo ·trata de resolver está· questií.o de mo elo 
inconveniente, temen11rio e tyrannico, vi&to como propõe 
a libertação das gerações J'utnra.s , descendentes das es~ 
cravas actuaes,. e outras .me_dida'l accessoria~; -isto é 
realmente augmentar as clifliculdndes da solnçiio desta 
questão. (App•ados.} 

Senhores, o interesse natnral dos senhores de cscr·a
vos por esta especie de propriedade os leva a terem 
a niaior repugp.ancia a que se tomen1 111edidas que 
lhes coarctem ·as ·prerogativas illimitadas; nem mesmo 
as considerações de ordem superior impoem.ao vulgar 
dos senhores de . escravos a con·vicçõ,o de que lhes é 
necessario abrir mão Al!e· u1na parte dos seus· interesses: 
ainda mesmo para resalvar a maximrt parte delles. 

Aceitaráõ essa solução como medida ·imposta por 
necessiclaile indeclinavel e adequada o mttis possivel a 
minorat'~vhes prejuízos irremectiaveis; mas, (iescie que 
hatwer voz autorisada que lhe'J inocule no espi't'ito que 
o seu interesse devilL ser resguardado ele outro modo,, que 
ha nos meios .pmticos propostos verdadeiro excesso, 
que vai ser adÔ.ptado um. complexo de medidn.s ·desas
trosas , então, Sr. presidente, como é possível cotlsc~ 
guir~se essa.· resignação, que, pelo meno~, .·é ·necescaria 
para que uma .medida .de semelhante orclem possa <Ser 
tomada de modo mais conveniente e meu os arriscado " 
1 Ora, o nobre deputad.o J'allou por modo tão positivo, 

tão decidido, coútratiou .por tallortna as disposições elo 
!]:lro.jecto e damnou as intenções do•governo, que .real~ 
mente muito concorre e .empeuha~se pam que no anime. 
dos nossos. lavxadorês cáia· est.e. múo :fermento de eles~ 
confiança, .e surja o de indignltç.ão :outr!'- 1:111 acto aliác 
de. previdente resguardo .clO"s xespmta.v~ts, mt.eresse~' ela 
la.voura e detenniun.do por necess1nane rmpenosa. 
(Apowclos.) . 

E-ntretanto) Sr. presidente; quest;io d::sta orden1f01 trn-
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zida em um;> emenda para a discussão do voto de graças, 
com dec:arações de que não é questão p!Jlitica, de .sua 
natureza, que pódP. e só deve ser trat;ada e resolvida em 
ter~eno l';eutro! Nós, conservadores, dizem os nobres 
deputados , somos adhesos ao ministerio, apoie
mo-lo ; e, para que não haja dissideucias quanto á 

~ <JUestão da estado servil, aventada na falla da abertura 
e prvpo;;tit no projecto aJH'e2ent:tdo, queremos liquida
la com a emenda, arredando-a da controveroia · po
lítica ! 

Sr. presidente, re(Llmente esta mtnifestação, como a 
J'e.z o nobre deputado que encetou o debate, ele sua 
natureza cabe ele per si, e ~- para admirar que fosse 
assim ·formulada perante esta augusta camara. 

Cada' um elos nobres deputados bera sabe como ella 
se elaborou, em que sentido e por · que i1neios· se tem 
procurado ageitar adherentes; cnda um dos nobres de
pl!ltados não desconhece que, bem longe de .tratar de pôr 
a questão em terreno neutro, pelo contrario, procu
rott- se aproveita-la como arma de .((Uerra. (Apoiaelás .) 

E , senhores, cabe em razão acred.ltar por um só mo
mento que uma emenda desta ordem não seja mani
fes tação de_ opposiç:i.o politica; que ha mero proposito 
ele neutralisar a questão? 

Em terreno neutro . está ella. apresent;a,da para ser 
discutida convenientemente. Ser, porém, trazida para o 
voto de graças com t.amnnha alteração do topico res
pectivo, quando·pelas praticas parlamentares de todos 
os paizes basta muitas vezes uma simples mudança de
:redacçiío para significar _voto de desconfiança, é neutra
lisa-hi? E' possivel q\le Ú)IHL tal emenda, desenvolvido 
como foi e commeutada como vai sendo, tivesse esse 
alcance coticíliadot· que expressou o nobre deputado? 

E' cri vel que , 'pelo sentido, conceito, alcance e ap
parato que encerra e ostenta, tivesse essainnocencia que 
pretende darclhe o illustre proponente? l E , como !oi 
explicada pelo orgü,o muito autorisado do nobre ele-, 
imtado pela província do Rio de Janeiro, que com tola 
a franqueza e incisão declarou que o rninisterio se re
cuasse fiçava desmoralisado, e desmoralisaclo não podia 
logicamente continuar na administração; se passasse, 
maior ainda seria a desmoralisaçno do governo ; e fi
nalmente .se fosse rejeit;ada, e o governo tivesse esse 
triumpho apparente,· nem por isso lucrava o mesmo 
governo, visto ter contra si toclos aquelles c{ue a tinhão 
offerecido, e que, havidos em contrt de amigos, passa vão 
a .ser ad versarias declarados ! 

O nobre deputado fez realmente o commentario o 
mais couferme á moralidade da en.enda apre~eutada 
com feição de laço fraternal sendo uma az ma de guerra. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :'- Ni\o precisa~a de com
mentarios. 

O Sn. :MrN!STllO DA JuoTICA :-Eu assim o entendi. 
Sr. tJresidente, desta questão, que por sua natureza 

devia impôr a maior reserva, fazendo calar todos os 
resentimentos peswaes, que devia ser tratada com a 
maio~ circu~s_pecção, que demandava toda a att-enção· e 
o mats patnotico empenho para que se pudesse cbegar 
a uma solução a menos detrime_n tosa possi vel, desta 
questão fez-s~ demanda política. Procurou-se ele plano 
assentar o manejo de opposição eni uma ma teria desta 
ordem, porque era bem de ver que offerecia ella vanta
josissimo terr7no e forte cidadella de refugio pelo apoio 
decidido da lavoura, da .classe importantissima do paiz 
que mais póde dar; com elht a salvo ou o mais pos
úvel precavidos se devião julgar contra qur.esquer even
tualidade~ das lides políticas. 

Mas, Sr. presidente, aq_uelles que aggritlem este pro
jecto, e se ostentão osdefenso1:es da·lavoura , vão-certei
ros, e attenclem e defendem as verdadeiras necessidades 
e ·iuteresses ela lavoura? Não, Sr. presidente; porque é 
pri~c~palmente n~ interesse d_a lavoura como cumpre 
deCldlr esta questao, que ·o proJecto procura, r1uanto é 
possível, attender ~ esse grande fim, precavendo e res
guardando contra forças superiores, que é mister diricrir 
e conter para que não absorviio ainda aquillo que por 
tão necessario pão pócle perder sem completa ruina. 
O projecto offerecido, como foi, á consideração e 
sabedoria elo corpo legislativo é mnt.eria sujeita 
á sua discussão , e o nobre presidente do conselho muitas 

. ·vezes tem oito e repetido q lle requer da discussão 

todos os melhoraÍI).entos ·aceitaveis e convementes para · 
'que o projecto tenha em justo limite a devida efficacia. 
üpposição cega ao que não póde ser evitado tudo per
derá, porque excitará arrebatadora reacção. 

Senhores, nas circumstancias d~ que não é dado 
prescindir, é empreza mais do que tem~raria, é t~n~ar 
o impossível, procurar perpetuar no Braz!l a escrav1dao. 
Aquelles que incutirem ,)lo animo dos nossos la":radores 
a possibilidade de um triumpho no sentido de resguar
dar intacto o statu quo, a mantença de seas escravos 
no presente e no futuro, os precipitaráõ no abysmo de 
ruma, se, credulos, forem levados a fazer a má demanda 
de disputar pelo captiveiro das gerações fut~ras. 

Quanto á escravaria existente é sua . propriedade le
gitima e necessaria, .a nillguem é dado despoja-los sem 
trazer a ruina do paiz. · · · · • 

Os escravos actuaes, instmmen:tos do trabalho de que 
precisa a lavoura, e não podia ora percler·csem compl~to 

· aniquilamen~o, sãci-lp.e garantid,os e xes~aràados. 
Mas, por 1sso mesmo cumpre se attenda parll: a~ ._ge-. 

rações futuras , gue ainda não cahirão no capt1 ve1ro e 
não podem uem devem irremissivelmente ser a elle con:
demnadas desde que este assumpto é objecto da activa 
deliberação do corpo legislativo . Não hil: direito do se-

, nl;tor, ·nem o rr.esíno inter_eas~ da lavoura qu~ se _lhe 
opponha, e -tudo, ao contrano; recommencla, lJ!~poe e 
l'lbrio-a que em um futuro mais ou menos proxuno se 

•· acab"'e com esta lepra que insulta a nossa civilisação ... 
E' um impossível perpetua-la. . 

E quando por toda a parte sem excepção desappà
r ece a escravidão por incompatível com a civilisação . 
do seculo, poderá o Brazil conserv(l.r-se eternamente 
neste est,1do a.aomalo7 

Quando roai-chamos a par com o velho mun<lo, 
neste tempo em que a imprensa; ·o vapor, o. te- . 
legra pho electrico espa~hão por ·toda a parte a :faisca 
da civilisação, nesta terra americana, no Brazil, cala~1do . 
em todos os pon tos, sendo :fecunda a todos os respettos 
com a adopção immediata de. todos os progressos só
mente quanto á libertação de umP. parte da sua população 
ainda no porvir, que não é cpusa possuída por alguem, 
que é objecto da liv-re disposição do legislador, ha de 
ser impotente? 
.o Sa. ANDRADE FIGUEIRA. dá um aparte. 
O Sa. Mt:'iJSTao DA JusTIÇA : ~ Não, não é possível 

as que gerações futuras sejão condemnadas á-eterna es
cravidão, e que nesta terra de liberdade haja um:;, raça 
a protestar perpetuamente contra as verdadei1·as l iber-
dades da patria. . · . 

Ora, diz o nobre deputado que é declamação ! qual 
é, pois , a realidade, e por que face curnp're considerar 
·positivamente a questno 9 No que clevéras toca ao in
teresse maximo ela nossa lavoura, que é a fonte da.
rend.a e a subsistencia da sociedade brazileira, cumpre 
principalmente encarar a questão e resolvê-la; e ne.ste 
intuito ha mister attender ás exigcncias da civilisaçiío 
e a tudo quanto arreda e tem feito por· toda a pa-rte 
desappa1·ecer Z, ~scrav&ria e imperiosamente operará 1:0 

Brazil. . · . 
E, portanto, ainda abstrabjndo da parte declam&

toria, se ha declamação em mencionar o que a verda
deira c i vilisução exige, a raligiiío christã determina, 
o direito dispõe e o interesse economico geral requer, 
basta ponderar quaes serii9 os resultados praticas da . 
mantença a todo trame do slatu quo. 

Se o interesse matel'ial, como encarao nobre deputado, 
preponderar sobre tL1do, se fôr trava.da a demanda da 
parte dos senhores de escravos, •e, clando estes ouvidos 
aos conselhos d.o nobre deputado, resistirem, qual será 
o resultado ? E' possível que prevaleça esse interes~e 
material elos senhores de escravos contra todas as for
_ças que o reprovão e condemnão? E' 110ssivel que 
contra o direito sagrado e humano, as exigencias da 
civilisacão e os bem entendidos interesses economicos 
mbsistá o facto de que todas as gerações futuras de 
certa raÇa sejão condemnadas a vir a este mund.o j:iara 
sofft·er o jugo elo cttptiveiro~ E' crivel que possa sobre 
tudo prevalecer semelhante :facto; que haja forças q-::te 
o sustentem e defeud!io nesta terra. atnericana, e com as 
instituições E vre r; qae nos regem "! . ! Eu não admit~o 
f1, po;;sibi lidaüe, ut;o co::cebo qne poósR 8ubsistir quan-
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do a xazão, direito e c0nveniencia publica o repellem; 
e não quer e não póde qüerer a vontade nacienal que 
seja perpetuada pura todo o sempre a escravidão no 
Brazil.. · . 

O·Sn. ANDRAD~ FIGtjEIRA: -Eu tambem não quero. 
O ·s1l· MINISTRo DA JusTIÇA:- Não quer ·nem póde 

querer, por que seria o ·mesmo que querer um impossí
vel, ·e' porgue, se hol}ver reluct:Mlcia, ,t· reacção será 
tcmi.-el ; e ahi . está á tremenda lição dos Estados
Unidos que, ·em outras condições, · quiz arcar e :fez 
má ilemanda neste septido, e os .proprietarios não só 
perdêrão _t.Od0s os seus :escravos, como toda sua riqueza.· 

O presidente Lincoln dizia: eu 'não quero, nem ad
mitto, a emancipaçiio da escravatura deis Est<1dos dó Sul, 
regueiro .só que se tomem meclidas adequadas p.uá mo
dinca-la convenientemente. e trazer no :futuro a ces
sação. Os senhores de escravos repellirão uma justa com
posição que lhes era offerecid~ 1 e Jizerão a má demanda, 
cujo resultado :foi soffrerem completa ruína. 

A, mesma sorte teria a nossa lavo.ura se por veú
tura, o que Deos não ha de permittii·, 'houver reluctan
cia da parte dos senhores . de escravos, se levantà
r~n:'_-?e e arcaren; ceg!'menté, se porém, .. se forem bem 
ihpg1dos, se ouvuem os conselhos da prudencia e se 
convelicerem-"se de que é necessario aceitar esta m~clida, 
vist<;> com:' é impossível ev~ta~la;. que é. i'lJpossivel a 
perpetu~çao do facto do captive1ro das gerações ft1turas

1 
uremess1velmentecondemuado e que tem necessariamente 
de deeapparece•· por virtude de :força maior 0ontra a 
qual não ha resistencia possível ; se olivirem estes ver- -
dadei;os. conselhos que por . sua indole pacifica e pelo 
propm_? mteresse devem-acettar ' por certo, senrorés, 

· . que nfto,só n~mca poderao ter a sorte .cruel; que ttverão 
os· p;:opnetanos de escravos dos Estados-Unidos . como 
não soffreráõ nos seus'interesses assim resguard~dos. 

Mas, Sr. presi~en~fi V. E~. ouvia que o nobre de
,putado pela provmma do Rw tle J aneito, no seu dis
curso, conselhos mu•t_o diver~os deu aos nossos lavra
dore,s, lastimando ' até que elles se mostrasse in tibios e 

' esqu~cidos dos seus aireitos, deixando de fa :c r energica 
explosão de opinião. S. Ex. não duvidou como que 
provocar revolta dos senhores de escravos ... 

.O ·SR. ÂNDRAnE FrGrrEIRA:~Resistencia no e.xercicio 
de um direito. · 

O SR. MiNrSTRo nA JusTrcA.: - Da resistencia pas-
sa~se á revolta. · · 

(Jfa t•arios apartes.) 

Então sem contradizer a ninguem, repito, q~e o nobre 
deputa<ilo não se limitou 11 aconselhar a· resistencia. dos 
senhores de escravos contra. uma. m~dida desta ordem, 
mas :foi mais avante no seu proposito de hostilidade ao 
projecto. ' 

S, Ex. avançou que a origem delle_ era a iniciativa 
de quem não póde ser ?hjecto de discussiio, que não 
póde soffrer censuras, vtsto que a sua pessoa é sagrada 
e inviolavel, e não lhe recahe respons_abi-lidade. S. Ex. 
chegou a dizer que este projecto, que estigmatisava, niio 
:passava de uma _carta de creclito para o augusto via
Jante. 

Ora, senhores, quando por tal modo se acoima o 
grande principio· que é a ancora tutellár da mio do 
Estado, quando por outro lado ·se commove e provoca 
essa classe principal do paiz, a lavoura, que .é o grande 
elemento da ordem publica,· é directamente fazer desta 
questão, que' devia ser tratada em terreno neutro, com 
todo o comedimento, circumspecção e com patriotic11 
e reflectida reserva. 1 uma questão · política de peior 
especie. (apoiados), que a nada menos tende do que 
d~spret1~ar e a,ltamente comprolnetter o grande prin
mpw actoptado na nossa constituiçiio, e solapar pelas 
ba~es a maior garantia de segurança e. de ordem pu
bhca, · provocando a excesws a classe que por sua na
tureza e proprio interesse sempre foi ·· a primeira ·se-
gurança da ordem no paiz. · . 

-Sr. presidente, .se · o Brazil faz uma excepyiio ás tur-
b~entss_ agitações que tanto vexão as repu)llicas que o 
c1rcnmdao, seguramww isto se e:J;:plica pela :fórma de 
nosso governo ad.opt>ado a monarchia representativa, e 
J.J:la indus_tri11 princip:ol que professa a nossa popnla
çao. (Apotados.) 

To~IO 1 

Os proprietarios agricúltores, arreigados ao solo, na
turalmente são homens avessos ás a~ita.ções ; · seus 
interesses e a natureza de sua indristna os levão a 
habitos pacificas, ao 'amor da 6rdem, e os arrédão 
dessas correrias de caulilhagem que tanto perturbão 
as republicas vizinhas. . · 

O g t:andé pi·incipio monarchico, temperado como 
está na nossa constituiçiio, é sem duvida a princi:pal . 
das salva-guardas de todos os direitos, da liberdade m- · 
dividual, da ordem consorciada com a liberdade. 
(Apoiados .) . Se de tal ·arte forem seduzidas. e corrom
pidas as classes · agrícolas, fazendo-se-lhes acreditar 
que o se~ interesse principal não é attendido, que é ,de ,· 
plano contrariado e arruinado pelo proprio· que esta ria 
cu pola do poder; que' devendo ser o primeiro a zela~-'' e 
de~eJ;tder Q bem-publico, . é a origem do mal, . isto, Sr. 

.. presidente, trará pessimo resultado, i niais fatal com
moção e desmaqtellamento do paiz. (Apoiados.) 

E é' o mesmo nobre deputado que, ao passo. Ç[Ue por. 
tal modo formula tão temeraria e injusta acctisação7 
:faz notar que no paiz já se obser~ão grandes manifes
t~ções de opiniões politicas contrarias 'ás nossas insti
tuições, que ha clubs republicanos e folhas que apre- · 
goão a repnblica ! E quando o nobre deput~do, tão 
judiciosamente assim obserya esses máos sympfómas, e 
essas sérit'ls difficuldades, se não perigos imminentes,-que 
já se .derivão das dissidencias de opiniões políticas, é 
que entende ser asada, occasião; para tràta,r âa · qüestão. 
sujeita como aprouve encara-la pór modo odiosissimo·; 
esforçando-se por persuadir ás ·classes agricolas qri~ ·.:·: 
e lias são arruinadas por uma proposta. do governq, de 

. ordem Jaquelle. que só dev'e querer o bem, e que na 
verdade só q ner o bem 'I (Apoiados ) · 

O SR. AND!l.ADE FIGUEIRA :-E' melhor aconselhar do 
, que lisorigear. · 

O SR. MINiSTRO DA JusTIÇA :-E demais, Sr. presi
dente, como ainda o nobre deputado se manifestou 
seguindo o fio de suas idéas '/ Trouxe-nos o _(las o da 
pena de morte nullificada. pelo poder moderador: 

O SR .. ANDRADE . FIGUEIRA : - Systcmaticamen,te. 
O SR. MINISTRo Da JusTmA!- Ousou levar -a sua 

censura até este ponto eminente naqnillo que mais es
senciál é da privada prerogativa do poder ip-esponsavel ; 
foi até 11 censura-lo porque tem commutaclo. penas de· 
morte em· <>alés perpetuas; .aceitando o conselho de 
seus conselheiros howens da lei, chamados ·a manifes
tarem um voto antorisado, principalmente em assumpto 
semelhante ! ! 

Queria o nobre deputado qu,é, não obstante ó pare
cer da secção do conselho de estado, quasi sempre 
unanime, aconselhar.ao poder moderador de modificar· 
na especie a crueldade da pena de morte, elle inexoravel 
desprezasse-lhe o conselho'/ Quando homens competen
tes, provectos julg11dores1 tão . especiaes para conhece
rem e apreciarem a moralidade dos · julgamentos em 
todas as suas circumsta.ncias, por tal rnpdo se mani
festão, era natural, concebe-se, Sr. 'presidente, que o 
monarcha não désse ouvidos ao conselho desses. varões 
respeitaveis, antigos servidores do Estado. !l abalisados. 
juriscon~últos com tamanha autoridade em tal as
sumpto? . . . 

E' objecto de censuq, porque ~m t aes i:nrcumstan
cias não 'mandasse executar a· pena ele morte?! E, em 
todo o caso, Sr. presidente, podia ser essa matería mo
tivo de censura, e da censura que fez o nobre deputado, 
se realmente não fosse arrebatado no proposito em' que 
est~ de. contrariar a todo o transe e;te .projecto, que 
dá por inspirado p6la entidade suprema? 

SeJahores, eu devia protestar, e cumpro e~ te dever que 
me impõe à minha posiç>to, os meus principias e a cohe
rencia de procedimento contra tamanho excesso, per
m~tta-se-me a expressão, que commetteu o nt bre de-
pit~do. . · · 
'Sr. president~, pelo deploravel estado de minha saude 

não posso contmuar. . 
Devo concluir as minhas observações accrescentando 

uma em relação a acto meu, isto é, quanto ás reformas 
que indico no meu relatorio, a respeito ela lei do pro
cesso judiciario e da guarda nacionaL 

_Ao nobre deputado pelo município neutro pareceu 
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• podei • ~~r~t-.· ru:gitip~hto .. ~es~'.'<rerãiile~(l d.e proppstií.S ' · ' 
de rêf<lrfuas~patf' eonclmr p.ela·conven1~i1ma· de seso• " .. 
brestâí·: i:u3st;&:, de ·'que agora ·nos ·temos occ\lf)i!do; •e • 
que 'devHí'v·ir d'ep6is 'tlé' outra$. · ' . . . . , . . 

S. E::,:c. começou pela reformaJUd!Clanll,' e entende 
C.(Ue d'á el!a . tal eJasterio'' ás frarique'zas· individUaeSf e 
coarêl~ ~a acçüo ·da policia, tor~uüiéló· i:neilos 'efficaz •o 
seu vigo'i'; ' que·r ealtoente fica rriin to ·'éxposta; a'sorte dt?s 
senh01'es 'áe esCrâvos, ame·açadds·por este':iHojecto·, e ma1s 

· que .tíupéf1 prccis~i:tdo ela guar~a 3:tt~'rf~ ·e vigilante dO: ., 
autoficl!fd'e ; é aEslm pelo que d1z ·respélto á reformai da· 
guarita niwlonal; . dcdüz' a' mingü:J. de ÍGÍrsfa· âctiva para 
apoi@ cl!i: a:it?lidàd~: 1

' . • .. . • . • ; • . . . " '. • . . ' 
Sr . pres1<l;énte, na refo:p'ôa ]Ud1c1ana; ' <iomo fo1 pro

post;i; deliBerada e votada · nesta • augiistli:' camara;· e 
como· me· parece que, p6de sér modificada;· não se ·res
tringe a acção' pnliéial,' não se êmtrcta ·· I:e riJ:nul'i'mÇio 
de prover a segu~·ança indi'çid.u!il· e 'de ']ll'Ojlrieélaéle. · 

A. àeçiao policial extremàda''.d:a jurisdic'9ão de julg-ar, 
restitúid0 o j11lgamento á autoridade·cbmpétente·e mais 
capaz;. nem por isso ·n policra fica lresarn'Útda:. · ' 

Os jnlgain~i].tos : ga.nhiio mais :força·inoral, a auto
ridade poliçial- collocada dentro dos justos limites de 
suàs ·àttiibúiÇÕes melhor deve· procetlér; e em todo · o. 
casó í:hora:Iisa~sé a ··acção ·da antori<làrle. E neste- p aiz, 
Benhores, a força . mor'al sohretildó' é . que pó de habili~ 
tar .0, autciridade para cumpi'Jmen'td d:ó ·seu devét; 

Nas nossas circtimstancia:s · notoriasí i,esta ·extensão ' 
immensa do paiz, popUlação espai·sa,. difficuldade de 
communicações, iião ~ possível que ·• hajv.' força physicrL 
bast ante · parà por i:neiós 'materiae~ 'poclér~se, em ma
xima parte, fazer o serviçó ·'de · p·olicia ;' e;; te 'ser'viço 
melHor '0e a:lcança.rá moralisando-ee · a àcção da auto~ · 
ridade, e é o que se procum com. a reforma. 

Agora . quanto á guarda nacional, se. o nobre depu
t ·1do tivesse atteútado );lara ·o que ·exponho ·quanto a 
està' :reroi1tl1a; vetià' que a não'r'ecomm'elido no· sentido• 
de abater e suppriroh'· o seniço da guard,a nacional ·pri~ ' 
vando n; autorrd:\de cleste •meio auxiliar e necessaríb; 
pelo conti'uio·, a-idéa ·que offereci ·á sabedoria ·do corpo 
legislativo é que seja .substituida ~no serviç~ m:dinario 
por uma f~rç•a m\'11s .promptg., d1hgentc, m ;i1s v:_g,h;nte 
e melhor dl.,tnbmcla, ·por 1sm mesmo que c retnbmda, 
perm~.nen te e. escolhid.[l para · este mioter·: · 

Sr. · P!esidente, lin1ito7n1e a estns observações. 
(Muito bem; muito bem.) · 
© §n·: 'Tiiíl:e~ n., fJll t1 ttos pronuncia um ·.discnrw que 

'se ac1la no Appe11dice. 
® §•·· Vi§~~'•ule do E~S<tl•B,·~IlUftCO (Presidente do 

Conselho) (rnov irna__nto geral d~ att•nção; pro(un~o silencio): 
Sr. pres1clente; ··~ao verdadetramente noüwe1s as. cluas 
phases que tem apresenü1do a emenda oíferec1da ao 
voto de gTaças. Achflncto-se ne;~sa el!lencla : eoncentradu 
tbcla a importancia do de.batc, .que prende a attenção 
da camara dos Srs·. deputados, será sobre este • ponto 

. principalmente. que versará o me~1 discurso. 
A principio o illustraclo aut01' da em.éndâ no.s disse, 

·com6 ba pouco o recordou o meu 1!1 ustrc co !lega 
Sr. · ministro da justiça: ". Não nos mo,·e nenhum. 
sentimento de hostilidade ao gabinete; .. pelo coútrario, 
nós-esperamos eEttlr de accordo nas questões políticas, 
salvas as restricções que mesmo os an)igos políticos não 
podem deix::r de ter a reor;eito de C:ert.as' q n~~tões. A 
nossa intençao, ' ,que determmon a apresentaçr.o desta 
emenda, ·foi evitar que o· no~so voto ficasse compro-:· 
mettido ·,na· t>roposta do ,governo. " · 

Desde logo i:espondêmos· em no me · do min istefio, e 
até e~n nome da commissão do voto de 'graÇas: -não, .. 
4ão póde haver voto . algmn. comproÚietticló na resp6sta 
á :f!alla do tbróuo · a favor da proposta.· do govei'\ro. O 
yp to cí.e grn1'as não ex prime s,enão qúe iL camara· r eco
nhece a necessidade de prestdr sua atteüÇão à este as
suriipto; .. reconhecendo lambem· que elle não . póde·mais · 
ser adiado, que exige resolução tão ·prom[itá e breve 
quanto 'lhe possa dar ;a sabedori~v.da ca~ai:à. :· .. 

Parecia :que estar-. resposta dev1a ter posto termo · ao 
debàte. {Apoiltdós.) · , 

O Sa. ANnMDE FIGUEJrl.i : ·-· Niío ··apoiado; 
O Sa. VrseoNnE r>o Rio~DaANCcf {P,·e;id~ntc 'do Conselho): 

- Se t ivessemos diante de nós adven arios raclicaes,elles 

:ficari'ã'ó· porOé'ei~'o · sati'!!féitils'cá.••v·i;tw>fd'e~ta::ideci~;rção- -<· · 
Jrané~ ~ . exJ!.lióita ;, .. . mas< os i1iullhes depi'!tatl0s)!noss_:>s ' 
.correhgwnaqos poh\lcos, osnobres ··.deputados, que Dao:•·,· 
•querem ,, a dl;visão . I do p'1)!tide •()9nse:rt1l.!1or., .. procedê,_ ' 
•rão differentemente! Retirárilo-se . sob a impressão do 
·debate. que -ânté~liontem teve''àc(lÚ lug11r\"l'éúnirão'c!sé 
t omár1io C~~tselho· toda .i noite;· e, depeis dê •decort.h 
das 24 hin•ás, aqui se apresêntár'ao, susténtand.e , a 
emenda, não já com o · fim dé 'ialvaguatdt.r ·o ·seu voto 
a resp.eito do jlrojecto, 'mas com· o -propõsito délittêrado 
de intimar o 'miuistei:io aretirat.:se;"ante·:a·maiória que 
se ai-regimentj:\va nesta ·camara-; :e· cRj~ êxistenGia·: era 
iucompat~vel con:i'!á do gabiúet<f! (Apoidilos-.J . 

Esta segunà:a declaração;· qué está exj:n'ess·a no dis
curso do illustre · a~putado ' pel'o'Rio de Janeiro; a<sim ' 
como, embora não tão· 'rrancainénte; 'no 'do illustte~de- · 
putado pelo .n'lünicipio ileutl'ó; il;e'v'e .ser -co'ruíidliJ'ada-sob 
o ponto de Yista dos piíricíplçs, ··ao_s: dictalhes' da· p1·u• 
clencia e elas convenierii>ias politic'às'. ' . . 

0 il!ustre deputitdo nos disse: A ])ropósta .:do go..; ' 
vernô e::;~á rejeitada, está C01ldermiacla'. Qual :foi, ·per
guntàrei eu, ó tribúnal que· a condemiHm? Onde· :fuu'c
cioria esse tribunal? Yoitámos15orventíira aôs.. térripos da 
inqüisiÇão'l Como é que·: 'o nobre ·deputado ·com·tanto 
açoãamento·nos irerh ailnU:nciM;· que estâ desde ·já· co~:. 
deroi::radá mna proposta 'sobre:matêri:i'tão gra,•e'e deh
cada, ' e proposta · que áind:L · 1'ião 'foi dada- para: órdem · 
do dia'/ E note a ca111ara;'" que; segundo· o noMl depu
tado, hão · ha . para o ministerio mais sah}cla possivel, 
porqu'e S. Ex., toüiando~nos todas às 'àverlÍ'das disse 
alto e borri som·: se. aceitàis ·outl'as itléas, ficàis .desmo
ralisados; se ·!Jão aceitais'," não ·ha tàmben'l ' lsiüvação 
para·· vós !' · • • . · · 

O governo da regencli;' ( continüa ó 'illustrti 'deputailo ). 
não póde roút1ar 'Eítuàgõ'és . politicàs', o adiamento 'sei:ia 
uma·revoluçãe, a dissoluÇão· seria b nosso triü1l'lpho, 
poNue os proprietai'ibs agricolns . esc::olhei-110 os v?tos 
dissidentes, ·e nós vcíltareJÚlS. para dar aqúi· · a le1 ·ao 
paiz soMe esta qüestãó ! . . . 

E' sobre este~proceàimêlitci ·que eu p'cço aoá meus no-: 
bres amigos e alliados (porque os comide1·o como taes, 
não obstante suas demoüstraçÇíes. de p1:onunciada oppo
sição); é sob; e esto procedimento que lhes peço que me
ditem e me incliquem um exemplo em que se tenhrt 
decidido da sorte de um mini.sterio por uma p·ropo;;ta, 
que não póde ser sustentada e defendida, porgüc ainda .. 
não est:í. em discussão, e pelo mesmo motivo não póde 
ser atacada·; proposta que versa sobre assumpto de 
tanta magnitude; que níio'' póde ·ser couside.rado e 're
solvido em um lance cl'olhos, em reuniões ·iny~terio
sas que o puhiico não vê, cujos ele bates não lhe é per
mittido aprecia!·. 

Sr. presidente, quando se levanta uma opp?sição 
para derrnbar o gabiüete, quando deste 'conilicto po
dem resulto.r consequeucias, que até importem a mu
daoç" de uma situação política, é indispens::wel que 
a . O})Ínião publica conheçrt quaes são as causas que 
afastâriío o gabinete de · seus oppositores, quaes ·os 
pontos de sua divergência. Mas co rno poderemos nós 
esclarecer o paiz sobre os verdade:iros motivos que acon
selhárão tÜn a parte desta cafuara a exigir· que o mi

nisterio retire- se, se a proposta não foi ainda dada pa-
ra a . ordei'n ·do dia, e não se a:cha em discussão'? 

Quaes são as vossas idéa~ a respb!to da proposta? 
alguem p or ventura as conhéce? (Bíuito bem:) E' por 
este modo que se fórma uma questão. de gabinete? · é 
assim qile se pretende :força.r o· ministerio a abandonar 
a posi9ã0 que occupa? .. 

Era necessario, Sr. presidente, que. se estabélecesse,a 
, discussão sobre a materia principal, e que os nob.1'ea de
putados nos dissessem quaes silo a;; suas idéas: !\ 

O · g~tbinete ·foi assaz• franco, ·e não .. :foi franco por 
conveniencia, mas ·pelO' sentimento do seu ·dever, apre
sentando a · proposta, sujeitando-a · ªo · examef ,das ca
mar·as, ·e deolarandO''q11C acompanhaxio os debatesl cuja 
luz. de boü'l .' gra.do . aceitari,v; . em •uma palaYra, o gabi
nete annunciotl ' solerilnementc! qner·procuranc!o conven
cer,-estàviL'ignalmente·clisposto a·scr convencido. A isso 
respbnclel11 os nobres deputa:los que não precisão con
venCer-nos, e, recuE ando-se n. tratar deste ·. assun1pto; 
apenas desej ão e exigem que nos retiremos ! 
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.E quem .ha de succeder-n6s? Neste seu açodameuto 
· · ., ·~m~'õr,el!ír: • d • cohfitcto~.:·n~õ: .ha:, '@utro .. r.ecu-Fso '!'enij:o 9.ue 

··.·•tis n:obr<~s; :deput!)4o;;;,·wJas···ideaslsobr,e •o assumpto ahás 
' nã!i1 sã~Y.Cc0nheoiâ-asl!l.jnda(bs• nobres Mput&d~isi~que se 
. '.dizem,i.de~• 'á:'ec)}rdo}f·eomo,osco a~1 ~eslleito · ·, das. •rdemais 
·qüestõ'és'•da<'aetu:aiidade, nbs<sulilstitllãÓ•·MasrseRhores , 

. st! Jnós1: pôotqut> ·temôs··.,a., desgra~a ·Gle cnão ·pensat. como 
· vó's··<JN~sta.· qllie);tão, ,não .•nos··•podemos con,etvar. neste 
· ·p~~ta : •htmroso;Tl:}O;éwàiffici'!· e espinl10so, .diz~i-me : se 
aquelles que -nihi ' pet:~sã'.J' .eomo ·vós ·enooutl•ão·tiles•emba

. ra~os, 'a<easo rvós·• não 'O'S'-etreontrateis ·támbem'l• (Apoia
··dos :)<c'i['endes: e;nl'•·tão :pç>llco : a.preço ; a · todos··.nóil; ··que ou 
. não··•"irfi)!o:rW •a t•Irossa d~vergencia, : ou ·. acreditais que 
deifacto -.'O'·:pódet 1executivo é tão--::priipotente, • como. o 

. . disse -dtn'0'bre depõ1tad!i> •pelo muniêipw' néutro; que póde 
tr.ahsfót4'nar as .n.,ssas -· couscienciaa e · jungir-'-nos ao 
''"Ci~"'o narrO'' triumphar7-(ilfuit0' bein.) . . 

Nem ' ei'l'tr-e· ad'<'erearios assim se 'Procede,. quanto níais 
entrec:atnigos ·politioos;h( ,Apoiados.} . 
O :• tet~en& do conflrctor se · os nob res ·à.eputados o 

quereni'l\3vantar, f0i -miLl·•escçllüdo ;'não se '[oóde esta
belece~ confli'cto ··sobre· :,.m1.-.emenda qne. n ada significa 
-Mntra- :v pr<'>J1>0sta, '· que nada:: significa a· respeito das 
idéas, que por ventura se qüeita t>ppôr a essa <ptàposta. 
. E'· ·l!C®S'Sario -que a· o·t1in~ão·publica· sitiba se ha ·algum 

désapco1·do entre :Qs n01bres ' <d~ pubtdos de ·um lado e o 
. gabinete . e • ·S'eus. "Smtentado!·~s . de• ··outro ·bdo·,,• quaes 
··são .. os.•ipontos -da · diEsidencia, ·.'·quaes · as ' r azõ.es·•·que a 
:. p1·oduzem. 

-o· Srr. lí.NDR'ADE FrGliEmA : ~ As • l!fo'S~sa 'idéas são 
·conhecidas. 

·. O Sn1 VISCONDE D<i'Rm-BRANCÔ (Presidente do Conselho): 
.:_ O. nobre deputado .me· üiterrompe, e eu nii.o o in- ' 

:t érrompi •. quando -0r{)U1 • . mas ·aceÍto ó 'seÍl apàrte .. · 0 ' 
nobre deputado, perante eata camll,ra, :perante.o publtco 
que n•os,está ouvindo, ass<Ogura que suas idéas são co
nhecidas -: se: são , conhecidas, :et1tão devó crerque o 
Do·bre.dejmtado é .acJ,<versilrio radical da idéa da eman
cipal'ão na.'quadrà áctual. (Apoiados. ) 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA E ouTRos Sns. ·-D:zPrTA:l>os ;- · 
Não 'apoiado. 

O Su.VJscoNDE rio Rto 'B'RANco.(Presidente do Conselho): 
-'-Enrão devo cr~r que. vós· qtiereis as idéas capitaes do 
pr9jecto, como as _quena ·o nobre deputado por Minas
Geraes, o Sr. Perdigão Malheiro, cujos escriptos C'orrem 
impressos ... 

O Sri. PNnD'rGÃo· MAiiiE;ll.o :---'Em ·tempo responderei. 
O Sn. ·ANnn:AnE· FIGUEmA :·- As 11o>sas ·idéas são as 

que V. Ex: tinba ·no· anrio 'de '1S67. 

o sn.: VISCONDE no-Rro-BRANCÓ (Pt·esidente do_Cons.elho): 
~sr. presidente, o nobre deputàdo pel0 4° dlstricto elo · 
Rio ele. Jm1ciro . diz que as -sn!ls icléa• são as que eu 
tiuha em 1867. S. Ex. neste t>eu RiJarte·· allucle ao voto 

·i 

tle ·graças do.Ecnaclo naquclla anuo. . 

O ~ll . 'kNDIÜillE FIGuEIRA:~ E em 1868. 
O Su. VrscoNnE· no l{rocnR,\.Nco ·(P•·esidente elo Conse

lho) :'-~vias- quedizh esse voto de graças? Dizia simples- · 
mente que a refonnâ era digna . de séáo exa1ne e ._não 
podia. ser ' !'evada a effeito sem madura refjexão e mui
t a pruuencirr.· Exprimia, poi·ém, alguma idé1>. ·positiva 
a ·respeito d& asS'umpto? Niio. · ·· 

Como, pois, o nobre depntaclo . que não nos ·definio 
ainda as stlas idéas a respeito clest :t qnestiio·, a.ppella 
pnra o \' oto de graças do smmdo en~ 1867? Sem d'llvida 

- é porque··esse· voto de ·gr~yn.s exprilne o voto do nobre 
deputm!o ainda hoje, entendendo S. Eo:. que r;ão se 
póde tratar da questão. (t!po iculos .) . 

Sr' . . presidente, _f.'~ - Cltma~a. é n~ui~o e.scl2.recicl~, te1n 
f ~a.do a este negccto a n1a1oJ.~ attençu.o, 1n n.s n_i"lo po::;:: o 
de·.:ntr d~ 1'eto-nlm: o q ne clL1. ali 1.$ uão ig nora. · 

E sta proposta, q1.1-e aJ.gnns dos !w !~ re s C.:.ept~t:iltlÇ>:i ·rece-. 
bêrü.o com. tal estn:mb(za., que n. qneren1 r e::\ellir á' pon
ta rle l:aiGneta, antes de todo e qu a!q~1er e:Útme, é filha 
de onm~o- estwlo, e r esulta<lo ele u m exame J·d!ect.ido 
c tõ.h?-rado; uao é Si nlple~Jnente o frUcto daS ducubra
.çõe• ·do niini,terio ... 

.. O Sn.• 'A·,mnAnE FIGumn~: - Ah i é obra divina ! 

O S1\. V1séá"nE· oo c Rro~BMNCO {Presidente do Consc-
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lho):-... tem por si a opinião de muitas das prim~iras 
c--illustra\'ÕeS deste• paiz,- com· as· quae:s . O ;!iObr~ depu

tado póde cõmparar-se em talento~ amor ,3;0. p_a1;z1 mas 
.não em experiencia, nessa sabedona que só ós ann?s 
' -podem ~ar,- ~ aq,u;i . :mais se vê to dá a . intlonveniencJa 
desta disêussaD prema'tura ... 

O Sn. ANnnAnE FrGUEJRA: _:_ Recáia a respoiisabili
dade sobre o miuisterio. 

O ·su·. ·v1slliJNDJJ' noRió cBR:Ai'1có''(Ne:siàmtie ili> eonse
lh.o):-.·.i! dêsse confii'etor. provocado·sobré umil.· emenda, 
~ue aliás se:·di:iia te1'reno nenlro _p~râ: que nos lJli!lesse

. íno~ ·dai as·'·mãós e"pt·ocnrav · meiOs · de •chegar.-a um 

. accordo. . . 
· · O Sn. Plin'nmió Ji'úr:Ih:mo :~O period'ó'ldà 'resposta 
é mh circti)'o de"ferro," a ·'eh'ülnda ·é· ' c~tiípo'> mais" 'vasto. 

O Sn. · V1scoNDE no Rrô~BRANco' (Preildenie iió"·Conse
lho) : ~ Aceito o ·aparte do nobré de:ptitadó:. S.J!:x. clã 
ao·· , -oto de .. graças, . que ha dê ser hdo p qr todos que 

-srubem ler neste vasto Imperio, a denom'ii1ai;iío de um 
·circulo de ferro, e diz que a einenda ·é campo largb onde 
se podem abri:gar. 'todas as opiniões .... 

·O · 'Sa~-''il'E'II'nrGÃO !'M'ummto :-Sem duvida. 

O SR. V!stomiE no 'Rro.!.Bi\ANco · ( P•resitlúúe' t),o' ··Conse
. lho): - Ou l1a nesta propo,Sição do · n:'obre dept!ti:ido uma 
irrisão ao nosso bom· senso .. 

O . Sn. PERDIGÃO <MALriEmo :~N:ío apoiado. 

. · O· SR.- VIscoNDE ·no. ·Rm~BnANco (Presidenw dó'Conse
lho): - ·.• .. ou o .i10bre deputado está:• doliünailo ·por al
gU:ma -p·aixão, que ·neste momento ··offusca · o' seU: espi-
rito· tiio 1ucêdo... · · 

O su: PEiiniGXo MALH!lmo :.2..Hei ' de· .deil1onstrar o 
contrario . , . , . 

O •Sn VIscoNDE no Rxo-BnANCO (P1·esidente do Conse
Uw): ~ Já denwpstrei que a resposta á. ~alla do· thro

· ~>o é"identicn. 3: rlo ·senado, que se manife~toü no -mesmo 
· sentido. Por. qlJe não aceitará a -caJúara essa resp.osta? 

Po t· qne insist em os nobres .·çlepntados pela sua emenda, 
quando nós ·vemos ·nella ou uma · correcçii:o escusada, 

·ou um pensamento politico . contrario ? . . 
O Sn. ANnn\illE FrG-üEmA:- O govérno é ' que faz 

questão politica. 
O Sn. PEnmGÃó M)..tHiim'o : ~E;·_. útn'· córóllário do 

que se disse na· d:lsctl·; so' du. corôa. 
O Sn. VrscONDE ·no Rro~Bn.~Nco (P·rciiâentc do C01lse

lho; -'-D·e·"sbrte · que, ·por ··esta:.- logica d·e ·· ferro, por 
est a justiç:( ·inexoravel,- não ·h averia : óntro remedio 
_senão trazer já para o voto de 'graças a proposta do 
governo, discuti-la. e <lecidir da sua sorte ! .l\1a:s a pro
posta do go~emo não eatá em discussão, já o tenho 
dito ma s ele uma. vez .. ' 

O · Sn. PF:nomÃo · MAtiTEIRO·:-E f,t;Í. únplicitamente. 

O Sn. VJSc<iNnli Do' Rrl.icBnÀNCO (l' f'esidente do"Conse-
. ·uw: - Quando a · discussão 'chega h. este·· 'j10nto, cliz 
Thiers deve ter un:. t'rmo, .. porque não luJ: loz· para 
quem :f~cba qs olhos;· não h a·· coJn'encer a :1uem: C\)rra 
os ouvidos -á razão. ' En; portan to , p&sso adtante. 

O Sn. ANnRAnE FIGUEm.~ : ,--Mas é questíto delgabi- . 
n ete 'i Sim, ou não? · 

o sn: VIS.COND'E DO Rw-BRANCO ( Pre,iclenta. do Conse
lho:.:_ Eu aceito a quéstão nos termos ern i•'que-a es
tabclecim os nobres · deputados; mas, por minha. vez, 
l hes pm·gun to : quafs sãti as voEsàs idéas a ·respeito_ <h 
emancip<!çúo? qual é o vosw prójecto ? · apreseli·tat-o, 
defin i-vos .... 

O f: n . .A.rmn.A.DE FrGuEÜtA à {L· um aparte. 

O Sn. VISCO;<~DE DO Ttró-BRAI'>co (l'rrsidenta do Conse-
l lho) : -:''r . presiclcnt e, o~ · nobres deputidos, lcvan-

/ 
~tmdo tuna t:lTie!.:tÜo .. d~:~t'1 ordem, d~vcn1 ·:nnnif..;estar 
fr:~ ücmnente· us ~uas hle;aB; tnas SS . E Ex. encerra.o-~e 
ll 1 Um d(mso rr~y.sterio .... 

O Sa. Ar:nRA.DE F iGuEmA: - lYlysterio é o de V. Ex., 
<j lc~ não re~ponde. { lln out•-.os ap'at·tes.) 

·O Sn. VtSCONDE DO R.m-Ba.INCO ~Pt·esidente do eon.se
lho) :- N unca chegarei a rcspoud:..i.:, desde que me 
Ü1terrompcm,. sen1·· cessar; .. . 
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b .SR. ANDRADE FJGUEIIÍA:- A. resposta é simples, 
_sim ou não. . . 

O SR. VIsCONBE Do RI0-)3RANCO (Presidente do Canse~ 
l/~o}:-A dictadura ~o nob~e de.putado pelo 4° districto 
nao ha de traçar o fio do meu d1scurso !. .. 

·VozEs :-Muito bem! 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA.:-Dictaduraéa do go~erno. 
0 Sn.. VISCONDE DO RIO-BRANCO (P1·eside.nte do Conse-

lho) :-.•. .. hei de seguir o curso de minha.> idéas ;·não 
'posso r.eceber a imposição do nobre deputado ! ( A'poia-
dos, ·mu•to bem!) · . 

Os, nobres deputados não nos dizem quaes são as suas 
idéas, e todo o publico est~ no conhecimento de que os 
nobres deputados não se achã0 de accordo entre: si1 que 
não têm aiJ1da idéas assentadas sobre esta mater1a ; e 
o nobre deputado pelo 4• districto, que.se apresenta 
como ?rgão mais autorisado e genuino do pensamento, 

·. q~e dwtou a emenda ao voto· de graças, em todo o seu 
d~scnrso revelou-s.e contrario a qualq,uer idéa de ~man
Clpa9iio. S .. Ex. disse-nos que esta 1dea não estava no 
sentimento publico, nem era uma verdadeira necessidade, 
mas apenas uma imposiçiío que nos ha de trazer grandes 
males. Acoroçoando dest'arte quanto pô<;le a resistencia 
dos propríe~arios· agr~cola~, procurando exagerar os effei
tos da medida para mcutir os maiores terrores, chegou 
S. ~x. ao ponto de dizer-nos que pretender .a emanci
paçao é o mesmo que abalar pela· sua base as nossas 
in~titu~ç.>es , q.ue tem a sua mais .forte columna nos pro
pnetanos agnoolas ; e accr.escentou que a soh1ção que 
se procurava dar a esta questií0 tinha partido de ins
pira'(i.\o nascida de regiões inaccessiveis li censura. 

Mas, _Sr. presidente, di•gndo que a proposta do go
verne nao.serve, os nobres deputados declariio que tmn 
e~usa mmto melhor na algibeira. Entretanto porque 
nao app<trece esse trabalho, porque rec:Mão-nos esse 
prazer? Porque negar-nos a satisfação de abraçarmo
nos com SS. Exs e dizer : o Brazil est:í felíz, porque 
.os nobre deputad,o~ sem tet o~ auxiliares 9.ue tem o 

. governo, deseobnrao a verdadeua solução deste gr&ll.~ 
de problema 'r ! 

. Longe disto, o nobre deputado salta por todos os 
agentes res~onsavei.!l) e vai· procurar uma origem inao

.ceseivel á discusEão. (AJlOiados.j · • · 
O Sn. ANDRADE FJGtiEIIU. dá um apa1:te. 

. . o ~Ii., EvANGELISTA Lou'ro :·-A pesso!t do Imperador 
e · m~Iolavel e ·s!lirada, e não póde ser trazida para a dis-. 
cnssae. Protesto · em nome do partido con~ervador. 
·(lfuitos apoiados.) 

O Sn. VtscoNDE. DO RJO-BnANCO (P1·csiP,ente do Con
se_lh~):- Sr. pre?1dente, as allusões do nobre deputado 
sao ~~~~stas ( apow~os) ; e se ellas fossem verdadeiras, 
la:nçaru•o o descredito sobre aquelles que têm sido mi
mstros da corôa e têm sustentado estas mesmas idéas ! 
(apoiadOs); é preciso, Sr. presidente, fechar os olhos 
ou não abrir. as paginas ~a nossa . historia contempo~ 
raRea; para dizer. qu~ a _Id~a da emaneipa<;ão . nasceu 
hontem por uma mspuaçao IrtespoRsavel e arbitraria! · 
(Muitos apoiados.) 

. . . O Sn. ANDRADE FIGUEIR.l dá um a,parte. 
. O Sn. VISCONDE DO R10-BR~NCO (Pre•idente do Con

selho) : - Del\de o seculo pa:ssado, quando· eram os ainda 
colonia de Portugal1 já se reconhecia a necess.idade de 
]'ensar na solução deste. ~Foblema. Quem ·niio sabe que 
?s .fundadores da .no~s~ mdependencia procurárãe até 
mscr~ver na constitmçao do Imperio disposições a esse 
respeito? · 

O SR. CoELHO RoDRIGUES:- Apoiado. No art. 254 de 
prc,je({!O da CJnstituinte. 
· O SR. Vts~oNn~ no RJO-BuN.QO (Pres'ident~ do Con

selho):-:- Serm OCiOso estar eu d1zendo á camara o que 
ell!l sabe, mas recordarei que na lei .de 20 de Outubro 

· .d~ 1~23 já se recommendava aos presidentes das pro
Vll).Cias que ·pensassem Dos alvitres necessarios para a 
~ll;ancipa,çlio . ~os escravos. Não. e~tavão, pois, estas 
rd.c.as no coraçao de todos oa Braz1leuos no cor•çiio de 
toda a lmn:aDidade, desde a nossa. indePendencia, e até 
me~:m o mmto antes .della? (Afoiados.). 

\.G c~anJo, Sr. presidente, o 1llustre Tisconde de Un1-

guay veio nesta casa defender~se dos diss;~.botes por que 
passou a naqão brazileira quando os cruzeiros inglezés 
affro1_1tavão a noJsa bandeira, elle nos disse que fora
mos rmprevidentes na repres~ão do ~rafico de Africanos, 
condemúaÇlo ,ppr tratados, por todo o munÇlo civilisa~ 
do, pela' mor:"l e pela relig.ião; que nii0, J>o_dia ~sse es
candalo contmuar no, Bra.zJl., e que .a 1mprev1dencia 
levára-nos a olvidar as medidas necessarias para não 
passanno,s por transes como aquelles. . · 

Quem não sabe, senhores, que entre nós a c9mpleta 
. extincção do trafico produzia os mesmos effeitos que 
nas colonias francezas e inglezas. e DOs Estados-Unidos'f 

.Quem não sabe que esta medida ·só por si foi o golpe 
maiS profundo que se desfe0hou na instit'!Jição que nos 
dóe, e é uma mancha em nossa bandeira 'I Quem não 
sabe que a ·.extincção completa do trafico produzia uma 
grande transformação em nossos estabelecimentos agri
colas, nas relações dos senhores para corri os escravos'! 

O que era isto s,enão o triumpho lento 'mas seguro 
da grande idéa da emancipação, como uma daquellas 
que estão gravadas, não digo só po coração c os ho
mens generosos, mas no da humanidade inteira 'I 
(JJf,it.o b~m; apoiados.) · 

Ve1o a guerra dos Estados-Unidos, e, durante es.sa luta 
colossal, ·qual foi 0 pensador brazileiro, que, ven.do des
apparecer o ~ltimo exemplo, que podia servir. de con
solo e. de apow n;rora~ ao nosso atrzao na manutenção 
do trabalho servü, nao.compreheudeu que era· preciso 
pensar no que devia ser de então em diante a escravi-
dão no Brazil? · -

Não foi este ·O sentimento geral ? E niio devião estas 
. idén~ merecer a attenção dos estadistas deste paiz·~ Seria 

preCiso que uma vontade irresponsavel, uma entidade 
que está iu!tccessivel á cenmra; lhes dissusse: E' tempo 
de cuid:n deste assumpto ? 

Sr. presidente, se esta allusão fosse verdadeira nlio 
importaria uma censura, porém o mais esplendido elogio 
ao !loder irresponsavel ~apoiados), e ~o meJI!DO tempo a. 
ma1s grav~ accusaçao aos estadistas do Brazil! 
(Apoiados.) 

Nas ca'maras, na imprensa, em discursos, como 
aquelle .. qué o nobre deputado pela . província de Minas 
o Sr. Dr. Perdig~o Malheiro, recitou perante o insti~ 
tu to da ordem dos advogados, foi este .assmnpto muito 
be~ trat!do; re::m·do~me que o nob1:e · deputado to~ 
mara eutao por titulo de um de seus discursos .. . 

O Sa. PERDIGÃo MALaEmo dá um aparte. 

O ·sn;. VIsco ' DE DO Rto-Bn.ANCO (P·rcs1dente.do Conselho): 
-Eu smto que fossemos chamados a esta discussão com 
tanta sofreguidão, sem que ao menos se nos désse 
tempo para decidir se a questão devia ou não ser tra
ta:d~ em sessão secreta, p01'ém os nossos prudimtissi~os 
amigos, que querem a união do partido conservador 
oiferecêrão-nos este conflicto. .. . ' 

.No discurso, .a qu.e me referi, o nobre . deputado por 
Mma s-Geraes discutia e procurava demonstrar a illeua
lidade da .propriedade constituída sobre o escravo. " 

O Sn.· PERDIGÃo MALHEmo:-No direito .absoluto. 

O Sa. VtscoimE no. Rm-BRANCO (P1·es•dente .do Conse
lho) : -Quem etlnncut e sustenta theses como e)lta no 
Bra.zil, não é, não pód~ ser adversa~io da proposta do 
governo. Eu tenho aqu1 os seus FrOJectos, e o ·illustre 
deputado ha de chegar por força a um accordo com nos. 
co, .porque z:es~es ·projectos estabelece. que, depois 
da lei, nasceráo hvres os. filhos das escravas· constitue 
o peculio do escravo1 e lhe dá o dirait.o de aÚorria me-

. diante indemuisayi:lo ao senhor. 
O Sn. PERDIGÃo MALHEIRO dá um aparte. 

' O Sa. VrsaoNDE no Rro-BRANco (Pr~sidente do Con
selho): -0 nobre deputado, quando !\presentou essis 
idéM, que são as capitaes nesta questão. . . · 
. O Sa. PERDIGÃo MALHEmo dá ·um aparte. · 

O Sn. VrscoNDE DO Rw-BI\,~oNco (Preside~te do Conse
lho) ; -Mas quem diz que não póde ser· o projecto 
mod16.cado 'L. . . · 

Sr. president<J, os nobres deputados collocárão-se em 
t~rre·no .falso e balofo. Para se manterem nessa posiçã{} 
sao obr1gad.o~ a lançar aobre o seu partido a pecha d~ 
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inimigo da emancipação .. A camara ouvio o nobr.e de
putado pelp 4° 'districto dizer . .. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O Sa. VISCONDE no.RJO-BRANCo(Presidente doCon•elho): 

....:._, .. ouvimos lhe dizer que a idéa da emancipação não 
é do partido conservador, mas sim elo liberal, que a 
gloria da iniciativa p!lrtence. a este. . 

Sr. presidente, é precis(J 1·epeti-lo bem alto: A glona 
não compete .exclusivamente a nenhum dos · dons par
tidos, como nenhum delles é responsavel pela nossa 
inacção .a esse respeito. · . 

A idéa da emancipação do minava ha mmto nos sen
timentos ele . todos os Brazileiros, e foi apregoad<t até 
mesmo antes de nossa independencia política, -quando 
nio existiã'o ainda os partidos actnaes. Se_ é. desse 

·tempo, como se arroga o nobre deputado o dtrmto ele 
ser o unico interprete' do partido conservador, e vem 
dizer-nos que a idéa nasceu dó p3:rtido liberal"/ Ahi 
estão os factos para provar o contrano. 

Não pertence nem ao p~rtid~ eonso~rvador, nen; ao 
liberal; a causa da emanmpaçao pertence verdadeua
inente a todos os Brazileiros (apoiados); e mereceria las" 
tima e muita lastima o partido conservador se inscre
vesse na sua bandeira-não queremos a emancipação
( apoiados) on- ·q:ceremos adia-la para }S kalendas 
gregas--'-'o que senao mesmo·. (MU1t~s opo_wtos .) 

S-r, présidente, quando em Franç,~ mmtos membros 
. da com missão e~pecial nomeada para dar parecer a res
peito de matel"ia. identica, concernente ás colonias fcan
·cezas, . impugnárão a solução dada na propos~a da 
maioria·, que opinava pela emancipação _ mm~ecl_tata e 

· sünultanéa, o meio suggerido pela mioona d1ss~de_nte 
foi o que se· contém na proposta do governo brazüe1ro. 
E . tão . ponêerosos parecêrão á propria· maioria esses 
votos di&~Jidentes, que ella apresentou um ~egundo p~·o
jecto, .como iniciativa digna de se.r apremada e qUiçá 
p referida. 

Entre nós uma proposta analoga, uma proposta que 
está apoiada .·nos pareceres de conselheir~s _de esta~o , 
e nos trabalhos elaborados por uma comm1ssao espemal 
desta camara, encontra essa resistencia calculada, que 
fecha os ·olhos · e cerra os ouvidos a toda a discussão ! 
Ao ouvir tanta intolenincia e tão exagerados receios, 

· recordo-'me das palavr_as do nobre depütado peh pro
víncia de Minas no discurso a qué já alludi, e com 
~lias me alentei: 

.« Mas é impossível que no seculo XIX as (1ousas con
tinnem do mesmo modo por todo o corrm· dos seculos. 

« Vozes generosas •e têm levantado por toda a parte; 
as nações christãsmais civilisadas convergem em uma 

• idéa, e a .têm espalhado e feito fructificar. 
" Essa idéa, que· na ordem moral e política se torna 

característica do seculo eJ:t~ que temos a; felicidade de 
viver, é a abolição da esQ·ravidão. 

"Parece-me estar _ouvinclo um susurro, e .o échore
petir: ·Sois abolicionista; quereis conflayar o pa·i' ; dest..-uir 
ri lavoura, jã tão acab1·unha-da ; estancar uma_ das fontes 
da riqueza publwa ep1·ivgda; finalmente, dest1wr a p1·o;- · 
p·riedade constituída sob1·e os escravos. · 

« A semelhantes censm•:.s direi, como Themistocles 
a Enrybiades: Dai, mas ouvi. " 

E', o que nos e~tá acontecendo, e os nobres de-puta
dos niio seguem o conselho do illustre orador do insti
tuto d(l, oràem dos advogados : elles dão e não querem 
ouvir, Sr. presidente! (Apoiados .) · 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA : - Era um emancipador 
convencido, e não desses improvisados .. . 

O Sa. PERDIGÃO MAtREIRO : --' Hei de explicar tudo 
isso a seu tempo. _Quanto ao fim, estou de aqcordo ·; 
<)_Uanto aos meios da pr.oposta, discordo. 
. O SJt. VISCONDE DO RIO~l':lilANCO (Pr~sidente do Conse
lho):- Mas .o .que ·eu não esperava do nobre deputado 
é aqnillo que ellé tantp receiava em 1863, aque!las ex
probrações .... Não esperava delle que, como disse, tem 
idéas identicae ou, :pelo menos, muito proximas ás 
nossas , qne viesse levantar esta questão, e condemnar 

· a proposta sem exame e sem debate. Este procedimento 
é que eu n!io esperava do nobre deputado; e se e!Ie 
votar pela emenda, não haverá jui7- imparcial no Brazil 
g_ue o (,lJ~ I)!va . (Apoi11d<>1.) (Oh ! o/i ! tli·verso• apartes.) 

Sr. presidente, bem se vê de que l&do está a pxuden
cia e o espírito conciliador que deve trazer a um só 
o-remio esta família conservador<~ ! V. Ex. note que nós 
~uvimos immoveis e sile.nciosos os nobres deputados 
quando discorrem e cen~urão _desde_ a cupola ·social até 
ás. ultimas camadas; mnguem os mterrompe. (Apow
dos. ) Os nobres depntados.~i·indo-se), ~xemplos de pru
dencia, os apostolos. da um~o do part1do conservador, 
não nos podem ouv1r sem mterromper, quando .quere
mos mostrar perante todo o Brazil que nüo tem motiv? 
plausível pam a apresentação desta emenda, e que e 
p1;eciso da~·-lhe algum outro I _ . . 

Sr . presidente, esta matena nao póde ser reJeltruda 
in limine; ·os nobres deputados têm . o poder. de fnzê-1?, 
mas não têm õ direito, porque para ter o d1re_tto, serm 
preciso que pudessem çon'vencer o páiz de que este sen 
procedimento é prudente, e de que a proposta do g{)
verno não contém solnçi\o que poss;1 ser tomalla em 
consideração. · · · 

E para demonstmr quanto é prematuro. essa conden;
nnçtío, sem exame e sem debate, . _e': quero ant~pôr as . 
opiniões dos nobres deputados opuuoes de autondades, 
que elleo não po~em ~leixar de reconhece~ como -m<n~c 
illustradas ·.e mmto d1gnas ele todo o ap01o do Brazll. 

Senborc~, o p~·ojecto d,t commissão _2!Special ~a ca-· 
mara é · conhemdo; debalde levantárao-se· aqUI vozes 
dizendo qüe esse projecto é muito diverso. A se~ tempo, 
quando o confrontarmos com !!: proJ?osta do governo; 
ver-se -ha .que estão ambos <fU:J.Sl ?e. 1nte1ro ~cc~rdo. · 

o· meu honrado colleo·a Sr. mullStro da Jnstlça leu 
já o parecer dÓ sempre l embrado Euzebio de Queiroz 
sobre a idéa capital deste projecto. No ·conselho de es
tado votaram tambem por esta idéa homens da impor
tunei a dos· Srs, Abaeté, Nabuco, Salles Torres-Homem, 
ViséÓnde de Sapuca·hy, Visconde de S. Vicente, Visconde 
'de Jequitinhonha, Enzebio de Queiroz, Yiscon de de 
Itaboraby, ·e a humilde pessoa que tem a honra de 
dll:.igir-se á. camara n'este momento. 

O Sa. ANDRADE FIGUEII\A:-0 Sr. Barão do B01u-He~ 
tiro, com rest~icç,ões. ' 

(H a outros apartes.} 
O Sa. VrscoNDE DO Rro-BI\ANCO (President: do Con

selhà):-Sr. presidente, não •me incommocla que ·os no
bres deputados digão que votei neste ou naquelle sen
tido, no Conselho de estaclo, e V. Ex. v~ como elles se 
irritão só porque citá)nos duas autondades a que 
SS. EEx. não pod'em deixar de curnr a cabeça, os 
Srs. Euzebio de Queiroz e Visconde de Itaborahy. 

O Sa. PAULINO DE SouZA:-V. E4. antorisa-nos. a ler 
todos os pareceres 'I · · 

O Sn.. VISCONDE noRio-BaANCO (Pres idente do Con-· 
selho): - Quando os nobres deeutados quizeríw apre
sentar a emenda, não me peclirao conse lho ; yor con
seguinte, a este respeito, aconselhem-se coms1go mes
mos. (Apoiados e hilaridade.) 

O Sn.. A~DRADE FiGuEmA :-E YV. EEx. pedirã'o con-: 
selho para apres~ntarem .a propostà? Atiráriio aqui esea 
bomba sem onv:trem a.nmguem. 

O SR. PAULINO' DE Soun :-. Nós não temos dever 
de pedir c'onselhos para · apresentar idéas, e o governo 
deve consultar as camaras.· 

(j SR. VrscoNDE DO RIO~BRANCO (Pres idente do Con
selho): - Tenhão paciencia os nobres deputados, . e~ta 
que6tiio não pód_e ser levada por ,est~ .modo ; cx1ge 
muita calma, multa tolcranma. ( Apo,ados.J . 

Vou ler a opinião que emittio o Sr. Visconde deIta
borahy: 

"A2sim, penso que o meio que temos d~ abolir a es-

/J 
cravidão no Brazil é decretar a liberdade do ventro, a 
contar de ' um prazo que dê ao g?verno tempo ~e p~o,·er 
o )llodo de execut"r ~sta medtda . -A emanmpaçao se 
fará lenta e gradualmente, mas de uma manmra .~fficaz 
e infallivel, e satisfará ás aspiraç_õe~ dos que deseJ_ao ve r 
a raça escrava recuperar os d1r~lt~~ _que lhe ' deu o 
Creador, s~m -ser á custa do amquu11.m ent? dos _l'eus 
senhores. Não acredito, todavia, que tal med1da mesnt~. 
seja. isenta de perigos. » 

O Sa. ANDRADii FIGUEIRA :-Lei:\ o resto. 
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O Sn .. PAcLINo: DE Souz>~.: ~Sim, 1cil1 até ao.fim. 

O Sn. ANDRA'DE lÜGUElllA: -"-Ü c~ntrario ·é· defraudar 
o pensamento alheio. Li t até .ao fim. 

O SR. VrscoNnE DO Rro-BaANco (Presidente do Con
selho) : -,Sr. preúdente, o ,que se vc nelõt~ periodo, e 
que, debalde . .te.ntárão obscurecer . os nobres. deputados, 
é que o Sr. Visconde de Itaborahy .votou pela liber
dade do ventre. Era o qne eu pretendia mostrar. A con

·tinu tção do ·.que ÉlHtá neste impresso , o nobm excmi
nistro do. imperio o possue -; lúa.-o .elle, se quizer; essa 
·publicidade níio lu de correr por minha.conta!-.(Muito 
bem! Oh ! oh!) 

O Sn. ANDRADE F rGuEmA : ...:.. E' pouca. lealclade. 

O Sn. V:rsco:snE DO .. Rro-BnANCO (P1:esidente elo Con
selho):~Sr .. presidcnte, peç.o.·a .V. Ex. que convide o 
nobre deputado pelo 4o ·. districto .elo. Ria ele Janeiro a 
respeitar-me, para que cu o l'espcite tambrm! :(Aiuitos 
apoiculos.) O nobre deputado .não póclc dizer que ha cles
lealclwle no meu proceclimentó, quanclo .leio um período 
que contém um >L idéa completa, e que é attinente ao meu 
fim , que-é prontr que .esse illu~trc esta1ista votot' pela 
liberdade do venb:e! .(Apoiados;. mwito bem.) Não julgo 
neceosario por minha conta ler e dar publicidade a todas 
a s.cúnsidcraç:ões ·que .elle fez .~m - uma s~Esão secreta elo 
conselho ele cst::tdo .. Oa nob~s depu tados que.aaJeião 
e tirem clahi o .pmticlo .que quizerem.em favor de sua 
cauõa; mn.s n9.o -podem clizcr-que sou desleal, porqne 
não quero tomar a rcsponsabilidacle ele tnclo. qúanto aili se clisw. (1l1ttito ·bem!} 

O que_ importo. saber ·é se foi a.ceito o principio da 
liberdade do .ventre.· Que csttt · solução , como qutü
.quer ·out.ra,. tem inconvenientes, Sr. presidente, sabe-o 
todo o mundo, e não )gnoramos nós . ( !li'oiados.) Quem 
não sabe que l1!7b solução .elos nep,-ocios 1nunanos não se 
pó de conseguir _cerrar a. porta a iodos os n1ales c incon
venientes, nws evitar . o mn.l 1nai.or, não o de urna 
classe sóinente,por61n o de tod:ts as. clas!:es J.a. sociedade C[ 

Venha a solução qne os nobres depuiaclos estão cla
bon1.ndo, e· veren1os se ella rmnove todos ·as -incon.ve 
nient·~s qua-offcrcce a solução des ta. grave -questão! 

O ·:3n. PREsmEN.TE :, - Eu nfw ouvi qne o nobre de
putado pe:lo l{io de Janeiro tivesse proferido pal&vra · 
alguma --1ue -fosse offensiva a.o cnractcr de Y. Ex. ;-- se 
ou visse, immecliatamente pe.:liria que a retirasse. 

O S1t. AxoaADE FrGTIEJM:- Não ·· proferi ncnhnn1a. 
Isso é re_~urso ele rlletorica.· . 

O S~tVrscoxtE DO Rro--,·Il~uNco ( P1'esidcnte do Conselho): 
-Orr:,:cr. prcsJ<lcntc! O no ore depu tado, que condemnou 
o p:-1.rtldo c_onEm:vj.dor n ser c.scravoeratn, já quer-ü~nlben1 
a-:;ora co:1clcn11H\T até a l'hetoric'h, eJ~rtl'ctrwto q ne elle hon
temuso .. u cln, rheto:·ica _con;, a ~nior l i!)enl~tde !(Ehlaridade .) 
Ç)s guac:.ror: ~ombnos que 0. Ex aqtn nos d.escreven, essas 
1:~71tL~s ~L qu~ .rl!n1o~"I~on-sc, F ~.' gi0 ::s i!1accc:;s ivei..;; tndo 
lHO o que f01 t enao r11c ton c;-~ a bcn1 de sua ccr.Ti:3 3.? 
Porü~nlo ;-tcnho, o _n obre dep_nta.d0 tole rn. nci:t. ; o i1ublico 
}lOS ob~el·va~ o palz ha de v~l>l10S o L::t de d izer tle oue 
la.d.o est (L v. pnidenci~t. , h a <1.-3 ve·r se cs nobrEs clcrnrb .
dos C)_lF.:rem , co u1 éffc ito, ehegi! r a u :.n :1 B=1l nr;ã o ·sn.tis
íactori n., digna deste paiz, on se o procedi1n "ento oue 
t êh1 tido ,é com~ fi!n ele cn ~rcg~ :- · e~- te . gra.v.i s5i1no -Z:.s
S"Uln_pto p· rn,-:;:ce d.c . acon~CC lmcntos qnc n in ~~usm p6cl 3 
preve::r . ~CllJlrw, p:;_:s, os. nobre3· · dcpn~~: : do r3 pac icucia 
:Para tJUVIr, resllOllüno, c.or!t~~;i~c rn, n1as niio dG1n a.partes 

~;:~~:R;~~t;;oi~~~:ll~~m~ e~,,~?a~~·;[[~;.~~ ~~;~~~u~·;~~1~ct;~ã;,0 ~~t~ 
cau::a, CF':.!':; <·:. 2., can.s[l. cw .. .1 ns ttç~ a , e qu -,; , a. (_lesnr::·;to de 

~.h~';;; ~~~ejão '~,::~~;s o~n;~~~.~~''t~:;u1:,:lo~." ·t·:nm-
dos .ge'i·a-es .) .. 

:~~~€~~:~i:~~:~:~iis:1~::1:~~r~;;t~j 
rece é.m ,_no:~sos deb:àtc:s, -porque e:3te public; que iws 
observa e que ::;abe qne esta ~amar,,. u:Jar. ime é· uc con
servadores, : nf.o pocler:í. .deixar -ele p".r?:antm·-:-Como 
póde uma iclé;t tão generosa produzir .. eosa discm'clia 
;;utre amigos?, (Apo,iados .) 

E gu~m j:í. a conclemnou quer outra medida que po ss 
subst1tU1r a esta? . , · 

Sr. presidente, já .mostrei que-. uma propcrsta desta 
natureza não póde seF• recebida<'lliis,, pontas d~.:,baione
t as; ·. s.er ;·,eoude.mnacla,.in·limme; é.i!igna .cda c"nsidera

i ção •.da . . Clamara e el-e um,debate'·;reflectidói .Já mostrei 
,tamb:em .:que· o .- nobreuleputado pelo ,Rio·· de Janeiro 
dormio o somno de Epimenicles .ql:\a'lldG>, nos· ,disse-cque 
esta tidéa ·dn .emancipa.ção suro:i" in~spemclaanente, que' 
não ·,estava no _Eentimento , tinblico, e não .-tinha co,rHJ:,ÚS-

' taclo · os . ·esp1ntos ; . qne o3 ·grandes· ·cpensndor.es.rdéste 
· paiz n julga vão ainda muito longe da-.. actualidad·e. 

. . Agora·,;·Sr. pr esidente, devo considerar. as _proposições 
. .do·nobre deputado aJ'esp~ito ·do ,p artido conservadór. 
· -0 nobre t.leputnclo esÍorçelli-se.,por demonstrar .que a 
idéa ela emancipaçfto é, elos liberaes, -,que o seu partido 
nunca a .inscrevera em, sua,,bancleira. 

.Eu esperava, que,- segundo a cons~queucie,.· logica .. dos 
.'seus prÍJlCipios, reconheeess.e e clissesse.tambem quecsão 
os liberaes g,ue devem. realizar esta ,idéa; :mas a )ogica 
do nobre depute.clo não: o levou a -essa. soluç:ão, e: então 
S. Ex., definindo-nos o caracte1; e a ·,- mis€ão de:.:cada 
um dos ·clous .partidos;-:disse : o partido . conservador é ele 
re:sistencia, o -liberal é de .iniciativa, é o .. q;ue .explora 
os .terrenos . desconhecidos. , · 

·Quererá, Sr, presidente, . o partido conser-vador··. de 
1870 aceitar a mi~são, queJhe dá ,o nobr.~de.putado .. pelo 
4• districto'l Estará elle privado de iniciativa 'l Não 
será mais que ·a .remora do _partido,.,Jiberal .'l (Apoiados.) 

E por . sua parte qu ererá o ·.partido liberal aceitar 
tambem a misssão que lhe deu o nobre deputado; d-e ir 
explorar o: desconhecido, e, quando tiver feito, alrruma 
descoberta, chamar enti:o o partido conservador pa~aqne 
lhe. vá tomar o privilegio da invenção, . e· encarregar-se 
de leva-la a effeito 'I (Risadas e.ctpoiaclos.) . 

Pois o partido conservador, senhores, eetá conclem
nado :i inercia, á inacção 9 .. Não cuida dosfnêtos soeiaes? 
Não pensa do futuro deste pai!l'l Não rócle :t er ·inieia
tiva 9 E' preciso que esta venha, elo partido . c0nt.rario? 
E o lado liberal, para que esta.theoria, -eminentemen te 
com moda para o. -partido <>onser.vaclor, seja uma reali-

·.dade, presciilclirá rias vantagens da sua·.invenção, dei
xando que .esta seja aproveitada e executada pelo .par-
.tido conservador ? · 

Sr. · presidente, não é esta a missão do partidQ con-
servador, e não o tem si elo (Apoiados.) ' 

Q partido conserndor tambcm tem iniciativa, t&m
·bem tem previsão (apoiados); não é só -.um .partido de 
resistencia e reacç•ão, e o. tem ·provado muitas veze.o.. 
(Apoiados .) 

Quem promoveu, na ordem elos melho1·m11entos ·ma
teriaes, ps caminhos .ele 1errO'l10 Brazil 9 Qaem deu cles
en volvin1ento :i sua TI-avegnção ftuvial 9 Quem extinauio 
o ·tr:Jf1co elos Ai'ricanos? Quem tomóu sobre si uo·l'~ncle 
l'c~po nsalllliclacle de rcrrostar os pr"conceitos dess·epocler 
c?n1 qne t::tnto nC?s· assustou S·. Ex.., o· ·poder que· dá o~ 
<hp lomas de deputado? Quem fez a eleição por circu
les 9 ... O 'IJ 'llltido c:mscrvaclor :' :1 ·iniciativa lhe ·per
_te:HlC. 

Agor[l. mesmo e·st..<:tnlos üücl ~-...udo rcfor1nas de-acconlo 
com o que diz o· n<-bre·cleputado: o · i1lustreex~ministro 
9-~ i~1perio, não Ge mo'St:·ou n1n-·emise~·vacl~r do ))rogresso 
11HC'lan1o cantas reformas? Como e, pots, .qne o n obre 
dcpu~ado , crr;pcnhn; c1~ e1n ; deter-no:; os pa.S$0S nesta 
~uest a. ':J , ~m l_mpe·chr -que H3 faça algun1a ·causa a bem 
:lD; (~m~nc1paçao dos es~ra.vo.s; cheea tto ponto d~ , negar 
l~JCla~tva ao seu pnrt11lo, condcmnando- o a um papel 
t~1. o truó~ .. e l!nl·; c;~\._·_o D.o 1nesmo tempo aopnrLiclo con
trario n 1?en9; ele Tant:JJo,. poi~ que ao appro.ximar-se 
do JJodcr tera que· rcnunma-L"> para ·que ,c:ejão as suas 
id~a.~, á ?. sw!s descobertas rettlizadas· pelo pnrtldo con-
sen aclor? " · 

Não, ~:; r. p::e:"' idente, não é esta c .. 1n : r_; ~1 Zí,o ciü üal~ti do 
Eberal , ne m o paj~ti d::· conservador · ~stú · redú~id o-ao 
unico :r~· i'd. de pôr caíces nas r odas cl•J c:trro elo pro . 
gr.e~.r.-;o d t n f!.l~o _ p:I~s l:h:::1:aes, qüa.~do ·vcjrt que el1a -vat 
·calnr no p r.eC! plC!O: (A po'ct-dos ; mmto bem .) 

E quem . n~o .vê, S~. preshl~n~e , qn~ o nobre detnt
tado, clepnmmdo ass1m a I1lls&ao do seu proprio l?ar
tido, está em terreno falso, advog&tima' ·cansa qne:não 

· ']iócle ter •· os· votos 'UMiotta:~s:· · qt1em 'i;ãd v~"qne b"lliJbre 
. " 



dep'lltaâ:ó"qu:etiilt~:.·es&ài'' 'o setr pa1·tido 'êm b'Íior ·de. uma 
idéa ·que·. é conti'àrÍà' •á opinião unive'rsal no Bntzil'e 
fófâ'tletle'9 (M\Qioo bem'!). · 

Sl'.''presidente, :não' despr·ezemos essa opinião publica ·: 
estl'!rtrgeira; · em· que· ha 'pü'rreo ·com tanta razão fallava 
o meu nobre amigo Sr. ministro da justiça:. Ella'tem;• 
quer· o queiramos· quer não, ·uma; grande;·infiuenciiL 
sobre nosso's senthnentos; nossos eostúmes·· e nossas 
idéâB: Hofe· os rovos estão' em communicação :ma~s 
freíj.trent~ · entte si1 do que ha annos .est • .vão as diffe-· 
rentes fracções de uma mesma naci011hlidade.J. Nãn: · 
pod:em:o'S' enéertài""nos • dentrO' dos muros ela· China, e 
dizer:· Não nos importa ·a opinião estl•angeira : preva
leção'por toda•~t par,te> a moral, a rcligià<i; as -verelades• 
das'" sciencias politieá e econômica: os exemplos elo 
mülido ávilisado··não· podem influir cobre nós1 não ·nos· 
deve'flll:is importàr com elles! . . · 

Nãil, ·meus senho:res; ·esta idéa, não ·cessarei ·de ·repe~· 
ti-lo, penetrou no·'espi-rito nacional do·Br_azil, e ntio· 
póde·deixal' ·de ficar•vietotiosa l (llfaitos apoiados; muito 
berri!) .. . , 

Eu ·nada pocleréi'accrescentaf',· Src pres[dente; ao que 
clissé' o meu illustre amigo Sr. ·ministro· ela justiça; no 
sentido ·ele offerecer âo's proprietarios agrícola:~· elo Bi'a
zil: conS'elhos··mais prt1elenttls· e salutares elo que aquelles 
qtre 'lhes deu ·o nobre 'cleputait6 pelo 4°· districto do 'Rio 
de ·J arteiro~ 

Ni11gu6m pretende: l)Ôr em·perigo a sorte ·ela lavoura 
no··Brazil; não ha'insensatc>' ·que não reconheça quanto· 
teüi"de "agrado e Tcspeitavel essa propriedaelc; mas' 
tamlJ~rti' todos' recónhecem ·que • ni'LO · é possi-vel manter-. 
se ·'o statu quo; que está po intereEsc· ela proJ1l'ia lavoura 
:nao Oflpôr-se tt essa tcl&a; que é ,preciso conciliar os in~ 
tere'sses· bem ·entehclielo.s•· da pro.prieclade. agt:icola com 
os de todas as ·outtuS'·«\lasses ·ela EOcieuacle. (.-1poiaclos.) 

O' nobre deplllado 'fallotr~nos em"'flledidas prepara
torias, em meios matctiaes de exêcução•; citou-nos tam~ 
bein o parcce1· do .;Duque de Broglie. 

Quando; porém, assin1 se exprime o nobre depntaclo 
perde sempre· ele vista este·ponto ca11itol : o Dnque de 
Broglie, comd'aquelles que o acmnpanhúrãu nest:1 ma
teria, nfio· ·queria a solução que lhe dá a p;·opostg do go
ven1o; üão queríaa·emu,ncipgção·lenta c gradu.al,·qúeria 
a abolíçfto simultarwa e in1mediatu. 

O S1L~ ÀNDUADE FsGVEEtA >-Nrro apoiado. 

o s~. ViSCOIIiDE DO Bro...,Bn.Af!CO ( Presídenta ·do Con
selho):~ nobre deputado ohriga-·n1e a.tnl'zer para aqui 
os livroR e a ler.-.. Ill:ts de que serve ta.1nbe1n lc:r 9-'Nfio 
está• ahi o yoto ele graçus? Todos l'Ós não o e:ü.sndcmos 

. como inoffensi v o das intençôes elos nobres deputado.'J a 
respeito da proposta 9 De que servo trazer testemunhas? 
O nobre deputado contesta sempre o que àigo. Pois a 
ccomara não sabe que o Dnc1ue ele Broglie offereceu um 
projecto que tinha por fim. a aboliçào simultanea e im
mediata d:1 escravidào 9 (Apoiados.) 

Eu desafio. o nobre dep•ltaclo que conteste isto ! 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : -Tem dons projectos.; 
següuclo as circnmstancias. 

O SR. VrscONbE'no Rm-BRANcó· (P1'eS'iclenf<i· do Canse-• 
lho)·: -0 nob' e depütado. confunde o projecto da maio
ria da commissiío franceza com o da mirraria,• de que 
ha pouco fallei, que era· de emancipação .Jent2; e gra
dual; o do Dttqile ele Broglie. era para a abolíção ür.~ 
me'diat'a:.'' 

O Srt. 'ANDRADE FIGuEmA:-J\bs o relato rio era com-· 
mum, era da maioria. 

O Sit. VrscoNDE DO Rm-BRANco (Pieside>1te do Cons·e
lho)·: -·0 aparte .que me·détt .o nobre depLltailo foi ou
vido pela camara: Quando· eu a!Ihnfàva que: o Duqu\3 .. 
de' Broglie• .queria: a ema:::.ciprv;ão · i!llmecliata, .o nobre. 
deputado ·disse I· -Não apoiado. · 

Explico 1as: causas, •ômtental:iclo o.· que . havia dito : o 
n'Ob're deputaclo.concorda' n'este· ponto! mas salta para .. 
ou,tro,: e diz :•o relatotio. era communt! Qu~. importa isto1. 
ptltêm.? .. 

OiSa>_A,l'IDRADt']!''IGUEIRA':"-r-E- âpprc1vaclo. por todos 
os 'IhBmbros da· 'commissito. 

O SR:.IVIsG?NDE}\>0 Rro-BúNco (Presidente do Con
selho) :-Contmha a solução mais gra.ve e extrema que 
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offerécia a maioria ela connmssao. Então eri'iü' precisas 
essas''medrdas prepiliratorias , poPqne:., dizia o Dtique 
ele Broglie: é pt·cciso prepar<tr ac1uelles quc:.vames eles~ 
ti1tar "'a u1na-cõncH:~~ão ·'nova,· pq;ra ·-que -possão -entrar 
nessa condição·, 

Sr:· presidente, eu procu1'o impôr"llÍe · mesta !!na teria: 
todas as limitações possiveis; ni:'Lo discuto com plena li
berdade, posto que os nobres clcpnt~dos tenllão pro
vocado este debate antes mes!llo que a cmnarn,,·.eomo·. 
já obsenei'; pudesse tratar ·•ela prcliminar;•·se cleviamos 
disémtil"O· projecto·eill oessi:to e e ereta: 

As meclielas preparat<lrias; Sr. prasiclentc, não são' 
nc;;te'·'caso necegsarias: l{ciiro-me·a torlas aqucllas· que 
mcH~ava o Duqhc de· •Broglic; ·porque de ha mnito 
tem.po temos tomaclo algmRas··. medidas ~prep•uatoriasc 
e indirect:ls ; ahi est{v em nossa legislação tudo quanto 
se tem <feito para; melhorar· a condiç:ão·clo captiveiro,' 
e expellir a escravidão das cidades, e leva-la para os 
estahelecirne.,tos agrícolas. 

Medidas; elementos materiaes para ·a c'xecnção,, meios 
diz o nobre clepu'Gado, ele ma,ntcr a ordem publica,. ll 
seguranç-a indiviclutl, disso é que prccisa.mos. E' este o 
pe11samento ele S. Ex. 

Estes meios, senhores, ·me' paree<;m sufficientes, e a 
seu aperfeiçoamento não escapou á previsfio do gabinete· 
actt1aL A reforma· jucliciaria e a cl:a gnarcla nacionHl são 
os m<lios com que melhor poclm·emos previni:r os abusos 
da autoriia~le, os vexames do cidad.á-O·, e tornar n1ais 
efilcazes os· esforços de tolos pctm defesa eb propriedade 
e ela seguran!fa· individual. 

E, pergunto aos nohreg cleputit<los que nos :l'alliío em· 
riscos que esta medida pó de trozet •: no presen\e não ha 
tan1bem pet·igos? Não se lembrão os nobres deputados 
de·ttnnpos não ainda·:nnüto remotos.?:· J? c_orn 1que rneios 
desiizemos esses perigos? Não conheceis a historia da 
lei ele 10 de Junho ele 1835? O pTOjB<:tO' actnal ofterece 
os :tnesn1ot:f perigos? Não;.· ahi está,;-o nobre .deputado 
por··IVIinas-Ger~tes, o Sr . .Perdigão ~dalheiro; que·: res
ponde por 1niln nesta· r:arte, qua:1d0 via.; tão poucos 
peri~~os ·nesta refonn'l; que propn!lha J. rcVO!~~~r::ão ela lo i 
de fü ele Junho do 1S3·:í. - ' ' 

O Sn. ANI)nAn;; F1GUElRA :-E' melhor Tevoga-Ll do 
-que sacl'ificn-la. nn ex~cnção. 

O Sn.. fERDIG'ÃO-]iL~L~Elno:-'---- V .. Ex. b~i1ha a bon-
dade dn lc.<r o que eu e 
o Sr. rninistro Ü<-1.. é 

O Srr. 'hscc:-m3 no Rr(kBI1A.:,r8o 
lho) :-A' VÍGta LLCôCCcCb.I"C'>e·;,;••\'" 
ler o que propoz o illttstre 
inserto em 1nen discu:.::so ·: 

ch Cohse· · 
nfi.o hn, remedio senão 

(risada~') pant ser 

(( Art~ 1.0 E'icão revog;:t;-lo;; o n.rL. GO elo codigo e:ri
minal, .a lei ele 10 elo ,Tul)ho ele 1835, eah-o o di8po&to 
no art. 2°, e o <>l't. 80 da lei de 3 de Dezembro ele 1841. 

<< Heputar-se:""ha c01nprehcndida .na-:: disposicflo, elo 
art.' 161 § 7° elo cocligo criminal a eircnmstaJ{eict de 
ser o offe11diclo a1gum::, das peri.SO~"l.s reiei·idas no nrt; 1 <: 

da meneiouada lel de 1835. 
'' § unico. A pena· ele açoites imposta .pelo art. Ü3 

dó cqcligo criminaHica substitnicTa pda de prisiio com 
trabalho. por 10 a 20 :onmcs. 

<< Por cabeça .entcmlc-se o principal tratador. " 
Nfro está aqui revogada a lei ele 1 O de Jun'hD de. 

1235? (Apoiados.) E se fossem reaes todos os perigos 
que se afignrárão na imaginação cclo illustre :deputado . 
pelo 4o districto do Rio de Janeiro, o illustre deputado. 
peln; provinci.c de Minas 1'roporia ao mes1no.tempo are
vogaçiio daquella lei .excepcional/decretada pna. épocc, • 
em ·que ·taes · perigoS'' e deriio? 

ÜJ perigos, pois 1 não são os n1esmos,. Dão.·,,são tão, 
gr:;tves ;· o que ·cun1pre, ·e é 'is~o. que eu peço· 6.. c:amara<:~ .
o que cumpre· é considerar gue perigos .e peógos rrtuit<D · 
grandes podem e hão. de trazer: as pretenções àaque~~ 
les quejulgi'iopossivel impc·dir esta Tefon,rru.(Apoiàdos.) 

Sr: presidente, 'não imitarei o illustre deptltado ·coú~· 
setvf\dor, que nos anreaçou ·com··mU>.t re,;olução, •S0 
acaso hÓuvesse· adiamento da c3:mara,, aliás ·faéuldacle 
dad!t pel.a constitnição· clo•Im.perr0 n:ocpocler•mode~sétor:. 
nfio·, -não cahi.rei·em·-tacs-exces~&3,·l!Ja."S'_de·vo ·e_.posso ,·dizer, 
ab nobn dcput~qo, ·que ·essas su•a;_~ i'd!ras absolutas·! e r. 
tel'l:a;cidadc 'que 1nostr11 c co1n quo pi'Btende ::rn·asto, o 
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partido conservador;rerão fnnestas aos p1:oprios interes
ses de que elle se julga o melhor interprete e o mais 
esclarecido advogado. I · . · 

Eu espero qu'e os proprietn.rios agrícolas, e todos 
aquel!es que tê.m' a perder, porque mesn:o l_lqlielles que 
:a à o possuem nquezas, nem escravos ,' est~o m:eress~dos 
em que esta questão se resolva do modo o ma1s pacdico 
e reo·ular ; eu espero que todo o Brazil não se deixe· 
leva~ pelo panico que se lhe está incutinclo; espeto 
que os proprietarios agrícolas, não cedendo a seme
lhante pressão, confiem nos poderes do 'Estado, põrque 
afinal hão de reconhecer, que melhor c,ousnltão os vel
dadeiros interesses da propriedade territorial· deste paiz 
os gue querem prever o futuro, tratandô \l,e.sta reforma, 
quando as éircumstancias siío tranqnillas, 'do que n.qnel~ 
les s_ue pretenelem que não se ín.ção reformas desta 
o!irdem senão em caso \l,e força. maior. (Apoia.dos.) 

E' o que querem os. illusti:es deputa~os. Não resol
vamos iato agora, de1xemos a onda 1r crescendo, e 
qnnn,lo já não h ou vec meios de evita-la, então sejamos 
arraotndos ! 

Esta política d~ inercia, de lai.•se>· {aire, laisser. pas
ser que os iJlu,trcs deputados querem inscrever como 
emblema do partido conservador, já tem sido :rirejndi
Gial ·e>n al.,.uns períodos ela n'óssa vida política, ao mesmo 
l'arÚdo, c ";ieria no. caso actual fune~tissima não só aos 
lavradores elo Brazil, mas a todos os mteresses destas?.-
ciedade. (!ifuitos apoiados:) . . .. 

O illustre deputado nos d1sse qae segma a pohtiCa 
do gabinete de 16 ele Julho, e accrescentou e1u~ e~se g~- · 
hinete nas fa.llas do throno de 1869 e 1870 ntlo mserw 
a idéa da emg,ncipàção. 

Senhores, acaso isto prova que o illustrado Sr. vi~
conde de Itaboraby, chefe desse ·gabinete, que haVla 
trataelo de tão melindroso assumpto ·.no consell1o de 
estado, que ahi havia daelo sobre eUe um voto, se ti
vesse inteiramente . olvidado de3ta ma teria e niio reco
nhecesse que ell!Í. de; ia ter uma opportunidade ? Elle 
11ão quiz imitar o gabinete de 1867, annuncimtdo. uma 
lJ1'oposta,,; quando não tinha ainda uma solução formu
lada, nem era opportuho suseitar éste debate, porque 
a oouerra durava, ou apenas acabava de cessar; mas o 
m';;strado Sr. Visconde de J:taborahy de certo cogito11 e 
muito ·neste 'l,ssmnpto, e a prova está nos · factos ulte-· 
l'iores que o illustre deputado passou em silencio. 
. Não conhecemos todo o procedimento que ~eve o 
rtabinete de 16 de Julho nesta camara a propos1to da 
questiío do elemento servil? Recordei-o ante-hontem; 
será preciso que o repita hoje? Não se sabe que esta 
materia foi estudada por uma commisssão especial, que 
não representava sómente a opinião de um lado, .n:as 
a opinião de toda a camru:a 9 Não se sabe que o m1ms· 
terio de 16 de Julho, pelo orgão ele seus membros no se
nado, declarou que este anno apresentaria a solução 
do problema de que ora tratamos? (jlfuitos apoiados.) 
Como, pois, o illustre deputado nos diz que a 'lueile 
gabi.nete não queria trata"r dtt reforma do estado 
servJI 9 !. 

Se ell~ estava annunc;ada rleõde o anuo passado, e, 
considerando o governo como entidade morfll, direi 
mesmo que· desde 1867; se na falla d0 throno deste 
anno está ella tambem enunciarla; onde a causa d~. 
sorpreza, onde o fundamento elos repar{Js elo illustre 
deputado 9! ' 
· Eti não estranharia as. dissidencias neste assumpto·. 

Sei bem quanto elle é grave, conheço que é do maior 
alcance, ·porquanto trata-se de um problema complexo. 
Sei que, se em questões mais simples e menos impor
tantes as dissidencias siio naturaes, menqs ha que es-

' tranhar, e im'possivel é evita-las, sobre materia desta 
natureza. Mas eu pergunto aos illnst res deputados : Se 
vós entend.eis que esta questão não deve. ser entregue 
aa amor-propi'io, ao capricho, ás ambições, e ainda 
menos ás animosidades de parti io; se vós entendeis que 
deve ser considerada, não como uma lide de partidos,mas 
sim como uma questão social; e ainda mais, seenten
deis que para a ·solução deste problema, o mais impor
tante da sociedade brazileira neste momento, é neces
sario o concurso de todds: para que assestão os illustres 
deputados suas baterias contra nós e nos repellem elo 
8ett seio '1· Para que nos dizem desde já, antes ele toda 
iliscusBiio, q:ue não ha accordo pos~i vel, que os votos 
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estão contados, e o · miniaterio figue sabendo que. não .. 
tem outra .sabida senão, a de entregar-lhes 0 poded ! 

Qual era a política do ministerio ·nesta quest.'io, nos 
per~?nt:m mais .. de uma ~ez o illustr~ deput~do pelo 
4• rilstncto do Rw de Janeuo. Temos"s1d0 mmto fran-· 
ços e muito explícitos. · , . 

Sr. pre~idente, perguntar a um · rriinisterio que offe..: · 
receu á consideração da . camara uma . proposta se. faz 
dessa proposta questão governamentalvé pôr' em . du
vida o que est:í. m~nifesto; é suscitar questões inoppor-
ttmas. (Apoiados .) . 

; · Quando o gov<Jrno apresenta uma proposta, está con- · 
vencido de sua utilidade. Emquauto não fôr conven

·cido elo contrario, não póde dizer que abandona as suas 
idéas .. (Apoiados.) Como querem, pois, os illustres de-, 
pulados, que não corrêrão ainda a sua cortina,. que 
ainda não disserão a sua opinião, que o governo de
clare já se sustenta o projeccto tal <r.Ual está, ou se o 
abandona? Não se vê nestas interpellações intempes
tivas que os iltmtres deputados sentem alguma .an:x.ie
dade, mas que não a querem manifestar? Não se vê 
que vêm forçar-nos a dizer aguillo quefarêmos, quand.o 
não se trata do· debate sobre .a proposta, Rendo preciso, 
para nos reconciliarmos com os illustr.es deputados, ou 
para que SS. EEx. nos concedão o_ seu apoio, que aban
donemos a proposta, ou. que então desde já nos retiremos? ' 

Não lm exemplo, Sr. presidente, de perguntar-se a 
um ministerio se elle ;ustenta uma proposta que apre:
sentou (apoiados); não ·ha exemplo de perguntar-se a 
um ministerio se fará questão de gabinete de u~~:~a pro
·jlosta sua, quando ella não está emdiscussão!·(Apoiados.) 

As g\testõ3s de gabinete dependem não só da materia 
em discussão, m'as ainda da significação que possa ter o' 
voto · da cam:.tra, em rela~JãO ao gabinete e em relação 
á marcha dos negocias publicos. (Apoiados.) 

As ·questões de gabinete não se levantão préviamente, 
não são decididas com essa antecédencia. · 

Emendas como estas podem ser offérecidas e susten
tadas contra . um ministerio amig(l·, ·: ::~õ·: mesino tempo 

·que se protesta querer a união do partido. ponservador, 
que: se eatá de accordo nas idéaS pó:lij;i2,fi,s '; ·mas um 
gabmete, qne sabe qual é o seu dever·, nao pócle dizer 
se fará ou não questão· de gabinete de uma medida que 
não est:í. sujeita ao debate (apoiados) , quando não se 
sabe quaes são as idsas a respeite desta medida, que 
terão · o voto ela camara neste ou naquelle sentido . 
(Apoiados .) · 

O que en posso dizer á camara é que a proposta as
senta ém convicções profundas dos ministros. 

o·sn. S.nÃo LoBATO (llfinistro da justiça) :- Apoiado. 
. O Sa. VrsaoNDE DO Rw-BRANco .(Presidente do Conse-. 

lho): -E que elles hão de vir aqui com todo o empenho 
e calma sustentar essas idéas,e applandir-se-hão, se por · 
ventura a camara descobrir melhor solução para o pro
blema que a todos interessa, (Apoiados.) 

Não se preoccupem os nobres . deputados com .os 
executores da reforma que projectamos. Tratemos da 
causa publica; e quando chegar o momento decisivo, 
cumpra cada um o seu, dever. Se é nobré atacar estas 
posições, o illusti·e ,deputado deve , reconhecer que ~aro
bem é nobre defende-las emquunto o dever ass1m o 
exige . . (,Apoiados.) 

Nós sabemos bem até onde chega o dever ele sus
tentar estas posições; asseguro aos nobres deputados que 
não as abandonaremos senão quando a dignidade do 
governo e os interesses publicas o exigirem ! ( Mu.itos 
apoiados.) 

VozEs :- ::\iuito bém! 

O Sa. VrscoNDE DO Rro ·Ba.>~.Nco (Presidente do Con
selho :- Sr. presidente, espero qne a proposta elo go
vepno seja opportunamente considerada pela camara dos 
Srs. deputados . Eu não posso cr~1· um só momento que 
a maioria desta· camara dê o pas~ precipitado que lbe 
foi aconselhado pelos nobres dep'utados, o de levantar 
uma questão de gabinete sem motivo conhecido; nã,o 
posso crer que declare desde já que uma proposta, 
fructo de opiniões tão re~eitaveis e uma das soluções 
conhecidas para o problema de que trata, seja despre
zada in limine, como querem os nobres deputados, e 
que o seja sem que o paiz coaheça quaes as idéas qu l) 
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.. , th•Ur<!~ deputados querem substituir a essa. proposta. 
(.lluilo' appoiados.) 

E' necessario que venh:1. o momento opportuno, que 
·:Jh nobres deputAdo~ saião desse mysterio e no5 dig::io 
tl".1!1C:unente par:1. onde nos querem le,·ar e o que de
sej~o. 

,J:í disse e repito: ás \"e;o;es as proprias questões que 
t:ncontr:io a sympathia geral de um povo levant.'io 
grande opposi('ão. A independencia da na\'ão norte
americana passou por um voto! E Franklin, que 
tivera assento na. convenção de A\bany, dizia nesse 
tempo: "E' impossível a união das colonias! " 

Quando nesse paiz se tratou do primeiro canal em 
1arg~ e'cab, a medida só pôde passar depois de uma 
discussão tumultuaria c acrimoniosa. Devemos, pois, 
•er tolerantes parn com o nobre deputado pelo 4• dis
tricto do Rio de J;meiro, e eaperem•Js que elle tambem 
<.' seja. pata eomnosco. 

Vo~.ES: -Muito bem! muito bem! 

& ,..r. ••errelra Ylaaaa pronuncia um discnr&o 
ttne 'e acha no .dppPndi<·,. 

o Sr. &D~rõelo de Amaral, obtendo a. palavra. 
para fuo.tbmeo.tar um requerimento de encerramento 
Ja discnss:io, começa por obsen·a.r que é dos estylas 
p::~Tlamentares, que, logo que o governo estabelece um:: 
ttnesti<o :!e ;1:3.hinete, e a opposiç..'io a aceita nos mesmos 
t~nno> em q n~ foi estabelecida, cessa o debate e pro-

l 
I 

cede-se,;. votaçio; é assim que ae decidem prompa e 
con""enientemente os duellos parlamentares, porque ni<o 
ha vanta.,.-.em nem pu-4 o governo, nem para. a oppoei
çã.o e :1em patllo o pa.iz na. prolongaçio de uma. crise 
ministerial. 

Passaado o ora.dor a. outra. ordem de eonaíder:~.Çõe!, 
é a todo momento io.terrompido, e afin:tl obsert"ando
lhe o Sr. preiidente que não é pennittido pelo regi
~nto fund:unentar requerimentos de encerramento, 
declara o orador que lhe parecia ter para isso obtido 
permissão da casa; :ruas, desde que o Sr. presidente lhe 
retir:l. a palavra em nome do regimento, desde que se 
lhe não consente da.r os moti"l.·os de seu procediment<>, 
que lhe era indispensave! da1· nesta occ:l.Sião, for-:s. lhe 
é obedecer e sentar-se. 

O SR. PARAI'i&Os requer que sej:l prorogada a. se~sãt• 
por lllllis dez minutos, afim de ser votado o requeri
mento de encerramento do Sr. d~putado Angelo do 
Amaral. 

Consulta<!& e casa, é approvado o requerimento do 
Sr. Par:mhos,e em seguid& o do Sr. Angelo do Amaral. 

O Sa. . PnEstDEliT& declara que a discussão fica en
cerrada, devendo ter lugar s.manhõi. a votação do pro
j ecto da resposta á. b.lla do throno, na fórma do rQgi
mento. 

Dada. a ordem do di:l, levanta-se a se.ssii.o :is ·seis ho
ras e um 'luarto da tarde. 

FDI [10 PRDlEIRO \"OLUME. 
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Sessão eJn 29 ele !Uaio. 

SES8GES NOCTURNAS. 

O Sr . ..t.ndrade Fl~uelra 1-Sr. presidente, sinto 
t~r de oppôr algumas considera1·ões ao parecer da hon
rada commissiio de policia • 

.A camara se ha de rec.ordar que, ao findarem no anno 
ultimo os nossos trabalhos, havia. sido approvuda urua 
iudimu;iio propondo a reforma de Yarios artigos do regi
mento interno. 

Por occasião de discutir-se a redncção dessa inrlice.
ção Sttscitári\o-sc duvidas de que ella importava con
tradicção, incohereucia e absurdo em suas dieposições. 
Vingou então que vc1tasse a indicação á commissão de 
policia, afim de dca!azer as incoherencias e contra
dicções que por votação da casa farão julgadas verifi
cadas, indicação que se acha ainda pendeute do pare
cer do. honrada commissno de policia. 

No principio da corl'ente sEssão, e muito antes de ser 
apresentada a indicação que se acha em di~cusslio com 
o parecer da mesa, eu tive a honra de propôr uma 
indicação, que teve igual destino, para que se suppri
roissem aM duas horas de prorogaçí\o que o regimento 
determino. em certas discussõe•-

.A honrada commissão de policia niio interpoz ainda, 
por motivos conhecidos, seu parecer a semellünte res
peito; entretanto foi lo~o posta em discussão, com o 
respectivo parecer, a indicaç!io, · que foi firmada com 
nm grande numero de nssignaturas. 

Orn, por minha parte nüo posso dar o meu voto a esta. 
indicação sem q uc se delibere a respeito dus outras. 

Se porventura as sesHies dinrias continn:trem po1· ~eis 
}wras, como o nctual regimentü prescreve, eu, que cos
tumo comparecer fl, esta cnmara desde 'lUC a ses~ão se 
abre até que se encerra («poiados), declaro que hei de 
votar contr!t a indica\·iw, porque as sessões nocturuna são 
apenas de quatro horas. Realmente a minha snmle I•iío 
fica prejudicada com eesc tmbnlbo moderado. No mes~ 
mo caso que eu, outros colleglts estiío; e, como nquella 
refol'ma já foi Yotuda peht CHmara, e a~>en:w rcstt~ tra
tar-se de sua rednc<;iío, uadtt mttis snuples do que 
apreõsar-w a honrada commissi\o de policia em aprc
scut:u· parecer n rQspeito. 

O meu requerimellto é para que Jiqu(\ :uliadtl esta 
<liscnssi\o nté que a honmtltl commissiío de policia int.er
ronlta parecer wbrc a inrlica\·üo por mim ofl'erecida 
La dias, c ult~m disto nobre a rctlucç:io da indicadio 
nppronllla pelu camnra no nnno lindo. ' 

~ cssão ('lll :~o cl•~ lUuio. 

~~:~s\Jr:.s :\OG'fti\~.\S. 

o S1• .. tnd••ntlf• l•'l:.tut•h••D 1- Et·. prc•ideutc, 
nnteu du l'O'!'"Il'l<'l' :\" '''"''1'\'t\\'Õt•s eom IJ11C o honrado 
J" ~cl'l'l'htl'io iiii['IIP:II•tll 11 '''''lilcl"imcnto <lo adimncutn, 

'l'o~w v 

devo dar a S. Ex. uma explicação sobre o alcacco dos 
fundamentos com que procurei justificar o meu reque
rimento. 

Que não fiz nem podi!L fazer. cemura alguma á hon
rada commissõo de polícia, por ter dado ,parecer sobre 
a. indicação que se n.chn em discussi1o, antes de o dar 
sobre aque!la que tive n honra de submetter á. consi
deração da camarn para suppressão dHs duas horas nas 
sessões dinrins. Pelo contrario, nas breves palavras 
com que justifiquei 11. indicação reconheci que a com
missão de policia. com rru:oavel fundamento deu pre!e
rencia á indicação sobre a abolição das sessões noctur-, 
nas, por achar-se a respectiva indica9ão apoiada por 
grande numero de a~sígnaturas, no passo que a onttn, 
sobre a supprossão de duas horas nns sessões diariae, 
apresentava-se apenas assignada por meu humílde 
nome. 

Agora. direi as razões com que o Sr. 1° secretario 
impugnou o fundamento do adiamento gue propuz. 

Pretende S. Ex. que uma. questão é distmcta da outra, 
e que a camara pôde hoje adaptar a decisiío que su.r
prime as seslões nocturnas, deixando entretanto subsis
tir ali disposições dol.regimento que já. !oriio reform11das, 
e que dependem npénas da npprovaçiio da red:tcçiio. 

Não contestarei em these que seja umu. cousa dis
tincto. da outra; mas o que contesto é que a suppreosão 
da6 ses~ões nocturnna não importe um augmento de 
trabalho diario de duas horas, e que seja indifferente 
áquelles que niio aceitem esse augmento de trabalho 
o continuarem ou niío as sessões noctnrnas. 

Se porventura tiverem de continunr us sessões diarias 
pelo ~)razo de ~eis horas, está .cla:o q_ue eu não p~sso 
snncmonar com o meu voto n mdtcaçuo que snppnme 
u& sessões nocturnaa. 

Se, pelo contrnrio, vingar a. indict1çiío proposta o 
anno passado, jti votndn e apenas dependente da ap
pro,·açiio da reducçiio, reduzindo tlS sessões diarias, ou 
poderei dur o meu voto para suppressiío da~ se~óÜCs 
nocturnas. 

Por collôeqncllcia, niio é tiio lndifi'ereuto votnr uma 
tndicação sem a outra. 

Accresce, pOI'ém, uma outra collSidcraçiiadt• nüomcuor 
importancin c é que existem decisões anterio~·cs, ttp
}Jrovadas peia camnra, !IS quaos não só inno\'~o quanto 
ás horas de scssiío, como innoviio outros m·t1goB sobre 
a leitura do éxpedientc. 

Ora, se !t Ct\martt decidio no anuo pas~ado,_toJ.os 
esses dill'crcntes pontoH, se apenas por occas1uo . de 
apjn·ovtlr n redacs,iio se suscitárüo duvillus sobre m
cohcrcncius on incongrucncias que nellcs se cuxerga
viio c Sl\ em virtude do vencido ncst:t tliscmsii.o n rc
tlac~·fto voltou {1. commissiío de l'olicia 1mrt\ .intcr_P~r u 
seu parecer c harmonism· as tliffm·cnt~s tllspostçoes, 
por que razii.o nfío nproveitnr u opport.umuade c resol
ver por junto um asstllnpto com outros sobre qno a 
enmnr:1. j:í resolveu 't . . . _ 

E' isto hmtu mais ncccssano, quanto a I!Hl~cn\'ao 
pnm a su [>Pressão das duns horas rle sc8siTo duma en
tcmb com nm tlos ttrtigos tln intlion1'iio upprovm\a no 
nnno ultimo.. ~ 

A cumum hu dl' recorthtr-se 1\e qt1o so rc~olveu cntno ... 
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que as sessões fossem indistinctumente de 5 horas de tra
balho diario. Já sé vê, portanto, que a indicação que 
supprime as duas horas de trabalho diario implien. con
tradicç:io com um dos pontos da reforma do anilO paii
sa.do. Por que rnziio não hão de ser estas disp<.i~ições 
estudadas; consideradas e vota,dns,•:cQUjqntllmente ~· 
l:vitar-se-ha assim a tal ou qual d<ll\oo;dem que•se-1!la..
nifestou o anno pass11do. sobre a r~forma do J:egimento, 

A camara foi testemunha da que, apresentada a indi
cação primitiva pura n reform:~. de varios de seus :trti
gos, :1. commissão de policia teve de dar o seu parecer, 
c por occasião da discussão deste parecer surgirfto na 
me~\\ varias emendas, algumas das quues ampfiavão o 
pensamento da. reforma, outras o restringiü.o e oüttM 
a~é pretendião altararcomplctamente o systema. do ra
guucnto, quanto ao numero de membros presentes para 
abrir-se a sessão. 

Travou-se uma. disct:.ssão que durou por varios dias, 
e o resultado foi que por nií.o ter havido um pensamento 
direct<'r dos diffcr~ntes princípios consignadoe 1\Cssas 
emendas, vingou na. votnçi'io uma reforma quê a. ca
mnra julg?.n co.ntradicloria, absurda e,íncopet\'nte, Ulil!i. 
refor!lla q11e, porter sido assim jnlgasla, te\!e de voltar 
á co'mmissão de policia para harmonisar as suas dif.
ferent~s disposi)l5~s. 

O Sn. 1° SECRETARIO:- E a commissão já deu o seu 
parecer. 

O Sn. Á1!10RADE FIGUEIRA :-Nesse caso esta.'<;a na 
a.utorida<le da mcsn. fuzcr prejudicar o meu requeri
men~p de adiUipento. Ba~t~vll que déssp !!ara ord?m, 
do ~a esse parecer, que eu tgnor,ava que tivesse sll1o 
dado; m{ls, desde que o foi j:í, mula mais fapi!. do que 
põ-lo em diseüssão ao mesmo tempo qne as difforentcs 
indicuçôc$. apres~nt!ldM, porque C!ttíío facilitava offe
recer uma dellas como eme:nll-11-· Assim couciliüo-s&.e. 
hrrrmoni~iio-se os princípios con~igna!Ios U!ts difl'erentos 
emendas. 

Se V. Ex. esti resolvido o. pôr nu ordem do dia. o 
parecer da,commissi'io so\:ml a rellacçiiQ:das iudieaçZícs 
~tppmvad!LS no anno ultimo, eu poderei até retirar o 
meti ··cquprimento de adiamento, ou substitui-lo, pora. 
que sejc.; a il).dicaçi\Q que se acht\ em disc.nesiio consi
deqda. conjuntamente com esse. parecer. E Yisto estar 
em disctl!ls~o o parecer, é ma.i& uma raz;'io para que 

· passe o a<lHtmel)to, porque uii.o ba. tempo :t perder, e 
pode ser dado para.n ordem do dia de umtwllã. 

Se V. Ex. assim proceder, não terei duyidt~ em reti
rar o meu requerimento. 

O SI". ,'lnd••nde.I~i!;ncll'a,( Siguae.y ele atlençilo):-
Sr. presidente, devo ao meu paiz c li simceridadc das 
minhas conyicções politicas, devo á minha. provincia, 
'lue tirou-mo da obscuridade ieliz e!ll que vivia, devo 
ao districto que represento neste augusto recinto, mais 
que nenhum ontr.o do Imperio interessado no presente 
rlcbale, as pnluvrns que a ctunru·a \'aÍ ouvir. , 

Sinto ter de dir.igi.Jas a um ministcrio onde existem 
caracteres a todos os quaes respeito, onde existem 
amigos políticos, e alguns particulares, a qucln tributo 
verd~>.detm c si!\cera o.mizacte desde tempos antigos. 

Senhorts, não é possível inverter uma ortletn de 
cnttsas estauclr,citlo na sot'ietlade, ll!io é pDssivel inver
tê-In J?Clo modo por <jtte se pretende fazê-lo, brttscn. (\ 
impamentemcntc, sem que os interesses crcatlos e con
sa ·;rndos ergiio i L ~na voz. Serei hoje a voz dos in te
res• % geraeR1 agncollw o commerciaes, d inntc do mo
vimento que a propaganda aholicionist.!t pretende im
primir á emttncipll\'ÜO da csGr:tvtüurD. uo Drazil. 

Senhores, o honrado. prcsidcHte do conselho :Ldmim
vaosn hontem tla resiatencia que a proposta du governo 
encontravtt IHL Cttmara doa tirs. deputados; e cu niio 
oei se d<w" autes o.clmirar-me tlu. pouca on nenhuma 
resisteuoia que scmc!lmutc prot>osta encontra no ser 
:l.til':td:~. como foi neste recinto, com todos us prestígios 
da sorpreztt I (Apoiados.) 

Onde se via atacar-so de frente, em nonHl do poder 
~ cont a" circumstancias com <1uc o goYcrno atirou sua 

proposta., interesses tiio importantes do paiz, e apenna 
erguer-se meia <luzia de vozes 'i 

.Em que paiz agitou-ao uma questão de orp;aniaaçiío 
social1 de organisai'ÍÍ"' do trabalho, de organisação da 
propriedade; do presente e do futuro, sem que a nação 
se ergq~sse;. eemi que ntilhares de vozes protestassem 
em npm!l de tli.o vitaes interesses, atacados pelo poder 
insti1;uido para defendê-los e resguarda-los? (Muito 
bem.) 

Disse-nos ainda o honrado. presidente do conselho : 
" Quereis que se consultem os interessados, que se con
sultem os proprietarios; mas o que dirão entre nós os 
interessados e os proprietarios que iá não tenhüo dito 
os dtts Anti!ha.s, eolonias fraucezas e inglezas'l " 

Senhores, o nobre presidente do conselho respondeu em 
seguidu a. esta suu. interrogação, porque nos apresentou 
como exemplo e prova d:t aspiração da emancipação 
do elemento servil cxnctmnente o movimento generoso 
que este povo, singular no mundo (apoiad:JS), tem ini
ciado por si proprio ! Pois é em um pniz generoso como 
este,e em presença de um grande e e~pontaneo movimento 
emaucipador1 que. uttri)mis, aos, nossoa..la:vrad!lrcs e pro
prietarios o pensn.mento de contrariar a idéa da eman
cipação? 

(Trocilo-sc apartes.) 

Senhores, ou, deviu no .partido, político. a que liguei
me aa.palavras. com,que. vou indevida.m.ente roubar, o 
tempo :í. ca<a. (Muitos nllo apoiados.) . 

O pt»"tido CQUsor!Vador tinha. um. programma definido 
na .ad~crijidade, em que .as crenças.costumão ser mais .. 
sincer(IS, porque sno dcpurndas peloinfortunio ( apoia$3); 
um programma claramente formulado sobre o systemo. 
de medidl).s.n. empregar. para resolver a• quest\io momen
tosa. da c.mancipação. serv.i.l. 

Esse. prograllôUUU .nós. o encontramos nos.· trabalhos 
desta ang\lsta.. cama.ra, onde o purtido era• dignamellte 
repr.e1entndo por· uma, deputação .que, pequena.em nu
mera, cru, todu,üo., inurieusa pela grande· e11:tensiio de 
seus .talentos e do su1~ illustração. Encontramo-lo nos 
Anr<aes do senado, onde, formando mnioria, deixou 
vestigios imperecíveis de suas.idéns. Encontramo-lo na. 
imprensa de,.to.das t~s provinci-.s, do lmperio.e nomea
damente n.o, orgiío. principal que o partido creou 
nesta. capita.l, qu~~o!Ü exdusillamentec \)ól.r:J. esse fim.. 
(Apoiado.•:.) 

Qual cru e~;se programma, inutil é recordar, basta. 
recofrer ú~ dmoussõos, que.viyem e.vivíráõ na. memoriu 
do paiz ngradecidu. Voit a um documento iususpoito, 
porque está firmado por aquelle quo foi.no seonlo honro
samente co.nh!!cido por .José Maria da Sib .. a Paranhos; 
é o parecer dtt commis.siio do .resposta Í< fa.lla do throno 
do senado no anuo de. 1867: 

" Senhor, o elemento servil no Imperio é de certo um 
objecto que prooccttpu a todos os Brazilciros que mais 
cstt<dttO as consas . do sen puiz ; não podia, portanto, 
escapar i con"ideruçõío do senado, IJUe conhece a na
tureza. c mede o alcance de uma reforma nesta parte 
de noss't or~anisaçfio social. 

" A eondt\'ÍÍO de opportunidade, que Y. !li. Impcrinl 
t:io sabiamente recommonda., ê cescncia.l, é tudo neste 
gravissimo· assumpto. Nada se deve tentar sem muita 
rellexlío, marchando o& poderes do Estaclo !lO maíoi· 
accordo e harmoni:J. entre si e com a opiniiio naciozml, 
porque, como tliz :t sahcdorio. <lo tltrono, ti·,\ta-Se rlos 
mais altos interesses da ll!t<;iío brazileirn, de su11 pros~ 
pcriuade, do seu crmtito, hoje mais que nunct\ lteccsstl
rio, c tu! vc~. trtcsmo tle sntt scgurun1·a in tema. 

" Sobretudo cumpre assegumt o li.1aior respeito ú. 
propri?tlttdc, ~litCJ co.us_ur profumlo .abalo em nossa pri
meira mdustl'lil; a agnoultmá, e espertlr que o pmz volte 
ao seu csta.do normal, evitando-se <Jilll ás comp!iCLtçücs 
momcutotms com que ortt lntninos venlm ttjunttH-~e ou
tra porventnm muis ,u;mve, e qu~J uliiLH om tempos me
nus tlilliceis podcrti sur melhor supurada. 

" A culonisnçno, ohjocto ~empre digno do muior cni
dttdo, prendcndo-~c hoje úqttclla importante rcformtt, 
merece maior ml\ciludc <los poderes <lo Est:tdo. l~uten
d~, porém, o s.cnatl•_> que~ o u~cio mnifl eflicnz e ccou?
mteo de !Lttrabtr em•r.:ra\·ao uttl c espontaucu pnru o pttt~. 
são as t;;ttt'!lhtias suciaes que só podem tlerivttr-se tlc 
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legisiação ,providente, rectn. dist1ibuL?ÍÍo. dP. justiça, e 
-a.dministralliio illuatrada ·e .fecunda..·" 

:Nàda. mais .nem .menos! do que :o trjl.neumpto·da 
· emeilda• olfeveoida J1eje ·ao ·'-'O to •de fil'&Ç0.8 ., · que·oitépellis 
()OlJI taUtlt·IICI'Ltll<l'OÍal 

Na seasíí.o .legislu.tiva ·de 1868 a .me~ma .cautoloRa 
·:respos;.tn. .em ·da!la .. :í. mensPgem .·da corôn. .. :E o ·nobre 
presidente do conselho . 1lo tnctual,.gabinete o. defendia 
oolorooamente .. nas sessões de 2.5.e·de 30 <le Junho·COJUO 
m!mifestuçíiodn .completa des"pJmova9iho ·á oondueta do 

· .·gahiuete <1e .. 3 de Agosto, ·que.cp:dmeiro iniciúra a idé:t 
· ~m •loollimento de t11manha importanoia. 

Alli .. ficou .eabot;ado .a .traços largos,· porém cotR mão 
segura, .o, progrmnma .do.,parbiuo e. respeito· da questão 
do .elemento servil: ·preparar o· .paiz· por meio da colo
nisn.çüo, e .attmbir :esta. .por ·meio ·de uma ·reota.· distri
buição dn justiça, por uma legislação pro\<idante, por 
um:~. administru9iio illustrnda e·feoundlL; prepar:J.r o psiz 
rpela 15U~stituiçiio do -tTabalho •esol'avo•pava que a refor
ma nii.o "'iesse oom a·imprevidencia oomque a.aprcgôaa 
:prqpaganda; ·Jll'oparar •O paiz, <provendo conveniente
mente .aos :meios .para i!.· sua ·seguranya•iuterna, p:tra. que 
~ordem ·niio seja •perturbada, .para •que •niio pcrigue a 
Bllgurnnço.. individual; , preparar o paiz oom os •estudos 
neoessarios, 'pnra . que •o problema ·seja resolvido com 
aoer.to,: coin perleitn previHiio .do 'seu rest~lto.do, e tu.m
bem .com .• perieito conheoimen.to ·dos·sacl'ificio• .que elle 
deve ncarretar·o.o tbesottro naoionnl. 'l'ndo está <!:X:o.mdo 
nease programma assignado •pelo honmdo tJresidente·do 
conselho, e la~gameute •ex:planudo •nas discussões do 
senado b~11zileiro. 

Ne~;ta. ca.mu:m o ·hon~ado ·ministro.tb justiçndic:.:ia, e 
diúa. com aqnelle perfeito criterio que tanto caracterisa. 
·as suas,p•h'Y'ras e ·os·seus··nctos : 

« .Q governo :recommendn a ·opp·ortuuidade a respeito 
·uessa· ~l.'avissima' m'llteritvquando tãiJ. impertinentemente 
foi nventnd:t; quest1io que, ainila nos tetnpus O'l'dinarios, 
só <em 3es.ao ·•ect•et<t deuia '5er ·tratado..· » 

S. Ex. accresceutava, e sempre com o mesmo cri
terio: 

" Todos os partidos, todos ·os Brazilciros •notavc:is, 
sem .diffm·enqa de crenças, cotisideTando a questão em 
iJOncr~to, segnndo u.s circumstancüts uo ·paiz, nuncn. des
conheco}rii.o n~m •podião desconhecer u imposs. biltdade de 
uma· ~oluç«o impí·ovisad" em tempos ordinarios. " 

Iniciados os tmbalhos da presente legislatum, o hon
rado·millistto do·impc·do, que me OU\'C 1 teve ocmts.iüo de 
nronuncinr-~c, niio sobre modiâa.s exngerntla•> ni'io sobre 
Ôs pellsatn~l\tos l~U~ cont.ím hoje_ n f_atal propost>t dopo
der·e:Xecutlvo, ponmnobre medllla !DU'ocente, tt que eu, 
o 'l'etrogrndo e cmparrndo, dei o mrm voto n:t discuseão, 
sobre um prujucto tlo actual Sr. aiini,tro <le eotrangei
ros, para que 8e prooetl.es~e á m:~.tdcultt doa escravos 
no lmperio i' S. ~~x. requereu o adiamento Jmr•t que 

'':ft,sscm ouYitlas duns commissües d~ ctt~a. Eis-abi o.indtL 
.-s vestígios do prog-rammma do partido conservador, 
exagerado p~l_ó nub;e ministro do irnpe.rio. . 

'l\'ava'se lhscmstt\'~~J\.e:>!.:l~-cmmra-sobrc umn mter
'P. cll!l!l'ão do nobre ileputa.rlo pelo 3° districto tlo Hio de 
Janeiro , e n.inda o pro"rmnum do part.ido conserv:vlor 
'teve por urgiio o hou~ad.o .mini~tr_o ela o.gricultura, que 
co'm lnilttvru.s assa<~ mctrutvoco.s mcrepott o nobre tle
'putado de ter aYcntutlo tt questüo do elemento servil. 

Eis-nhi, seuhore~, o progT:llnnlft do pMtido conscrvn
<1or. Ellc era cuultecido e praticado por todo o tniuiste
:rio, porque, ~om exc~lll'iio do h?matio !nini~!ro ;la ma~ 
·rinh:t, 'l'H'- ttl!ld:.t a>Biln ~6 peum mcdJdtts lllthrt!ctas, 
'lodos os mais ncompnulairiio ~cntprc o gabinete de lü 
de Julho. Sabido é eomo nos cstadistft~, chefes tlo par
tido, que compnnhüo o t•rimeit•o miui•terio da sitnnr;~o 
cons"r\'lt•lor:t, repugnava lt mnancipn\'i'to improvimti:t 
por JU!itlitiM •lin'ctas; e a hi"t"ria dil·:~ ns rc.~istuncias 
•pte tiwriio c],. \'"ncer par:t expullir das falla~ elo thronu 
<lo ISü!J u tlu l8i0 o t<'•Qieo ~obre o demcnto fGrvil, f)\\C 
ttlli ~u :1ninlnír:t t'm tSu7 u !SC8. 

E1\tret:tntn n propag:m•\a CllJancipaclnr,'t conccg-uio 
invmlir IJB lHtnco.s rlê!'tt< carnm·n: teve uclla seus rcpre
Hn1t,ant.l!s. t~:a · tli'lo itn'l'f:tigard u~ cun~<\3 deste fm~to, 
mas clle é tcal. 

}<;m mmt interpcllal'i\') em 'JUe teve \lu prontmcinr~se 

o gabinete de'16 de ,Jnlhct e o .• partid'o •éonserv:adcr re
presentado nesta. casa ubundáriio nas 'mesmns .. idéa11 
•quanto a<ls·meioe,a•ernpr·ef§ar:páralcbniieguir-ae· a eman~ 
cipa91io .do·elemento sorvi!. 
· ·Ü·•pni~?: ·a;~.bi~lnque a. •Pl!Opnga.nria emán.cipadora. :tinha 

origom ·em >regiões ·Ínaboessiveis •Ú., 9-illouasii.o; tma.s ·tam
bem etlbin .qu.e··o ··,pa.r.tido ·conservador, assim :como o 
ipa.rtid•l'libeval, oe pi\Jitidos·rea.es do·piliü, 4!inhlio":~e, po:r 
l~m ·e~pontnneo :esforço ·pa.rla.me!ltar, eongrego.do·nestes 
bnnco~ pnrn •repellir ~~ •sua. abro.. Já mencionei o~ no
mes .e as •tuadições do. :{lavtido'•conservador; menalona
rei l'.or p_Mte" do ·.partido liberal . os caracteres mai~ 
resp~1tave1s e .aocentuados de Mart10ho Campqs, Jose 
iBonifaoio, Barão de .P.rados e Ottenis. 

Apparecendo·o pensament'ó tla,iT~tél!peUnção,. o hon
ratlo pr&aidBnte do •conselho, .ov1scóntle de·Itaborahy, 
teve ltinda' mljia uma •o ocasião de·'nÍanifeatar em termos 
·claros e incisil'os qunlo cra•·o. pOliHco. 1tlo sct< gabinete a 
respeito t!lt questüo do elemetl'to sêtvil. A cnmara o 
npplaudio, a camara approvou completamente ? seu 
procedimento. 

Tae~ eriio bs solidos' fundameritos'etn que repousava 
u confianÇa do pai~; tnl a ràiii.o. do silencio dos·inte
res~o.dos; qne a prepagántla toma hoje como signal de 
appro'vaÇiw. 

Ainda mais, 'por iniciativa propria, e de ucrlordo com 
o gov!Jrno, fle1xou livre e mesmo solicitou a iniciltti';a 
pa~lamcntar, e, para coti!Jeceruté'ori<le deviiío ir as mc
diclas 'lue cumpria ndoptar parn solução paolfioa, lenta 
e gradunl do problcmn, a catmira nomeo\1 uma cornrrtis
siio especial, a ·quem eücarrcgon de cstu<l.:J.r e pr<!paro.r 

1traiJ.ilhós naquelle intuito. 
Essa commissií.o, Sr. presillentc, :tpresentou-nos um 

.parecer, Que,.sllllcitado :i. discussão, foi·deilu. arredado por 
conter n'ieditlas cxagaradas, por uma votaçiio esple~-
1\lda e inequivoc:t desta camara; e'plendido. e sJgnt
ficntivu, porque sobre ella versou um.t questtlo de con
fiança ao ministerio. por mnor do seu progt·o.mrua. 
sob te o ele'mento servil. 

Om, ni\o potli:t por certo convir [L prqpa~ancla oll1-
citt!, ct1ja. oricrem escnpa á. uisctls>i'io, ver á sua obpt 
supphntuda p~la .inici.ativn .da ca.mar.tt, emboro.;m~nto 
nttus mucksta; e <laln, · sunhl)res,. ~ fac~o verdtl;de!m
mentc ;ingular de procurar o nun1stcrlo subohtmr .a 
óura da iniciativa parlamentar por Jtttro. do !lua pro;•na 
lltici:ttivn. (Apoiados.) 

A eôta interesse de fystema J a ata v:t-se o~ttro intel'll>sc 
de occnsii'w : o uugmto viuputo aecessJttwa de uma 
Cttrt:t <lu credito perante o< ·pllih\ntropos emope>t' · 
(;lpo•'wlos.) . . . • ., . . . . . , 

~lus, sonhores, (llzet-nw, JIUO con~lt.uc l<SO .~ !llflucn
dn ollicinl, 11 iullueucia gO\'Ol'lllllliUil tal con ve1:t.tla em 
lli'opll[~IUJcla, que procura ~uumll.lt'-uos, lnumllmr-nos 
perante o pr.iz ~ . , . . 

llclll sei, o rmo contestarm o tht·otto com que o" hon
rados mluistros nos avcrhito de empct'l'ltdos e retrogmc.lo~ 
aos que, oppondo-nos ti propost,t, não <[UCromos dar 
pam clit~ntc passos o avantajados e ttpressados. . 

Surge porém t11 a outra q ttcstiío, nüo ment s llll
porb.nte' purn. o \ntrtido tt qne todos temo~ ?-.honra .de 
pertencer. Podcremo~ nós, ttntes que a opmmo publt~."· 
tenha nmtt.tlltrccitlo sobre tiio grave reforma (o coufess:us 
que o (lhenorucuo nüo aconteceu !linda, ponluo ?ecl~
ruis 11à f:tll:i. do throno q!te não 1ms6a d~ tmHt as,tnra~'ao 
indelinitltt e incerta), poclcrut"?-os attcntttr contn1 ultcres
scs importantes tio proprictuhos e à c lavrnclot'e~.' contra 
interesses em que, so o.poia rntturAlment~ o partu.lu l'-<lll~ 
Rel'\'ll'lor do Bmztl u o de todo~ os pn.Jzes do mn.ndo I 
( Apoiatl<m.) Em que nos hawu1os de hrm_ar no dm em 
que revoltnrem-se contrn nós tmlos e.•ses lf!te!·cases fn
gmdos, po1·que repouúio ~:'t eombrn dt\ let,, mtercs.~'':/ 
\·itues p:tra 'cllca, porque sno a bn8e de m;'t wl!nencJ.~ 
Em qne ponto ll\l ·apoio no.s htwem~~ de, fn·n!ur 1u:tnd~ 
anpi'lruccrcm os abalos que nos ospct.to, se 11os lcvnmo. 
:t t \Jarm aos nossos ttdvcrwrios, contu nus levou o go-
\'Cl'llo em súa pl'oposto. 'l . . . . 

Ycitlu bcln, o espirito de 11ropn~A'ndtt c tu~ncmYel ; se 
lhe wnceclc\s us mcllidns · com;i~:tmtllls ún. pl'op.ost~t, elle 
irú ntti:.lnto ont)'as ,rtctlitlns uxighlA: Jit t~~dvt~rbo-~o~; h:l 
t!ins no set;:.do um de s0l18 Ulàis 'tmtorisados org:tvr, " 
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eonae\heiro Nabu~J- que a proposta não llttve, porq.ue 
consagro. a escravtdao. · 

Senhores, é indole do pattido eortge~'V:i.~ot,, é sua mi.s
aão na 3ociedad..,, conceder o.s reformas mdupensave1s, 
mas concedê-1113 prudentemente, disput11nd~• o terreno a. 
seus ad versarioa, nunca de um jacto atravessar dift'erentes 
esta.dios e confundir-se assim com a . propaganda e.m seu 
estado maia adiantado. Se tirai• ao partidoconserv11dor 
esta reaistencia án reformas precipitadas e impro~is11das, 
no q ne vai a. sua h_?nr_a e :1: sua gloria, vós l~e tira reis_ a 
r:u:ã.o de aer, amqmlarel& todos . os part1doa, e nno 
dllreis :i. s(lciedade outro governo aeniio .o governo da 
anarchil\ 1 o .goTerno da commuur. de Pa.m:. 

Se é indispensavel que deao;te já ~>e iniciem medidas 
sobre a. e!Ii&nGipo.çâo do elemento servil, comecemos por 
estuda-las, por decreta-las, mas . á proporção que · as 
necessidades se fiz:erem sentir, com a prudeneia. que 
sempre tem ca.racterisado o partido con6ervador, com 
a. prudencis. qne hoje mais do qt\e nuncs. o deve ca-
rncterianr. · 

Mas, se o. proposta. do governo, cujo pensam-.nto c:-.
pitnl não po~so des~ac11r da. falia do throno, por<1ue am
bas são peças ministcriaes, porque uma representa. o 
pensamento politico do gabinete sobre a questão do ele
mento servil, tivesse de vingar, eu não sei o que tcrin
mos de lnzer no .dia seguinte s.o em que fosse conver
tida. em lei, 1!6 nos restaria u. emancipaç:io immediata. 

Senhores, o honro.do presirlente do conselho, procu~ 
r!l.ndo hontcm reoponder nos illustrcs !l.migos que encc
tárão e sustentúrão o debate, prol)urou illudir a ques
tão. Pretendeu S. Ex. q_ue a emenda do honrado de
putado pelo Rio de Junetro era inutil, se significava. o 
nosso prop~sito fiane e ~clib_E~rado d; iniciarmos medi
das no sentido de emnnCipaçuo ; host1l, se com clla prc
tendiamos preju\gar as ba~cs da reforma projectada. 
S. Ex. ao nicilnio tempo procurou, com toda n czmteln, 
separar as idéas capitaes d:~. proposta, do. projcctoda. 
resposta no discurso da corôa . 

• A separaçiio !tão é hoje possinl desd~ que a proposta 
ja nos e conhec:da, nunca mesmo_ o. ser1!11 desde que o 
discurso da coroa é uma. peça. nun1stertal, a proposta 
do poder executi,-o o é tnmbem, c evidentemente o go
ve~no não podin ter em uma um pensamento e em outra 
ou"'ro. 

A resp0sta ao discurso da corôa, a commissiio o de
clarou, foi dada. ele accordo com o governo; e nem ou
tra cou.;a era de esperar d~sd:~ qua a commisstio foi 
escolhida de accordo com o governo. Em .aparte cu 
ti vc necessidade de proctorur esclarecer o debate, c 
perguntei ao honrado presidente do coneelho se o pen
stmento do gabinete a respeito da emancipsçiio tradu~ 
zia-se ou niio nas medidas capitacs da. propoPtn; se o 
gabinete estava. dispvsto a trunsigir ou a renunciar 
essas idéas seg.,ndo as exigt!ncins du discussão, e o 
honrado presidente do conselho via-se embaruçado. 
Nem podi::t, senhores, fazer semelhante conce~siio, por-
'JllC equivaleria á retirada da sua proposta. 

O. governo, que depois de atirar uma ques!:io destas 
tão incandescente, agitando os espiritos c prejudicando 
grandemente os interesses ccllnomicos do paiz desde o 
•lia em que fui apresentada, questiio que nft'ect:t. tüo de 
perto u segurnnÇ<l publica c individual, Yicsse recuar · 
•lc saa proposta, retira-lu por transacl'üo ou renúncia 
•.lc sttas idéa& ctLjJÍtnes, teria j•erdido toda u. forç!L mo
ml; e uüo poder1a mais dirigtr os acontecimentos, hem 
tratar da mesma reforma. 

Umu rcforml\ destas .em todo estado social ti $empre 
um llCOtlteciruento grave, que precis:t. Ber dirigido por 
um poder fot·to, como m~ api'az reconhecer qUe é o que 
l'Oil~tituem os honrados ministros ; mas desde o mo
mentrJ em que transigissem sobre ·Os pontos capi
I<Lea, certamente perdcri<lo a força morul1 não podcniio 
•laminar os acontecimentos netn diri~r1r a rl!form!l. 
1~· pois fóra de duvid11 quo o nobre · pre6idento do con
•elbo uiio cede, não póde ceder das baaes capitae~ d11 
1•roposta. 

Ora, são precisamento essas bases tptà rcpugniio :l. 
iudOJle e â trudi1'üo do pnrtido conservado1· com seu 
programma cluru.mente definido, s.ii.o justamente es
tas bas~s que nós julgamos emineutomcnt'! prcju<!.i
citles ao patz, attentatorias de aeus mais vitae• . intc
re~scs , e sobretudo precipitadas. (ApoiadoJ.) Preci-

pitadas, porque a. ellas não precedêriio llljtteile& es· 
tudoa que o honrado presidente do o~nselho recom
mendava, e com elle tod?il os estadistas . do pnrtido 
conservador, esta augusta camara e. o senado, quando 
votzl.riio o anno passado uma lei de estatística para 
fazerem o arrolamento geral do Imperio, lei que até 
hoje n~o tem tido exe«;_ução por parte dos ~o.binetea. 
emanc1padores que se tem succed1do no pouer. Siio 
exnotamente essas idéas capitaes que consideramos im
prudentes, porque reconhecendo o govemo, comp declara· 
o relntorio do honrado ministro da justiça; 9.ue o paiz, 
nüo tem I?olicia Teg1tlar. nüo tem força pohcial, pois 
que a umca força organlsada, a guarda nacional, acha
se desmontada e precisa de reformo. completa, procnrs. 
entretanto resolver de chofre uma questão que vai aba
lar tão profundamente a segurança publica e individual. 
(Apoiado3.) 

Silo jus!ament~ as id<ías capitacs da proposta que nos 
paroo.cem 1mpren•lentcs ; porque autes de tratar das 
co!)dis•ões matcriaes 'llie nos devem o.ttrabir colonos 
utds em substituíçiío dõ trã.balho escravo ; . antes de dar 
todo o desenvolvimento quo cumpre !C dê ·!J.s constrac
çõcs de vias ferreas n<' lmperio e aos telegraphos, que 
pelo contrl!rio se procura ccntrulisar com mio de ferro ; 
antes de IJ?e~horar ail.ossalegislnçào civil, e a magistra
tura, cond1~·ao essencml para que tenhamos boa colo
nisnçüo, . levào de roldiio a. questiio da or~nnisaç~o do 
trabalho entre nós, fundamento c ewteio 11c tods. o. ri
queza publica e p::.rticular I 

Ora, póde o partido conservador aceitar medidas que 
tão de frente cOiltrariiio a pt":lvidencia. e consummnda 
prudencia com que costumo. proceder 'f 

O honrado presidente do conselho inrocou-noa o 
exemplo da snppressiio do trnfico, querendo fnzer-nos 
crer que a propaganda. da emancipaçÃo ó antiga, .e que 
ella sempre formou o pendüo do p:atido consr.rvador. 

Mas, · Sr. presídente1 é exaotamcnte na suppressão do 
trafico onde . a prcvidencia e a prudencia do partido 
conservndor ma1s se mauifestáriio . . (Apoiado&.) A nup
pressão do trafico não póde soffrer comparação com s. 
q•estão actuàl (apoiado3);por.cllaniio estava em questão 
seniio um meio deimport11!' braços ao paiz1 de augmentar 
os braços que já nelle existiiio ; era uma questão de 
lucro . captando. . . . . . . . 

A 9u~stii.o do._ emancipação -dm escravos que existerr. 
no pat:~: e mm dtversa, trata-se da conservnçiio do.sfor
çaa vivas que existem no paiz e constituem exclusiva
mente n sua riquczn, é queiitlio de damno vitando. 

Disse ainda o hon)'ado presidente do conselho: (, mas 
a. suppresHão do tmfico niio importou diminuição no. 
riquezR. do p11iz." Oh! senhores, é preciso desconhecer 
um facto cconomico muito sabido. A s•lppro5sii.o do 
trafico r.oincidio . com a emanciparão . dos escraYos nas 
culonias ingleztLS e fro.nceztla. ... 

Ora, sabem doutos c indoutos como es~n. rc!ol'ma 
foi fun.Jata ao! intercs!es economicos · d'aquells.s colo
uia.s (apoiados}, c entiio aconteceu que os gcneros colo
niacs Hmihtres tivessem uo Brasil um largo desenvol
vimento; e a essa circumatancin foi geralmente attri
huida o.. maior expan~lio do . tmfico nos dous ultimas 
nnnos. E um facto economico, recente, de outro dia ; 
e se o occultüo aQuclles que fallão . no selltido. do no
bre presidente do· conselho, é porque lhes pezn reco
nhecerem as miacritts qt\e nas colonins francezas c in
glezo.s segnirüo-s• :1. emancipação. 

O Sn. ALEi'lcA.n An.Uui'E:- Niio foriio só os valores 
que snbiriiq, mns foriio tambcm os objectos que aug
mentáriio em nume ro . 

O Sa. ANnllA.nE ll'IGt:EmA.:- Mn o que ha. a.l1i que 
estranhar, quando niio é muis do que um re~ultndo da 
lei cconomica, 1\ eRbcr, que o. actividu.de produotiva :~ug
menta pela maior remunorac:iio dos productos 'f Os mes
mos braços que exi~tiiio 110 puit produzhiio mais desde 
que os productos tivoriio melhor preço nos mcrca·loa. 

Aindo. hoje o ho11ro.do rulator 1\u. commissiío nos dizio. 
quo íl. proporçiio quo os brnços escrAvos diminuem, a. 
producçi\o augmet1ta. E' um facto devido 11. mc~mo. 
cansa, ao me~h?rnmento. do scrvi?o sgricoln~ dGs pro;
cc8soa c mo.ohmtsmos rnn:~ aporfe1çondos, t\S&lm como u. 
melhor utilissÇI!\o das forçns produotivas. 

Se, com effeito, os bruços escravos escasscii.o sem 
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ctue com isso .soffi:a a produoçiio, vê-õe nhi provada o. 
exoellencia. do. idéa da emnnoipo.çiio por meios lentos a 
graduaes, .e sem quebra dt1s relações entre o senhor e 
o esoravu. O escrn.vo hnbituu.do . uo trabalho, e que 
por isso mereceu a liberto.l'ii.o, torna-se um homem util 
á. so~ledade; no passo que, no contrario, a emancipação 
que tdes decretar .das gerações em massa não terá. por 
escola o trabulho . 

O Sn JuNQUEIRA:- Esto. é grnuual, annuo., não se 
trata de abolir a actual propriedade. 

O Sn. ANoMoE · FIGOEIIIA :-Scnbore&, uma medida 
de5t:lo, dizia eu, sob pena du mai~r improvidencin, deve 
eer acompanhn.dn' de precauções' Pedirei n um ncme 
illustre, hn pouco citado pelo nobre deputado relator 
d:l commissiio, e sobretudo insuspeito no• propnngn~ 
distas, o Du'lUC de Broglie, a dcmonstraçil.o que elle 
fez A as medidas de cnutela, que n todo o tzovento ctt: ~ 
pre tomar, quando tem de resolver eemelhnnted <JU~é
tões: 

« A autoridade do senhor, diz o i!lustre pnblicista, 
substitue na FUa fazenda a autoridade publicn, quanto 
á ndministração da justiça, qunnto ;, policin1 quanto 
nos soccorros publicos1 por·quc u senhor nmntcm ·a po• 
licia do seu estabeleclinento, pune os erros e faltas de 
seus escraYos, soccurre-os nas suas eufenni<hdcs. O 
E~tado qtte quizer empregar meuiJ:t~ . directus para 
em mcipa.-los em masea deve augmentar a FU!I for<;a 
policial, a. ma magisttaturo., os ~cus e;tabclecimentos de 
soccorros publicas (apoiados); e antes que o ÍBÇ:J. ser h~ 
loucura cnceto.r semelhante cmpreza., tj\lC em vez; de 
ser uma obra de humtmidade sena um att.cntuuo contra. 
:t humnnidade.JJ (Apoiados.) 

Ora, senhores, se .de;tag obsen·ações gcrnes Ian ço ·os 
olhos para o pniz, o que yejo 'I Nilo l1s. torça pttblicn, 
não h::l magistratura, nem os soccorros publicas para n 
populnçüo livre, e .muito menos haved policia,magis
trat.ura .e soccorros publicas p:tm ns nova~ gerações li
bertas, que vamos entegar :i8 contingenciun do fnt.uro ! 

Demais, senhores, fazei os cnlculos qüe <llliz:etde~, 
exngerni os cffcitos de vossas medida~, e ame~quinhai 
os ~acrificios que devem custD.r ; nunca poderei,; negar 
que essas medidas trarão ao Estado ~acrilicio& que se
rão mui• ou menos :lmm,.los, ' segttni.lo os rP.cUr~õ5 relu-· 
ti vos d:J. fortuna publica. 

Ora, quando a receita publieil. do Imperiu niío au
quirio ainda a nccc<saria cstabiliundc, tat,to que ll.uctua 
<.!e . nu no a o.nno, ora augmclltllildt>1 . otà tlirninuindo; 
quando niio temos ainda cstahcleeido f;ptemn lle viaç'i•> 
geral no lmperio, que tleve pro·:oénr n coloni•a',,iio; 
quando ainda. não temos ass~guruuo ns Í\lntcs d>\ reccit .~ 
publica1 é nestas circutnstilnci:ts1 é no meio d~ tüo 
crtleis mccrtezas qtte aventais c ides resolver uma 
que~tü.o de;tas, a.tnctmdo os font"s vivu~ da t:a.çüo, 11~ 
\t:Úas fontes . Jn. receita. public:1 '/ 

O :umo pns~ado, sem pro quo viahiio ti. telt\ <la di;çus
~:io idén1 do etnaucip:tçtici1 nfio íult:lviío liwngciros lJ,UC 
se glorificav:io coill as wbrllS annuacintlttH ll>L recctt~ 
publica; hoj,·, pot·érn, que a tri~tc rcalitlado nos veio 
<.!e:noustrnr que esses salt.!os fori'io a.bsvrvidos por dcs
pe:as ot·diuarins do Estado, que a receita, em vez de 
attingir ao algarismo que se tinha prc,·isto, no contra- · 
rio t~ve dimi.nuiç;:io; hoje que fica. nssim estal!decido, 
qttc lliiO podemos cont.nr com essa progrcs~ão coMtantc 
da retcita publ1ca; hoje sobretudo qne tt dh·ida do Es· 
tat!o tem nttingido 11 propur\'Ões assustadoras (up!!iados), 
t\ qunado o governo, sem dados est:\tisticos, pusiti\'os e 
co :thecidt>s, sc1u medir o nlcunce da mcdidn, prct~nde 
o:tet·ar os cofres publicos com encargoa inteir:tmcnte 
th•sconbecidos. 

Compreheuutt o gabinete que sem est.mlos prep:truto
rio~ uii.o pód:c dar um passo seguro nestu materb, qual
qu~r que se~a o nyEtema da reforma, quaesque: que 
~ejiio a;; medtdn» empregndns, e nindu aquellas procln
, .,mdna pelo mimsterio em sua. proposta exigt)m itnpr
r\o~>\meute umn cstat.istica.a mais npproximadu. da exac
titlii<> quo ·ser poesa, da. populaç:io servil com intt\vi
\lut~çi\o de sexos c idades, pnra. que se coa heçiio nlio sú 
os saorificios que o Estado terú. de fazer, uu1s o.i11<b. o~ 
te~u1tados da reforma, os prazos em qui! ellcs de,·etu 
YeriHcar-se. 

Acrellito1 Sr. prcsideuto, quo o hoor,tdo ministro du 

justÍp nà~ deiX~>U de wJ.er até CCl'to pon.io ~ 'i J:•<· .~ü 
~estu.s . constderaçoes1 quando prccnrou substttun· a ~!\a 
1ntervenç1io pessoal na apresentação désta proposta pelo· 
seu honrado colleg<\ mini•tro du. ngricultura. Fui n~.:: 
fl!cto que J·llSBOU . desapercc!Jido1 Oll apenas arJel:Ct· 
btdo, . em uma ligeiro. discussão no ~enndo, tnnsqne t.~m 
para mim ·um alcance immcnsv, jlórque, nprecin lor 
como sou da grande cohereuci:J. da. vida de S. Ex. e 
de. B~_?S a~tos publicoa, com.prehcndi logo que as w~s 
opuuues, tuo claramente tn>lllll9stnt.Ias, e que tiio prori
cumentP- se presta vil o a uma reforma lenta. e prudent~, 
repugnava naturalmcrtte nst~umir· o papel rlc vir uprc· 
seatar uma reforma Lão adiant;•.du. como n que se con
tém na propo8ta du governo. 
. · 0. as;,umpto pertencia. sem du•::<Ja :tlgnma á p~sto. d;; 
JUStlÇn ... 

O Sa. TAQUES: -Apoiado. 

O Sn~ ANDRADE FIGUEIIIA. :-'-- ••• porque untes tlé tudc 
e so?:ctndo affecta ~ 'tlroprie~la.de, .t·egnlt\ rts n!açt3es d~ 
famthu., altet·a u legt• a.<;ii•l ctvll. \ .tz,oiutl1s) 

A iutcrve.1tçü.o das socie•lude~ humanitarm", {le qn~ 
tr:1ta a · proposta, r.pparece apenas accidentaltn•~lltc,. e 
só mente Jlara emprBgarcm os seus recurso> na liberta· 
çiio parctul. 

O nobre ministro da justiç" não púde t.!cixar de co
nhcc~r o p~so d~lluellns considcraçCe~ que:'. Ex . com 
~itnta força e .vchctn?ncia,, e· em notne do pnrtitlo ri•· qtt€ 
e UJU tlo:. _ ma1s con~1Ucrauos ornamentos (upowdo:J), 11?3 
exhiLio .nest.a cnmarn, mM teve de 1 ecu:~r di.tnk desse 
estado de su~peição, em que uma contrntlic••;io o <:o!-
locill"Ía perm1te n opiuiii11 ·publica. ' 

Demolt~trn,~o asoitp, . ~~nhores, que um progrumirtr, 
?c c~anCJpaçuo co~o fo1 formulado pelo goY~rno niíc 
c da tndolc do pnrttdo consen·ador, nem pôde üHfu; til!! 
snns vistas; pelo contrnrio1 lhe repugna; niio é alhe.ic 
ao debate que inveHtigne quacs potlerito ser os resalt.n
dos de uuuL · divergencia ou Ecisi'io do lnt!smo IJurtitlc 
oom rela\'ÜO a semelhante qucst.i:o. 

(o dt!b"te llotiÍ hoje nü.o tem si.lo cno:\aminb.:t'lo p:trn 
ess~ terr~no·, ma$ julgo a disct\~sílo geru l do voto de 
gm1·as tüo iutim:Hncutc ligaua c<>>ll o aemmpt<r res
tl'icto l\obre que . tetn versado o d~bate; ljtte 1ti:io tn~ 
dispemarei de comitlera-lo. 

Senborcs, é facto tn·eriguarlo r1uc nem totl•Js O> :nem 
bros dcst•.l camara podem uccitar" propost:~ do gorerno. 

O Sn. DllQUt:-EsTu.\o.\ TmxElM:- Apoiauo. 

O Sn. A11nn.\ot F1Gl1EII\A. :-E' facto ni·crigtt .do 'lllê 
reveb-•e de<de hoje, rcvelur-•c- ha mnit•> ceda, ntnr. 
diwrgenci:t profund:t. Até un lc ciJa h:t de chec:·ar; >ti c 
futuro no-lo podeni dtzer. ?lfna como quor qtie H!ja, o 
miniotcrio. vcr-sc-hn nb:uulonudo po:· :tmigos politicCJ~ 
gue utt! agom o tem ucompanhado, se pon·cntUl'a in
biotir nas idéas cnpit:tN• do. >tm propc~tn. 

Em\S id·~as rcpugn1io profundmncnte a con<cicnci:. 
d~s.ses ami~o~, suble\'i\'Q nd lcs os nla.iol'cs o~m'\\pulos, 
j:l. nr~o . dird em ndotlt!'.-l:ts, mus Hqner em tn•migir 
sobre cll:t~. (''l"'~·ados.) . ' 

Se até hoJ~, e ainda no d~Cilrso da scrs :~o tlc hoje, 
em que tenho u honr:1 de uirigit·-me :1. cmnum, ne
nliuma que;tiío politicn de lérn lcn>ntndo, porque reco .. 
nheccmDs todos que o ministcrio 8:tlrio do st•io do l"ll"• 
ticlr> conse:·,·ador, cst:i claro que .e&te l•ól:ttlo ue cousa• 
c~e,arú desde o momento em qtte os hon:·a•los nriui,tros nüc 
re:tund" rem :'ts iué:ts cnpitacs dtt proposta. A divcrgcncia. 
ser:'t forl'osu, revel:trcr,c~ha hoje, amnnhii1 rcvclur-sc-·lm 
uo dla ~m que 11 propoeta se discutir. 

Or:1, nÓ3 ligamos l:lnta importunei:! a estn qnestiio, &. 

mais ~~a vc que tem prcoccupo.do o e~pirito publico 'do 
Imi>eno, que nmigos ro:nu somos do mifli, t•·rio, nüo 
p·J•lorcmos acom'punlm-lo nem mi•smo politicnmente no 
d::l l'lll qu~ EC prnptlZCr sncrilicur intorc~scs de tnnta 
monb. 

Datl..1 e;sa ev~ntltnlidndo, pergpnbrei : com quem 
f':lt\ i. o ministe1·io a projectndn rcfornm 'I Conntoeco 
n~o po•.l~is contar. Podeis cont111' com os libcntcs 'I Ma~ 
e.st c~s ()Sti:ío tlid(lidos em diflilrente~ · ttt"tize~: h:~ grnpo 
t':J.<lk;tl. p;rnpo repttblic:LI\o 1 gruro proprittmentc liherol, 
grupo i•rÕgrcssist:~, etc. ; demm~, cot~l cllca n~o j>oduis 
co :tt:i.t". porque entro el!cs lw. mmor r.ln·crgencw. do que 
eutrc Úó:. mesmo !\ respeito tlo elemento servil. }<;u jí. 
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.aqui citei nomes dos diff~rcnws m!Lti.zcs d•1opposi1!ÚO que 

. ~inda. hoje .ptofcssii.a as mesmns otlin.iões c puusüo cnm
:Josco que .a ew.ancipação .ec deve ·. i'u.zer lenta. c gra
dua:! mente f.Ol~ me.ios. iudircctos, e n.iio por golpes ilc 
est,nlo. 

Além de. q.ne, v.êcle bem que n..glori11 .de ter iniciado 
a irléa não podcia di8puta-Ja. ao partido liberal, que na 

· hirtoria appa·rucer:í. sempre . como tendo corrido os pe
rigos da. impopulal'idade re8nlta.nte de havê-la iniciado 
e proclamado. De sorte que ao · ~,mrtido conservador só 
restará o o1Hoso c n respons11.bihdadc d11. execução da. 
ide a. 

Demais,. o partido liberu.lainda mcsmo quando unido 
não tcr:i provavelmente grande empenho emrenlizar 
semelhante reforma, pelo modo por que 11os foi J;>ro
postn. Por . mais que se procurem exagerar as facihda~ 
des, é in ttcg:wel que :i. reforma traz embaraços .pr:tticos 
da maior poncieraçiio : hu. ue :d}'ecta.r muito desagrada
velmente ·os interesse• mais c:l.TOR· da sociedade, a se
gurança interna puhlica c inJivi,lual, u rictUe7." publica 
e particular. 

Ora, um partido que, per.1nte a. hi<toria, ha· de ter 
n gloria da reforma, que neceesidade teria de vir 
lutar com 6Stcs embarn\·o~, se, . porventura, ptidcsseis 
com ellc form<lr umn liga parn rep:Lrtirdes assim a res-

. ponsa.bilidadc c odioúdad\1 de semelh~>nte obru. 'f· 
Accrcsce que tão avultado é o numero dnquelles que 

nesta cas'~ niio podem t~ceita.·r as idéus cnpitues do pro- . 
jccto que, dndu u. cventualidit<le a qtle ha pouco me re
f-eri, ue unm scisão entre o ministe1·io e· c& te grupo,· o 
ministerio niio poderia tnh·ez obter a appro•·açiio de 
eu:~. p1·opostn. (Apoiados.} 

De . que re~:ur~o l:m~·ará. mí\o p gabinete nesse coso 9 
Diss<J!veru a camnru.'! Isso quci'eriumos · nó~, 110rque 
iriamos receber da na1:üo, duqnelles a quem vós não 
·quereis ccmsultnr, a ~anc?ão e ·n appro•·a\<iio do nosso 
'Procedimento e volt:triamos plu•iJ. este recinto com a 
força. de nm:~ approvn<y'ii.o explicitn. sobre a qucstüo, o 
qu<J por agor:L nos falta. (tlpbiados.) 

)ias podo o gonrno na ccnjuuctma nctual decretar 
n di~~oluciio de E tu. an 'meta cam,un 'f Pó de ·uma Ngcnci:~ 
temporada :1ssim ·mt.t'àar uma situaçiio política . 'JU'l. tem 
••pro•·citado dia por dia a Hta estado. no podo r e ncille 
deixadtl ,·cstigios duradouros?. Demais., ser:i prudente 
sccresccntar aos iuconvenientf's c perigo~ dn qttcstii:> em 
~i os inconvenientes c a cottflngral'ilo de uma elei~·üo 
gernl no ltrtpcno'? 

N:1o scril~ lanl'ar f) pniz nó vorticc de acontecimen
tos dcecoHhccidos e de contingcncins as mais por igo
H\S ~ ( ÀJloiados.) Niio é tudo: dis~C'lvor n cnruara, pnm 
•1ue 'I Como comparcccrieis, YÓ ~ con$crv:uloi'CS chssi
t.!entes que nos ·· viestcs provocar !l . 8cisiío, como 
compnrecorkis vús pcrr.nta as urnas 'I Co!Jtrn o l YOf'
ros nmigo.< politicos de quem vos acnbai6 de separar 
li~ndos avs libcrac~, que vos repellcm e vos rcpelli
Tiiio cntiío com :nrLis foro; •L " mdl1or direito'? Que po
Eiçiio ~inguhr niio eeri:L csm? Cunrpre confcsmr, 01a 

honra dos pmti1los, em honrá elo camctcr na.cional, 
r1ue fclinncu lc ó elht impvssh·el. (Ailoiados) . 

.Adiart<Í s :L c:unarn? Seria :~diar n qnestiio; c isso n:1o 
vos pódc occ:orrcr desde cpte cuxergnis ,urgencia na 
1lecisiio dn questão e perigos !lo estado udunl de in
certeza~. qu~ 11 mesnm propaganda costuma crc!lr para 
argumento do ~cu nso. ü adialltento serin em ~i um 
o~~coutcciln cn to gra\'e, l'orquc se a propag:md:L <! t :io for
te como Rffirumis, n;io EC poderá conter diautu tle um 
adi~mento . 

Eutrot.anto s~ o 1nini"slcrio !'-e rctil'&8 sc . (~irvn de 
respost~ no honrado deput:ulo pela provindtL doPiu\\hy), 
seria a wluç~o mttis logica1 mnis honros1~ c mi1is con
veniente pnnt os interess<!s do paiz, dacla. I' eventuali
dade a que .me vou referindo. Com ell'cito, na impo3si
bilidatle da ui~soln~ão d"' camam, nos pm·igos <le um 
r.diamento1 na impoGsibiiiuade de umu. fn~iio entre o~ 
l!benl~B tJ ·parte tloa conservadores p:ml r~r.liz. :1r-gB a 
rPformn, n~o vcri:L outra ~olu\•iio souüo a. de retirar-se 
o mini~tl!no p<' rn qne outro muis 111'\ldGntt•, m:\Ís cau
teloso, mllis imlnudo JIOS geuui11oa princípios do parti
elo cons(:r\'atlor., iiÍe~so iniciar ns metlidu~ c1 ue devem 
I'receder a reforma ·e preparar os nwio~ neccssnrios 
!•ará Lc,·a,!a. a efl'~ito. 

O Sn. PINTO l>ll ÜA.MNJ5: -Quem· :'I<Ícr. bo. ele fazer 
a. .r.eforma • 

O SR. A'NilJUD& •'F.I~roBJR•A l--. O•'illuatl'e \\epmirdo 'por 
i>ernn.mbuco;-q:ue farz . parte• ·d\t commi&Sií.O' ei!Ca;l!regMla 
·de estudar a propoYta. .do ~overml) 'aao:ba •de ·npreeent:lr 
um ax<gumento !Ftlll. :1. . pnmeira v:i"Sto. seduZy niiLI!· não 
•tem :força 81guma., e nté poderhL dcshonrar· o partido 
que ·por elle pttutu.sse o seu procedimento. (Não 
apoiadoa.) 

!'ois um pnttido no ;>odor ha. ·de renega-r suas idé&s 
e realizar as idéus dt! seus ndversr.dos só paru. perpe
tuar o seu .tlominio e impedir que estes as venbúo reu
li ~ar 't Cada partido tem a. sua ~>utonomi.<t 1 suas aspira
ções, seus princípios, seus meios de acçfio e sua res~ 
pousabilid,tde, e por elles deve pautar n sua condncta. 
Proceda cada pa~tido conforme. sua consciencia collec
tiva, proC'Ure ceder ás aspirações bem definidas e cer.: 
tas da opinião publica, mas nilo q,ueii'a realizar idéas 
tle seus adversarios, só pelo Nceto de· que subão ao 
poder. (Apoiado•.) 

Sobretudo o partido conservador aniquilaria a sua 
existencia se p:mtasse seu procedimento por semelbautc 
priucipi<J. 

O partido liberal, que explora o futuro, póde atirar-se 
a ta.es aventuras; mas o partido. conservador, que mar
cha com passo seguro e cerlo, CID terreno conhecido e 
firme, nüo póde nunca dar passos imprudentes e prati
car o mal, só para evitar que os adYersarios os dêm e 
pratiq_uem. 

Sena. um -partido profundamente egoista, perverticlo, 
aquelle que, desprezando suas proprias idéas, suns trn
diçües, adaptasse as idéas e as tradições dos seus ad
versnrios, só para evitar qtlé estes lhe succcdessem. 

Y em nqui a proposito, Sr. presid~nte; responder ao 
aparte do nobre relator da commissii.o, pergunt'ando
me se o pu.rtido conservador é um partido de cb::ns, o 
partido dn immobilidade. Niio, senb<lres, nüo é de cer
to .. O partido conservador. tem por missão realizar na 
soctedmle os pragressos, os mdh:oramentos e as refor
mas que o proprio conhecimento dos 'factos soc:~es ou 
que o p:trtido liberul te1n suggilrido. A sociedade de seres 
intelligentes c progressivos conservando progride, e 
progredindo conserva. A conservnçiio é uma. condi<)ii." 
do progre~so tnnto .. qn:mto este o -<l daqu<llln. O pnss,Hlo 
pt·cnclc-a ·no presente tanto qu:mto o futuro. 

E' por esta rnziio que a histt>ria parla'!l1entnr de todos 
os p:uzcs onde existem ns fórmas representativas rc• 
gistt·a. este ~ucto: que o purtido conservador frequente• 
mente renhza as reformas · nprescutada~ pelo partillo 
liberal. 

N:1o ha que eetr~nhar neste fncto, nüo· ha nell" ano
malia; o partido liberal explol'a o futuro, apresenta 
scmpril n idéu adi:mtltdu.; o p:rrtido conservador vni 
attondendo às rcformns t'L pt·opor\'iiO que 'n. opinião pu
blic:l devidnment.e prepnmd:L ns tem nm:Ldurecido, 

Como pois. se dizw. lm dias no scna.clo que o pnrtido 
conservador, adol'tnndo Hmn ou outrn. idétt O\\tr'or(l. 
prégnda pelo parttdo liberal, est:~ renegando suns cren
Ç:t91 cobre-se com n banclcirn liberal? Tocl:1.s us refor
lllllS, que em parte trmos adop lado, ~;obre n sepnr.1ção 
dn policia e da justiça, sohrc reorutnmento, •obre 
gttnrd:t nacional, etc., foriio apregoadas pelo partido H
bem!, que todnvia. mmcn logrou · renlizu-lns; mns 'hoje 
podet11 os consen•adores :tccit'l"ln ~ , porque tei!tos 
ucixndo passar a cxpcriencia tlos tempos, avantajar-se 
n sociedadc ·em ·riquezn, luzes c melhores ·costumes, 
temo-las deixado am:J.tlurc'cer no e~pirito publico e ~ 
itcmos rcnliznudo pa.nlntiunmcaté. Nem mnis taes idéas 
siío iú do partido liberal, <ttte pela nntnreztL tlus cousnH 
tende e tentler:í. sempre a nlllr~:ha.r p:mt diante. 
(Jfuito bdu.) 

'l'ocb.via, ninch nessa ussimil açiio àc idén~ que as vi
cissitüdes politicnu por vezes produzem, cac\:L p:11tido 
guardu. seu pa pel, com os sons recursos, suas trr.cli•;•ies 
e meios de llC\'1io . ( Muilo bem.) 

r-Ins em i'ch11:iío li. questão do olcmento servil, c• •Jlle 
se observa, o C[Ue [cz o mit!istedo'l Foi lqgo 1is mc,Jidns 
extremas; n. isw fnr:t dizer iL l>l'ocagaudn.: " Niio JhJ:I
mos sntiduitos, queremos a :Lboli\'110 total, ;mmediat.~ c 
pro mpti1. " ( AJ>oiados .) 

A s~~obcdori:J. aconsrulmva ·que ae ar.eitasso o .pcM:I-
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~cnto da emancip{!Çií?, que :l'oi. apregoado P?lo partido 
liberal, mas pam renhza-Jo. no ntCJdo dó pnrttdo conser
vador, ,com me.did11s indirectas.ou mesnto coro medidas 
dh:cctn.,, <:>mpr,eg:vlns· nti'>M n;pós outraA, âR írtais inno
c .. mte' ·ant~B tl<ts rnnia.no.clvas . . (Apoi<Íd.us.) 

Senhores, apreciarei em poucas pu.lavrns; vi& to que me 
uqho fatigada. e adoentado, a. oppor.tunida.de dn. apre
sent,Lção dn.propoatu d.o governo, asaim ·coro o da· pre
sente discussão. 

Os gover110'; entre ·nós lutiio com a mnior difficuldade 
em . obter d0 corpo legislativo no curto pcdodo dos 
seus trabalhos as leis annuas, os meios de viver, a 
fixação de forças de terra e de mar e os ·orçamentos; 
or\!.1 og9·.-erno actnnl não póde;prescindir desses meios, 
porque antes de tudo e sobretudo cumpre viver, para 
ao depois emancipar. 

Entretanto, o governo, atirando :í. tela da cliscuasão 
a questão do elemento. servil, por sua natureza incan
desce11te, Iigan.do~lhe. a maxima importuncia, preoccu~ 
pado com ella prefere outros trabalhos importantes 
(apoiados), '' fuz-nos perder UI~ me:.: de sessão (apoia
dos}, s.em c11mr dos meios orclinuri<ils de vida .. Se antes 
de obtG-los vem ocCUJ?Ur-nes com·.eatn ouestfio qne ha 
de dividir·-nos fatal e lrresistivelmente; Õ governo aug
meuta as difrlculdades natumes com que lutíio t0elos os 
go,·ernos; nii.o que lhe ponhamos ernbamço, teremos 
bastante patriotismo para cnmprirmos nosso dever 
(mui!os .apoiados); .n1as o tempo v<la, e poder:i~níio che
gar-nos. 

Por que razão niio tru.tou antes dos meios de Yida e 
das re(ormn.s ha tnnto tempo apr~goacb~, das reformas 
que siio preparativos necessurios, itrtpi"escindiveis da. 
Cioancipal'iio? Por que razão 11>io deixou para os ulti~ 
mos mezes ll.a sessi:io t~ qttestiio, ait1da nüo estu<laua, do 
elemento servil ? · 

Níio é sú isto, Sr. presidente, por illtlior reserva que 
pretendt! imilÔr-mc, como é do meu dc,·er, 6 impossível 
desconhecer qne a· orit7cm do pensamento emancipndor 
pairavn em altas regtões, foi DSsignnlada por factos 
publicas, not.orios, e por isso a elltt ,me refiro. 

O Stt. JuNQUEnu,:- Regiões que dcwm estar fór,l 
do discussiío. 

O S!t .. ANDRADE FtGUiliRA:- Jií. declarei que me im-· 
poda reservns , e se adduzo o facto que foi !ta dias 
ns1<ignahulo no senudo por :fonte uuthenticn, o Sr. con
selheiro Zacarias, é.sómente par!J. pateuteat· a re.pou
sahiliclude daqucllea que não lhe · ~oubériio re~i~t.;r, 
(Apoiados.) 

üm, ttchando-se ausente o monnrcha hrnzileiro, que 
por sU>\ illustraçii.o, sua h\ngt\ expedoncia, tnnto co
nhece o~ hoinens e ns 'Cou~as deste lmperio ; cntregu .. o 
poder a uma regcnciu, que. I\ fraca porque é temporuria, 
para que· pllrtnrbar·t:to l'Udc.menco o~ poucos tlins du 
govct·no dt\ no~stt grl1.ciosllo princczt\ com uma quostilo 
<;tte vui, pelo menos, dividit· o partido que governt•? 

Niío parecerá por um lado que o general da ir.ltin 
(corno disse o bonw.C:o Sr. conselheiro Zacarins, chefe 
do. primci1·o gabinete que receben.a inspimçüo c a ini
ciou em ·documento oiliciul), nüo parocor[L ..te•s es.piritos 
mo.!e,·olos ·ou descon\entcs·(e o paiz 'vni co•1ta-los em 
grande nnme~o clent1·o do ponco tempo) que o 1nicbdor 
<lo.idea qtliz deixar o pai:.~ em cowhustito para que n 
questão se, resvlvtt em sua auscncia 'i (No o apoiados.) 

Longe de' mim se)nelhante pensamento ; nct•oc!ito, 
ao· <Joutt'lltio, que no momento do menor perigo o pri~ 
meiro cido,dr\o que lm ·de acudir aos reclarn(ls,da patria 
ser:i nquelle :t quem rcHpcitosnmontu mo refiro. 
(j\fuitos apoia!ias.J 

Allttdia nos miilevolos, uos maldizentes, aos de~con~ 
teutea, qne potl.em ser inolinados :t n.:~rodita~lo. 

Aind!i., espiritos cultos, elcvat!os e do bo:t fó podem 
l'cceiar .. perigos mu tlisonasiío.e soltl\'iio de tii.o terl'ivel 
problema dtunute n nnsenoüt do monarcha.; a prova a 
tendes nos diôcnr&os profericlos no. Renndo pelo conse
lheiro Nt\bneo, o ntais nutorisado chefe d<t propagand:t, 
e pelo illn>trudo depnt:~do pelo Cenr~ nest:\ oumnrn. 

Benhorcs, ó prec1so niío dissimular : o preconceito, 
O presnpposto, real OU 11iit>1 q l!e grussn 110 jJUiz, de tjtiC 
a cmancip:t\'i'ío Imrtio de regiões inaccosstvcis, pócle 
l'rejt\lliCU! muito gr:wctnento us instituiyucs mona\'~ 

chicas neste ra.i:r.. O verdo.deira amiga da monarchi-a. ll 
uquelle 9-ue adverte, niía aquolle· «J.Ue lisongêa.. 

O ma1s ·forte lll.ço que· une 'ttm· povo a<J sen gPverno 
é o 1nço do intcre~ae, legithno e·grnn·de, dw ee't' bem 
governado, de .ver a. su:t ~-t.!gtu'J.tn~·.tt; indishlun.l stsst~gu
rada, a .sua. propriedade· r~speitada, as suas opiniões 
acatarias. Quu.ado, ao cotttrario, . um 11~vo; que aiudll. 
niio está preparado para reformas adiantadas, embora 
sublimes de philosophia, é,tlssim chocado de frente pot 
uma idé•t· que sahe armada: da. cabe~a ·de Jupiter, que 
vai offender ao·mesmo tempo·propriedttde, sentimentos, 
ot·ganisaçiio social, interesses Jlrofundos1 não ha1•erá 
perigo em .semelhante situaç;;.o'l' · 

A' confian•,'a que, tem até hoje cercado o'·tbrono no 
Imperio póde succeder, níio direi a desconfiança, por
qu.e os · Brazileiros niio a. poderiio i'-mais nutrir a: res
peito do seu· monaPcha:(apoiado3); p6de, porém, succeder 
a indifterença. que é politiemnente peior em seus resul
tnd?s do. que qunlq"U:êr outro sentimento, ainda mais 
acttvo. 

Attendão os honrados D:'.inistros para as con~cquen
cias r1oliticns deste facta;para as consequencins da in
ditrerença dtlS classes ·ricas do Imperio, dos proprieta
rios, dos lavradores, que f0rmüo por assim· dizer s quasi 
universalidade da nação. A monnrchin. no Brs"Lil nii1> 
tem, como em outros paizes, por arrimo a grande pro
priedade hereditaria., dão tem umn. aristocra.cia podero,Sl\ 
que a a;npnre, nii.o tem tradições, po~quo nasceu outro 
dia e é uma. del~gar;;io da nação, como .diz a c.')nstitui
l'iio. Se lhe faltar a bitee dos grande~ interesees, f e lhe 
faltar c•~:l. confiança, de que tem >ivido até hoje, o com 
que tem procurado cimentar-se, quaes iicar:\õ sendo os 
pontos de npoiG de tuo re8peitavel ·instituição~ 

\'ê<l\l: ao mesmo tempo que se abaliio assim os fun
damentos de nossas . instituiçucs, a propaganda j(, 6'€' 

manifesta no pniz publicamente, os jorrmcs, os clttbs 
repttblictmos ! E' llste \UD facto que poss\ p;).ssal' des
apercebido aos olhos do mini•tcrio " á pcrspicaci•~ do 
partido comerl'ndor? 

Bem sei que o honrado )'residente do comelho ha de 
por certo responder-me: «Exagerais muito a proposta, 
enxergai~ nolla uma boceta rle P:tndorn, do que viio 
sahir·touos os males t\~, mundo, , :Mns, senhores, oü'óru 
o brilhantismo da phrn~e oorn'qne "cloqucncia.utticudu 
S. Ex. costumt1. ornur os seus pen8amentos, o nobre 
minbtro niio exugerarti nunca os receios que nutro n 
semelhante respeito. 

Heceio com cffoito que as culamidntlPs que uma re
forma .impen,;ac\u. l)ÓUl\ trazer, que a miHcl'ia que ha clt• 
tl~rr:unar pat· todo o pniz, que o descontontmnento de 
todos os g.enru·os,.que todo» estes sentimentos em fenueu
ta~iíCJ1 pode,m protlnzir consequencias muito funestas con1 
rdll\'Úo {w institnições :fundam•)ntaes do Imp~rio ! 

E, quando mesmo o futuro desminta t>"io melanc<:>lieas 
previsõeB! é dever dos mantcnettores ttes,ns iustitui1·ões1 
é dever tio pn1·tido conscrl'aclor precaver em tempo e 
proctmtr corrigir os vícios e defdtos rle idúus que po
dem trazer semellwntes calamidades. 

O nobre pl'e>iúeute úo conselho podcr:í. nin<lrt m·er
ha.r-me de suspeito, l>orque nada quero, porque l·cpre
sento o partido chiJ;ez, a immo\,ilidaüe, porque sou 
retron·ruuo, empcrrrHlo. 

1\:h~, seühores, quantia o honraüo ministro do impe
rio pediu em tSG\J que o projecto sobre matricula dt• 
escnwos :fo8se a tluas commiseões d:t casa, o humilde 
orador qtte tem a honra de dirigir~se {t camar!l tomava 
pa1·tc em umtt discussão sobr" o projecto quo pro1tibiit 
a ~epamçiío do:' conjuges na venda de escravos, e tlepois 
de proclU'Ill' melhora-lo couclnia o seu discur~o profe
ri!ldo as seguintes pal:wr,\s1 que resumiíio cntfio, conw 
t·esmnem hoje, todos os sons principias abolicionistas : 

" Tu! é H seria de considerações que tonlto H oJferecer 
contm o projecto no sentido de melhora-lo. As suas 
Hlúas capitaes ett as aceito, porque filiiío-so ao systema 
de me<lit!as quo lws hüo de trazer com o tetntJO o pre
ciso respiro para esslt· generosa tendencia · emnncipa~lom, 
que tmbalhn fortemente as eutrunhus da souieduclt• 
moderna. " 

Quem nssim se exprimia em 18G9, quando nilo se 
tinhüo ainda improvis>\clo os cnmncipttdores desta cusa, 
(Juttntlo tt propng~>mb niío Ec lnwia rcvch\do, nem no 
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=0!1 ·~,. esN.· ~#O i.tia.etinich.e incerta, %liO p6ae 
xr '&COÜII~ d$ rettopaao; ele mimigo ele toda e qaat
~uet medida teDc!ente a :reaolnr e0211 PrudeDcla a..quu-
::it> do eleaen!n senil. · · · 

QuetelUoa a emancipaçio, ·sem dll~Ma, m .. 'J>Or ou
!:l'o• meios que nüo aquilles qUe, com .precipita~, ll06 
affeneeili. · · · · 

QuetelXIOIÍ '.a . eiwL'Dcipe~, U>&S conciliando-a com 
intere~HS muito eerioa do paiz, com a cmlem publica, . 
tl)m os illter- eeonomicoc, com os proprloe ~ 
elo Esta.do. ·. . . 

Quer..moa a -.mcipação, DlB!I n:lo eerla.!De&ote pelo• 
meias-por 'l'le "'ela e a-propagud& que dirigia a · 1êm 
woctirndo usoalhllr no Impetio. -
- Smhores, desenlpai -ao filho de tuna vietlma ter 
'~teste roommto de récordar. um facto que depile -muito 
contn o _modo por que a prop•gands se tem revelado. 

A coDJtituiçio conferio ao chtlc do E&tado a facul
dade Fecl~a de co~~~mum as ~nu, de -perdoar oa 
orlmu noa catos em que a segur"'ll~ do l!:etado e o 
bem da huaiania..de ~~&aim o ncozuelliasaem. 

Pois bem; sabeis· o que -l h a muitos annos eES& fa
onld:ide preciooa naa llllio. do .D* poder modendor, 
=msel~o -e ~giao por ministros complaeentell'f 
Tem •icio nm ·t:r.cellente recurso plll'& tn"O~tar os .e&
~TOs contra. os senhores, pa•-a emll.lecer a. . implllli
.u.de m&t$ hol'J'OTosa que ha no l'..U: • 

.A. lei conced'eu a. faeuldade de perdoar J?VS euos 
~:ttraordinarios de· ell'O no julgamento, unparavel 
pelos recursos or<liuarios, ~~ IUDa pena legal por d~roais 
~<:~t:l em um C3So especial; mas nu'IIC& automar • 
•ozma. da propag~nda., conforme tem oido pnticado 
nelõtes ultimoa ann011, 4lm 'l"B .nenhllllla pena de mol't$ 
se ha totu:tdo dectiva contra eseravoa. 'Podia. o legU
!i:.doT c:onstituinte ~ ao poder mode:ador a :faliul
dadc sin:;uJ&r de annullar a lei, obra do _poder legis
lativo, e os. j~entcs do poder jn<llcümo, e~ 
ricamente abolindo de :fa.etO 1UilS ~~~ .legalmente 
tlecrttada e ós jnlgamentos qlle a ·appã~' 

.-V. EJ<. e a a~~& eonbecelll o facto verilieado ba. 
J'l(lnco em Alias, provincia de_ S. Paulo. Um escravo 
~e<h ·ca.sa de-seu eeuhor, dirige-se 110povoado,mata 
uma criança à~ 10. &nllos, que nlllle& tiniU. visto, apre
:sent:>.-se ao .delega.d~ do termo, e· deelu& : ~Fi>: eota 
mor..e, porque fico livre ! " 

Ao mesmo ttmpo que por factos o poder moderador 
.ae ni ru;aim revelando; sem dunda. por COII$elbos de 
minàtro_s o conselheiros C?mplacenl:e.!, _ espalha-oe JlOr 
~tre a escravatnn, no lntto de esperanças e:r.agerada5, 
que o chefe do Estado é o maior proteetor dos ucravos, 
~ue- o ~bst:lc:~ está. 1106 ~ores. O que se tem. ~to 
:no senado é ·dito em ontrll. linguagem. 'por f(na, e m
ielizmente-com. outros into.\tos.. 

Se a e,peranya. !e Dão realim logo, se não etrtrão .:~o 
~zo da liberdade, não é porliue lhes falte a proteeçio 
<llvha e a dosllltos po<lercs do Estado, mas é sim por
çue o• senhores lhes l!mbargio nas gavetas as cartas 
de liberdade.Eia-a.bi o ·queeonvinh:L averiguar, porque 
é um perigo : no momeuto em que o escr&V6 $e eotu
pe:netrar cieata ídéa, ai do &etl senhor ! 0$ eeus <lias 
i:Orrem illlminente perigo. · 

O Sr. presidente do consdho julga lll11ito estudada 
.~ qn•Sliôo, a opwião do psi% '!"tu"lo conb<:cida, e todo 
olle arquej:Lildri pela emancipação pelos mcios que o go-
.-e:rno prefere, e até por outros mais e:!:&gcncfos, 
J>Orqu~ no conceito de S. Ex. a propost:l dO poder 
"xecutivo é 'lllll modelo de moderaç:ão. 

Como, porêxn, se revelou. -voto na.cional9 Se olho 
pa:ra as· eamlll:U legiahti..-as, que ~ os orguo• com
petente.. do -.ato na.cioual, .,.ejo o seua.do em 1867 e em 
1868 r epel!ir po:r uma votação e:tplicita a política do · 
~mete de. eutiío no ~te á que.'tâo cio elemento 
servil ; em 1869 e ~870 apoiando a politic:a prendente 
e :modenda dogaõmete de 16 de-Julho. 

E neSta. .calil:n-& durante 0!1 mesmos annos o que i;c 
-rio ~ Os~· do-.i.s ~das reaes do paiz1 o pa.rti~o eo::ser
Tador e · o -parti !lo libe:al, taxando de lillprudente o pen-
=nento c!& i-efo:rma. - · 

O paTtido progr~o putido o1lici31, que :1ão po
aia desmentir- 3. Sua. origeD7 e qi:te :por !orça: h:!. -.i& de 
:cinhar a idélt official, ap<nav:a.-:~, = :>penas romo 

prOmeJU., 'ft.,"ll . e ptomettencio ~~la paira 'oeeaaião 
mais opport~u~a.. · · · · · · · · 

-S. ae.êea ozgioa.. CO?ÍU~~.~-2.~~ uaci<i~~ 
farmotl a ou.tros DW.CIII da_.._..._....,.._,, como·seJao a 
ilnprenaa, as petiçl5~ ios cidadãos, o qUe VemoS Y 
Nenhuma :r~n~o IOlicltando meaida& . directas 
de emanCipação ; pelo contrario_ & eamara' tem neebido 
ji, e. :reeeMd dentrO .em pollC08 dlas,~t:açõel em 
sentido oppoato. A. -m>prensa tem a~;paremdo; Um ou 
outro jbrn&l Da.a capitaes das promC~U, onde u cou
aas se paqmo muito · di!"eréntemente, pC~r~Iue ahi ha 
polici4, ha ~gara:>ça, poucos uciaV<~s,e oobretudo pou
cos que oa po$1Uio, Utll ou outro principio theonco, 
merameate dOu.trinario, é avutàdó, mu eempre oom 
prudencia, r;empre etmrellexio. . · 

A.rgumenta-ae, porém, com ae aaiOCiaçõel de euid.a
de. Mas, senhore.s1 o que a~cão u as1oc~õuY 
Que o Paiz 9.11er rUliz:v 4 emancipação pelo a,atema 
m&b na.tDrt.L,' por tua. conta, por oonta de tod()ll.l.quel
le q_ne posaue eseravot, 111&8 ama a emancipas-ão, . al
foma.-oe i. sua cnata; é natural, louvaTel, e dkei pro
ficuo . Nio invoqueis, portauto, e• aetos de """""ia~• 
de carjda.d• par& apadri!lhar O'l!J'Itezn., por que preten
deis re:illzar a e111anclpaçio ; pel_~ contra.rio, ellM eúio 
em perfeito antagonismo com elle. . . _ 

O aTgnmeuto é este :- paiz q= reali~ a eman
cípa~1 · logo, q_ue-r a 'Proposta-; ma. en ~:-o paiz 
quer realizar. à emancipação 'j)elos :meios IIUa.vtS de que 
n.i uundo em larga escal& ; lcJgo, o pai% nio. quer ot 
meloa 'riolentos e directoo: de que procurais 1aJ!ÇU mão. 
(..4~-~ , 'L "d'-C • b . • ::;r.·presidente;para perceuert =4 t&el, aat& omw 
simplei bo,. sê~o, a :mai& inattenta obGtf"açio olos 
fac:tóaí~faCtoa:lreqneJ>tes; mae infelizmente par& """"ibi
laacontn. a torrente arrastadora da propa~da é:a.eces
sa:rio ter --.:im& qu&lida.de mala : sabe%' desprezar o ·~a. 
que ae procn.:& a til-ar sobte· ·aqnellea que não dliVld.ãO· 
paasar'atémesmo por escravagista.s. Segurameli~ ~ . 
não é ~ por este JIJeio que ae ae~Te bem· ao paü; Dão ~ 
oceultando a vtrdade .J não é - ptocura.ndo to:riia-lo 
nação mais adiantada ClO ~ ~ente é. - . - -

« Somos a uniea naçãO cbri.8ti, disse o nobre _.ta
do relator da commissão, que COIIServ& & inltitniçio 
da .escrav:idiio.• Scnhano,.ofaeto é.exacto; Dl!l' a 'bis
tona recon~cerf. que, •e por 811&1 ClrCllrllStanCtaB J«U
lia:es o .Bruil é & ultima _ nação q-ue consen& a lDS1i
tuiçio da es=vidáo, é tambem & ~ 9.ue DI'ÜI 11&
c:rilicioa 'I'Oluntarioa telll feito plll'& e:r.tiDgtu-la. (Jp~ia-
do•·J . 

Em que paiz ae viojá. este moVÍI!lento generoso de · 
emancipação 't Em _ que pa.iz aio_libel'tad011 oe escravcs 
em porçães, privund<>-se !amUi~s illteina não s6me:nte 
do.quelles instrumento& de trabalho, mu do ~pita! que 
nelles está repre1entado, só pelo pra%er de liberta-los' 
{ApoiG<io6-) . . 

Qual é o paiz onde a. eondi\)io do ~no foi Mmpr<> 
e. ê h oje priucipalmtntelll!lia sua-ve do queueste'l Oude 
c:om mais httmSJ!icillde fQi elle trat.do't . -
P~a achar = emplo semelhante, awoxima.do, mas 

llio identico, ter--ae-bht de recorrer ás X'Cfu'blicu hea • 
)lanholu da: America do Sul: nhi a instituição senil 
formava uma insiguifie&ute :fmeção d& população total; 
mu por que motlo foi J.ibenade't Pelo processo lento 
de. que se -.ai usando entre nós, por meio dot! contntos 
de coartam~ru~ entre os senhores e os · e..ocra.vos • 

:t.w um ~ema que é tii.o segum em Eeu proooseo, 
e tão effiçu em seus resultados, repnguou profmul._ 
menta ãa hnpae\encias da. propa,<!llllcla. · }rao eonvém 
uma solução tão lenta, que nos faria p- como bar
baros aos olhos do mu!ldo, por tão la.rgo tempo.· 'V e
nbio antes as ngitllções, -ven.não :mtes os_ golpes <Ua
matico~, porque este• dão r;lori:l a a.J.,ouem, porque tstee 
:lerem a. ima.,~o, porque estes noa a'DftSellt&riio 
aO$ olho• do mundo como na~ ch:ilisadâ que 'aboli:.. 
moo t:rsgi=ente a. ~=-vidão ! 

Muito tinha 3in<U, •enhores, a dizer, mas 'cho-me 
:fatigado e incommodado -em mlnhr.. s:1ude.;. - .. 

0 SI\. G).llA Cz:aQ~mA: -Is5o é dep!ora-veL 
O ~ •. -.A.'iDI\API. Fu;uEIBA: - ••• oo:oc1uirei re$poudcdo -

ttoco::;vittiu•t:ulte que oho.o.1'3dop-residente do COliSelho 
nos dirigia ho:1t1:111, :l. nós os susten.t:>.dores da emenda., 
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e a. mim especialmente, pl!ora que tivessemos pr.udencia~ 
Pois bem; procurei neste d\~curso guardar a vo.nta
g!lm da moderação: entTeta.ntq notai. aue esta prudr.n
mn! qué podeis obter de espíritos já predispostos para 
mruores calamidades, talvez a não possais obter da 
nação 1 porque é difficil guardar prudencin diante dos 

·,canhões Krupp. {.Muito bem! Muiio bem!) 
(O oradot· é comprimcntado por seus amigos;} 

Sessão em 30 de 1\Jaio. 

RESPOSTA Á FAU.A DO TRROI'<J, 

O S:!t'. Duqu.e-Es'trada TeiXeira (sig
nacs de attençao):- Sr. presidente, um pe~sadar . pro
fundo, o grande Pascal, escreveu o aegumte pensa
mento : para bem apreciar-se um painel só ha um 
ponto indizivel; outro qualquer é muito perto, muito 
afastado, muito alto; muito haixo. Na arte da pi11tura 
a perepectiva o designa; mas para. as qúestõet\ ~ociaes 
quem o determinará. 'l · 

Desde que se agih• no pai;:1 sobretudo . desde que 
sobre o gravíssimo problema da. emancipação do estado 
servil tomou o gahinete iniciativa, qull tanto 'impressio
nou o paiz e a cnmara, e a trnz de certo modo diVidida, 
tem-me surgido no espiTito constanteroe1lte nquello 
pensamento do celebre philosopho, e hontem, depois 
do deb:~.te brilhante que aqui ee a~·rio 1 dépoís dils osci!
lações e emoções qne todos, membros de um·~~~ par~ 
tido, experimentámos; depois desses receios, dessas 
ameaças de desharmonia e. diviaão política neste recinto· 
manifestadas, desh::trmonia e diviiiiío qné espero em 
Deos não nascerão, cu lastimei e contínúo a, do fundo 
d'almn, lastimar nüo nos fosse dado a todos nós deparar 
(·Om esse ponto unico verdadeiro, pelo qual deve s~r 
encarada, estudada e resolvida a. momentos:~. questão 
sochtl, · em relação ó. · quul entretanto como partidarioa e 
como Brnzileiros ·nos nehnmos confundidos em uma só 
nobre nspir11\)ão1 visamos um mesmo ·fim grandioso. 
(Apaiatlo&./ 

No reco hímen to do gabinete, no monologo conscien
cioso do ]Jntriota, procurei pesar em recta balança, com 
a maia refteotida justiça, quem tinha razão, se os sus
teutndores dn emenda que ora discutimos, ~e os seus 
contrarias, e tudo me induzia a ncompanhar nquelles. 

Vindo, hoje, contarmo devo, cxpeuder nesta tribuna 
os moth·os de miubs. dclibcrnçiío, oomeçu.rei por de
clnt·ar que tnl emenda niio põde ser devidamente aqui
Iutadn na mesquinha e fal~Eo. bnsc a que, com seu tu
lento o 1•restig101 tontou reduzi-In o nobre presidente 
ilo conselho. (Nclo npeintlos.) Nem clln deve set nmeij
<iuinlmda1 net;l .tem ilquelle. alcance . poli~i'l~ <rue 
t~mbem mdev1damcnte lhe qmz S. EJC. tmprumr. 

Sim, fenhores, S. Ex., com sou il!ustrado tnlento1 
com · au·t voz c!otiUente, tratou dr reduzir a · questiio 
da cmentl1 o. uma c1n~atüo regimentnl, c disse: -certa.
roeute, se, sem 1t oinendn1 votnnlcs a respostn á f:tlla 
úo throno, sobi'etndo e:tplicada como eu a explico, 
niio vot:~reis o projccto de cmancipa~ií.o constante d11o 
proi•~stn dó go<·ct'JJO; . torna-e e portanto ociosa ou 
cnp1tchos:• srmrlhante cmcnd:t npresentadn como 
garanti:~ da libcrilmlc da cnmarn na discussão c votnçiio 
dt\ ref<:ridn propo;ta. 

Senh\)rcs, 'l''ftndo :\ illw;tmi'Üo . e l'''triotismo desta 
:lttgu~t[t t>oscmblén n1\o fu~l;CH\ basbtntcs Jltun niio mlto
ris,tr 11 pcclllt d~ futil c calJrich•Jsa nn dcft<F:.\ de qu:llrp<er 
nmcntln, b:;,:t:~na a lllR(,llltude do o.•sumpto: ahi temos 
as con ~i ·lct·açõ•· s co:n que o illuHtt'c proponente dell:t 
fi furu.lnnHHltuu, pn.,·n l~ :o~t.r:.tr que tl liobrc ptc~ idcntc 
do con~elho n f.o l t~Jn "nNW:t<lo convcuicntemento 11 
'ltle&tií.o. (.l)l.oi"'lo~.) 

, Entl·c un·orar :~ _o~1CUtb n'umt\ qttc~tno lwliticu, 
numa ltntHt de tltv""" <l 1t cnrr.arn, e tmnsformt>.· ln 
t1 'unllt ~itnplc l• rpw; ti1v caprkho~a, ba um cspnç-.o ill1-
menso. 

A olncntla . . niio é iw~.ignilk·.111te, tcn1 clcvltdo nlcnnco, 
tem ütn Cltl'>:ckr pHlil:ico, lll:ts k~itimo c imH><.'<mlc ; 
tende.'~ r~slnura<;ito e t!Hf~stltlus ptet·ogntivas ptn·lnmcll-

1 (li\! O v 

tàr.es (apoiados), que de certo modo têm sido esqueciias 
{apoiados); é UJ;U protesto . erguido em beJil .de. grandes e 
legítimos. interesses; principalmente da lavoura, a. quem, 
s~gundo disse um escriptor, p!U'ece que. se tem preten
dtdo e &e pretende fazer, em vez de :feliz e próspera, . ai
lencioea. (Apoiados.) 

Portanto; acudindo em sustentação dcasa. emenda, sem 
deixar de continuar a. vota.r t.o governo respeito e con
sidernçiio, sobretudo ao illllcstrado político que se acha 
á frent~ delle1 meu intento niio é hostilisar a ninguem, 
mas •im propugnar por uma causa jnata .e patriotica. 

Se porventura lllguem ha, que, ouvindo hontem o nosso 
debate, . ou .. lendo-o . hoje na imprensa, entenda t{Ue 
adrede circumscrevemos d~ma.sindamente a. . discussão 
afim de, collocando o gabinet!l n'nm terr.uno eatre1to e 
eaoorregadio, fazê-lo tombar, enga.na-se completamente. 

Hoje tentarei als.rgar mais .o debate, mostrar que, se 
elle hontem gyrou nos limites da questão do elemento 
senil, é porque; pel10. eu& mapitude e pelo procedi
mento do governo, tul questão tornou-se verdadeiro 
eixo de .to. das a.s questões .<J.ue têm .de se d.ebater.nesta 
sessíio, e q ui9il. nesta legiela.tura1 e em relação a ella. 
sobretudo deviüo nos merecer p!U'ticular cuidado as 
idéa.s e a marcha do mesmo g0vemo. 

Se lermos com animo attento o. blla do throno e s 
respectiva resposta, veremos que l)em Bll põde dizer que 
ellns abrangem todo o circulo das reforma:i ;politicas 
que todos os partidos têm agitado neste Impeno, sobre 
tudo em reeênte data. 

O ministerio indica-'nos a reforma eleitoral; no sen
tido de maior pureza. .é liberdade do voto, indica-nos a 
reforma judiciaria1 nó ilelitido de alarga.r ouanto possí
vel as franquias individuaes e tornar s prfsão restricta 
ao caso de ultima necessidade; falia-nos mais nu. refor
ma. da guarda nli.ciõnál afim de tirar-lhe os actuaes 
o nus i recommenda-nos finaliriente a reforma da.l~gis-
lação sobre o estado servil. . · . . 

Por uma omissão que não sei explicar, por uma la
cuna condemnavel, que j&mais perdoarei a S. Ex. o 
Sr. ministro do imperio, nado. ·di;-. o di!lcurfo da corh 
relativamente á. reforma da. &dminilltraçi\o local, nem 
~obre n da inatru~çú? p~blio~; a respeito dSJ;I quaes seu 
Jllustrado P.'ilteceasonmc1Ó.ra 1mporlantes proJeotosl i:• 1 
sobretudo, lastimavel o. omissão ·referente á insttucçiio 
publica, precioso ~smo de serviço ; credor, sem duvida, 
de grande attenção e estudo do estndista, e assumpto 
que ult~m:i.mente tem al~.ançndo até doa particul~~ores, do 
nosso publico, uma solioitude e nmnifestaçües genero
sas, que muito honriio este paiz e partioularmonte esta 
on.pital. (Apoiados.) 

Mas quem, encaru.ndo este progrnmmn ministerial 
deecnrolndo V. face do paiz, e ml!:is do perto uoa olhos do 
pnrlamento1 nüo J'econbeoorá. a solidariedade ljUe deve · 
prender tortns essas reformas, nlío MentirA que impos
sível é isolar uma. de O\\tra 't Deaconbec<i-\o 11criu. igno
rp,r a solidnriedado c1uo prendo as divcrstts pnrtcs • do 
org:mismo social, serin negar D. in tintllo ligaçiio quo existo 
entre os membros do corpo dn sociedade. 

Assim, pois, umu. vez que samelhnntes reformas siío 
simultaneamente nunnnciadas il projectadas, devemos 
redobrar de cuidados e ds csfor1'os, niío nos.~ licit<J es
tudo.-las isoladamente, abstrrt.ltindo ttm11 da. outra, Forç.(~ 
ú examina-las fllll si e etn suas relnçüos entre si c com 
o nosso estudo social. Cumpre attender para us nossas 
circumstaucins, parn o alcance que vão ter no Reio do 

pai;: d · · d ' d t · ' t · ·"m n mal$: . epo1a es c programm(l. o mm1s cno 
apresentou \1ma uniéa proposta, ocm sorprezu. t.n1zida 
,t ov.maru dos· Srs , deputGdoa1 pelo ministcrio dt• ngri
cultura; tal propostaera.relativa {L crnt<.ncipnçiio. 

Qual n conclusão, St. presidente, que ~e tlcwJ'ÍIL tirar 
tlcsae prvgramma . c desse procedimento .do •:linistc•:io, 
mórmcnte quando elle veu!lo-nos, por nssnn dtzcr, OC10-
Bos, c s:J.bendo quilo c~trcit(\ ~ o csp11ç.o do q\\utro mczes 
ele ecs>iio pum a magnn e melindrosa turcfn quo noB l>ro
põo o anbclnmus cumprir, niio mnnda pOr nu \n'llem do 
ditt nenhum doH importantes projectos de lei cllll.iorm1os 
e ~tprcscntado:' pelo gnbin.~t~ de I G do ,J ulll<:> 1 o c-:Jnccr.nen
tcs t\s mc~llJtlS reformas im!ic!ldas no notuulJ!rogrmmna 'i 
Nem uo menos ~o pl.lu~t~ em fnzer disctttn· n. rcformtlo 
dtt :ultniui>Jtnl.\'ií.o local, j:í em 3• disou~siío, e, O f!UC 

5 
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·aind&c•e mais·-nem:mesmó<o ·-projecto dinefo~a dà 
''~. - ~- ;;tiblica;·C{"l~~~BU& .. _,op~~iei'-impor~ 

! .-tanoia.~~a.tareza'·~-o' -<!p'Oveltoeo•e ·O.es-> 
àpaixoaado;.deba.*;'e'l~'l!2.85ar ·em~mbaa·a$casa.s 
do parlamento ~m adhesãO e·oonburlo'de todóa:oà p:r~ 
tidos~·· ' · -.: ... •--: · ·. · · · •. ~: '· ·. --... · .. _ .. _.,.- : · --_: •· · · : 

· · A~iOODBI~cia;;logiea;<mftitavel: de-·tv:doisto;:e que 
· ·se-,G'mimlltii:iio d~tftomover-todàs · as 'ieforiíia.s d~ 
·~ué faU.a.;-a:que:eonBidera ·. ca.pital:; coin<·a.,qual parecEI 
· ideBtüi~'-· .re::por ~j& 'To~o:mostra.• q,u~_r con· 
c:e.nttar- :C{UUr~os-eSforçosi ·é ·a·:eman~o que 
a: fonaul.Ott~ em.Slia -proposts. Assim; o:propmma do 
govemo;:e todós;_os·&e118 ~ctoB'·ehamári,io·a ~~~o do 
paiZ;• .é' pri!lei~ente·~eàta camam; para a ·questão do 

· elemento•serril • .- ::•· . ·,. · · · · · ·- · 
, ~-pois;:expliilad.<Y e· jmtüi.'3àdo . -o ' nOI!so · ptoceder; 

·apieseut&lido-'a:eme~· · · · · · · . · · 
' Nós:-.que q_ueremOS"'8.tl;O!Dpanbar-.O "E-inisterio ·a que

remos deliberar! càm·a~urio •desprevenidO) IDas ·.tambem 
esclarecido sõb-:e':tãó -~omentoso assumpto, nãO podia.;. 
moii-'deixm-~de cbama:-lo: 'Para. o de~ate -da. respostu. á.. 
fallà; :do tlirono,·-llio:nos-era; poosivel :deixarode agitar 
a discussão qua-teve hontem;J.ngar" (Apoiados.) 

:Ad.'d.~-~~mas Teliex:~es ·· ~rroborant!o ·a -verda
de: que •enuncw· sobre· -w_soliedanedade·. que· -enlaça as 
gra,ndes~ormli!':qné :o gov~rno_:~UD.Cla _querelislmul
tanea.~nente•J:eah.zar •. ;DepoJS m&l8 restnetamen~ me 
occuparei com a emenda.. 

Reforma. ijud&ciaria. -Quem -ler o rehtorio do . muito 
· illu~do 'Sr. :ministro : da justiça., meu. re3peitavel 
amigg1::conhece . o fi.to .-d~ suas: id~ em semelh~nte 
·assu~pto~ · sobretudo·:'·quando as 'Vlmos tradUZldas 

· no projecto ·_,1!u'DStitu:tiyo1 -por . elle offereeido no 
·senado>'· · ' ... ' . . · ·- . ' . · 

- · ·Ahi''o'nobre:oonselheiro, ministrócda jnstiça·, -procura 
. alargar· as frap:que.zli.S i~dividiu'es) r~in~do_· a a.cção 

dilipolii::ia·, ~limitaudo ·.~mbem . a ~ JUStiÇln'nma e~
pberá mais·'elevadA' e •neutra. A p-nsao, e~se ·effleaz me10 

·de'p~vençlto e rêpreS&ão, eer.í:, conforme decl11ra: a flllb 
dii throno{ rêdi:itida ::aos· Cli_sos: de extrema necessidade. 
E~: pWléja1:.se . ciieumscie:nr:muito~· quanto . po~ 
sivel;':a.' acção"lll!í'to!ita.ri&;<Entretanto · S: ·~x-. in'form~
nos· em sea.· i'elátono'·que· de dados · estatisttcos· :da cn-

. minalidade, que~e-reeonheeeeseas3os e muito defecti
vosi.. se cincll!é ' ' q~~ •o , ~tado dir. seguranç1 'in di vidrull 
no· 1m peno nao é lisonge1ro. 

S: Ex~ ·informa-nos' ainda · que a autoridade diepõe 
dcmúi·pouçOs recur!os para.·ci bom•desempenho -de sua 
espinhosa. e nobre missoo, sendo até na ca.pit:4•do Im
p~o muito insufficiente a força policilll. Emfim, affir
ma-nos S. Ex: que entre nós é niilla a · prevenção dos 
crimes. pal'a.-a sua. _représs:to. Ora, aes!-m sendo, quem 
ciontestari. que um'L refo:-ma. no sentido da do uobre 
-ministro occasionará. tal ou qual perturb:LÇ.ão, poderá ter 
consequenci&s cujo-al.ennee.nos C11IIlpre medir e acantc
lar1 mórmente tendo-ze _em p~s~~a a propo•ta go
vernati\"3. sobre . o elemento servil 'l 

Continuando deparo com a reforma eleitoral. 
~ão 'sei' q1i3l·o ~ento d~ nobre. ministro do im

peno a · este re_spetto; S. Ex. é sJgn&tar~ do parcc:r fa
voravel que_fo1.dado uest;a.. c:~.=a relativamente a re
forma proposta. por• ·seu· illustra.do' anteeeseor; mas o 
:facto de nli.o: provocar S. EL ·a .di.."CUSsão e appro•a~ão 
cia:-mesma -proposta, _parece · fignificar que S. •.Ex:. pcnea 
hoje. diversamente. · · 

E' eerto ' queàté· agõr& o -pa.rla.meuto esti na maiS 
profimd:t ignorancia das' idéu do nobre ministro do im
peno, ·p:orqué. s: Ex:. nada nos _tem· dito2 e aind:t não ti
vemos.a.:.felici.dade· de ler O-- ·Seu rela.tono1 ate. hoje por 
distribUir :neste recinto~ . · 

:Mas, · seja' eamo fôr1. é evideute 'qlie uma larga refor
ma eleitoral ·a.eveba.sea.t-se ·n•liiil conhecimento ·ex:1cto 
de est&~cá.-- 4~-:~~poplilação; ~o ·seu lJ.~til.mento 
moJ:a.G de~ n9.11~ ~~-~reforJI!8.~ eleitoral. traz 
sem~ .grana~ moaifi~ .. no Vl.ver po~codospo•os, 
~e'lio'Q.--~o': á!·sola~o · a.~ ·problemas so

. - · '·'-trai ''emfüil."'- •mt.i - :inevif:SVel. Ora; -.execntai 
=tal~-~':a~~r·e:jüdiCiarla.; conjuneta-

=:~~!e~~=:::rl.,.!~s~ tão 
Encontramos a.mda. a reforma. . dá . guarda JUIClonal, 

; · -que o' nobre!~ c!J'~fi9a:;iDA;enta~cduar. ~e 
mqdo:a.·~lib~o;C1daaão:.do: peàdD:llllr.Vl\lU:•·-cle?policta. 

· que~.·oriéc\.;':LOiuav.ele:!leUdariaa~~erosa 
.. e: jtlstit.aoi~.êpieJ:todoHhr.aÇ&molç4bas~: 
Dão: vai~ aiuda~aiaeeeesjá;.tpo:E8Cal!808:,meios 
pinentivo&-.-e;"repmsivog,;de :, 'lue hpje-, :dispomos, não 
vai ell& );o~da maior·, e ~pprivéh.a:ogtànde la
cuna apontada. no relatorio de S. Ex. 'r Com. que xecur
sos de pessoal e. financejms conta o governo para de 
prompto oceorrer ás e:i:igencias da segnrauça publica. e 

p~'rsenlior~; '~biii ' o u~s5o ~~lo ab~ado: fôfo e 
mo•edi~ por tantas reformas, desconhee1do por ea.
rencia dé. dados esta.tistieos, ptetende ·o governo assen
tar-· a grande, a temerosa reforma do estado .sérvil !. 
· . pigão o ,que ,quizerem -~s OP.timi~1 - o .t.en:ivel pro
blezria:·socililí cuja·. so"fu,:çio:'_o --go_,ernb· aeréaila . haver 
a.cha.do· e t-a.' o to . parece •querér,. IJI1Íeipitar1. enCerra em 
seu.,eio qúestõea iritriiicadisSim!lS'-.qn~t~nde,t!lente in
teressão ·q_uasi:tódos ·o3 ·r!Jllo's ·de nossa ~da so.CJ.81. Bas-

. tará lemorar.qu~ se tnta í~e. ~ ~9_J.?li&~Cl1te: assenta. 
na q11as! e:x.clUS1\"a' fo~te de· D:?'ssa · prqd~cçao, ·ha de 
neCCS'sartamente·produZir eno:pne coii!lllOÇ8.9' em todo O 
edificío social, comm,oção que será: :funesta se: nio hou
ver di! parte d~ _ le~~ladOJ; e do g_overno toda: -~ calma, 
reliexao e pruden01a. • Ttita-se ijrifun ;de:-·uma reforma 
que vai transfomian;~dica.1Jnente•as ~a<?_tuaes_ ·condições 
da nossa: 'lll.-voura.. _. - · 

UliiA .Voz:-Prln"ipalmente explicada a.s~im~ : 
O SR.: DuQUE-ESTIIó\D~ TEIXEnlA._:~SC·é1 ·pois1iueon

testavelmente. fundamental ·esta,IDud:Ulça·, se:ella-vai in
fluir~as-relaÇl5eioio Cidadão com:o ci~ã.o;·do cidadão 

. com:'<iEstàdó, e sobretudo-dos cidadãos actuaes:com essa. 
novai 'clásse · que:vai agora· surgir da;,~; :por: .assim 
dizer; pei,<rttD.tirei: ·será: o :melhor-meio de pcepa.Ta.r·este 
paiz . para tno ·. grandes 8.balot<r 1õará.:-o-'melhor..systema 
ae progreseo, : aqnelle ::de· simm~anea~ente prOX11:9V&
rem~5e :tod:M ·essas réfol:Ill~s, · de 'lmpellir -&·-ná:o 'do Es
tado por uma: tal · ro'b.~ :Não o : creio, _e::cuido''lllesmo 

· que ta.mbem:<i:.governo pemou•até·cér.to·:pcinto,do·mes
mo . IDoiió, porque oa Sns: ' ministros ~ não , mostrârio 
empenho igual para todas as reformas'; :SS~· EXs. por 
modo eri-oneo, seja..;me· dado dizé-lo; ·arvoráriio princi-
palmente ·a baudeir~ da emancipação: . ·.. . · _ 

Não me· alongnre1 mostrando· que; q1l8lldo or eataclis
tas de um paiz julgt:o tao necesearias . e urgentes · as re
fortll!l.S relativas ao systemajudiciano, á'guarda nncio
nal e ao systema el~itoral, não· parece opportuno agitar 
uma questão como· esta, uma questão ·sobre_ todas 
grave. · · · ·· ~ 

Não· entrarei ·na· demonstração . de ' que eata· questão 
merecia.·o rcuida.do :, que lhe · prestou uma grande parte 
da camara; não só pelo que: tenho :'dito, pelo '1Dodo por 
que · emitiriio . a ·ma· opinião· o a meus illl18tra.ªos colle
gas1-como pelas considerações que vou a.ddtlZlr. 

Sr. presidente,- não careço repetir um ·longo histori
co, mas im~orta m~to. ponderar que esta questão: 
quando :aurg~o pell1 pnmelr& vez na :fiilla d_o throno, fo1 
com ·-repulsa dos partidos -reaes do paiz · 

Desse facto e do progrnmma polltico nbraç tdo pelo 
gabiuete de 16 de Julho, e ·appro.ado _por esta augtutll 
camara, qae elegeu upm commisrio, a qual apresentou 
trabalho -COI18cienciosj e digno d:t m!lior ... attenção, o 
que re&llltou 'l · O ~~nte : .o podet: executivo nã~ se 
jUlgava a8Sll% habthtildo, não· ~e Julgava 211ffimen
temente· informaclo para tomar a iniciativa. de eeme
lhante · reforma.; o poder · exemitivo, não 9,uerendo 
nunca, como é ~u dever, ac;:har-ee · ep1 · divergen
cia · com ·oa sentimentos patrioticos e:com os pen61!-
meutos-do pa.x;:Iamen~1 ·bnscou·dar'-á. :refo~l!'·~ di
reeção imparcial, Daetonal, entregou a · aua m!Cl8ÇOO a.o 
parlamento. - . · . . . 

· Surge, porém, o anno· de. 1871, e, Sr. p~dente1 ~ 
:falla do :tbrouo: estabelece uma antiht<>.seeatre·o ~
climento governamental de ~86_9 e 1870t e_ o de 1871. 

Muitos:-pensãzão; :mal aprec18D.do o patr!otismo e pru
_dencia do partido conservador, que a: hostilidade .de 
uns, o .impeto . de- outros; ·provociriio. censuras e :restS
tenclas ~; mas Dão, esta. Q1mra~que 
o minislimo de- 7 ·de :MarÇo désse o graJlde passo~ mas 
O :mini5terio de 1 de Mai~ apartan~se. ~O n~tavel e 
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inconvenientemente dó. syaténut . .!c .seü antecessor, , niio 
~e fuliiroü o. . pedir ta.mbem poduo. vez gu'é .tratassem<>• 
ciaq,uj.IlO .de qUII nos' tiriháJ~~.OB ille=.bido.; ·Íol mUito 
llllllii;S:d.iantej ,·e .sem .apresentar projectos ilobre outras 
reformas, se~ se · .import!lr . dc:~s · '!~e já.·exiatiií.? nP.!ta 
ca,ea. .a · respetto da . . propru~ · questgo da . emanc1paçao, 
apre!entou .aqui e formulou o seu. pensamento em a.p
p!ll'atose. .proposta. · 

Todos os ani'tnod .se · eobreawltil.tão. Yimo:o. ostentar-se 
& idéa da ema.ucipaçjio1 armad!L COm toda a força govcr
namentaJ.!.lfoi então Sr. presidente, .q_uo ahwoura, 
que até esta: data. tinha domnid~ tranquilh\ á sombra 
do gabinete . de 16 de . Julho,· confiante no. prudencia 
\lo parlamento, principi<>u· a. :faztr~se :ou•tir, e .íez che
gai'· á.s • nossas mãõs . fui relipeitosas e !undo.das · repre
aentações ; foi e~ tão que• uma grande .parte doa mem7 
hros desta .casa se julgou na restricta obrigação de 
tambem1 acompanhilltdo a 1avour:~. e o commercio, isto 
él ai! pr1Í!cipaes · clll!lses productorns desta terra, ten
Ctonou pedtr 110 goverJ?-O explicações por meio da. 
emenda. q,ue hontem to r apresentado. nesta ·casa. 
• Com esta emenda dirigimo-nos ao · governo dizendo
lhe: Y6a, é8tf!,d.istali. ào.bi-ios do seiQ do nosso :llartido,· 
e que nilo só nor isso, como por nmtigas e cordtaes re-. 
la~ÕeS mereceis O nOSSO QCata.me!lt01 a noaea. affeição1 
consenti · qtW sén~'? C:'_tà'tl'ms queetã~ . social a d~acuta
moi cotn todo: a tsença.o, e oom a. mo.1or prudenc1a., e ae 
pon'entura a apresellt!lç.ão · do voeao projeoto · a trsns
:t.,r~a ·em ume. 'questiio ministerial, em uma parte es-
2enCi.al do voesó pro~amll'l!'• lembrai-vos d':. que, ~otno 
o tende~ .affirtnâdo e repe~tdo, é 2-ma questuo ~o?tlll e 
não. ;r.~ltttco.~Vo%B_? patnott8mo ~ao p6de "ctmsentlr em 
preotpttat a soluçao, . em dctcrmma-la fn;;endo pender 
ll. ba.lança com o enorme peso dn cluvn do pode!' exe
cutivo I Deixai-noe . a diioussãó li\rre, daaprcoccupada1 

~atri'otica I 
Eis, Sr. presidente, qual foi o nosso peneamento ; 

o nobre ·a efoqnéhte Sr: presidente do O()nselho aceitou 
até certo p~mto · os no!sos n.rR'lmento&, ~11.!1 em grande 
parw illmho a. q~eatao. S. ll::.t., ·áprecmndo o alcance 
!la nossa ·emenda, respondeu que nenhuma importancia 
tinha ella, porqae .a haviamos feito no intuito de ímpe· 
dir que nn respos~a á fli11o. do thromo ficasse preso o 
no&ao voto >ló& nrttgo1 da· ptoposta do governo. Ora, 
lSBo é evidente, mesmo o regimento da. onsu. c- declara. 
Quem ignorl\· que um deputado n.iio estli. .inhibido até 
de em 2à ou 3• . disQuseão votar contra .o que approvou 
em1•ou2a'! · 

A nossa pretençiío 11iio é essa. O que susteiJt:.unos, o 
qne dizemo• ao go':erno, r.epito, e o ~eguinte: Yõs, pelo 
modo por que h!Jats no discurso do ~hr?no, pelo modo 
por que a. commt8siio .responde, e prmo1pnlmente pelo. 
prllaao. quu tivc~tes de apresentar como propostn do go
verno um projeoto decman~ipe.çiio,_quo.ndo já _!Javiamos 
formubrlo o.tltro,· no~ f11.zets suspe1tar que nuo tendeo 
n idcn. de promover esta reforma calma e reflectido.
mcnte, mas de a tra.nsformttrdes, ou pelo menos es pon
tos cnpitacs ~~ quo ella ao basên:, n'uma questão de 
confiança. pohttca, n'ttm compromtaso. governe.mentn.l. 

Poril!~o1 os oro.dores qttehont.em fnlláríio mui cla.rn 
e ami"'aVe.lmente pediriio a S. Ex. dissesse se esta nossa 
suepei\.a é ou niio fundada ; se nquella proposto. d? go
verno é feita apenas para se trat~r cot_n todo o cutda.do 
desta grande queetão, ou ao ell:o. se va1 transforn1nr em 
uma. questão governnnHmttll, e triumphnr corn . o poder 
tremendo do executivo. Eis guul o nosso pousnmcnto. 

Um dos cscriptoros q.ue mais pro{undameutc têm es
oripto sobro n agricultura franceza, o qne · realmente 
mni~ serviços lhe t<lm prestado, d'E~terno1 diz· em uma 
das sue-s obras : 

« 011 inimigos da lavoura têlll querido ata-In á po-
litiott1 oa seus verdadeiros nmigos~eparo.-1&. " . 

Orn 
1 

o nobre . pre~idonte do oousolho quer tmnbem 
li"':tr á política. a sorts da lavoura, não attoudondo aos 
legitimes 1liroitos deeta grande o focundtt imlusttin, 
'destn ol·assc <J.llll ó t~ vcnladeirll. pagtvlora dos tributos, 
quo <1 s prinmpnl produotoro. nc~te vMto Imporio; poie 
que as outras indnstrins F c aohiio tiío , Mrllzudus. 
· Tenho · de pedi,. por mlnho. vez t1tmhem no noLro pre
siclento do conselho quo colloC]Uo ostt\ quo~tilo, qno G 
ptnnmont~ •ooial1 em nm t~rrcn() not\tl'o, para quo soja 

elucido.~ erêso~vida. ~éõllfor.me ·oalegi~os ·interessei 
~e ~doa oa part1dóB e de todas as . clallse11 da· llllS'iio 
mtetra.. . . . . . . 

EsJ.lero que s. Ex . .z étit:i~conheéiiiien't'o: das·pri>vas de 
lleilpetto'e 'coneideraÇao q,ue·llle temos1dadó, prorlí'ettendo 
ncotnpa:nbn:..}o .em t<Jdaa" as relormS/1 ·que B!nztanc~ no 
seu.programma. e até· mesmo -nelta;- até CllrtO·:ponto1 
acette a noaaa emenda. . · · · 

E~ preç.iso q~te ,s. Ex~, o Ül~strado .. oriiio do gabinete 
de, 7 de Mnrço, declare quo o seu pátriotiimio:uio per
mltte que a proposta aptesentnà.a a 12 do corrente se 

. transfol"tl1~ emUIJla· 11uestão go-vern:amentnt 
Et:n defesa do governo• fnllon o .illustrado•,deliem.b&r

gl\dor deputado pela provinoia·do Ceará, etambem oc
cupou O. tribuna.:<? e~oquente ·deputado pela ~e.hie., :digno 
relator ·do. comllUeaao; cmas senós estudarmos·oa e.nte
cedente.s ·politicos · desteil .• illustrado~J- pa.rJa.mentares; se 
col)sultarmos os discursos e esot~ipto.s dó digno depu
tado polo Ceará, c lembrsrmo"nos:io di!ourso de hontem 
do nobre ~eputado p~l~ Ba.~ia_, veremos. que sobre 
pontos .ce.p1te.es se achao elles dlVergenl;es. · . . 

Eepero qM o nobre deputado pelo Cet.rt •nao me 
conteste , com seus · apo.rtes; · e niio me obrigue · á. in te-: 
ressante leitura de um seu· bem eB'cripto 'folheto. 

O Sn. Â:LENcArt AllARIPE :- Não ha. contradicção ue
nhumll. com o ílleú procedimento actual, desafio a que o 
prove com o folheto. 

O Sa; DuQuE~ EsTRADA TEJXEII\A. :- Niio !ou capaz de 
leva.ntnr aqui arguições gt~ttuit:is. · 

Pedirei a S: .Ex. que me diga1 bastando a confirmação 
do 11en sileno10; se é ou não Yerdade que com sue.·pill.a
vra e ·es;oriptos . a:Jilprovon o prudente e ref!ectido pro
cedimento i:io : ga.btnete de 16 .de .Julho, que 'não quiz 
inscrever na .flllla. do throno a >,uestii:o de emancipação 
do elemento servil; .sobretudo' lhe pedirei que me diga 
se no8'1li!,UB bem elaborados artigoa, · que para mim fo
~ão umiL copiosa fonte de instrucçii.o .... 

O Sn. ·Cnmi MAcuADo:- Apoiado. 
O Sn. l)uQuE-EsTnÁDA TEIXEmA: - •••• S. Ex. niio 

sustentou te1·mi.nantemente a incol!.venienoia da libor~ 
taçii.o do ventre. 

O Sn; ALENCAR ARARI!'E :-Sustentei 11 inconveniencia. 
sem indemnisoção. . 

o :sa. DuQUE~EsTMDA TttxiíiRA. : - Perdão; então 
leio o ft'ílheto. . 

O Sn. Cauz MACDADCI: -Não o leia todo, que vai 
uté á noite. (Riaada!.) 

O Sn. DuQuE-EITllADo\ TEiliEIM : -S. Ex. no 
art. 4• do seu escrípto ~ustentou a iniquidade da liber~ 
t~çl\o :for~. n.da do ventre, sem ind<~mnianção1 e susten
tou ainda, o q_ue serve ~nrn o ponto, 1\ grave inconvc~ 
nienoin e preju1zo de talltbertnçiio, embora indemnisado.. 

Niio mo póde negar isto, pois que, além de outros 
argumento~, adduzio f:). Ex. um estati~tico dero.onstrnn
do que a ltbertav!io total do ventre:1 mwortarla nada 
menos do que um:J. de~peza paro. o Estado de \25,000:000U, 
com que não podia, e de certo não põde. 

O Sn. Cnuz MAcll.U.IO : - E' superior á. re01ln. 

O Sn. DtrQUE-ESTIIAJl,\ TEIXEillA: -Tão · completo 
foi o nrgumento de S. Ex., que até estribou-se na Cll-· 
tatistic11, invocou a confirmaç:lo e apoio do! algarismos. 

Por outro . lado, P.orém, Sr. l/residente\ o nebr!l CJ 
c!oquento relo.tor da respost:t á fnl!n do tllrono d1sse 
alto o bom som, com toda n ' vehemenciu. das grandes 
convicções, que se o governo se al?nrtasec deste prin
cipio da libett:tçiio do ventre, isto e, so o governo .ni\o 
fu.esso questiío dos pm\t\Js cnp\tnes do projc!lto .•. 

O Sn. JuNQUEmA.:-Nilo apoio.do; niio disse isso: a 
qtttl dcclu.rei foi: se o governo recuasse do fim ll.}lU.e 
t1óa ptopomos, nós o nbahdonii.tintn(ls . · 

O Sn. DuQUE·l~sTnA.DA Tt>IX&ll<A.:-Aitula bc1n que a 
nobra deputl1do me ncompanhit I AindtL bem qu.e o seu 
c!oquonto discurso, "'uo me pnrociu hontem ti\o ·con- ' 
trario ú emenda qnu propuzemos, uiío foi aeniio suP. 
juetificnçiio I Ahi csbi n voz cloqnento do . repres~nt:\nte 
dtt Bahiu, . nqtlOUe que tem Hgur,tcl? !lq~i como . um uos 
muis fortes propugn11dorcs do• nbohotoutsmo, · el-lo pe-
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SESSAO EM·30 DE !IL\:IO DE ltm. 

~8áo ~ 30. ~~- ~alo. 

'1'1\ESlJ>EIICIA. ~ &B. ~()j>"J>l\ b}\ ·~~J?T. 

SClCUlltc>. - Expedifflte.-Au=ilio ó. obra. Chorograpkio 
Jt.istorica. do Imperio ~ Bra::il.-1/a.tricula lk · t.ftu:. 
cf4nüi.-Na.tllf'Glu0ç&l. - Jabi~o 'de! ~elheiro J. 
M~ de A. Brotero.-L~ ao.r ~arga.dcrú J. B. 
Li.tboo; 1. P. ·da ~ e D. F. B. da. Sil~irll-,;....Mci
wicula. de e&luda.ntu.~ õe "~io. rk ~llill~ 
dnoot.u. Ob•mi4çõea &o. Sn. · Altnca.r-At'a.n~ e Coelllo 
Jlodrigut8."-0rdem do dia.-:-Seuüu noi:turnM: Oli-.. 
.,..çõe& · do3 Sri. /)Uqu&-E.triu/4 Tri=ira. e Arulrtl<U 
Figueira..- Rupc~ta. 6 (al!G do throno. Inacursos dà, 
Sr:s. ·· Dvqw-l»Jr.rula Tfta:eira, Jvnt;ueirlJ, 'AndrQde 
Fig~iro e T~r'a. Junior. ·· · · ~ · 

Ao meio-dia, feita. o. ehalll8da, e a.ehando-se pr~-
tell oa Srs. Conde de Bae~dy~ Pó~llli. Parànhog; Pinto 
Pésáoa 'Guiniarãea, An~o do Amãra1, Piuto 1!1oreira, 
.JoiO ··l.1endila,' Joaquim 'Ptdro, ·Gama Ceiqueira;' Jo~ 
Calmon, BitteneoQl't, Fen-eira da Veiga, Aureliano de 
Carval11o, 'Pinbliiro, Soum· Réis, · Püíto. de C'aml!OI; Ca
p&Dema, Luiz Carlos; .Affõ!iso de · Carvalbó ', Alencar 
.AMpe, Sqbral Pinto; Menezes Prado, Bahia., BarãO dll 
I.aguna, Mello Rego, Coelho Rodriguee, So!U& Ntineé, 
Card060 de ])íenez.es, Simões Lope,a, Jl!Jleen do Paço, 
~ de Auadia, Ferreira Vianna, Fiel de Ca.rvallio, 
.Azambnj~ Jer~n~o Peui~o, J~uirn· de 'Mendonça • 
.Ar&njo L~a,_caãJL!lo ~. CnU: f!la.ebado, Rapose 
da. Camara, ~aebto ~. Con:êa, Dias da RoCha, 
Dionyaio Martins, Per4igio Malh~, Ev&ngelista r.o;.. 
bi.to, · _1'aqu~;Mon~ii-o· ~e Cutró, . Au~to.'Cbave~~, 
Carne= da. Cunha, · Ferre1ra de Agul&l, ::itqueu-a. Men
du, Buão de Anajattlbo., ·Janqueira:; ·Córrêa de Olivtira, 
Augusto de Oli~eiriL,·-Alldrad'e' Figuéin., Duarte de 
AZevedo, Bario de Araçagy;· Pallla Tóledo1 Foutú, 
Moreira da. Rocha, :aranoel Clementino, Pereit1r'Frauco1 
Floriano de Godoy, Dominguee, Ferreit11. ~e Tei.x.eino 
Junior, Candi4o d& Rocbã e Gomes da Silva, abre-se 
aseSfão. · · · · · · 

Comparecem d~_pois de a.b~rta. a ses~io os Srs. Pau
lino de Souza, Barão dn Villa da Ba.rra, Camillo Fi:
gueired~, Ba.ndeirtl de Mello, :Mello M?raee, Araujo 
Góes, C1eero Dantas, Ca.nedo, Costa. P111to, Rodrigo 
Silva, :Mello M&ttoe, Candido Mutta., Antonio Prado, 
Theodoro da. Silva, Pereira da Silva, Henriquesl.. Lean
dro .Maciel, I<'. Beliaario Gonç:tlves da Silva, Lima e 
Süvt-, Duqne-E&trada Teixeira, Casado, Fansto de 
Agn!a.r., Leonel de Alencar, Diogo Vasconcellos e Dio
~ Velho. 

Faltiio com p:nticipa<;iio os Srs. Afsis Rocha., Bo~s 
:Mooteiro, Candido Torr..s, Fern:mdes Vieira, Nebl&B, 
Pederr.eirll!, Rosa e Salles ; e sem ella. os Srs. Almeida 
.Perein, Batros Cotra, Be1.-jamim, Gah·~o, Çomes de 

Caatlo, J. éj.e ~cal', Leal de Menezes, Pinto ~r•\-
~-~to ~é ~.~t4!· ~ ]i'j~ii; 
·-- Lê..éê e •liProva.-ée a &et& da 'az~.tec:edente. 

O ~· 1• · SzcaaUJo d& eolll& do ieguinte; 

a::U~Ii'fl: 

U:n offiCÍC! d,o~; ~ imJM:ri~, ~mm~~o, 
~~,poúa, que ' 18 dera .eonhlc.tmelllo daa a~~s 
a:eatâ eamar& áà pmiden\}iu. dl.e"pro---:;nclr.a ·d~ ~~. 
l!eS. P!~-1! .e 1?~\!tl~ eo~~ 3.& ~!Ü~' ~da
rias ~e_D.~ -~~~ ll~U~ J!fO!lll~~ e n' 
2•· :~:.=cito ~-·....; • ..,.....,. o nreenc.IUmento daa 'Vf.g&ll que 
Da8 "";;' ' • i:7e ~õt$ de.iiái-.10 · oa Sis. eómelhei
ioB ~~i:~ ·eo~·l!Alioel ~zitonio ·pn.rte 
~~~'1~oro Machado ~~ P.eretn. da 

··Ôut.TO do ~~o ministerlo, enviando, em addita
mento, o otfieio da ptéàideneia. ~ provin.cia de S. Pa.ulo 
acompanhado da o.eta da eleição a. que ultimamente 6e 

pxocoileu no _eoJ!egio .de P~ybuna. do 2• di.stricto da 
:meams provmclL -.A arebivar. 
· Outro do ministerio da fazeM&, enviando • repre

sentação que. a ·.~ :uunici~&:l dá cidade d? Griío
l'dogól, provmcm <le · :f\ltna.s, dir1ge á assemblea. ge~ 
legwativa. ~indo a. revogação ou modificaçiio da _lei 
n..-1~'507 de ·26 de Sétembro de 1867, na parte relauva 
aos ~postoa por ella erea.dos.-A' eommiasaão d& orç!t-
mento~ · · · 
•· 'I:iéz do 1° secretario do &ell&do, em·~ndo, '{IOr não 
ter ·o méemo senado ~do dar () 6CU COII"CDtlllleOto, 
a8 pro~ài~ que · autorísão o gov~rno para. m:J.nde.:r 
~atrjç~ cli:Vera!)s estuda.n;et.~lnteiJ:ada. 
· QuiTo ~ coziego M&D.oel da Costa. Hono~ato, offere

c:endo ümexémPlar: do Diceiona:óo tQpopphico, es~
tiatioo e hi&torico d& proyincla. de Pe11!a.mbuco, um di:o 
da · Deacripção topograpbiea e hi1tor~c:a da Ilha. cio 
Bom-Jesus e do a.sylo doa invalidoa da. pt.tria, e nosio 
biatoriea e topograp})iça da cidade de tÃrrientes, um 
ditO da 3~ edição do eomP9dio de eloqnencia, ~tica 
e ~ijeo. littenria., t um dito dA 2,~ edição da v1d.& de 
~~· San~ sob o titulo. ~ Btroina por excel
le»cia.-Reeebido COIIl agrado. 

·um requerimento de ·~rarcos Rodrigues de Je~u~ 
Madeira; pedindo 'para fazer e::ta.me do l• a.uno medi <?O 
da ·Bahia , pre&tando antes do acto o do preparator1o 
qúe lhe 1alta:-A' eoznmiaeão de iustrucr,ã.o publica. 

Outro de AlfredO Angu~to da. Costa. Machado, pe
dindo tuei- aeto do to a.nno medieo da. cõrte, prestando 
&ntée elo acto o do preparatorio que l!>c falta..- A' 
1t1üi:Da coUlmi&.ão: · · · , 

O~tro : d~· J~BÁ Antonio de Al~eida, pedindo fazer 
exame 'do ·1 o aiúio medico da c6rte, pr.:atando_ antes do 
~): d~ Prepàn.torio. que lhe ialta. -A' mesma CO!:!

:DllSSüO· 

ó,;tro de Carlos Fernn.ndes Eiras, pedi11do para fa:zer 
exame do 1• anuo da fMuldade de medicina da corte 
que ~u~ta CI)DlO ou,-iD:te, depois de. eY._hi~ir o pre
Paratono que lhe falta.-A' me~ma comnmsao. 

Outro de' Luii Rodólpbo Duq_tie-E~tr~da 53y~o. pe
dindo pará sennatriculado no· 1 o :u1no da faculdade d~ 
medicina,' f!W!ndo antes o e.-.,;ame que lhe falta. - A' 
meama commissüo. 

Outro de João José de Sant'Anr.a Junior, !_ledindo 
para hizer exatõe do 1• anno medico da cõrte, prestan:.o 
antes do a;cto_o~_ dos prep!!l"llwrioii que lhe faltão.-:-A' 
mesma cumtmssao. 

·o~tro de Antonio Vieira de Rezende, pedindo para 
~r ex:Uue do2ó auno medico ~e~is de ter pr~ta.do \) 
de anatomia, qtte lhe falta. exl:1b1r p:u-a conclutr .~ 1•, 
colll!iúera.ndo-se válido o exame de mgle_z, que p f, z 
na e..col" cl., marinha.- A' mes:::a comiDlSsã,_,. 

Outro de . .; ph ... rmaceuticos do co~ de eaudc do exer
cito, pediDilo que lhes seja concedido o . addicional de 
40S, .a. P.Xduplo do _que pere~bcm os. m~dicos e IL!feres
capelli;~ . ! ·~ ex erc1:o. - A co:nm1Sbao de marinha ~ 
:;u~~a. 

- Ontro <h _: :·m~ndade das Al::::as da m::~triz da \illa 
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