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DEPWfA:DOS. Á ASSEMBLÉA GERAL 

.•'\ :1848 
'·· 
' ' 

( PaOvtNCtA ·DO PARÁ I· Jo.àqUim. s."'aldanha. M.arinho, . b. ae.·hareL 
\ x Herculano Ferreira Penna. Joã,o Fe1·nnndes de Barros, b~charel. . · 
. ~ x Bernardo de Souza Franco, depois vis- Miguel Joaquim Ayros do Nascimento, ba· 
' · conde · de Souza Franco. · · charel. · 
João Baptista de Figueiredo Tenreiro Arà:- X Thomaz Pompêo dt! .Souza .. Brazil, padre. 

nha. Carlos Augusto Peixoto de Alencar, . padre. 

PROVINCM. DO MARANHÃO 

x.Joaquim F1'anco de Sà, magistrado. (1) 
---clsiâof(f'"J~rtfs~êif-pefei ra, --cõrõne[-(2 y--,·--· 

x Francisco Jose Fui·tado, magistrado. 
Fabio Alexandrino de Carvalho Reis, ba"' 

chareJ. · 

PROVINCIA DO PIAUHY 

· Antonio Borges Leal Castello Branco, ma-
. g1s ra o. 

Marcos Antonio de Macedo, n1agistrado. 

PROVINCIA DO .· C~Al\Á' 

José de · Assis Alves Branco Muniz Bur-
reto, medico. · . 

Frederico Augusto Pamplona, bacharel. 

( 1 ) Foi substituido até 8 de Agosto de 
1848 pelo bacharel Jono Duarte Lisboa Serra. 

{ 2 ) li'oi suhstituido desde 9 de Agosto de 
1848 até o fim da sessn.o deste anno 'lelo 
citado supplenle Lisboa Serra. · " 

TOVO 1 

Dom.ingos Carlos · de Snboia, padre. 

· . . PROVINCIA DO Rio GRANDE bõ NORTE. 

Casimiro José de Moraes Sarmento, J~a .. 
ch{lrel. · · 

PROVINCIA DA PARAH1BA DO NOR'l'E .. 
Fred~ric~ Carneiro de Campos, militaJ.t. 
Felizardo Toscano de Brito, bacharel. (3) 

' 

bacharel. 
Nicoláu Rodrigues ·dos Santos Ft,anç,n 

Leite, bacharel. 
João Coelho · Bastos. 

PRóVINCIA DE PERNAMBUCO 

Joaquim Nunes Machado, . magistrado. 
x Antonio Pinto Chichorro da. Gama, 

m ugistrado. 

(3) Foi substituido ale . 15 de Junho de 184~ 
pelo bachrirel Graciano Adolphô Cnvalcanh 
de Albuqnerque. 
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Ailtonio Affonso Ferreira, magis,trado. 
Jeronymo Vilelln dc'"'Cristro Tavares, lente 

de direito. · 
macris-

trado. · 
Felix Peixoto de Brito e Mello, magistrado. 
. ose ranc1sco .r e 

gistrado. 
Manoel Mendes da Cunha Azevedo, lente 

de direito. 
Joaquim Teixeira Peixoto de Abreu Lima, 

bacharel. 
Antonio da Cosl:a Rego Monteiro. 

Manoel Ignaci.o de Carvalho · Mendonça, 
militar. 

PROVlNGIA DAS ALAGÔA.S 

Francisco Joaquim· Gomes Ribeiro, ma;.; 
. gistràdo. 

Affonso de Albuquerque e .Mello, padre. 
José Tavares Bastos, magistrado. 
Matheus Casado. de Araujo Lima Arnaud, 

magistrado. · 
José Corrêa da Silva Titára. 

PROYINClA DE SERGIPE 

Francisco Ignacio de. Carvalho MorciÍ·a, 
_d<:tJois barão do Penedo . . · 

PllOVINCIÁ DA BAHIA 
• 

João José de Moura Magalhães, magis-· 
trado. 

Angelo Francisco Ramos, magish·ndo, 
Manoel Joaquim Pinto Pacca, coronel. 
x Angelo Muniz da Silva Ferraz, dopais 

barão . de Uruguayana. . · 
X João Mauricio vVnnderley, depois barão 

de Cote ·i e. · · 

x Francisco . Gonçal ~cs Mal'tins, depois 
visconde de S. Lourenço. · 

Edtmnlo FeL'l'eira Frrinça, medico. 
Lni;;, Antonio Btu·boza do Alnwilln, tnn

gistmdo. 
Munool Mal'ia do · Ammnl. 
Apl'igio José do Souza, bachm·el. 

·'José l!~ei·~·eira ·Souto, magistrado. 
José de Góes Siqueira, doutor. 
x Manoel . Vieira Tosta, depois viscOnde 

de i· . · ·. 

Benevenuto Augusto de M~galhães Taques,· 
magistrado. . · · 

PROVINCÜA DO ESPIRI'fO SANTO 

x Luir. Pedreira do Couto· Ferraz, depois 
visconde do Bom .Retiro. · ·· · · 

PROVINClA DO RIO DE JANEIRO 

x J?sé Maria da. Silva Pat'anhos, depois 

Thomaz Gomes dos ·Santos, medico. 

Manoel José de Souza França, advogado. 
Joaquin1 Francisco ..Alves ·Branco Muni?. 

urre o, mag1s rat o. . 
João Manoel Pereira da Sihra, bacharel. 
x Francisco de Salles Torres .. Homcm,. 

depois visconde de Inhomerim. . 
José Augusto Gomes ·de Menezes, magis- / 

trado. · · · 

. x Paulino J.osé Soares de Souza. depois 

x Euzebio rle Queiroz Coutinho MaHózo . 
Camara, magistrado. · 

PROVINCIA DE MINAS GERAES 

x.J.os{L . ..Pcdro .. -Di~s -de ~- C"'·u·valho. - ·
José Antonio Marinho, padre. 
.x Theophilo Benedicto . Ottoni. 
Antonio da ·· Costa Pinto, magistrado. 
Pedro de Alcantnru Cerqueira Leite, ma-

gistrado. . · . · 

Gabriel Getulio Monteiro de ·Mendonça. 
Antonio Thomaz de Godoy, magistrado. 
José Feliciuno Pinto Coelho da Cunhn, 

. . . , . . . . 

· Quintilinno José da Silva, bacharel. 
Chrisliano Bonedicto Ottoni, lente de má-

thomaticm;, · · · 

Francisco de Assis e Almeida, bacharel. 
Francisco de Paula Corqueira Leite, ma

g·isb·ado. 

Anlonio Gonçalves Chaves, padre. 
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x Joaquim Antào Fernandes ·. Leão, ha~ 
charel. 

José Jorge da Silva, bacharel. (4) . 
Tristão Antonio de Alvarenga, bacharel. 
Camillo~ Ma~ia Ferreira Arm<mde, medico, 

Joaquim Candido Soares de · Meirelles, 
medico. 

Manoel de :Mello F.ranco, niedico~ 

José Felicissirrw do Nascimento, padre. 

PROVINGIA DE GOYAZ 

c1 a alho lente de direito. 
Estevão Ribeiro de Rezende, depois barão 

de Lorcna. · · 

PROVINCIA DE MAT'fO · GROSSO 

11 

Bern~rdo Jpsé Pinto Gavião Peixoto, briga-
deiro. · · 

Gabriel José Rodrigues dos Santos, l~nte 
e irei o. 

X João da Silva Carrão, lente de direito~ 
o . 

·Felicio Pinto Coelho de Mendonça.e Castro~ . 
Anton'io Manoel de Mello~ brigadeiro. ~ 

Arltonio Clemente dos Santos. 
·Antonio Manoel de Campos Mello, bacha-

rel. (6) . 

.PROVINCIA DE SANTA CATHARINA 

Joaquim Augustodo Livram(mto, bacharel. .. 

J:>ROVINCIA DE S. PEDRO · DO . RIO G 

· . · X Pedro Rodrigues Fernand.es Chaves, 
J'oão Chris iniuno Soares lente de djreito. depois barllo de Quaraim. · 

PROVINCIA DF. S~ PAULO 

Raphael1"obias. de Aguiar, .brigadeiro. 

(4) Foi substituído dur~ntc a sessão de 1848 · 
pelo bacharel Elias Pinto de · C:irvalho. 

(5) Foi substituido du~anle .a sessllo de 

Luiz Alves Leite de Oliveira Bcllo, magis- · 
.trado. . . 

x José Martins da Cruz Jobim, medico. 
Israel Rodrigues Barcellos, bacharel. 
José de Paiva Magalhães Calvet. 

{6) Tomouassento como supplentedocoronel 
"'=" < • .. . • 

OBSERV Ar1ÕES . . . · ·. . . 
. · -~-·-- - -·- - - ~· - -~ · .. , ,._,, ..... -~· · · ··,. · -·-- .. -·- ·-·-·:···· ____________ ..,....._.. -···------ . ~ -~ _y ____ :_., '-- --··---"'·::""-··"-----····;,. .......... ,, ___ T" .. .. __ . ,., . ... _ ..__ _ _ _ _._ ... _ _ ______ _:....~.:...-- . . .... , ... 

.llm·tw presidt.'1tle .. <~ nct camrtm. ntis8a lc,(JL<Jl.crinta : . 

José Pedro Dias de Llarvalho. 
·. Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

§ 
Todos os dcpul<tdos n cujo nome pt·ecede o sigMl x l'ot·ão poslct·iot•mcnlc nomeados 

senadores do impet·io. 
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1848• 
CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

Primeira sessão preparatorla .· 
em 26 de &bril 

O Sa. PaESlDF.NTE oouvltla os Srs. deputados a 
ttazerem à. mesa os seus diplomas. . . .. 

Reunem-se mais alguns · senhores, e o Sr. 
Wanderley lê a seguinte relação dod diplomas 
apresentados : . · . . . · 

llos Srs. · Jllaquim Francisco · Alves Branco 
Muniz Br&rreto, Francisco de Salles Torres 
Homem, Thomaz Gomes dos Santos, Jo13é Maria . 
da Sll v a . Paranhos1 Pedrp Rodrigufls Fernandes 
Ohaves, Euzebio ae . Q11eiroz Coutinho Mattoso 
da Catnarat Fran6isco de Paula Cerqueira Leito, 

08 ar l OR S r U 1 • 

darvalhot... MaiiOel Joaquim Pinto Pacoa, . João 
: Mauoel .l'ereira. da Silva, Graciano Adolpho 
- -oar-valho·--dé- -Albuqu&r~ue,-.PaulltHl.José. 3Qar~~ ... 

' ' o gusto Gomes de Menezes, José Antonio M.arit1ho, · 
José da Palva Magalhile.:~ Calvet, Nicoláo Ro·· 
drlgu~.s dos .Sant.oti Franoa · Leite, Affonso de 
Albuqubrque Mello, Angalo Muuit · da Silva 
Fenuz, José Tavares Ba~Jtos, Matheus Oa.sildo 
de Araujo Lima Arnaud, Frederioo Carneiro de 
Carn\>os, Manoel de Mello Franoo, José .· Corrêa 
da S1lva Titâra, João José de Moura Magll\hães, . 
Aprigio José .. do Souza, Eduard) Ferreh·a Ft·ança, 
Lu.iz Antonio Barbosa de Almeida, Israel Ro· 
drigues Barcellos, Elias Pinto . de Carvalho, 
Antonio Gonçalves Ohavas~ Estevl\o Ribeiro 
de. Rezende, José Felloisslmo do Nascimento, 
Gabriel Getulio MonMrq de Mendonoa, Antonio 
da · Costa Pinto, Cbristiano Beuedieto Ot.toni, 

. Theophilo! B6nedicto Ottonl • Antonio · Thomaz 
Godoy, Fabio Alexandrino de Oarvalho Reis, 
José de Assis Alves Branc•• Muniz Barre\o, 
Manoel Maria do Amaral, J:1iio Mauricio · Wan· 

Homem, . Beneveuuto Augusto de Magalhães 
Taques, J. Augusto . do Llvralllento, F1'ancisco 
Joaquim Gomes Ribeiro, Joaquim · ·Antilo Fer
nandes Lt~ão, Joaquim Candido Soares de Mei· 
.t·elleâ, Souza Frauçu, Dollu s Bernardo do Souza 
·Frauao. · · · · · 

87 votos 
t 

36 )) 
82 )) . 

. 29 . » 
Procede-se â eleição da segunda coinmissão de 

tres membro11 para verificar os poderes dos 
membros da primeira commissão, e sabem eleitos 
os Srs. Eduardo França com 81 votos, Barcellos · 
81, Elias Pinto 30, · . . 

EXP&DIENTE 

O Sa. lo Sb:ORETA.lUO Muniz Barreto dâ conta ·dos 
seguin~ea officios, e ma.is _papeis, que são todos 
remett1dos á 1• comm1ssao d~ _Poderes. . . · . ·,. , 
remettenllo as actas das eleiçõeY de varias 
ftt3~ttezills da provinoia da Sergipe. 

.• .2.o Do a.esm~, en,y~andll as . aotas da 
• 

· ernanibuco, Goyaz, Rio ·de ·Janeh·o Piauby, 
Màl'aubão, Sant \ .·o.atharina, S. Pedro, Parahyba, 
S. Paulo, Espidto·Santo e Minas. · 

8.11 Do mesmo, transmittindo vinte e uma cópias 
e . aetas de varias eleições das Creguezia~ do 
Cea~. .. . · 

4.0 . Do meslllO, remettendo variâB actas das 
eleições pal'a dl:lputados ·das provincias do Pará, 
Ma1·anhào, .Plnuhy, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Parabyba, Pernambueo, Sergipe1 Bahia, Espnilo 
Santo, Rio de Janeiro, S. Paulll, Santa Oatharina, 
S. Pedro, Minas a Goyaz. · · . · 

5. o Dü secretario do collegio de Maca.u, provinoia 
do Uio. Grande do Norte, acompanhando a acta da 
eleiçR.o. . · . ·· · 

a. o Do secretario da oamara mauloipal do Rio 
Formo~o coUH\ acta da eleição para deputacios. 

Faz:se menção de u.ua representação dos .elei· 
toras daR Bananeiras, da Parahyba, dos .eleitores 

t o a Cam ina Grande · da oamara 
muniCipal da cidade de Nova ara y a, de varias 
habitantes da cidade do Dest.erro em · Sal.ita 
Catbarlna, de Joiió Antonio de Miranda, por si e 
como procuratlot ·.do José Ildefonso da Souza 
Ramos, relativa t\ eltlição de deputados pala 
provinoia do Rio de Janeiro. ' . . 
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.14 QUARTA S.ESSÁO PUEPAitAT01UA f.M 28 .JJE AlJRlL DE J848 
· Não ha mais expediente, e levanta-se ~ sessão 

pelati 11. horas e meia .. 

-- 'en· ..... 

PRI!SlDENCIA INTERINA. DO SR. DUS ·DE CARVALHO 

P.utados, o Sr. presid.ente deelara a. berta a sessão: 
lida a acta da antecildellte é approvada. 
··O Sa. lo SECBETARIO faz menção de dous díplo· 

mas dos Srs . . Francisco de Souza Mnttins e 
Zllcharias de Góee e Vasconcellos, como deputados 
pela pro\'iucla do Piauby, e de '!lilla representação ao cidadlio Fernando Sebastião Dias da Motta, 
reclamando . contra o pa·ocedimento da cnmara. 
municipal desta cidade, por haver expedido diploma 
ao· Sr. Qneiroz Ooutinbo, e não á elle represen· 
tanta. Vão todos os papeis remettidos á la 

~ ' . 

ainda hoje não podia apresentar seu parecer, o Sr. 
presidente convida. os Sra. deputadós á reuni· 
rem·se no seguinte dia, e levanta a seasiio. 

Teréeirn sessão prepara&orla et:u ~" de Abril 

PRESÍD~ClA lNl'ERINA. DO SR. DIA.S i>.ií: OA.RVALHO 

A's 10 ~ hOras dll manhã abre-se a sessão, lê·He 
e approva·se a Qcta da ant!!cedente. 

EUEDI&NT.S 

O Sa. lo S&ORETA.BIO lê os segolntes oftlclos do 
Sr. ministro do .imperfo: .. · .· . . 

l. o Enviando as actas da ele\~iio da provineia 
d~s Alagótls.-A' primeira commlssão de poderea. 

vincia da Pnrnbyba, bem como as da eietoào pri
maria, faltando a da freguezia da capital da 
provineia~-A' mesma oonamissão. · 

• . 1 ll o ll& 11 e e o tm Ul 
da. provincia de s; Paulo.-0 mesmo âestiuo. 

4.. 0 Re1iaettendo dous officlos das prestdencias 
das provlncias da Bahia e Minas Goraes, de ü e lu do corrente, o primeiro acompanb1mdo a act.a 
da elelçãll primaria da t'reguezia da villa de Oli
vaüça e. TrRncoso; e o segundo da freguezia · do 
Curmo da. Eacaramuça e psrtenceute ao oollegio 
elAitoral dat1 Caldas.-lgua\ destino. 
·. Remette-se 1\ mesma commissiio · o seguinte : 

O diplotlla do Sr. Fl:'anoisco de Assis Almeidl\, 
deputado eleito pela província · dà Minas Geraes. · 

Uma tepresentação do padre lguaeio . Rodrigu.ee 
Beirnude relativameute á.s eleições pela pruv1noh~ 
do .Espírito .santó. . 
. Um oftloio do j~,tiz de paz da fregu.ezia da vil\à 

· ~a I'urific&lillo dé Campos de lre.r:â. pro v lncia da 
Bahia. . . 
. Uou& representação _do baeh~r6l ~oii.o Evang~

lasta de Negreiros Sayao Lobat.o pedmdo a anuul· - . ' . . . . 

Quir.rta sessão preparatorla ei:n ~8 de .Ab~ll 
. . . 

PBEBIDSNClA bó SR. DIAS. DE OA.RVA.LRO 

EXPEDlENTE .. 
O · Sa. 1 o Sli.CRE'l'ARio lê os seguintes officios do 

~r~ ministro do império, que vão todos remettidos 
a 1• commissão de podttres. · . . . 

l.o Remettendo as ~ctas da eleição primaria .a 
que ulLhnamente se procedeu n·a cidade de,Oeiras, 
acompanhadas do offi.cio da respectiva cawara 
muuidpât · · · . . 

2. 0 · Transmittindo o officio do presidente da 
provincia do S. Pedro,. e os documentos a que · elle 
se refere sobre alguns factos alli occorridos durante 
a eleição. . . · . . . 

3.o Enviando o offici.o do reaidente da rovincia 
o 1au y, acompau a o e \lCumen os, em 

que o mesmo presidente dê cou.ta . de haverem 
alguns vereadores da calllara municipal, convi

. dandc:> supplentes, feito particularmente uma apu-
açao RAra as e etçoes. .. 
4. o Transmittindo uma l'epresentação o docu

mentos que a aco!Dpaohão dirigid~ ~ assembléa 
,P.erall~gislativa pela assembléa pro"Vmc18l de Santa 

5.o · Re~ettendo o officio de .. 4 de Janei~o deste 
anno, acompanhado de nove documentos, em que 
o juiz de paz da villada Purillcaoão de Oampos · do 
J&rará, na provlncia da Babiu. representa contra . 
varias irregularidades praticadas na eleição ·pri· 
maria, . . . · 

E' mais remeUido à mesma commlssiio o 
seguinte: . . .· .•. 

Os diplomas dos Srs. Quintlllano José dll ·Silva 
e Pedro de Alcantara Oerqúelra Leite, · deputados 

. eleito~ }lela rovlnoia de Mlni\s·Geraes, e C! do Sr. 

prnvincta do Oearâ. . 
Pma repreaentaoão de varloa habitantes . da 

oiclade de OuyaM, oa ltal da . provlnola de M11tto· 

Uma l'ep;asentaoão do oommendador João An· 
tonto de Mirnuda, po,r si e OC!mo proo!lrador do Dr~ 
José Ildefonl:lo de Souzn R!\mos, sobre abusos e 
at·bib iltledade.-1 . que diz oommett1do1f no ultimo . 
prnoesso eleitoral. . . . _ . . .. 

Umll representaoiio de alg1Jns oldadllos de Angra 
dos Rola, expondo o que 11e pa'!_sOu na . fr~guez\a 
de Nossa Senhora da Conceloao da Rtbeua por 
occnsião das eleioõe.s. ·. . ·. 

Quureflta e seis . documentos relatlv:os á eleição 
da provincla da Matto·Grosso, t'eferados na r.e~ 
presenta.oão assignada pelos negociantes,, propne~ 
tarios o fazendeiros assistentes . o a ·.· c1dade do 
Ouyabá. · · ·. . · 
· N:ão ha mais expediente. ·. 

0 Sa. FERRAZ: ..... Peço a palaVI.'a. 
O Sa. Pattstl.ll!;NTBl :- Tem a plllavra o Sr. 

Ferraz. 
·o sr. Ferraz: - St. · residente reátào·nos 

do Sul, e reclamando o lugar de deputado p\>1' 
aquolla ptovincia. · . . . · . , 

« Indico que a eommi.sl'ilio de poderes, ex:ami· 
nando as aotas · da elei~ão do Sel·gipe, apresenl.e 
seu parecer indepondente da 1\presenbçíio do 
diplomu de ·qUalqner dos deputados elu\tos. Paço 
da camara, 21 da Abl'il de 1818.-Mello Franco. )) 

apenas qua ro dias de. sessões r.repara orlas, e 
algumns . eleições ha que àpresentlio irregulari· 
dades. Se adiarmos esse exame, teremos neaes • 
sarinmente de ocoupar·nos · com eUe. depo~s dll. 
abertura da óamara, ou nos v~remos na neoesstdade 
de niio 1108 dirigirmos ao governo em tempo para 
pedir-lhe , hora e lugar para a ~bertura da sess.ão 
no dia 8. Se a nobre <JommJssão ·qulzesge ou 
pudesse fazer o süori.floio de tt·abalhar hoje por 
algum ~emp~, seria conveniente que . suspendes· 
setnos a s~seao àté que ella apresentasse o resultado 
de seu trabalho. Ooino o . negocio de elelQõea é 
importante1 e oouvém não ser ventilado como o 

Não ba mu.i.s expediente. · 
O Sn. PnlllsiDEN'l'E declara qúe a comn1issilo de 

podera1:1 não póde ainda hoie opresentat-. um 
porecer relativnrneute às elelçoea, em consequo.n
cia do que, levanta a sessão. 
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QUINTA SESSÃO PREPAUATORIA E~l 29 OE ABRIL DE' 1848 15 
f~i em algum tempo nesta .casa, convir~a, a ser 
possivel, que milrcassemos uma hora hoJe mesmo 
talvez á tarde, para discutlrmns o p~reeer da 
. nobre commi!!Bào, de quem espero todo .O esforço . 
para com brevidade apresêntar o resultado do seu 
ra a o. . . . 

Consta-me que um dos membros da nobre com· 
missão, que ainda não se apresentou na casa, 
e que hoje remetteu o seu diploma, acha-se 

,, • • . ' 4 

não' é substituido para poder-se tratar de matorta 
tão importante 'l Que necessidade ba de couservor
se na commissiio um membro doente; de priVar-se 

· a commissão de reunir-se para tratar-se. de uma 
quastilo destas ? 

O o<•bre deputado que me fica á direi ta diz 
que Psse nobre membro da commissão não parti
cipo·u .t'l seu íncommodo. Será as.si~ ~ entrt>tanto 
nós que o nomfamos para e:~sa conumssao, sabendo 
agora que elle está doente, não devemos prevenir a . 
sua falta? 

. . .. . ' -

. commissiio niio tem estado ociosa, obServarei q,ue 
venho de examinar· a designação dos collPgiQS 
eleitoraes. [1;\ila p~los prP.s\dantes. das províncias, 

da eleioio primaria são n.tensisahnas, pôlà que 
nellaa se declara 11 organi!li\çilo das maMas paro
chiaes, e temos tambem de ~:x.am\nar todc o 
proo(lsao eleitoral, se · tts tres chamadas foralo 
Clevld~n\ente seguid,ls, &e fm·ão insor\ptos os nomes 
dos votRntes que não conifaUel'êri\o, eto. : e lato 
não é pequeno trabalho. E . por . es\as \"''ZÕil8 que 
a oommis~iio. não . tem ainda aprssentad'• o seu 
parecer. Ot•elo que amanhã. apresentará alguma 
cousa: por minha parte t•mho esta esperanQa. 
Quando não soj1t possivel rest~lver todas as 
questõe13, ao menos espero qtte . a cummissão 
procedeL'á de maneira. que a Caiilurã se possa 
consLituir. · · 

o si-. Fe%-raz:- Não .abusarei da paciencia 
. da ~asa• . mas eHtou na rigorosa obrigação . de 

explicar-me. ·.. . 
. . Oreio que ningttém me ouvio accusar a com
missão de deleixo : ponderai .unicamente que nos . ' ·- . 

Nãn temos este anno aqut · um nobre membro 
para prorogar a sessão aà eM·num, e tornai-a 
perpetua ; e cr.eio mesmo que se alguem 11e 
apresentasse com este intuito, niio conseguiria 
seu fim. . · · 

ara .não acontecer agora o ·que acontece11 no 
anno. p~ssado,. em que muitos senhores derão 
um . vvto sem conhecimento · de causa, jurando 
nas palavras da commiasão, do ue .não ou~os se 
rrepen rao, a qu en o e o es as . o servaçoés 

à camara; · · 

o sr~ 'Martnb.o :.- Se os membt·os da 
commissão .de oderes declar11ssem ue odla set 
apre!:!enta o o parecer at ãs 5 horas a tarde, 
pat·ece que ganharit\mos muito Re tivessemos 
uma sessão a ossa hora;· porque então tinhamos 
a vantagem de poder o purecer ser· impresso 
amanhã, o ser liiscutldo immedi9tamente. En1 
verdade.· a mataria é multo lmporLaote ; os t.llas 
vão-se passando, e . será bem máo que a SE'Ssiln, 
não se possa tnstallar no. dia de~etmfnado • 

· o Sa. PassiDRNTit :- Eu disso que nllo tomava 
em conliidoraçllo a primeira parte do · requerimento 
do· Sr. Ferraz, â vlsla da deolaraoi\o que fez o 

. .. . y 

poderia ãpresen~at o p\ireoer. Mas, se a comml&&l\o 
(lÔde. npreaental-o bojo, usarei da attribuiQiiO que 
o reRhnon~o me dt\ de convocar uama se11aAo 
ex.traordluarla. . .. 

o &to. Urbano: -Penao qua a comiJilaailo 
buje ualo p6Ju ai~rs&EintRr o atou parecor : suppllllhO 
mesmo que nada se . ganharia com isto porque 
de quo sàrvhla . aprllaP.ntar partlcer &obru uma 
on duas . provlnolail 'i' Amanhl\ aproaentaremott o 
pareuer. 

O Sn. PnmaiJ>~NTEI- A' vista destA declaração, 
. nad11. ba qUe fazer; Levanta.ae a sessão. 
· · St\o 11 ·horas. 

. Quinta •essõo preparà~or~â em ~9 de A.brn 

PRESIDE:NOIA. DO SR. DIAS DE 0ARV4LHÓ 

A's lL horas menos cinco minutos da 'manhii 
aberta a sesBão, \ê-se e appwva-se a acta ·da 
anlecedente. 

EXPEDlEN'TE 

l)m officio do Sr. secretario do senado participando 
que, rllunldo o mesmo .s enudo arn sessão prepa-. 
ratoriu. no dia 27 do corrente, vel'ilic:\ra haver na 
côt•te 11 um aro snfficiente de 1ue01 broa p&.ra. se 
abrir a assemblê·l geral.:-FJca a camarn int~ii.'ada .• 
. Relnette-se a ta COlllffi\S!IIIO da pudet·es o dtplOI!JB 
do Sr'. · Antonio Manoel de 'Mello, de~utado ele1to 
pela .provincia de S. Paulo. · 

Não ha mais expedlent~. 
o Sn. PnmsiDEN'l'E: ...;suspende-se a sessão até 

qtte a oommissào de pode•·es dê o seu pare«ler~ 
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A' unia hora e vinte· minútos conthn:1a a sessão 

e o Sr. lo secretario lê o seguinte parecer da 
1• commissão de poderes: · 

« A commiS!Jão, para dar seu juizo sobre a 
legitimidade dos diplim1as quo lhe forão •·emettidos, 
passa a dar ,se~ p&:recer s?bre ·as eleiçõas . de 

PROVINCIA. DO RlO GRANDE DO 6Ut. 

não fõi'a qualitloudl). . 
«·o aviso do 81 de Dezembro do 1840 lntrlt·R· 

menta da:~tróe a pretalt\ulo do peticl.,nl\rlo .t\uerca 
da illegalldade do t:olleglo do Trlumpho, pot•luo 
não tendo . na provlricia llo R\o Grundo do Sul 
havido elaiçõeN em 18-l'J .nem etn 18-U, dtwêrtl 

. necessariamente o numero de eleitoroH regulnr-~u 
pela regra geral de. um eleitor pol' 40 votanleil, 

« A' vista do que, julga n .commi~11iio que se 
deve • reconhece a• d~p.utados os R~nhort! FI supra· 
menc10nados e legtt11nos os elettoros que os 
elegêrão. 

. PROVINCXA. l)E MINAS <'!ERA.ES 

« :Forâo tm~sentes . á cotnmis~ào os diplomas 
doH Srs. deputados eleitos pela provincia de 
Minas:-Desémbargadot· Francisco de Paula Oer
qu~ira Leite, Dr .. Pedro de Alcantar!=l O~rqueira 

nio Gonçalves dhnves, Gabt·lel GP-tuho iontt~iro dt1 
Mendunça, conego José F elioissitno do Na-i'ci· 

· manto, Dr~ Joaquim Oaridido Sonl'es de Moit·ollas, 
Dr. Antonio 'rliomnz de Godoy, Theophilo Bl'l ne• 
dicto Oltoni, Obristiaoo Bentldlctn OLtoni, Dr. 
Francisco de As8is o Alm!lidn, Jol.(e Pt~dro D1as 
de Carvalho, Dr. Quintilinno José da Silva, 
conego Jnsé Autonió Marinho. . 

<< Igualtnente foi prnsente o diploma do Sr .. Dr. 
E\ias Pinto de Onrvalho, . oomo supplente em 
lugilr ~o Sr • . Dr .. )ose Jorge da Silva, que, par-

ticipou á camara da capital que niio comparecia 
nesta sessão • 

. ·· , <c Para interpôr o seujulzo· a respeito destes 
d1p1omas, . cumpre n . commlssão examinar . as 
a~tas, . tanto da apuração geral como a dos 
collegioR e das assembléas parochiaes, não só 

os senhores que apresontt\rão seus diplo •. ·as, 
comn para, na fôrma dn nrt~ 121, decidir sobre 
a legitimi~adP- dos eleitores. _ . . . 

"' . . . 
' gios eleitoraes, que em virtude do art. 63 dn 
lei de 19 de Agosto de. 18~6, forão designad()s 
pela resoluÇão do presidente dn prnvlncia <lo 20 
Ull. Abril dI) anno pl'cixirno passado. ,Estes collngios 
comp1'ehendem nos seus .circul.>s 170 parochlas 
e 6 curntos. Forão pre!lentes á actn geral todas as 
setas dos collegios, menos a do Patrooinio, e 
163 setas parciaes da~ eloições parochiaes. Da 
fr~guezia de s. Dumingos do Araxá e ·de Nossa 
Senllorá dó Desterro ·do Desmboaue, não vtorao 
as a.ctas da formação das mesas, e de Cabo 
Verde a do recebimento da~ cedulas · nenhuma 
seta porém. apparece das. assembléas parocbiaes 
de S, Francisco das .. Chagas do . Campo Grande., 
de Santo Antonio de ItacarnbiruçU.do Grão.;Mogol, 
de Piracatú e de Santa Anna dos Ale res · dar; 

res o _ ampo ormósll, · armo e orno os 
e. de S. Francisco_ da.~ Ohngas. de Mot1te Alegre. 
Nas freguezias de S. Miguel e de 8 •. João Baptista 
não houve eleição primaria, .. e niio consta U3 

ouvesse ou A xaAse e aver no llr . y, aque as 
do collcgio dil Minac;.Novas, A esta do de S. Romno. 

« A commlssào e!roontrou nas actas de varlos 
collAgios votos tornndo em separado, J?Or motivos 
expo11tos na~ mesma.s, e t.nmbem examtnou varias 
quP.ixas o rccl!lmações sobre a oleição de algumas 
pal'ochla!l, qun exporâ â consldúrnçiio da cnmara 
para resolver o que maiR acortado ent&\nder. 
· " Nos . cnlloglos do Domtlm, Saborâ, Santa · 
Luzln, DOre_s do Indah\, ourvello, Mlnas·NOVIlB, 
~erro do Grilo· Mügol, Rio Pardo, Uberabo, Ttt· 
mando~, Vi\la·N'•va da Formiga Oabo·Vorde, 

' . ' Verdo, ni\o oncolttt'l\ n conlmiasdo reolamnQilo 
olglllitn, o ostl\ f6ro de .todt' a duvida a Pua 
volidl\do.. . 

(/ No coliHglo do Ouro Prett> tomou-se em 
sepRrtado os vott>ll lle doua eleitores da freguezla 
do Rio do Pedrns. por . so haver na . t'ornuAQ~o 
lia mesa· dá n11semblé~~. paroohlal; comparecendo 
tras supplenttls, dt>slguado para membro da mesa 
o primeiro e segundo, quando devião ·Ser o 
segundo a terceil'o, sendo exoluido . o primeiro. 
Esta faltu. porém pensa a cummissiio que ~não 
devA nnnullat' a eleiçii.o e os votos dos respecttvos 
eleitores, porque sen.do · assignada a seta pelos 
membrol-\ que Kssistirao no acto, .não se acha ahi 
o noo\e desso terceiro supplente ; do que se pôde 
conclui!' qua houve engano na redacção da aoh, 
ou que tendo este, ·depois do cotriparechnento e 
ante~ de formada a mesa, sido dispensado por 
01otivo justo, se omittio essa circut:nstancia. 
• << O nollogio de Queluz· não fez observação 
o guma 1\ respe1 o us 1p omns .os e e1 ores; 
cointQdO, ha UrilQ reclamação de tres membros 
da assembléa parochlal de Queluz, com data 
de lo de Novembro do anno .proximo passad~; 
em que se declara que itpparecerà<) nove votos • 
de n•nis na somma total . das listas recebidas, 
sem que se · pudesse descobrir · o engano. Nella 
uào acha porém a comrnissào motivo sufficlellte 
para au nullar a elelljdo paroohial, . e Qt.Ulto menos . 
u . do collllgio, que nenliuma rEJtlexilo .·fez a res
peito i porquanto, o accresohno de nove votos ou 
de uma llstn porque a freguezla d~ nove ql~\ .. 
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· toras, é tão tnsigniflcante que não parece .justo 
. ann.ullar o ·· collegio só por esse motivo, que lhe . 
não mereceu peso algum. · . 
. <t No collegio dt~ .Pilà.nguy, comquanto nada 
se. dissesse àcerca da vali,Jade das eleições pd· 
marias, ha uma representação feita pela camara 
munici 111 documentada com. uma certidão or 
on f:! se n)OS .ra que não sendo qualificado votante 
na. freguezill da villa o cldacJiio José Rodrigues · 
de Faria Lemos, •sqhio eleit•>r· . e prestou o seu 
voto: nlém desta·. falta alle a mais n camara ue . 
a mesa · a nssem a paroc ii aput ra uma 
lista ·em que se . achavão nomes de ·pessoas que 
nilo forão qualificadas na parochia, pensando a 
camara que tontonesté como no caso antecedente 
devera ter rejeitado ail lii:!tas, em virtude do 
art. 5., da l~i de 19 de Agosto de 18!.6.. A com·. 
missão reconhecendo <:JUê não p6de . ser .conside
rndo eleitor qualquer cidadão que não fosse 
qualificado, por lhé fllltat ou · ao menos · pO,:' se 
lhe não haver reconhecido a qualidade de votante, 
comtudo pensa que a mesa pr.ocedeu . em· regra, 
recebendo os votos que forào dados ao dito Lemos . : . . . -. . . . . . . . 

eleição desta parochia, sobre a qual não deve 
. refluir a cirl:Umstancia de se haver recebido votos 
de pessOas que niio !lstavão qualificadas votantes. 
Tambem j ulgll . qui! · não . seril\ acertlldo aúnullar ·. 
a votação de um collegio de 28 eleitores, Ollde 
nilo .. se ·ilota outra irtllgularldade além da que 
fica expostR, o principalmente quando o resultado 

·· gl!rnl com Mse voto êm llada se alter". 
('( Collegio eleitoral do Caethé.--Apezar de uma 

representação que foi . prest~nte â commlssiio na · 
qual se allega que t«mdo·se desmembrado da pa· 
roohia do Oaet ié e · · · -

. llaptista uo Morro Grande de ·outro muntciplo o 
distrlcto do Soccorro, votátiló naqutllla os oidadllos 

· deste . dlslrléto, qtíe nella se acha vão quqllfloados 
antes da dlii ói!l. Ao da lei · rovineial • e 

e. r . del 47, qud f.:>z aqu~lla desmembraçiio. 
Porquanto . neste . caso en~ertde a com missão que 
na freguezia . onde forào q uallflcado11 os cldadaos 
ahi devido votar, M caso de não ter aldo remet· 
tido, . como foi, à nova freguezia n sua qtialifl· 
cação~ .· · . . . . · . . . 

<( Oolleglo do Serro.- Sobre a legalidadt~ dos 
eleitores da ireguezia da cidade dó Serro, ai~UtriRS 
duvidas se ~usc.ltarno, e daci~ões se toml\rllo que 
p&st~a a. commtssi\o a expor .em vista . dos doeu· 
mantos apresentados. A frt>guezia . da cidQdo .do 
Se.rro deu, em 18J:2, vinte eleitores, e. 21 em 1844: · 
em 1846, s(Hldo supprimidas as . freguezias do 
Itnmb11 ~ Rio do Pe1xe, foi o · territorio déàtils 
éncorporado ao da cidade do Serro~ Procedendo•!:lé 
ã qualificnçiio dos votantes, foi · o llUtnero destés 
por motivo de tal incorpol·ação elevado a 1818, 
e entendeu o jiliz de paz presidente da sssembléa 
pa roohial, que para regular o numero de eleitores 
gue a paro chia de.vil\·dar, cumpria·lhe tonüú' cómo 
l:iase o numer · · · ·· · • 

. dado as tres freguozias do ~erro, Itnmbé e Rio 
do . Peixe, sommando.os e. accresceutàndo·lbes a 

·. quinta parte mais ; .:te sorte que a pãrOchia do 
Serro, que ·seni o acoresêlmo de territotio tinha 
<lado . ~wte elelLoi'es .em 1812, velo a durem 1841, 
com a mcorporaçi\o dnquellus freguezias, o numero 
de ti· eleltorr.s. Julg11ndo .o governo da ptovlüOla · 
que era irregular elilte procedimento, expedlo em 
ocoasiilo . que se tinha de procedllr à eleição de 
dous. ~enadores; no juiz de paz a hlslnuaotio de 

· que amda · que o àugmento dos votantes pro-
Tovo.l 

viesse de .·· àtigmonto de · territorio na paro chia, 
nem asstm se devia deixar de cumprir a · regra 
prescripta . no art. 52 da lei, . como se achava 
explicado em avisos ministeriaes de 2 de Nóvetnbro 
de 1846, e 9 de Julho de. 1847.; e ·. que port>tnto 
devendo, segundo es~a regra/ t.er a freguezia ;do 
Serr a enas 21 ele1tores, J>sse ~esente n d•ta 

negoc o osse su mettido ao conhecimento do . 
governo geral, . por aviso de 'i de Fevereiro dl) 
corrente · anno, foi reconhecido regular o proce
diment'l do juiz . de · paz da . freguezia do Silrro, 
·pelas razões exaradas no dito aviso, cotn as quaes 
concorda a com missão. · . . · 

a Oollegio da Conceição; ~No freguezia de S. 
Sebastião de Oorrentes occorreu o que consta da 
representação feita por · tres cidadã0s, . membros 
da mesa parochial, e da propria acta .da as~em-. 
bléa parochial, . pE~laS quaes se vê que, no 
acto d•l recebimento das listas para a eleição 

ltores, . tendo votado dons. indivlduos do 
. mesmo nome, um que era . votante qualificado, 
·e outro que o não era, ficárão as coUSRS de sorte 
que. não flli possivel ex~r~mar a cedula gue 

. . • • t 

. apezar disto, começo A apuração dRS c .. dulàs . no 
dta. 8 de Novembro, e querendo a mesa continuar 
no dia 9; tres me8arlos propuzerão que se sua-

. e a apuração, . aftm .de represen-t1tfil>"tD't---lftliO"~----
presidente da provincla ; e tomada esta resolu-
çi:io, fecháriio a urna com tres chaves, que forão 
convenientemente distribuidas, . e guardada . no 
corpo da igreja com sentlnell'la à vista, reqntst· 
tadas pelo juiz · e mesarios ·. ao subdeJegado de . 
policia. Assim estlverão as cousas até o dia 12, 
em que o juiz de paz presidente de volta da 

. cldade du Serro, para onde tinha pattldo, se 
apresentou na matriz .com o outro mesarl.o ; 
derâo andi\mento ao · trabalho que havtilo intar• 
rompido no ·. dia . 9, e ·como faltassem oa tres 

. . . 

meãrilo outros o oom ellea · procederA() A aber
tura da urna, arrancando · a · ~aboa do fundo, 
acilando-se os papaia iotnclos, e tudo em pro· 

· · · · llo 1 foriJo 
declarados eleitores os 7 chladitoa qué obtlvertlo 
maioria da votos. Apezar da lnalnuaglo do RO· 
v:crno provlnch•l ao colleg\o eleitoral para tom"r 
em separado os votne dos eleltoree desta prtro
ol..tla, o colleglo o nilo ·fez. E' visto pelo exposto 
que houve a . Irregularidade ntlata eleloilo1 do 
se receber uma lista que niio devia ser receolda 
é de se fa:r ··r com ella a apuraoão • . M 11& ni\ó 
aclla a commi~::~ão claramente provalio como cum" 
pria que os tres mesarl~s que delxllrão de com· . 
paréeêr o fizessem coagtdos por lllgum acto de 
vloleiicia, só para o flui de se nomearem outros i. 
antes se deprabende dll neta que, não · se achando . 
ellês prel!entes, e entendendo o ·presidente .q~e 
não da'\>la suspender o acto, tomou o arbttriO 
de abrir a urna com os · mesarios nomeados · por 

· elle e pelo que se acha presente. A circum~tancia 
de se btn·er recebido e apurado uma l1sta de 
individuo . que não e$tava qualificado, é de 
certo contrario á lei ; e a commissào só por ella 

. . - ' 
p 1 r . . . _. 

enLré os 'Votos dos 7 eleitores que <Jt\ a 1rr:.guez1a e . · 
dos lmmediatos não h ou v esse uma consideravel 
difl'•ll'ença. . · · · 

« Cólleglo Diamantino. -O collagio resolveu 
tort1ar em separado os voto11 de eleitores da 

. freguezla de Ourymàtohy, e . de um da freguezia 
dá Penha pelas seguintes razõ~s. Em OUl·yma
tally, pl)rqu11 julgava preteridas . as ;,.formalidades 
prellotiptlls na lei para a organlsaoao. da · rnosa, . 
e por baver na acta uma grande entrelinha que . 
ndo fol resalvada l\ margem, e emflm por se 

I 8 
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· dizer na acta espeéial da apur!lçiio que, conclui~a 

a Rpuração das ce~nlas rece~Idf!:"• se fez a r~laçao 
doR votant~s. e nno o que d1spoe o art. 5<>, que 
ordenn que se· faÇa i\ .· relaçii:o. ge~ql dos nomes 
d.e todas ns pessoas que obt1verao ~otos pat·n 
eleitores: ~a leitura.! po1·ém, das netas collhMetl 

u • . 
uisaçiio da .mesa a relação dos eleitores ~ .. s~p
plcntes com os ilumeros · de votos . que tlverao; 
mas nalla so déclài"a que este pto?esso se observou; 

I . . t . 

o cidaclão que com êllo represàntásse a turma 
dos eleitores, e tamhem, embora so dissesse qull 
a relaçiio geral fóra dos votadus, comtuclo o fado 
e a realidnde foi CJUe se fez a tP.laçuo geral dos 
votadns como quer R lei. Não julga portanto a 
comtuissãn qtte sP.jiio bastnntr.s estes defeitos 
para nnnullar a llleição desta freguezin. A razão 
pela qutll se tntnon eu . septtrado o voto de um 
!il•litor· da Penha, e porque a respectiva mesa pa
rodluil h&via dechm\\lo não .estar José Poruira 
Guimarães nas . circumstancias de se1· e\!!itor, - . . ~ 

lei de 19 de Agosto, cnmo o notl\rão. os m:1is 
eleitores da. PenhR, ha n pt•esumpção de que 
tinha elle a rotu'IR para sor eloitot·, ao 4ua 

o . .. 

não consta que se contassem as cedulas recebidas, 
e que fos!IHm guardadas na urna, por outras razões 
mais que a com missão não julga tão ponderosas; 
mM por estas pensa que se devem considerat· 
tmllas ns eleições da freguezia da Barra, e 
eliminar da apurRÇfío gera\ os votos destes e\e.i-

, · iça 
.dita parocbia 

<c Oollegio de Piracatu~-Tomou em separado 
o voto do oleitoa· Sancho ?orfil'io d'Uihôa gue, 

. ' comtudo não era votante, por não ter sido qua~ 
Hficndo nn freguezia da. cidade, por ausente na 
occa~ião dR qualificação. Pensa a commissão que 
prevalece .cAta resolução do C(>llegio, e que bem 
procedeu chamando o cidadão Antonio Pereira 
da Bil"a• e reconhecendo-o . eléitor por ser o 
primeiro que sr segui~ na ordem dos supplentes. 
Tendo votado tunto um, como outro nos mesmos 
individuas para doputadcs, a camara municipal 
da capitRl da província apurvu uma só votação, e 
a~si.m na apu.raçiio · geral já se acha eliminado 

affirtr11\o que ello effectivnmllnte a possuiu. gundo as informnções particulares que teve a · 
« Dn mesma actn do .cQl!flgio .!õle vô mais que · commis~ão, ·o os votos recabirão. nos eleitos 

alguns eleitores da freguezia d11. cidade Diamantina qnf:l so achiio na ordem dos supplontes nn apu· 
protestarão cónlrR a validade da oleiçiio dosre~- rat,~i'io ~etnl, e como ainda quando fossem eli· 
pectivos eleltot·es, por isso que 11ão füi cumprido . minados, nem por isso prejudicava a . ordem 
o accordiio d11 relaçno do districto de 6 dt1 Setembro da votaçiio, em que se acbão,· parece á commt&siio 
do anno passnd·,, que mandou e.xo!luir 75 individtu'Ís qü& não deve retardar · mnis a verl8caçito doa 
da lista dos volntltHS;· o incluh õS ; ·mas o eC~Uegio poderos dos mehabros da catnara pur aquella 
resolveu não ndmitlir o protesto, ontl3ndendo com faltn. . · 
rnzão. que a mARà da as~embló!l parochial obr1\r11 cc O collegio do Araxá resolveu tomnr en1 se· 

· em t·egrB; nno recebendo votos senão daquellos pnrndo os votos da freguezia de Sant'Anna do 
ltHH'\'lduos ne ostavilo incluidos na liatn dn Rio das Vlllha!! em razilo de ae Ltnvor formado 
qua ctlO o on nn sup~1 emantnr, ortmula _cln uma só nctn contundo a expoHiçilo suochlía da 
eousoquellola li os rocur·sos estnba\ocidnH em lo i, todo o processo ele\tural da formaçdó da mesa, 
Re~utulll os nrtR. 31 o (li; dn l••i tlA W ufl A~o:~to. do •·ecehinlf~nto dns oedulos a da apuraçi\o, .Oumo 

. · « O oolleglu du Montos·Ol,u·os de . Fnnui us orém . denoto ast,, rocadhOAnto antes t· norilncla 
rPBI' veu unun· em septwn o os vo os < o!i o l'Jtot'Ps o meu o p<•rque d!ív1a ser rediR da a ncli\, <o 
dn pal'ochln do Onrnçiio . d11. Jczus, por. Vlll'iu!l .q\t\l .O.n\is\!nO , das foxmUlaB .. JnB.ndadlls-obaW'.vàr-na-

·"- rRt.Õl'lntpontadas -nn aum,~··s,Hiiló tWit"nJ"elln·s ·u~~il_tln. · t~l<'iQtio, julga a commist~ão que nilo dove lmportür 
mon•cout . mnis pt•~n, 1111 penRal' tln commissno, a liUllidudo . da rn~ptJctivn olt!içíi.o ,paroohlal, o que 
a htP~ulnriolndú da formn~fío 1.!11 mes11 coin Hl•·m· p11r l<:so ui\n rlevom ser subtr1ü1idos â npuração 
hl't'H qth> ntlu devi:'w fnzer pnrtn (lolln, o o lwvor-~o gernl cu~ vutos dAs~ns tJiellnres. 
fo.ito H ·t.t•reeh·a chtHII!Itlll tlepois d11 upUI'IIçúo, « Oo\ll•gio de Puuso Ale~re.---:Rosolveu lontar 
(lllllntln j:\ . não podin ser ndn1ittillo. qnulqn~r em sep11i:ndo os V(ltos dos "'leitores das frngUfl?.luR 
Vt•hlntn; n nssim niio pó•IH jt1lgar v!lltdtl u ele1ç1io . do Sunta Ritu e Snnt'Anna, e do C\lrndu de S. 
d!!sln pot·ochin, e como fós~óln tomados P-111 Sfl!Jil Jose de Fornng•H~. Em Saut'Anna, diz o parecer 
rarlo o,.; votos dil · ~ous elo•itores, devm•li.õ ser dn cummisl'llio quo . verificou . os . diploma~:~ dos 
elimiuatlns dn npul'll\)ilo ~··t·tll. . . ale ibli'f1!1IIO collégill, estarido presentes o~; e)o~toros. 

c< OollE>gio de .laollnl·in.-li\)i t(lmn•lo om Mpnrntlo pRl'l\ ft•l'tliiU'HI'n a mesn, e nutro eHes o JlliZ de 
o voto do eleitor Felisbertn . .:r,)~é Gomea, dn fro- paz foi contnmp\arlo, fazendo pnrt1:1 da . turma, e 
gilf!ZÍil de lVIoa·rinbos, pot· tf3r 11 mest1 pt\rochial uno foriio UletlciOll!\das nn neta ns fol'malidl\des 
raputauo f!lltar-lhe n l'euda liquidn de 200$ titiÕ swdevem obset·vnr no recebimeuto o npuruçiio 
avRliüda oni prat•l ; e tundo (I moaútt"> fllt>itor uns cedttlas . .EJm · Santn H.ita ndo .se procednu á:J 
apresentado perantfl o coll,;gio M provns que ao1 til l'\tuonto entre eleitort>s que deviào con1pór 
tinha, não as julgot\ <• 1n~smo sufticiêuté, o n~mitn at; turuta.H l:l quu estavão elnpntados. Em S. José 
ptmsa a commis~tio qu~;~ tlevn jnlg!lr·se nullo o de Forn1igHs t~llegll o meHniO pHrccE>r que nõ.o se 

l ' ' I o o - ~ , o · . O ' 

i'rllguezia o .lmmedii\Lo em Vt;to~·. que-·é o Rvd. 
Joaquim MRt'tins Pereil'R, e devl:l.:so elimlnnr da 
vuhtçi\n ~e1·al . o voto dt.~:~te Pleitur. 

« Oollr•gio Lia villa Ruwnht\ de S. Romil.o.
'Tt1mou em A~purado o vol(l dos.oleitores dll Burra ·. 
do H. lu dns Vt•lhas, os quntls J ldgmt mtllo!• por 
tt>r . havido vicios ·e daft>itoH . un l'l'galliHaçtio dn 
me~a pnroolllal da Barra do Rh1 d&M Vulhtul, do 
~:~orte que fonio mesut•ios individnos quu pela 
lei o raio devlãó ser; p<~rquo, d~:~vondo ~:~er ro
flebidus 12 voto~. apenas fol' t\(> IH, o que l'evnla 
extravio de oedulas1 a tanto mais vorosimll q unnto 

. . 

. . ' ' houve de maig a . mais defeito. nu organiaaçiiq dll 
rnesn. A cotnniissii.o porêtn examinando as actas 
dus t~lutções pt·imilritlS, e. j ulgaurlo qJte ufio . é 
jllsto luva r ao e:xtl·~:~mo . rigor ··a · observatlcill das 
fornmlas qua nàiJ st\u eHatmclaes A liberdade da 
vutuç1io1 julga que m'ío devem Rer anuullaL~as as 
oleiçõos . deatns. trt.ls t'rllgueziua, em cujas aot11s 
se ooutém a declaraçi\o de hnVtll' observndo as 
dispnslliõe:-~ de lei uaquelles óasos ·em qut~ não 
1lztJrilo · dutalh1ada menção !:lellas, e. por. outras 
ruzões que se daduzenl da lel\urn tias meemRs 
actmJ. 
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<< o collt~gio de Cahtas touiou em separado Oj,J 

votos dus eleitores das freguezias do Car.mo da. 
Escaramuçu. e Carmo do CumpElstre. As razões de 
nullid11de pwJuzidas coritra .a eleição do Uarmo 
dll Escaramuça não pal'ecem valiosas, examinnda 
a acta da respectiva Elleição, da. qunl é evidente 

- · cede a ar ui ·ão do te:t· sido contem-
piado numeto de ct?dulus m~ior do qua o d~s 
votantes pt·eseiltes, porque auas que se ach:lrao 
nussa:~ cil'cuoistancias não furão upurndaR, t~ndo
. o dtdo. extremar dils ltl itimi.unente recebidus. 
Qu11nLO â freguezm dó Carmo o ampii:;tre, ve·se 

· dtiS actas q ua no dill 7 pro~edeu-se á forma~ão 
· da tnesn e nesse . tnt:lsuio dta se fez a .uptlrnt;ao, 
pelo que' julga a commi»sào quo está· nulla semo~ 
lhanto eleição, e que se deve pt·ocedet· a llllVa, 
eliminando~se da ·apuração geral . os votós dos 
respectivos eleitores, que ft>rão tomados em so;. 
plltado. 

· « Oollegio eleitoral da Oliveit;a com 3 frtlgUü~ias; 
acbiio-se presentes todas as actns das ·respecttvall · 
eleições.~O collegio tomo!l er~ sepumdó os yot•ls 
de 4 eleitort>s da freguezta de ::il.inle Antonw do 

mpuro, c · · ç • . . . - . . , 
porque 11 me~a p~roch1al.installnda ·no dia 7 do 
Nov.embro n11.o f'll. orgam.sada peiotl respect1vns 
eleitores e supplentes,, _e ain1 ~elos . foi tos no 1° 

nolla pusaoua quo lltlo ostavllo na clrout11Htailcil\ 
do votantes, ·nilo a Julgn t~ulllaluulerueut.e com· . 

·provada •. 

feito llOr um cJo1 mtllnbroa ll mesa ilontra tL 
compotflnota do . juiz dd pa:t· prosldente da rnosn 
parooblol dl\ freguezla <fa villo, por ter aido juiz 
muului 11al aupphtnto. A oomtttiHsilo J úlga qu11 estt\ 
ra111io ntlo ó suftlulente para . annullllr l\ respeoti VI\ 
olOiQ~O. . . . 

(( Em vista pois dM razõe!l ponderatln~, .e recn
pltulaudo todal! as oonoluaõos qué a oommlssào · 
totu tirado do exame . da acta geral confrontnda 
cont t\ dos eollegios e das paruiaes das paroclli.as, 
é de parecer : · · 

«I. o Que se declai'éói legítimos os eleitores das 
parochias da pt·ovincia de Minas· Qeraes; feitas em 
virtude da il1eiçdo do lo de Novembro da 1&!7, 
éom ex.cepção dus do Ooração de Jesus do eolle~io 
de Montes·-Olaros dê Formigas, da Barrn do ltio 
dns V filhas do collegio da villa Risonha . de 
s. RotiJiio,. do Carmo do Campestre do collegio 
de Oaldas, e de Santo Antonio do Atnparo. do col
legio da Oliveira; é que sa otlioie ao governo 
para msn at· proce er }U\ rma a e1 a novue 
.eleições primarias nessas freguezias. . · 
· « Que ·na parochia de Morrlnhos do collegio da 
Januaria, se di~ clara legitimo eleitor o I o suppllinte, 
bem oomo os da parochla de Pltangui do oollegll1 
do mesmo nome, . e da . Plraoatu do oollogio tam
betn do mesmo nome; pol' terem sido nullat~ as 
el~içõas de FeUsbertu Jos~ Gomes, Sanuho Podido 
do Ulhó1l e José Rodrigues de L•'ul'lus Lamoti. 

« 2·,o Que sejão ellilliUados d~ npuruçi\o ge1;al 
os votos declaro.dokl nullos dos collegios de Molltes· 
01aros de Formigas; da vllla Rlsonba do S. Romuo, 

de Caldas, da Olivei.t'a e da Januada, sendo a 
apuração a sogtlinte, para os. 20 deputados e 12 sup-
plentPs: . . 

a Jusó l?edro Dias d~ Q.uvalho, 837 i José An~ 
tonio Marinho; 827; Theophilu Benodicto Ottoni 
803 i Antonio thl Costa Pinto, l:!OO : Pt.lctro uu Al~ 
cantara ar ·r a t:li .o - · · 
J.\ltor1teit·o de Mt~udo11ça, 796; Antoui() Thomaz. de 
Gotluy, 7~H; José Feliotauo Pinto Coelho tia Cunhn 

. 786 ; . Q11intílitmo .J.,sé da Silva, 78!; Cht·istianti 
B•l!ltJtlillto Ottotli 774 ; Fnwcl;;co de ··· • 
rrtHl a, 3 : raucu;co UH Paula Ct:Jr'fUOira Leite 
738; Antonio . Gançalvol:l OhiWI:lH, 738; Joa(Juiu; 
Atitào .Fernando\! Le:lo, 7:}5: José . Jorg~ da Si! va 
707: Tristt"io Ant,niu do Alvart.m~·a, 707; . Curuillo 
l\'l:nia Fara·eira Artnond, 703 ; Joaquim o ,uHli•lu 
Soare~ de M·~i rt.llltJs, 666 ; Manoel de Mellu Franco 
5S2 : José . Felicíssimo do Nuscímf:lnto, 523; Elia~ 
Pinto üe Ütll'vulho, <U2 .: F~·unchlco . Diog.:> Pert~ira 
VtiSCorwellns, <10'3; LUiz Antonio Barbosa 401 · 
Borotu·Ju Bulisãrio Soare.; Je Souza, 388.; Finnin~ 
Rlh.lriguus Silva, 388; Manoel Macha.Lill Nunés 
388; Francisco de Puultl Santos, 387 ; He1·culan~ 

• · • , • t • en tJS os un OI! 
~82; Antonio Jósé Monteiro de Barcos, 370 ; · Ju!>: 
tiniabo . José da Rl)chu, 3GB; Antonio. Oundido da 
Cru~ Machado, 361. · 

• . · as 
u~sembl~u:J pn~ochiM,; ~t\ proviucia de Minas, que 
amda nao forno rernotttdas, bem como a do col· 
la~io do Patrocinio que nli.o foi ram.etLida á Cl\lll· . 
tnlBitil,l, quo por ora tem JUlglldo dll validade do 
r.ollegio pela valida.!la da. ele~ào parochial. 

PROVINCIA . DA DAHIA 

cc .t\ com missão examinou ·as eleiçõet~ do. pro~ 
vincia dn Bahia a respaito d•lS quaes tem de 
observar o seguinte : . 

I 

apuração, a as p:.rcinos dot~ 3G oollegios, cjue 
comprehendem o cir<lulo eleitor11l da 1Jrovincin 
fultantlll o. uuto. do collogio di.> Urubú; onde niiÓ 

f ~ ,_ • ' I o • 

ol~~iltlras Ut\ unics. ~ttroch!a, . que o con-stitue, o 
bem n~siua as autheotiuus das aloiçõos ptlrouhbios, 
fullumlo a~ dus frtlguezi•is de ~ento·Sá, Pa•t~bit, 
Pon\bal, Tueano, Vilhl Verde e Porto~Alegt·e. 

· cc ·aollegio da capital~.;..Na actü . do colltJgio da 
capital, que se compõe do vinte freguezias, vé-su 
que votl\rt'io tres ~lt!itores, us quaes não tio hão 
sido qualith:ados, d•ms pela frequozia do l?ill:\t', e 
Ullt palu . da Victoria, ueclaranuo as réspaotivus 
me:>lls pa.rochiaes q\i!) erão domiciliurii>s das fre· . 
gueziu~. e com a precisa itlonaida•le, e que por 
cunseguint~:~ foriio indevidamente êxoluidos da qua
llütlsção. Entende u. comtnisgt\1> que nuo obstante 
as rnzões pondet'adas os ti.'es cidadãos niio devem 
ser considerado::; eleitut·As, porqlle n qualh!Etde de 
votante tia parochia é cotlliiQão essencial de ele .. 
gibilidnde. · . . . 

<( Tumbeut cnnsta d11 neta e diploma dos ele1toras 
da freguezio. de Satlt'\ AnU\\ da ilha de Maré, que 
forão inutilisadus na eleiç•io primaril\ ll cedulus, 
por se ac 1nratu ne. as :.lomoa esunp os com e ra 
e tinta . diversa dos demais nomes, e qt\a 'lOll· 
tlnhiio nome~ risoadoll; .. etu. Julgt\ il commlasdo 
que a mesa prouatleu em reRra, autoriaauu pelo 
nrt. 50 tla lel regulamentar dae ololoõall. 

« Fin11lm01Ho a 11otu dtl sleluiio da Cregue~la do 
SS. ~"oramanto da Hapurloll, nlo aoon1panbadl\ 
do um prúteato do oiduüi\o Mo.nool Jonl)ulm .l'U· 
pluRIUbt\, por uonsluórar 11 moama oleioilo nulla 
oom o htndllltlonto tia ttJr sldo a quuliflonçito ~e1.1sa 
rresuezla pt•esididt\ pel\) oaplt\io Otletano Alves de 
Souza, olaito juiz de pl\z .. eut Setembro da 181·.1:, 
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~n QUINTA SESSÃO PREPARATORIA E~l 29 DE ABRIL DE 1848 
quando nllo se achava livre do ()rime. porque 

· havia sido àccusado e pronuirciado . em ·Fevereiro 
de 18.'33, ednie de quo Sé livr.t>U por prescripção 
em 9 de Maio dt> 18,1:5. A raspei to deste protesto 

· obsl'rva a COminissiiu que a CllffiBI'a mUnicipal da 
· Ita arica a t.ie ertence a tnencionada 

frt>gu.ezia, fazendo v r <}Ue o crnne impu a o ao . 
sobredito juiz de paz .achava-se prescripto na 
conformidade da lei, além de que . não existla 

rocesso en<lente de julgamento, quaudo tlverfl .. 
lugar a . sua e eaçao, e que o mesmo 1 UlZ p 
presidio a installaçào do collegio eleitoral, por 
ocotisião da reeleição do conselhtliro Joaquim Mar- . 
celli~ao de Brito, chamado · ao ministerio do im
perio, e que fôra a dita eleição julgada Vülida pela 
camara · dos deputados . . A com missiio julga estas 
razões procedentes, e reconbace não haver nul
l\dade na eleição primaria da freguezia. de Ita · 
parica. . . . . . . . « Collegao de Santo Amnro. -Neste collegao 
forão annullados os diplomas dos eleitores l\1a110el 
.Joaquim de Oastr<? pela f~eguezia da Oliveira! e 

o collegio a sua reclamação, tomando·se, não 
. obata.nte em separado o seu voto, sendo chamados . 
tambein para ... votarem em · separado · os Rup
plentes que lhes sdo tmmediatos em votos por 
arn bas as freguezioa. . . 

« Dando-se a . mesma falta dd qualilic!lçiio no 
eleitor Francisco da Silva Liab~a pela frtl"'UPzia . 
do Santo Amaro, foi tambem seu voto tomado em 
saparaJo, · bem ·como do ammedlato em votos. 
En~ende a commiasAo que ae dove approvRr a . 
decisão · do colleglo qullnto aos doua eleitores 

4'\ . . 

se reconheoa o ttdadilo Fiuza eleitor pola freguezla 
do RIO Fundo, onde rora qualUlcado, o quauto 11() 
eloltor l<~~anolaoo da Silva Lleboa1 · eleito · pela 

e nt e se .LunullaJo o 
aeu dlpl,,ma. · · · ... · 
· « O.>lleRIO da Folra de Sant' Anna • ...;;na aota 
dAa&e oullef(lo co nata q11e os votos doa 26 oleltoroa 
da tregtlozla do Oamlailo, rorã.o tomadas eiJI · tte· 
parado, nllo ohaLnnttt serem reoonheoldaa vallrlaa, 
por ter o oldadi\o Joaô Pereira t\a . Silva 1.\laaua· 

· rt•nhna dirtgado uma repreaontaolo ao colleglQ, 
mostrando quo n fll~lodo ora nullo, . tund&\do nos 
seguintes nwtlvos : lo, por ter sido a mesa 
presidida por um Juiz · hlOOII'Petente : . 2o, nito 
terem sido convida os os eleitores : So, ser H
legitimo o esorlvilo que offloiàr;\ nos trabalhos 
el~itoraes. Todas e~ta!_ razões são impugnadas 
pelo parecer da oomm1ssao de pode'l'es do oo:legio, 
cujas razões forão examinadas. e não se achando 
provadas as allegações; como declara o collegio na 
acta rtJspectlva, entende a commissito que se não 
deve occupar com o seu merecimento, e é de 
pa~ecar que se reputem validos esses 26 eleitores, 
CUJos votos reunidos à ap1;1raoiio geral niio alter.ão 

« Oolle.glo da ictorla.-Na · acta deste oollegio 
ae mencaoniio em sep!lrado os . votos de dous 
eleitores da freguezia da villa da Victoria, por 

. não estarem qu .. llllcados Plaoidoda Silva Gusmão 
e João Moreira do Llvranaento. A oommlssilo oou
corda na deolaAo do colleglo, e segue o . principio 
que sendo A quallflcaolio a baso da elei~t\o, aém 
ella se nilo pôde dar idoneidade 110 aleito. 

« Oolleglo da Purlflcaoão.-.rt~ndo·se reoonbecldl.) 
pelo opuraollo doa oleltorea da rreguazla ·da Purl
fl<mçilu dus Oampoa de bar~ augm••nto de 8ols 
cedulas sobre o numero dos \"otantes, por aeso .. , 

que votárão 297 didadão:;, e apparecêrão 303 
cedulas, deliberou o collegio tomar os votús dessa · 
parochia ern . separado. E .Jumiitada a acta da 
eleiçiio c•rimaria dessa freguezia, vê-se quo ella 
dá 18 eleitot'RS, e que qttflndo se quizesso subtl'ablr · 
seis votos aos cidadãos maia ·votados, que 4 o do 
numa o a ce u as c • . 
teraçãr1 a respeito de um eleitor, qUê é o votado 
em decimo norlo lugar. A' vistkl disto, pensa il. 
comniíssfio que · este motivo não é bastante. fortt~ 

· 'nteira~ 
que e sim uma irregularidade, mas que niio pôde 
affoctar essencialmente a eleição, muito l'rincipal· 
mente se se ottender -que a commi!õsão não depara 
com provas algumas valiosa,; por onde possa 
concluir que e:sso excesso di) seis cedulaa · fosse 
occQ~ionado por motivo'i fraudulentos . . E' pois Q 
eornmissão de parecl'r quo · se devem legitimar ós 
mencionado;; 18 eleitores, cujos vo.tos, Rccrescendo 
a apuração ge• al, tnmbem u.iio nlterâo a ordem da 
eleição dos deputados da provincia. · . · 

« Collegio do Jonzeiro .-Compõe-se este collegio 
• • f I 

capit'll apttrou a primeira das d11os actas man· 
olonadas, tato é. a dos eleltórea dfls tres parochlas, 
por lhe parecér mais legltlmR. A coinmls.siio julga 
que . se devem reconhecer validos O'S ·eleitores de 
que rQoz m&nção a actà gera\ apurada \lela oamara 
mu nicl"al. · · · 

« Óollegio do Plliio Arcado.~Este ooll~gio co1n~ 
p~e · ae de 2G eleltorfla; ·· pertencentes t\ unica ·fre· · 
gli.;zia da villa de Plliló Aroad(j . Palott .tlooutnentos 
offlotaea, que f•1rllo presentes . t\ oommisslio e~t 
prova ue houverilo duas eletQõl)& prlmarlao~, nma · 

o lt · e az d~ to anno ue se 
nchfl v a pronuncladt> etn o ri mo In v t ua , re11n a 
UI\ Casa da OIUllllfR, 6 OUtfl\ . presidida 'por lU~ 
cidad4o, qtle tamborn .se achava pronunoiQtlo, e ·· 

e 1 a oa·iletn da elel 1\o dos ul:saa de az é o 
oitavo ot>m olnoll votos. BIIHle o ra com ··os a· sa··-· 
gund" ololçllo, o o!l eloltoroa nomeados su reunlrilo · 
no dia aprnudo pal'a elegerem ·os cleputadoa. A 
commla~ilo nlo p6de dar 9eu a&RRntltnento a aeme· 
lhantiJ olelç~o. pela tncompetenolo do Iuiz de paz, 
quo prealdlo a mesa puoolltal, e ctmmdo eaLe mo- · 
tlvo nilo . haatl\ese, · que . allàa julga 1\ commle!4íto 
multo &ttmolonte piua annull••r i\ eleloilo do col· 
leglo, tern além dlsto de prmdarar '1U6 no estildc) 
de dasordang. ern que se acha Pllito Arcado llàll é 
poilsivel suppOr·se u·ma eleição · tegaltneiate feita, 
e por 'Uititno, tétn de .. observar 'l'té dando a 
parochia. ~G eleitort~s, o por oonsegumte devendo 
ser os votantes (i'ta\Hicados, pelo menos, 1,040, 
apena~ appatecen'l ·na eleição primaria; comõ 
constl\ dli. r espectivo. aets, 166 cedulas, o que 
denota o vicio de semelhante eleição para l>Oder 
prev.üecer. · · . ·. . . · · 

· « Oollegio da vllla do Oonde.-A oommissão exa ·: · 
minou o officlo do Presidente da Blihia, acom-

Yilla do .Oonda, no .· qual dechtra · a falta de 
celebração· das funcoões roligiottas, por oocasiilo 
dã eleiijão da dita freguezla. Do mesmo offioio 
teoonheoe a commissão, que o parooho da 
freguezia, achando-se bastante enfermo, falléoêra, . 
r.ilo bavendo quem o substituísse para cumprir 
o que a 1el · determina ; porque o ãeu ooadju.tot 
acbava·se looge, e ~m desobrigas, não podendo 
oompateof'!t no tempo competente. E' pois a 
couirnlsPào de parecer . que, . dando•se essa 
lmposalb\lldade, não pbtlé pot aoMe$\ilnte 
reputar-se nulla a eleiçilo da referida parocb1a, 
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· porque · apre:>entaullo-se tres . eleitores, só mente 
de uove que pudera . dar o ciJ:culo eh:itoral; não. 
foi possível !úrmar·se a mesa) que deve ter cin!lo 

I . 

nuto Auguslo ue Mtl~alhiit)S T~ues, ~.,tancisco << A commlt.s!io vio flnalménte o. acta da ultima 
Gon;;alvas Martins~ Luiz . Antonio Burbo:>a . de . apuração dos votos f~ita pela camtua m~uicipal 
Almeida e Aprigio Jusé . de Souzü, cujos · diplomas · · que ctunprio o que determina a lei . citado. no 
fotiill . remettidos à conimissão, qu~ os achou ca p. 3o do til. 8°, e della consta haverem sido eleitos . 

. legaes e coof:mnes com a acta ger11l. deputados. á assewbléu. geral loglsltltiva pela 
pr viocla do Grão-ParA: oal:irs. HerculaM Ferreira 

t>noviNCIA DE G!JYAz Perina, com 2U votos. Barnardo de Souza Franco, 
. . com 201 votüa 1l Juilo B11ptlsta de Flgut>iredo '1'-en- .. 

. . <c . Esla provinda . contém 16 collt!glos eleltoraes, reiro Arttuba, com lóO votos. Requer todavitA a 
qué são : cidnde de Gcyaz, Jaragun, Meia· Pollle, .. couunbtsiio que ao ollicie ao .governo para fazt'lr 

. ~on1~n1, .. Santa . Oruz! . C~taliio; Fortl1osa . _da rt~mtltler à cllaa as actas dus eleições prlmllrias · 
· · u da · rovincla o e. de · arocer ue se a reconbeoiJo 

Trabiraa, Arraius, S. Dtnningos, Palma, NaUvi- · e declarado deputa o pe a prov nou1 o ar o 
dadà é Oarvlinu, exi~:;tem as authoutioas d·J<~ 9 8r. Dr. Bornardo de Souzn b'ruuco cujo diploma 

· priu1eiros · e faltão as dos "' ·. ultimos, Caltando · fo. i presente . à commissiio. · . · · · . · 
... · · · ·· - · · - i'lmaria e da 

- ·---aptl!'B'ção gerat ·Portantu-éa·oommlssiio-d~ -purecer· -------~·---,·PROVINClA·-tu:r-PERNAltuuoo···~·~-·--· 
.. que por · ora . uiio se . tome conheciln!)nto da · · · · 

elelçi\o da proviucia de ~.,yaz, a raquer qutl s.e . te Contêm esta proviuclll ta coiloglos . eleitoraes · 
exljiio as actas e autbentitms que falti'io. · · compostos da 53 freguezias com o totlll de l,S!:H . 

1'80VlN01.\ Df) :.J'ARAN!iÃO 

« Sendo nove os · collrgios elilitort\es desta 
provlncia, a saber : uidallo da t;. Luiz, Alollntnrn, 

· Onlas, Galmarãett, Vi-anna, . ItapicutU.·l\!tit'tlii, 
.Briljo, Pllátos·Bona e Chl:lpad~, fàltiio us uota~ dos 
dé C1\x.iãs é Pastos;BJns ; e couso notl circules 
eleitoràes de Vianna • . Itapiourit~Mel'iru, Brt1jo o 
Olíapada; hoU\'t~l'iil> duas turmlu:i de éleitorns, e . 
consegüintemente .actilé .de cu.Ja utna uello.s, e 
fãltem igüo.hnente .as da ItápicurivMotiiil, Chapada 
e Vianna, que .I\ cRmara muuicipnl li11 ca[litllL 
p~tàcerão tuai s legitima~ nos· t b)rr..úos do nrt; ~7 ~Jl · 
Iet de 19 de Agosto du 18!0, enteutlo a commassao · 
e é do. pare e r que ppr . agorá nii.u pólle tomar . 
conhêCimeuto d1t . elell)iio dos deplltado 
provincla do Mara.nhtio e verificat· seus poderes. 

.· Existe apenas uma a c tu de . eleição · prlmat·ia ; 
Requer portanto a commissão que so. officie ao 
governo para fa~er enviar t\ casa as aotas e 

. autbenticas que faltiio •. · . · · 
. . .· 
J?fiOVINúiA. !lO PARA' 

. . . . . 

. <~Em 1'1 ooll~gios éleitot·aes da provinoia do 
Grao·Pará u elotQiio dos tres deputados, que ellR 
mand11 a assetnbl~a geral leglslo.tiva. foi feitll 
legalmente, c9mo a oommissi\o recouheoeu, exa· 

eleitores, . llos quae:1 tom~riio parte ua eleição 
1,200. Eltlstom ·ll· . aot11. üu apuraolio geral t todas 
as dos oollegios . eleitQraes e as da~ eleições 
parllohtues, faltando tiÓtn~Jnta as das tres freguezias 
de Ip~'jllca, Agua· Prota e Sorinhaaln,. não ccm
pt'eiHmdeuijo as ft•eguezias ue Alugó11 .de Baixo e 
Oabrobó, em as quaes Sll ni'io fez eleição ~ · . 
· << Pelo exame minucioso que fez a commiSsilo 
do:i papeis que . lha forão pras.;ntes, reconheceu 
que ll tJleição se fez regulnrtnontà e sem defeitos, 
á exuepçilo ue mui poucas fregne:i:ia~. e quo a~ . 
actas dos collegios ~ oleitoraos e dt'~ eleições pa
i'ochiues estilo perfeitas e completas, me.ncionando 
miudarneute todos · o~ sub~Jtanciaes do processo 
eleitoral. · · · . · 

<< No oolle~io do Real feL composto ~e_ to fre.guez!as - ,' , ' ' 

nas freguezio.s da Jaboatiio e 1\furibeca. Na de 
Jabt)ntiio; upre!lelltando-se · o juiz do p11z no di.a 
1 de Novembro para pt•ooeder á eléil)ão, retirou-se 
alleuanllo coacçtio e emprego de forÇa nrmada 
em diversos pontos, que oorrlu e impedia a entradu. 
dos votantes. na povoação. No dln immediato . 
dirlgio,se o partido . i>pposto l\ casa d•> jub: do 
paz ~:~upplente a couvidal·o pat·a presldlr a olelção, 
ao que ilo prestou, e o f'uiz effectl v o pela sua 
p1uto .nffixou edltnes no d a 11 convidando o povo . 
pam outra eloil)tlo uo t.Ha H, a qtU\l tambem .se 
l'eall.squ. · · · 
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22· QUINTA SESSÃO PREPARATURIA EM 29 DE ABRIL DE 1848 
<c Pensa a commissiio que ambas as eleiçõ~s 

devem ser annulladas ; a 1•, pela incom_p!ltencia 
do juiz, por rião t.Ar si li o lançada om o com PA: 
tente livro das actas, o sim em um caderno de 
papel avulso, e pt~lo appr.rato e llmprego de força 
nas ri n tradas cln povoa~~ào, ú . q tin niio é i uteira· 
mente contestado peleis interessados, e é confessado 
e,,_recou eCJ o pc o prupr1o JUIZ lO paz supp 01 11 
que a presídio, o qual declsra tl)r sido a. e~:-~0 
acto constrangido e compareceu e sabio eleitor 
pela 2a eleiçii.o. 

(( ' li • o ' 
presentaÇÕ(<S Jlresente!J. á ,COffitnÍS~ão, consta que 
João do Rogo .Burros, no dia 14 em QUEl ella se · 
fez, invadia a pnvoação com U!'tla força f11cciosa 
do.70 ~omens Rrniados, afugen~ando o~ vot!lute.s 
e lllCUtmclo o tP.rror, sob CUJR 1mpre~sau fo1 evt· 
dentemente feita, sendo 1rmito para notar qn.a 
utn destes illegítimos eleitortlS, o vigllriO da fre 
gUilZia, dirigio ao collegio eleit1)ral um offido 
dt!clarando que escrupulisavá comperecex pelos 
vicios da eleição, e por tAr sido principiada na 
matriz o concluida em uma cl•pelln P'-'rticular de 

<( Pondera mais a commissão que a sU•l opi nião 
vai de accordo com o precedimentl) do cnllegio 
eleitoral; q 11e aonUllou as duas eleições e tomou 

1< Nn freguezia de Muribeca tambem se fizerno 
duas dsições. No dia 7 compareceu a juiz de 
paz, cumptirão-::oe as s~lemnidades religiosas •. e 

elle a eleição para o dia sl!guinte, requisitando 
ao met~mo tempo o livro á camara municipal do 
.Cabo a que pertence a !reguezia, sem que ua. acta 
desse dia transpire o mais leva indicio ou suspeita 
de coatlção e \'inl~noia ~ Nu dia seguinte, om vez 
de comparecer na matriz, como havia annu
ciado, para. continuar .os trabalhou, ao contrario, 

· deferi11dn ·a ··. representação.·· do alguns .. individuo:~ 
que lhe pintavão a povoação no maior alarma e 
se moatravão assustndos das terrivels cousequen· 
cias de uma luta sanguinolenta , tomou .a 
ret~olu •ão de continuar a. elol ilo DI\ i re·a do 
Nossa . en ora os razeres, stan e uas ~suat~ 
dá matrh:, onde o povo. catava á · sua espera, 
affi:x.ou editaes nesso suntido, e com. t11l atropelo 
e reserva proceduu que . no tnesmo dia ás 9 horas 

- tan tut-~ ou--a-mesa-.,.· pnroc a- , em- que 
fossà possivel chegar ao conl..aecimellto do povo 
nem o dia nem o lugar da reunião, ttccrescendLI 

. que a igreja, mó que elle runccionou, pertenile 
á l'apella curada do . Lorato, onde nüo podia 
exercer jurisdicQdo por stn· districto allleio. 

a A flllaidotlu ll obrepçiio dessa eleição salla 
oos olhos; quanno su retluctu na circurnstauoia 
do ao tu1'om ufilxado edltaes no dia 8 convidtmdo 
12 supplantes do juiz de paz n10radores ehl ti i versa& 
di:~tuucla~ p1ü·a. supprirem. a falla do . tlleitorea 
aupplante~, . e no nHlSlilll uta lnstullar·sa a mas a 
parochial, com escaudtüosil inf•·uoçiio do t\l't. 12 
da lei re~ulamentar dus eleições 1 que manda 
esperar até o dia seguinte por ·cada um dos 
cidadãos chamados a lomar parla na installa~ilo, 
entretanto que o juiz convidou tumulhtarian\ente 

legaes, e· é de opinião, de accordo com a decisão 
do collegio eleitoral, que se annulle a pdmeira 
e approve a ~egunda. · 

« Nas outras freguezills. nada occorrt~u . 
(c · <? collegio do . Cabo, composto de duas fre~ 

. guez1as com 53 olettores, loinou em separado os 
2a vot•;s dos da freguezia de Ipojuca, fundado em · 

. VlCtos e uragu an a es essenctads na qun 1 caçao, 
conio sejão · t.~r sido o poV(> convidado para · a 
igreja do Livt;amento; oudo se apresentando o . 
juiz de paz, mndoli se no dia .da installaçiio para • 

• n • r 1 re trou·se 
para. o engenho Gtterra, residencia do juiz, em 
cuja ca~n continuou e ac,•bou a qualificação, o 
que deu cansa a retira•··se um . dos meu1bros da 
junta por enteuder não dever {uticcionar illegal· 
méntt) em uma casa particular ; não .constar do 
livro da qualificação a. orgnnisação da j~nta, 
nem se ter lavrado a acta recommendada no 
art. 15 da lfli eleit~aal. A commissiio julga tiio 
Silliflnte~ e estHmciatls os vicit>s e irregularidade~ 
dá qualificnção, que entendo uover annuUar-se 
a ~;•leiçà•t UA<:~:>a fl'c~uezia. · · 

. . ~ -
freguazias coin 63 eleitores ; os 
Uoà, e Aguo.-Pteta; reunio-se com o numero de 
!'8, e preencheu todas. ~s formalidades legaes. 

esta autheadca despresnndo a outra: procedimento 
e~te que a.. cotrimissão . acha infundadQ, visto como 
a outra authentica dn colll}$io formado com os 
faz eleitores das tres freguezuts, nenhuma menção 
da comp~recimeoto desses outros eleitores, nem 
sua uleição consta de acta especi'll, e a., contrario 
du a.ct11 primuria dos. que v,.~târno por essa 
frep;ut!~ia no eollegio nenhuma. questlio ou iooident~ .... 
11pp1uoce, por ouue se possa tJresumir uma se• 
gundil elei~1\o: o quE~ junto no facto de se figurar . 
a reutllào dos 22 el·~i.tores em urna casa particular 
com vct IH ulll' a õos .de coao i\ó induz a com• 
mltlsdo a crer q'Qe é et~tUI ntitlll~A a auttt. tlctlola, 
e por conseguinte julga que se dilvtt despre~l\1-a, . 
e apurar à que foi · tomadtL ém separado pelu 
camttra munici at. 

~·-· ~t-- o--·cO egl e er aem,---oompos &-Um&--
s6 fre~llezia · co•n 22 elt~ltoroll, apparecom dUàY 
auth'311Licas; tJ não sendo presente â oommlsstlo · 
ueubuma da:; setas t.lu~ duaK eleições prllnarfaa, 
e coustando u.lh\s daa authentloatt que &A dt!rilo 
vloios c irregularid11des de ainbas Ba elolçõea, 
rMuhantetl de ÚUI\11. quallfioaçõell dlverr~at~, penal\ 
a cummi~:~~Jiio que o arb:trlo wais prudente ó 
unnullar a tuub~~:~. · 

u No colleglo do Bi•ujo, composto d6 tre_s fre· 
p;uezlas com 40 eleltm'l:ltl, aconteceu na do Alaf(On. 
de Bnixo que, depola~ dá ft~ltll e publioad~ a eleloilo; 
qtlatluo se ia lançat' na aet11 a lista geral da 
apuração, um dos rnembros da mesa lançou mão 
das minutas, e por esse meio insolito inutilisou 
a eleição. 
. t< O co\legio de Flórea conwõt:PBU de clnoo 

. a 12, e orgauisou a mesa ·. com outros ninda 
. menos votados, sem tlUe fossom enttegues oll oficios · 

á maior parte dos primeiros ; · ~· aiudt\ mais 

fl'eguazias com 77 eleitores. Na freguozia. de Serra 
'rulhu.do. deap1·eznu a fuesu pa1·oohial 179 cedult\s 
po1· co.ntorem .um nome troo~do, prouedimen_to de 

um livro 
n•unicipal do Recife, li que niio pertence a fro· 
guezia, e novo para sut·vh· pela pl'i1ueira vez. 

· « Nu dia 8, reunido o . povo na mtltriz, como 
na vespera s e lhe tiuhn annuuoiat\o, teudo 
chegado O liVI' O daS nutas, depois de esperar 
muito temp11 pelo juiz lle paz, Eiabeudo· tie que elle 
estava fllzendo uma eloiQilO cland~lstiua a li u.ns 
lo~uas do t.lifltanclu, j1tlga a oonunissi\tl que la· 
gal~nenta o supplente tll:i~"mio a pri!Kidenuta da 
olo1çi\o, a qual fui falta eom todas u11 _solomuldadus 

. . . 
' ' . . 
competindo .em caso ulgum verificar a legitimidade 
dos votos nellas contidos : com este fundamento 
o collegio tomou em seplirad\l os . votoa dos elei
tora~ : UH\s. repMando a com missão que, uniltdo 
oa votos dás cedulas des prezadas ao primeiro 
supplente, sempre fica a difierellça de nova votos 
etltl'e o 111enos votado dos ele itort~s, pensa que 
se devétn estes approvar e unir seus votos á · 
apuração ije!al, menos o~ do oleitur Antonio N'uues 
de Mo.galhnes, que · forao tomados om separado 
por niio ost1\l' qualitloo.do. · · · 
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Rocha, 811 ~ · Filippe Oarneiro do O linda Oampallo, 
292 ; Pedro .Bezerra . Pereira de Araujo Beltr\'io, 
283 ; Joaquim Vile\la da . Oastro TavarQs, 280 ; 
Antonio da Assumpção C!lbral, 250 : Jo!'là Bento 
da O unha Figueiredo, 218 ; . Antonio .Tristão ~!l 
Serpa Brandão, 188 ; Antonio Peregrmo Mac1el 
Monteiro, 157~ . · · ·. · . 

· ~ 2.o Que se declare l~>gal o diploma do Sr. 
Joaquim Nunes Machado, e se lhe dt'J assento.. . · 

(I 8.o Que se aouullelll os eleitores das frogue· 
. zias a~:~guinte~ : - os · dl\ eleiçiio da. Muribeca. 

r · · tinho B14zerra d1' 
ilva Oalvacanli ; o~ das. duas el<'ições. do Jnboa· 

tão, bom como das do Serlnhaem : os da lpojuca 
e <18 da eleição do Rio Formoso que flgurrJU o 
culle lo .de ~ Aleitores. · . · 

--.-<rtJ,, o -'-Qun-l!a·manue---pt'ocedet"ct\-ehuçiio 1lf m.aria '· 
. nAs fraguezlas da .lpojuca, Serinhaem e Jaboatào: 
a"sltri como nus fregnAzias do Alagóa de Uatxo e 
Assurnpçno .dtl C11brob6, coso amtla se ni\o tt•nha 
feito. 

u (),n Que se declarem lllgltlmos os eleitores de 
to.~daR aR outrM fregnezias da pi'ovluoia. 

PROViNCIA. DAS .Ú •• \.GÔA.S 

« Contém estA pro\'lneln ·la collEiglos elllltor·aos, 
e exle;te n acta . da apurnçiio J:(otnl, e as parciaes 
do~ ~ol~egius eleitornes, ftlltando todas as aotas das 
eltltçoes pat·ochiaes. . . 

11 No colleRio de Porto de PP.drns, depois de 
· verificados us puderes no dia 8 de Dezembro, pediu 
um dot'l eleitoras que se lhe mostrasse a acta do 
dia antAcedente: e como não foi satisfeito, r·etirou
se, sandu acomp••nhndo de mais nove eleitm·es, 
A COliltÚissão nil.o póde dtJiX.tlr de e~:~lranhar essa 
• • 0. • • I • ,., I 

legitimo : comtudo · uãci encoútrattllo urguições 
eon~ra a validade do collegio, .nfLll o póde pl•r esse 
motlVo atHtullar. 

« Nada rnnls tAm a observar a oommissi'io ; à 
considerando que a Ualta das authtlntiéllS das 
eleiçõas P!:'roch!aes t~e da erit todas at~ pt•ovinoias, · 
emburo. nao seJa n11sso totalidade, póda ser. rele• 
vada por est1u·em conformes todas 11s actl1a dos 
collegius, ~ so. não fn~erent arguições à eleição, 
é a c,orpm1ssão .de parectJr que se declare valiua 
,a eletçao dAs Alagóas, e de~ut~dos os Srs. Fran· 
~laço Joaquim Gomes B.ibeuo, Affonso da Al.bt\· 

quarque Mello, · Jos9 Tavares Bllstns, Matheus 
Casado Lima de Araujo Arnaud e Jo!lé Corrêa 
da Silva Titl'lrn, 'ciljoa diplomas estilo legae~ ; 
que se declarem logitimos os. eleitores da pt·ovincia, 
e se . p1:1ção RO governo as actaS das eleições 

arochiaes •. 

PROVINCJA DO OEA.RA' 

,I Tom esta provincia 17 collegios eleitoraes com 
o numero e , regueztas, e orao presen .es 
eommissno 1'1 actas parcin.es dos collegios eleito
raes A 21 acta.s de P.leiçÕ.11S. parnchiaes;, faltando 8 

·destas; ni\o se r.omprehendendo ahi a da freguezia 
de Villa Viçosa, . onde . niio houve eleição; e 

· suppo~to não fosse réllléttida pela camara· mu~ 
nioipal a nci.a da apuração final, . entilnde a 
comrnissão poder suppl'ir·Stl essa falta com os 
diplomas dos Srs. deputados. eleitoq p(,r esta 
província, qne 8Ü1j a cópiR · fiel . da iui;egra da 
ü1esma actn, e com as actas parciaes . dos col
legios eleitorae!'l; .e por isso passa a emittir o seu · 

origem de!lta duplicata· emuuos a legitimidade de 
uma ou outra eh~iç1i.o. · . 
· « O collegw de Queixsramobim anni.tllou 12 
eleitores d'eutre os 17 que se npreseutárào, pér· 
tencentes á freguezia de Maria. Pereira, e chamou 
12 supplootes para 0.11. substituírem, dos quaes 
comparecêrdt> e voti\rdo 10, tomando·se em sepa. 
rt!do os votos do uus e outros. Funda o collegio 
o seu procotlimento om illegalidade~ q__uA e•toonb·ou 
na t\Utheutioa dessa eleição : mas, nao as 1nenclo· 

· nando, n~m exlstindn a ré~pectiva aoll\ pArochilll, 
ll . O I CO 'liiSU R ' e . ' . 
juizo a respeito. . · . . . 
· -c No collegio do Icó tom•~riio•se em separado os 

votos dl} uu1 eleitor supplente pala fre~uozln da 
· Tolha ela ·razão do esttu· elle em · uarto lu nr e 
·ctu\o-·constar-o·moti'-o tJOrcque deixa.ovão:·de-cumpa-.r
. reoer 011 tt·ea mnhs ·votado~ . PtJnsa a oommls~iio 
que o collegio procedeu eni l'eg.·a, e se nl'io deveria 
apurar essu!l votos. · · · · 

« Nenhuma outra .duvida en~lOtltra a commisdo 
na ulHIQilo U!1!lta provln1.1ia, e reconhecendo que 
os 8 clc.tadiio~:~ u1ai~ votatlns niio tloão exoluidos, 
quulquár q •1a st~ja a resolução dn. o amara à obre 
as duas authe11ticas do Clllleglo do Onün, e os 
votos tumadm1 em septu·auo no ooUilgio de Quei-
xeramobim, é de plll'llcer: . · 

<( La . Qutt se tleelaretn deputados pela p1·oviiacia 
do Oaarà os Srs. Jusé do Assis Alves B1·anoo 
Muniz Bat·reto e Joaquim St~ldunhn MArinho , 
cujos diplomas estiil) legat:ls. 

« 2. o Que se .dtJclllrem legithnos os t>leitores das 
ft•t~guHZilH quu compoem os ·collEtgios eleitorllM do 
Icó; S . Jvào do Priiltlipo • lmpuratriz, Araoaty, 
.Riuchll do ~angue, B1•tlnité, Jpú, Sobral, Jàrdint, 
S . OoHII\e "Damilio, GrRnj•t, S. Matheus, Lavras, . . . ·;, . 
. ' ; 
ÍI'Eig'IH!Zia Ue Quebteramobint, . . , . 

« 3.o .Que s tJ ptlçn ao gover11o. cópta da outra 
acta do coliAgio do Omto, que fl)i feita na .matriz, 
e das e1eiçõus primarias das paroéhias que compoem 
o mesttw colleg1o, com outros qu1\Mquer doeu· 
tnentos que possi\o f.X.plicnr a origem da duplicata 
dn elelçlio , a~Him cumo n authcnLiM da elelçi'io 
primaria da Crogul)zln de Mlll"ia . Pereirk. 

<c 4.o Quo mande proceder à eleição na fi'eguezla 
da V1lla Viçvsa, cAso ainda se nllo tenha teito. 

« Sala da oanmra dos deput•1dus, 29 du Abril 
de 1848.-0oste~ Pinto. -Pessoa de MIJllo.~Mour~ ·. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1220- PÃjgina 1 de 1 

24 SEXTA SE~SÃO PREPARATOniA EM 20 DE ABRIL DE -1818 . . . 
Magalhâes • .....,J. Antâo.-José Maria da . Silva 
pcz,.anhoiJ. ,, . 

O Sn. PnEFllDENTE ~ -A JJOrá Gsti\ .adiantada, 
não pôde continuar a sessão , salvo se. houver 
prorogação. · 

tJlili!S cn 
O Sa.· PHEsiDE:N'l'E:-Eu vou consultar a cnmara 

se quer que hajn prorogaçno ... , · 
. .. 

o SR. PREsxoii:NTE : - Não · ê questão dli dis
cussão. 

O SR. MAniNno:-- Era só para pedir uma sessão 
extraord.i na ria . 

Consulta·ae a camara se quer que n Etessiio se 
·prorogue. D~cide ·se que não. . · 

· 0 SR. PEREIRA rH. SILVA pede a impressão do 
parecer. · 

O Sn. Pa&siD~>NTE:-- Não l1avendo pl'orogaçiio 
da sessão e sendo Ast l<J da casa durante as 

· sessoes prepara onas, haver sessiio tll os os tas, 
amanhã baven\ sessão, t;endo a ordem do dia a . 

· discn~são do parecHr. 
Levanta· se a sessão · erto das lres horas. 

Sex.tn sessão prepnratoria em 30 de AbrU 

PRESIOENCIA. DO fiQ, DlAS DE CARYALIIO 

A's 10 J10ras e meiR da mnnhã abre~sR a sessão, 
. · lê·so e npprova-sa a octa" dá antecedente. · 

Nlio ha expediente. ' 

. OROEM DO DIA 

do. parecer da primeira commissiio 

rntu qulf·se ··-ap•·ouver ao nobre dep\ltado; pódo 
otrereeea· um requeriment., pt\rl\ que seja dl!iCUti•to 
por partes. · 

. 0 ·Sn. JontY manda o sou requorimonto Mste 
lieattldu. !i mesl\: é apoladll a untra om discllBlltlo. 

o Sr. J o.sê de AMsh oppõe·'ie ll este reque· 
rimonto, yorqua .da leitUl'a do parecer vó·sA quo 
a!:l provincias de qUI! olle tmta tuio st\o uquella!1 
c UjM elolc?es npt·esllntiíu lni\iorvs irr~·ttttlllridauP.s 1 
lembra, nlo01 dlsto, quo ilRLamo}l n 1-JU de Abril, e 
qu~ ae . o . llo~ra~c- d epu~ado. quor. eatab-..lt•ce•· a. 
dü;c:u"siio provmcta pot' pa·ovtlftla, itup1.1ssivel é 
i11stallar·so a assemiJlea no dia 3 de Maio. 
· o S.r . .l'ob.irn duelara que, ao offerfleor ó s~u 

requerimento, só teve e in . vio.;ta n1lllhorar o tra· 
bnlho: tanto tempo se gasta ua disCU!lsi'io Hlll 
globo, como na paa·cial: mas deste . ultimo methodo 
v em a v untagant dê cutwoutr·aa· 11 tütenção sobt•e 
certos e d iJterminadoa ób' e c tos em ut~ l o o s 
vota ; o quo n í\o succedo 11om o outro m ethodo , 

· no qul.\l a discussão sob1·e uma prcwincía, não 
s ondo logc) · seguida da votação , f.!SCJIHHil1 fucil-
meuto. · 

l'l iio havendo mais quem falle sc>bt·e o l'Aqu e
rirp~llto , dt\-se pot' discutido, .e posto a votos ó 
reJ IH tudo. · . . . . · 

. Ot.mtinúa' por(anto a discuHsiio do pnrecer em 
globo. -

O Sn. llnttHIDlCN'rtc (d!!J>ois d11 longa pausa): ....... 
Não havoudo (IUIItu .P'.l<lU ll palavra VCJU pór a 
votuR, (T'otos I valos I) Os Hre... · 

O Sn. FERNANDll:s CHAVES: ~Peço a palavra. 
Q SR. CALVEl':.--Peço a palrivra, 
o Sr. 1E•'eJ:"nandes Oha ~es . começa por 

declarar que não é intenção sua fazer exame mi· 
nucloso de tr)do o parecer, para o ue fóra neees· 

· · . o 1 e o e c o av 
mui longe ·delle : limitar·se-ha·,. pois, a dar 
algurnns P.Xplicaçõas áceroa das eleições de sua 
pro~htcia. 

- , 
esta tt~juita os direitos que tem o Sr. Dr. Sayào 
!Jobato de vir tomar assento na camara; antes 
porém de exhibir JlS .provas de seu assetto, cbama 
a nttençlio ela camara !'Obre a·Mguinta consideração: 
a eleição do Sr. Dr .. Lobato ficou eblpatada com . 
a do Sr. · Calvet, e foi a sorte quem unieamentEl . 
decidío : pnrém, se de ordinario se usa de índul· 
gencia para com um collegi9 ·qualquer, Am .que 
apparecl'\m nu\lirlades, uma vez que não influõ.o 
no total da eleição, to.davia não póde: a camara 
deixar de ser ';102 pouco •severa quando o resul~ 

que estava pronunciado; 28 , a nullidade qüe ba 
no collegio do Jsguarii& por haver nello votado 
um eleitor que não estava .· qúaliflcad·); Si, .o .. ' . ' 

A commis!ião combate a pi'imeira razão, dizendo 
gue o documento ap. r~sentado pelo Sr. Dr. S,!_lyão 
L<lbato pr.ova. a entldade do nome, mas nno a 
entidade da pessoa. O· ort\dor crê, â vista disto, . 
que .. a commlssào talvez quitasse · a apresentação 

· do individuo a respeito do qnnl houvessA duvidá; . 
mas, u vigorar esse principio, não ~.odla firmar -
b ·. !i !lu juizo sobre a~ ncta11 de todos os de; nula 

.collllgios, pois' que certe.za tem de que os eleitores 
de que tratn'são os vea·dadeiroR? De que o seorc
tario qu~ dá fé desses eleitores e o mesmo quá 

identidude da pessOI\ em um (lnCtintBllto vem·Ms · 
·da authtmticit.lade desse documentu, 11 du Có. da 
~.eseon que o envia. · Orn, 1innto à auUtt)lltl• 

duvida, porqu~· ó Cllrtldào exlrahlda de uns autoa; 
c quanto. á . fe da putisoa ·. que o envia, tumbem 
não o póde s~r, porque é o chafe de policia da 

. provlncia •. . 

0 SR. BARCELLOS : - E porque nlio prendeu O 
crhnlno!iit) ?. 

O SR. FERNANDES OnAvllls : - Porque nilo lhe 
hnvin sido e~xpedida a próo&torla c<lntrn eiiLo 
crlllil noso que e11t1wu pr11nuncle.do nestn côrtA. 
, O oril.1lor, contlnut\hdo, podfl â cllmllrll qné 

atlnnlo hem nas CllllB04uencli\8 da. falsllicaçiio do 
um . documoulo d!!Hta ruitUt'o?.a, e vejn su .a .ellas 
so sujeih\ria u~u bom-'m do conoolto do Sr. Dr. 
Sayiiu Lobnto. Nota mai11, que ~sa ni\o fos.se 
exacto o documflnto apresontado1 üiio soft'reria 
no col\q~io tlleitorol opposição alguma do · dito . 
elc.itor e dos do Se u . partido ; niio foi porém o 
que succedeu, pois, segu~tdo éonsta do um jornal, 
m.tn no menos Sll consentia que se fizesse menciio 
. . ' . . \ 
tidnuo de tal ordem. 
. O orartl)r concluo ol'ltn pnrte do seu disr.urso 
~hs-;rvando qne, qu~udo mesmo ha.ia algutna 
duvz .la a ostt.l r espetto, n can1ara hiio deve . do 
dar uma sentença sem estar sufficientemente 
escla~eaida_,. e c~rno. ~oda n questão versa. so?re 
t\ vertli?I:\Ç!l.O da l~enttJaue da pessun; e de JUStiça 

· quo a•he o seu Jlllgamonto até examir1ar·s~ este 
fn\lto. · . 

No exame da segunüa razão, àdtnira·Be o orador 
de que n commlssiio objoattlase árgumohto de tal 
ordem, como aquelle qne apresentou d.lzendo 
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que, comqun~to · não .estivesse quaiifica.do na junta usar daquelles mes1Ilos meios de que . jl\ havia 
de qualiftcaçao o el~ttor d~ que se trata {o coronel usado. . · . · 
Villaa.Boas), todavta podta têl-o sido pelo con- o SR. NuNES. MACHADO:-E' bom . lnvar a boca . 
ii"elbo de recurso. A com missão não atte~deu á quand() sé falla no sr •. _Chicborro. · · 
dfita do· dvcurnentO QUO lhe foi BpJ'eS~ntado, elle 
é de tantos de Março, época · em que ás qualift· O · Sa. F&RNo\NDEB . . CHAVES reéorda·Ae de ter 

sobr.e · o augmôtlto : ·dos ~lei . . .. . cr>rone arr()s apreseotou·iie éom duzentos boin~ils 
Anj~i<l, que não -podta ' admtttl~·se por ser con~rat'to armadon e organisoli a mesa a seii gosto, etc. 
á let. Independente deste S. VISO pôde-se d~ctdir o. . o orador . faz éstas. obsetvações, não por espirito . 
q~e.stão por outras_ considerações. N~o se pôde de partido, mas · elo dese'o de ver esta ma eri · 

seu a, e ·. a op naao pn ea ettc arec\da ãcerca 
· Grande, por ser coritrarla ao esp\t'ito e l\ letra da dos factos qu~ a imprensa diz terem tido lugar! . 

lt>\; contraria ao esplrito, pois que a lei teve em . E corno a com missão não tem recebido docomontos 
vista evitl\r 88 ·rraudeo que 89 . eommettião em -a este respeito • . pareceria . conveniente. que Q 
dtversas provlnclas com o augmento de eleitores, camar:a · substivesse sua. . docisilo • e mandasse . 
contrafi a á letra da . lei, porque a e . a elelçilo foi . p~c"der a . um inquerlto sobr1.1 . a legitimidade · 
feita em 18<15 ; oomtudo pertencia A ·legislatura dessas ~leições . . Ainda .que não esteja Isto usado 
de 1844. Sup!>onha~se . qne a tamnra tivesse an· ant.re ilós, nem · consagrado· et:t lei este principio, · 
nulludo os . colleg\os de. algumas . proliinóla~ . em ·· eomtudo o crê virtua1mente . comprehenllldo no 

. 1844: ; liO em cousoquencla. disto tfe .fizessem uovaJ!. dlrelto que tem a .camara de verltlcar os .poderes . 
. el~>ições em 1810, segulr·we-hia quo esses coll6glos de seus membros • .. ·· . . . · . · ·. · · .. 
· puder~sem ao depois ~tu~ment"r a. arbi~rlo o numero Oonçlue dlzendo .que m_ulto conviria quA niio se 

ae eloltore& ? Seria tato U1n absurdo. ·· 
Tendo assim mostr-ado o orador a· lnsufflc~uncla parecer a · re~peito d1u oulras provinollis, cujàs 

dos argumeoLoa da commlsYilo, ·recorda que nasté aotas j~ .foriro-presentes A camars , afim de . que 
.cáso a annullaçi\o de urn voto decide da. ·eleloão, ; os Interessados pud~ssem pleitear por si tnesmos 

~~~·~e~~o~rusqt~e~~o~~~~· ~~~~~~~~-~w· ~· ~~~~~~~u~s~~~·~~ot~ri~é,~ooentido doorador, 
deiilgne .c:!113 nttender li nuiUdade de ~m eleftor. . · · . da maior Injustiça. · .· .· . · . 

Paasà ·a notar quito dlvorsa am·suas conclusões . · o· ·sa. lo SBORETAiuo faz à leitura do seguinte 
fol a oommiaado ácea·oa das provinoias do norte. parecer 4a con\mlt~si\o de poderes: 
Eatundeu eUa que em Pernambuco, · Oearã. e em · .. « ·A . oommfssio de · poderes passs. a dar seu 
outras provincial\ Cor~o as eléiçõos·... . . parecer sobra os diplomas . doa . Srs. deputados 

Aleit,js pelas · pr~Vlt10las do ll.lo de . ;Janeiro e 
O Sa. NoNBS MAORA.nn:-Vestaes-. s. Paulo. q\le-lhe' tênl&ldo .apreaentados. . 
o SR. F~aNANo~es OuA.v&e:.-•••. vé&tllêa, como 

aoabi\ de dizer o nobre deputado ; fe\tas à Norma. . 
po~s cruio . quu Norma era · vasta!. · . . 

O Sn. NUNKS MA.onAno:...:..Morrau queimada • . : 
o SR •. FBRNANI>ES OaAVIi:s: ~E' cxactamenta 

como d~verldo mot·rer a~ eleições dessas provln· 
.olns.- . · · · ·. • · · · 

Ainda que o orador niio tenha· dócumentos que 
apresentar, a sua . consclanoia lbe indica que ba 
lnsanaveis nullidades nas eleições, ào · menolJ de 
Pernambu.oo e do · .Coarâ, a nem só a sua con· 
scie~cla como a consoien.cia pub\ícQ · as con· 

· Par1l ajuizar que em ParrJn~buco ~ãó foriio as 
eleiç?e:S pur~s, bal!ta recordar-se da p11saoa qite as 
pres1d1o. · 

. •. ~.· 

O Sa~ .NuNES MACHADO :- Ora; obrigndo I PaÇo . 
a palavk'a (.Hilaridaàc.) · . . · . . · ,. 

· O Sn. Fli:RNANo.ss ÚHAns:- Candidato ã sana· 
toda,- cuja. eloiçào o senado rejeitou pela.s . lw
menkla~ fr.audes comtnettidas,. er11 im\)os~ivel que 
o Sr. Ch1chorro niio oo.ntJnuasse a apo1ar o partido 
q~e o tlnha levado â prlmeirl\ lista triplloe1 sem 

. TOIIIO 1 

·. 
'!?ROVINOU:·DO RIO .DE JANRIRO 

. « Dupols : dt:l um aprofundado exame sobre as 
. . aôtas e peoas Qft\(liaee que · as acQmpanbérão, bem 

oomo sobre a ·repres~n~aQão que fóra dirigida a 
EJsta camara pelo bachar~l Jo.do Antonio de Ml· 
rtmda, reconheceu ~ commissão que, na grande 
maioria dos eollogios e parocbias duta próvfnoia, 
as e\eiQ~es se .. tlzerlio com socego e legalldade . A 
commlssilo passa a fazer uma blstorla resum ad 11 
dos . collegfos em que ocourronoías · notaveis _se 
.deriio' e n · 
toda a eleiQão primar li e· secundinia. ·. 
· (< '0 circulo eleltot·al desta provlncla compre· . 

. hende 29 col\egios, que constão de 00 freguezlas 
e 1 curilto. . 
·· : c< Oullegio ,da . córte . - Tendo a me!Ja parocbial 
de ·Santa Rata separado na apuraçao os votos 
dados a Claudionor Antonio de Azeredo Cou~inho 
e Olaudiouor Antonio do Azeredo , o oollegao, ã 

. vista do qu~ consta dl\ respectiva acla, resolveu 
quo fossetit contados aquelles votos ao mesmo 
individuo Olaudiouor Aotonfo de Azeredo Oou· 
tinho, que, ficando por isso mai~J vQt•,do~ do que .. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1222- PÃjgina 2 de 7 

26 SEXTA SESSÃO PREPARATORIA EM 30 DE AIÚÚL DE 18.18 

e omissões que escapârão na confecção das aota!J 
do que faltas realmente commettidas no procet1BO 
el<~itoral ; devendo notar-se que dessas irregulari· 
.Jadcs se resentem mais ou iúenoR as aota~ das 
eleições parocbtaes das diffcrentes provlnolas, · 
sem.to. umas Dlilito minuciosas na menção de certa~ 
formalidad(IS em que outras se _inostrão rl1uito re-
sumida!! e vice-versa . . · - · -

1< Entende pois a comU\isaiio que se devem va~ 
lidar os eleitores desse eurato. · 

« Ool.legio da Barra~!da~sa. -:-- (}ompõe·so ria11 . . 
Senhora. do Amparo. , , . 

« Os 'vot.os. dosts ultima parocbia forão tomados 
em septtrado pelas segl!intes irregu}a!'idades, qu_il; 
lém de QUtras nffectao a sua e e1 ao a co , 

du respectiva acta : 1•, ni\o so luencionatl!m O!; 
votos dos eleitorés e supplentes que entrári\o na 
fonual)ào da mesn, afim de recnnhecer·Stl se a 
designação dos membros da mesa foi legal; 2•, 

, niio ~:~e declararem qua,J bs. elt~ltores .e supplentes 
. quo faltârão, o nem se por esse facto furão ou 
ni\o multados; 3•, :só constar dn seta ter-se f1.1ito 
uma chamathl, fazerido·se nella apenas tnençi\o 
de que n primeira e segunda havido sido feitas 
no dla . antecedente, o que todavia não está con.· 
signado em pl\rte alguma, ~;~arque os trnbn.lhos 
da llleSa parochial Si\O refl-lrlllO~ em .tres Retas: 1\ 
primAira quo trata de sua formação, a segunda 
que tem por titnlo- neta espociat da primeira, 
-segunda e terct.~\ra chumada -:-entrlltElllto que resa 
uma t16 cbatnada, .e a tél'e&ira relativa á apu· 
rução : 4•, ter-~o a mesa dil:lsolvido antes t.le 
assignada n ultima acta, on então haver · fuuc
cionado cooi falta pelo menos de um membro ; 
poi~ que, de um · officio trnnscripto na acta do 

• ·. • ij 

; ' . 
mesa parochial a um dos tnesarios, consta que 
no dia _9 de Novembro, ao meio dia, era este 
convidado pol' aquelle, por não haver comparecido 
nté en~iio, nflm de no dia seguinte as 9 horas 
apresentar-se para assignar a seta, que à datada 
do dia 8. 

« Es~as irregularidades mol:ltrarliio que todas 
as formulas do processo da eleição primeira riii.o 
forão obae.rvndas Jlessa parocbia, sa . a acLa se 
devesse considerar c<>mo a historiá fiel doa seus 
trab11lhos, o qutl-não é admissivell\ii. ause11ola do 
provas, pelo que jl\ a oommissão ponderou a 

réR peito · dâs omissões e defeitos que se· encontrão 
na m:-ior parte das aotas paroohiaes. · 

« Oollllgiu de Rezende. -0 seu circulo compre
bende a11 ·paro chias de Rezende, Santa Ann. a, 
Oa~.m o Bello e S. Vicente Ferrar. · · 

resentando;àA os eleitores de Oani o Bello 
sem iplomáã, e não sendo · presente ao collegio 
o livro da eleiçãO dessa parochia, que a camara 
devêta remetter, resõlveu o collegio que os ditos 
elelto\·es ·uno fossem aceitos e nem chamados 
P''ra vo arem em separa o. · . . 

« Pretendêrão alguns dos sobreditos eleltores 
que fossem tecebidos seus v(ltos; sceitando-se· 
lhes, em vez de diplomas, os seguintes docu
mentos: um offiéio do presidente . Ja mesa 
parochiai de . Oampo Bello, convidando um dos 
eleitos pela dita parocb\a . pa,ra comparecer á 
eleição de deputados no dia designado pela lei ; 
uma circular do pi·esidonte da camara muni~ 
cipal !>ara que o sobredito eleitor se apl"esentagse 
no ooUegio nos dias 7 e 10 de Dezembro, em · 
que se devia proceder á .ele.içilo de deput~dos áA 

cc Ft>l ta~bem presente ao co\legio um oftlcio 
do seoretarlo da camara, informando que o livro 
da ~Jleiçào· da mencionada parochia. não lhe fóra 
rlililéttldo por ter sido devolvido ao secretario 
da mesa respectiva, afim de extrabir as . cópias 
que devlão servir de diplomas aos eleitores. De 
outro oftlcio, dirigido ao presidente da provincia 
pela mésa do o~llegio, consta · que . o s!lcreta.rio 
d~& me11a paroch1al da Oampo Bello nao orga· 
nlsl:\ra em tempo comp~:~tente os, dlplomaa dos 
eleitores, porque o presideole da dita mesa 

11 · · · , elle o 
tivesse t~ldo prutiuado, e !ogo reme_tUdo o livro 
ol!is actas (l camara mtlmcfpal, nao tendo elle 
neuhuma. parte nisllo. . . . 

<I A cumnJlsãilu ensa ue bem obrou o colle lo 
·não .admittindo eleitores . que . se apresentárão 
Hem diplomas, e cuj()a podares não podião CJer 
vel'itioados pelt\ falta. das ·ao tas da eleição res-
péctiV:a. . · 

11 A eommissãn havendo éxaminado essas actás 
á vl::ta das àuthenticas que furàu remattidas á 
oommissílo, os acha lugaes, sendo de . parecer 
que se julguenl vaUdos os . sobredito~ eloitores. 

cc OolleP.Io dtl Nova·Frilmtgo.-Consta das fr~
guezlas li e Nossa . Sonhot•n de Paq neq. uer e . de 
S. Jui\ll de Nova Friburgo; n In dà 7 eleitores 
é. Q 2• o. . . . ·. 

« A mesa parochial de Nova Friburgo, por 
deciilãu de ãtaà u\aitnh', Lomou em separado os 
votos de f><i allolinât:~s {!artenceutos · á · segundl\ . 
Mlonlâ, vindos para o Bl·azil em 182i, por lhes 
faltar a qualidade dt' cidadãos bt·azileirus, embi>ra 
estiveasem.indevidamente qualificados; .e levando 
o occorrido ao cotthecimen~ó do g0varno da 

. t>l'ovl.ücia, solicitou esclarecimentos por que 

pondendo à mesa, deelarob qull, se esses allentães 
não proV>lSSem a SUt\ natura.lisação, a · u1esa 
apurasse em sopnrado, como h~via resolvido, os 
seus V(1tos, fazendo de tudo menção na acta, 
para que o · podllr . l\Ompeteute decidisse afiuo.l 
~\lhl'•l esstt assumpto. Doa cidadãos muii votados 
para·. eleitores desstl pllrochia 08 cinco primeiros 
obtiverà.o a maioria dos suffragios, indepu11dento 
de t~erem ou ni\o apuradas na eedulas dos ·alie· 
mães; os quatro ultimos eleitor~a. porém, varli:to 
segundo aquolla dl\s lluas bypotnese~. que fór 
aceita. · · 
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· u Oompí.lteeêrão no collegio para votar, alem 
dos. cinco eleitores da Pa.quequer, .quatro. dos 
ciuoo mais· votados de Nov.ll Fdburgo, 6 mflÍB duas 
turmas L(e.quatro eleitor~s perttJncentes a esta paro· 
chia. é correspondentes ús bypotbeses de serem ou 
nilo contados os votos dos allE:mães •. Por unani · 

· m a . o .e1 res presa es, menos um, orao 
. · approvados os eleitores da parochia de Paquequer: · 

e quanto aos de · Friburgo, resolveu o collt;~gio 
qU~ votassem em .. separRdo os quâtro · primeiros . .. 
havendo · antes decidido. que fossem annullados 
os diplomas qUe apresentárão os ditos quatt·~ 
eleitores mais votados, a um~ das turma;,;, aquella 
que· subsiste cotn a votação dos alie mães;· por 
estarem esslls . diplomas assign~dos t~o sómente 
-pelo presidente e mais um membro da mesa pR· 
rochial, sem que sa declara~se o m••tivo dessa 
falta. 

<I A commissiio entende que uma vez que os 
votos dAsses a\lemàes cottstão da acta. em sepa· 
rado, embora a me_!Ja não obst;rvas:;e a letra da 

- 1 -' 

dé feito O fizo.>râo,_ .ficando §.PBDaB Utn que foi 
encontrado dormindo, e que til"depoia interrogado 

· dt~olarou que na· igreja estivérão duraklte a noite 
alguns invididuos que eUe não conheceu, mos 
que não vira guando elle nem os otitrôs guardas 
sé . retin\riio •. Essas informações e Í1lctos, e as 
dual! cireuwstancius que cotú elles coincidirão de 
ba-qer a c amara mumoipal demittido, quando · se 
appto:idmava a época da eleição, os fiscaes de 
tqdas as freguezias. notneaodo · pái:a a das Neves 

· a Bento Manoel Rodrigues, que ~;endo um dos 
supplentea podia fazer parle da mesa (como 
veritl.cou·ae), encarregando·o .do tnaildar fnzer 
o cofre para as cedullls, tesolveríio o sobredito 
juiz de palz a su$pendet a elelção e consultar 
ao gov-erno, (Jadindo esclareoilrientos pare. . seu 
ulterior proeedimeuto ; o que efl'ectivamente pra-
tioou. · 

(( . Oommunioando essa sua deliberação, com llS 
razões ue a motivárão a oa.da um dos demais 
mem ros da mesa em o cios data os do lQesmo 
dia 8, estes reeponderão-lhe que não era admis
sivel, segundo a lei e decisões do . go-verno, a 

. suspensão dos trabalhos eleltoraes sob pretexto 
algum, e que por isso devia elle compareoet· para 
continuar a eleloão. Insistindo o juiz de pa~ 

. em sua resoluQão. passàrão aquelles mesati\ui a 
convidar para presidir, aos trabalhos o juiz .im• 

· mediato em ~otos; e recusando-se este, bem 
Cólllo o do . So anno, oftloiurão 110 do 4o, que 
oompnreoeu, e assumio a prosidenoia da . mesa no 
dla 9 de Novembro. Nesta mesma data farão 

aftlxados . editaes . em que o dito J'ulz do 4o anrto 
an.nnnciava aos po!os que. no · ~ia seguinte{· ã.s 
10 . horas da manha, contulUnrn\o os tra.ba bos 
d11 mesa parOCQÍ8l, que h8\"iã11 Sido 6DCIIrl'ad08 
depois da primeira chamada.· No dia 1l concluio~ 
so a eleição • ~ando deixado de , com · arecer 
quas1 me a e os vo an es qua 1 ca os. aqui 
resultou utna urna de sete eleitores da puocbia 
das N eve.s, . 

'« Em consequ'encia das commnriicacões e c~m-
l • lZ paz O o anDO, O 

presidente da ptovincia declarando que o juiz 
iie paz do 4o anno proaedàra irregnll'lrmente 
a~SUillindo. a. presiJencia da mesa, e prO~fl~uindo 
com os damáis membros nos trabalhos da eleição, 

·que por ~1otivos tà(l graves ha._viiio s.ido suspensos, . 
quando Já eàtave essa 'tuestao atrecta ao governo 
a tempo de serem expt~didas . as providencias 
conveniente~,· ordenou ao juiz da paz do primeiro 
anno que com toda a. brevidade designasse 
novo dia para a eleição, na fôrma do art. 60 
da ·lei de l9 do Agosto de 1846 : tendo,muito em 

seta rlão foi remettida 8 cauíara, mas que consta 
das peças officiaes onde a commissão bebeu .estas 
infor~nações ter ·sido concluída. resultou un\a 
se unda turma . e el · ea da 
das Neves. 

1< O collegio eleitoral, ou ante~ o ~eu presi
dente, não quiz conhecer dos· . diplomas dos elal· 
toras procedentes da 2• eleição. e riem os admlttlo 
a votarem em sepata.do como por elles. lbe foi 
requerido, taxando de i!lagal e despotica .a por
taria do presidente em virtude da qual se ftzeta 
aquella eleição. 

«A' .vista do que . acaba de expôr, e dó mais 
que consta das actas e doc~mentos aunexoa, 
reconhece a comn\lasilo que existem I!resumpÇõea . 
de haver sido a. urna da primeira els1oão detrau-
. • s a g te ~s pa a · 1 va • 
darem (1S diplomas.do& respectivos·eleitores. Deve, 
todavia, a ciomm1ssào observar que o coUegio 
irregularmente . procedêl'a, .. nii!l permittindo que 

' t 
deixai1do a esta oamara apreoiar s legltimid ade 
de .u.11s .e outros. . . . · 

c( Os diplomas dos 7 .eleitores da parochia de 
.Oarapebús forão annullados, sendo os supplentes 
chamados para oom elles votarem em &Aparado. 
O fundamento que teve o eollegio para julglu 
uu.lla a elleioão dessa · freguezia forão os se
guintes:-10, porque a mesa parochiRl ll\(l'inglo 
o art. 50 da lei regulamentar das eleloões, · admlt
tindo a votar .individuas não qualificados, .como 
se n1anifesta da acta da terceira chamada, que 
apresentando como privado do direito de votar 
pelo niio comparecimento a José.Fraoeisco Pinto, 
e .. Antonio Pinheiro de F~i'ia~ se não lembtou a 
trtesa que elle.EI não estaviio quali~cados, como 
se prova da lista e::drshida do livro .da qualitlM 
cação, e que foi affixa.da como dispõe o at·t . 41; 
2o, porque sendo 272 os qualifl.CàdOS9 e ~avendo 
a mesa .recebido 240 cedulas, neoossar1atnente 
dsvião ' faltar 32 ·votantes · e não 85 ooroo se · 
oomprovR. das aotas da 8• c . atnQ a, e a apu
ração dos votos1 sendo por isso 'incontroversa a 
vio\aoão do att. 48, e do ~itado art. tO : • Boi . 
porque as actas de que tratao os arts. 49 e õ 
não forão oscrlptas pelo secretario .nomel!odo .em 
conformidade do art. 47 § 2°, nem tão pouco se 
vorificou a nomeação de esorutador determinada 
no · ttiesmo art .. · 4ó ; porque oà orgao)sao~o ·da 
~esa . parochial não se observãr~o as . dlspoalções . 

. da .2• ·parte dó art. So, e do , nrt. 15, mandados 
outnprir l>elo art. 48, pois não se espeoiftool:l ~a 
aota o uuwero de -vo.tos dos eleitores e, .supplentes, 

. ; ! ' ·" 
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sendo. alélJ!. disso para notar·s.e que faz a !l'esma 
acta mauçao de ter-se cutnpndo todo o d1sposto 

. no art. 52, quando â publico e noto rio . que · não 
se observl)u a primeirã . parte deste. artig~>, P.or 
estar ausente da freguez1a o respect1vo vtgano, . . . . . -

prova que vai apresentar ~e reconheça a injus· 
tiça · de urna tal decisão. Uma ee.rtidão autben
tica e:xtrabida do proprio livro da qualificação 
mostra. que José Francisco Pinto e Antonio Pi· 
nheiro de Faria. que o collegio . declarou não 
qualificados, o forão e correspondem no alista
mento aos ns. 44 e 263; e (iue o total dus 
qualificados s6be ao n. de 275, e não ao de 272, 
como suppóz o collegio : e · posto que o ultimo 

. algarismo da qualificação seja 211, ·não representa 
elle o numero total d•lS qulllificados. porque 
observa·se na numeração uma re otição de cada 
um os ns. , , e . estrui as as uas 
primeira"! ra~es de uullirlade, fic~o alg~ns defeitos 
da orgamsaçao da actn, de que nao estao extremes 
s.s proprias Retas das outras parocbiaH1 cujos 
e e1 o es e c egtos He eon eceu va 1 os •. 

« Das autheoticas uada consta de notavol 
Acerca da eleição dos den1ais collegiós da pro
vinoia, hàvendv apenas contra alguns as alie· 

- . . . s. . a . ·g· · 
esta camau peto bacharel João Antonio d~ 
:Miranda, alleg.aÇões não aufllcientemente provadas, 
a ern grande parte destruidns par documentos 
officiaes que forão PI'*Jsentes á comtilissão. · 

« Na ireguezia do Rio Olaro, pertencente ao 
circulo de S. Joiio do Príncipe, houve augmento 
de 12 eleitores, porque, tendo essli paro chia .dado 

: .oito. eleitores em 18.42 · ~ 14_ em 1844, sagurtdo a 
lei não . p6de eleger mais do que nove eloltores, 
entretanto que nomeou 21, que votárão englobada· 
mente com os outros. ·. 
. . . -

certeza de ·terem votado eleitores e::r.cedontás dó · 
numero legal, . por . ventu~a a~uelle. em que o 
abuso (osse menos esea.nda\oso. Kntrat.anto convém 
solioítar•se do govarno que dê as nàcessariali 
providencias para que à lei seja observada, 
fixando-se, segundo o art. 52, o numero de elei· 
toras de cadtl parochia, e que à oamara sejiiô 
opportunamente remottidos os elementos precisos 
para do . futuro flscalisar a observaocia da lei 
nessa parte. 

OONCLUSÕES 

<' De .tudo . quanto l~va expandido, conclue a 
commissão: .• 

<< 1.o Qlle sejiio approvadas as eleiQões de tGda·s 
as t•aroiihias e collegios (in provincia do Rio de 
Janeiro . . 

(( 2. o Quo das turmas de eleitoras da paroohia 
do Nova .Friburgo se reconhegn legitilna a dos 

• . e e a ma1ona os 
sutfl·agioe1 dtlsprezadas m1 lledulas dos colonos 
alltmuies . · 

<« S.. o · Que se rnande ~roc,eder a nova ~apul'aQão 
geral, segundo duas prmlelfas oonclusoet~. e se 
necl~rtltn deputa~os .Pela ptovincia do Rio de 
Janauo o!! ilegu&ntes senhort~tl, cujos diplolllas 
forão pres!')ntes A cnrnmlssãn: l'homaz Gotnes dos 
Santos. Joaquhn Vjcente Torres Homem, Ma'rwel 
Jnt~é de Souza FranQa, Jouquim Francisco Alvé!l 
Braneo Muni~ Bar1·eto, Joã11 Munoel Pereira da 
SHVa1 . Francisco de Sallea Torre$ l:Iometn, José 
Augusto Gomes de MeuGzes, Paulino José Soares 

e eoglob!mi.lo os votos de 11ete supplentes e 
Carapebús, cuja oleic;ão, a. mesma de que proce- · 
dêra os eleitores, o collegio dê Macahé julgarà 
nu\\a. D!lss~ faHa da cari\ara., contra a qual 
rechunárãt~ Rlgu ll!i vereadores, .. · resultou que . o 
diploma do 10o deputado, em _ _yez ~e ser expedido 
ao bacharel Fernando Sobaatul.o D1as da Motta, o 
foi o,o dese1r1bargador EuztJbio de Queiroz Coutinho 
Mattoso da Oamara. · · · · . 
· « Salá das commissõe~, 30 de Abril de 1848.- J • 
Antao . .;.... Sitva Paranhos.- Costa Pinto.-Pessoa 
àe Mello. » · 

l>ROVlNClA. DE S. PAULO 

« Ré -ülaras forão . as eleições rimarias na 
provmc1a · e . . au o, como s~ v as ac as . 
p.re::~éutàs á comrilissào; Em· àú.us freguezia~ porém 

-não forão observadas divt~rsas di•pusições essen
ciaa~ da lei regulamentar das eleiçõPs. 

« a par c 1a · o 10 egro nao ·se zerao Rs 
lres uh&.madaa nem He lavrou a acto. especial, 
cu mo determiniio os ar~s. 4.8, · 49 e 54 da lei de 

· 19 de Agosto de 1846. Por Gstas razõas o oleitor 
que deu aquella parochia, João Baptista de Oli
vêi.ra Ribas, não foi j ul~ad? !egif.imo pelo collegio 
eleitoral da · villa do l?rtnc1pe, que mandou tomar 
o seu voto em separado, não tendo chamado 

· supplentes para o substituir. 
· N&. psrocbi!l d& lnquiry, quando se tratou da 
formação da mesa, como consta da respe~t~va. ac~a~ 
éo~parecêl'l\o quatro su):>p~entes, · Q~p1tao Jo!e 

. ' de França e ca[liLào Antonio Freire da Menezes 
tendo cada um delles Sllto votos, e Felix Pereira . 
da Silva otn um. Procedendo·se ao sorteio entre . . . 

do capitao José. Jlernardaa 'da Meneze111, por is.so . 
forão postos fóilr os nomes dos outros dous 
considerados de:;prezados, pe\a sorte ; e forão 
indicados para compõr a mesa o mesmo capitão. 
Menezes e Felix Pereira da Silva, vindo' a sar 
o opposto do que a lei tem daterminado, porquanto, 
ordtlnando o decreto n. 480 dé 2l do Outubro de 
1846, que · nos casos de empate cc:>mo ~ste se 

· recorra é. sorte, precedendo o quo sahu dés1gnado, 
·devia o dito capitão Menezes, depois de sorteado, 
ser considerado como o mailil votado dos quatro, 

· e assim elle e . · Felix. Pereil'Q da Silva deviào ser 
considerados os · e:s.tremos da.· classe dos aup-

. plantes, e portanto jáma.is devião ser chamados 
para forH1ar a mesa, conforme o art. 6° da lei 
de 19 de Agosto da 1816, e sim os outros dous 
que farão dasprezQ.dos, que sito o capitão Francisco 
Gal vão da França e capiM o Antonio Freire . de 
Meuezes. Pelas razões t~xpo$tas foriio reputados 
ille ltln10s os . dous eleitoras ue deu a aroobia 

e . DQUlry, o cap1 ao rano1sco a vao e rança 
e capitão Antonio Freire de Menezes, pelo col,. 
legio eleitoral da ·capital, que mandando tomar 
sell.s votos em separado, não chamou os sUp·. 
plentes. A commissão acha digno do approvaoão 
o procedimento de um e outro collegio. · · 

« A commissiio examinoll as · autheoticas dos 
collt~gi<IS eleitoraes da provincia de s. Paulo, em 
ri~tnero de 26, e a aota .g~ral da ultima apuraoiio 
f111ta pela cumara muuJolpal da (lapltal, e pensa 
QUid a eieição para deputados l\ . attsen.tbléa geral 
lllgis\ativa por IVJUella provinaia foi feita . com 
·toda a regularidade. Não se l'eunio o oolleglo de 
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Guarapuava por 'ter apenr.s 'quntrn eluttorêà . da nel~ a assembléa pa~o.chi~l ,· nem o •Collegio 
parocbla do mesmo nome, que nem ao róllllOS. t!IIHtoral do lu~tar daré~tdencia do temmte-coronel 
podii\o formar a mesa, o qUe cotista do officiú do Borges ~-;uscitál'áo a menor duvida !!obro a legal\- · 
presidentll dA pr'o.vincia de 28 de J anêíro do cor· dad11 do seu -t1tu-lo de votante e 1IA eleitor; ess118 
l'l:ilite antln. E' pois a commiRsiio de parncet : rlo11s corpos entenderão, e entendét•llo muito bem 

· o · . • • a ~ · 'timns ús eleitores . • como actualrul!rtte o faz · a nobre commi~sã•J c ~ 
da provinllhi de S. ·Paulo, das. parc•chias que vêm P?deres, qt,le pela simples as!lt'rção _ d!! um perio-
em · rela:ção, que àcompanha um olllcio d•1 presi. dtc~·- dusptda de ~~~da e qualquer·. prova, não 
dente da pr<Jvincia de 19 dtl Abril deste anno, podta9 prrva.r um ctdadão do ex>-~,-ctct.o de um dos 

· o e ainda faltiio as acta~ das alei ões ri- · · mais importante::~ dir~ltos ue a constituição lhe 
rniriaa de algumas freguezias, que a comuussao conere. e .. u o quan o a respllt o o enen e
requer se exijão. · . , · . . · ·. . . · · · çoriJltel · Borges diz e~se periodico dEivessfl a!:lsirn 

cc 2.o Que se deve otliciar n(> governo pnra · de leve ncreditar·se, nutorisado Pstaria elle orador · 
1nan~ar procfl1fer . á eléiç·i•> dos · eleitores das para crer em tudo qu••nto no Argos se assaVIll'li · 
parocbin!l tlo Rio·Nt~gro e Inquiry. · ítcerca do chefe de policia da província du Rio 

(( s.o · Que St'ja declarada legitin'IQ. a elP.içiio dos . Grande do Sul. . . ' ' . . . . . . 
. deputad(JS pela província ae S. Paulo para 8 7 8 ' bernai..;, terHIO apparécido em 25 de Novembro 
legislatura. . · ._ na N~nn E'poca, f•llha que se imprimá na êida<te 

« 4,o Que Sfljào 'reconhecidos e d,clarados depu- · do Rto Gt-~n•1e, a tllesma .cf)rtidàc1 que se apresenta 
tadthi pela rr.esma provinda. os Sr~. A..utonio Manofll na l'llpres~Jntaç•io do Sr.Sayãn, um Amigo do tt\nen· 
de Mello, J,.~ão da Silva Carrão e Tdstão deo Abreu tll·cornnel Burges . se aprt>~t!iltou · immediatarnente 
·Ranger, cujos diplomas forão presentes à coro- . pe·~ _irnpr_:nsa !l contestai-a; mas .a aut••rid:ide 

--~-m...rris""srnã . · · 
« Sala das com.missões, 30 dll Abril de 1f:HS. - nPt~ pam pro~essar o indlvirJrio que em tal · cer~ 

· Gosta Pinto.-Sílva Paranhos. -:J. · Antão. » . tida•l . se ~preseflta como proiJunciado ; niio indica 
o s~ .. PRESIDENTE declara que o parACE\r fi.Oa tambem t~to que aquelle teneute-r.uronel não é o 

-----:-:-R.sonfilr;-.:B~I:.:-l ~n~ie~I\~Q~_ -=ip~af,r~.aF--s!ftenf.i,lij;mfiirr~iill'I~ITrn~· tm'li·mã-ri· -+...:WCQ.Sm<~· ~·. i!'~· W-1-80---8--qUBDl tal certidão 80 refere ? 
· depois de. '\>'otadq o que sa discute. · Que ba um Aqui~oco procedido pela sl:)melhança 

O Sa. Mul'!IZ BARnETO, pela ·ordem, requ~>r que dos n ·mtas? Equtvocos semelhahtes SEI vêtn todos 
entre con·unctamente em diRCU~>ilio o pRrP.cer os •!ias até na. capit.al do i•nperio e com p~sso~s . 
sobre as eletÇões o 10 e ane1ro · e . au o, . 
e propõe este parecer coinó emeúda. additiva. 

O parece:r é apoiado e entra em <iiscussão con~ 
junctamento com o outro. . · . · .. · . 

Val 1\ .commissno de poderes o diploma do Sr. 
Joaquim Ignacio Ramalho, depulad,, eleito pola 
provlnc;ia de Goyaz. 

Oontinúa a diMUt:õáão. 

.. o Sr. Oalve't occupa·se cooo especialidade 
da sustentação do parecer dn commillsiio , na 
parte rel9tha às eleições da provlnciá de S. Pt~dro 

·· · o 1& u~ officio ~ a 
ex~presidente daquella província . di.rigio ao go: 
VE>rno dando·lhe conta do mod~> . por que alh 

· for~ o feitas as eleição!!, setri trnn~torno da ordem 
ublica não obst1mte a forçt\ e seducção da 

policill, de que era éhefe o Sr. r~ ayao o a O; · 
Mostra-se sobrémãnein .· sensível · às expre!lsões 
que o referido ebP.fe de policia emprl'ga a respeitn 
delle orador lúl representaçiio · que · dirigill à 
camara, . e manifesta o seu pezar por nãO-poder, 
na refutação que vai f!tzt•r da ditQ representa<~iio; 
tltlparar a pessoa do ~hefe de policia da do Dr. 
Snyão, que nem ao menos conhece; entratanto 
des~>ja que se fique erite'ldendo que tudo quRnto 
disser. _ii t~l respeito, só ao ~hefe de p'1lici•• é 
dirigido , Visto que desgraçadllmf}ute · é deJIII 
aemelhlínte . rapresHntaoão , sendo este o unico 
meio de pagar-lhe a urbanidade ~om que o trata . 

· . -Entténdo no analysfl dessa repre~:~e11t tçâo, pro· 
oúra . mostrar ; em resposta ao expiHtdido pelo 
no~l'e deputado o Sr. Fflrllandes Oh~vea, que o 
indtviduo por nome José Borges Ribeiro da Costa, 
apresentado oomo pronunciado a prisiio e livra
mento nesta córte, Itào é _o mest;n() cidadão Borges, 
proprietario, eleitor e commandnnte de um bllta-
Jhão da gaarda eàelonal .na cidade do Rio Graod 
do Sul. - . · .. · · · 

_ Esse Borges · de ·que · fnlla n . representação fol 
pronunciado a I_>risà_o e livramento n~sta _cOrto t>m 
1833, a pronuncaa fol.sustentada pelo JUry em 1839, 
ontretnnto que o teMnte-coroMl Ho1·ges já ntuitos 
mezes antes des~a época residia ·na ·cidade do Rio _ 
Grandó; já, is_lo. é mn. indicio de qúe são dl't\8 

. _ dltferentes urdav1dl!os com o rnesmo nome. Dli 
· • ?Utro modo Bél'ia; irteXpli~;avel que. estando . esse 

· . tiHlividuo pronunotado bn 15. ant•ns, alutla !le não 
bouve~se _expedido pàra o Rio <1ran•fe il cornpe~ 

· tente preoatoria para a sua prisão. Ainda mais, 

declara..,ões . dus · Srs: -Albino dos Santos · Pereira, 
offillinl da secrP.tll•ia do hnpetio e Joaquim Teixeira 
de Maced9, . inspector int&rino da alf11rideg11, da 
que não Atiio elles os indivíduos apresentados 
n'uma· parte policilll comn tendo 'sido presos ou 
pronunciados. Se isto é assim. como se queria 

. qué n· nubro coanriisslio de poderes, só por uma 
certidão · de . um crintl' que sa diz praticado em 
1883, e por causa da identidade de nomes, con. 
cl1Us~e -. itnmedie.tamente que o . pronunciad.l era ... 
o elettor Borges da cidade do Rio Grande do Sul? . 

. Não Hra possível. Cuinpria que apparecasse algum 
es emun o !r recusava · ·a . m. a ass~"ver(lçao o 

. Sr . Dr. Sllyào. e do Sr• Fernande!i Ohsves, que· 
cou1o .testemunha deve ser recu~ado, .emboa·a não 
haja ouLro temérlió seniin toleral·o cCJtno juiz. 

COIIV ID no ar· acc e fi . 
o · tenente-coronel B;}rges nãu é urn ente obscuro, 
•Jn1 desconhecido a respeito do qual se possl\o 
facihusnte suscitar dtividae .dâ nature~a da que 
se apresenta: é filho de .um,.indivlduo quA já te.\'e 
a 110nra de santar·Sf! na carnara, o Sr· .• . Joaquim 
Bernardino de Senna Ribeiro da Co11ta; é oouhecido 
na provincia del'lde a infancla, desde 1833. · que é 
eleito para varlos cargos populares: tem · sido 
vereador dn . camara municipal, e ~actualmente 
co.rtunandante d!l uin corpo da guarda nacional, 
e propriatario tal vez de utna fortuna de 200:0008. 
Como acreditar que um homem nesta posição se 
colhlerve ooin uma pronuncia aberta contra si por 
um divida de 7008: que ê o .que oohsta do doou-
cumouto apresentado? . · 

.O regulamtmto para execução da lei de 8 de 
Dezembro de 18!2 muito ex.prossameute marca ' 
011tre as 11ttl'ibuições. dos chefes de pol~cia ·a de 
p1·enderem todos os óulpados, ou ~x.lstao no s~u 
· · · ' · • codt o enal dlz 

tambem,· qu11ndo trata da prev,•rioução, que com· 
m •1tte es~e . crime ·o empreg11do publico que por . 
afi'eição, odio ou contemplação; ou para promover 
i11teresse pessoal seu deiKar . de proceder contra 
os delinquantes que u ltJi lhes· 1uandar prender, 
aacusa•' , pr!lcesear e. puni.r. Ora, o chefe de po· 
lioia da província de S . Pedt•o do Sul rienunoia. 
n esta oalnara que o tenenta·corone\ BorRes é 
·ctimiMso, que co111o tal 11iio dove ser contado o 
st~u voto como eloitoY; então de. âUi\s uma: ou. 
àsse cidadão á cótn etl'eito orhninóao, e o chefe 
de policia é ·pt·evRticRdor por não o ter prollessado, 
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ou tiiio. é c~ltninoso e o chefe de policia é 
Ctilumniador. Este que e~Jcolha qualquer das ~·uutas 
do dilt;lllma. · 

NoUI se diga. que o ehefB de polida ~iio tem 
prendido o ~enente·coru~lt!l Borges por nao ha~er 
ainda rtJc~btdo rtH:tltí>r•a ara esse fim. Os chefes 
de policia deveua ll!.auJa:r pr~ll\ er: tudos us Cl'llm" ·· 
nosos desde quA !l~o. conbee~dal!lente tael!, ou. ~o 
seu ou tllil outl'o JUizo ; · mas o ch!:lfe d.e poht.aa · 
da rovinch d•J S. Pedro não fez isso .. . 

o sit. FERNANDE:S ÚHAV.ES:-P.uq.U.e o pronnn-
ciado ora protegido pelo Sr. Galvào. . 

0 Sa: ÚALVET observa que não ha. protecçiio de. 
presidente pl,lt'll. que um chefe de pülicia delx.ede 
pruilder os crimino::~os reconhecidamente taes, que 
nem era pOSSÍVPl Q~O 0 Cbefo de p_?liCÍ!\ d:\ Pf!?• 
vincia de 8. Pedru tavesse em attonçao a protocçao 
de um presidente com quem se achava . em guerra 
abertn, de um presidente quo acaba de dirigir contra 
olla á secrett~ria da justiça uma representação em 
que o accusa de graves fallas. 

' . 
ideutidadt3 de nome e não a do . pessoa •• 

O S:R. FERNANDES ÚHAvBs !ii'Z que se se adiar 
a decisão da camara sobre esta eleição, se poderá 
mostrar essa ide~tidade. 

O Sa. CALVE'X' não sabe que utilidade venka da 
adinr:se a declsào sobre a eleição da {>t'ovineia 
do Rw Grande do Sul, de .bcar ella pnvada de 
seus represimtantes. . . . . · 

Antes ds entrar na questão de não estar qua· 
· lifieado um eleitor da vilh\ do Jaguarão, .e por 

isto não oder ser eleitor, o orador chama a 

PROVÍNCIA DA. l>A.lUHYllA. 

(( A commi~siio de poderes, eueontrando duvidas 
graves a respeito dos oo\legios de Arêa e Be.na-. 
De iras da . província dll . ·. ra~ahyba • . . C!>ntra 0$ 
quaes . existem representaço•>S dotlutnentadas, e 
cuja solut;iio p6do alterar o res~ltbdo .da eleiçi\o 
' ' , . 

altençlio a camara so re um pon o . e direito 
tão importante, qual a di11posiçiio constitucional 
que confére C>'U dà direttos ao eidadiio. Qu!lr·se 
4ue a ualificliçào seja qualidade. indisptHlsavel . . 
~ e egt 1 1 n e q e um c1 n ao ._nao qua l na o . aio. proxlmo fut.uro, que s~ apppNve a eleiQ~o 

uao possa ser elettor. O nradnr nao concorda com dos outros collogms tia provmola, nos quaes nao 
esta do~tt:}na, P,Ol'Qil~ ~ião vê ua lei reg~ltunentllr ~nallntrou 14 commissd~ irregularidades que possão 
da~ . e~~_açpt~s __ d.~SP~!!!.,C}.!!,~ - -!llR~~!!__q_IJ-tl . md.Qz~~~L --unport<tr---a-sua---millida4&,~uit-8~-

--·,- o}nnã"t 11este sent(ao. .A. mtt:~lltgenota dada a~s depu\~:~.dos pela mllsma provlnosu ?B Srs. Fred.e.rlco 
arts .. 50 e 53 é utua nu~mres.ta o~nsa da dlsposlçao ·· Oarnttiro de Oampos, .e Dr •. N1co!âo Rollrtgues 
eonst•tUcloual, é uma mtelhgt~uc1a Brronea, por-que, dos Santos Fl:'ança Lette, CUJOS. dtplomas · forão 
se á qualidade t:IStl!:ncilll qn elegibilidade ser qua- pr~sPntes à comtn~stlão. . . . . . . 
llficado, sogue·se que n~ngut!m póde ser eleltor . c< Sala das sessoeH, 30 de · Abnl de 18413 • ....,. 
t!em ser qualificado, que umg•UlDl põdeserdeputa:lo Gosta Pinto .. - J. Antilo.- PessotJ de Mello . ...; 
qua não esteja quali6.cádo, qu.e o cidadão brazileiro Silva Paranhos. » . · 
residente fór~ do J?aiz não: pódê ser daputado. Oontlnú.a a discu:~sào • . São !idas e apoiadas, 

Nada é mats faaal do que acertar Ctlm a ~er· e eutrii.o em discussão a~ stlgumtas emendas: 
dlldeira. intelHI(eilci~, comparando a_ lei . cont a_ . 11 Façn·se extensl va a em.enda que propoz . o 
constttutciio . q'lle dtz : - Podem ser deputados Sr. Barr.ato ao· pt~reoer sobre a provincla da 
tod.os os que podem ser eleitores; podem ser Pt\rabyba.- Wanderlsy. )) 
.ele• toras todo~ . o~ que podem. votar na~ . assem· « Emendá 80 pare~Séi' da counnlsaito, na parte 
bléas _parochtae" ' . podem votar nas oa~emblêas . 9 diz respeito 1\ eleição do Rio Grande do 
parocluaes todos. (lS que. po~em . ser qualificados é~ I. . 
votanttls,. e podem ser. quahfic~dos yotant~s os 11 Seiiio jul ados nullos os eol\egios do Trium-

· l d f · 'll d- d d~ 't d p o, to ran e e aguarao.: aque e por er 
leg•s a or ·· osse pnvar 0 01 8 ao v ,rm 0 e dndo excessivo numero de eleitores; o 2o pt)r 
votar sempre que não fosse qualificado, Q\lom haver 11elle uDl eleitor pronunoiadll, e o de Jaguarão 
embargava de. dizor no art. M: -Podem ser j>or conter um eleitor não quallfloado, sendo 
eleitoa·es todotJ os que estiverem qualificados?- proola_mado t.le_putados aquelle~ senhores a quem 
As qualidades essenoia.es para adqutrir esse direito i' •t · t d d lt -
sl'io mna•cadas tia constUuição. A lai regulatnllntar conlpelir esse i •re l o em vtr u e . as o eraooas · 
não podia acort~scetttar nem diminuir essas qua- pt•opostas.- Fernandes Chaves. ~ 
lidR.des: cl\u n ão rez senão regular o oxero iolo o Sr. Jobtxn. toma parte, com grande repug-
desse direito. O f11cto de não ser qua\itioadt) nanoia, u~:~at~ qullstiio 'das eleiçõas, ~1i1·que tlé'unta 
ulu ou outro . oidadiiu, não traz a por da do direito parte vê' as dlffiouldades · da matana, e por outra 
que conf~:~ t'e u oollstitnição de poder vota1·; a lei reconhece que se ; trata dê ·urna questão de 'in-
n ão diz - niio poderàõ votar- tnas sim- não ae ' tere~:~~e ve.ssoal, ~a qual :é diffieil, senão h?p~sslvel, 
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guardar todo .o sangue frio. necessario P.ara decidir 
com . à .imparcialidade de um juiz ; mas por i!l~o 
mesmo que a questão é pessoal, não tem remed10 
senão entrar nella; declarand-o quo o seu voto 

· niio póde ~er ? v:oto ~a razii.i~ . mas sim o voto 

. o pnttido da opposiçno desappareceu; por~uo 
.OU'VlO dizer al~uma oousn · pur ahi1 etc. Este 
deo;abafo do nobre deputado pCtderiu i1íteroretnr-se 
como uma homenageut .. feita aos . ·seus llrnil:(os 
politioos. A ma vontade do nobre deputado levou·o 
a chamar. para a discu~são um dt~putado que 
não tardarEi a ch~;gar, e que niio duv1dan\ paliir 
ao no~re deputado que oolloque na tr.esma bala•lQll 
os .actos. de dous presidentes que têm go\lernado 
duas . pr<ivincias do. Rorte. . . 

. D'eêlarn co~ . de,svanecimento . que nas duas 
eleições de sanadores e deputados, o povo da sua 

província se apresentou apinhando as ruas com 
· muito entbusiasrrio porque elle. tinha. visto' dea

"PP<Uttcé uina .ridicula . anoli'Hilia que alguem 
hn h a como procurado alli sustentar. O povo sa'bia 
que a · manifestação do sou voto uào lhe traria 
li em de orta ão nem erse ui iio in i . · · · 

C·mclue pedindo ao Sr. · presid'lnte q11e lhe 
perdôe dar. es~a pequena · res.posta ao. nobre 
deputado que trouxe para a disouasão um ci
dadão cqjó nome não au mentava nem dhniriuia 
os argumen os so re a e e1çao ; um c1 adão que 

. o orador espf}ra . ver chegar com prospera viagem 
a ~sta c córte, e sertar-~o na camnra para com
primentar ao ex-l!restdente da provincia da 
Parahyba. · 

• 
nno v lo' deRtruHos os argumentns que apresentou, 
El_QUtl...._Ul01:1tri\u a oullldade de alguns · colleglos 

· clRqunlla pr(lvinolll. 1J primeiro arRu~ento de qtie-
um dtls flleltorAs se achava p••onunctado t!Stl\ em 
pê, pois. 11ue ru\o roi apresentada á camara prova 
~ltl coutt·nrlo. O orador m\o exhiblo um jornal 
como erradamente se · dillse, mRS uma certidiio 
Ruthentlc•' : rtJstava unicamente p1·ovar a ldenti
dadll da pll8SOI\ ; mas assa. identidade fal provada 

· 11ela autlHmtloldad•t do d99umento, a pelo Ci'tldito e 
fé qu~t mRrrtce o ohn{tl de policia que tnanuou á 
o•1m1u•• esse documeuto: e (tUH não se·abalanoarla. 
a rem etter 1\ oalmu·a um documento ouja 11 ullidade · 
ni\o sõ manohttrla o s•lu Ol:edito óOiliO o envolveritt 
em cruno. Verti•, da à qu~ se allegon que o deitar 
em questi\o lirl\ bcnnRm de éllnsldel'llQiio D;ll pro-
vincrlR, e que ni\o era provavel qut~ e\le Jt'lma•s 
tivnsl4e commettido um crime uASLa ordem : mas 
sito tl\o fracos ~:~aLes Rrgun1entos qne qua::~i nlio 

e c n\ · reR usta. · · 
Dls~e-se mllis que lt.>go que ee ri\ ou a n B ao 

d1' nullluaue desse eleitor appareceu um 1\ correH
pOIIdeucla em · que se .dizlu que o eleitor não era 
a pessoa de quom tratava o documento~ . mas
perguntl\ndo . o orad•.1r se n corresp•,ndenc1a et•a 

· asslgul\da pelo eltli~or, tHve em respoRLt\ que não, 
e daqui tirou a lltllçâo da que se o eleitor ui\o 
fosse realmente ot•imlnosu, ·níio teria titio receio 
de as~iguM seu uon1e, e que se a.correspondencia. 
appo.r·eol\u dt?balxo do anonymo, for porq11e o eleitor 
nellu compromettia n verdade. E~ta . razão., por
t1mto, longe úe prooeder, e ooutrafroduoeute. 
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Não monos improcedente lhe· parece a outra 
razão apresentada de que, se o homem era real~ 
mente _criminoso, . o chefe de . policia o devia ter . 
mandado prt~nder. Se isto podia servir do prova, 

·era unlcamenteque o cbde de policia tinha deitado . 
de · cum ir os seu~:; devtJres e uão ·ue o homem 

entendendo · que devla cri minar as eleiçõeH do 
norte do Brazil, só julgou dever fallar nas de 
Pernam bucv . e .. qeará, _ d~ixa-n_do . ~o r .e~e_mplo · • de 
parte a provltlcia <;ta Bahta, em CUJa ele1çao, tendo 
.sido feitn na maior parte com regularidade, se 
notã · ·· ··· · · · · ·- · · .· 

. não era criminoso .. Mas .isto mesmo não. se prova, 
porque o chefe de poliria, magistrado inttJlligente, , 
de summa probidade, 6 que C(•nbece perfei tau'lcnte 
os : seus deveres; se· deixou de ó · i."enuer foi 

reprovados, cou1o por exemplo o extraordinario 
numero dé eleitores quo apresentou o coll~g'io da 
Cachoeira, e outros collegius. que aponta. · 
. 'Faz estü observa ão tamb m . 

ta vez porque il.ao tln a rece t o . pteca o ri a .. ou 
pol' uão saber que _era . criminoso düri:\llte o tempo 
que ex.erceu o seu cargo, do quul e!lteve pur 
vezes ausente, jà por enfermo, jõ. na asserubléa 
provh1ciál. · · . · · · .· · 

A' vi:sta do exposto, . não · acha razão para ·se . 
· su!>tentar que o· voto deste collegio do Rio Grande · 
não dova sui.· snnulladó. Um cidadão pl·onunciado 
Uão pôde sPr eleitor. Se o voto destl', de quen\ 

· se trata, tivf'sse sido tomado em sopal'ado, seria 
possivt~l conhecer " influencia que ollo .tivera na 
eleição ; mas não tendo assim ac_ontechlo, ~ sen~o 

Sr. deputudo da Bahia, ou a commissão o_ escl11-. 
raça ; porque, se se demonstrar que taes côllegios 
têm n.utnoro muito subido . de eleitores, e daqui. 
resulte que sai à\) alguns ·dos senhores que se 

· julgão deputados, coln exclusão de outros, o orador 
ha de pi:l~ar ptimeiram~:nte as. rnzõe~:~ pró .e contra, 
e regular- ,;e . pelos princípios de justiça, porque 
niio cot~sidera a questãu de partido. · · 

espl!ra o orador ~esta dls· 
cussão relali.vamente ·á sua proviucia, was é -lhe 

. isso indlffo:~rente: . cumprio um d~ver de sua con• 
· sciénciu; com isto ,:.e satisfliZ. Entretanto sempri1 · 
reftectirá . que os. Sra. deputados nuo se c\t~vetn 
regular . senii.o pelos principios · de jusliça .~ im~ 
psrciulidade, parn uR.o se persuadir o l1ublico tle 

· que a . camara é mais . fe1ta l:lqul do que nos 
collegios eleitoraes. (Dfmegar71es e reclat~aç11es.) 

O Sr. José de A~u1.l :• tinlla fe1to propusito 
de não se envolvt>r nesta discussão, por•!Utt, 
aindl:l no no~iciadn da carreira ~rlamentllr ut\ 

· esi!Ja\'a pe a .prameiu vez fallar na camnn.l Mobre 
()bjectu tão e11plnhoso, e guasi II~Dtlllü llcompa· 
ubado dt! recriminações. Vê·!!e p1•róm forçado a 
afastur-stt deste seu ro oslt1i u vista do ua 

Qunnto a Pernambuco, rêpelle . como injuriosa 
e offensiva da raoouhecida probidade do Sr. 
Chichorro . a proeosição de que se ha:vião com· 
mettido nas elei~,;oos daquolla província os n.1aiores 

. . pe O ll.C O e eram 

n1unido de documentos. . . . .· 
Vot11 a favor do paréc.er da commheão, por 

lh& .,;arecer uao haver motivo para deixnr de ser . 

• u des~jarei (continll.a o ondor) sor infQ~mado 
se ácerca da eleição do Rio de Janeiro a com· 
mist~ão loi unanime, ou se ha algum voto em: . . 
sopanulo. . . . · 

O SR •. lo SEOR&'l'ARIO:-Não ha. 
Ü' Sa.. Jos~o:' i>E Assts:....o.Fol tinaillme I ..• Tomos 

.mkls . uma circumstaucia para eouflrmár o parto 
da nit•ntat•ha. Pelo q11e Stl dizia, párecia 9uo . 
éntre nós hllda l\lll eaplrito lllali~no llepluàclor. 

O Sa. ·uallANO::--Alnda se diz hoje. 
força de se dizer 

a 1\ a ·· e nuv r ao ourn o Ultim ro, que ~ntn1u eu · . • J . . cone e mo ra que a 
------qu1rnfur&ó-u--1l-in--Gfllnd9--do-'Sttl-l btr~ev lft-tliorflecr-- .comiuu\Bàtlt-.--tiBtiUid,LJlU .. _aluauafi~,_dtLiodo_: .!L___pco_!_ __ 

u honra · da ••lscus~i\u, · ma~ hmbani .o Uttart\, CéSIIO tllanoral da provincta do Rio de Janeiro, · 
pelo qual tem u orauor a bollra ue haver 11tuo bavla dll •tnr um voto mu\to consclenulot~o e · 
\ ·t · BoRUrQ. E' uma razt\o pal'a o orador applaudlr e e1 o. · . . 
· O desejo de modelar a · su:• conductQ · pô la da· au tul · vurlo tia · mout.tubt\. · . . . · · · 

qualloa qutl, como o . nobre . doputudo L' qtulln o su. WANDERLEY:-Peço a palavra. . · 
rt!spundt~, tt>m dPdo exuberante~t pl'uvas dtt llltlll<~· li'ic,, '' lhatt·L·iu; ndia :a pola hora • . A ordem do 
ruçt\o e prudt-ncia rü\ SUl\ c'll'l't-ltn, · quel' pubHil" dla é a . Jllotmut. 
q~ter tJurticular, el'a altu!a mais um motivl• quo V·vanta·tlB a ses~ •i c: às . 8 horas menos um 
Llllhl\ O Ol'lúlor pata Cuglr desta liiSCUi!t!i\11: UltiS . quarto. 
vê-se obrigado a · rotilpur o ~:~iletll:in :\ villtll d11 
lnsmuuçào que acabn 1lt1 ouvir ao St·. Peruandes 
OlHlVt!S,, de que tiuho. CllllVicçr\01 OU UllSIIIO esttlVll 
ptl.rsuad•d•l de que fuilava sem resultndtJ, porque 
uão pudia olJtet·. utull. llaci;.;i\o (uyol'avul . no l't!U 
tlwdo dll pllns11r. Uma StJUlélhante lJroposiçdo lhe . 
pareüe tendunte ll!lO a pacifiCllt OS 8S!Jh'itos, que 
é pur as~im dizer ú missão da ópocu. Se este 
exemplu fo~se düdo pur outl'O deputa~u qut:l .nilo 

uharit\ · tanto. ú lllador · o c11neiliera muito in· · 
deper)d.enttl na sua opinii\o; nuis e11tuútla que 
clle deva tiJ<•IJrtiltJcar que os BtllHI colleg••s ~;tio 
tt\o . indepe••thlltt!s como elle, não só na euun
ciat;ào de suás opiniõe~, como . 11a UH\IIeirl\ de 
votnr. . . . 

Acha muito lutninosa, .e muito digna, 'uiio 86 
do Sr. d~~J!-tlado u qua111 resptmde . como d11 cu· 
mara, a tllel:l por elll:! aventada de 89 e!!tllblllocer 
'!lllll\ ?ommis~i\u de inquerito ~obre as eltliçõe~ dl) 
lkl_!P6rt?; _m~ ~s part~~e· lho que .DtJsta sua opinião 
~ao fot t~to un purellll como devêru ser, porque, . 

Setlmo. fijess6o preparo.torlâ em o i o de Mo. lo · 

. PRI!:SID~NCIA. DO ·sn. DIAS DE OAÍ\'\'AÜIO 
. . · '· . . 

A's 10 horas e vinte minutos da manbf\ abre -se 
a sessão, lê·Se e aprova•l:\6 a acta da antece-

· o Sr. Peixoto do Al.enoar (pela ot•dem) 
remetlt~ à mesa um d'":ument.o, d.u qli.11l consta 4ue 
u act11 de um collvgio do Oeará foi feita cland~Jstlnn· 
meu te. 

RXPEDIEN'l'lll 

O Sn. lo S&cnETAnlo dá conta de se acharem 
sobre a . mó!:! a !l Stll'illll t·emt~ttidos t\ primeira o~•m· 
tulssiio dú poderes os diplomas dos 8a·a. Joaquim 
Francisco dà Fnl'ill, Autonio da Oosta Rego Mon· 
Loiro, Manoel Mvndas Li<\ . Ounha Azevedo• Filippe · 
Lopos Netto, Jeronynlo VUella de Oa~:~tro Tavares, 
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deputados·· eleitos pela tJrovfoeia· de Pernambuco; 
João Baptista· de -:: Figueiredo Ttmreiro Aranha, 
eleito pelo Pf,\rá ; Domingo~ Culos de Saboya; 
Frederiw Augusto · Parnplona, Oar.los Augusto 
Pei.xot0 de . Alencar, Miguel Joaquim Aires do 
Nascimento, Thomaz Pompêo de ·.Souza Bra~il • . . . . . . . . 

ORDEMDO DIA 

· - o . co ag o .s pe a 

daquelles que · são Jnvestidos da honrosa miado 
de represeularem o paiz; por .corisequencia é de 
necessidade que · s'e · proceda nesta mataria com 
toda a .oirci.unspecção, an~ullando·se elei~ões sempre 
que se mostrar que fo1 atacada a ltberdade do 
.voto, ou que o processo eleitoral se. acha tão .. 

e e e1 oH . que em ver a e nao se ·póde 
·deixar de concluir que se infringirão abertamente 
as disposições_ da lei regulamentar sobre a mataria. 
Mas . não convém de mod-o algo.m comminar a 

' exis~eneia de um defeito, de uma pequena falta 
como a que aponta o o?bre deputado que impugnou 
o parecer sobre a eletção do Rio Grande do Sul. . 
Além de que já se mostrou ·que .. o eleitor de quo 
se trata, o tenente:..coronel Borges, não é o indi
viduo a . que se refere a certidão da pronuncia. 
Se ha essa duvida sobre a identidade da pessoa, 
como prevalecer a emenda. do nobre deputado ? 

C~mtlnúa a. discu11siio do parecer da · primeira ·Gomo prat!.car a injustiça à e privar uma hnportante 
com missão de poderes com as emendas a pois.- porçiio de cidadãos do direito de enunciar o . seu 
das. voto a respeito dos que devem .' representar o seu 

--------4t:}-l!!ir~~Hl-PE~~i;:gJ!ri-hiie~'C01tnbrWH)jl)11-·~·~· ~·~~d~~.6-S8-----pf8SUOl9 que . lumve . llÍB 6\1 
recer da· cooituissâo do poderes na parte relativa ao outro eleitor menos idoneo? Não é possível que . a 
ultimo Sr. dep_utado . eléito pela província da Pa- carnata preste o seu assenth:tu!Dto a semelhante 
ra.bylfa, o Sr. Dr. Grac. ia· no, nãó con. c. ordando em - principio. · · · . · · . . . . - . . O a or · ; · -

emenda que mündou 1\ mesa. Quer esse nobre 
deputado que. se. annullem .dous colleglos elei~ 
tóraes d~ pro~ltlCta do Rio Graud_e do Sul, porque 
em um 1otervtera · 
em outro votl\ra um eleitor não idoneo por 
b,aver presumpÇão de qae se acha pronunciado. 
A admissão de semelhante prlnclplo aoarretal'la-, 

· na opinião do orador, · ss mais terriveis e funestas · 
eonsequenoltls, · especialmente se se qnlzer 'ttentar 

. para o estado em · que se acha 2 pai~, dividido, 
·dilacerado por partldo!t, . por facooes da versAs, que· 
niio tratdo senão de li!var ao ftm seus intentos, 
sem se importarem com a logltlmidade dos ~elos, 
muito psríioularmente a respeito . das eletoões. 
Nada havorla.mals fMll, a prevalecer semelhante 
prin~lpio, do que .viciar de pr(lposlto qualquer 

. elei91\0 ,· ~i\o fattar1ll quem · se qclzesse inscrever 
como elettor nl\llo. para depois ver annullada 
toda u eleiçi\o; emborll a ·eleJoiio fosse esoohnada 
de todos os defeitos, . talv&z houvesse quem .se 
prestasse e. uma .Pl"onuncia fictlcla, com o. uolco 

. fim de dizer depóis-este ol\ aquelle eleitor estll.va 
. pronunciado na épocl\ em que deu () seli voto por 

. oonse uencla o oollegio em que .elle votou deve ser 

Embora, como disse o nobre deputado a quem 
responde, a duvida na eleição da provincia . do 
Rio Gra11de do Sul penda · ds um voto, não é . 
isstl ra3i1o suffioiente para prevalecer a sua 
opinião~ fôra mister saber pt•imeiramente ein quem 
vot~ra esse elel~or ooja ld~neldadé se contesta, pa~a 
eotao tomar-se uma decisao co.m segurançn.J&ilJats 
terà elle orador a pretenl)ào de just.iftcar nulUda.· 
de~ iusan~aveis em eleição, e neste ponto julga.se 
acompanhado lJOr toda a . casa, porque taes nul
lidades aff'eotâo grandemente o caracter . politlco 

'l'OMO l . 

eleições Coi cumprido, iCJlo · pMe el\e orador . 
asseverar ; se ha prova · em contrario, se a quau~ 
ftcação não foi ftlitr• de · aocordo com a dlsposloilo 

mostre..-Owripr.e--tódavla .~ oota~qua__em_nrtlldcL _ 
da creaoão de mais tres fregua~las~ depola de 1812, 
o collogio eleitoral em questão pasoou u ter onZth 
em vez de oito que entilo tinha : a esta .olr· 
oumetancla se deve de cerLo attrlbulr o · augmento 
em verdade g.rande doa eli:lltores do colléglo ~a · 

· Oschoalra. ·E bom é qúe este acontecimento sirva. 
para d6sperllir a attenoão. dG o&naara, afim de 
que ella seja solicita em cumprir a promessa que 
fez ao palz de fixar o n11mero de eleitores em cada 
pilroubia, o que não é tão d\ffioll como se pensa, 
pois nilo sa ·está intairamentt~ baldo do11 neoest~arios 
âados estlltl~tlcos para esse fim. · Oonvllm que ao 

. não · deixe tudo á soberania .ias mesll.s quall· 
tloadoras, · que podem commelter a. tal respeito 

· inuumeraveis abusos, não obs~ànte . os recursos 
estatuidoa na lei. · · · · 
· . Quanto ao oollegio do Pilão Arcado, óbserv'' 
que se tlzerão' ~uas eleloõe~ primarins, uma na aar;a 
da camam resldlda lo u z de az do rimeiro 
~nno, que · se ac ·a v~ pronunciado em ~rime .indi· 
vidual, e outra presadld.a por um cl4adno que tam
.bem se achava prouuoctàdo, e que era o otLavo na 
ot•dom da eleição dos juiza~ de paz. Póde acaso J>~e~ 
valocer alguma destas eJeiooes ~ma .vez q_ue.o defe1to 
que à~ nota. é na incompetenuaa do propriQ pre· 
sideute da mesatAlém dtt~to, consta que a fre~'uezia 

l 
do Pilão Arcado; unico do colleglo deste oome, dà 
26 eleitores ; devendo os votaotés ser pelo menos 
1,040, apen.as uppareuêrào 166 cedlllaiJ. 1. ~. est~a 
considerações aocresoe, para não dever presumar 
que alll houvesse Uól~ eleição legitima,.· a do 

Q 
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estado de agitação e de desordem am. que hR tanto . · a prop_osição de que n conscien~ia publlca·proqlama 
teDlpo s2 a'!_bll aquelle municipio, · por isso .a . como mçadas das lílalores irregularidades as elel-
comm\ss!lO nao duvidou em negnr o seu assentt· ções do · norte. · . . . 
roeuto a semelhailtê eleição, isto p(!r amor dos Quanto â província de Pernambuco, ni\o houve . 
prlncipios, porque elll!- nada influe no resultado falta de nenhum dos documentos indlspensaveis . 
finald elet ão da Hrovincia. · . ara . . · -o; foi.é .vista 

. obre o oolleglo do Nazaretb disse-se que br~ deJies que à com missão emlttio o seu juizo. E tanta 
uma freguezlã que, tendo qualificado SOO votantos · a com missão não fol parcial; . que appt·ovtm a 
e devendo dar 7 eleitores., déra 15. Não tem elle annullação que o collegio do Cabo fez da ·· annul· 
orador conhéohnEluto .deste facto. Na unlidade de la ao da votà - de uma fre ue · · . 
a m nistrà ór a prov nc a; ove o . cuidado de, ~eu.M adversarios . . Se representações. não appare • 
â vis~a das qualifteações de 184~ e 18«, examinar cêrão a que_ se devesse attender, não é isso culpa 
se . as parochius havião excedido. o numero dos da commlssao. . · . . . 
eleitores qüe . lhes competia dar ; poc!endo as· Não podia · elle orador deixar ·de estranhar a 
severar cum todo o conhecimento de causa que linguagem do nobre deputa.to, porque já não é a 
não houve exOe8sO em nenhuma freguezia. As primeira que este e o seu lado procurilo fortificar-se 
quallficaçõell daquellas épocas não as defende, nesse castello . . As provlnctas do sul ostiio como 
porque não forão (eitas durante a sua administra- · ·que ab·andoiladas para a política dos nobres depu-
ção, nem que o fossem as defllnderla, porque tados; elles só curão dan do norte. (Apoiado.s.) 
esse objeoto não é da competenc!a do ~overno, Parece que a razão não é · outra senão não terem 
roas da competencia · das juntas quulificadoras as provincias do norte um . r~pretJentante no mi-
com recurso para os · conselhos . munlcipaes e nl.sterio; quer-se a concilia~ão com o overno 
1elações dos dlstrie . - , . · . s provanc1as o su , ag1 ao·se 

8 convocação dos .eleitores se decl lançou aobr~ a cotilmissão. Deu-se a entendor 
de eleitores que deve · dar a paroohia. que ella tinha recuado illlte o pronunciamento da 

O orador conclue com algumas consldernções opinião publica contra as depurações, quererido•se 
. gernes .· sobra a maneira · porque os partidos co !i· . · com isto inculcar ue a com missão . tend · . 
tumão exp . . u . as que se e · azar. n guma éxclusão, t:~Ao a fez por tal; me o 1 · 
cOD'lmettem nas respectivas guollflcnções, . apro· Mas nenhum dos membros da commissiio,·aasevera · 
veitán~o·os . ou queixando·se delles, eonf<.rme vêm o orador, tem medo de razer aqu iUo que a sua 

. que pôde convir a seus fins; e fazendo breves r.onsciencia lbe dieta; se .elle. entendes11e que devin 
observações sobre a convenleuclt\ da commlssão fazer alguma ~xclu~ão, nilo era o nobre ~eputado · 
dê inquerito eleitorallembradn pt>lo Sr. Fernandes nem todoa os do seu lado que a farlito recuar. 
Cba"Ves .para a provlneia da Pernambu'co. No estado ·· s · E 1· 1· · · · 
em que · se acha o pnlz, seria ac.aso o J'ulzo de· uma .. O a. Fsan!z:- xemp o, a eglslatura pas· 

·aada. . . · · · · tal commiS!IiiO tão JmparcJal ~ue sobre elle pudesse 
aS.seatar uma decisão indechnavel da camara? · O Sa. URBANo:- Fique pois persuadido, lntl- · 

. Por ulUmi' 0 orador aeelara que 8 comlílissiló mame,,te convencido o nobre dAputado de que 
segulo o principio de que o eleitor nullo; ou por não foi o medo nem nenhum senttment,) mono~ 

---.:..,· ae-=:.m-i;O--n-Cha:r--oLilllrii11rotntoliJu-un:nllin:nr-~sffiir. ~roonn-eeoõlt-ltOflt''e que ft\Z a conl1llisrio lanoar eetu parecer, 
em virtude de pronun<:ia, não deve jâmals Rer nem se diga que ha al11U:om na oommlaailo que 
reconhecido, aluda que votasse na eleição; mas tenba ldéas contrarias. . · · 
que essa .oircumstancia !lão p'óde jémais trazer 11 · O Sil. NuNB:S MAoJiAbOI-Silo mexericos. . . 

-...... --Siio:-remettidoe-á-prlmaiJ!a·.OOmmlsaiio-de -podst·êa -
· os diplomas dos·srs. Francisco de Arruda Oam&ra, 

deputado ·oleito por Pernambuco, Jolto Coelho · 
· Bastos prilrieiro sup_pl~nte pela Parahyba, Josê 

Ferreira Souto pela Bahia, e bem nsslm um otlicio . 
do Sr. FtJllurdo · Tosu1mo . de · Brito, partlcJp,lndo 
n~o poder comparecer 1\ sessilo ; um outro do Jlro· 
sldaute da provlnol~ do 1\larnnbAo, traosmi~tlndo . 
uma repro11entaçi\o doe eleitores do collagio da 
Ohapada daquella provinola: lima representaçllO 
do .cldadi\o Antonlo Manoel de Aragão e Mello 
contra . algumas irregularidad6s praticadas · nas 
eleições da I>arabyba. . . . · · . 

o Sr ... Urbnno podia considerar-se dispen
sado de fal·lar na queati\o depois do discurso do 

· Sr. Moura Mngàihã.es; mas entrstanto não quer 
deixar de dar alguma resposta ds observaçõos 
hontem feitas pelo Sr. Fernandqs Chaves. Ni\o 
atina com. o fim com que· o nobt·e deputado taxou 

------·~à~c~ · · 
todas as, irregularidades que encontrou nas eleições · 
das. provlnelas· do sul, entretRnto que passou uma 
esponja sobre todo o aco·ntecido no norte, porquanto 
á patente que a tJommlssão procedeu a todos os 

. exames com a nlaior imparcialidadE~, o do mesmo 
modo hlter.poz· o seu parecer. · A oonlinlssiio nem 
por·· um ·momento teve a idéa de querer proolaoinr 
as eJeioões Jdas provlncias do norte como mais 
puras• do que ·as das ·o'Utras provlncias: em todas 
honve mads ou menos pequenas irregularidades, 
dessas ·q;ue:•se diio em. todas aa · el~Jioões; em todoa 
OP tempos e •pah:es; mas tambeuHliio pôde adrnittir 

qu~-~-il·óõ~~~~gti · ~~~t_t~~~~1~1ia~0~á~~ :e.~a:1~i~V: --
. renclas, e daclar1l que nu11~ . oe procurou Bllber 
quem era .· o favorecido ou exclui do com t••l ou 
tal i.leUberaoAo. 

·· O SR. FERNANDKs OnAVJCRt-JJ\ dor1io o parecer 
sobrll Sahta Oatharlna 't ... E quaos silo lia IIRaoões 
que ctxiBtem entre Um dos. uanâltlatue e algnm doa 
membros dil oommlssilo T · · . . 

O Sa. Uu;nANo:-Declare-as o nobre deputado: 
são a amlZlllie ao l)r. Ooelbo. E o nobre depu. 
tado niio . tem tambem amizade com o Sr. Sayão 
Lobato? N~o tem ndvóglldo a sua.candldntura? . .. 

·Se a . oommtssilo deu em primeiro lllgl\r pareceres 
sobro as eleloões das provinclas que dão mais 
deputados á assemblêa, foi porque vlo que era 

· necessario completar quunto antlis o nutnero com 
que a camara deve oonstltulr;!:le. . . · . . 

Continuando, o orador decla.ra que se se quer 
-actftcaç~sptrl-to-s, a conciliaoão . dos 

ati mos, não se devem dirigir provocações como 
a que . lí\uçou o nobre deputado. Convém qu13 · 
este e o seu lado se lembrem . de que para pro· 
mov~~ a pacificação no pai~ niio bast~& que se 
oonclltem com o goveruo : nao . se · perswadlio de 
que pelo simples faoto d,o Sr. H.)norio aper~ar 
a mi'i.o f\ ·Um ou outro mlmstro e dizer-Nós somos 
amlguM-todos ft()i\o amigos uns dos outros. Não 
bastá a oonciliaoiio entre dous individuas para 
que c6asem no paiz .os it\teresses, as ambi'ções, 

. os odios e os ranuores. E' preciso nutr.ir uffia 
presump!Jão demasladá para alimentar SeiJlelhu'ilte · 
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crença. Os ministros são apenas stils, e a popu· . 
lação do Brazil conta ml\is de ch1co milhões de · 
i ndlviduos. · 

0 . Sn. FERNANDES 0HAVF.s : ,-Tem diminuid() 
· a rn' · · no te. 

O Sn. UnBANO:-Se querem R. eiJneillaçiio, con
ciliem-se cõmnosco. Mas, como é que havemos dà 
fazer conel~Rçiio, se noá_ropellem, nos insultão, · 

O Sn. NuNES MAcnAoo:-E tão cedo I •... 
O Sn. URBANO : - Lembrem-se de que acimn 

de . tudo para o bomen'l está a Sua dignidade;. e 
quo nós não nos huvllmos conciliar com homenl!l 
que nos insultiio e provocão só po~qufi alguns dos 

·ministros se concilido com elles. Entre as famílias 
meGnio nem sempre a conciliação dos cheft~s traz 
a de tód11 a familia, . . · · 

O Sn. WANDERLBY:-E,;tâ p&rdendo os melhores 
podaços da . discussão da resposta ó. falla do 

O · Sa. U.kBANo, discorrendo ainda sobr13 este 
ponto, conclue cjue a pncificação deve ser levantada 
na legislação, que · só ella é que ha de pro~uzir; 

que existe uo· imperh> provêm desse arbitrio illl
rr.itado, céga e insensato, que tem o governo de 

· mudar todas as posiÇões ofiloiaes sem re que iBS!> 

· atluuUar os cc. leglos intelrus. Quanto ao terceiro 
.. colleglo, estl\ que nada houve contra 1\ lei, pois 

é aun convlcoi\o que a lei marca para base do 
numero de . eleitores o numero dado nas eleições 
ilo 1844, nilo pôde tet· appllcaoi'l:o do Rio Grontle 
do Sul. Nota (}Ue o cidadão ndu póde ser obrigndo 
a obser\'IU as le\s ~or lnuucoilo, mas simplesmente 
por sua letra, e dtspolldo esta que as elelçõos de 

. 18-H servissem de base pari\ o nutnero de eleitores, 
essa base uão podia ser tomnda no Rio Grande, 
onde niio houve eleições nesse anno; 

Nilo entra na questão de se o indlvidtto nilo 
qualificado pôde ser eleitor: o seu parecer é t}Ue 
não : pois um dos quesitos para ser e\eltor é 
tesidir na pnrochla, a lato .é · o que se prova 
pela <tualltloacão, 

O que se ha liito sobre Pernambuco. Alagóas e 
de ará., niio veio ao ·conhecimento da com missão 
por documento algum, pnr isso não se ocoupou 
ella das observa oes ue a t~ste res elto se tem 
e o. 

· · donclue pedindo uma. PXpllcação ao nobre depu
tado o Sr. Fernandes Oba...-es, sobre o que disse 
âcerca do Sr. Pires da Motta : deseja saber se o 
nobre deputado presume que o no'Vo pre~hlente 
de Pernnmbuou vá perseguir aos amigos polltioos 
delle orador. · 

Chave!J, sustont11 que o documento apresentado 
állerca do Sr. Borges apenas prova a identidade· 
do nome, a não a da pessoa ; que o testeoü1nbo 
do Sr. Sayão é suspeito por set· este senhor parte 
no negocio ; e. crê que, se. ? Sr. Sayílo fosse 

' estavl\ em duvida, que não tia a certeza que .. 
houvesse· identid•1de dfl pessoa. · 

o. communlcado citad.o Jlélo orador não é 
' . ' uma. declaração, aimla não contet~tuda, de um 

amigo do St. Borges. 
. O Sn. F.&:RNANDI!:S duAvEs : - Esp~re alguns 

d1as. · 
· O SR. CALVET observa que quem affirma um 

facto é o obri~ario a proval·o ; que quando se 
denuncia. uma uregularidade, deve-se vir munido 
de todns as provas noôt~asarins; que é principio 
com~zinho 11Ueo direito não su.ccorre aos que si."\o 
.: egl1gentes : e estranha quo, ten•lo ·se concluldo 
ns alei ões ha tontos ntezes nito se tenha ainda 
prova o o (ucto que se all~ga. . 

Quanto· á segunda pEl.t~é do requerimento do . 
Sr. Sayão, crendo o orador que não é quesito 
indis eusavel para um cidadão ser eleitor o estar 
qua ca •), JU ga oc1oso emorar.sa em provar 
que o e~eltor de Jaguarão ·o estava. · 

Passando ao augmentu dos eleitores de Taqunry, 
pelo que julgôu o Sr. dhaves deve~· · se annullat 

t. { l ' •. 
na!)ual a . freguezia um· corpo de gunrdas na· 
ciona~:~s de 700. praças, era lato sufficiento para 11 
freg11ezla poder dar ll eleitores, pois de cada 4.0 
votantes úeve de haver um eleitor, segundo a 
regra estabelecida na lei. . · . · .· · · 
. O orador conclue repellindo a inslnnação do 
Sr. Fernandos Ohaves, quarido disse q_i'e bem 
sabia que a snrte da elelodo não se mudaya. por 

· · causa âa posi.;ão · e · das . relaç(jes -delle orador. 
donheco bem sua podoão, mnll. ha. de conservai-a 
patos mesmos · meios por que a ·ana foi ele~ado, 

s. l?anlo; e José Ferreira Souto, P.ela Ballla, ·. 
O Srt. · lo Sa:mun'AniO lê o parece1' da oommlasllll 

do poderes que Julga legar o diploma do 8r. 
Dr. Luiz Pedreira <lo Oottto Ferraz, daputado 
eleito pelo EtJplrito·Santo. · · 
Lê~se a segulnto emenda da commlaR«o de 

poderes ao seu parecer aobre r' eleloi;o do R\o 
de Janeiro: · 
. « A commiuilo do poderes ól!erece como emenda 

!\ 3• oonclusllo do sell parecer oonoérnente a\ elelollo 
da provlncla do Rio d11 Janeiro o sogutnte: 

« Quo se declaram . deputados pela provinolo . dó 
Riu de Janeiro os seguintes Sra., cujos diplomas 
forno presentes á commlsáão, ~ co~rorme 4 apu· 
rac:ão que se segue oonoluida até ao 5° supplente : 
to, Josô Marta da Silva Paranhos, 601 votos: 
2o, Thomaz Gomes dos Santos, 503; So, Joaquim . 
Vicente Torres·Hoinem• õ85: . 4o, João Manoel 
Pereira da Silva, 567 ; 5o, Mcmóel · José de Souza 

Muniz Bnrreto, 006 ; o, Francisco de Salles TorreS· · 
Homem, 5i0 ; So, José Augusto Gomes de Meneze.s, 
537 · 9o desembargador Paullno José Soares de 
Souza, G29 : 10, desembargador Eu1.eblo de Queiroz · 
Coutinho Mattoso da Oamara, 514. . 

. O ~R. FBRN~NoEs Ou~VES:-Os senhores é que · 
hão do persegu1r o novo presidente. 

· · « Fernalldo Sebastião Dl.as da MoUa, 512 ; .Joito 
Gomes Ribeiro de Av11llar, 510; João Antonio de 
Mtraruta, 486 ; José Ildefonso de Souza Ramos, 451; 
Joaquim José Teixeira; 481. · · · 
· « Sala daa oommlssões, 1° da Maio de 1848.
Silva Paranhos . .-J, Antao.-.Costa Pinto.» · · 

O SR. AoA.uXA remetté t\ mesa alguns docu
mentos sobre as eleiçõt~s da Parahybt\. 

o Sr. o" l"Vibt, em résposta ao St·. Furnandee o Sr. Tnq uo.11 rende homenagem ã cómmiesi'IQ 
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naquelle ponto do 1mpeno, ao ~esmo t~ropl) q~:te 
para ser eleitor QUvot!\nte é pr~ctso ter .rest.denCJa 
nesta oh naquelia paroch\a: e e desta ctrcum-;t~n-

. . . . ' . ' à COtiS6· 

lhos de recurso e lribunaes superiores do imperio. 
De passagem ·diz que nem a. lei manda subm~tter 
estes . nt-gocios â. camara, nem q':lündo sé .tr.atnssl:l 
da fazer uma \el a este· respel\.o a1m1nnl\ e\le 
orador a isto, afim de evitar eollflictos entre a 
camare. e os tribti.naes superiores do impetio~ 

Nota que com r~ziio a Hlust~e-cr)mmissào .ra
couheceu a regulandade das ele•çoas da. Bah1a : os deputndos por esta província f•lriio eleitus pala 
~rande maioria dos eleitores, pois antra .o ultimo 
d~putado e o primoiro supplento medêa a. grande 

. Disse o St'. Nunes Mtichl\do que verdadelramt~nte 
elle e seus companheiros não havliio ·passado 
por eloiçã<;~, .que haviii? · ~ido áccltimados pela 

o maior ou muôor numero de voto~ nada i~atlue · 
sobre a ~ompetãncia do juiz; mais vota.dos que 
ea~e havu!. em verdade sete, n)as nenhum destes 
detxava de eõtar pronunciado: assim o juiz que 
prealdio as eleillÕll~t era o competllntll, fossem quaes 
fossem os votos que tlves.se. 

A commissdo t11mbamtllz que, sendo mil e tantos 
votan~es, ape11as apparecêrão canto e tantos e 
por consequenoia muita gente doixou de toa:ar 
parta nas t~lel~ões. O orl\dor observa qM a {r~
guezla do PUão·~rcado tem sessenta o tantas 
le~uas de extensao, e que, não havendo. pena 
algum~ para_ os que oi\? concorrem t\s elefçõas 
prlmar1as, nao é de adnnrar que cotnpareção tilo 
pollaos votantes, o que sempre suucede nas fte-
guezias do interioi'. · 
. A oommissão pondera a falta de ordeoo publica 

· naquella termo ; mas o orad<ll.' [az . ver que no 
tempo das eleições bavia ó ~ais completo socego, 
e ue as · desordens só ah1 a paracérão mutto 

8!!0ls. · 
E •. ap~iada e . a~tra em discussão uma emenda . 

do Sr. F tanoa Leste para que se discuta con.\un
ctamonte oom os outros o plU'eoer sobre a eleloilo · 
do Esp\rito.Santo. · 

O Sa. lo SEàaETARIO lê o parecer da oommissiio 
de podereg, julgando validas as eleições dos se-
gllhttes senhores ; · · 

Pai'A:-:-}l..,~rreira Penna, . Ttinrolro Aranha. 
· Cearé:-Peixoto de Alencar, Pamplona, Bt·azll, 
Ayrea, Barros, S14bola. 

. Peroambuco~-O~nh~ À.zevaLlo, Rego Monteiro, 
Faria, Netto, Vilella Tavarés, Arruda Camara. 

Oahia:~Ramoa, Souto. . .. . 
Este par~t:er, a reque_ritnento d{) 'Sr: Wanderley, 

entra Hrn dtscnssiio conJunctament·~ com os outros. 
. . . 

deputü•lo qne acabou dtJ administrá!' á proviu..:ia 
da. Bahia não .tnitlistra.~s~ os Mées~atios esda· 
recimentos para elle po•ler com segUt'>lllÇil arnittir . . n 
em qlJ.e liou\"e ullla qulllificaçiio monstruosa que 
exce•ieu de muito o limite a que devia .ser cir
curnHcritJta. Na1.ueHa cidatte . deimümbroU.·se parte 

. de uma freguezia para fnrtnar outra, que é a 
cAleberrims. TI1pera, que deu o dobro de eleitores 
qu~ ·\ava a fteguezil\ u1ài. Entenúe que como 
os .Srs. d~putados !!leito~ pela provincea da Bahia 
proclamão que a eleição da sua província é aquell~ 
em que houve libl)rdude de volo eUJ toda sua 
ext~u~llo, é pr11ci8o qua factos apparêÇãt> que 
obnl'!;lllll\\ e.~l!.\!.1! t!.~n.U.<m~~ \\ ·?t(lVa.t qu.~ tu.•\ o q\l.t\D.to 
dtzeru é uma realidade. Per u.nta·se, supprimido 
o co lr;io da 011chC1éll'a, não ar ts o cow a guem 
que }}olje é consldurado como depulado, · saia a 
dê . entrada na camara a. outro 't A camara deve 
ser muito escru u.losa n11 indaga.çi\o do direito da 
ca a um, porque rtlrO ser1n, por ;,xemp o, a e 
que pudesse sahir daputado pela provinda dà 
Bahia, nfio mare~endo as boas gi'noas de certos 
regulo a de aldâa. Observa que a fregut!zia do Sa· 
ru . en a pl t o · \ · , 

entretanto que a freguezia da Tt\l>era, que é o 
que seu nome indica, di.\ 53 I. O collegio · da 
Ga.ehoeira. emfim d!t. ma.ior numero de elt>itortis do 
.Que toda a pr.~vincia do Rio Grande do Sul I I 

Quauto aó collegio de Nazaretb, apresenta o 
facto de ter a freguezla de.s~ Miguel qualUlcad~ 
800 e tantas pessoas e dado 15 eleltoras emlugar 
de 7. Pergu.nta.·t!.~, <l~ scauhor~..a. qM t.t\nto elamio 
contra o espirito depur~dor qllererào por ventura 
qua se contetllpll:ltn os collegios da Ol:lchoeira 
e .Nazareth , dt:ptuando indi!iduos que devem 

commissào de l)oderéa· entrasse novam.:mte no 
conhecimento da eleiçiio da Bahia, . e averiguasse 
se, supprimidQs os collegios da Oaohoeit·a e de . 

reputiio deputados por esss proviucia devem ser 
t!Xcluidos, entrando outros para a camarn: porq_ue 
entende que não se póda adtnittir esses senhores 
sem entrsr ·se no oonhocimenlo. da validade dos 
coU.egiol\\ éloitt>ti\~S. . . . · . . . 

o Sr. I'-t:iouru Muga.lhães, apoiando o 
parecer da commis11ãu, eoutasta. .que foqse rtoglllat 
a q ualiftcaodo feita pelo j ulz de paz que presidi o 
ã eleição do c~>llegio do Plliio Arcado. i1ào t-.Ó por 
to.~r vl)tado em . o\tn~o \uga.r, como pllr . à& ~chnr. 
Pronunciado; obstlrvando que o St·. TaqutJà, que 
dtsse que esse.Juiz de paz .não se acuava pro· 
nunciado; é o pt'oprlo que comminott uma stmtenoa 
condttmntüorla ooutl'a tllla. 

o àtB.d\lr PI\S'lU\ depo\s a responder ao Sr. José 
·do Assis, o corrobora os argumentr)s apresontados 
no seu primeiro discurso. 

o Sr. Ferraz esperava da leatdnde do Sr. 
.Joaé de Assis que se apreseutasse na casa m~u~~o 

para não servir de éoho A vozes de a1guin can
didato. Saba·sé que eUl todos os teutpos aquálles 
-que rtão tiverão favoravel rmmltado ua eleição 
aoausão seus oo•têliglonarios de trniQão, ou tratão 
da ~nm1tlM' a eleição. Não acha pos\\ive~ que um 
candidato .qua não á elt1ito soffra de bl.)m grado 
a sua derrota, e é esta a rnzilo por que o Sr. 
Assis tem somente lnforma~õas ·sobre a eleloilo 
de certos lugares, quu favorecem ·a entrada de 
àlgttem para a uamara. . .· 

. Deolara que toda a qualiticlliJàO !IUll der o dlroito 
·de votar ao maior numero de oldadãos serA aquella 
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que adoptar.á sel!lpre porque desej~ q_ue ·a maior 
parte dos ctdadaos gozem desse du·etto. 

o SR. Jn!li.: DE Assi~:-Bello princil;lío · pat·a a 
quadra actual I 

R, 1 &RRAZ . . . 
se as quulidad(lS forão feitas em devida -fôrma 
siio . os recursos aos. tribunnes compfltentes: tendo 
sido . feitas as qualificações da freguozia da Ca~ 
cboeira, e não tendo. havido ree.llr · · · -
de um tribunal competente, niio pólle-se atacar . o 
numero do eleitores que. apresenta. · · . · · 

Pede ao. nobre deputado pelo Ceará que mostrt'l . 
onde ba e\~\~õe$ que lnais estej1\0 de ~ccordo 

. com a liberdade dQ voto do que na Bahta ? .No 
.Brazil quem . faz as eleilji)es é o governo, mas 
na provincia ·da . Bahia · B~JSilll . não acontece. 
St>gundo os calculo~ d? nobre dfl~U tadtl pAio 

. Ct~at·à, devem ser exclutdo~ os Sra . . S~?uto, Tos I. i\ 
e. Aprigio. que re pt·esen,lno a mat~na da ~ro• 
v meia, para entrarem os Srs. Marcelhuo de Bnto, · 

u tudo uauto o nt1bre · 
deputado ·p&lo Ceará declarou, a respeito.da a u\, 
se acha eacripto, traçado por lel.rn da certo can-
didato que so.flreu derrota. . 

n wúa c:i ·orador or estar · 
ha muito tempo fom . dà min a pt·o\'wcul, on e 
é filho, por certo . prof~re estas couaas contra a 
po ulação da cidade da Cachoeira. O nobre depu· . 
' iz . do llr a sua . àccusaçã.o tiio ror~e lem· 

brando-se dos servJços pres a• os pores a pop liQa 
. em <litreren.tes épo~;:as, mas sobre este serviço ainda 
ha uma cousa · maior, e é o aspil'ito . pu Mico que 
alli existe. (Apoiados.) Se em alguma parte da pro
Yincia da Bahia .:xlste espirito publico, é na cidade 
da Oachoel.ra. (Jpoiad~·) Alli, S~.presidente, quando 

Cachoeira; Tapéra e N'nzareth, e ·.observa que, . 
emquanto não fó.r demonstrado por documentos 
que houve ex.cesso na qualifica•;ito, . não se . pMe 
em boa raziio annullar oollegios que procedêrão 
corn toda a r~gul~ridaile. 

' · 
votação. 

· . Approvão -sà a;; conclti~ões de todos os pareceres 
da. conirniasà•l, senJ.o em seguitl11 a cutla vohção 

os depubdos · pelo Sr. presidente os 
senhores mencionado.; nus mesmos pareceres. · . 
· . Acbandu•se sobre a mesa o \}areeer da ·segunda · 
comm issão de potlet·ef1 ap l)rovando a eleição dos 
membros da prípteira, · é prorogaua a sessão para 
ser lido; a eutra~·to em dtscussáo, e sendo appro· • . 
vai.lo, sito declaradoS ueput!ldOs OS membros .i.a. 
di.ta. commissão. 

O SR. PaEstoENTE doclara que eRtando verift~ 
cada ~ JegaliJade Jos podares da !iUfficienta numero 
de msmbr~1s .tla. . caman para poder ·abrir-i! e · a 
a!leembléa .gen&l, ·vai lll~ild.àr ofticiar ao go\·urno . . 

commlssão tie · 

qualquer mdlviduo e pers~gutdo, ncbl\ g'larlda e 
proteoção: alli um ·moço de instrucçiiCI, um moço rle . Qltava ses84o prepn~a-&orla em ~ de Jlalu 
esperanças e de talentt'ls, ainda que ·nü.o tenha 
relaçõas de faolilla numerosa, ainda q11e mio · ·. i>RESIDENCIA. no sl\. ~ oiA.s nE CARVALHO .· 
teuhQ. a grande molll hoje do mundo, o dinheíN,. 
apresenta-se e obtáoi seus sliffragios. (Apoiados.) A's 10 hora~ e 40 mlotttos da in~nbii abre --se a 

~~~~~a~o~~a~t,j.~e~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~-•sa~-~~.~lkê~-~~~·~e~a~p~p•re~v~a•~aadada ank~de~o. 
a populaçiioi é o ialento e e. virtude. 

. d EXPEPlENTE O Sa. i\ssis:-A prova é o nobre . eputado. 

O Sa. FESRAZ: SiBl: nóiHOOo8,---~~f-:-:"~.n.l~+~~3ih---l4~~~.ruc;I---I.E~I--S.lllglllllltfl.!UIUWlli2fL. _rudoL __ 
num~rosa, · e ·sem dinheiro, l\OB apresent.ê.mos . Sr. ministro do imperio: 
como os que o têm, e !umt)s eleitos pCir uma 1. o Transmittinuo o otlicio do presidente do 
granda votação. Isto prova que ulli se pro~ege o Mnra.ubão com as authett. ticas das actas da eleição 
laleuto e a vh·i.ude, porque, Sr. pr~sideuto, como · primat'in,-A' 1• commissão Jé podoreil. - · 
um .nobre deputado peh~ mluba pro-ç-lncia disse . 2,o Remetterido a seg11;1da "fia da acta . da 
houtum, n Bahia· ropelle totla e qualquer impusi• apuração geral dos votos para doue deputados 
Çdo do governo piu·a cnutildtitus_. (Apoiados.) pela. provinui,, do Pil\uby-.-0 mesmo destino. 
Isto é prova de . que na B11bla lla liberdade · de · 3,o · Euvlnnúo unta rel~Qito perteuocn~e é. olE)\QãO 
voto, e que a deputação da Bnhia ó a expressão da tlous dtputados pal11 provmci11 do Oearé.- O 

. da vontade da . provinoia. . . . . . . . lncsmo de~iino. . . . . . . . . ·. . .. 
O orador conclue louvaudo a c.ornmissão pela 4,o Traúsmlttintlo as cópias aut!lenticas das 

. maneH·a por que . t~U\ prucedidt), sentindo s6mente .· aclas da eleil;tto set~undarlll a qtle Ae pro~ed_eu .nos 
que oilo tivesse aprosentRdo \lm pnrecer dotlnltlvo. collegios dt:~ Oflxias, VlnnnB, Itaphmru ·Mertm, 
sobro a deiçlio tla.Purahyba. Obap1da e J?a.s~os-Bvns, ua proviuoia do Maranhão. 

Vai á couuniss!lo. de poderes o diplôma do Sr. -0 mesmo destino. . · 
Dr. Teixeiru, deputado eleito por Sergipe. 5,o R~mettend\l ó officlo do nresideute do C~a1·1\ 

Vai à mesma comulisst1o o offiuio do Sr. St\, com duas cópias das aotasdn e1ellião prim:~ria.-0 
partici,..umdo que por htcommodo da saudá não . · mesuw destini>. . . . . ·· · . 
póde comparecer. • 6~. ·Transmittindo um Qffiuio da c~tnau . tnunl-

{ d · elxa de cl ai da oa ital da proYincia . de "" Sergipe que 
fallar n ret~peito da11 e\eil)ões da Bàhia, e o ctúe vai 1\complm a a 1\t\ en tca . 
dizer é tanto mais hnparcial sobre o oollegto da a que se prooodou ua di~a provinow,- O mesmo 

. Oaclwetra, qUil\\tO, se ÍOl:lS6 consultar o seu inte- destino.. . . . . 
rest:u pessoal, desej11rla que (Ol!S6 annullttdó~ · 1,o R~matteodo o offlolo do presidente ~a pro- · 
porque am todas as vuta~õea tem tido muito vin.cta do Pará aclltnpaulundo as autlJ.entlcas das 
poucos votos naquelle collt>gio. Acl.la porém iítjusto aotas da .Aleloão pa·itnarla.-0 mesmo de.stlno. ·. 
o querer fa~lar·se nelle, quando niio h a pl'(IVil a; o . Participando que s. 1\'!. o. Imperador de· . 
sutnoieute .de que o numero de eleitores~ excessivo. signnra o dia 2 do corr&nte, pell\ uma hora da 
Para ainda mais fa~~r sentir a sua imparcialidade . tarda, para receber no paço da aidude,a deput"oão 
nesta quoslã<l, a.dvarte que, annull11do este oollegto, · do que trat11 o offiolo desta camnr". ~Faca a oamara 
tem de tonuu: asseuto na oalliara u.m s~u 11tnlgv e inteirada. . · . • 
uom{ladre.· · {),o Commuuloanllo 'lllà S. M. o lmperadór flol\ra 

Q orador passa a. duteuder . as ololções da Inteirado do otnolo desta <llitnãra; acompanhado de 
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uma relação dos Srs. députndos, em numero .sum
clente para que e lia po:~s~ comuçar os seus tra·· 
balhos . ..;_Fic'l à daniara intairudu. . . 
... 10. Ptutici parido que uo dia 3 tln corren tu, pt!lus 
lO hons dll m<mhii, se h a de celebrar na cape lia · . . . , . . . 

I 

blJ,l R parllcipaçllO de ter f:tllecido sua irmii, 
mulhor do Dr. Carlos Càrueiro de Campos . ~ 
Mamlolt·so tl r.~annjl\r o Sr. deputndo~ . 

Igual P!?.l'ticitlltçiin de não poder comparecer faz o 
Sr: u~putado Frederico Carneiro de Oampos, que 
tem o mesmo dAstino. · · · 

São remeltillos á ta commissão de poderes: 
Oi! diplon'!U3 do>~ Sr!!. pAsembargallM Tdxf!ira, 

depntn.dti el•·ito por Pernnmbuco, e Pereira . V as· 
conct)llüs,. P-leito l}or. Minas-Gernes; e maiH us 
diplomas d9s Srs. Chichorro e Onrvalho dA :Meu· . 
don a d!1 uta<.los eleito!! · t 
representações sob~e . n~ eltlÍÇÕPH dti Sergipe! 
de varios habitantes dil villa tlo Saula Luzis ; 
2•; dO j ulz · dfl paz da me!:ltna Vill!l f1 UO presidi O 
as eleições ; 3• da oamara munici nl d · · · 

a ayan n a ; a, a camuru muuicipahla villa d•\ 
E<~lancil\. · · · . · · 

Vão é . me~tlln c(lmmi~slio os d.Ócumantós sobre 
o .Brejo de Arêa na Parabyba; Utl (~mio 8 re· 

da villa de Trahir:1s ; que se ordene ao. governo 
que mande proceder a nova eleição. · · · 

ct E ·não tendo sido presentes á cómmlsaiio ns 
cópias das actas tias eleições primarias das paro· 
chias desta prov.incill, que se . recommende ao 

. . e s rec ame com urgencta para serem 
presHnto!:l á camara. » · · ·. 

· · <( .E porque a freguezia da cidade de Nossa . 
Sanbora da Gra~a do Rio de S ... Francisco deu 13 

· . · . · ivo se compon de 16 
que uaaninlf!lllente votát•ão no Sr. · Dr. Joaquim 
Augusto do. Livramento; ó a. commi&sno de parecer 
qne sejão declarados nullos aquelles 13 collegios, 
que s~ proceda na respl:'ctiva ~reguezia a nova 
eléiçãó, declarllndo-se validos os miiis . eleitores 
da mesma província., e IJlle Séja reconhecido 
deputado o Sr. Dr. Joaquitn Augusto do Liv.ra· 
ulettto. )l . · .· . 

« 1. o Que. se declare \'ali ela a eleição tia pro
víncia do Rio Grande do Norte o se proclame 
deputado o Sr! Casimir~ José de Moraes Sat· 

c1 2.o Que ;;o declarem legitimas os el~ltores da 
provinci:l e sejão tinnullados os que f1>rão faltos 
em Angicos. . · · · 

(( , O 

authenth:~ts das eleições parochias. D . 

.. Entrou em discus~iio o parecer da mesma com• 
missão sobre a elelçãó da província da P arabyb1L, 

l .• ·· 1 · · • 1zar o . pscano · a n •> eom. 214, Benedicto 
. • pe a oruem, 11 pa avra ao · Br. Marinho~ tlita· · Mtlri}Ues da Silva Acanita coni 1{)0, Nicoll\o Ro· 
info.rmt\ que a de1>utação nomeada para ir saber tlrigues dos .Santos Franca Lelle com 171, . e 
o lha, hora o lnl{ar da abertura da asaemblêa . Joã o 0Jélbu Bastos, com 165 • e supplentes .os . 
"ei.al l~islatiY.a.~_C!>.l .. admlttida . no paço ... com . al:l - '-Srs·;-·Graciano-Adolpho--Oava\ctintt-·de-Albuquerque-·-
or~~tall adel-1 do estylo, e que S. M. o Imperador com 151. e Antonio Manoel de Aragão e Mello 

dlgnou·so rellpondor que a .abertura da assombléa eom 96. . · · · · · . 
!{oral leRlslatiVI\ terá lugar amanhã á uma hora « B.o Que. estando J'A recoube.cidos e 'Jeolarados 
da tardo nl) pnco do se1u1llo. · d t 

A resposta ó recoulda com . muito especial t!pU ado~ pela provincia da Parabyba os Sra• 
.. ·' Oarnoiro de Oat\.ll)os . A França Leite, seJ·Ii tambem . 

a,.,rauo · · .... · · u I d t l B d' M S 
l::lt\o . llt\tls varllls . pareot~ros da commlssiio dtl eo ara o a o ::>r. . eue teto arques da ilva 

pndet'O!i . . .. . Acauãa. e o SI·. Jono Coelho BllsLos, se ror 
Sdo apllrovados setn tllscussão os pareceresda . appa·ovaJo ll p:\recer da commlssão , . devútldQ 

ovmtnlssão, l}Utl ·Rchão conformes 08 diplo•nas Ltunl>em ser coneldertLdll como susplente e lotnar . 
. doR Srs: . . · 

0
ass+·n\to oti Sr .. Graclano Adolpho a Albuquerque 

Ohiohorro'da Gamai 'Manoel Ignacio de Carvalho l\VQ can • Vtel.> ter officiado . é camnta o Sr • 
. Mendon~aJ Jonquim 'l'eh.éirn Peixoto, deputados .Feliza1·do Tosóano de Brito, participando quo não 

por ;purnam buco i . · .. . ·. . vem toma•· ptarte ·na sessão deste nn no. >> 
D10g,, Pereira · t\e Vasconcell(ls, segnndo sup- • O Sl\. GnAclAr;;o, det1ejaudo que n camora sobre 

pleu~e por .Minas, chamado em lugar do Sr. qnestt\o tão melmdroea n.ào tome Utn voto rer.1· · 
• · fi rn se ra ar " 

S1lo igualmente appr~vadas sen\ debate as con· uu\ledu d~pol8 du ella se achar eonstltuhla, lm· 
cllll:!Ões dos pareceres sobre as eleições dtt Goyaz . prlmlodo·so e11tretanto o purHoer. 
8nnt11 Oathnrina e Rio Grunde do do :N"ortl' · qu~ O adiamento é &!IOlado, o entra em discussão~ 
t.l\zem assim t · ' o Sr. 1\lurlntau eo~tahtemndo 11Ue posto hajl\ 

u l .õ Que se declarem regulares a~ eleições dos l'}t\estl\o sobre quol doK doua •enhlirea devo ser 
oolleglo!l~ ~obre 01:1 qnaes nanh.uma observai;ilo fez a ouusltlerallo <iomó th1pllllldo

0 
o como enpplct1te ao 

commlssao, e emcotl~;equeucJa: . . . . o Sr : Gtuolano, Bll o Br. uolho Bailtoa, amhoe 
« 2 .. o Q.uo . se recC1IlheÇa e proclame deputatlos Mo de ter ~.sKanto na éatuatal poli que um doe 

pela. provmc1m da GnY.u os Srs . Joaquim Ignuolo d.eputado~ po1· aquellil priwlno a oall hnj.)olllbl· 
Ramalho e E8levt\o R1balro de Rel'.ende: . · htado do comparecer, entende quó a oam"'" p6Lio 

vota~ sobn a purte do parooor l)tto q11ti' cfuó 
« :.1. o Que se declare nu lia .a eleição dos eleitora~ co ntmuo a ter assento Oã ohail o l:lr, Ooo h o 
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B~stos, e o. Sr. Grliclano, deixando para depois 
a deciaiio · sobre qual destes senhores deve . ser 
considerado dei:>Utád~. .. . 

Offai:ééa emenda VIeste sentido. 

ser envolvida com a dos Sra. Gráciano e' Ooelho 
Bastos, e que portanto dl:lve. · ser separadamente 
discutida. · · 

Quanto ao adiamento proposto, julga-o desne-. 
ce~sario. · ' 

o Sr. oarnelro de OaJD.pos apola o adia
mento afim •la ·que haja tempo .J;larll serem E~xami· 
nado!! os papeis. . Jtt!ga muito Justo que se. t_rate 
separadalnente da eletçfio do Sr. Acauaa, pots que 
ella nenhuma duvida offerece. . · 

Dá o seu apoi~ a. emenda do Sr. Marinho, 

na freguezia da Mpital , .se olla não foi ahi 
fuita. · . 

cc 2,o Qtte, niio computa-:Ios os votos dos cha· 
mados . collegios, que em duplicata h11Uverão nos 
circulos e · , · 
cipe Imperial, e. q11e a ec~mmissão annulla, e foitn 
a somma dos votos qos 12 collegios el•Jitoraes 
êujn logitlmidade foi dem,)nstr:\dll, pensa 11 com: 
missão ue a a.cta da ultima a t - · 

· camara muntcipa de ·O eiras acha-se regufar , 
devet_tdo ser declarados depu~ados pela provincia 
do P1a..nhy os Srs. Dr. Antonto B)rges L•1nl Cas. 
tello Bl'anco e Dr. Marcos Antonit) de Maciido.11 

o Sr. 'Nunes M:acha.do dandll á emenda <> 
sentido de resirictiva do adiamento, pois que propõe 
que o parécer .tique . adiado, menos na parte 
rela.tiva no Sr. Acattãa, nenhuma irreg..:..laridade 
descobro em que ella seja nceltt4. . o Sr. Nun.es Ma.i.chudo niio acha razão 

O Sa. PRESIDENTE responde que a . emenda que no Sr. Pereira da Silva ein peopõr o adiamento. 
se acha n.a mesa, po. derà. conter o que diz o ~r. lia verdade~ tão palpavels e Lào salie.ntes que 
Nuneil Machado na. idea, lliàs não na· fõrina. · · uma · vez descobertai torntt-se · ociosa tOda e 

qualquer invastigacão; é este o .CilSO que se dâ 
O Sa. NuN~s MACHADO, â vista desta deola- a respeito das eleições do Pinuh , .E' verdade 

.. , , · · · .. , · ' . , que Rppare~e•n qua· ro tp o•nas, não mandados 
para quo o ndtamento seja · approvado. menos pel•• cnlnara municipal, mas por. du&R turmns de 
na . parte que complica com o reconheciment.ü cam>1ristas, uma das quaes confess•Ju que tinha 
do Sr~ Aca.utia como deputado pela provincla da procedido illegalmente. &ite ftlcto basta ara se 

• . . . . , a c m ssao es va ma s que 1a . 
.. Estando findo o t~mpo da sessão, o Sr.~ prasi· . it~da para dar o stlu p11recer, porque, o que 
dente adverte que nao póde continuar a dtscn<tsà•J . mars . podem provar .oi:! . documentos, quando O::J 
sem que a sessão seja prorogat.la. proprios que remettêrão dous dos quatro diploma'i, 

d o .. ê~_: a~tg~_gl:l _M~ÇJ!'ARCI . .. Propõe. il prorogaçãa .nté - .. ~~01:~~0 â~e~~~Y3~~!.?g~~~~~~~~eeo~rtcamaraJ:· or eotsno os pareceres que e!ltdo eolire a mesa . · . , .·. . · . . 
A ptorogação ê approvada 8.,m discussão. · i~ducçlio, t•preN•!n•Atldo ·~:~e provas lnthreclaR, .. lré. 
Oontinúa a disoussno tntorrontplda. · · . amda, pelo que ~tlm ouvt,to, que os próprios 

· · · . · . ·. ' senhoras que forao mimost~ados com os outros 
o Sr. Taquos proounola·Ae R f~Avor do adia · dous diplomas tinbiio t 'tl convicção da 'stta il-

~ento cout a. subomendl\ proposta ~elo Sr. Nunes legitimidade. que llanhum daHo~ se apr11sontou. 
Maobarto. Tem desejo de votar a favor da. emen· · S U · . · 
da que propõe a conserVBQào dos· Srs. Gi'Rclàno o. ~· PEREIRA. l>.\ Sxr..vA :.- . . m está dtlente em 
e Ooelbo Bastos na cama1·a ante!J de se dl!cldir PtUIZ, nem a doença .mtlrece ptedade I 
a qllesti\o sobre qutll delles deve ser con:,~hieràdo O Sa. NUNES M.lCHADO :-Se tivessem conflanQa 
suppllmte ; mas aoha·se tlmbarliçado por · não nos seu~ diplumtis, eu estou cedo de t~Ue terhio 
sabe~ se i!JtO vai de. encontro ao reg\mento da é!.lSl\, vindo, po~qua ~it!ls muito se hot1rarião da repre· 
DeseJa ser esclarectdo a este respeito. · l:lent11r o seu pa1z nesta casa. 

Julgada a mataria discutida, é opprovad~ .o o Sn. MARINHO:~ Todos os braziteiroe. 
adiamento com as emendas dos Srs. Nunet~ Ma-
chado e Marinho• · · O Su. NuNEs MACHAM : - Ooncordo : e se ellea . an O em . ISCUS9 O . O pQl'eCer1 na parte n~o Vl9t~O • pOrque EIS QVRO CORVSUO OA 9 que 
relnttva ao Sr. Acauàa é approvado nesta parte, nao podla.o. com taes dl1-1.lomas ter assento. 
li este tJeohor reconhecido · como deputado pela Vota, pms, contre. o adtamento. . . . 
Parahyba do Norte;. · . · O Sn. MARINHO reforça as razões aprMentadal!l 

O Sa. PRESIDENTE proclamá tambem como de· pelo Sr. Pereira da Silva" favor do . ad~nmento. 
putado pela mesma provhtcia os Srs .. Ooelho o Sr. OaAtello Branco oppo{l·Se ao 
Bastos e Gt·aclano. · adiamento. convencido i.le que a razão porque 

Entra em disoussiio o parecer da. colllmissão clle fot proposto nfio ê bastantemente sollda pàra 
relativo á e.leloão do Piauby, . cuja oouclusiio é que · seja . approvada, não quanto á a.bunda.ncia 
como segue : · · de doouruentutl que existem na casa, .e que amda 

« l.o Que sejão julgados legitimo!! os. eleitores niio forão examiuad~"'· porqua !{ronde. parte d~elles, . 
da p. rovinola do Piauhy, offictando·se ao governo ou quasi todos,. fori\O. presentes â com~lssao, e 
par ~A naandar . proceder t\ eletoão de eleitores por alia examln~Ados oom baatant~ eHcrupulo, e 
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O Sn. P.il:ã.SIR.t .UA Sl~V.Á. :-Basta haver quatro · 

O Sn. CA.sTELLn BRANCO mostra aue esta cir
cumstancia !<O exp\icB da maneira a mais SÍmple~ 
do mundo. Uma das camnr11s que deu dous di
plomas foi suspensa, e por consequencia não podia 
funccionnr sem que pelos ll'.eím; Iegaes . enttagse 
de novo no exercicio .de suas funcçõP.s; logo, são 
muitos todos os actos 11or ella praticl!dos em(juanto 
esteve susvensa, e entra no uumQro destes 11ctos 
a· expedição destes dous diplomas, tanto que o 
orador ha de requerer Quo elles se remettào ao 
podllr competente para qu9 sejão responsabílisados 

UM Sn. DEPU.l'ADO :...;.A camarà foi suspensa 
posteriorrnonLe. . . · 

O. Sa .. 0ASTELL.· fl BiAN(Jtl :- A suspensã11 foi 
multo anterior ao dia da a~provação. · . 

o Sr. Pel."elru. d.~ Silva insiste na necessi-
dade. Jo adiamtJnto. · · 

O Sr. F'ranQa Lolte vota Cóhtra o adià
. manto, porque desbja que se trate dllsta questão 
emquanto podem est11r presentes aqut~lles que 
estli.O am circumsto.neias de melhor a esclarecer. 

o sr. 'Taques: ·sustenta o adiamentc), rllfor
çaodo os arguwentos apresentatloil pelo Sr. Pereira 
da Silvs. Não lhe parece ser tomariha a urgencia 
da decisão. desta questão que seja intlispensaval 

· O Sr. "V'Vand.~rley julga-se 6brig11d0 a 
apresentar nlgumnlfl consideroções á casa, para 
que se vejá que nüo é por méro · cApricho, nem 
para obstar á entrada dos Srs; . deptiLad(IS pelo 
Piauhy que uso. do diroi~o d•.' tomar parte ua 
discussão. Ao contrario, tem s~mpathia e amizade · 
com um desses senhores, e ~ por isso mesmo 
que deseja que seus diplomas RtJIHlt'oção escoimados 

. de. todo e qunlqutn· vicio, e que t•>das as arguições 
ue se faz · - · 

. calumnlosas, e sem o menor .ruudan1ento. 
A· leitura do pnrecer da commissão o · pôz nn 

maior du\lida: e sómente po1· ella niio podia o 
orador votar e.m consr.ieneià ela le :\lidada dos 

1p ornas. a actos íncontestaveis que dl'Xlótão 
vicibs em .alguns collogios. Ournpre examinal.-os. 
Além disto appr\recem quatro diplomas. Vardilde 
é que se disse que dous desses diplomas forão 

·rruli1dn.dos por u1nll camarà illegal ~ mas á questão 
n.ii.o é esta, a questão é se os . votos dados a taes 
e taes senhüres, são ou não legaes. Se os voto;; 
me11cinn a tios na a.ct[l. gera\ apurada pela cama r a. 
illegAl forem justarMnte R expressão da vontade 
da província do Piauhy. devem ser reconhecidos 
depUt!idOs os .Srs. Souza :Marti.ns e Zacharias, 
embora os diplomas dos Srs. Oastello Bn,nco e 

. - . •. . . p 

uma camara cotnpetente. Ora, não se pôde entrar 
no exame da legalidade dos votos sem se conhecer 
dos collegios em que houve dt\plicat:l • que \'enha 
influir na deputação, e daquellP.G que SiiO erguidos 
de dareril maior numoro de · eleitores do que 
permitta a lei ; e para is~o julga neoessario que 
sa approvo o adiamento, visto que a commissão 
declara rtue não sabe s.e houve excesso no numero 
de eleitores, quando aliás o podia ter examinado 
ê. .vis la de documentos que existem na casa. · 

. Julgada a mataria discutida, é · rejeitado o 
adiamento, e Otn. seguida appro.vado o parecer sem 
discussão. . . 

Em · cúnsêquencia desta decisão, o Sr. presi
d~ute proclamá deputados pola ptovinci~\ do 
Macedo~ · ·- . 

O .SR. PaEBIDRNTE convida aos Stà. depll.iados 
para que és 10 horas dq dia seguh1te vão assistir 
á. missa. · do Espirito Santo, e á uma hora . se 
ach6m no senado para 1\ abertura da assembléa 
geral. 

· Levanta·Sil a seasüo ás quatro horas e meia da 
tardll. 
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SESSlO IMPERIAL DA ABERTURA 
DA. 

EM 3 .DE MAXO .DE l.S4S 

PREtJIDENCIA DO SR. BARÃO DE MONTE-SANTO 

Ao. melo . dia, reunidos os Srs. senadores e · 
dE<putados, são nomeados parn a deputação que . . . . ' " . . ... 
putados Nunf's Machado, SaboiR, Lopes Netto, 
Cerquelra Leite, Carneiro .de Oamp?s, . Meirelles, 
Faria, Torres·Homem, Marmho, Job1m, Férnandes 
Chaves; Gomes dos Santos, Pompllu, Pedreirtl 
Teixeira Peixoto, Coelho · Bastos; Angelo Ramos, 
Aprigio, Taqnes, Ferreira França, Aranha, Fer· 
nandes de Bnrros, França Leite e Gól's: o os 
Srs. senadores Carneiro Leiio; vise01ide de Olinda, 
Cunha Vasconcellos, visconde de Munto·Alegre, 
Vergueiro, viscondo de Congonhas, Monteiro de 
Barros, Lopes Gama, visconde de Allrantes, Lhnpo 
de Abreu, Paula e Souza e Aureliano. . · 

.. , Para !L deputação que tem de receber a S. -M .. a 
Imperatriz siio . nomeados os Srs. deputados Al· 
l'uquerq ue Mello, Godoy, Souza França e Peixoto 

e -Mello Mattos. 
· A um_a hora o vinte minutos, annunciando·se a 
chegada de Suas Magestades, sabem as deputações 
a fisperal ·ol! à porta do edifieio. · . · 

S. M. o Imperador, revestido de todos os 
attributos dà realeza, é. r~~cebido na sala pelo 
Sr. presidente e secretarias, os qnaos, unidos 1\ 
doputnvão, ar.ompallhiio o m11smo augusto senhor 
ató o tbrono. Sua: MRRestado · t:)ma assento, o 
manda . Jllbm~m·se os Srs. senadures e depu· 
lados. · 

S. M. u Imperatriz é acnmpanliada pela depu· 
tuçiio até a tribuna que lhe e reser\·acta à dlre~ta 
do throi1o i na tribuna .da esquerda nchi'io·se os 
membros do corpo diplomatico . . . . 

S. M. o Imperador, tendo-a recebido das rniios 
o • 1scott e e aca 1 , pres1 en e o conse 10 

de ministros, lê a seguinte falia: 

«Augustos e dignlssimos senhm·es !'apresentantes 
da nação. · .. 

« E' chegada a época sempre esperançosa de 
vossa reunião, e eu me teHcito ao ver em torno 
de mim OS . repreHilntanteS da DaQao, CUjas lUZO!\ 
e expElriencla promeitem os maiores beneficios à 
causa da civillsaçtio e da ordem, e (l prosperidade 
do lmperio. · · · 

« Tanho pr~cur~do cultivar relações de poz e 

. ainda ni\o eslà dellnttiv~mante tllrminada, e os 
lntere~ses dos meus subditos conliriuão n ser 
gravemente prP.jUdioados po1· uma luta tão d tísns· 
trosa como ·prolongada. Faço pela pacitloação dils 
du11s republlt~as os mais · sinueros votos: alies 
e~tiio de.ncc0rct0 com o intaresse que deve lua· 
pu·ar·nos a independencia do Estado Oriental do 
li1ruguay, 

TOl«o 1 

<I Satlsftlzendo os desejo& que vos tenho ma· 
nift!s.t.~do, percorri n~ principio d.este anno ~lHuns 

. I 

observei com satisfação o desenvolvimento de sua 
industria e riqueza, sendo·me em extremo gratos 
os testemunhos que encontrei em todos ellea de 
amor ã minha pessoa, e de adhesão a fidelid.ade 
às instituições politicas .do paiz. · 

« A ·ordem publica não ·tem sido perturbada : 
cumpre porém reconhecer que o estado de segu
rança indlviJual e de propriedade em algumas 

·provi nelas do imperio nao é alada tnl como deve 
desej11r·se. Ooufia porém o meu govarrio que · a 
revisão é aperft~içoamento .de algumas leis 
fundarâõ ·aquellas garantias sobre bases m~tis 

. solidas e permanentas. ·· . . .· . . · . . 
« Ser.vos•hs apr.Jsentada uma proposta relativa 

a lei de 8 d.e Dszembro de l~li e uma .o~tra que 

· eleição de algUns tunccionuios pu licos nos lu. 
gttres em que exercem . jurlsdlcção ou autori-
dade. ·· . · 

c Recommelldo à vossa consideração n exame 
da lei qtie organlsou. a guarda nacional, · e das 
que regulão as promoções para o exercito e armada, 
e a maneira de fazor-se o· reorutamenfo. 'l'odos 

·e ates objl)otos merecem pat·ticular attençiio ao mou 
governo. 

ic . Espero lgualmente q'' l nesta sessão dotareis 
o pai:r. com uma l~t que possa altrahi.r ao imper~o 
coll)nos uteis e andustrfosos, Vós niio podots 
deixar de apreciar a necessidade urgente desta 
medida. 

<< Pelo orçan1en~o que vos serà ~resente v oreis 

do.· estado, e asseguro-vos que uma séVerà eco· 
nomia e fisca\isação presidira .aos aotos do meu 
governo, e que na applicaçi\o das cof.Signações 
que lhe foram concedidas terà eUe em vistn 
promover os melhoramentos materlaes das pro· 
vincias. .· 

« Augustos e dignisslmos senhores represen· 
tantas da nação, certo do vosso concurso leal e 
patriotlco, e do esplrlto de ordem e de amor de . 
concordia, que fôrma o caracter d!atlnotlvo da 
naÇão brazlleira, é que o mau governo se esforçarA . 

progressivo engrandecin•en to • 
« Está nberta a sessiio .-D. Pxnao I! IMPERADOR 

OONSTITUOIONAL hl .Oli:FltNSOR PERPETU•) l)O BRAZ.IL. ~ 

!~'inda esta leitura Suas Magestades retil'iio·so 
cbin o mct~mo cerimonial com que havião sido 
introduzidos, e hnmedlatamente o ~r . presldanta 
levanta a · sessão. · · 

o 
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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

Sess•o em 4 de llalo 

PBElllDENOIA. .DO SR~ DIAS D8 CARVALHO 

A't~ . 10 horas e 40 minutos da manbi, a re;se 
a !lessão,. lê;se e ·. appro?a-se a acta da ultima 
preparatoria. · . · 

que ainda. não prestàrão juraraen\o a darem·n'o, 
. o que ~ prestado por alguns senhore.s. · . 

·. Procede-se á eleição dê vlco-presidente; o sabe 
eleito . o Sr. Marhiho · corn 47 votos, .\endo ido ê. 
mesa 17 cedulas. · .·· . 

Procedê-se â ·alei iio de secretarias· receb . 

erre ra enna com vo os, e 2o o St. llella 
Taváres com 9. . · · . .. 

Por convite do Sr • . presidente. os Srs. seara~ 
tarlos nomeados ocouplo seus respelltivos lu ares. 

O. Sa. lo SsóaBTABlO lê um oillclo do secretario 
. Um omcio do Sr. ministro da marinha, parti· do senado aooiDpanhando a cópia da falta oom .· 

otpando que S. M. o Imperador o nomt,l\ra, por que S. M. o I1np6rador abrlo a presente seseilo · 
decreto de 9 de Maroo prox.lmo preterito.t ministro da assembléa geral legislativa;. -A.' commlssl\o 
s secretario de estado daquella repartloao.-Flca reRpectlva. . .· . . · · · 
a camara inteirada. Segus-se a eleloilo de. cSomnilss<Sea. . 
. . Outro do .nl&IUito ministro, comm. unloando que S~o eloltoa para. a ·colO . . m.lasllo da. respost~ 11 
S. M. o Imperador o nomeAra para exercer · raua. do ~hrouo, 011 Sra. Rodrl~uea doa Santos 

. lnt~rlnameute o óargo de miulatro e secretario . oom e9 . votos, Urbano 57 e Obrlatlnlano · Ot· 
- ---de- -et~tado--dos .-tlllgo.6ioa.. da_gllarr&h~._Q __ m~t .. _gi_Q. _. _ tc>~~U~~-- -· .. . . . .. . · . 

destino. . . · · . . dONIITITOIÇifT'R~PODERBa·-····-···-·· c--- ----
do Sr. mluliJtro da ustl a artlol ando · 

que_ por decreto de 8 ·de Maroo prox mo patsliado 
S; M. o Imperador o nomeAra mlnl$tl:'o e aaore
tarlo d~ eetado daquella reparUoio. -O mesmo 
deatloo. · · . . 

u ro o r. m n a ro os n11goc os es range roa, 
p~rticipando qué S. M •. . o Imperador o nomel\ra, 
por decreto de 9 de . Março desta anno, para 
serylr interinamente o ca.-go de ministro e secre
tarao · de estado dos negocio e· da fazenda. ...;. O 
mesmo destino. . · · 

Um o1Deio do . Sr. · deeutado p~r S. Paulo, 
Bernardo José Pinto Gnviao Peixoto. participando 
qua por impedimento de molestia não lhe é 
possh'el apresentar-se jà. na COrte, o que :ad 
com a ma1or brevidnde pos~:~lvel.- A' comllllssão 
de poderes. · . · · 

· . · Vai á mesma cominlssão o diploma do Sr. Alva• · 
renga, deputado por Minas. 

Não · he. mais expediente~ 
O .Ba. SILV~ J:4~BRR&Z remette á mesa uma 

representaglio. ~a mesa paroohlal da vllliJ. . de 
Estret:noz, provmoia do Rio. Grande do Nol'te, 
expondo as Ule~alldades com que se pro.oedêrão â8 
el~io~ea pri!llar1as n!'quelle nauoiclplo.- A' com· 

8 ; 
O Sn. P.nl!:íiiDENTE declara que se vai proceder 

à eleioão de presidente da catilara. . . 
Vão. é n1esa 76 oadulne, ·e s l\he eleito presldtmte 

o Sr. José Pedro Dias de Oarvalho com 10 votos, . 
6 obtiverAo os Bl·s. Ooata Pinto, 2 votos ; Ohl
chorro , 1 : Thomaz Gomes dos Santos • 1 : 
Urbano, 1 ; e Gonoal ves Martins, 1. 

ta 00Mftii88ÃO DO ORQAH.MTO 

·Os Sra. Marla do A.tnaral eom 4.7 votos, Ant"o '6 
e Souza Franco 4!. · 

Entra em discuaaila, e é approvado sem debaté, 
o parecer da oommissilo de poderes legatlsando 
o dip~oma do Sr.'. Trlatii~ A.ntonio do Alvarenga, 
(leputado eleito' ·por Mlnas Gera~s. . 
. Achando-se este Sr. deputado · na sala lmwe• 
dia.ta1 é Introduzido com !\ formalldade do esty1o, 
presta juramento e toma assento~ , · 

2• Óo11n.Usaio :Do . oaQ.&.MKNTO · 

Os s,s. Ramalho com 42 v()tos, . Wanderley 41 
e Souza FranQa 82 • . 

.8• OOMMl.SSÃO DO OBQUlBNTO 
. . 

Os Sra. . Oarne!ro de Oampos . com 50 votos, 
Getulio 46 6 Mello 42. 

Os Srfi. Tavares Bastos çoiD .õl votos, Vllella 
Tavares 46 e Bello 41. 

2• OOl'atMISSÃO l>B OONTAB 

Os Sr!i. Barct~lloe oom 46 votos, Macedo 38 e 
Aprigio. 36. · 
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SESSÃO EM 5 DE MAIO DE 1848 
'nada a hi>ra, o Sr.· presidente Iévante a sessão, 

dando para ordem do dia a continuaçiiQ da eleição 
de oom~laeões; . . . . . 

Sessão. em r; de Jllalo · 

PBÉSIDENOIÂ. DO 88. DIAS DE élÂRVALHO 

EXPJ!:DIENTE 

O Sn. lo SKOBE'l'ARIO lê os seguintes officios.: 
1.• Do Sr. ·ministro da marinha, pedindo sa 

lhe marque dia e hora para apresentar a proposta 
da fixação das forças . de 01ar para o !uturo anno 
financeiro. 

o S~. PBEsiDKNTE designa o dia de amanhã, 

2.o Do sr: ministro da guerrâ, pedindo igual· 
mente . se lhe marque o dla e hora para apresentar 
a roposta da flxo.çiio. das forças · de terra para 

O ·· Sa. PRESIDENTE declara · gue. ter!\ lugar a 
apresentação desta propo:~ta . depois da .leitura . 
da da marinha. · . 

• • t 
haver sido nomeado por S. M. · o Imperador · 
ministro e secretario de estad~ dos negocios do 
lmperlo.- Fica a camara lntelra.da. 

4.o Do Sr. ministro inter~no da fazenda, c.om
muniéando que S. M. o Imperador o nomot\ra, 
pot . deotelo de 8 da Fevereiro proxlmo passa~ o, 
mlni11tr0 e secretario de estado doa negootos 
estran~eiros.- Flca n c~Unara inteirada •. 

5. o Do Sr. ministro do lmperlo, remettendo 
o officio da camara municipal da villa do Brejo, 
provlnola do Maranhão · acompo.nbados de 24 do· 

a regulllrldade fel tas as elelçõe1:1 no.· raspeotlvo 
eollegto.- A• c.:Jmtr.lssão de poderes. 

.6.o Do aeoretarlo do senado, participando que 

mandando aont nuar ·em vigor no anno floanceiro 
de 1848 a 1&1{) a lol de 2 de Setembro de 18t6, 
com algumas e:zaepções, em'lttanto não fOr pro
mulgada a lei rtô orçamento deste exeruiclo.;... 
Fica a oatnara inteirada. 

7.o Do mesmo eecro~arlo, eommunicando que, 
por aviso do ministro e secretario de estado dos 
negooios . da fazenda, tc>nstou . ao . senado que 
S. M. o llílperador consente na resoluoão ap_pro
vando a aposentadoria eoncMida a Agostli1ho 
Leite de Almeida no lug_ar de inspeetor da the
souraria da provinola de Santa Oatharina.-Flea 

· a oamara inteirada. · · 
S,o. Do mesmo secretario, participando que o 

senado adoptou, allm de dirigir a sancoão imperial, 
a resoluoiio concedendo ao governo um credito 
de 288:296$898 . para pagamento da divida do 
exet·oicio 1lndo liquidada desde o anno de 1827 . 
a 19 de Agosto de 1847.-Fica a camara. inteirada.. 

9.o Do Sr. ministro do imperlo, transmlttlndo 
o eu 

nos municípios · do Oabo e Agua reta, da pro
vincla de Pernambuco, acompanhadas de . oftlcios 
do respectivo presidente de 23 e . Sl de Maroo do 
corrente anno.- A' commlssilo de poderes. · 

' 10. Do mesmo ministro. transmittlndo a segunda 
via do oftlclo de 10 de Fevsreiro deste an11o, em 
que a camara municipal da cidade .da Fortaleza, 
dantlo conta de varias irregularidades commet
tldas nas eleições a que se procedEm ulthn.amente 
na provlnoia do Ceara, betn como a aota da 
re~peotlva apuração geral.-A' mesma oomlr.IBsão; 

Não ha mala expedleote. · 

ORDEM DO DIA 

Oontinúa a eleição de commi~sões . . . . 
3• COMMISBÃO ])E CONTAS 

Os Srs. Gomes Ribeiro com 47 votos, Rangel -
4:2 e Titára, 29. · · · 

. . CO?aUdl\iSAO DE P&NSÕl!lS E O 

Os Srs. · Pedro de Alcantara. Corqueira Leite
9 

com 60 votos; Lopes Netto, 55; . e Alvarenga, 46. 
EntrR em di~cussão, e approva·se sem debate, 

o parecer da commissiio de constltlliçiio e poderes, 
que legalisa o diploma do Sr. deputado por 
S. Paulo, Gavião · Peixoto, e (1U&, em conse· 
quencia de set'. rEconhecido ·senador o Sr. Fran
cisco Antonio . tle .Souzn Queiroz, seja chamado, e 
reconhe.cido deputado pela mesma provincia o pri
meiro supplente o Sr. Antonio Manoel do Oampos 

· São JlBlo Sr. presidente declnrados dellutndos · 
pur. S. Paulo os Srs. GQ\'ião . Peixoto e Oumpo9 
Mello. · 

Os St·s. Aranha, com · 48 .votos ; dhichorro, .45 ; 
e Quintiliano, 42. 

· COWUSSÃO DE JUSTIÇA CIVIL 

Os Srs.: Moraes Sarmento, com 49 votos; Moura · 
Magalhãell, 48; e Françà Lei~e, 48. · 

Entra em discussão, e é approvado sem debate, 
o parecer da commissão da poderes; legalisando 
o diploma do Sr. Antonio Olemento dos Santos, 
deputado eleito pela provinoia de S. Paulo; 

Achnndo·se este St·. deputadO na salt\. imme
diàtil, é introduzido com as formalidades do estylo, 
presta juramento, e toma ássemo. · 

dOMloliS8ÃO llB. JUSTIÇ.\ CRiWNAL 

Nunes Machado, oom 45 vot~s : Assis . ~ 

OOMWBBÃó . DE DlPLO.lolÁOIA 

Os Srs. .Gomes dos Smntos, com 46 . vótoa ; 
Salles Torre~:~-Homem, 45 ; e Forraz, 32. 

OOMM18Sl0 ])E MARINHo\ E GUERRA 

Os Srs.: Chrlstiano Ottoni, com 42 votos; Oar-
valho Mendonça, 49; e Pllranbos, 34:. ·. . · 

Achando-se na sala immediata o. Sr. Olimpos 
Mello, é recebido com as !ormalidades do costume, 
presta juramento, ·e toma assento. · · 

dOM~BBÃO DB 8EDACQ10 

Os Srs . Costa Pinto, com . 48 votos ; Ferreira 
Penna, 4~ ; 1J . Oal vet, 42. · . . 

doMMtsslo l>E dA.MAl\A8 MU:NIOIPAE8 

Os · Srs. · Ooelho :Bastos, com 44 votos : Sal-
danha, 43 ; e Saboia, 41 ~· · · · 

OóMMISSÃO :OE . .\SBE:MBL:IllAS PROVlNOU.ES 

Os Srs. Eduardo Franoal com 1>1 votos ;. Gomes 
.da Menezes, 49 ; e Elias P nto, 47. ·. · 

OOMM18SÃO :OE OOMMEROIO 

Os Srs. Tobias , com 49 votos : Thomat Gomes, 
41 ; e llego Monteiro, 41 . 
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COMMISBÃÓ DE INSTRUCJQÃ.O PUBLIOA. 

Os Srs. Jobim, com 48 votos; José de Assis, 
.41 : e Pedreira, 30. ·. . 

·Dada a hora. o Sr. presidente dá para ordem 
do dia a continunção da eleição de coinmissões, 
leittu·a . de pro)OC os e 1n· lcuçoes, e se o lV r 
tempo, trabalho do commiSsõtlS, e levanta-se a 
sessão depois das 2 hOras dã tãrde. 

Sessão em 6 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. DIAS DE OARVÀLHO 

l?oúcos Ulinutos antos dus onze horas da manhã 
abre-se a sessão, lê-Ye e approva·se a actR da 
antecedente.· · · 

EXPKDIENTE 

o. Sa. lo SECRETARIO lê os seguintes offic\(IS: 

;o o r. miDIS ro a n , · 
officio do inspector interino· da alfandega desta 
r.ôrte I ue 16 de Maio do anno passado, ácsrct' 
dos mascates itrllianos.;... .A quern fez a requi· 
lÇRO~ . · . . · 
· 2.o Do mesmo. ministro~ trnnsmittindo o officio 

do presidente da provinêia da S. Petlt·o, rehltivo . 
á permutaçfio propos• a pela ciltitara mullicipal de 

' . ellt\ possue, proximo ao armazem de marinha 
daquella província.- A'. t• commissão do orçà-
mento. . · .. 

S.o Do n1esmo ministro, remettondo uma relao1io 
. rlllativa ãs aposentadodl\s concedidas pêla rapar· 
tição de fazenda.- A' i:ommissito do pensões e 

. ordenados.. . . . 
4.o Do Sr. ministro . do imperio, remettendo a 

seg\lnda via .da. acta da apuração get·al d11 eleição 
de deputados pala província de Sergipê,-A' com· 
i:uit~B~{I de const.itulç~o e JlOdl!ret~. 

mappa da ast!lgnatura e substituição do papel-
moeda. .. . . · . . ·-· --·~ :... . . . 

Niio ha mais expsdlente. . · . . · . 

. 
guma medida arespeito da pub\ioáçio do'd trabalhos 
da casa. · . · 

.O SR. PRll:BIDENTE responde que a mesa nenhu.ma 
medhla pódo tomar a este respoito sem uutorlsaçiio 
da cnmara. 

O Sa. l~'ERRAZ manda à mesa o seguinte roque· .· 
rhnento, . que é lido e approvado sem discussão: 

« Proponho que a .mtJSa fique 1\Utorisada para 
contraotar a publicação dos trabalhos desta casa. 

ORDEM DODIA 

Ountinlia n eleiQão das oommissões: 

. COMMISSÃO DE BAUDE PU:SLidA. 

.. Os Srs. Meirelles cnm 4.6 votos, Mello Ft·anoo 
33 e Torres Homem 29 •. · · 

CIOMMISI!AO DE ESTA'CI8TIOA E OATII:OHESE 

Os Sra. Oerqueira Leite com 41 votos, Pompeu · 
35 e Oampos Mello 34. 

OOMMiàBÃO Dill MINAS E BOSQUES 

Os Srs. Arruda com 34: votos, Ayres 88 e 
Barros 29 . . ·· · · 

Aohando-so na sala hnmadll\ta o Sr. ministro 
da marinha e interino da gti.erru, ó · introduzido 
com QB estylos da. casa, oooupa o r<ispeotlvo 

lu~ ar á direita do Sr. preside nto, e lê as se- · 
gu111tos propostas: . . . . . 

« Augustos e dignissimos senhores repl'esen-
tnntes da nação. . 

. ((.Na conformidade da lei venho apresentar-vos 
a proJ>ostn, ,fixando as ~orças . de mar pára o 

PROPOSTA 

· c1 Art. l.o As disposiçõesdo art. lu do decreto 
n~mero quatrocentos e cincoenta e um . A. • da 
tnnta e um de Julho de mil oitocentos e 'qua
renta t1 sete, . que . fixo~ as.· forças de . ma. r · para 0 
ao no fl.na~ce1r? de mil mtoceutos e quarenta e 
nove, terao v1gor no anno financeiro de mil 
O~tocentO::l 8 quaronta O U.)VO Q mil oitocentos e 
cmcoenta. 

. << Art. 2;° Ficão revogadas quaésquer disposições 
em contruk'io. · · 

tt Palacio do Rio _de Ja:leiro; ~m 4 de Maio 

PROPOSTA 

« Art. unioo. As disposlcões do de.creton. 45S 
de 11 de Agosto de 184:7, . que fixa as forças de 
terra do anno flilanceiro que ha de correr de 18!8 
a 1849, continuiio em vt.'gor para o de 1849 1\ 18õ0, 
com deo\arar;i'i.o de que as duas mil praças da 
guarda nacional pormaneueràõ em destacnmento 
além du. força deoratadu.. · · · . . 

« Palaoio do Ri•) de Janeiro, em 6 de Maio de 
.- anoe e u·ar o 9 ouza • » 

· Oonolulda a leitura, S. E~t. retlra~se com a 
· meijma- formalidade ·oom··que·, fôrn ··t'eceMdo·;·-e ... as,~ 
·propostas remettem-se á respectiva commislililo. 

Ooutlnua a ele çlio e comm ssoes: 

OOMMISSÃO DOS Nli:GOOIOB ECCLESIASTIÓÓB 

08 Srs. Marinho, com 47 votos; Faria, 44.; e 
Jose Felioissimo, 37. . . . . 

Lê-se. um offtoio do Sr. ministro da fazenda, 
pedindo dia e hora par•t apresentar a proposta 
da ftxaoiio da receita e despeza e o relatorio 
tia sua repartição. .. . . . . . · 

O Sa. Pll:ESID&NTE designa o dia 8, â uma hora 
da. ta.;de. · . 

OOMMitiSlO DEi PE'i'IQÕÉS 

Os Srs. Ot\sado, cotn · 81 votos ; Ramos, 80 ; e 
~arbosa, 21. . ·. . . · 

OO'MMISSÃO DO EXAME DO THESOURQ 

SEGUNDA PAllTE DA ORDEM DO DlA 

· Julga-sa objecto de deliberaoão e vai a imprimir 
o seguinte projeoto: . 
. « A assembléa geral legislativa resolve: 

« Artigo unico. O governo ftoa aulorlsado a dAr, 
dentt·o de seis mezes da publicação desta lei, 
estatutos ·para a esoola de medicina de · Rio de 
Janeiro, sondo de aua nomeaoiio os empregados 
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. . 

de que tratão ós arts. So e 10 .dl\ lei de S. de 
Outubro de 1832. 

<< Revogados, etc. 
cc .Paço da cnm~ra. dos deputados, 6 de Maio 

de 1848. -J. J ~ de M otwa M agalhlles. » . 

sidente, n. ·hora não està ainda finda, e creio 
quo está esgrtada a ordem do di à. Animo· mo 
portanto a pedir a tirgencia para se ler um meu 
requeriuwnto, . no qual peço á casa a creação de 
uwa commissão especial, que seja encarregada 
ue fixar em iei o numero de eleitora~ do cada 
uma dss par,Jchias do imperio, e que igualmente 
reveja a lei eleitoral, ali resoluções do .conselho 
de estado, e as portarias, avisos o ordens do go" 
verno, que darão esclarecitüeotos a differentes 
artigos e disposições da mesma lei eleitora], . e. 
consígne em lei os medidas ue 'ul ar mais 
consen aneas e a•oqua as para l'eRu arisar o pro· 
cesso. das elt>ições. .· · . · 
· . Pnrece. que isto é ma teria de algutna importancia. 
Todos nós sabemos a historia das el~ições, e como 

,- p consequlln-cta . m 1spenaavu que o os 
· os ano o~ a. assembléa geral cUl'e . deste objecto 
com demasiada cautflla. · 

· · Po1· isso1 e v;sto não haver mai~ nada que se 
, · e .11 p tr a urgenc1a para 

que se lêa hoje o meu requerimento. · 
· A ur~ericia é apoiada, e approvada sem debate.' 
. . Em V1rtude de~ta dalibaracão é lido, e entra em 

· d1sonasao o llegumte requeriment•l: · . 
« Requeiro que se nomêe Ul'lla cummtsslio 

especial composta de 5 mémbros, a qual sej1\ 
incunibida : · · · · · · 

· n · l.o l>e ·apresentar um pro jacto. de lel tixand1J 
· o ~umeto da eleitores quo deve dar cada paro-
. cb1a. nos diversas pr~vinci~ts do imperio, conforma 

o d1s~o~to no Mt •. o2 da .lel de . 19 de Ago~to 

.PRESIDENCIA. DO BR. DIAS DE CARVALHO 

A's 10 horas e meia da manhã ab~e·se a sessão, 
lê se e approva-se a acta da antecedente~ 

EXPEDIENTR 

. . . . 
5.o Envillndo a cõpia da neta da apuração para 

a eleição de dous deputados " quo se procede no 
collegio da vll\a de . Marolm • da l)rovincia de 
Sergipe. -A' commlssilo ~e vodaras. . · 

·· G.o R.,mettendo o requorimento em que Manoel· 
Rodrigues da Silva. collahorador do~ · trabalhos 
ch\n,icus vharlt\aceutloos !ill . escu\if. da medlolna 
dH. ptavlnoia d11 Ballia , · pP.de augu1ento de seus 

· vóncimt•ntos.- A' segunda oouamis11ào de orÇa· ·· 
manto. . . . . 

7 ~o TraüsuíiLtilldt> o 1tutl?grapbo dl\ rtl&oluçilo 

i 

o aut(•~mpho p1m1 o arcblvo. . 
8. 0 Remettendo o decrato pelo qual S. M. o 

Imperador faz mercê ao oonlfelheiro José Joaquim 
dn. Rnchll da peosilo anoual ·da 1:200SOOO • ..-A' 
commis!lão de pansõés e Ordenados. · 
. ((. g,o Enviando () ati.tograpbo da resolUção ua 

assàmblés geral legislativa autorisando o · governo 
para nuxíliur com a prestação mensal de 2:000S. 
por espaço llfl seis annoa, a João Oae~ano .dos 
Santos, . ernpr~zado do theatro da . S . F·rancJsco 
desta cõrte ; . ua qual resolução S . M. o Imperador 
consente. -Fica a oamara inteirada, participbn· 
do!se uo senado,. e remettendo-se o autoga:apho 

. para o archivo. . · . · . 
u 10. Remettendo a copia do decreto pelo qual 

foi . aposentado ·no emprego de .. secretario. do 
~<ivarno da provinoia de Pernambuco Vicente 
1' homl\Z Pinto de · Figueiredo Oalliargo. - A' 
commissiio da pan~ões e ordenad.os. 

~onaeaçào da ~omrllissiio especial approvada do Sr. miuistt·.o da justiQa : 
ho.1e. · ·. · . ltenteLtondo · t:ó decretu pelo qual S. M. o Im· 

Dis(lu.;são · .do pat'ee('r li. 1 soba·e as emendas , pé\' lidar t em nttenQão aos iterviços do conselheiro 
ao roghmmto até á 1 boro. de estaao Manoel Alvel\ Branco, houve por bem 

,l>11po~ da leitura da t•topostt\ do governo nposantal·o · uo lugar de desembargador da relaoào 
d1scussao . do . parecor sobre as eleiQões da Pa'· do R\o de Janàiro, \'eneêndo o ordenado · de 
rabyba ; tJ !HAvendo tampo, discussão de pa1·eoertls 2:800SOOO.~A' oon1missão depeusões e ordenados. 
adiados. Trallsmittindo o decreto polo qual foi aposentado · 

Levanta-se a sessilo pelas 2 horas da tat·dti . n deeeolbal'gador da rélacão do Rio db Janeiro 
liQnodo Hermeto Olüneiro Leão, no supremo 
tribunal de justiQa, con1 o ot•denado de 2:8008.~ · 
N commisailo de pensões e or~enados. 
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:..íi}Remettendo o decreto pelo qual S. M. o Im· 
pérador houve por bem aposentar o conselheiro 
ministro do supremo tribunal de justiça Antonio· 
PauUno Limpo de Abreu, no .referido supr.emo 
tribunal, com ·l vencimento annual de 2:8008.-. 

t . . -

se~s~o.-Fiea. a eamata 1nteiradl\ • 
. .Remette-se a commlssão . de fa~enda o reque

rimento da D. Renriqueta Eulalii\ · Maria dé · 
Figueiredo, e D. Manoela Adalaide Moreirn sobre 

· . o. pagament!> de uma· pensão. . . 
· A' comml"s~o de marinha . e guerra o req~en· 
meuto de João de Siqueira Oãmpallo, pedindo 
a annullRQi\O da s~a. reforma. · . 

A' comtnisSilo de cl\mmercio o requerimento da 
. . I.etnuel Wills, cidadiio dua Estados· Unido~. em 

ue oft'tJrece condições sobra a extí.'ãcQi\o e fundição . . . . i d 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

Er.itrão etn discussão as emendas ao regimento 
propostas pela mesa; e que se resumem nos se~ 
guintas Artigos : . 

l.a A chamalla. dos deputado~ tar-se-ha. . impre
terivelmente ás lO horas da manhã: e se~ passada 
meia bnra, não estiver reunido numero suffi.ciente . 
de deputMos para abrir-se a sessão, o presi
dente procederá oi\ fôrma do art. 59 do regi-

. 2. o Não. estando na casa ó presidente, nquelle 
uos. sElus substitutos que presente se · achar occu
pará a cadeira até que ellé compar~ça, ficando 

querimentos das masmas ou . dos deputados, .até 
se completarem as . 4 horas da sessão. 

·· 4. o Se, chegada a hora. da leituk'B de pareceres 
s requeriméntos, estiver fallando algum deputado, 
o presidente .. toneultaré. à camara se qv.er eon· 

. tiiluar a ouvir o orador ou passar á sobredita 
\eitura; e a eamara votará sem preceder dis· 

· CUBSiiQ. . . 
4.o Decidida affirmativamente, o deputado oon. 

cluirà o seu discurso ; e se ainda houver tempo, 
será este empregàdo na leitura de que . trata o 
Art.. o· e ec\dido ne ativamente dar-15e·bo. or 
findo o discurso. · Santa Oatharina. 

A' oommJssilô do marinha 
mento de José Antonio de 

e guerra o requeri- ü.o No caso de ní\o haver sobra ames~ po.l'ocer 
Araujo,. 2o tenente ou requerimento algtim para sor Udo ou discutido, 

10lenola ue o rfls1dente oclerá ermitt\r . ue .o de utad11 
diz ter soflrldo. - ---cõncma;--u~u lSmlts(),~m ~m on e ·· e ._aonau Rr~ 

· · · A1 commi!(~t\:o de ju~tiça civil o requerimento a camara. 
de lgnae\o A.ceioU de Oorque1ta 6 SllvQ, podind.o o 81.•. Otun.po• Mello oppõa·l\0 il primeira 
se lha conceda a mesma autorlsaçao 1eg1slativa r.arte do art. 1" do pa1·ecer por contllderal·o 
gua foi concedida ao advogado Autonio Pereira outil, achando-se a Rua dlspo~tlçilo contida nos 
Rebouças. , . . . . . . . . . artR, 55 eM do .regimento; e 1\ segutu.la p~rLe, por· 

O . requerlll!ento dos pBssagt:nros . do • br~gue qae, .e& aM aQUI tom aoontechlo algumas vazei\ ni\o 
Not~te Amencano é . reme.ttldo à comroissao a haver ca!!a (lA 11 hot·as, com malor rrequeucia 
que ~está affec~o este negocio. acootécerã isto · restrh1gindo·iit1 o tempo tlxado 
N~to hll mats ex.pedJente. · . . . . . . . para a aberturn da sessão. · 
E ap.provado sem. debate o segutnte requeri• 0 Sr. ooel.ho :a natos julga incompleto o 

manto · . . 
1 

- . . . . . · ·. h . · projecto que se discute , pórque, alem de outras 
11 A comm ss~o d~ dlplomac1a recou eoeudo_a medidas que .c(}nvem tomar para 0 bom r~gí men 

necessldatle da U!lla, me~:hd~ 9ue rllgu\e .a. .e~eouçao da casa, eHa não altera 0 artigo do, r~g~ruento 
das sentenças ClV&ls. de ~u1zos estrangehos ~m que marca 0 . dia otn que ctevom prmc1p18r as 
certos oa~os, _e . o_ cumprJmento tle preoator1a, sessões preptu:atorius. Entende que 8 dia8 nil1> é 
raquor que . se peçao ao govertlO. copias . de todas . tempo SIÃffi.cieute par!l no primeh'o anuo d~) uma · 
as notas reyer11a~a e outros pape~s trocados tlntre legishttura 8 . commlssi\o ~e poderos 0 ~ _camara 
o governo liDl)S~tal e ~ . governo fr~nee~ . e. seus . doK Srs. deputado!! .exnuHnarem HS ele1çoes com . 
agant~s, a respetto ~a .cart~ rocatorka dmgtda ás re "circums 80 ii.o necessariaA, e por isto 

. . do tribunal oive de ta i.ns.tan. oi. a do.· e.na,. para que requor qne o pr<•j acto seja reme o . mesa. para. 
h cohsidaral·o dil novo. · · 

ouvesse de ser cumprida' uma sentetti)&. arbitral E' lido 6 entra em discussi'io 0 seguinte reque· 
proferida em Parls contra o . frauoez ·· Aristede rim.· en.to do Sr.. Ooelho Bas.t.os: · . . . . 
Glrard, assoolado em oommerolo com . o francez h -
Bl.tterlin, ~fim ·l!e podei-a ·lnlciar. . · . · <t RtJqueiro que o projeato volte · commissao 

'' Sala das commissões, 8 de Maio de 1848. para considerai-o novnu1entl' , t~ndo em atten~ão 
-Silva Fe,.ra# .-.Torres Homem.- Gomes dos a época mal'otlda para ~s reunloes prepat·atorws 
santos. I> . · ou . primeiro anno di' leg•slnlura.)) 

o Sr. Antão oppõe·se ao reqúerlmento por 
nilo julg.at; conveniente retàt'dar a llisoussão do 
pl'ojeoto do que 110 trata, podendo-se · no correr da 
discussão fazer todas as reformas que. se deseJii~, 

PRIMEIRA PARTE DA . ORDEM DO DIA 

· .ijllelgilo da commiasão. especial, .av.prova~a pela 
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· o Sr. O•>el.b.o Bastos julga que, se o 
honrado membro que acaba de fallar quer que se 
tome uma medida que abrevie a discussão •do 
projecto, deve apoiar o seu requerimento. Observa 
que a experiencia tem inostrado que, quando se 

retendo alterar um projecto Mtn emendas fflitas 

on 1nua 1 

. O Sr~ Vasconcello!= prde ã mesa que ex· 
plique se a disposição do art. 4~> prohihe a urgeJ1~ia 
de requerimentos ~ porque se o rtR.o prollibe, julgs. 
inutil esta parte da reformá, referindo·He o artigo 
unicamente a objectos de pnuca importancia. que 
de ordlnario pouco tempo tomiio â camara. Acha 
injusto o art. 5°, porque priva ao deputado de 
um direito que .lhe deve ser garantido pelo regi· 
mento ca!'la, , podendo acontecer que ello seja 
interrompido logo no principio do sP.u · discurl'ln. 
Consid~ra inutil I) arL 6o, porque, nii.n havendo 
tequenme\üo ou pa.rtlcer s\) re a mesa. o · r. 
presidente não ha de interromper um deputndo 
ou dar pot findo o sou discurso. . · · .. ·. 

Campós .·Mello ~m que o art. lo do projecto 
contém a doutrwa do art. 5G do reRimentl). 
Entende que a primeira piu·te do art; lo altéra 

1 sU•!tudi narin o r ue e j · , 
que !iem~re que ha numoro legl\l P;ll"a C'lmeçar fl ' 
sessao nao .sa fa~ _a cba.mada, e que a segunda 
parte altera doutnna escrs pta, porque o regimento 
estab,elece U'!_la bora para o presidente esperar 
pela u~stallaçao, ~ntr-etnnto que a emenda apenas 
dá me1a hora. Nao jt~lga inutil o.a~t. 6o, porque, 
concedendo-se ao pre~:Hlientij o arbth•to da permiltir 
que um deputado continue o seu discurso i nde
pt:~ndenta de eoo8u\tado. caml\rll, faz ·se de~appa- · 
r~cer a pos:-:ibi!idude de aprese?tar:se um reque-
rimento para mterromper o dtscurso do orador. 

--Er·-d~e- -õpfnrãõ. <iü~ õ~ sr: presidente . davia abrir R 
St1S~ao em uma hora dadü, sem que fosse néiles· · 
sano l\ pre~enço. da '~'\iQril~! porque nl\n 80 ê 
p~ecis!l parR at~ v~tnçoes. Nao c.oncol'da com R 
dl.spi•SIÇILO tio art. .1<•, pnrque tome Qlltl, passando, 
nRo se po~sn votar tlll ca~n uru só rt-Jquoriruonf.t), 
pot•que nno é provavel que, estando orando um 
dt~put~do, . u camn_ru vo.te pf!.ra que f'lle se cnlt\ 
pela sunpl~s elr.cum~taMta de ter éhegado a hora 
dos reé[uenmentos. . · 

São _ li~as a apoiadas as seguintes emendas do 
Sr. MRI'tlnho: 

1.• <c No. principio de cada legislalnrn ns sM~sões 
prepRralurm~ dn cnmara dos deputados começarnõ 
a 15 de Abrtl. 11 · 

2.• C:t A commissii.o de podares de~t;as sessões 
cons.tRrâ de 18 membros, a o mais votado Nerfl 0 
prtlRtdente d~lla. ll · 

· g m e 
emenda ao art. 4°, qu"' é apoiuda: · . 

tt Se, ~begada a bora da leitura de pareceres 
e requ~_rtnleilt~s, estive•· fallando algum deputadu. 
será ull.~t·rom}H~o o seli discurso para cor.tin~ul·o 
na se~~uo t.HJgtunte, querendo, na 4ual dev~rl\ 
conclutl·o impt·eteriveli.twnte. ,, 

~- Sn. 1 ... SttORETAmo pede e oblàm licenÇa para 
rettrar os nrtH, 4o, õo e üo, qua fioão supprimidos 

Q Sn. Joslli' bit Assts. déelara que, tendo-ao 
ret1~ado os arts. 4.•, ~· e ()a, pouco ou nada tem 
R d1zer. sobre a tnater1a em discussão. Observa 

que a medida proposta pela mesa no àrt. lo dá 
em resultado o contrario daquillo que deseja. 

O Sa. SouzA FnÀNçA diz que talvez conviesse 
no art. 1° se coneluísse dizendo :.....;Declarando-so 

.. na sctl\ os uornes~ daquelles~ deputados que não 
tiv rem com arecido · mas assim como .está não 
lhe dá o. seu voto. . . . 

O Sa. VASCONCELLOS desejava que se riscassem 
"!'! palavras :-na qnal deverá concluir imprete-"' .. . . . . 

. ' u . 
sempre 9u~ umlc.radorlfosse interrompido, ficasse 
com o dare•to,jde f111lar na sessão seguinte. 

o Sr. Muniz . :aa.rre-to responde qui-\ a 
diapostr;iio do regimento que manda fazer a cba· 
mada ás 10 · horas não tem sido exactamente 
executada, :~porque a essa hora constantemente 
estão presentes 20 a 25 Srs. deputs.dos, e, se a 
chamada fosse~ então feita, aeria necessario estar 
a . accrescentar os nomes á medida que fossem 
~q~~. . . . . ' 

Quanto â substituição. do Sr. presidente na 

Nilo. ·acha. ptl1'tanto motivo para serem eom~er~ 
vau aR no regimento . esLas disposições, 
· Julga pouco attlmtlivel o re.ceio de que, sendo 

os discursos int.errompidos parQ serem continuados 
n•1 set._~ào seguinte, e, .não podendo elles pasailr 
além da duas ses:-.ões, isto prejudique os esclare· 
ciment<.lB da casl\: para o provar, peda qua 
se retheta que um discurso pôde durar cinco e 
s_eis horas, e ·que duas sessões siio baKtantea 
·para dar os esclareeinientoa de que a cam11ra 
t:~óde oar~cer. A .disposição ern vigor actul\l1uenta 

e e 1 • · · 

est.,bell'!cer, porque so um Sr. deputado obtérn, 
por t1Xémplo, a p!llavra. n uma hora da tarde, 
não Btl pMa na vetdl\de levantar l\ · ve:&st\n · 

est~ja dada a hora em que ella tflm de terminar i 
mas sabe-se por oxperlancla que a cast\ f\411 
abandonada. Nilo acha poi11 inconveniente om 
adoplar·se a propoata. . · . · . . 

Pt~lo qutt respt:Jita á emenda d Sr. Marinho. 
pareóe· lhe \}Ue a expepl'iencia tem mostrado. · a 
necessidade lia ser adoptnda, porque niio t.. possivEll 
que cinco homens no espaço de oito dias desem· 
penl1em ~Jrabalho tão arduo e difficil, qual o 
oxamu da legalidade do todas as eleições do 
hll~erio. · 
· E' . npois.da a entra em discussão n seguinte 
emenda subt!titutiva : . . · 

<< A chamada dos deputados . fu·se~ha imprete· 
rivelmente ás lO horas da manhã, e logó depois 
declarará o presiuerlte, ou em sua falta qualquer 
dos aeu~ substltuiutes, aberta a sessão. 11 . · . 

<t Substitutivo ao S.n-A leitut·a do expediente, 
· o ' sitos re 

.os mesmos, só pudera ter lngar até âs 11 horns, 
dtldaR 1111 4uaes, se passará immedlatamente â 
ordem do uia..-0 det1Utado,; Liv,·amento. 1i 

o Sr. 1.\-Xunh: H a.rreto pede licença para lem· 
brar no nobre auto1· t!a amenda que, se se abtir 
a sessão Rlttes <ie haver nurner•> legal, corre-se 
o risco de não haver quom vote a acta, votoçiio 
ooin ·que tetu de principiar a sessão, l:itJgUndo o 
regimtJnto da oasa, pQt•a depois se entrar na 
ordtJtn do dia. · 

PIU'eoe·lbe ociosa a subslituição proposta ao 
art. ~o, porque no regimento ba um p1·aeo 
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marcado para a discussão. dos pareceres e reque-
rlm~~~ · . . · 

O Sa .. NuNEs MAcHADo pergunta se, passando 
eite arttgo. um .deputado que tenha -um reqtteri
mento urgente e l~portante póde propór a ul'gencia 
P!lra se11 requertmento ser dlsc~tido em hora 

Sr. presidente admit tirá éssa urgencia. ' · 
O SR • PRESIDENT:B responde que, emquanto não 

fôr alt~rado o artigo do re imanto ue trata de 
urgenc,as, as a . e a mttt r. 

O Sr. Ll vralD.en.to começa demonstrando 
q~e nef!.huma utilidade desc~bre no projecto ém 
dtscussao, mas slm na adopçao de suas emendas. 
Nellas propõe qile se abra illfallivelmente - a 
sessão as 10 horas , occupando-se a primeira 
hora da s.essão com o expediente, parecerss .. e 
requerimentos, cuja leitura· não exige que esteja 
a cas~ em numero legal, porque os requerimentos 
ordlnariam. ente contém m.l\tf3ria.·· tão .simples, que 
a casa, pela simples leitura, _pôde. formar idéa 
da decisão ue sobre .elles deve tomar. Déata 

rma ev1 ar-sé· a que ein muitos dias deixEi de 
haver sessão. ·" . 

Parece·lhe qrié a iiUa emenda remove de algum 
modo os inconvellientes ue descobre no ro-
JOC O. . .. . .. · 

Julgada a. mataria discutida, são. rejei tad()s ou 
julgãdM préjtldicados todos os artigos e emendas 

. A e:occo çiio . daquella que dil!_põe que no rimeir~ 

cipie a 15 de 
votos. · · 

s p apara or a pr n· 
Abril, a. qual é 8pprovada p~r 51 

Entra em discussão o. parecer da commissiio de 
óonetltuiçiiú e poderes sobre a eleição da· província 
da . Parnllyba, . que conclue assim : · · 
·. « 1. o Que sejâo declarados legitimos os eialtores 
da provlnola . da. Parahyba, exoeptuados José 
L~pes de Mend<>llça e Manoel Domingues do OH· · 
vetra , do cólleglo da M.amangnap~_~ ;_ Joiio de 
Bnrros . Dr2udllo, do C•Jlleg1o de s. João; pada·e 
Antonio Thomaz dG A ulno, do collegio de Sou2~ ; 

. . . a r a, e os , o 
colleRIO do Banaueirii.S ; officiàndo·sé ao govotno 
para . mandnr proceder á eleiQiio nestas duas 
pa,·ochlaR. · · · . . · 

• . . • . ue 
obtlverdo nos oollegios da Arêa e Bananeiras e 
addlclona.dos os legithnos que se tomérào ém 
separado, como võ-se da acta da ultlm. a apuração 
fulta . pela oamara municipal de. ll&pital Deão os 
Srs. li,rederioo Carneiro dll Oan1poe, 'com 293 
votos i Felizardo Toscano de Brito, com 214:; 
B~nediuto Ma,.:queM da Silva Acauãa, : t:om 190; 
Ntcolâo ~odr1guos dos Santos França Leite, com · 
171: e Joao Çoelho Bastos, com 1G5; e supplelltes

1 
· 

os Srs. Gramano Adolph~ Oavalca.nti de Albuquer· 
que, com 151, · o Alltomo Manoel de Aragão e 
Mello, com 9G. · 

« 3. o Que estando já reconhecidos e declarados 
deput~dos pela provincla da Parahyba os Srs. 
Oarne1ro de Campos e França Leite, seja tambem 
decla_Eados tal o Sr,: Benedicto Marques da SUva 
Acauaa, e o Sr. Joao Ooelho Bastos, ae fór 1.\ppl'o· 
vado o paracer da commissão, devendo ·tambem 
ser considÉiradocomo supplente e tomar assento 
o Sr. Graciano Adol ho de · · 1 

can J!. v B o er . officiado á camara o Sr. Felizardo 
Toscano de Br1to, participando que não veu1 tomar 
pa1·te na sessão deste anno. » 

O .sr, Ou~nelro do o tu:npos, observàndo 
que a. • comrntssi\o, tendo e)(arniuant!o ~s · aotas 
crimartas e sa.ouudnrlas dos colleglos dn Para· 

r;ba, om geral as aohou 1·eguluros, filzendo apenns 
a gu11s reparos. sobre os collegioe das paroohias 
d!l Arêa e ,Bananeiras, po.r . isso que tem oonhe· ·. 
ctmen~o prmcipalment" a respeito do colle,glo da 

. Arôa, JUlga·so obrigado a dar alsumas explicações · 
. ~OMO 1 . 

á casa para ara~ ta r . ~.·. ~mpreaeão das accusações . 
que a ella forao ta-az1das contra a legalidade 
daquelle collegio. · · · 
. Nã~ podendo ~ commls_!!ão, no juiio que formou, 

.ter . ~Ido em VIsta senao a Q'!.eix~ da camara 
mu01clpal dn Arêa, o ora.dor nBQ JUlga fóra dt~ 

sobre uma. cir11umat~~cia pequena em si, mas que · 
v11le na ~uestao. sujeita, e é, que os vereadores 
da camara mumcipal da Arêa, que representárão 
taxando · - · · · 
irregu!iues e filhas da violencia, são supplentes 
de el~ltores, o que revela. ~a parte delles algum 
despetto pelo ma!o,gro do tnumpho que esperavao 
alcançar nas életçoes. . · . . 

Na falta de docume~tos, força é aceitar, como 
geralmente se tem ~celtado, as setas das eieições. 
Ora; destas setas nao consta que os dous mem· 
bras du mesa, que se diz que · retirárã.o-se .a 
pret':xto de enfermos, mas .que se a.dirma que o 
fizerao por aterrados, declarassem que o fazião 
po~ coaçtos ·; Ei igu~lmente se não prova que pela 
retm1da destes dous membros fos~em elles substi· 
. ·. r pe soas 1~ lCI?- as por e es e pe o 
J~iz de paz, sem audtenma dos outros memoros 
da mesa que ficárão, nem que um .dos chamados 

. ca~ecesse de qualificação de votáílté. Isto quanto 

·. Pelo · qu~ r~spoita à viólencia,. forão presentes 
~ commlssao documentos que provão quê no dia 
J~ eleição não houve p~isão senão · ds um indi· 

qual se julg~u isento de sér preso nesse dia 'por . 
se ter mett1do em um grupo que dlllputava . a 
eleição. · · 

Quanto ao_destaoamento, sendo elle apenas de 
Sj,. praças, se foi subdividido em patruliJas, como 
se aUagà, deva-.se po.nolui.r que não eala:va reunido; 
o Ha estava .reumdo, ta-as · patrulhas não podião . 
é::dstir. Accrescé Qij.e documentos que forilo 
presentes é com missão · a deviilo ter convsno\do · 
de que não houve um só inspeotor de qu.arteirão 
quo commandasss patrulhas. 

ter a · bondade de interromper ·. o seu discurso~ 
porque estt\ presente o Sr. mloistro da f.1zenda, 
que vêm apresentar a proposta do poder executivo 

Recebido o Sr. minls~ro coai as formnlhllides 
do costume, toma assento t\ direita do Sr . presi• 
dente, e lê a proposta que oroà · a receita e 
llml.ta a despeza para 1849 a 1800. ·· · 

RsUrando-se S. Ex. e novamente introduzido 
· na sala para ler o relatorio · de sua re~artlçiio• 

S.· Ex. lie retira pelas 2 horas da tarde. 
O Sa. P.aEsiDENTli: .de~l,lra que o 1·elatorio val 

ás respectiVas oomm1ssoee. . 
A di!!cussão fica adiall.a Pf3la bo1·a. · 
Dá para ordem do dia a continuação da 

discussão . do parecer da coounissiio sobre as 
eleições da provhioia da ParDhyba. 

A's 10 horas • e 40 minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê·se e approva-se a aota da antecedente. 

EXPltDIJJ:NTlll 

O Sa. lo Sil:oRKTAlUO lê os seguintes oft\Cliosa 
t.o Do sec.retnrio do senado, participando que 

por ofticios dos Srs. rninlstros e secretarias de 
estado dQa negocios do imperlo, fazenda e da 
guonn, oonsLou ao IJ~IH\~O llayer S. M. o Imve· 

7 
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rador sanccionado varias resoluções.- Fica. a 
. camara inteirada~ · . . .. 
. · 2.o Do Sr. ministro do imperlo, part~ctpan~o 
que· s~ M. o Imperador tomando om con~tder~çao ·. 
o. que representou a i'!Oéieda.de Am!lnte da Ins· 
truc uo edindo que lhe seja transmittido sem 
onus algum, a m o respec tvo .• 
e· posse que . a. Illma. camara mumcipal de~ta 

·cidade tem no terreno da rua. de Santa Luzlll; 
em ue se acha o matadouro, afim de leva'!tar 
no . e um pre o pr p . _ . . ' 
aulas e colleglos de orpbas, obngando·se . a 

. devolver à · nação o dito predio quando a aocl.e· 
. dade se dissolva, houve por . bem aulodsar a 
dita «~ilmnra tiiio só para fazer o traspasse do 
indicado túrreuo, depois que .o no)VO matadouro 
principiar ·. a ter exercicio, c~m? tall_lberp para 
ceder á roférlda socledadtl o ed1.fic10 allt ext!lteote, 
com a condição de, por dlsso\uçii.o da mesma 
sociedade, ser devolvido aos proprio~ municipaes 
o predio que ella . tiver construido; cumprmdo 
que ~presente desde jâ, nos tarmM do .11.r.t. ~2 

' e avaliação do respectivo .terreno, pnra evitat·se 
nú futuro qualquer duvidá sobre seus limitos ; 
ficando• porém, tudo dependente da approvnçiio ' . . . . . ·t . 

· tnenle o Sr. ministro todos os respectivos pnpels 
para que a camsra possa toiJ,lar este obje~to na 
consideração que mereco.-A 1a comml~sao do 

3,o Do 'sr. ministro da}ustlça; devolvendo o 
requerimento de Sebastião osé d.a Rocha Pereira 

·e informações a respelto.-A quem foz a requi· 
· sição. · · 

· 4,o Do meemo mfnfstro, rMnettendo o requMl· 
mento de Joilo doe Santos Portó, em quf1 I)Ade 

· que o . cartorio da cldBd-9 do Reei Co HtJja dividido 
orn dou11 ~ e Implora. ao . mesmo tempo a graçA 
de ser provido no . oft\o\o rlo escr!vdo que tmn de 
crnar·ao.--A' commlaeM do lustlQa olvll. 

ü o Do SI'. minlt~tro do hnpurlo, trnut~mlttlndcl 
ul da oec tlu do conselho dtt 

eata o doa · nojloclos do lmperlo · so re o offit' o 
do .J)resld:~tttil di\ provinotl\ do l\!&ranlulo da 1õ 
de Foverolro . ultimo. aobro n hiC•Iillpntlbllldatlo 
d e l o do oacrlvtto dos or hrlos com o carp;o 
de voreador aa camnras mun o paes.- nom· 
bllllsito de jusUoa civiL · . .. 

o.o no niesmo mlr11stro, romottendo a cópia da 
resoluo~o dn preshtoncla do Mtlttu· Grosso, quo 
dlvlde a . mesmn provincla. em quatro collegios 
eleitoraes. -A' cumúlissiio de podores. 

'1.o Do mesmo ministro. romettendo os · tras 
autogrnphos dos decrotos que approviio as pensões 
coucodidas a Euphrasía. Maria de Jo~us o Anna 
Joaquina Peteira ; a Mnc.essão de quntt·o loterias 
par~ as obrus do . hor4pital de caridade, e igreja 
matriz da villa de S. Jo~é, ua provincin do 
Santa Oathariiia, e dutts para um hospital nas 
ARuaa Vir tuosas, e outra nas dn.s Onldas da. 
viUa uá Oamp1mba, na provinuia de Minas· Gt~raos. 
--Fica a ea.mara intelrads1 particlpando·so ao 

. senado, e guardando· se no archivo o~ auto. 
grapbos. · 

s. o Do Sr. ministro da fazenda, remettflnrio o 
· i o de d Villn Garcia d'AvHa 

pe indo Mr indemnlsado da quantia de 2:0 
-A' commlssão de f•tzenda. . 

.g,o Do secrotarlo do senado, partipando quo o 
sena..:lo ado{ltou para dirigir á sancção imperial 
a resolt1çiio que autorlsa o governo t\ mandBr 
oullhar moeda de ouro de 22 quilates, e de prata 
de 11 dlnl.wiroli tle differentes vnloros ; bem como 
quo por otliclo do 'ministro e secrotnrlo da estado 
dos uogocloH Ull justiça constou ao senado que 
S. M. o lmporador consente nn resolul)ilo deo\a· 
rat\do qua aos Ulhos naturaes ·dos nobres ficã.o 
extensivos os mé$moe dh'eltoe uoreditarios que 

pela ordonação 1\'v. Go t\t. 'J3 eompêtem aos filhos 
natmaés dos plebêos.-Fica a camara inteirada. 

Remette-sé á com missão de justiça civil . o 
requeriinento de José Mandes da Costa Coelho, 
á de mnrinha e guerra os requerimentos de Sergio 
José Velloso e de João Manoel de Pontes, à . - .... ,• ;, ' ·. . .. 

os fieis dos armazena da alfaildéga. desta cOrte. 
Não ha. mais expediente. ·. • · · · 
O Sa; 1~ S:ttcRETA.BIO çilz ·que tem· sobr.e a mesa 

para . ar o parecer n . comm ssao e po ares 
sobre as eleições da provincia do Maranhão; mas 
quo sendo esse . pa.rtJcer multo extenso, e estando 
escripto com mt\ letra, pede à camara. dispensa 
da·biturà, para qv.e se mande imprimir; A camara 
consente. na proposta do nobre. deputado. O pa
recer depois de occupar-so largamente das . irra·. 
guiaridadas praticadas em alguns collegios conclue 
assim: · · 

« A eonunlssão propõe a annullaçãodas eieições 
parochiaes do Brejo, o Vianna, e do~J collegios 
do tne11mo nome : qu? se mande proceder com 

desordens do Brejo, e ·Vianna, por occasiito .da 
eleição de eleitores, e . que sejão declarados liepu
tados pela provincla do Maranhão os Srs •. Franco 

...., 
xandrino. » 

o SR. TORREs·HolsUW:-Eu requêiro urgencla 
para ler um projecto de reso\U.Qito. . · · 

cus silo. 
. o ·SI.". Torr&•·SOJ:noU1(ldopt-oj6cto}:-Sr. 
11residont9, .O peo~amento desta resolUÇilO, OOil'l() Sé 

. &cuba. de vor, é fixar n Jntelligenola do art. 80 
.da let de 1\l àe .\gosto de . 1816, relatlvamente a 
~lgumaa llypotbeRes que tah'ez posado apresentar 
duvhins graves. Essa artigo dispõe que, pRra fio· 
monr Rlgttm 111n1\dor por . morto . ou augmento de 
numero, ao proOiídort\ a nova elélçi\o de . eleitores 
de parochin~ Na maior parte dos C!asoa quo este 
arU o oom rehende a rovtdencla da lel apre- · 
sen ar· se reve11t a .. e a s mp o · a o e o areza 
~ue nenhuma queatilo se ausoltarA; inns nlgtunaa 
hypothesos ee podo o\ apreliontn.r, e entre . estne 
uma jt\ ouoorreu, em que o espidto e letra .do 
n tgo pll em fiet v ,. e pnra tamen e 'I e o 
a lptolligench\!t opposttts · ou d\versas. · . 

E posslvel que um cldadi\o elalto para a 
camam dos senadores, e escolhido pela corOa, 
fRlle9i1 antes que eet~ carmua tenha verificado o seu 
diploma fl julgado da Vlllidade . da oleloito. Neste 
caso uma quostdn se suscita-de . que modo se 
formnrt\ a uova lista triplico ? l?roceder-Re-ha a 
novas eleições primllrias, ou o mosmo . corpo 
eleit~rRl jà existent\l, cuja missão não foi pre· 
en~h~1la, ~rm\ competent~ ~ara proce?er a. n.ova 
eltnçuo 'l Estn llypothesn acaba tla t'eahsnr~se pela 
mot•to do mustro cidadão o Sr. Saturnino da 
Souza_ e Oliveira. Tt•ata· ae pois, 11ão de uma 
quest110 que pôde surgir ou ni\o no futuro, tnas 
sim. de um11 · hypothese vel'ificâdn, que exige 
so\uçi\o itnmedlata, Em minha opinião aos mesmos 
eleitúraa que flzorão u primeira elei(iãó oompete 
proceder à segunda. . · 

Eis·a ui summarlamente ns razões . ' 

genein. Nénhutn poder eiectivo existe legaltiitihte 
antos da vórllltlat;tlo · do noto que o produ~io ; 
as~dm n•lnhutn luJivlduo eleito para a camara 
dos c~auutlores ó sonnllor, ou póde ~er conaldt;~rado 
como tu I nntus q uu o acto dl\ ele~cilo tenhn ré· 
ceuido o sou. MíD~lomeuto .llnsl o eesancilll, lsto 
ó, li jnlgau.anto da validade da o\eioão •pela camara 
a q ne portonue. · So pois um oidadão si mptes
mento nome1\do nilo e stlnàdor, uão de Ix.a pé 111 
suo., morte vaga, .e por consequo11ola ni\o . se 
ver1flcn a hypothese de que trata o art. 80 quando 
manda proóoder ó. nova elelçiio ; a vaga quo 
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existe é a mesma vaga an~erior, para cujo pre
enchimento forão · toovocados os eleitores. Os 
poderes destes eleitores niio pódem cessar senão 
t~m dous casos, . ou quando a vaga tem .sido pre· 
enchida; o~ qunndo o senado tem annullado a 
eleição: fiélíl em um nem em outro caso se achão 

- . · . n um prtme ro 

lê · que nos collegios- da cidade de ·. Arêa ·e 1la 
viha . da Bananeiras hotwe arrumamento de tropa; 
grande ·parada da gnarda naclonnl, patrulhas 
pela cidade comml\ndada!J por fospeotores de 
quarteirão no dia 'em que a el~ição tinha de 
fazer se, sómente com o fim de incutir terror na 
popu açà.o, e consegu r-se o r1nmp o e e óra , . 
para o que tambem se lh:.enciou o tenente-coronel 
da guarda na~ioual do batalhão da ·cidade de 
Arêas_. sem que ll pedisse; entrandó DQ commátído 

acto éleitoral, que foi interrompido em. seu desan· 
volvilnento, e que niio chegou ao . resultado ·final 
por uma cirtumstancia que njio póde influir no 

. earaetér da · eleição . prin1aria . niio lia ·. motiv 
algum fundado êln direito para se mandar pt·o· 
ceder a nova eleição de eleitores de parochia. Se 
em umá questão desta natureza fosse permlttido 
apresentar argumentos de convenienoia publica; 
eu os podêda trazer n f11vor desta interpretaçã\J ao 

. s a 1 va, que era 
. subdelegado e presidente da mas!?. paróchial. 

Mostra. que os substitntos dos membros da mesa 
niio forilo chamados ua fôrma do artigo 29 · :la . 
lei das eleições ; que um delles, o juiz municipal, 
nem estfl\'a, nem podia estar qualifillado; porque 
havilltlOUCO tampo que residitl na parochia. Con
sidera illogitimo o . juiz do paz que presidio a 
OleHa parocbial, porqne sondo étlo major da guarda 
nacional niio podia exercer. o cargo de juill de 
paz: Observa que naquolla eleição foi preterido o 

artigo ·em questão. . . . .· . 
Vou temetter á .mesa o projecto de resolução de 

que tenho tratado, reser'Vando para a discussão 
della o deseHvolvimento .dos meus argumentos. 
E~ lido;·julgadQ objecto de deliberação, o · vai a 

imprimir o seguinte pro'ec~o: · · 

()ontlnuaolio da dlsoussllo do pnreoer · sobre ue 
eletoaea do provlnola da Parahyba. ·· 

o• . . , . 
o sou dlacsurso hontom lntorrompldo •. obsorva yno 
a elalollo om Arôa nndó · sofYreu por estar un1 das
tacamonto no quartel, (lUa nr\o dista dn u1atriz moia 
do que 80 braone, .o que se asto argumento valeuo, 
11~0 àerlU:o . vuUd11a a11 · eloloõaa da fregUi!Zlo. . de . 
Sunta Anna dost.a c\dad11, que t1o11 mu\to proxlma 
do Dlaior quartel que h~i na cOrto. Esse desta· · 
oamento não foi .mandado para álll na. · o ocas Ido 
das eleições, já 14 existia · lla riluito tempo, tendo 
sldo.determinado por leJ, e1:n 1881, que as coma1·oas 
no mterlor tivessem · mn deslatlámento de 80 . 
pnoas, numero ·este quo 'pôde ser elevado na · 
rsziio das neces11idades publicas. Quà na eleição 
não houve coacção, bem o mo(!tra o grande nu
mero de cedulas · que farão recolbldas, e multo 
mui o r · Seria elle ·se não se tivessem retirado 
para suas casus muitas ·pessoas, que, por não 
t~rern as comtnodidades necsssadas, não pude- · 
rao ou não qulzerão esperar poJa terceira cha
mada, que não é feita no dia em ue. se fazem ns 

s. . 
O orador não . descobre motivo . p~ra· se qu~ror 

annullar o oolleglo de Arêas • . não tendo havido 
violenola nem uas. eleloõee primarias, nem nas 
secundarias, tendo sido attendldalí todas as reola
mações que se ftzerüo n respeito da qualifiuaçiio . . 
Quanto âo colleg!o de Bananeiras, . sustenta qua 
séndo o · juiz d.e pnz que P.resldlo n mesa 
pnroohlol o mais votado, a nonhumoutro seniio 
a elle competia preslllir l\ mesa na fórnta . dn 
1~. . . . . . 

o SI:' • . Aoa.1:uta sustenta,ooin do;,ulnentos que 

direito de votar, porque, determinando a lei que 
- atiladas, sómente se p'reeedeu a 

uma, que se · denominou terceira, · sem que as 
úutras duas tivessem tido lugar. · · 

Parecendo-lhà portanto ter demonstrado 
' . .. .. . .. . -

houvesse liberdade .de eleição no colle~o do Brejo 
do Arêa, e que essa eleição se nao fe~ com 
liberdade, passaré A eleição do collegio de Ban.a-

elra • · · 
A mesma · acena que se deu no Brejo de Arh 

representou-se nt' t>aroobla das Bananeiras: força 
polloial postada em freute da igreja . rn.atrlz; o 
Juiz de ·. paz julgPndo•se coaoto, suspendendo os 
trabalhos da mesa .,arochhal, e retlraodo~se oom 
um doa 11eus membros. Esta mesa · no meio da 

' .. . . 
- -. Outra prova .. .Juto menos oqulvooa .é quo dando . 
a par(lciliB . l,7U vutuute11, oomparaceu mono11 do 
uma U• parto det.ilo numero nas urnas eleitoras_:;~, · 
som hBvor un1 taoLo que provasse que se ratirâruo 
vtJlunturlamente; do que se deve inferir quo o seu · 
ni'lo oompareohnento é de·vldo 1\ ooaol)iio. Parece·lhu 
que isto p1·ova de aob~joo empreRo da força, exer~ . 
ceudo tõda a sua lnfiuencla, e ln6.uenc1a exclusiva 
sobre esta eleição. . · . 

Lembra-lhe ter ouvido n un1 Sr. deputado quo 
. os deati\Oatneutos de policia tirihão sido ooltooados 
nas coroarcns do interior em vl.rt\tde .de uma lei 
provincinl. Na verdade taes . destucatUentos forão 
collooa.dos em temp•l anterior . l\ eleição ; mas 
quererà com isto persuadir-a" que não houve 
emprego de força 'l Quem aão sabe que e praticá 
multas .vezes seguida mandarem-se · dous mezes 
antes da época em que se tem do prooeder _ â 
ele!Qão destaoamentos com o pretexto de prevenqao 

· · - n a ubhon 
e individual, eto. ? Tal argumento bem pouco ou. 
nada prova. · . . . · 

A' vistl:\ do eltJ!O&to , pareoe·lhe ter Dióàtrado 
que 11ão houve . hbt'lrdade nosta eleioiio; n!\o aô 
pelo emprego da foroa, como pelas h·regularldades 
que se pratlct'uilo ; o que portanto o parecer da 
cotnmissão .Col lanoado oom todo o fundamento • . 

O orador pois espera que por mais esta voz a 
oamara dará uma lloi\o 1\ au~orld11dt1 publica, que 
o. ooil'VébQa de qué n sua. lntervenQilo om .materla 
de eleições ó a trtals · arrlscada e perigosa que .se . 
pÕI.le dar, e quo nada ó mais auspeit~ á liberdade 
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dos primeiros votados para deputados; este quanto o que acaba de dizer estl\ plenamente 
resultado, como era de esperar, desagradou confirmado pelo parecer da comm\ssão, quando · 
a~Ruem, que, teQdo a mesma . pretenção que ella diz: « Tendo o . presidente ~a . província 

minado que informasse sobre . os factos 
« especificados; o juiz. de paz, presidonte da -. tnésã 
« eleitoral, este assim o fez, instt·ulndo su~ res
u posta com vinte e tantos documentos, a · mór 

· . '· quaes é ~silivel · !n-

:vez que era posta em pratica a compllcadisahna Prova-se por v.entura que O:f dous membros se · 
lei de eleições, or~ e in vigor, tinha adopt.ado na retirt\rito por aterrados 't · l:ie oRtav:ilo tito aterrado à 
:verificação dos poderes o prl[Jclplode toleranol~. que não puderão continuar a . trl\bt\lhar, por~ue o 
tomando como re ra o fechar os olhos · uasi toda!~ 
as lrregu arlda . es : e assim vio o ora cr que na mesa que pertencem ao grupo que perdeu a eleição, 
casa nenbum ~os Sra. deputados cujos podere11 e que sAo slf{natarlos da representação ? Pois 
estilo verificados teve de lutar contra o parecer duali pessoas que não pertench1o nem a um nem 
da commissllo que a todos elles foi favoravel, a outro lado, que nãoUnhito interessá no venul- . 
sondo apenas o ·orador excepçiio desta regra geral. · tnento da eleição, retlràri\o·se aterra•ios em estado 
Não quer increrar a commlssilo de Injusta, n9m de nilo poderem continuar os trabalhos, e dõus 

. · tão pouco · dar ;a entender que. o. seu respeito ella membros parciRds, que &sslgnl\rão a representaçfio, 
de.ix.nsse . de gutar•se pelos prtcipios de justloa i não se ~usentárão no mesmo estado, e nem ao 
não · pode porém explicar este procedimento d•1 menos fizerão protesto I? 
commissão . senão por duas maneiras, ou que os · Allegn·se porém que a substituição nno foi legal, · 
dous collegios de. que se trata contém irregulari• porque na votação para a admissão dos dous . 
dadas tão monstruosas que a commlssão . não membros no'Vofl entrárào os votos dos dou~ que se 
pOde tornar extensivo para elles o principio de retirãr:ão por ate.rrados ; mas é isto contrario á 
tólerancla que adoptou a respeito das mais eleições, lei de . eleições 'I' Ella dispõe .· no art. 29 que no 
ou que ella foi nimiamente f;lscrupulosa quando caso de impedimento de algum dps membros da 
examinou os documentos relativos a estes dous me!ln junta nomêe quem o substitua : ora, a junta 
collagios. Pttssarâ. a indagar. qual destas duas compõe-se de 5 membros ; logo, não é contraria à. 
hypothesos é a verdadeira. . · lei · a admissão dos votos dos membros que se 

Oontra . a validade das . eleições do collegio do retlrão. Póde não ser boa esta intelli~encla . do· 
Brejo de .Atéas existe uma representaoão da res· art. 29, mas ella não é contraria à . 161. Oomo 

----ne8tlv&~lfnjllfll-fllltl!Mc!ltMlh--------:----'--~-t:tíroi1' !11T1óde ser este facto altegado pata S!' . declarar 
Antes de entrar no e~ame doa fundamentos inteiramente nulla uma eleição ? Uma irregularl· 

. deasl\ repreaentnoilo, fulga~se o . oradol' obrigado a dade de tão pouca rnonta · como esta, que mesmo 
obaervar que ella se aolíR lnteltamonte destttulda se uilo prova que seja irregularidade, não póde 
de documentos que a comprovems é uma V&Ra . e certamente ser motivo . bastante forte . para se 
simples allogaollo; · que, oomquauto seja do uma annullar . uma eleloàu, . prinolpahnente 1m àpoca 

. oamara municipal, de uma .~utorldade constitui da, aotual, t\ vist•\ do systema que a cama r a tem 
nAo merece fé BlRuma, nllo · tem por · s\ a . pre· adoptadd de !ech.ar · os olhos às irreRularlda<ies 
euanpoilo da verdadelu, porquo .os membros da quo necessariamente contém todns as eleições. 
catnàrà municipal slgnatarloa da t'epreeentRoito Ou~ro pontil que a commissilo . acoitou como 

. silo chefes prlnclpaAs de um grupo que, tendo o provndo ó o da dlstrlbuio~o das pRtrulbas oolll· 
maior intere11se poflslvel no tilumpbo da eleioilo, mandad"s .·por tnspectoroe da quortelrdo : mM 
tendo · empr~gado pata . esse fim ·todos os meios tem·llo jl\ demoll6trado quo estn . allO!(I\Çi\o ó doa- · 
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. 11ão merece peso algum, porque é documento 
fornecido pelo subdélegadó, um dos signatarios 
da . represei\ tn9iio, um dos membros da mesa, um 
dos que perdeti a eleiçiiv : . · · . · · 

Passará agora a outto ponto, isto &, l\ ostentação 
.. de forçâ P.olicial. Esta alh"gação, como as d~mais, 

acha-se destittiido. de provas ; mas; C\'D\o .a com
missão diz que ella está provada peln confissão 
do subdel~gado, unica prova que opparece, forçoso 
étrntn.rdella! .. ·. ..· . . · 
· Ooofessa na realidade o subdelegado. que rennlo 

obntalhão i . mas por ventra a reunião de uns 
poucos de homens que silo t~oldodm~ da policia, é 
sufficlente para se . al~or que houve ostentação df! 
. força 'l A reunião de soldados e a ostontaçiio da 
forQt\f\ 81\o óti\\Sas muito diatinatas. P\)r lel n 
ostentação de !orça é prohlbida como me.lo co- . 

· ércltlvo dl\ liberdade do voto : ora, 11i\o se prova 
. q,1e esta gente esti~esiHI tnuniell\dn, armada e em 
· (órma. clrcumstancias ~ssenci&e!! l>l\ra se · consti- · 
tulr o que se · póde chamar o!!tentnci\o de forçn ; 
logo, não so póde com . justiça quall6oar cotno 
tal a reunião do destaaamento. . · 

.· Mas admitta-se por hypotbeso que tnl ostentação 
de força houvesse, e que por (\CH'Isequenuia se deu 
a violação do . art. lOS da lei de eleições : .a 
shúples violaçito ücste artigo será bastantd para 

que a nullidade só se vet'ifica nos OtlBOs em CjUe ella 
·é expressatuente colnminada; e etn segundo \u~ar 

8 diRposição do art. lOS não é da nr1tureza daquell&8 
cuja _violação deve destruir a legnlidRde do Ull'la · 
elelçao, porque é meramente prnvnnti va. · 

A lei, querendo revestir .de .todas as garantias 
o mais importante dos direitos politicos dos cida· 
dãos brazileit·os, qual o dá CCincorrerem coni · seu . 
voto para a eleiçi\o de seus representantes ; que· 
rendo . assegumr aos ·. cidadãos o maior gráo . do 
liberd~de possivel no exei·cic\o deste direito , 
e vendo no emprego da força militar um dos meios 
mais poderosos que se podem empregar contra o 
exerclcio deste direito, prohibio espressnmente, 
.como. oauteln, para evitRr osso abuso , toda é 
qualquer ostentação do força no diâ da eleioão · 
pl'imaria. O fim pois da lei nfio . foi prohibir a 
ostentaoão de força, mas a lntervençiio da foa·ça 
no noto "_leitora! dlreotn oU: indirectnrnente. Pata 
se annullar portanto uma. ele~oão nõ.o ba~tta que 
houvesse ostentlloito de força ; mas cumpro pt•ovar 
que ella Interveio aotivamente na el•noiio, e fez 
com que o resultado não fosse n .expa·essão fiel da 
vontade do ovo o no nito estâ rovado no onso · 

·:ver en e. 
·Furão apresentadoR na casa novos doomnontos 

· Plll'a prov~r uma nllegaçã() contlda na represen · 

ta9ão_, allegação que já. 'foi desprezada pela com. 
tn1ssao. Esses documentos são de 9 de Novembro · 
e p~r . con!iequencia datados postoriormt)nto . â 
elelçno.· Mas porque quem os forneceu, lJ.Ue é um · 
dos signatários da representação , não instruio 
com . elles a mesrn11 representação ? Porque os . 
uunrdou para .os entregar a quem os . apresentou 
na_ casa ue~ta · discussão 'l Isto . fez suppór que 
forao remett.1dos aâ Mo, e quem sabe como fóriio · 
obtidos.. . • · · . 

Declara o Sr. Acauãa que nenhum valor dava 
a~s officios: tlos insp~Jelores de quarteirão, porque 
sao subordmados . aos del~gttdos e subdelegados ; 
e como .apresenta ellt1 documentos de ófficiaes 
subalternos da gut\rda nac!onal obtido!: por seus 
commandantes? Taes documentos não são certa
mente sufliciontes par:l . provar a ostei1tação da 
força da guarda nncional ; mas, ainda quando o 
fossem , não provava a ·intervenção da mesma . 
força ,_pois que não . ~ouove ·uma só prisão, á. 

· ar dehet~:~ eem 
mettido anteriormente. . . 

Parecendo·lhe ter dito bastante para provar . 
que é lnfundo.do o parecer da commissiio annul

; lando o collegio do Brejo da Arêa, passa a à . ao de 
Banapeiras. · . . . · . · 

O unlco facto que contra a validade deste 
collegio se apresenta é de ter elle sido presidido, 
nàu pslo · juiz de paz mais votado, mas por um 
dos . Rupplt~ntes. . · ·. o 

Desta simples facto, porém~ não se pôde concluir . · 
que a eleiçiio · fosse . presidida por jHiz liicompe· . 
teut~ ; fóra · necHssario demoristl'6r · que niio se 
dera o impedimento da parte tios tnals votados. que 
forão repellldos ã força, ou que a eleição foi 
presidida .clandestinamente ; mas nada. disto se . 
prova. A commissão .funda •se na supposição de· 
que tahez o juiz de paz mais votado estivesse. 
no lu~(lr; mas dRqui não . resulta que estivesse, 
nem q'le oi! outros • que .lhe seguiãó em . votos, 

· nito .esta vão iqapedidos, . e que aquelle qu~ presidio 
t\ eleição era incompetente. · . 

Na acta se diz que aqnelle juiz presidio !\eleição 
· na falta ·dos mais votados ; isto é bastante para 
se presumir qua esse juiz era competente ; e se a 
oomiuissào e~tavQ om duvida a semelhante res: . 
peito, se não &e achava pl'ovadó que os outros ' 
juizes de paz estaviió presentt~s, como concluio · 

. . . . . di ? 
Mas, dlz a commlssão que n o oonstn dns netas 
quo fossem chl\mados os mai!ó\ votados I · So .do de
feito das actns se qulz()sse concluir a lnillldl\de das 

- · u tivessem 
de .Mar approvadas. A mesm11 comml~s}io segue a 
<iplnli\o ~e que 11 actn uão é pro~R. Rufficiente da 
Irregularidade da uma eleloão ' . tato claramente 

·se deprebende do parecer da coinmissiio a respeito · 
do oolleglo da Barra. Mansa. · 

Di> que acaba lie expôr conclu~ que pelos funda
me~ttus do parecer da oonlini~são niio julga ~e 
muato rigot·osa loglca u conclusao de que o coileg•o 
é rmllo. · . 

. Mas disse-se que o juiz de paz que presidlo á. . 
eleição .foi jtlramentado ad hoc; · tmtarâ desta 
quest.ão. ·. · · . 

Sttppondo mesmo que a portaria d~ presldencia; 
mandando qlle qunlqúer vereador JUramentasse 
um ju~z . suppl~nte, niio ~ejt~ legal, o q~~ se póde 
QOUCIUtr daqul e que O JUiZ de pnl'! fOI . JUrame~
tado ~incompetente:mmte, ou por outra, que . ~ao 
estava juramentado. Ora, será isto .motivo para 
se annullar a eleição 'l O juramento . é essencial 
para o jutz exercer o cargo· de juiz, mãS . não 
para funcoiontll' no colleglo eleitoral, onde não o 
é seu voto sómente. que tlecldé. . · · 

A' vista das razões que tem apresentado, não 
só quanto ao eolleglo do Bréjó de ~Arôa, eomo de 

nnl\tHnrns, suppo 
hlentoa . da irreglilnri ades, para que se . possa 
dizer · absolutamente que · devem ser approvndos, 
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ma~ que esta approvaçiio .com.parativamen~e é jus~a . 
·á vista de outras lrregularJdad~s ·que Já fora o 

· dispen~ada!'!, o das quaes necessariamente se devia · 
· resentir a eleição que se fez na época eleitoral, 
segundo o complicadissimo novo systema de elei· 
ções. · . · . . . .. 

Offerece as seg~intes en1endas, que são apoiadas; 
. . e entrão em discussão: · 

· « Sejão . reconhecidos · legne~ os . eleitores de 

.Oerquelra Leite, J . . Autão, Moraes Sarmento, 
Titára e Angelo Ramos. · .... 

Sessão em i t de Mal o 

PRESIDENÔIA DO ta. DIAS DE OARVAL HO . 

· Arêa. ,, . 
t• Sejão reconhecidos 

Bananeiras~ ,, · 

SUMMA.Rtc.-- · Expediente.- Requerimentos sobre 

1 · · . . ajúste diplomatico a respeito de cartá$ preca ~ 
tlgnes . os eleitores de · todas; sobre ea;tradicçllo de criminosos: . sobre 

re(orma judiciaria.- Varios projectos. ~Ordem 

cont.rario teria annullada a eleição da freguezia de 
Sant' Anna desta córte, onde houve permanente-

do dia.- Discw;sào do par~ce,. sobre as eleiç?Je$ 
da Parahyba . Discursos dos Srs.. A'lt.ão , 

· Pa,.anhos, Titdra, Eu.:ebio, . Jos8 de · As.sis, 
Pe:-ei1·a da Sihla, Bomes dos Santos e Paulino. 
--Eleições das Alagoas e do Rio de Janeiro; o . 
Dt·. Mi1·anaa . . 

A's 10 horas e meia da manhii .abre;se a se11são, 
-so e approvti·Sê a actada antecedente~ 

. mente uma. força policial, como consta. de tre8 
.protestos dn mesa parochial, além dos .pedestres O Sa. lo SEdRE'i'Ai'tío lê os Sêgiilllté::rofHcios: · 
que fazião um largo circulo ; e teria annullado 1.• Do Sr. ministro doimter~o, pédindo se lhe 
tambem o C\lllegio de Extremoz. . · ·. · marque dia e · hora · pãra apresentar uma pro- . 

Tendo a · camara approvado tantas eleições em postR.-· O Sr. presidelltà designa o dla 12 ao 
que · interveio o governo lançando . mão de . tudo meio dia. · · · . · . . 
para . vencer, entende que deve oer Igualmente .2.o Do mesmo inini:;tro, em que pede se lhe 
beneftca a respeito desta. . .. · · . . · . disigne o dia e hotll para apresentat· o relatorio 

o sr. Fx-anQa. Lelte não tinha falto pro~ da repartição a · seu cargo.- O Sr. presidente 
poslto de tomar parte nesta dlsuust~ão; mas, à declara que terá lugar a apresentaoiio do relatorio 
vista do que acaba de dizer 0 Sr. Ferraz, vê·se dijpols da leitura da proposta~ . . . 
forçado . a declarar que, se os fflctos por elle .· . 8. o Do Sr. nlinistro da justiça, pedindo dia e 

.· apontados tivessem em . tempo chegado .Rú seu. hora p.ara a.presàntar uma proposta. ·- O Sr. 
conhecimento, talvez votasse muito dlft'erente- presidente .marca o dia 12. á 1 hora e melü da 
mente do que fez. Mas, se por faltn de esclare• tarde· . . . 
cimentos Col arrastado a uma · votação, que talvez 4.o Do Sr. ministro do imperio. remettendo a. 
seria ountra a sua consoiencla, se por . ventura cóp!a do decreto de lõ da Março do corrente a 
tlvesse sido . esclarecido, nihso segue daqui quo et~tatutos a _qUA o mesmo se refere, pelo qual fol 
deva continuar na mesma senda.. · Quer snppór . pror.ogado por ma!s dez ~unos o privilegio ex· 

. que . a eleição do . Rio de .Janeiro fo~se appro- ol,uiHVO A oompanh1a. Flummense dos Omnibua.- . 
vadudu Ulegalru~nte ; mas onde foi que 8~ achou. A r. com missão de commercio. 
em . direito o prmclplo de que uma · vlolnçiio de u,o Do secretario do S_!l~a?o, participando . que_· 

···---let. -sifva--;;ara-·-s&-fazer.-- outra-·--vlolat;llo'?----·~··· --o-,aenado·--adoptou:-:-para-dingu·---à-sanclJâO lmper1al 
.. O~nclue com algumas . refiexõas para provar a . " resolução que autorisa a santa casa d!l mh1erl· · 
JUSlJça do nrecer da commlssão a respeito das .oorJI•l da . cidade de . Pelotas, na . provmcia . do 

- . BBds de S. Pedro d(j Sul, para possuir 

O S1•. Ferraz insiste na ·oecessidad& de es• 
cluecimentos dn · parte dos Crs. da commlssão, 
sem · o · ua nH.o oderâ · 
um Vú o cons~•ellOioso • . 
· · . A. discussão flua adiada pela · hora. 

0 Sn. PRESIDENTE dê. ·para ordem do dia a 
có~t.i_!lunção da discussão . do parecer sobre· as 
ele1çoes da Parabybai e n dlaoussão dos projectos 
ns. 17, 2-:1:, 26. e $2 do anno passado. .. 

./l.ata ·de t O de lllalo 

1?RE9IDENCIA. .DO .SR. blAS DE dAnVAI.llO 

F~:~ita a chamada, e não havendo numero legal 
parn haver casa, ·o Sr. pl'esidente declara ê.s 11 
horas, quo hoje não ba sessão, · 

· Oornpareoem os .Sra. Tobias de Aguiar, Tl'istão 
Rangei; Oalvi1t, Pnraohos, ·Marinho, FAllolssimo, 
Alvarenga, Coelho Bastos, Ferraz, Wanderlfly, 
Aprigio, Godoy, Vilella Tavares, Dias de Oarvalho1 
~uolz Barreto, Assis Almeida, Nunes Mncbado, 
Jobim, Plttto <lo Onrvalho, Llvrlimento, MotidotlQa · 
~ Castro, Mello Fl'anoo, Costa Pinto, Oastello 
.oranco, Barcellos Theo nllo Ottnnl · · · 

ampoa, Wl •ano Ottonl, Assis Branco, Eduardo 
Frauçà, Macedo, Meiralles, GónQalvas Martins, 

100:000$ om bons de raiz. - Fioa a onmara 
lntelraua. · · · · 

6. 0 Do Sr. mtnlstro da ju:itlQa, remetlendo o . 

dillte do Senhor dos Passos da c~pltal da provlncia 
dá Btthiá.- A' aommissão a que.estâ aftacto este · 
negoóio. · 
· 7. o Do mesmo ministro, remettendo as infor
mações q\té lhe forào pedidas sobre o requerimento 
de João Pinto Barreto , esori'viio do jury da 
cida~o da Buhió, em que pede lhe seja .arbitrado · 
un1 ordenado annual.- A' commissào de justiça. 
criminal. · 
· I:Lo Do Sr. deputado Luiz Alve.z Le~te de Oli

veira, participando~ que por doente. não , põde 
comparecer ás · al:lssoes desta. semana. - F1ca a 
camaru inteirada.. 

9. 0 D 1l Sr. deputado X.,uiz Antonio Barboza de 
Almt1idn, participando __ ig~nlmeute . que por in
comtuodo de saude na o podia comparecer.- O 
mesmo destino. · 
Remettt~m-sA : . 
A' oomltll!isão dá assemblêns provinclaes, uma 

colleQiio . de oóplaa das leis a l'esoluções da 
aRseJ\lblêa leRiiilatlva da provinola do. Minas Ge· 
raes . · · 
Pan~ o na·ahlvo, dous exemplares do relatcrlo 

do Norte aorlo u asseUib óa loglalutlva provlnolal 
daquelln provlnoln. · · . 
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A' commlssão de assemblêas provinciaes, o 

codigo das leis piau,hy~nses-. . ·. . . . . 
A' mesma · co!Dll!lBSão, . o.s actos legtslatlvos da 

. asaemblêa provtoctal do Rto Grande do Sul. · . 
A' commissão de constituição e poderes uma 

representação da .cama.ra · municipal da villa 
de Sarita Rita , provjncia da Bahia , sobre. 
.eleições. . · . . · · · 

A' colnxnissão de . marinha e guerra, o requeri
. monto de José Alvares dá Silva; major da 4• .classe 
do exercito, reclamando em se.u. favor o beneficio 
da lei que autorisa o gQverno vara reintegrar no 
quadro do exercito os officiaes que se julgarem 
prej!ldlcados; . . . . .· .. . . 

REQUE:RIMENTOS 

. Entrãc ·em discussão,· e. são aprovados. sem 
debs.ta os seguintes requerimentos: 

« Tendo-ao no . relato rio · da repartição dos ne-
. gocio!l estrsngelr , . 

de. 1847; affirmado quo . ·o ajuste dlplolllatico con · 
cluido nesta cOrte aos 18 de Mal"ço de 18!1, entre 
o governo . imperial e o de Portugal; relativo a 
oar&as · simplesmente precatarias ou rog11torlas. 
expedidas_ pelas autoridad~l\ judiciaes dos dous 
pa~zes~ não havia sido. cumprido e tido effeito; e 
que portanto d.evia-se considerar como não exis
tente: a .commissiio de . . diplomacia, afim de poder 
fundar o seu juizo a respeito daste ponto e iniciar 

"alguma medida que fór COOVt\niente,. requer qué 
se peção ao governo cópias de quaesquer . docu
mentos e notas q11e sobre este objocto existlrem .. -:
S. a R. -:-9 de Mato de 1848. -Gomes dos Santo.s. 

· -Silva li'twraz .-Sallàs Torres-Homt!m; )) 
. <~ Oonvlndo regtilar de um modo .fixo e oouforme 
aos i~teresses do imperto, a extradiÇão dos uri· 

. mlnosos subditos de paizos estrangeiros, e havendo 
. sobre. esta ponto . o 11overno imperial, . segundo o 
relatorlo da repartiçiio dos . negoclos estrangeiros, 
alguma medida tomBdo e feito ajuste com algurilt\ 
potenola: a commlssilo da dir>lomaola,· para poder 
formar tim juizo seguro sobre. tol ·materia, e propOr 
alguma p\·ovideMia conft)rtne julgar conveniente, 
requer que se peoito ao governo cópias de qliaes-

~r-::Papeis,-:e-dooumento&-<\ue-sobre~ste-'()bjeot 
existirem, e igtialmonte do parecàr do . conselho 

. de estat.lo. . · · · · 
. . « Sala da e a r • ~ · 

-Solles Torres·Homflm. -Gomes dos Satltos. » . 
<< A commisei\o de juKtiQn criminal, a bem de 

todo e qualquer trabalho que. haja do ·. sor .. Jhn 
· er 

que pela repartiçilo competente se peça oom re-
. v\dade . 1\0 governo " seguinte relaçiio: . · 

<I 1. o Dtl . numero total de lugares . ·dá JulzeR 
munlcipaes formados, . de cada umfl das provmoias 
do Jmperlo, com a declaração de ~unritos não 
estno providos, e da somma de dinhatro que con1 

. el.les todos sedespende annualmente, compl'ehen-
dJdaa as vagas~ · . · · 

(t 2.o Do numero total de juhes de direito. cive\s 
e oriminaes de cada · uma das províncias, · ccim 

. declaração dos lugares que · uã_o esti\9 providos e 
da somma que com · elles todos se desponde an-
nualmeota, lnolutdas as vagas. .· 
· « a. o Do numero total de promoturés de cnda 
uma dos províncias, . e da sommn que com elle!; 
àe despende aonualmeute, incluindo o que so 
teria de pagàr pelos lugares não provido~. 

it 4~ o Do .. nume1·o ·dos juizas dos faltos · da fa· 
zenda em todo . o imperio, a da sommn que com 
elles se despende, tncluidu.l\ as gratifica.Qões dadns 
àos . juizes de direito que accumulilo aquellas 
funcções. · 
· « ó.o Do uumero de cbefus de policia de cada 
uma das rovinciaa, com deolaração dos lugares 
delles que os ju zes 8 re o as capt aes exer
cem, e bem assim da twmma que annunlmente 
aa gastp oom ordenados e gratiflcal)ões deUos. 

« 6. o bo numéro de desemba!gadores . despa
chados l?ara cada uma das relaçoes . 4o imperlo, 
e que nao estão aposentados, . com declàração da 
somma total que se despende com sAus ordenados . 
em cadn anno. 
·· << Sala das commtssõf!A~ 8 · de Maió de 1848.

Fran,cisco de Assis Almeida.- J. N. Màchodo. · 
,_pamplofta. » ·· · 

VAlUtlS 'PROJEQTOS 

Jul~a·se objecto de _deliberação ~ v~ i a imp;i~il' 
o proJecto de resoluçao da commtssao · de'JtistJça 
civil creando para a secretaria do supremo . trl
bun~l de justiça · um amanuens&- e um porteiro; 
o prunelro vencendo o ordenado annual de 1:200$ 
e o segundo o. de Gooaooo . 

Julga·se mais objecto de deliberat;àó é vai a 
imprimir outro projecto da mesma commissii.o 

· ~esolvendo que o pr~paro das causas da fazenda 
• . rUO . tribUIIBI de jnsti•JB 

como nas relações. seja· foito . ex·of.ficio, e ·não 
poderã ser retardado sob pretexto de cuatas ou 
de quaesquer de~pezas. · · 

ORDEM DO .DIA 

EL:EIQÕE& DA. PARARYBA. 

Cootlnúa a discussão do parecer sobre a eleioão 
da provi nela da Parahyba. · . . · ·. . . . 

o Sr. Antã6 declara que a commisaão tinha 
tomado a deliberação· de rião tomar parte na 
discus;;ào das eleições das· diversas provlnolas do 
hnperio, visto que nos pareceres havia exposto 
mut detalbadameote ,todos os motivos que a · l& 
v.àrão a tirar as differentes · conclusões. e espe~ 
clalm.enta a respeito d11.s eleições da Parabyba • 

. · Pllrece·lhe qus a o.ommisei\o niio p6de sar ta
chada de pãtclalidade · no. seu juizo a respeito da 
vaUdkde das. eleições: eUa reconh~ceü . que no · 

. prhneiro eiisaio de urna nova legislaçiio eloitoral 
ln\posslvél era que .multas irreRularidades nito 
apparàõéâSem, e pót isto fOi tolerante a ':;ialto 
aqu&llas--!r-~ulat:ldad~s--qu~ &-a

privaçilo evldentetnentfl · provadà .do voto do ol~ 
aadào . . Este arblh·lo tt~ve aoqulesoenofa da eaaa, 
e. sofi\ elle érà irnpo~slvel quo fossem a provadàs 
as e e I) ea a mH o " s . t1Tipilttlrl'11fnor:-. -. ---

.· E~tte mesmo pansamortto presidlo ao ex!lme das 
tllAlQões pl"lmurlas dll oldade do Aréa e dll vllla 
dó Banallelrí\8. A' vlsta tló qM dllisot•Ao os .nobres 

da mesa' que o juiz de pnz mais votado vendo 
que havia força ai'tnad,a defronte d(\ matriz, 
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deu-se por coacto, e retirou-se declarando que E'. verdade que disserão os . perlodicos qué um 
ficava. d~:~slgnado o dia 15 4aquelle l!le.z para se dos membros dt~ ines a quando 'Vi o que as cousàs 
fazer a eleição. ·. Um supplente do JUlz de paz; corrião mal, protestou, mas estes protestos parece 
que era o So na . ot·dam dós . votados; e que que .forào verbaes. Sé alguma cousa ha a 
tiriha sido . juramentado . P~~ um .v~readol~ ~a admirar nesta eleição, diz o orador, é o especta-
_camara municipal para prestdtr á. eletçao; assum10 culo. que u população presenciou vendo Glílpregadoã 
a ·presidencia da. mesa parocuial, decl!lr.ando do governo · trabalharem cC'm o mnior escl:lndalo 
infundados os motivos que teve aquelle JUIZ de . e ás escancaras a fa~or · de · um partido que 
paz para se . retirar. Note·se que e~tand_? inlp~- · · guerreava o m~smo governo. · ·. . . . · 
dido o to jutz de paz, segundo a legts\açao dev1a E' lida, apoiada a entra em discu~síio a seguinte 
chamar-se o immediato. em V1ltos para presid~r emEmda á . 1•. conclusão do parecer: · 
a 11\esa, e que existindo na formação da pn- · « Em lugar de- e os 41 do collegio de Bana-
meira. . mesa o · 3o juiz ·_de . paz ·na or~em ·1os nõii'as1 etc.,-:- diga-se : '-é os 40 da freguezia de 
votados, não ha presumpçao de estar ellc HnpA?tdo . Bananeiras, que se reunirão no collegio do mesmo 
quando se formou a segunda mesa. Além dtsto. nome,. annullado o voto do eleitor de Colté que 
tendo a freguezia 1,74l. vota~1tes; ap~HáS se. concorreu ao dito collegio, e cujo voto . não foi 
recebêrão 261 cedul:ls. E1s·aqu1 os mottvos por tomado em · separado, officiaudo-se Ql) . governo 
que a commissão julgou dever propôr a annul- para tnflndnr proceder é. elei.;ão nas mencionadas 
laçiio da eleição desta freguezia. parochias dt1 Arêa e Dananeirus. . . 

Espera que 0 Sr. Ferraz, que hontem pl'ovocou li ~l\la da camara dos deputados, 10 de Maio 
uma mais ampla discut~si'i.ó a · este . respeito, se. de 18!8 . .,.-0osta Pinto.-s. Pa!'atthos.-Pessoa 
dará o r satisfeito e no r · e u · de Méllo ·- J · A ntaó. I> · 

que d1ga se observou uas outras eleiÇões paro- o sr, Titó.ra., .sendo provocado á. discussão 
chiaes t.iio flagrantes nullidades. A commissão pelo Sr. Ferraz, que talvez se considere o unico 
.não foi · mats rigorosa a respeito das freguezias legalmente .eleito na presente legislatura, segundo . 
em. questão, do que a respeito da eleição primaria os princípios por .elle emlttidoM 11a casa, v.ê .. se 
de Ex.tremoz e de Sant'Ariua destt\ cidade i porque.. obrigado a 1·esponder aos differentes topicos do 

. se houve v\olencia .·nestas freguezias, não . foi discurso do nobre . deputado. · . : · · . 
ella provada perante a commissão. · · · Nl'io . s.abe o motivo por que o Sr. Ferraz por 

Pela leitura do que se publicO\' Sllbre a eleição . mais de uma vez tem tomado tunto a petto oa 
da freguezia ~e Se.nt'Auna, não póde .o orador negocias da provincin das AlagOas, .chegando até 
con-vencer-se. que houvesse emprego da ft,rçn para · a desejar que •)B deputados por eRt~a província não · 
o~ri~ar ót\ constranger o voto, bem pt~lo contrario tomassem . assento na casn, pela simples falta da 

· fo1 mformado que bouvo . . plen11 llberd1lcle nas. remessa rias actas das eleições parochiac!l, falta 
eleições . . O simples protesto da alguns individuas que quiz attribuir ao orador ~or ter sido secretario 
consignado na act11 nada prova; porque podb1 · do. governo daquélla provinota. Os secretario& do 
isto tJer um mautljo do partido vencido. · · governo não têm essa obriga~iio: e ainda quànao 

Quanto à eleição . de Eslremoz, declara qüe, . se . a tivtlssein~ ba niu\to . que estava o orador QU6ente .· 
tivesse presentes os documentos que depois \'ierito, . da secrétaril\ . eum licença por estar graven1enta 
te tia . n1uito escrüpulo em dar . um parocar ·sem doente. Alem disto, et~te . facto da tal ta das autas 
meditar tuelhor; .. Pro.curou exnmln.ar com toda na o serve . senil o para mostrar que os deput~dos 
a cautela t()dos o!i · doeumelitos tllnto n respeito pola provincia das AlagOas estavito tão convenca•ios 
da pro-vincia do Rio Gr&ndo do No•'te, como do do Reu direito que deix,\rão istl) ás autoridades 
Piauhy; e só. depois de muito . apurado exarou compt~tentes. Assegura que quando se retirou da se• 

. reconheceu que, st~gundo os princlplus da com· cretari~ com licença, doixou emmassatloR na ordem 
missão, ni.\o podia deixar de apprOVtlr us oloi~;üeR respectiva os. officios dt\.B mesas paroouiaes para · 

~-d~llas-~1'0\"tntias. · · -- - -· ·-·-·' ft-erettr·-rometthioir,-M- -nilo"'1Jllb1r-·se neste n\igoo\o 
A respeito . dos. élelções das Alugótls, em quo anda dad11 da gi~anta. Não accusa posso1Ü1 que 

tllolbem fallou. o Sr. Ferraz, a uomm\Msilo r oco· estilo ausentes, n•io acousa mesmo os em pt·egadoij 
nheceu a convenienril\ rlo r ·e ;, da secretaria · · · • 
das · ele ções primarias para oxamlntlr oom doeu• t1ha do et~quecimento, mas tal voz tambvül se possa 
mento~J a validado dessns eleições, lllot! na fulta dizer que se qulz dtlr 1n.~tlvo para se opp6r aqul 
dall!!êS dooumelJtus elln tomou o nrbitrio de ret~istomia â.· entmcla dos 1laputados alagoaJ~os. 
ul ar dà validade dllEJ · el(ll · · ~ u. em nenhuill das el'llleglas d11 Jlro• 

pnrecor ou juizo düs uollegios. . · vinc.in a menor qu!31Xa do partilio contrario, se 
· . No discurso de um nul.Jre dt'''utaclo pda Po1rn· . póde cllamnr·ae pal'lido a uma potçi\o de honíens 
hyba . notou o orador quú rn:zão tinha olle do qu·o oppõe tnl qual rtlsistencia aos lnteres~qs da pro· 
observar. Q!-le t\ comu\is,:do a\lnuqando o co1léglo vlnCia e rios intt>reasos da nAção. As eleiçõns gf!raes 
de . Btu~anetrns ni1.o tl t.hn attondtdo n QU!l este . so. fizerão lli\ ntnis perfeita calma ,eméalmarla podre, 
collegio constava de dlillS freguuzla-;;, uma de porqua em nenhum collegio apparéceu a ruonor 

. Bauat'leirus e outm de Onitó, e <lUA sendo nnlla~ desordem, a não ser. uúm pilqueutL disputa entl'f3 
ns · eleições paroohiaes · de · Bnnalleiras, não o dou~ homens, a qual. í:liio teve resultado algum. 
deviiio s.el' as dnquella outra freguezia; portanto · o nobl'e deputado devia ser mais beuign. 0 para 
a · com missão concordou em ollerecer UUla emenda com as eleições das Alagólls, é. vista de outras 
n esta parte do parecer~ · . <tU~ fnrão approvndas . pela casa; naque\ll\s não 

o Sr. Pux-unho& depois de refótçar os argu- houve o collugio du Tapar.,, nem os 300 eleitol'es 
montos apresentados pam lH;ovnr a nullidaile tla. · da Cachoeira. E porque approvou a camara estas 
eleição pt'imada nas fr~guezias de Arôn e Bana· elaiçõeH? Porque v:lo que as qtuüificações · forão 
~•eiras, passa a respondar ao qul! disse o Sl'. · . feitas regularmente; que nada apparecia que pro• 
Fennz âceroa da eleiçi\o da ft·o~uezill de SanL'AnuR vasse o contrario, e .é esta a tuarcha que a cainat·a 

· dost~ oót•te. Assenta que os fllutos apt·esentuuos segtte sempre en\ questões desta natureza i raras 
pelo nobre. deputado como occorridos nesta fr e· vezes doixb. do inclinar· ao. ao purece·r dl\ commissiio . 

· gt\ozia devit\o tur sido presentes á camài'a 11a que nverigou os fuotos ·quo oompuiRCIU todos os 
OCCI\SlUO em que O tÚ!.l'llCOr ij<Jbra n8 eleit;Õús do . dliCUí:nuntOS R.ptesentadOB; Se O nobre deputado 
H. i o de . J anoiro foi sul>lnettido A considoraçiio lia possuia alguns quo ootut>t'ova\h!om t\ h·regulatldade 
casa. Nem o · collogio da córt", uom a· tupt·e· . tluquúllas olelçõos, oUIIIpl'h\·lho npt·es~Jntlll•oil, e nilo 
sentaçuo impro!!~i.l quo foi .distrlbuhlu nu cnsa, rtlsorvlll' put·u ag••r11 somelhv.ntequeati'lo. . · 
diz uu1a · · . ftlsu de&Bil& olel~ile11, e oratlor 
de Sl\nt'AtHI""' nasovertl que elluu o.sh\o esoolmadas doe tlbllSOij · 
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que a lei de ;~_de Ago~to de 1846 ·hRtOI~ de reprimir . . de Janeiro ào Sr. Dr. Joíio Antonio de ·Miranda · 
pelo esbbelectmento de dou4 prlnctplos ~ q_ue se ·. quando esso nobre deputado. disse. que, era muito 

·podem considerar R .Sa!vBguarda cfas efetÇOeS 8 de elltranbar que empregadOS QUe devem merecer 
· designação de certa~ e detijrtuii•lulas pessoas para a confl.~nça do governo lut8i:!Sem contra este nas 

a presidencia das mo~a~, e a prohibic;iio rla reunião eleições. Uq~ empregado publico, quando se trata 
de forças nas pr(rXHmdades dos pontos onde se · de · eleiçõe:i . { .~iz o orador), não é ~scrav(l . do~ 
tivésse de proceder a eleições. Estes dou~ princi.: . go.verno ( apoiados), e muito menos quando é 
pios que . coiltin.uãrã~ a ser dtJ!'!respoitadvs . êm p1embro de um ~od~r que é pela constituição 
algumas pr<>vinctas nao o forão nas Alagôa!4, onde mdependente. A qualidade de empregadQ publtco . 
não se ueil üma. nnica dtrinissiió, meio que· era . não lhe : tira a de cidadão, por conseguili te não 
. entretanto bastante eífi.eaz parR supplantar alg1~ns pôde prival·o do direito de ter uma opinião sua 
espíritos fortes e vertiginosos . que nppar~Jcêrao. sobre a marcha poHtica do governo .do pai~. 
Honra deve por isso ser feita 9,0 presidente da · Quem tem alguma lição dll . bistoria deve· · saber 

· quella província o :5t·. Peixoto de Brito, que nem que em ~qdos os paizes, senipre que se começou 
mesmo depüis da eleição feit11 quiz vingar-se de alguma luta contt·a os excesso~ do poder, se 
alguma oou~a que directamente se ft~.z ~ sua pesso&, · encontrárão ·na mà~istralura os mais decididos 
para não apartar-se de sens prlnctpws de ordem d.ef•msores das pubhcas liberdadel:;. e isto nunca 
o dE! justiça. . · . · . tem set·vido de pecha. á magistratura de . p11iz 

ó orador conclue pedinrlo muito soletnnAmente 'alRum. . . . · · 
. 110 nobre deputa•io · peln Bahia. que deixe por um . Pela minha piU"te (ac~rescenta o orador) declaro 
pouco a província das Ala~ôae, pois elle sabe que que nunca fiz segredo de minhas opl niões politfcaR; 
ainda em tem os menos felizes uando a rovincla sompre tive a cora em de màniftls 
se não ac ava em. representada, si!mpre .encontrou es av~o no. po at· hotnens CUJl-i. mar!Jha politica 
na camara valentes e co11sp\cuos defensora~. me hradava, empregava semprl) todos os esforços 

o $r. Euzebio de .n.uetroz occu.pQ•Se para . coadjuyal-oli ; quando pelo . contrario o . 
~ mioi:S.terio me desagrnd:ava, eu tinha. sempre a 

unlc!\mente am ·combater algumas asserções,· so· fraqueza de o declarar em primeiro · lugar ao 
gündo elle, in~x~~tas, que ~e apresentl\rão rel11tl• · ministro da repartlçil.o. · O Sr. Alv~s Btanco era 
vamente às eletÇoes da provmch~ do a,lo de Jané1ro, . ministro dQjuatioil quando eu eu\endl . que devia ·. 
e com especial ida do ao colleglo da froguezla de · passar pàra a oppQalção no tnitlisterio de 2 de 
Sant'Anna desta córte. Arlmira·se de que se ·aeso· Fevereiro; ello pôde dizer se lhe não pêdi hn.nte· . 

. varasse na casa .que ni\o houve emprego óe força diatQment.e a minha dt~mlsstlo, collocl\ndo·me com 
nessa fregueziat gunnllo é ello um facto Jocoutes· toda a ·tranqueta na oppus!çlio, porque entendi 
. tavel, sobt·.e cuja veracidade o orador ndo duvida que essl;l era 0 .meu dev6r, . 
o.ppellnr I?ara a consclenola · publica ~ para os . Na Córma de governo que temos abraçado deve· 
nobres deputados os ·Srs. Paranhos e Gomos .do se · acabar com este pritlelplt> de · ddicularisar · os 
Menezes (que lhB dirigt~m varios apartBs), e contra homens oollocado.s em . certa posioiio · que eleiteão 
o qut\1 se fl.~erilo p.rotes~oa . . ·. . · . . ·. o tr1umpbo de . un~a uplnhio nas elelçoes. O . 

. A posfotio· do orador ti de seus . co· reHgionarloli fudltrerent!smo polhloo âeva ser banido• Hoje 
polltlcos no . casa, constituindo uma lmperce1•tlvol todos ost4ó llónvencidoa de que é preclao que os 

· minoria, a ddicadeza dae clroumstanllias actuaes; homens de eduoaollo, das "Uas ulaasea UI\ socle-
. e o agpocto que a <~amara ·· apreaantn, lo.ri\o · aa dàd.e plelteém a sua ca.uaa. Nilo ha razilo alguma · 
. consldaraçõP.s que os obrlgt\rl\o a guardnr allenolo . pará que se exclua toda . uma classe deate direito, 

:..ubra us ehloõea da pt·ovluota do Rlo de Janeiro: e oa emin·egados pl,\blluos .formao . uma classe 
se táê:f con.itd~.~raçõos li& ullo tl\'essom d~do, elle · multo hiaportante da aocledade 1 não se devem 
oradur e fiOU& amlgo11 proporclonariAo oooat!lt\6 ooiutlderar ao aervloo da admlnlatraçi\o só para 
ao Rl1bre v!ee· lJtealdt~tltll desta provlitcia para . l11vnrem 1\ urna a chapa pollolal quo se lhe~ 
demonstrar que se ndo . derllo . vlo1enol~ts e frre· houver dado: devem ter a Hllerilade de votar como 
gu\arldade~ om suas ololçÕill, dntitrulndo . aaslm lhes . parecer. · · · ·. · . · 
os documonto11 com . qu6 118 · huvh\u prepl\rado Ba a questilo fúsee mala roprla da oconahlo, 
(n1lo obstauta as dltllGuldndee ee · . . • uoo e~t· · 
oppoalç1lo · ta1n . som pro do lutar p"ra conseguir culpa A oamara por t61-a occuJ>ado algum tempo 
tl\1\8 dt•t\Utlll1nto>~ ) , e que pola Imprensa furi\o oum et~tl) objeotl) : porém lhl o. fiz rol urlloantente 
lavados ao conheohneuto do publico. Oomo prúva, . pnrl\ . · responder ·· &1.1 nobro de utt\do .qutl quiz 

do que .I\ · eltJlQão nuquullll . l're~o~uezla foi meno~ 
regttlltr e menos liVI'e, o uratlor ur· auta o ftulto 
de havut a opposlçilc alcançado 1\U un1 triutnpho 
completo trea mezus antes, exlstlndo a mesmn 
qualtticaçiio que oxl((tfo por . óocasid<.l dá ultiou1 
eleiQi\o em que . lhe ndo foi ~ossiVel · obter o . 
maslrio ll'i nmpho. Nem se pó de dizer que vlolen.• 
oJas tivessem existido então por parte da opposição, 

. porque niio e por certo a oppoSlQão que ·dispõe 
de meios pal"ol fazer com qut~ Uma eleiÇão . não 
s úja livre, àspecialmento na prtJsenqa do governo 

· armado com todo o poder. até po.ra sutlocar 
\nl.oit·nmente nsliberdades publicas, 8e desse poder 

· qutzor ulius at· . . Ortt, ~a o d elegado do governo 
lia pt·ovlncia do Rio dtJ Janeiro ni\o foi uscusso 
eu• tHilprl!~ur · as lltltibuiçõ~·s .que a lai lhé cnriferio 
pura outt·os fiu s , titaa que elle sabe d tJseüvol'VtJr 
em oii•cuio muito . lar go pai'a obter . triúmpbos 
eieitoi'aes, o publico dessa provincia n i1o pôlle 
detxa r d~ est~t· couve ucidó . ue que !le '' eleiqjio 

. tivesse s1do tno r egulaa· comti d evôm sar, muato 
diil't~n~nte seria o rosultatlo . . . . · 

Nuo ' rpterendó derilorur·S\l l:llnls nesta quastiio, 
o oradot· t>assa li rebater R insinua ão ue 

ece a Qt\ a por um nob1·e deputudú âo Rio 
'1'0)10 1 ' 

tnei:t. 
o Sr. Oa~1, IJÍI Mello (11ela ordem) pado a 

· lelturt\ do arttgt• do regiun~11lo que problbe ftlllar• 
se llontra o vencido, e reclama a sua execu~i\o 
para que se não continue a dlscutl.r materin 
~strnntia t\ de que dava tratar-se, pois que tOdil 
esta dlscussl\o tem sido fórn d" ordem. .·. 

O Sn. Pnn:siDENTE decl11ra que niio. aneita , n 
oensurR d~> nobre deputado, porque se. consentlo 
que um nobre deputado tratasse das eleJções do 
Rio de Janeiro . f oi porque elle npenás o f~z 
accidentRlmente, trazendo esta eleição como um 
areRto · par tl a . qn•1sti'io de que s~ trata : e do 
ml3suto modo não póde prohibir a outro qualqu er 
d r< p11tüdO. que, pam mostnr quq o aresto nP.c ó 
applicavel â q~est i'io, se occupe tatubeth desus 
eltltçõtJ~ 1 l!tlUl tuzet• delllls o objécto. pl'inclpnl do 
seu discurso. E' h;to o que tem a r econiruoildar 
oos seul1ores QUtJ pedirãO a palavra : mae no seu 
entender os nubres doputados que até' aqui te .n 
ftillado têtn as lado lllll i to lill o~dem. · 

Em seguida co11vlJa o Sr. lo seoa·etario a lêr . . . ' ···~ 

s 
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O Sa •. lo. Sn:c8ETABIO faz a leitura do citado 

artigo. 
O Sn. PRESIDENTE : -Tem a palavra o Sr. José 

de Assi:~. 

o Sr. Jose d~ A.sll!llS é de opinião qua a 
. commisaiio da pod(lres niio npreaen ou m ml) •vo 

plausível para levar n. camara a ·votar no seil· 
tido que propõe, porque nenhuma dns irregulari · 

. dadAs apont.,~das por ellR. no ct,rpo desse pa~t·cet·, 
ll na 

in~annvel. Se ~e provasse que a aprrsentação du 
forçn de quA se f111la tivPra por firn coagir a 
libflrdade do voto, . e qun em verdarle 11 tínha 
coagido, razilo teria a coll\missão para da.r o 
par~>cor que riflu ; mas semalhante a!lsArção atnda 
elle orador não iluvio provur em todo o correr 
da discus!:ii.o até estt\ momento ; e sendtl assim 
não pódll deixar de recusa~ o Sf'll· voto ao parecer. 
· Resprmdendo ao Sr. !l~erraz entende q no pndia 
trazer um ou outro facto pura cot·roborl\r suas 
idóas no sentido em · ua pensn i mas fazendo'() 

eleição, · e sem pró tõm motivo para. uccusarem as 
elHições ~:~tn · que sào derrotados • . E' este exacta· 
manto n mot1vo 1\ que· n orador pRrec~ ·poder. 

ri'onil' v· t>.nl euho com ue ha uom se osbtlfe 
contra RR ('leiçõt'B de Sauta Anua: por.qtte . etn . 
:rosult 11do deu a perda do culll:lgio da córte, e 

. il1uito coutribuin paa·a itue não entrasse '(lara a 
caman ruai.n· numero dtl seus co'•religillnarios. 
O orudor é tnotàrlm· · dn ct)rte, 1nuitas vezes 
vlsih1u El f•·•·guez,a. do Santa Ano ~'~ é nunça 
d.escobt\n uella a menor sombra d11 fürça: e pelo 

· contra•·io vio quo militure~ com lodo n arroganllo 
Qell\co qui! os. Ctltaclerisll, SH uprtJ:~entavão osten
sivútnente contra o governo, e vio otliciaes de 
eorpoa da linha muito etrlpellllttdos a favor da 
opposil)flo. . 

Ot1a, se todos reconhecem que tllt classe m\litar 
é (!Ué t'( s\<Je n1ai8 o esp\rilo de ordem e de ir 
eoufoi·me ua idéas do govel'li ,l, o facto de se 
teretn atn1esl'nttulo lllll Sttuta Anua militare!'! 
émpenhnudu ~se tl favor dü opposiçl\ó1 ni\o será 
prova suffioiante para que se diga que alli a 
libei'dàlle de voto foi garatltldil em toda a SUl\ 
éxtensiio? Demu~s •• hoUVtl DlHt'!-E!l)u fre rUezia em 

PN' ex•m1plo dli 1842? :Não. Em HHB Ui\ú houve 
o quo su · p1·aticou em 1812 ; não houve o silencio 
do~ tmnulos tla .parte de um J?Rrtido ~. o par· 
titi1~ advel'so ao govemo ple1teou con1 . toda 
a hbt!rdade ; o resultado o provu: · o chefe do 
partido, o catJHão que nlc:viil. as mas~a·s dt1sse 
})nrtido, deixou de 81thlr eleitor IiOr tí·ea vtitos, 
e na proporção os outros. Não mo~tra isto que 
a aleil,lilo ,foi di~putadu palmo a palmo, que os 
dous parhJos só colloonriio no terreno em que 
devh\o s sr uoUooal\os 't Estas consideraÇÕI:ls bastão 
para justi~car plouameute quo houve em ~anta 

Anna .toda a. lib.e.rdade de voto, não obstante 
apparecer o protesto de um dos membros da 

· mesa, que serido valente ,pela penna, quando 
.vê . povo reunido, talvez por .causa doFi seus 
pec_c .. ados, àcha· se logo assustado. (Risadas.) 

·Nao s11be or ue os senbt,res Utl tanto s 
occupãriio c0m. a eleição de Snnta Anna; ·não se 
occupárào lguahnentn . C')m a do S. José, ondo · 
uma casa pia foi convertida em n•achina de 
guerra eleitoral ; n por ue não se lembréràó de 
um procura o r a casa o m1ser•cor 1a, que a11dou . 
de porta em porta allici9ndo votos, ameaçando 
os inqúilinos das casas pcrtenceutes áque!le pio 
estabelecimento . coro augmento de alugueis, no 
caso de não votarem na chapa que apresentava I 
Será isto liberdade de voto l Se é, é sui gene,.is I 
O que ha de. mais iT1>moral e revoltante d,, que 
converter a casa de misericordia ern agento 
eleitoral, e desnaturar uma. instituição tão sublime 
para por meio della.. véncer uma eleição. · 

O Sa1 PEnEIRA. DA SILVA: ~os inspectores podem 
ser convertido:~ em s entes eloitoraes I I t · -
é immoral. . . . . · . .· 

O . Sn. Jos&' DK Assxs:-Quem converte.u . os 
inspectores em llgentes eleit~rues ser.ão o ~artido 

13 nilo apoiad'>s.) 

O Sa. JosE' DK Assxs não lli\be lle por felicidade 
ou desgraça sul\, lê todos os dia\! duas folhas Llt\ . - . 

' I -. rulenéia. e exaltanH~ilto, ~aior ir1tolarancia do que 
lli:lssas duas folhas ; nau lla apôdos, não ha 
couv1oios, uão lla injurias que não sejão nt!llas 
lançadas C11ob·a a camara dOs · daputadt)s. Com
binando as pa.lavr.as do_ Sr .. deputad? a qtteu1 
respuu.lle e CUJúS mteuçol:ls al~ás tespu1ta, cou' o 
qut:l dtzl:lm essas folbtis, rece1n que nisto haja 
algum fim, alguma·cuus~ d~ occulto. ·. · 

O Sr. :r;u.rttnhos niio pôde , Cótnptehen!ler 
por que mot1vo os st~ullores que hoJe tanto se tent · 
pronunoindo contra as eleit;ões do Rio de Janeiro 
quando ~e pôz o re~pectivo pRreéer em discussão: 
guard~rao u ~ulenct?, e se reservárão para esta 
occasiut,, em que nno se pótie ~lntrnr no de&Nl· 
volvimento e aunlyse do !JnrAcor. Limitará RS 
suas reflexões à P.l~içuo dA Sautl). Anna. 

Da pritne\ra vez que faltoU: emittio a pt·opo~içff•>. · 
que nitovio. contesta~ a, de ,que ~as actas da eleiQÜO 
das parochtas d? ~~o da J a~umo, quo for~o pr?-

, -
toral, de quo fe1. parte o Sr . Mnttoso ~ nada 
coustava ooutra a . validade da eleição, Oru, á 
vista. tl~!sto fuoto nlio devia a o~~ tnruissão com toclo 
o fnudamtmto COD!lidernr bna a eluiçào de Santa 
Annu 't · 

M11s di~s~·~se que a~ rtlpt·esent~ções ttazidas á 
(~lli!HH't~ hnhao produzatlo tlll (·ffél~o ua opi tliito 
publ!ua, q.ue bern provava a conv1cQ~o ge•·al que 
se t1nha formado sobro a importa.ncHl dos aooil
tllohnento~ · npreseutados: força é pois mot;trar 
qunl 1:1. moralidade desses . documentos. Oonatuo 
elles pela malor part~:~ de attestados e justificações 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1423- PÃjgina 6 de 7 

SESSÁO liM ll DK MAIO DE 1848 59 
feitas perantes jui ~es D_J.unicipaes a de direito da 
comarca; em que JUráruo como tostflmtinha!.l os 
interassados nas eleições .os mflsmos que forão 
vencidos. Por PXemplo, para se moshur que . 1\ 
eleição ela .paro~hia do Arrozal ni\o se fez na matriz 

uando isto adia · ter lU ar a resentárão · um 
attestado do rnissiol'lario Fr. Eugenio de Gen•1va, 
querendo couverter a missão religiosa dei!ta frade em uma missão eleitoral. . • . 

' . que dêm o exemplo. 
o sa; FERNA.Ní>E>i CliAVJ!:S :- Mas quem é que 

fez isto 'i' · . · . · 
O SR. ].>ARANHOS :-0 nobre deputada tem multo 

boa metnoria ; é um bacharel ••.. é um daqueU~" 
que .tambem se recc·utão parll o ex.eralto. (llisac.las 
prolongadas.) . · . 
· . O orftdor conclue. declarando qua não teria 
fall.iHlo, se não t.ivesse sido provnaado. Se licito 
lhe . fóra . tratar agora da . el!llção . da provlaoia do 
Rio de Janeiro 6lltr~Arla no àXI:Une dvs meios dtl 
que. a opposição ançou milo · para IRputar, a 
mostraria o procedimentll que teve 'a rehaoão dtt 
córte, . mandaudo pot· acontãos na v espera da 
oleiçi\o admittlr uns e excluir Olltros vot:.mtes. 

o Sr. Pereira dl.\. suva, depois de dar 
os utotivus por qll~:~ não fallou quando se apre· 
se11tou o parect~r sobre a t~leiçiio do Rio do Ja.nelro, 
entra oa mataria. . . . · 

Não tendo G Sr. Paranhos querido eütrar no 
exame dos mllios de que <1 partido, então do. oppo· 
siçãu ao govArno Rllral e provlnoial,lauoou mão pari\ 
disputa•· as eleições, limllar•se·ha a pedir ~ ca.BI\ 
que, avullando davidamente a foroa com quo 
então astn.va o gov~r1io geral e pt·ovlnolal, e os · 
elementos de que podia dispôr~ a de que Stl 881'Vio, 
abusando ~ontlum~mente .das proprttl.l! lols, e 011 
poucos. menos de que a. oppot~içllo ·podia dlt•pór, 
reflíota se um partido que eut taes . circum11tanotao 
consegue ilwluir tres .de seus co,reli~iouarlos na 
dllputacão. além de supplentes mUJto votados, 
não teria almwoildo oompltJto triumpho e a!)re· 
1:1entado uma dt~putaçào toda sua, caso o gov.t~rno 
não tivesse lanoado mao desses lneios, e . se um 
tal p~ttido nilo represenlà a Ul&ioria da pl'OVillCil\. . 

Quiz-se dizer que não ha·v-ia muita dignidade 
uos meios que empregou a opposioão para oom
~ater o governo ; nuul quem isto alegou. é flllt~e 
1uteresllada~ era vlóe- presidente e seorettu•to, faz ta 
partti do governo i e rião obstante tudo isto, não . 
uprt;seutou úut s6 · fuoto que provasse a suo. 
asseroiio, quer IH\ camara, quer na ootnmissão. 

Pouco attendivol . Ibe parece a refieXtlo feita 
parà mostrai' n ueuhuma hn~ortt\nl'ia dos docu
mentos Rpres~:mtados .· pela opposiono, oomo, por 
exemplo, o atteilt~do da Ft. Eugenio de Genova. 

Onde devia R opposlção procural·os senão nos 
.lugares onde lhe erão pelo menos facultados ? Na 
secretaria da presidancia o niio serião. . . . . 

O. honrado membro, creio qut~ pelo Ceará ... não 
ó pel•> C>lará 'l · · · 

O SR.· JosE' o1~.Assrs :-'- Ainda duvida '1 
' ' ' . 

O Sil. PgRÉtnA. DA. StLVA. :__:.. Não .me lembr.r.va 
a rovir · · · · 
(Rasadas.) . 

ó üobre doputado pl:llo Ceará cli$Se que o par
tido que fle nchava t~m '>pposlçiio ao ministerlo 
de 23 ~q Maio, e ao então presiden:te da provin· 
ela, tH\o considerava legaes senlio as eleições 
etn que elte · hllvia venctdo. O orador se porsnade 
qne ao Sr. Assis escapoU esta proposição no 
fogo da discussão; nunca a opposição a avançou 
llll~ta goneralidnde, pelo contrario ni\ll dttvida 
que em algumas tn'gu~ziRs o governo alcançaria 
a vlctorlil, porque nellas ha homons que sempre 
vulil•l " favnr do governo, quatquer que oll6 

, n . a rma m em. que, se a oppos1çao 
1\IJ 11ordeu em outras foi porque riellas o govetuo 
domltlllu püla violencia e corrupção do t~utão 

rualriL•nta da . provincia, · e paiS\ applicaQão .. de 

roJ·•Ita, é ljtle em · qualquA.r outro paiz seríão 
tit;pt!llldOB pela indignação . publiCR; . 

o Sa. Joss:' DB Assrs : ~. o nobre de . uttldo 
o vo ' o em mut os co egwR em que vencilu. o 

govert1t1, · 
O Sn. Ps:a.EIRA nA SILVA : - Istó prova que 

muitos que RRhirão eleitoros do govarnn entendiiio 
que rlevião ter eoosoienola. (Explosão de apoiados, 
8 risadas. ) . · 
.. Ur.t. SR. DEPUTADO:-Logo, boa . escolha rei o 
govl)rllo. · · 

O Sa. PEtnm\A nA. StLvA:_;ISto prova qua muitos 
. dos êleitotes ft~ilos pelo presidtmtEl da província 

do Rio de . Janeiro uii.o se quizilrão suborchnai' 
por outa e sua propna 1gnt a< e a uma c. 11~a 
que .o . pt'tl!;idente lhes apresent•,\fa, e entt~nd~rao 
qtiâ d!!Viiio· dar ao menos · um ou outro voto a 

. um membro da opposioiio ; mas . estes forão em 
Ui p quen n me o . o a 1 

que tiverà'l. O:i candiclatos dtl governo. · . 
Oonttnuaudo a sua resposta, o orador . aftil:ma 

.ser inteiramente falso que militares and~ssem 
violentando as eleições, . e cabalando . em 81inta 
AnnR no sentido da opposição. Não póde tambem 
qualificar de pouco valor os protestos que appa
recêrl\o · na mesa como . apresentados · por quem, 
senLIO valente pela panna; não o é quand() cercado 
de povo: o flloto é que o protestante conaer· 
vou~sa nt\ mesa até o fitn da eleiQiio, e que fez 
o protesto na · conformi~ade da lei e':ll cumpri· 
meuLo de um dever, pms qua o ~ropno eubdele· 
g"dn daohnou que havia força JUnto â igreja; 
a perguntando um membro da maioria da mes.a 
ao juiz da paz se fóra elle quem e mandára 
chamar, oste respondeu que uãu, e o subd~legado 
declarou que fOra. olle qUem a mnndt\ra vtr para 
ntanter a tranquillitlade. . . . 

Niio vê qL1e llo faot•l de hava~ pouca d1ffe· 
· n'l obtidu~ o la o osi •ão a a 

muiori11, a e possa inferir q ua as eletçods ot•ao 
vestaas, untes julga dever tirar d~qul <?Ulra oon
clusfil) e é qut:l, se apezar das v•olenc1at1 empre-

. gadas 'por parte do governo, obtevo a oppOSIIJiiO 
um resultado quasl. l{tu'\l ao goveru~. el~a teria. 
a maloria se .tRes v10lencias se nao tlvos~em 
~mprt~gatlo. . . 

Apresentllu":'_se . . esto ~\o to . como d,e'!_ltlllst.ratt vo 
dtt que st1 tu'(' pllss!lrao estas elaJçoe!l ooru o 
olhmol'' sepu\ôbral d~:~ 1841). Se um , tal tugl!mtmto 
póLle ewr u.oijltu oomü exa.oto, multo dopo~ úlle 
ílontra atJ oleioões da 18H, em (}Utl os t!ltJltures 
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bcmlo nenhum voto aos da opposição: a então 
força ·~ concluir que as eleiçõt~s de . 1844 forão 
filhas da violencia, contrarias á. vontade na• 

ciN:Jà .· ~escobrà · .. dé extraordinario no fac~o 
apreséntado de o procura~r da casa da !!!lstirl· 
cordia andaa· pedindo votos a favor de candadatos 
P"r . quem .tinha sympathias. Nii._o obrlivl!- elle 
como particular 'I Estava no. seu .dir~ato. ~dnnra-~e 
porém· que tantc hortol' mspue_ um f~cto. tao 
simples a al uns senhores, a uao lhes msp1rem 

· · · re ou o 
ex-presidente e ex·vice-presidP.nte e l!ecretario da 
proviocia. do Rio de .lanéiro. . . · 

Nilo se sabe se 'Veio a peUo a e~ei~JiiO d~ ltabo · 
rahy e não sabe mesmo se as ulformaçoes que 
se d~rdo na casa. forno bebidas em .fonte fals~; 

·mas o que póde dizer é que a prova mala eva· 
dente de que o partido a· que o orador pertence 
é tão forte em Itáborahy que não sdmira que 
tivesse vencido em 18!2, quando em 18!7, por 

· occasiã.o da eleição para senador, apezar de 
todos os esforços que o governo emptegou, elle 
não pôde vencer. . · · 

Fallou·se em perludicos. O orador. não toma 
a responsabilidade por nenhum de a_eus redacto~es ; 
pód6 mesmo e~tar · em contradicçao com mUltas 
ldér.s desses redactores, eri1bora sigiio os mesmos 
prtnclptos que e e. pro essa. . am em exts . e 
uma folha do lado dos senhores a quem responde 
que cobr.e · dt. impruperlos, de b~l~ões e de t:a-
lumnias àos seus tidver:isrlos pohtH!Ot!. . 

O SR. GoMES na: MENEZES ceda a palavra. 
o Sr. Gomes dos Santos por considerar 

a_qut>~tlio q_nn se tem moyi~o fõra da <>rde'!'' 

que ddpois ~ottheceu merecer; mas~ vislu que· o 
Sr. presidente · declarou estar na ordem, . como 
deputado pela província do Rio de Jan3iro euteilde - . - . . 

Para tiesculpar a pouca attenção que deu a · 
. esta discus:~ilo até o rileiado delta, lembra à casa 
que a eleição pelo Rio de J!lneiro já foi. approvada, 
o que é facto constante nno ser peramtttd.o atacar 
deliberações da assRmbléà. Fllz nota,r aanda q.ue 
os Srs. deputados seus cullegai pelo ~\o de Janearo 

. que· se séntão do lado. oppo~to, levados, . como 
· disse o Sr. MaLtoso, pela sua delicadeza. e .n~o
dastia, pelo. pequeno numero de se_us Cll·relrglO· 
riarios, e palo respeito e conslderaçao que eoosa
gra;yão A maioria da casa, julgárão dfl~er guardar . . 
ség11ido por odoR os seus c<.illégas em opinião. 
Be·m longa pois estava o orador dé esperar que 
os motivos de .delicadeza e inódéstil\ cessassem 
com letamonte e trouxessem ó. casa uma discuflsào 
que, em seu. 1 lllZO, por delicadeza não deviB. ~e r 
trazlda agora. O que quer dizer atacar uma eleaç~o, 
quando tlão é perrnittldi> provar de uma nmnena 
evidente que . ella foi livre e muito leg•1l? Mas 
dPixf\rá esta .observaçi'io e passnrá a outra. 

Entende que o Sr .. l.<'erraz asta~a ~uito tlo 1Hru 
direito quando trouxe ó facto aoontectdo em Santa 
Annn, e ig:1almente o .Sr. Paraubos. qualtd~ lhe 
respondeu: nenhum desses se~hores .ax,orbttou, 
mas não assim aquelles que, nao se ~umtau~o-a 
atacar a eleição de Sa.nta Auna, a.taoârao n úletçao 
toda do Rio de Jahélro. · 

Não lhe pareceu. muito oohgruentes o~ argu. 
mantos l\presenttldos. Po.r exemplo, para msi~u~r 
que houve vlolerióia e fraude na ttltim~ !:lleaQ~o 
de Santa Anna, lembrou-se que na anterwr hav1a 
n Opposlçlio 'Vencido naquella freguezia, esquecido 
quem apres~ntou este argumento que pôde ser 
retorquido cllando-so o outro fr.cto de que na 
eleição anterior o resultado da freguezia do Stlora· · 
mento ft)i favornvvl llr> goveruo. 

ALGUNS Sn:NilOlUl!s:-Eató. enganndo. 

da opposi<.;tlo não foi tão C•3mpleta como na ultima 
el eiçi'io . . . . .. . . . . 

ALGUNS SENHO.REs:-Foi quasi o mesmo. · 
O Sn~ GI1MiilS n•.ls SANTOS entende que seda mais 

llluvavfll o empllnb.o da•tn~lle:i at-tnhorPs quA agora 
t1\nto l}laml\o contra 11 framde e. vil)l•mda, lia nunca 
il tivess~m ·allmitLidn, c.omú infelizmente o provão 
algnns facbs qne apontn. . . . . 

Mostra l!~mbem que a difficuldude dR opposlção 
em obt•ll' documentos . niio e rã(, tão grande como 
se pr.asume. e que ella nii•l deixou de empregar 

discussão, porqJe <la priuieira vez fàllou em 
Santa Anna, da segnn.Ja ua eleiçã•> do Arrozal·, em 
quo ainda se não tinha fallado, e depois1Hll S. José. 
Ora) por maior ·que seja a moderaçliolle 'lUõ cada · 
um esteja ravestidt•~. crê que não p6d13 deixar de 
:raetificat·. eertoll factos, !.lprésenlatldo·oa em sua 
verdadeira luz. Entrelànto não abüsarA: coiabe
cendo que a discussüo es.~t\ um pouco fót·a da 
ordem. niio a levar!\ mais longe. . 

A di~cussão que se abrio sobre o parecor da 
· llommlssàu de po\lore.; níio podta ter a largueza . . . 
dl~ HO de Abril, a assemblná géral devia reunir-se 
no dia 3. de Maio: a cnmara tinha resolvido 

tle a eleição de todas as provincias, ã .ex~epção 

portauto possivel entrar no exarne ·. r~gulllt' de 
todas as eleiQões; principalmente . com 11 nova 
lei, quo exigia · ttu1tas . forcualidildos e cornpl_ioou 
tanto o pro~:esso . eloito~al. E\:J as prinoipaes 
considerações por quo alguns . senhoros não 
entrArão nesta discussão, e tambem pelo receio 
de azedar os animos, . e porque se persuadiiio 
que, estnndo certos fnctos provados, el~~s . não 
ftcsriiio perdidos parü. tJ pai:r., e .Podermo ser 
invl)c.,dos para se reformar a lel ~letto~al quando 
st~ tratasse. do seu ex.atne, como JIÍ fot proposto. 
Eis as rRzões pnr que algtms 9enhoras llão 
en trliriio nesta dlscnssiio, o sa o orador o faz 
Rgúra, repete que é simplesmente para rectiftoar 
M:rtos factos. 

tltn destes factos é. · relatl v o á alt:!liJào de 
Sant'Anun. · 

Etn todos os dias que dut•ou a . eleição, vio o 
oruUor forQa de permataéntes o pedestres armados 
do cauetes t\ porta da igreia, autoridades policlaés 
e guardas . naolonJ&es. Nuo foi elle só que pre~ 
Mnciou este facto , algnns illustres senadoros 
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o vi.rão, e · vi o· o. tatrlbiÍrn u população 

' ' . · tamonte o ornuor n:\o -vh\a annuhcíar á ·cal>a 
urita ' falsidade que podia' ser itiuuediataulHnte 
dfl!Hloberta. (Apoiado.,·.) . · · . .· 

.Utti dos. m tSRrins fez . prntesto ém cada uma . 
· das .~t!>'sões; o presid~nto diZLl· ()tie nào em elle 

Qtlfi tinlla ma11dBdo vir . aquella fori;tl·. ·O or.adot· 
deixa iLOS Srs. deputados o uvuliat qua~s pu•lií'io 
ser \\S COIIS3qUe11Cias da' pre,.;et\ÇO. dP.Sia f•HÇI\, 

· e ·se a autoridade reputava a i1piili i'io da freguezia 
tanto a seu favor ·quo n pudes::ot'l dispenNar . .. 

. Filllou •S\1 em .um do:~ mesa rios, e disse.-se que 
ell~ tinh · enna do ue 
ecitr~:~ o povo. Q 'll6111 Lem ' COfllg"I:!ID cum a Ptlfl!IB, ' 

· tambelll tem corngem civil. Nàú crê ·que SP.ja 
tis til . o lugar mais proprio . \)llrn, neüberlado corn 
a irrespoiH•abilidade lançur · sobre os outros n 
accusllçiio de cobnl'clia. . 

Fallou-se na P.leíção de s~ J()sê . . A este respeito · 
lembru·stl· \le ·um~~o c\rcumstancia qne o orador que 
o precedeu não nHmcionou, l!lBS da que . se ha 

· de recordar, e é o . das cadulas cal' itn'bndas · por 
ambos os lados~ eritregilés e passadas pelu policia: 
abuso que · tnmberri se praticoU: n·> Sacramento 
para que . se pudesse · éertHicnr em que sentillo 
votavu ó votunttl, com nliinifesta violação da lei, 
que . . <Juiz que · n~nln~mil. ~utóridade nq · mundo.· 
pudosse prescrutar qual fot seu voto. . 

Trouxe-se tambem a éleiçt'io . do Arrozt~l, 
ferio-se o ac o e nao er st o n e - · > 

·na igreja. M~s · o Sr. ·deputado que presiJio a 
todas as eleições do Rio de . Janeiro; ontrciu em 
t i1das ellas e as dir;glo, não se lembrou de outra 
cil'cumstímcià, .. como por ex.emo}o; que . cou~La 

· po>r documentos irrecusaveis 11Ue a eleicito foi 
começada no · dia 8 e transferida pn.rlí. ll dia 21 

· sob varios pretextos; ntio . t:Se . lembro~· qtte a 
urna roi · \e.vada m\ s · , . · 
offereceudo· se varios cidildão!J p11ra a guàrdarerp, 
mio lhe foi isto perntittido. Temos por ounsa· 
quencia u~a eleiçàu .. sabida de uma _urna cujo 

. '. . .. . 

eriio muis interessados utl. I'ILliçào. · Ntlo tie lembrou 
tutilbem o mesmo St· .. tleputlld,o e o vice· presidente 
que violou il.berta.mente . o ll.rl. G3 da lei, quando 
na vaspera· da eleiçdv alter,~u collf-lgio~ t!l .. itoraes, 
como o de Mn~é, Oant~~ogallo a ~ovii Friburgo. 

Oitando a disposição da lei; mCJstra que é 
inteiramente inft1ndat!o o t,Jue se disstl a . respeito 

. da relação da. . oól'le, <> para melhor . provar ta 
in?pRrcialid.ade cqm que · tetn procedido aquella 
t~1bunal, 01ta v.auns recursos que têm si,lo · doei~ 
dtdus, ora a favor de ur~1, orll a fl\vor de outril 

---- - - ----

Sessão em· t ~ fie Maio · 

. . . . . . ... . 

SUMMARi:o.- E~pediente.-- Requuiment~s : sobre 
. bens naoíono.e.'1 na p,•ovincia àCJ Rio G,·ande 
·elo St{l :. sobre a lei das t1leiçl$es.- Pat-ec,n·es 
de commis:~ões.- Ordfllll du d1a . ..... Continuaçào 
da dücus.~éio do parece•· . sob1•e as eleiçõP.s da 
Pat•a hylJa.- Discurso do S1· • . Gomes de ilf enezes 
sobre ·as eleir,:õe.~ do Rio de ·Janeiro.- PropfJsta 
lj.o ;~~"!r:nô subr.e _}ncomJlatibiLidades e re(o-rrrus 
J.Utlt~tarta. ~Ele&çoas .do Maranhc1o. Adiamento. 
~Eleições do Rio de Jáneil·o. Discui'so do 

· .A's 10 horá!-1 e mt!ia da manhã abre-se a sessão 
lê ·sa e · approva-se a act~ da antacedente. · ' 

EXPI<:DIENTS 

. o Sn. lo SECRE1' ARIO lê os seguintes oflleios : 
1.,0 Do ~~· ~. tnmistro dos. nagocios estrnngeirus, 

pedutdo se m~:~ · marque dtll .e hora part1 apra· 
.. stln ta r . o relutorío tia repactiçR.o a seu cargo. 

..:.... O Sr; · pre:iídente designa · amanhã ás onze 
hor11s .. 

2.o Do Sr. miniátro da justiça; pedindo igual
mente din e hora para apresentar ó rtJhitorio da 
stHl t~par~ição. -O Sr. presidente marca amanbii 

. .3.o D•l Sr.' ministto da marinha~ em que poda 
li ta e hora pat'l\ . apt·a~entar o seu relato rio.- . 
E'·l)Hl lie!\i~nadu amanhã I\ uma ho,·a da tarde .• 

4: .o D·) Sr~ ministro da guerra, fazend1> · igual 
nedido . ...;.. E'· lhe designado amanhã depois do re
lato rio da repartição Ja . rnadnha. 

Reurette-se : · · 

de Manoel 
ordum . 

vadu sem debate 
o sll~uinte requerioumto : 

· t< Pura cumpt·imento do al't. lt'> § \ó da. CQl\· 
· stltuiçlio; ráqu~iro quo · se pe~a ao governo que, 

r s i vent,~rio 'do bfllis 11aciouaes 
e prt•ct!detldo a outras indugaçõus, IIJa · e euv 1.1~ 

. a esta augustl\ cumara uma rtJla\ii\u . oircumstall· 
c inda. de tod•1s os mun p•ls e terrt~ttos que po~tenciiio 
au.o~ povos de ~issõt~s dusde a . sul\ ounqut;.: t t\ ·em 
tsot até a. t'tJvolttçU.o da l8B5 : büm 11omo daquelles 

. lJlltl a nação em algu111 ·tempo r~serv11u . . Plll,'l\ seu 
lh:lu em qul\lquar. outru parte d~ p!'ovwctn do 
Rio Grandu do Sul, a cuja posse tJUu perdau, 
dHclarandn ·se os ml}t.ivos por que,. qunes são os 
lluvos P.ossüidt~res, e. t]llll tHI os seus titulos; . . · 

« Asstlll tnl\HI reque11·o qúe lia poça_ ao gover11\.l 
informnt;Õt!S 13obro o destino quo ti verão os do .. 
cutnoutos que lho fori'io rêti1ettidos _relativos ao 

· t'ÍilCào nacional do Rio Piirdo, afim dt} ser . ello 
teiviudicado, Yi!ltO ser VOZ publlcn que é ptO• 
pd~~ia~\~ dl\ rtaQ\\01 a que:l e~ teve na . sua. \)o~s6 
pa<lltloa por espaço de ma1s de {)l} tlllnos, segundo .. 
u . tostem unho d ~J · todo~ · os mot·auot·es .anciãos 
daqutJlla cidu.de, e tlo úuja posse, a~sogurt'io elles, · 
foi a mesma nac;ào . t!sbulliu.du. pot· snutenvn dR . 
t4;1h\Qão de~ta côrte obteptlciainenta obtida·. 

- - - --- - - ---- - --- - -
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,, Rio de Janeiro, 12 de M~:tio de 1848.- José 

Mar~ins da Oru;a- Jobim. '' 
Entra em . discussão .o seguinte requtlrimento : 
« A commh.são 1 ·oecíal· encarregadt\ de · r.ever 

a iei reglllamentar ' lS e}Ui~ÕC:l para propór QS 
n1edidas ue "ulgar MtlvP.nientPs, requer ue se 
ptlção ao governo coptils as ec1so.es p~>r e . e 
dadas ás queslõlis suscitadas sobre a mt~lhgen~ta 
da sobredita lei, qü.é por venturt~. Stl não achar 
iu1presa~; · 

« aço a camura c os 
do 18-18.- Moura 
J. A. Ca'"''llo. 11 

E' approva«t(), depois de breves observ IÇÕês dos 
Srs. Gome F de Mi:mezes e 1\~oura Magalb11es. 

PAREOERÉS l>E COMAIISSÕES 

Entriio em discussão A si'io npprovlidos sem 
d~bate os seguinte:~ pareceres da cllmmissão de 
justiça criminal : · · . · . 
· 1.~ Indef.;rindo o ~oqueri~ento de José Antonit\ 

cipal de . Guaratinguetâ, em que pede a revisão. 
·da lei . da . roforma, sem que seja apresentada a 
proposta do governo enUnciada no discurso da 

· cor~a. . · · . 
4.o Entetider1do que por igual Ulülivo nada tem 

que propõr Acerca do .officio do gcrverM acompa· 
uhando de uma representação do promotor pnblicfl 
da comarca dtl Ouro Preto. · 

5.o Reniett~mdo ao govorn", ~ara averiguar, uml\ 
representação de vatios c.iliadiios da provincit\ dt\ 
Bahia contra o iutclndenta da inat•inha da mesma 

ro inci ro ~rr · · 
6. o _ Pllra que s~. . tc:a!l'o. em consideração na 

?C~IISiRt> d!" rtlrürm~ J~dlcuu·1a. um.:' consulta de um 
JUIZ . de dareito de Mmas, remchada a e3ta camarn 
em Julho dti 1846 con1 o ilrecer .do rocurador dl\ 
cor a. 

7. o Remeltin1do úl.l governei varins represen
t&\iÕee cuntra. o tenente-coronel Joaquim José Luiz 
de Souza. · · · 

8.0 Remettendo igualmente ao governo varlas 
petlçõés de presos politicus para sobre ellas provl~ 

· denciar C(lnvenientemente. . . · 
F1oll ndlado o parecer da tn~s.ma com missão sobre 

uma representação da oamara de S. João BuptiRta 
do Presidiu t~ul Miuas. · 

ORDEI\1 DO DIA 

Oontlnunção dã discussão sobre as eleições ·. da 
provincia da Parahyba. 

O Sr. Gol'nE'8 Men~:r.ei!l ni'ío póde ooncotd!U 
COi:n o prhlOÍpÍO que apreallntou bolltem UOl rttibre 
deputado peln Rio de JaMiro, rie qnll . as opposl• 
ções nas lutas eleitorlleS estão sempte de pelor 
(\ODdi no . . A o osl õo na\! lutas oleHot'Bf::\S tern 
vantagens ma1s :rear·s .•• 

o SR. PEREIRA. DA SILVA lll OUTROb SENHORES:-
Oh 1 Oh I (Hilaridade.) · 

O Sa. Go~ms llE MENEZE:s:- Eu pf>~o q11e ainda · 
que aonsidt~rAiil esta ()pinião um puta!lo:w, oução aa 
razões ~m que 1\ 1-Jret~ndo funil" r. A~ opposiQões 
podam ameucat· e nmeacar individualmt~nte, sem 
que sejn ffulil pt'ovar 4Uô an•eação, porque sempre 
têm a !:leu favor o nr~otutrieitto-oomo .ó que amea· 
çiunos ae nós nuo temos o poder, fie 11õtt luto · 
telltos aR graça!! ?-Quàndo um gover110 nii.oó novo, 
a opposiliãu quanto ao nttlgo'-promessa-t~stl\ em 

que diz a lei ua elei~ões no art.~ l , não acha 
que 5 ou 6 permanentes á alguns pedtuill·es. s~ 
putt~sse considerar ·com'> arrut~~mento da . tropa 
ou como ostentaoão de força m1htar. · . 

Quànto ao argumento · de que além da · foroa 
que estava fóra da igreja exis~ia na Igreja o 
subdelegado, observa q.ue . se a presença de um 
empregado pôde aer objecto . de coacção e de vio
leMia, deve-se então ndrnittir que na razão da 
graduação da autoridRde t>stá a suR influencta, 
A que nesta oRso .achando · i'!e na igreja o juiz . . 
tRnce, .trabalhando para o ladoopposto. devia · 
n sua influencia ser mui~o mnior •lo quo a do 
su bd·Jlegado. · · 

I 

que quando esta\'iio no poder homens, cuja mar· 
Clla pol\tiCR lhe agradava, empregava sempre 
todos "\'ls esf•1roos para coadju val•os, pergunta 
como prestnrie 110 goverl.ll) este seu apolo quando 
ocoupava o lngar de chefe d.e poliala ? . 

Pergunta Igualmente se 11eaao os juizes de 
direito quando querem fazer oppuslcão devem tam
~etn pedir a sua dem isai\o, assim como a pedlo ó 
Sr. Etizebio.... · · 

O Sn. Euz&uxo DE Qulüaoz faz aignal negativo. 
. O Sa. Go:MBs oll: MENEZES:- Então os juizes de 
direito po iem ir promnvar a eleioiio nú 1:4entldo 
da .sul\ ophtlno ? . 

0 Sa. PEREIRA DA. SILNA :-Q chefe de pollcla 
é o IH'aço direito do guverno, é empregado de 
cunftança. · 

o SR. GoMES DE. MENEZES apresenta cümo o 
maior 11rgumento para provar que as eleições de . 
.. . . ·o feitas · sem v10lenaia, que . o 
8r. Dr. Juào Antonio de Mi~nnda, que dirigio uma 
reprllsentação ~outra to~os . os col\egios gov2r· 
nl_stRs da provmoln, ped1tldo a sua annullaQaO, 
tltll\ tratou dl\ freguezi" de. Sant1Anna. 

Quanto ao colleglo de ·Oàntagallo que se apré· 
senlon como tendo utn excessivo numero de 
elflitores, observa que de 1842 para cà alU se 
crtll\rão duas freguezias. · . 

O Sn. l>AOI!INO ·:- E' 'o masmo terrltotl11. 
O Sa. . . · GoMll:l:l D& MENEZES:- Mas onde Stl aol.la 

. 11~ lei que a divisito de territorlo deva diminuir 
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na fragüPzia que fic!i dividida O nlitnero de elei ~ PROPOSTA SOBRE A8}NOOMPA~IBILIDJ..DE9 
toras? · I 

! 0 SR. PRESIDENTE nomêa a depütação qUe .tem 
Depois de r~sponder ás d_uvidas apresentadas · .. 1. de receber o Sr. · visconrte de Macabé, ministro 

sobre os ·collegtos de S .• Tt~ao llo Pr111clpe e do do impArio, . o qual é introduzido com as fol'ml;l~ 
Rio· Bonito, nota o orador qua o Sr. Per.eira da . lid ades do eostume, toma llsssnto ao lado dl 

anetro, apezar e . utar com a pn tcu~o e com 1 

muitos ·Obt~taculoa: mas pede a esse nobre· de· I 
putado qne rliflicta, que elle não foi votado 1 
na prnvincia do Rio de Janeiro como homem de 1 
parUdo. I 

o SR. PEREIRA. DA SILVA: -Ettl 'l Todo o mundo 
sabia em quem votava; talvez que as opiniões 
de ontroM não sejão tão Ctlnllecidas pelas mudançaR 1 
que fazem. . · · 

O Sa. GoKii:S nl!l M!!:NEZES Insiste em quo o nobre 
deput•ldo não · sa apresentou como homem de 

O Sa. PEREIRA DA. SILVA:- O nobre deputado 
tem metaphysicado hoje multo; 

PEREIRA. DA. SILVA!- Assignei. 
O SR. Fsaau:- Que bella discussão I 

. O Sa •. GoMES · DE MBNKZEs:-A circular dtl priu ~ 
cipio da elllição, ou a circular de agradeeimentt> 1 

O SR. PERE:Ia~. DA SxLvA:-Houve umR circ11lnr 
dos chefes, o houve uma cia·cular •bs candldatl)s; 
assignei uta dos candidat(ls, (Risààas.) . . · 

b SR. GoMt:s DE MEN~ZES considera a entrada . 
de . tJ'es deputados tia opposição na deputação do ' 
Rio de Janeiro como urua prova de que ü tlp· 
posição ta.v~ toda a Hberdad~;~ na eleição. Nóta 
i\ O· uiars . que a córta e a provin~ilt do Rio . de 
Janeiro são o centro das. o eraçot~n do psrtldo 

os no res epu n os, o qull govtJrnou s a . · 
vhicia por muitu tempo, enb·etanto que o parlidu 
actltal ll8.quaLro anuos que tem vid~. mas Vida 
combatida e contral·iada (apoiados) pela intriga .• 

dlt.los Ütl governo geral, . que nunc!l lhe deu o 
iíletui.r apoio. · 

. O SR. Psn~ll~A DA Sll.VA:-Oh t Que ingrt\tidão 
horrivell . · 

O Sli. GoMES DE MENti:ZI!:s:-Eu não fa\lt1 da um 
miuisterio, fullo · de todo~:~. NenhUtll minlsteriu 
da 184:4 ltH.l'a cá, ~ excepoão do pdmtllro, ·e· nos 
prlu1eiros tempo!!, deu .apoio ao partido da pk'ú· 
vh1oi.1· do Rio de .Tauoiro. . . · 

O ol·auo•· não couacirda na arguiçiio feita pelo 
nobre deputado ~ aJminlstraçl\o flrovlncial. p••r· 
qlit! nlnguetri plantou maior confusão na lei ~lei~ 
toral ~o que os innumeros aviso~ ,que stibre ,, · 
malllrtl\ começárno a appareoer desde Outubro de 
1~46, lavrados paio conselho de estado, o qual o 
oi·adilr considera hojt> .como Um · poder no paiz, 
como um governo, cuJa . organisnc;ão . se oppõe á 
marcha ~~ns lustltuiçõtls dtl ~aiz. O con~~llio de 

pártido oppo~sto ; tucto. tem mudado mllÍS ott 
me~1os, mas o conselh.o ·de estado não tem uiudatto, 
â o nucloú da~su parltdo. · · 

O Sn. I>u~~:sxoJJ:NTE pede ao nobre tleputadu baj11 
de in.ttJrru UIJier o f!ltlU di,;cursú poa· ~ti uchar na 
Btlltl unmedlll.ta o 8r; Dlinistr,, do il:nporio q ua 
vem lêr uma propubta do govorno. 

O Sa. Ju ~ltORttTARiu ,d t!olara que se aoha sobre 
a tnesa o dll;lloma dt> Sr. Tosta, deptlt11do flltlito 
pela provi~om da Bahia, e que o vai ren'1etter· 
à commia~mo de poderes; 

á liberdade do voto, que. é U.ma aas primeiras 
condições do systems i"Apret~elitativo, e consultar 
mais regular e vantajosamente os iateresses da ' 
administração publ:cll, o governo imperial pensa . 
que, para bem salisfazer a uma e outra neces
sidade, se deve estabelecer por uma lei a In· 
compatibilidade da .elniçi'itl de certos funccionario::1 
publicas para Ofl cargos de senadores e deputados 
nos lugares l'lm qull exercerem jurisdlcção . ou 
autoridade. Tondo poill em considoraçã.o estes 
motivos, recebi oruem de S. M. o Imperador para 
ap· resentar a seguinte 

.PROPOSTA 

exerçerem juriAdicçiio ou autoridade. 
· ct Art. 2. o Su por demis,;ão, remoção ou outro 

qllalquer modo,. os funccionarios designados no 
artigo antecedante ltelurem os empregos, . não 
poderâõ ser el&ltos ptllos collegios dos proviucias 
ou das comaréas em que tiveram. exercido ju· 
rh.dicçiio ou aut.oridade. set•fio pas~ados seis mezes, 
contados do dinum que tiverem tormiuadu as suas 
fUOCÇÕPS, » . . . . 

o sa~ Pa&BIDEN'rE:-A Clamaro lomad em C()U• 
slderaçlio a proposta do poder ex•JcuUvo. 

ft, INIBTRO re II'Q•se O()lD 68 orma 
do eotylo, . .· . . 
. o s·a. PRB:BIDENTE :~A propostn vai remettlda& 
á commissito do cuuRtitul 1\o, 

E' introlitu: lló nnvnm.;nte o Sr. ministro do 
imperlo, . que tomandn asst~nto no .ládo esquordo 
do Sr. presidente, lê o relato rio da sua l'Bfiartlçdo, 
e rettn·se com as tormulillades do e11tylo. · 

O t'i,lulol'lo v~l às commlssõeH da casa. 
. E' l1do e npprü'1Udo o par~oer da oommiss~o 
de poil~:~ro~:~ para que torne assunto enrnô deputado 
[lei I\ Bahia o St•. «lt·Bt~mbut·gador Manoal Vit:llra 
To~ta. O n·•bre deputado t~m seguida vresta 
juramento e toma asttouto. 

II!LEJÇÕES D.\ PAlU.liY'IlA. 

Ountln ún u tHsous~ão intarrompldll •. 

o S•'· ~~mes do Mcno;.o.eR mostra ainda 
que . quaesqu~r irr.egularidades qtto po,o~ilo ter 
appfltl'loid·t ua•: eie1çoos devom ser nttribuldtH !\.. 
couru~üo, que neces~uulamente devlão causar os 
lnnunH!ros 1•ffi.cios exvedltlos ·elo govflrno sobre 

mt~sma~ irt'egularidades, t~o sl:l quizer bem conai-
tlel'•ll ·os, n~lo o são em pt•estHIQa ti R lei . . · · 

E' lida t1 ·apoiada uu1a emenda d~ Sr. Ol\stello 
BraHúo, propondo como emenda n•ld1tlva tJ p~~rt~cer 
sobrl~ a~ el•1ições do Morauhiio. Esta t•mendll ''ntl'a. 
elu discu~sào uom o parecer sobre a Parahyha. 

o sr. 'Livramento, depois d~1 haverem 
faltado tão conspicuos órt\dll.res, e de sa achar 
a ct1sa suffioieutomenta elloli\rocl<la, dAvla nbst"'N>e 
de túmar parte ntJsta diSCil!{Sfi.o, : móm10ute tra.~ 
taniio·ae de prlltançQes indivlduaes, que sempre 
acarretlio oomslgo alguma .oi.liosidRde da parte 
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·. daquelles'Ei quem a justiça nõo póde ser favotavel: 

moa o interesse que Stilllpre costuma tomar pela . 
justiça, (\ ·o dt•i!l'jo que · t.t•m de aproveitar a oc- · 

· ~asiãn para fazer alflumns rPflPxões a 1·espP.íto da~ . 
e•;eições da .!'UB prt•VÍllcin~ contra llS quãeA igUül
meute ai-! a li'e,.entou uma lou a re resent:~ ão 
acompan la a 1 e avu a Jssnn(• numero . dtl do · 
cuniE!ntm:, ·O (lbrigiiv a não se alirne11tar a dar 
o RAll voto . symbi,\icauwnte, Vai pois .. fel•,til' R · 

· historia das <Jio) iÇÕC!l de Snnla Cuthatinn, ne 
par e er connexno com a ma ern1 qU!l se 

discuto. 
. O Sa. Pn!i:~IDENTE adverte ao St. deputado q11e 
não pódt~ perrnittir qud . tragn para !l .iiscu"são 
a qua~tão 1la~ .Hleiçõos t.le Santu Catharina, pot' 
ser isto \nte.irauwnle fóra dn ortlem. ·SP. tolr.rou 

· o que se tem di lo a respeilt1 da~ do Rio de Janeiro, 
foi porque . a prÍ!Úeira. Vt'Z ~e tocOU ue.llas tn Ui tu 
na ordem, o não pôde ue~ar a p•tlavra aos Srs. 
que ·fmte••dôrl\ll devor fatiar sobre esta m1üerie: 
ma~ .se permittir agora · qUo se faça expusiçào dd 
historia das eleições de Sllota ·Üatharina ver- · 
orça o a consP.utlr que .sã discutã•> P •'r esta · o c" 

casino todas as el.eit;ões. Pede portanto ao Sr. 
deputado q·.te se reser-ve para occasião · mais 
opportuna. · · 
. O SR •. LrVliAMENTO, it. ·· vista · úas . obsernções 

que àcaba de fazer o Sr. presidi-lute, limita·se 
a · mostrar ·qnl3 o parecer t.lB commissfto ni\o dtwe 
ser a · 

· Depois de ter combntido . o p1m~cer, o orador 
. conclue declarando q\11) o que o tnrna niridil nm;s 

. firme nn sua .convicçiio, é qu~~ · o competidor d t\ 
Sr .. Gl'ar.iauo (o Sr. Ooelho Basto~) · ainrtn não 

. · tomo~ a . palavra, parec~ndo assim d~ alguma 
man~1ra dar. ussentimentt• às observaÇões que s& 
têm feito contra o pRl'ecPr da· com missão. · .. 

EL&lÇÔES DO hlAnANiiÃO 

O Sn. PRESIDENTE responde que sim . . 

PROPO!;TA SOBRE A REFo>RllrÀ. JUDlCIARIA 

A~muncinndo-.se l\ cbegadà Ílo Sr, ministro da 
I' 

executivo, é S. gx. r•Jcebitlo cóm · ns formalidatles 
d_o càstume, toma af!Sentt> ã direita do Sr. pre· 

. s1d~nte~ e lê a segt11ni'e proposta: 
t< Au us rJs d í < • • 

nação, . . 
. « Entre ns instituições . sociaes que defendem e .· 

pn1tegem as.liberdad.es civis, occU})àO Í,!Dportanto 
lug•\r R!l ltlts. organ1cas do processo. Sao ellas as 
que vel'ificdo a acção das outra~ leis, que dão· 
lhtis ('Xistencin putica u realidade effectiva. · 

c• Se · tal in1portanr.ia é reconhecida. uão são 
mellos us · gl'av~~ difficuldat.les que offerece aate 

. t·anw dJ le~isl11çào . .Coll()cadt>s o postos em frente · 
O granJa intereS$0 OQ !IIICÍ.Udade e 08 valiOSOS di, 
.reitod de libürt.huJe, fortuna e vida do cidadão, é 

lltJ uem te · · 
a seg'uraúça e .ordem publica com as .mniotes 
garantias mtlividuaes. · 

(t Essa é Utnt\ das razões por que os 
de rocal!AO das difi'e 1 - · · · -
constit11ido!à com perfaiçil•l P"~l' um s6 actiJ; não 
têm nHscido de um systoma, não têm podido deixar 
de sujeitat'·t!e . ao cnntra-.te da expériencia. · 

igo (:ltÓG8 iSO. 
pelo codigo de 1832; a experiencll\ descübrio im
p·•rfeíçõa::~ etn .tJUil · elle laborava. A lei de 8 de 
DeZt>iubro de . l8U, no intuito do . corrlgil~oB • 
peccou lambem por alguns 1lefeitos que cumpre 

· remo\'er • 
« ·Mu\to utll seria a completa rovisiio da \egl"~ 

laÇI\o respectiva; mns a actual admíni!ltraoito não . 
· leva t.empo para · trabalho ltio Rl'l\ve a Importante, 
tuun Hena por .ventura possivel que o corpo 
legislativo puliel!:~o 'no cunó espaQo de uma sessão 

o sr. 'VVàndertey pedlo 11 palt\vra apeúas apertelçoar e expedil-o, e nem os malbor~moulos 
qutJ ~1110 urgentes serliio talvez decretndo 

parx pro pôr o adiam eu to d 11 tmJelld 11 apresm.tada-~a'fe;l~ll;e :;\;;a~n~e~· ~r~a~ulr:to~::-n~o~r,t~a':;r~t>f~a~e=x='c~l'::u:":~t:i v~a~"i'd':!"e-:-:---
pelo Sr. Olis~ello Branco. . · · unia ópoca. · . . · · · · 

· Depois que a canuua t!Stà can~aua de semelhntito:~ tt Pt~r ostaH consldera~Jiks e neste lntulto, houve 
discussão, em Qlle os Srs. deputados têm ~Sg•• tado s. 1\f,· 0 .fmp•!rllil<lr ·o r uam ordAnar·m3 ua 
as vezes de ftlllar nul\ o - · 
p de ser tmcl!rradn ein ·~unitluer momE~nto, porque apresen asse nos au~us ()S o ' gn as moa. Sra. nt· 
há u tlUUltlru de dis(:ursos que warca o rat.titueuto, prliRentantes dll llliiJILO a prüpO>~ta quo terei R 
propOr·l:le ums o.111.,111Ju unra .60 discutil' conJ·u 1i. honru de lor, o llobru !l qual Jtu•el ailto>~ 11lgUn\a8 . · 
t t l 1 ... 1r obsoi'VIlt'Õ•lll. .· · · · . 

~ !lJ.liElll e a t ~iiQii? t o :ruarnuhão; . lho parace · H No capltulo to t0111 .~0 atn . vis tu extremllr a nu. 
n1u1.to extraordlntltlll, subreluuo quandu na otcif\m · 1 l 
do dia. se acllã11 após. us eleiçõHH da. Para.hybll toridnd~ urlluinal1 n au or.hln•le polioilll, como d1)· 

d I\[ 1- D rituntla u boa sHJruiHi~tt•nçllo d1l JllNtiç~. e attdbuir 
!l!l . u . , aran tllo. tr ·so-ba QlW as eloiçõ ... s do . a priillt'ira llt'BIIal:l iln(iortllnt~s de\nrtl\f,)Õ•lS tló "Odar 
Marl:lll h do são tüo puras 4.ue udo ·haja ttutu .\·oz · · ., "'t 
quo !lO levl\uto paru. impugnRl'as? Ntlo. Dar·HO ba. snéii\1 tl p11ssoas indiOIIlltLS plllll U!'ltimu o op nilio 

. . do s•tlls coucl·ludtios, ou quultficadns por habi· 
. acaso qu~ . s~e queua l!"JVIlr llll~ Srs. deptltutlos li(açtlf'!l uom (htliuiua~ peliiS la(s. A ft~rllliliJRO . 
. qui\ · tenciOnno fatiar llullus, da o poJeruul ft<ZHr, lia culp'' om Cll\<1118 l.ln,lnniur .grwhlade ó comlll~Jttidn . 
· P.l:lt isso quo jâ esgolàl'iio sua~ 'VezeR do fallar 'l 11 utn~ístradt>s perp!ltuus e de antemão desigoatlos, 
Tambt~m lliio. Logo, qual o um· Lle uma l •<l como untào e. xige u ordotn ."ubli":\ e as o. arunlias enHmdà 'l . · t- v .. 

Prupõu pois 0 adiiunenttl parn Hét'. dis<:utido 0 iudividuoaR. O juiz que tem o . encargo de oon· · 
parecer sobra ll!il eleições do rviaraulti'io ln~o dirpois ciliar ll!:.l pattes e concorrel' nos actos eleltoraqs, 
de se ttncerrur a distJussilu do tJ,1 Po.t·uhyha. . nilo ó por cert•1 o mnis proprio pllra axarcer . o · 

o adiauvmto é apoiado a entra atn dl!:!ell~siio. podf't' criminal, o nem mestno policial; é .por i.sso 
. q~e _oste capit•J\o tambem · exLr~ma a . sua juris· 

O Sr. oastello nrunoo sustnntn · a. sua tilcça~. 
eméndn · alle undo ut1o haver n · 
repratlen 11t1 e pe a provincia do · Mtu·urtiHio, e. m\o rncPrn t~ssenciaes psu'R· tlar indopeudenciri nn pi)de•· 
ser couveuietlttl qne 1\ Cllmam dhwutf\ 11111teria:~ uu jli!liclul'io, peltl ~un\'icçtlo t.le q~o seltl . ell11 pet•iga 
grande impnrtanein srm que est~jn cotltplula. u Jll~t1ça, e U!i llberducies publtca~ nno têm ga· 
· Dlt pouco peso t\ razfi,o apresentuda de lpto p11la nwl.m. . ·· . . . 

· ord~m do dia di!ve entrar 1'111 discu~silo o pat·~t:or . << O cnpitulci 2o dirigà·se n dar tllll primeiro de· 
sübrn· ~~~ t!l!liÇÕtHl do Maranhã o · itJitiHH.Ilult\lllunlo ~e uvt~lvitH~Illo no · minlsterio publico, ~ rumitlcar 
tlepo1~ 4UO for decididu aq~ello sobt'tl 1\!1 dU Pu tl SIIU acÇào pelus · loct\lidaea l:lUI quà R· justiça 
rnhyhu, lJnrquu .do mudo. por que vâi 6!;ta dit:iOU!lsào crituinl\t ne<;essita . dtl . n~ti:lntes, ~em os · ·qtlQtlS. 
pócte ser uintla muito detnorad••· ui\o pólio l')tet'.cllr uctos quo sdo iUipot•tt\llttJa. 
· O Sn. Gu'!.ms nos SAN'.tos pede no .Sr. pre· t< Nt\ qualifiMçiio dos jurados, .de quo trnta o 
sldente quo lua h1fortno s& jâ esth oomplato o ottp. ao, pt•atlotnilla a int~IICJtiO do evitat• abusos, 
numero de disoUl'sos quo marca o regitnento. o de knanter sua intoh·a e oonvanlente independen· 
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cia, que é uin dos prhneiro~ ~lamentos que afianção mez d·e Jàneiro, designar!\ a ordem pela · qual os 
a moralidade de suas dt~cisões. · juiza~ de direito de .cada provincia . serviràõ em . 

. u O capitulo 4° tem por fim corrigir a lmperfei ta . taes casos .. Esta desiMnaçãó pela priméira vez se 
disposiçliH do art. 815 do codigo . do pt·ocosso cri- · fal'R d.esde logo. Sempre que . niiv houver .nova 
minai; ex.ilne~ar as par~es o testemuiibas de sua · dcsiguavãô, prev,1lecerá a anterior, qilê não poderá 
as!istoncia pessoal no tribunal dojury por tem pu ser alterada sl:lniio no mez de Janeiro. ·. 

. inGerto e flesnee · , · u . · a <t · s JUties e · 1te1 o que rem · omeados · 
e melhorar algumaS outras · disposições qUe SUS· OU removjdós para alguma provincia, depois de 

· ciliio duvida, ou prejudicão o pr(Jcesso do julgo.· feita a designação, serão considerados como os 
mento. E lia. autor~sa o-; · jurados para que, depois · l~ltim~~ ·desigt1ados, segundo a época ·· .de lieu 

----ld.ue~s .... a..w.tis!eit · · · · · , · · ~ • - • 
t•ecominendar A elen'unwia imp~rial os houtens que · " .8) 1.0 Não obstante a. disposição dos paragrapbos 
por desgraças attrahirão sobre si a comminaçào. anttJcedentes, emquanto não comparecer.o juiz de 
das leis penaes~ . . .· . . direito, procederáõ os juizes ·de paz respP.ctivos 

q Os caps. 5° e Gn a[npliiio os racursos crimioaes. na~ diligilncins criminaes, formação da culpa até 
protegendo por iss~ mesmo . os meios de defesa; e . a pronuncia eX:clusive~ e prisão dos indiciados 
alter!io alguns artigos da lui de 3 de Dezembro no!J termos da lei. · 
de 18!1, que ex.igen1 reíorma. . u S) 8.o Na désigtlação da província, comarca e 
· . 1t 0:! l1emais capítulos da proposto. · dest\uiio~se termu em que deve · ser julgado o indi~iado em 
a melllorar a administra~.lio da justiça civil. . crimes cuja culpa tiver Rido formada pelos juizes 

« 0 juiz tnUllicipal . COmO foi COI)SLituido pela de diruito, . nos tflr[j}OS ·do ~ 4o observa.r-se-ha O 
sobredita lei offerac~ gt·av9s incouveuientt:~s .; nem . disposto no art. 93 do. 1E~i da 8 de Dezembro . de 
ella e111 generalidade ()dia . evitai-os u 1a · ' · · · sacio ou aeeusadar 
que creou mag1s ra os que, pretendendo prafes~a1· pedir oulra do3slgnação, .· e então · competir~ ella, 
essa cRrreira, uilo tiubtio futuro certo, ne1il meios . ouvidú . o proc~uador .da · curóa, .à . relação . do 
sufficientes . de existencia. · · districto, com recurso suspensivo para o supremo · 

« Ellos coulmettetn o j ulgnmento definitivo dos t · il d · · • · · 
. g1s rna .s perpa uos, nc\ itão a · será interposto e apresont•\do . dentro ·dos prazos 

marcha das appdlações e . dos embargos; e esta- que o gov~rno · de::~ignar em seus . regulamentos • 
. belecllm ulRUnlas Qtitrlls · dispo11ições, de ·cuja <t. $ 9. o Os juizes de direilo são competentes . 
. utilidade ôeciLJit•tlÍS. Entre estas, muito . importa ara .conhecer e . ui ar os crimes de . . 

. · . " ç em . 1 tire~ e,; pr'l>· que exce erêm e OU 000, 'tlxcepto o ·apprehend\do 
vlncias,eOtno rtlclanulo à c.ommodh.ladt~ dos povos em flagrante, cujo· conhecimento, na fórma das 
e n vrómpta decist\o dos f(lcUI·sos : é prot.Qessa leis 6 regul~~ento~. do f~zenda, pe~tenc:.e t\s nuto· 
feita ao vaiz pela constituição do estado e que · ri dadas· adnumstrat1vas. Na d~nomtuaçu.o de con
cumpre realísnr.. . . . · . · · · · trnbando não se inclue o ~rime de introduccão 

(( TallB silo, llUI{USt<Js e dignisshnos senhores re- . . de africanos, daflnillO pela lei de ·1 de Novembro . 
· presnut·lntes da JJI\çiio, os fundamentos porque de 1831~ .que continuan\ a ser julgado na fóruià 
. S. M. o Imperador ordel\ou-me que . offerecesse do processo · commum. ·. Se o contrabando fó1· de 

t\ vossa Hlu:~trada consideração a seguinte valor menor de 100,~000, será 'julgado pelo juiz de 
vaz com appell~Lçuo pnra o j\.tiz .de direito. Ainda 
quando seja . malot·, suo juiz de direito não estiver 
\lresuqte, o júiz tle p~z prooederâ na formação 

Da:; . autor.id.:zàes policíaes e .cr'iminaes 

partu aro qtiu trata· dnt~ attl'ibuições das auto· 
r1dad~s p'olici.aes e criminatl~. tlcü altatadü pela. 
tnlllletra S~'gutute : . . 

cc S) Lo S1io transferidas para os juizés de paz 
as nttl'ibutc;õos qua tiuhi'io sido confllridas tlllB 
.Oh!!ft!s de polida, dt!lt~gados e subcteh·gados, de · 
t> roced er ó. formação d!l cttlpa. coucedl'r. liHltÇR, 
t:j jul~a.r. Otf crimes lllf.mciou~~odos 110 ·S) 7o · do 
art. 1::! dtl c9digo do J)t'llcest~u criminal. . · . 
·. « ~ 2. 0 As ntiribuiçÕés de que lrlltiio Os S) S) lo, 
~o! go e 6b do art. ·12 do codiKO du prüCCSl>O cri· 
mlllHl, a · dtl . fon11 .1r corpo$ de delict11, u btHn 
assim as que são ·mencionadas nos S)S) So, Qo e 

. So ~o art. ,!o da lei de 3 du D,!zo.rnbru. de U:l-11, 
serao extlrcniat~ Cllmulativnmenlo pt~los ohofus de 
·policia o juizes de paz, tendo aq 1\elles t\ prafurtmcla 
uo O'IIW de . concurrencia. · 
. «$~.o b'ici\u s.u~priUiillàs ~s.nttribuiçõcs poUolaes . 
contendas aos ·Juizes mu11tc1paes1 e beru a~sim 

· !t.S criritiunes, quu u dit11 loi Ütl 3 de Deze1ntiro 
. . . ' u e. uo. 

allrl buiçiio . de susttintllr til\ t·uvo~ar . · ex·ollicio 
. as prçnuuc1n.s sara tnwr.cl~~~ em •·ulação t.\s que 

fÓrt!m pr11f .. r1das pt>los JUlll•ll:l dá paz. · 
. te S) 4 . 0, A ultribuiçllo du format· ü oulpa nos 
casos de lll ,. UI'l'HiQt1o, rebel11ão, set.liçàc.. , e de outros 

· Cl'im ~s gnwes que p~stlti.o lll•DiprOIIltJttar a sugunmça 
publl~~u, ou que sejuo perpetrados por p~saoas cujo 
P,Odtlno nu •. pl'epott•nolti. tolha. à iuatcht\ regular e 
llVru. das J nslil)~lil. LI o lugHr, será. t! Xercida pu r um 
dos . JUIZtl~ d11 du·etLo dl~ respectiva provillcw. · 

« S) 5,o l>a1·a estu atreito o go\'et•no imperial, no 
l'OKO 1 

. . . . . . 

<c Ait. 2;o Em · .cada di!itricto eléger-se-bn na 
. fôrma da lei, quatro juizes de paz para sorvi1· no 
quatrieru~lo, · nuul só1nunta n~' civil, lncluido:~ os 

• . t 

prucadtlr·~e:ha A eleição ·dé st~is oldijdàos p!lra o 
cargo de JU1Zes de naz. do crime. O ~overno na 

· cõrte e o:-~ presidente:~ nas provi nciaa desil{nEuàõ, 
d'tmtre os st~is , dout~ para juizus, üuvtlndo cada 
utt1 · servir por dous ani'lôs1 .o btitil a~tsim a onlam 
0111 qUt! os llutros qul\tro .davii<i servil· d.s sup· 
pl.ent~s .. Se dor-se ·. o caso da fillta.t• · al~uin doe 
dliU!:l JU1Zt!S; O g·1Veruo 6!!COiherú outro o..l ~ntre 08 
qu~t.ro supplontes, e qu,1ndó a tl\ltl\ Vtlr11\car ~ se 
11 respeito tle algúin destes,, es~ol.herâ novo EIUP,· 
plente d'entt·e os q~atro tnlln~d~ata.mente ma1s . 

. votados, segundo a hsta da eltnçuo. . · · 
· tt Art. 8 . ~ Nü liOUlilllÇiio , subst.1tuiçiio e t·emoolio 

dos juiz.es mnnicipaés, o.bservar·sé-ha as seguintes 
dispnsiçõas: . . · · " · 

tt g; L o Os juiZI:lS . municipaes serão pro postos 
de dous etn doU!J auuos pt!las rospectcvas aàm1u·as 
em li~ la éexlupla. O govuruo na~ córte e os pre· 
sideutes ·nas pruviitd,lS desigo1~n\õ qual doa pro· 

ostus de,•ará Sl!rvir o carg,,, e ·a ordem em 
QUe .os · 1JU t:os o . avar o tH!- s 1 mr · 01,11 su~s 
fu.ltus l'epeutmtiS. N•J casu de morte ou u:npe~t· 
11\etllO 4 tie tunha do pel'durar_Pt!lll resto do b1~D0,101 
0 govilrno n~ côrtt! l:l os pre::~tdentes nt1s prt.>vlllctas 

· pouel'áõ ·uonHl iU' uuy dos substitutua, ou ordenar 
n!l caltlnru~ , qut3 fuQtlü uova proposta para o tompo 
qne faltar. Os quu Utllll servirem pouorM ser 
l'eoonduzitios po1• mais dous ·:1onos independente 
de prllpusta. . · . 

tt S) 2 ,o Nns chlndes ouvillRs cabeças decomRrca. 
se11\u os juizes ntunilll paes nome11dus pelo . hhpe· 
r.ador d' tlntre os . l>Robareis . formados em direito, 

\) 
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nos termos da lei de 3 da Dezembro de 1841. Elles 
perceberáõ o ordenado de· 400$ a (jQOn ; poderáõ 
ser removidos nos wesmos casos é termos sm que 
pod(ml ser os juizlls de direito, Servirúõ por quatro 
annos, findos. os quat>s, . podf!t'àÕ ser reconduzidos 

·tempo, \lUH\ vez .que tenbão servido hem. 
<< S) 3.o Nas grandes cidades ou villas cabeças 

de comar&;a poderá haver mais de um juiz muni-
. M marcado 

paio governo, não poderà ser alterado souão por 
neto Jegishüivo. . 

« ~ 4. o Os juizes de direito em suas faltas ou 
impediment()s serão substituídos pelos juizes mu.· 
nicipaes da cabeça da comarca, e hav~nJo mais 
de um, designará o governo ou o pres1dente da 
província a ordem da subslituir,;ão. Esta disposição 

·é tambtlm applicavel ás faltas ou iulpodimentos 
dos juizes de direito. especiaes de orphãos. 

« Art. 4.o Nenhum juiz de direito que o não 
requer~r sera removido sem qui) previnn1ente seja 
ouvido. IJ conselho de estado, e sempre que o 
serv1ço pU 1co perun · tr, s11t am em o vr o 
dito juiz. A relnoção, quando uão pud~>r vedficar, 
se para outra coulatc·a da. mesma proviucia, far-se
ha para alguma das províncias mais viz!llhasi ·.~ 

J . e os q a . •, 
qua poRsa represcHtfir o magistrado, a qnem · se 
abonar!\ nlRuma ajuda do ou11Lo de v.iagem que · 
fó1' rnzonvel na p_roporçilo da dlst1ncla. 

v idos, Mslm como os ba\!barels que órem nomeados 
juizos munlclpntis, ou .os do direito tlue fórem pro, 
mo\·ldos tl. c.lell••tullargndol'l:iS que ni\o entr•trem no ·. 
eXP.rclciu doe lugarus para tiUil .fôrODl QéstinadOtlt 

·· dentro l}o .Prnzo .d~ sei_s .mt,zes contndos dtl par. 
ticlpaçi\o officlal, perdernõ JJOr esse mesmo facto o .· 
direito aos dltos lugar•!S, 'IodQviu o mauclouado 
prazo podar!\ ser pl'uro,lllldo pHlo governo;. quando 
para leso huja cautta relevante o iuvoluutnria que 
nilo exceda outro tanto tau1po. · 

" Art. (},o O ortleiJüdo tnlnlmo . . 

O f.lOVerno, attendunt.io ll _dlsluncla do~ com11rca~ 
o _suas clrctunstauolllS locao~. dei$ÍHiiun\ o venci· 
montu do cnda u•n dell~S• Utun ~oz dt!signado 

l' . • . a.cl -· 
lt!Jrilllatlvo. O governo _ó nlJ111 dlss() nutorhmdo 
n nllounr nzoavel ajud•t de cutito dt~ vlaROill uoK 
1 uitlll! dtl direito du11 comurcas .rou~t)Las (lapecitl· 
OI'.Uill! 11111 tH!U tiJ,IlUlllmcntu, e oUtt'óslm grRtiliea. 
çõos. quo iulo llXOl!dl\,, do SOO$ nnnuu.'"'• 111111\ voz 
quo bem c\tlllpr.tlo os dévtJre~; do sau cnrgo. 

11 Al'L 7.0 011 )ul:tlls de diroito seri\o promtwidos 
n de.,embllrgl!dortltl por sua antigu.idada uos seguiu· 
tes t11rlllns: 
· « S) l.o A tlntiguidatle stlrà oollb\da da tlatade sua .. 

. enlmda em exea·oicio, mas não Bll luvan\ posterior• 
menta em conta o tempo durnttto o quul o mu~ 
gistrado deixar de exercer o Kêu c!\l'go: t>Xceptua·se 
o caso .de ser nomeado polo hnparador pnrã \) 
ministetio, prosidencias, ou missõM diplomnticns; · 
ou tambem o de eM(Ilrmidade que não oxcedll do 
seis·n1ezes em cada quatriennio: pois que óm 
um ou out1·o conthlllará a conta1·-s~ sua antigui· 
d11de. 

• § 2.• Qii.ando houV~l' v,aga de desembargador, o· 
' de IÚ!rvioo dos juizes de direito, . upresetlltnà ús 

quatro mâis antigos, e dentre ellua o huperado1' 
escolherA o que deva set promovido. 

« Art. 8.• Os juizlls de dh·eit.G em acto do ser-. 
vioo Usllràõ de beca, conforme o governo deter
u\inar. 

dAPr.tiJt.O li 

Dos promotores 

« Art. 9,o A!! disposições que se ach;to em vlgor 

a respilito. dos prom~tores continuaráõ a ser obser-
vadas com as seguintes declarações: . . 

« S) l.o . Os promotores serão nomeados pelo 
impet·ador . . Elles concorreráõ com os bachareis 

. que servirem de juizes munici paes, e segundo sulis · 
h il' a -e e ervi os serão ro idos nos lu ares 

. de juizes de direito. · · · . -
ex s;· 2.o Os d·Jlegados .e subdelegndos coudjuvaráõ 

en'l seus districtos a acção do pro motor, remetten
do-lho · os .dodos, rovaa e esclarecimentos ue 
possão obter ain a epo1s a armação ''culpa, 
e que. contribuão par!'l sustt~nto.r a . accusação. 

., Si 3.o Quando o promotor não se achar pre
sén.te, elle~ poderá.õ rllquerer . pEiro.llte os juizes 
de paz, tnU1licipaes e de direito, quanto cotlvenha 
a bem dn formação da culpa, fiança, sustentação 
ou recurso da pronuncia, e julgamanto dos crimes 
poHclaes em. tl>dOs os casos. lltll que hajQ lugar 1\ 
uccusuçii.o por· parte da juRtiça. . · . 

« S) ·!.o Para betü cumprirem suas attribuiç~es, . 
o promotor deverà corresponder-se .offictalm~nté 
~om os <!_el~gtl.do,; e su~dnlega.llos, e tninistrar~lh.es 

' . ' 
convenha ao publico serviço. 

CAPÍTULO lÍl 

Dosiuradós 

' alterada!!, qúauto ao alisl.amento dos jurados, na: 
parL~ . em que se ~ppuzerem aos p~agrapbos 
seguwtes: .. · . . . . . . 

« s; l.o. Não 1:1erãó incluidoslla lista dos jur~dos 
os unlitart-s da primeira linha, dn arn1ada nacional, 
e dos corpos policiaes, excéplo sé fôteru refor· 
mados, e além disso ilào se ncbàriHú em serviço 
militar. . .. 
. 1t s; 2.o A llsta dos jm•ados sert\ organisada em 
cada parocbia por \lula jUi1h1 composta do juiz 

.. de · pllZ do civel do districto da mRtri~, como 
· · d iLor ·~:~ vola o. 

A rllvisão serll feita por outra. junta composta. 
do juiz tnnüiclpal conto Pl'llsldente; e dos dou.s 
vero~tdores mais votados. 
~-·- «· '--3r!L,()_..rucur~u -, do ... indovida---luscri ão OU· 

outissilo nn lista dos · jurados .será interposto 
p~tra a relaciio nM provincias om que . houver, 

, e naK outt:as pl\t'll uma junta, qu.e sor& composta 
do juiz du direito oo1i10 p1·o:sidonte, do pró'lidonte 
da tJsmnt·o tl1unloip11l, o do juiz t.lu paz t.lo .ol'lme· 
do districto da . tn.ltriz : ellu . set'à apresenl.t\do 
no tllrnlo qu!l o goveruo devorá designar em seu 
regulamerlltl. · 

« Art. ·11. Os jurados, qu11ndo . se declararem 
VO}UtJtiii'ÍI\riltltll.i.l lJOr SUSpeitos lltn raziio da üUll· 
zado ou inimizade , firmtlràõ sua suspeiodo 
pot· jurau1ento .. 

CA.PXTULO lV 

J)o }UI'Y 

ct Art. 12. Em nenhuma. comarca llaverà .mtlis 
de tres circulos de jurado!!. O govatno fic11 au· 
torisado para augmeutar ou. diminuir o numero ... . . . 

' senão por neto le~ishtivo, . 
. « Art. 13. Os jurados que tiverem impedimento 

legiti1110 que OS illlJ10SBibtllto de COtnp&.recer UO 
dill aprazado para a reunião do .jury, si'i.o obri
~ados a comtUIUtical•o ao juiz eni eujo nome 
fóretn notificados, logo quo raueberem a lutimaçilo 
do que trata o art. 237 do codigo do proo!lsso 
crhuina l. 

· · ·cc Art. 14. O Mll!lillho dos jurados constarã de 50 
membros •. Se depois de sorteados, e feitas as noti• 
fica\iÕe~ aos que têm de servi~ no ]ury j e quatro 
dias antes quo elle se ubr.a, constai· quo urn ou 
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. mnis fnllecerão, ou 110 aehão impo;~sibllitaclos. de 
comparecer ou de exercer as fu~~ções de ju.rndo, 
proceder-se-bs. na fôrma da . le1 ao sort.eto de 
tantos. quantos fôrem necessarios rarà substituil·os; 
seu~ nomes serão publicados e elles immedinmente_ 

escusas de que trata o artigo antecedente serão 
remettidas ao juiz de direito para tomal~as na 
consideração que merecerem • 

dis osi iio o art. 1 do codi o do 
processo criminal fica substituída pela dos segumtos 
paragraphtiS.: · . . · · . 

.» § I. o Quando não puder instnllar-sa ou con· 
tinuar ft sessão pt~t falta de numero legf\1 de 
jurados,. o juiz. de direito procederá publicamtmtA 
uo sorte1o de tantos quantos faltarem entro os 
jurados suppletpentarios. · . , . . . 

t( SI 2. o Sii.o JUrados supplementattos os JUIZes 
de facto residentros dentro da cidade ou villa em 
que roun\.r-se o jury, ou até à distancia de túeia 
legua. Dos uom118 de . cada um delles far·se·lll\ 
duas cedulas, das quaes t~ma entrará. para a urna 
gera · o· . . '· . .• 
cesso criminal, e outra para uma . urua especià.l 
dos supplemeritarios. .Quando ubrir-se a sessão 
do jttry, . a urna es .ecial ser~ depositada .no td.· 
bnnal pa1a o s 
sarios. Sào applicaveis. á lista dos jurados 
supplementarios e â · urna especial disposiçõua 
aMlogas ás que a lei· decreta em relação á. lista 

c< ~ 3 .o Quando, apezar da dis\)osloito do p~ra· 
grapbo anteeednnte, não puder installar·sti ou 
contiuuar a sessii.o, o . jltiz . de direito, convoet\ndo · 
os outros . dous clavicularios da urna geral, pro· 
cedera ao sorteio subsidiado de tantos quantos 
falt•trem, e os rnrá notiftoar para que prompta· 
mente eompareoi\o. Deste tHirtelo 'O' julz da direito 
excluir!:\, sem pro que fôr poaslvol, os jurados que 
residirem mAia · de trell leAuns distantes do lugar 
das sessões. 

cc Art. 10. O jul:~~ dédirelto presidente do Jut•y, 
do ois de ob!:5ervndo o . tlls os to no 1ut. 23Ú do 
códigO dó proooeso crimlhal, ox.am nad os pro· 
oeasos que lho róram ontregueR, o formart\ uma 
tabolla, qrie ser!\ aftlnda lia porta . do tribunal, 
das causas tte tiverem de ser s.ubmétlldns oo 

· · ury;--com- ec arnç o o a o- u gamen o- o oa a 
uma, gu!lrdaudo u preceito do art. 317 do oodigo . 

·Se no d1a opraUdil ni\o so vorlliear o julgumtinto, 
ficará .ollo adiado . para o dln post!lriôr, publl
oandtHJO eatl\ cirounu1tanola· om sessi\o, e rofor· 
malldli•Be o aOlKando·so -.no'Vt' tabellll. 

c« Art. l7. Nu julgatuouto perante o jury obset·· 
\'i\NO·hl\ O SflgUiute : . 

· d . S\ t.o Quando o réo ni\o qul~er respo.ndtlr ao 
inLorrogatorlo, o juiz de direito proseguirà ulte
teriormente no, processo,•. taví'tlndo·se termo dessa 
cirilUtnstl\llcia. Se elle por palavra~, clamor ou 
actos violentos, otTeuder a dignidadé do tt•ibunal, 
depois de advertido oo primeiro caso por tres · 
vaze::, e no segundo desde. logo, ()Onformo . as 
circumstauoias, podet•á, por · ordem do juiz dé 
direito, sar retindo da sala das sessões a jul· 
RRdo. . .. · 

t< -~ 2.~ A escusa de qt\e t1·ata o at·t. 220 do 
codigo do processo criminal, p(}t' parts do auto1·, - . . . ·' 

inaflançaveis. 
« ~ ~ .• o Aos réos pobres que não tiverem advo- · 

gado o JUiz de direito da1't\ um dosque estiverem 
presenttis na ciclade ou villa en1 que se reunir o 

. JUry, et na fart:a, nomeai' á por defensor um 
proourauo~ ou osorivao que niio fór o do pro; 
COBSO; 

c< § 4. ° Fica . su~prlmida a segunda parte do · 
artigo 259 do cod1go do processo oritnlnal, das 
palavras -e aquellea factos- em diante. 

· c< Sl5. 0 O jury de seutenoa, quando proferir , 
ttecisão atllrmntl\•a contra o réo ou cttmplioea, e 

por dous terços do votos julgar que a respeito de 
al~uns d_elles dão-se va\io(,las r~zões. para implorar 
mmorRçao de pena ou perdao, pudera recom· 
mendal-os ó. clemencia . do imperador por uma 
r~;;umida petição,. que s_w\ assign_a~a _pelo pre-. ' . 

OA.PlTULO V . 

Dos recurs6s crimes 

cc Art. 18. ,\letn dos recursós mencionados em 
artigos atlteriores desta l11i, observar·se-ha a se~ 
melhante respeito as seguintes disposições:· 

11 SI 1. o Os t'er.ursos do pro ou ncia podem ser 
interpostos por pro(:urador, esteja ou .não o réo 
pt•eso, afiançado ou ausento. 

« SI 2. o Os jttizei:l de puz interporâõ appellação. 
ex-otlicio das· Sótltenças que proferirem nos crimes 
policiaes e tl.a uocislio qao obrigat· algttem a sabir 
do districto por falta d(l passaporte, suspensa 

' c . 
« ~ S.o A appelhtção ex-otlicio mencioi1ada tlO 

àrt. 79, . ~ lo da lei de 3 dti Dezembro de 184:1, · 
n~o te~n lÜga! nos crim~s afiançavE~is . •ra.m~em 

à doéisão do i ury sobre .o ponto principal da causa. 
EUa. é extensiva aos crimes .de que trata a lei de 
10 de Junh{) de 1B35. . . . · 

absolvição só terá etfeito suspensivo nos casos 
de rebelliiio, insurraiçilo, sediotio; bomicldio, pira· 
iaria, roubo, mo6d.a fah1a e os crimes de que trata 
a lel de 10 de Junho de 1835. 

« ~ I)~ o A concessão da ordem do soltura em vir· 
tucte de 0\llndado de habeas·C07'pteS1 nunca te rã 
lugar por uuUHade de , 1;1rocesso. . ·. · . 

te~ - b.~ Os juizes de ~~r~ito em suas comnrcas, 
as relaçoos um ~eus d1str~,ptos, e o supremo tri
bunal tia justio11 mn todo o imperio, são compe-

. tentes p'lra mandar pas3ar ordens de habeas-
COt' us uando a risão tiver sido ille almente 
diJterulmaJil. por autot·idades chio ..• tnilitares ou 
ecc\eslnetlcas, de qualquer grl\duaoão ou categoria 
que_ oejiio; · · 

CAPITULO VI 

De varias disposiçêJes criminau! 

« 'Art. 19. Quando o réo assh1tir á. Inquirição 
das testemuuhas na formaodo da culpa, poderá 
reperRuulal·as, por si, e no mesmo Mto offarecer 
docuutontos que julgar convenientes t\ sua de· 
fesa. · . . · 

<( Art. 20. Oa escrivttes de paz e inspeotores 
de quadeil'ão serãú nomeados pelos juizos de 
dire ito, sob proposta dos juiZ•lS de paz , ll:Ucs ser
vit·M t11mbei11 per~nte _os subdelegados, os quc~e!! 
porem·1 coln autonsaçao dos delegados, poderáQ 
ter escri viies s~·parados. . · · . 

<< Art .. 2L. Fica revogado o ··S) 2o do art. 8$ dt\ 
lei de 3 de DtJzombro de lSH , .e insta.uradas as 
palavras -ou . que s ejão · oonbecidtunonte- abo
nados - do art. 107 .do Mdigo do processo cri-
minal. . · . 

« Art. 22. A palevra--militares:-do art. 109 da . . -
os milicianos, nem os guardlls naoionaes, excepto 
o caso de servirom-se de seus postos para. reunir . 

. ou empregar tl . força"de SHUS oorpos. · . . 
. <« Art. 23. O governo publicará um formular1o 
para o processo de j ulganlent'l pelo j ury. 

. OAPITULO VII 

DlsposiçêJ~s clv~s 

·. « At•t, 24. ,Na admiolstraçilo da justioa oivll 
observllr-se-ha ~ -- segui.nte. · 
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<c ~ I.n A jurlsdicr.;iio <tos juizes ínunic_ipnes no 

civ•l e orphãos . ficn limittl•là A prepal'nçno dos 
proceRsos e ex>lcuçà•) da~ se11l11nt;a~, .ua - Jórma 
do art. Ho da dispnsicnn provi!lorin ácllrca du ad
rnini~traçiio da justiça civil: o governo é àutorisado 
a declanu' quaes os actos do proce · 
tuem a elas,;~ dns J.H"t;paratorioll, e quaes as que 
contPrh. de~isão dt!finítíva. • · · 
«.~ 2.o Dos acto!! pratica<los . pelos juiz-•s mu· 

DlC p . . • .., 
nci aUto do pr·ocesso, e de petição e instrumento 
para os juizes do . direito nos casos e terhlo!l 
que serão · designados em regulamentos do go· 
verno. · · 
. c1 ~ 3.o No município da.côrte poderâ haver até 

tres juizos do diroitn, qull á jurisdicç!í•) criminul 
que lhes .compete poderóõ accumular ajurisdicçdo 
civil: nas · outraR cidades pnpulosas ma rc:m\ o 
gov.erno seu numea-o, que · uma vez fixado não 
podérà alterar-se senão por acto legislativo. 
Durante as sessões do jury, . em lugar !io iuiz de . . . ·- . . .-
se.rvirà para expêtliçii.o da todos os actos prapn
ratorios do proce~so, o juiz . municipal que fôr 
seu ~upplente. · 

que por sua grande popu.laçiio o raclRmo.rem, um 
juiz· de direi to ex.c\usiva.mentfl enco.rrPgadi.l de 
tudo quantn disser respeito a orphãos . . O governo 

·· · · · · til lie deverà haver tães 
· . juizes; mas, feita a designação, não poderá al· 

tarar-se sE> não por a c to. le~islllti vo. · 
« ~ 5.o Os actnaes juizes do . civel seri\o con · 

slderados juizes de direito com a meso'ia juris
dieçào do $ So, · devendo supprimir-se os lugllrt~s 
quo excAdflrem da desi~oaçiiu do governo; 

« ~ 6. o A alçada .dotl j il izeil · dé •liréito sAra de 
oiilcoenta' tnil réhi em benà de raiz, e duzentos 
mil réis nos moveis; e a das relações o .. duplo. 

, 
OA \>I'.i:'liX.O Vlll 

os-t•ecw·sos c• ' 

Nort•J. A, do Maranhiio con!'ltllrá de sete mernhrus, 
e seu cii!\ldcto fl tllnpi-ebe·,fieró·n .meqnifl . provincin .e 
a do P'1rà o .Piauhy. A. do Rio G' andf} · do Sul 
COII~tará de C:ÍIIC•I lllfliilbros, e sel.t disLri•~to cnrn
preh•lfl .lert\ a m•!SIIlll pr_ovín•:ia . . A ~ ... ~-- :Paulo 

cc Art. · 82. Os del-lombargador~s perceboraõ· o · 
ordenado de dous contos de róis, e gratilicaçiio 
t:le um conto e oitocentos a dous cn_ntos de réis, · 
R o lu are~ ·em ue · set vi rem o · ue ser à 
cie~ignado em rt~gúlumento do governo que niio 
poderâ. depois .sar · alterado senão por acto . ll!-
gislotivo. .. . . . . 

*' Art. 33. Os membros do supt·omo tribunal 
de justiça veuc~r o a ~ra 1 cuç o. annua e um 
couto de rôiK, alén1 do orde_n a do qne actuuhn'ents . . 
percebem. Em•tlinnt_o porém uilo . houver medida 
legislativa R rAspaito do tribunal; nnó se provi'Í'llÕ 
as vagas, lltnQ vez qne hnja numero do treze 
consl'llheiros, inclusive o presld~nte. · . · 

« Ar.L. lH; O l(uverilo expAdirA novo regultlmento 
para _Rs relaÇões do imperio, debaixo das seguin~es · 
basP: · · · · 

rt ~ l.o A pronuncia nos dellctos e erros de 
officio Rerã pro ferida pelo désf'!mbargador a quem 
lol lllstribuid? ? feito, sem !luju!ltos. 

para o julgamonto, · uo qual lnterviràõ sómtmte 
« Art. 25. As appollações lulerpost~s em oousas . tre~ juizes, sendo d ous sorteados e tendo votó o . 

. ãu)e\tás ao imposto do dou~ lH'r cento su\111Ututivo re\.\t•,r. · · ·. . . . . . . 

~ · Jpedido . 

· -~- - a ·· tLim -- . . . . · , ... :- - ---- ~êftl b·: t·éo. neih o autor petlert\õ re 
Ilação. A~ alçadns e emolumentos 11erno rPRUhldo~t cu~ar' os juizes, podendo comtudo dal-os do sue-
pela avaliação procadhia para ll verba daquolle ·. · peitos por motivüs lejlaes. .· 
Imposto. · · . · · n ~~ •1.• As appellações c.lvois seri\.,, . vistas e· 

« Ai-t • . 26. O governo ~m seu rP.gnlament<l do· jul~ndils pl)r tré?. juizes. · . 
tern1inarA o Lerupo dentru do qual ali üppelluções . « ~ 5. 11 As appulláçõeá crimoA aeri\o vistus por 
duveràõ ser s~reseutadoa .peruute · Rll ruluções. . · Igual numero, e decididas por todos os membros · 

u Art. 27. 1< iodo ubolldoH os o•nuurgott 111\ chiln· presenteH. 'fodnvio, se não (órem presantes mais 
cellurill; podendo torlos, nos ctt>~os em qUfl ns leis quu 011 trt>~, ainda assim serdo decidldlls. · 
os ndmittaill, st!l' utr.~recido~ nos prnpraos autos, <• ~ l). o As revistus c i v eis e ct'iUies sàr't\o vistas 
dentto em dez dias di\ publioàçt\o das sentenças e julgadas como as appeHt\t;õ~s crime~. .· · . · 
em audienola. . •• ~. 1, o As · ordens dir habeas corpus seriio . 

OAPI1'ULo .tx decididas . por todos os membros preatillto!l. As 
prorogaçõe!l de iüventario ~eriio i:lécididas \)Ol' 

. tres j utzes, sendo um relator e dous sortt!adns. Das relações 

« Art. 28. Além das relações que ja existetn, 
estabelecer 1-1e-bão outras nas l1roviuoiaa de Mlna11, 

· S. Paulo, Rio Grande do Slll,, Alagôns e Ooilrâ. . 
ct Art. 29. A talaçi!_o do Rio de Janeiro constará 

dore11 e conselheiros de estado, t! o districto dê 
sua jurisdicçào fica limitado ao · município da . 
córte, prôvincla do _ tne~lfio nomé, e t\s do . E~pirltó 
Santo e Santà Onthat·ma. A:·-da Bahia constnrá, 
de sil~e uH3tnbros, é seu· distt·icto uompréhenderá 
a provlucia do metnno non~e. A . de. Alugôas 
ootiRtUtl\ de cinto meinbros à . seu d1strtcto cum· 
ptebenderâ. a dita. provincia e a de Sergipe. A 
de Pernambuco constnrâ. da · sete ll1etnbros, e · 
seu distrioto comprebenl'larô a liita provincia e 
a da Pal'üllyba• A do Ctja1·~ coustará de oinco . 
membros, e seu dit~trict~:~ oollq.>relumdE\tB a. pro
vinoill do núlsuao nome e a do . Rio Grande do 

li Art. 35. Na falta de ·desembargadot·es; serlio · 
chamados os juizes . de uia·eito mais an~lg>os das 
provindas em que ella.s estiverem estabelecidas, 
o iutel'inamenta os muis vizinhos. · 

CAPITULO X 

Disposiç~es communs 

<< 86. O governo prúmul~arâ. un1 novo re~ula- · 
tnento. dos emúiUnléntos judiciaesJto civel tl orime, · 
qUtJ ter_!.\ desde . logo obsarvanoia, e que poderá . 
rt:>foa·mar em(Juanto nãú fór llppa·ovãdo por noto 
legls\at\vo. . 

tt Art. 37 ~ O governo Mtpf\dlrl'l os r~gulaanelltos 
neoessarioll pura a boa · uxocuQI\o dastll lei, e · 
ltiillulan\ reunir etil un1 ~6 codígo todail a11 dit-~
putlil{ões que fic.llrétn regendo a admnistrafJt\o da · 
]UStil)a. . . . 
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<< Art. 38. Fit\fio rnvogarlnR . a~ disposições chl 

lei dH 3 dtl DrlZ"lmbro rle lHH e todns as •iemais, 
em tu•iu quH t-:tJ oppuzerem á presente. » . . 

O Sa. PRE-'l!H:t..,TE docla.-n uo Sr .. mini~trn flUO 
a· cnnHtr:, tomot·à elll considtH'açllo a proposta 

. O pOt er tlX~>CII IV'· 
Rlllirando ·!-le ~- Ex., é pouco depois novnrnRnte 

inlrortuzit.io pura ler o .relutorio da repartiçào a 
sen c~rgo. · 

I 

decll_m• que ó 
peCllVRR. 

Conti1iúa a 
Wnndel'lq. 

discussão· do adiamento do Sr. 

o Sr. F<;rraz pronuncia•se a favor do. adia· 
nwnto, fundaiJUO•SA OHS razÕBS ap.rE'SAlltadaS 
pe!o .st>u autor e na grnvidn.de ·da n11rlt>ria, que 
exige que ella s••ja discutida. amplamctitA. 

S11r~t~ Anna; qne, se s.e proce~~sse ago;·a ~ nova 
elelçM, suppunha rnutto t>Os~tvel li. perda della 
pelo seu lado poli ti co. Uma tal confissão da parte 
do Sr. Paranhos par~:~c~ ao orador o reconheci
mento mais solemr1t1 rla força qua tem a oppnsi~ào 
na provincia do Rio de Jtlneiro, e e:tplica talvez 
R r•tzs\o por qUI:l foi aprtJsentado ha dias um 

. proj~>cto intnrpretand•l a lei · de eleiçõlls; . ou ao 
· me11~s dó. htgar a pansat• que nasceu do recAio 

de quo, se 11 oleição do sanadl>r ntio . fór feita 
pelo>~ el•1it·,res antigl)s, ella não recaia sobre can

Rowonhece qu~ é má•; q\lo uma provincia como 
. a dn U<laranhão não. tenha n:\ ca~a S~<US repre", 
senlant!!s ; mus além .•ill que a culpa n!lo e da 

' ~ l . .. 
plAnamente compensndo pell\ entrada ri" casa de 
depu tudo~ puros, o pAla reprovação de. quaesquer 
tlctos ill~gaes e . de violencla . que tiverem sido 

O adiamento do. Sr. Wanderley é approvadQ. 

· OontinÜ.I\ " di:-~cussão do parecer. sobre as alei" 
ções .da Pa.ratyba. · 

O Sa. 0ASTELLo BRANCO cede a paltlvra. 
. . o Sr .. .Euzehlo de Quetrnz lamenta que · 
. telldo de responder a tuntoll e t1\o diverso& topicos, 

lhe caiba a palllvra perto das 2 hora~, quhndo . 
a camarR já esta cançada ; entretanto d~rA. algumas 
brevf!s respostas. 

· . ~epelle por injusta 

sileudo q uundt• se 'tratüva das eleiÇões . do Rio 
da Janeiro lhe parece aKsuz claro e facil de E>lt· 
plicar. A opposiçiin, I.1nge de snnccionar as Irra· 
gtüal'idades qna entende terem f'Xistido por parte 

· do ~overn,1, ft'z uma IApresontacR.o am .que con· 
signou tndus as · irrl'gulari•lnd!la que entendia 
pode> r provar o Esta rl'presentnçfio, acotn pnnhadA 
de documentos, fni trazida ao cnnhucimnnto da 
camara, e submettida· ao juizo do publico por 
meio dl\ iinprensa: por consequenr.iá, dispe.nsndos 
BEl acho.vão o orador ·~ seus collegns ue totnllr 
parta na discus~iio1 quando ()~ Srs. d l'putado~ do 
outro lado, procedendo de um rnodo inexplica'V(ll, 
oonsEJrvn vi\ o o sileilcin e não chama vão sobrtl essas 
h•t·egt~lnridades o juizo da carnRrn e do publico: 
e quando a · commissão se limitou np.,nas a dizllr 
que ~~,~ documentos nllo faziào prova déssils irra· 
gulandade~. . . · . . 

Parece-lhe ter ouvido ao Sr. Gomes dos Santos 
dlzer que da par.te da opposiçi\o havi11 uem 
llllpl:l 1ssa que. en t·nssem na tgre)a os qt\e nao 
vot1Wão a favor dtl,lla. Admir1l•Se de quu esse 
Sr. d El putud,o se deix_!lsse illmlir tão gros~eiramente 
por falsas ,mformaçoes, que o Hlmplos bom senso 
J'epelle, J.IOIS que não é acreditavel que houvesse 
um bomt~m .qualquer ooin podor bastante para 
pOr tlUI coucçt\o o . governo • . 

. O Su. Gt~M&s nos SANTOs declara qne não d'iase 
tnL Prom Htt~ expllcnr em tempo. 

O Sn. Euz'-"nlO I>~ QtmulliZ havia apreRontlltlo 
com~ IIHll'ol Pl'tii:HimpQi\o das . violonoias .P•·atlcadas 
uu1 S~ula Anua o fuoto de ter a oppos1udo gl\nho 

didato tlo overno~ · · 
. ltO Se occupim\ de . com ater a proposição 
avanQnda na casa; .de que é . muito vantajoso 
para ganhar as eleiçõo~s est1r na opp,1sição. Para 
admitlir uma t~l ro osiçii.o fóra necesshl'io rov.ar 
quH a oppo~tçar.) em m.ats meaoa e veocer nas 
t>li'i~õcs do quo o gnverno. . . . . 
. Dl:l\e·se q_ue .o subdelegado e ju\z de paz de 
Sant AJ!.,a sao mcapazes de emprPgar os meios de 

o un as que se ,,es a n uem . ao ese)an o 
dP.scer ao ponto . de examiollr se taea. e taes 

. individuas sfio capazes di~tn ou dnquillo, respon· 
dern uuicarnente que; quaudo se'·trata de eleições, 
homens são .capazEs praticar nl~umas cous,\s que 
fóra .disto niio pratlcarião. N~o duvida que o 
subdeleg11do .a juiz d~ paz sejii.o . pessoas muito 
respeitt\veis: mas o facto é que tudo o povo do 
Rio do Janeiro t~nt~ndeu que esses home.n::1 tinhàn 
praticado ~;ssas acções de qua são arguidos, e que 
() mes(!lo Sr. deput•tdo, a quem responde, se n.ão 
fos~e obrigado a calar o grllode sua cont>oiénott~, 

llllll . qner que o voto seja coagtdo. O QUe importa 
que sejiio permaneuteK e pedestres? E11ta gent~ 
menos disciplinada é ordinariamente mata propria 
para incutir terror do que a trnpa disciplinada, 
O facto é. que tendo ·sa apresentado no. primeiro 
dia da · el~ilil'io em. ~hnt'Auna grande numaro do 
pessoas . da opposlçôo, (lOA di,as ~u.bseque~ttes o 
terror foi tal que essa ~ante dtmlnuw constdera
velmentn, a met~mo os candidattltl farão pouco a 
pouco abandonandn. a iR reja, e por fim o Sr • 
Jo1io Aritonio de Miranda foi talvuz o unloo da · 
opp.Jsiçl'io que esteve assistindo á eleição. 

iVlaravilh•l·se da proposiçàu emittidà na casa da 
que estando o subdnlegado n~ i.nte~tJss~d~ eleição 
. pelo lado do governn, e o JlllZ cte dlrt.llto pelo 
da opposiçilo, a violencia não estava . d '• parte do 
g1\VIlrno : poi11 que ella esta na razão direo,ta dtl 
im portnnc1a do omp1·ego, e por consequenc1a um 
.juiz de dirAito póde perseguir m·ais do que ulíl 
subdelegado. · · 

m JUI e a e · 
muito ~rartdes, mas na presença do povo ~tn juiz 
de direito, quando não. é bem · visto, e Mo estt\ 
ligado com as autoridàdes. judiciarills, é inteil'a· 
mflnte escarnooido. O que vale um juiz de direito 
etn U!l'lll comarca qunnun tenl contra aio delegado 
de pnlicia o subilelo~ãdo 'l 
· l!.:m rusposta à proposiQiio que o oratior avanoã.ra 

do que etnttl\anto fnl chefe da policia apoiou 
constnntMltlnttt ns àdmlnlstrnções. com cuja po· 
litltla sympnthi11avu, pHi'guntüU·llO como ó ljna um 
r:hef11 de polluia prtl&tlll\pola au governo. Quen1 
fez estl\ pergtmta foi tt\wbom oheCtt · de polloia. a 
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por cotúlequEilHiia pôcle f'f:<~er . co~o isto ~e faz ;_e 
. se elle éfitendo~sfl qur> . uno podta ser fe1to senao 

de urilti maneira menos nobre, daria u 111a idéa 
muito 'ml!tlOS digna dA Si d(l que O orador ÍiiZ, 
Está petsuadhto de que um ch•.fe do policiA pódo 

1 resa , ora pertenceu tas á . fRzenda nacional • con- . 
. . cordando o . gove·rnl) na conveniencia de se .alie-

. na rem eatés propriM nacionaes.- A' aounniss.ão 
dH Í>IZI!Oda.. . ·· · 

. servir o govPrno colll torln a l~nhlade, prncuranrl~ 
cutnptir os · deveres que a .le1 lhe prescreve. E 
as!'im que o orador prestou o seu apoio quan•lo . 
exPtceu aquelle cargo . 

. Remette-se ··á commi~são · do constituição e 
poderes uma r•lpresentaçtio dos eleitores da villa 

·do .Catholé tia Rocha, em . que se queixão da· 
graude ·listancia que ha do lugar de suas moradas 
á villa •io Pomba:l. . · · 

· Não hn mais expediente . 

V ARIOS PROJECTOS 

Tudo quanto se disse R respeito das suppostas 
. violtlncias praticadas . na oleiçào de 1842, é intei
mente d~stiLnido de fundam\lnto ; seria mf!Stno 
stulticia empregar força e violencia, ou qualquer 
outrn . rn~io para ganhl\r ·as elch;ões. quando é .Julgão-se oujecto .de deliberação ~· vão .a im-
sabido que ne~;;a o\.-casião não havia oppc•siçào no . primir l•s seguintes projectos: 
Rio de Janeiro. . · . « A asserob\éa geral legislativa resolve: 

N11t•1U-s~ que o S•·· Joiio Antonio de Minlldk, « Art. l.o Fieo reduzido a 5 por cento o tributo 
repre,;entân1lo contra as irregularidades dt! varias da sis:l .imposla sobre as vendas dos bens de raiz. 
eleicõe.- dQ Rio .de JuMit'o, omitlio a fl'e~11ezia 11. Art. 2.o Esttl si.sa asRim reduzida será paga 
de Sunt'Annu.; lllaS quem nii1) sabe que fltCtOS . á Vi~hi, q\llleR~U~r qUe St>jiio as COI\VeOÇÕf3S feitas 
muito notorintnPnte conhe~idos são, como os ~nln1 . os tJOmj.irad o.>rf's e vendedo~es .. a respeito dos 
axiomas de diffi.ci\ demonslra ão ? Pro ürar 
eu\un 1as para Jurar Sf'lbre um . fact11 que t11do o - Sotua França.>> 

mundo sabe • . é como fazer-lhe pérder .um ponco « A assembléa gerallegit~latl.va resolve: 
o gráo dt> credito que já tem. E como se havia <I . Art. Lo ·Ficno autorisa1las as. casas de. carl-. 
dé provar a exit~tencia d·e f,)rça em Sant'Anna uade de Porto· Alegre 6 Rio Pardo utl proviucia do 

· por testemunhas, se entre os docUttHHitos npre- Rio Grande do Sul · a adquirir bons de raiz, ll 
sentados a cumm1s~iio entendeu que não huvi.a senão primtlira até a quantia de 200:000$ e a segunda 
attostados e ju!llificações qu.e n11da prov:\o por até a quantia de 60:000S, p;ozanJo dos . privile~los 

. sere•!\ de pPssoas interessadas 'l A opposiçiio e isP.nçãú concedidas · as outrns casas du cati!iaâã . 
não apri>sentou . seniio aquillo qne podia provar, do impei'io; . · . · 
posto que o . que . niio póde provar seja muito . '' A1·t. 2. o l"icão revogadas as leis enl contrario • 

. mais. · · ....;.. Fe)·nattdes Chaves. >> · · · 
·Falhndo a re::peito ·de v a rios colleRins ; UHlstra 

que · hou'9'e notnvel nugmento no numero dos o Sr. VVa.'nd~rley pedA t\ camara ·que. o 
eleitoréS, ll pnntu ·de . em nlgutts dnllós sa tripli- dist>ense do ex.erl!icio do lugar de 4.0 secretario, 
carem, . ·e que a presid!!ncia do Rio da Janiliro por haverem. circUu1stanllhis quo lhe imped~m . · 
infringio a lei d9 elei~ões alter1lildo ~ollt~gios na conlitlUar .a s.ervir uquàllo lugar que s6mente . 
v espera ·das eleições. . . aceílou pOr contemplação · nos seus amigos. 

o Sa. PAíu.Niios pede a palavra. A camata decide affirmntivamente. · 

0 SR. i''ERRAZ ped11 O encerramentO da. dis· NEGOàiOS DE PER~AM~UCLI . 
cussiio. 

O Sa. .PRESlDENT~ daclura que 1\ào. se pótle O Sa. · PRE!UD.fi.:N't&: - Tetn a palavra o . Sr. 
votüt· p11t" não baver ousa Dli. para a ordem do Nunos Mat~hadu . (Mot•imento de ctwiosidade~) 
dia a mesma, e levanto. a se!!sãn, . .· o sr. · Nunes 1\oJ:aoliado ede á . camara · 

·-· .... S ~----· ·- . --- . .... -·--· --...... ·-- ... -· --·~a·' qu! ·v~~-8tr~ât:r~r:';J{f{uã~;'~çcoliÕ~ã~9o 0e~ ltrtn~--· 
- ·- -· .... ~·-· posição mnito melin•!roa~ , como deputad() por · 

· Sessão em. i 3 dé Maio · 

PR&SlDENOIA DO sn. DIAS DIC CARVALHO 

PornaMibuoo, tem nas actuaos circum:~tanéius os 
maill !Wrios de•err s a cumprir. 

· A prO\•iuol~~o 1le Pnrnambuco , dli o orador, é 
uma du.s n'lais hnpol'tantes do lmperiu. pela sua 
lllu~traçã.o , pela sua poslçilo e rlquez11 , pelo 

. I I 

~rojectos.-Dtspema do Sr. }VmldtWli!IJ. -NtJ·. 4U0 exerce . sobre norte , e por 
gor.ios dtJ Pernambuco. Dü•cw·so du Sr.' NutitJ9 l~to B SllB sorte devêi'R rnetecer Q attetJQiiO de 
Machado; in.terpella!!Ões.- Ortlem do dia.- . tod11s os podares · d1i ' úRtu.do: aaehn porém não 
Enceí'ra9?1ento dct dist:U$sào sobre cts cl~Jiçõcs .· ten1 ácontecirlo, ~ervindo esta provluoia h a quatro 
tla Parahyba. Votâçilo -Dispensa do s,·, li' . QIIDIIS Q estot parte de jogo a quem oablndo. por 
P8nna. -piscu$stlo do parecer svbt·e.ás eleições (tlrça das circum!ltancias, procura a . anlqulllaçào 
do .Mm·anhão. D iscurso do s~·. lVanderley. de lllil p~trtldo que, apohulo e vrote~ido por todas 

A's 10 horas e muia da manllii abrn·se a sessilo, -
lê-se e app.rova-se a acta da antecedente. 

ltXPEOIENTE 

.."Um otllcio doSr ministro do impal'io, tra11smit· 
tindo a oópia do déc.-elo de .12 do ttHJK passado, · 
pelo qual se fttz · morcê ao con11go Agnsti••ho 
Murques Gou voa, prof•Jssor pu bllco de grammaticn 
l1\tiun desta cõrte, da apo~e.ntadnrill com o ode· · 
nado. por Inteiro . -A' commiesiio de peusõus ~ 
ordeuauos. . . · 

Outr11 do Sr . ministró da ftizendo, remettenrlo 
os offidos 11!!. :mie G4 da thesoUi'l\rin da p1·ovincia 
1ln Dllhia da. 22 dtl Dczen1b1·1> de 184'1 e 31 iie Março 
ultin10 , · sobre u. 11eóes!iidade d a n ' r 

us condições do t-~ystem!\ constitucional , oonse~ 
~uio aúl um combate ft·anoo .e leal a posicão que 
hoje occupl\. As · folhas do partido veucido, os 
jornnes onde se transcrevem os debates do 
cuinarl\ servem de documentoq comprobatorlos de 
que o . eastello dtlsse p11rtido é a provinoia de 
Ptlrnambuco. . · 

Ainda ba pou~os dias~ quando ~n~ecia que tudo, 
ate a humantdade, pedia que das discussões da casa 
so separassem os od 1ós e rancores • nas folbas . 
du~so p~trtldo tlra a provincia de Parnambuco 
cha~t1ada á bailfl com insinuaçoes que nio~triio o 
dosf'jo que ha de ver aquella · provinr:ia entregUA 
a todas as calamidades, e que pro VElO. que esses 
homens tendo pouca conflauça nas .lnstituiçõe:i 
do puh:; ,ou ante.s tenllo convicçiio da anomalia 
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. . A provhicla de . Pernnmbuco,. posto que pouco á . aut.nrldade, e àssim José Pedro tMebéu . essa 
coadjuvada pelos podere~ do estado, pelo seu gent11, npresontaudo·se em uma attitude tnon~truosa. 
patriotismo e pelo ,des1jo de màlhorilr da posição Foi fnrça publica empregada contra esse .individuo . 
vex.atoria em que JazOJu por muitos anoos, pro- que tlra · o c11ntrn do movimento revolucionario; 

·curou · pélo.s n1eios le~aM fazer appttrecer o mas a autoriJade ainda ne~ta circumstancia teve 
imperio da lei, é a igualdt\dt~·de todos liS cidadãos; um quAr que seja d~ ?ondescendenci11, da qual 
mas a õp.posiçiió que vi o que fk1r1a perpetuam eu te se p_revaleceu et~l!e crlmluoso para sorpr~nder ama 
confundida t.e o partido triurnphante lives!:te uma parttda da . força. · · 
vida calnla . e tranquillo., tratou de pôr-lhe dtffi· qh~gando â capit11l esta noticia, redobrou à 
cuidadas, eonseguin1io por suas gritarias intibiar· · sohcttude do governo, que tllandou novos eoccorros, 
a acção da autoridade, do que r11sultou apres'!n· e quando .se · esperava que Jvsé Pedro à SijUB · 

. ta:rem-se eRses homens trefegos. Documetltc.s.· ~ompanheiros nàt) pudessem uscapar a acçiio da 
eserlptós em Pernaf!lbuco e em outras pr_ovinc~as JU..;l\ÇI\, tom nu conta · da presidenuia na qnalidade 
provào que ha mmto tempo se · prepara~ me tos de vice-pre .~iderite. o Sr • . Manoi!l de Souza Teixeira · 
txtraordinarios .em algUI~s pontos do patz P';lra QUtl mandou logo um plenipoteuciario pnra 08~ 
derrubar o governn , e comprometter o parttdo gociar' com esse homem, que obteve o desarma-
liberal. A policia o a.s autoridades . darão provi- mOJuto da força do governo, .entretanto que a sua 
dencias mas e!'sas )Jrovideucias tinhão st.~mpre continúa armada a impor condições ; . · 
resaibo' de desejo do fugir a accusações : as auto- O urador pede á carnara que note que o vice-
ridt•des procur~vãl) conciliar o .cumprimento de presidente fllt. além disto l,l.U\Q invet•são geral na 

' · ndencia. Ern rovincia~ man•iou diKsolv•JI" a. força legal, .de· 
1847 ·os . perpetradores de deHorderis parecerão mt 10 1mementos o ctaes a gu!\r a nactona 
estar nfúgenlades ou. assust~tdos: n1as neste anno, Que tinbào abandonado suas cat~as e familias, e 
J>Or etl'i~tto de diliRencias policiaes na prJvincia das que se estaviio . batendo coutra un1 crimino~o. 
Alagõas. quando menos sa eHperava foi pertut·bnda A . C8mar.a já v~. diz o orador, t\ importuneis 
a . pnz da _provihcia de Pernnmbuco ua v1lla de 'JUe .têm as interpella•jÕas que . tenho .de f,tzer ào 
Pajeú.das I!'lôres, pela entrada do famoso Moraes. llOVó!rno, que :~ão sobl'é <;>' estado da provincià .:ie 

o SR. Ptü:SJDENTE pede ao orador tenha a Pernambuco e~n relaçiio ao~ acontecimento!i da . 
bondade de imerromptir o se.n discurso por se ft·eguezi.a ·da Esc,>lda, sobre 11 opinião do governo . 
achar · na Hala immeóiata o Sr. ministro dos a rtJspmto da rettradt~. do .engenho dt~ . Lages das 
nego cios estt·an~ilir<~s. que vem .ler o s.;u relatorio, f,,rças lel{aes · atltes de de pó r us armas 9 coronel . 

. fl convida aos . Srs. So e 4o secretnrios para iretn . Jnsé Pedrv, e . sobt·u a . invet·sã() feita na proviucia 
b S E é · · t d 'd f pelo 'Vico-presidanttl. Btlm que este .topico teoha 

rece er · x., · que · m ro uz• 0 com as orillà· . re(erencia ll individualidade, peço aos nobre~:~ de· 
lidadas ~\o ll08\Ume, . toma ass<mto é. esqu~:~rd~~o do putl\tlos que . deiX:em de pl\rte o que ha ·de indi· 
Sr. presidente, -lô o relatorio, . e depvis su retirà viJ.u&~lisrito p. ar~ . t"m:tr tno s· ·ómento· a· . pat't"' ·1·m· 
corn as mesmas ronnálidades. . . .... " ., 

portau .tu que de envolta com assas individualidades 
O relatorio · é remetlido .à commissão re!!pe· tem · o negocio. Koi desatr.·onta da província que 

ctiva. . · · .tenho . a liuura de rapres~ntar é que levo á pre-
0 Sn. PalisiDENTE: -Ordem do dla. Stmça do governo as minha-: interpellações redi· . 

gi1ias COD11I estão : tanho um voto ·na casa,. ·e 
· . O SR . . NuNES MAcat..oo : - Eu ~en~ava. que commigoamigos meus; e é eetl\ utni\ boa occaslão . 

V. Ex. tinha mandado interromper o meu discurso . de conhectJrmos o pensnment() do governo para . 
pat·.a o. continuar dapois. · · · podermos dirigir o nosso Nto. . 

O Sn.. PREStDEN'í'E:-Eti convidei o ·nobre depu· . q, 1)rador manda ã mesa a.s seguintes · interpol· 

· depM n~ armall o coro11t!l os t!t ro o oso t\ 
A utgericia é apoiada e ap·· .íJt'o'Vada .sem debnte~ S 'l ·· ,, · l Vtll•.'uo · . . 

. o Sa. NuNF.S . MúnJA.DO • . contin.unndo à seu (( a. o Qual a opinião tio governo snbro nli\vertião 
discurso, diz qu~· us fllçaühoso~; Montea princi · gentl fei ta na provincia pelo .vice · presidtlnte . » 

· pit\t'ào sna.s corrcH'h\s na villu de · Pajt-ú, ondtl · o Sa. PawsiDEN'l'~:--Ntio . stl aohaildo presanta 
~ou?lm'\o b assnssinàrão ojuiz n~un~cipal e outros o l:;r. rnini.!:ltt·o do lmpel'io, fica Jesigttado .o dia. 15 
mdaviduos, descendo dalu .á v11la da Punellus do corr1.mtil ao meio din para ter lugar a inter-
às povoações de Agliu; Pl'ela e Oapoairn, e ~ pella.;iio. · · · 
01;1tros poutos, levand~ o· ineendio e a morte 
dumte de si. . · . ORDEM DO ·DIA .. 

A autoridttde tomou então (diz o orador) a po. 
slç,do de que nunoa d~:~vêra ter recuado: perse· · · üontinuaçiio da dhioUsllilO ·do parecer sobre llS 
gu\\) a cont\oguio . dispara,\ r oli forças d\ls Moraes, eleições da Pa1·ahybu., que ftcúu adiada. 
mas os oabeças dos~n faoçilo r etluirilo para .o · · · 
t~U!Jilllho de L•lgeli, ondo t!X.tatla um indlvltluo que O Sa. Paaú;IDI.CNTE : ~Havendo o nulllero dos 
se entendia IUtLorlllldo a tua• uilo ~ó tuoolnol'aaos discursos murcado t1o regimentil~ vou pór n vo• 
acoutadoa, ma~t um ex11a·olt,1 tHllll dtuu1 pel)att do . taçitn o encerram~ H to da. . discussão proposto pelo 
ca~pttnha, trlnoh~lr.-11 , atr1, D·•allu duu11 a&rmotr Br. Ferraz na . sut~siio pa~:~slldn, . e que não. f\)i v o -
devt!l este ponto fazer 0 objocto do t01tu ._ 110 , h4di• naquelle ula por uiio haver oasn. . · .. 
licitude da . a~torldade, llllltl ull" l'l:ltll•ruu quu oorú · A~lprova·Ne o encarramullto, e em s~gu1d~ o pa· · 
o desapparentmento daa fur~l&il utaxtlllll'llll, uu 11ull l"llcltlr com a emt~mla da oommissàn, tloando pre· 
guardnt~ avançadus1 \) oorond J 1u•tl p,111f.11 nnLI'IUtHtl jthHoatlaa ~~~ . omctlLiüs do . Sr. Gt·aoian11, Fioa 
n~ _ caminho doa seus deveratH outl'tt~nnln "•~lm llHrLtuttn · 011 dopllttldo n ~r . Ooolho Bastos~ · e 
na.o nconteuou: Oo~o 0 p~t1·~ldu jull(mntll lmt;1111.-t vu\ n llilllil•lt~tltll u ijr, O molauo. 

) 
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Dliseões que não· deixão . de s~r trabaiho~~s, qunes 
as de redacção, é. a que tern . de propór reforma 

. à ·tt'i de eleições. · .· · . . . · 
. Esta dlspenSil lhe é concedida. · 

ELEIÇÕES bO ~ARÚ.UÃO 

Apenas alli chegado; todo o seu ·empenho foi · .· 
não conciliar os alllmos, qul\1 era o seu proiramma 
osten~:~ivo, mas ·formar um par.tido seu, ao . qual 
dominando, t'Udesse llirigir a pruvinci!\ para SàUS 

. fins~ bons ou mãos; . Com . efl't:tito vê ·sa logo no 
principio desta admini~traçíio um desejo immenso 
de agradar sómente a uma . rodá : as folhas que 
apoiüvno o presidente da provmcia erào todas 
contrarias ao partido que tepresentllva o me;;mo. 
pre~;idento, e qu~ por muitos anuos representou . · 
nesta catnara. Como se .dirigia o pre11idente? · 
Com•\ captt~.va a benevolencia . _tkl~ses r~dllclores ?. 

Entra ein discussão o parecer da commissão de. 
. podere~ sobro as · .~leições do . Maranhão, cuja 

conclusao é a segumte: 
<C De accôrdo com 1-\S conclusões pRrciaes, apre • 

.seutadu no exame de ·cada um dos collegios, 
· propõ~ a commis:-:ào as BeRuintes: . . · 

c l.a Que se declarem legaes e validas a~ eleições 
· pri~1arias das parochias du pr1nrincia dó Maranhão, 
. cuja annullac;ão · não ·é propust.l\ p,!la cornmissno, 

orden•1odo-se 'que se proceda a l1ova eleição em 
substituição das que forem annulladas ; reconhe· 

· cendli·Se legitimos os elcitor~s das parochias cuja 
e\eiçã? é_ •1ppn1vada, nos lermos propostos pela 

- . . 
« 2.a Que se nnnu\le a eleição pri.maria da pa

rochia da villa da Brejo ; e bem assim a da pa- . 
rochia de Vianna. · · . . · . . ·· 

« 3. a Que se declarem le~itimos os votos dos . 
col\egios eleitoraes . da capital, de A\cantara, de 
Caxias, de Guinuuàes; - de Itapicurú·merim, de 
PaSll,l!l·Bnns e du Ch••.pada. 

'' 4. • Que ·ae declarem nullos Olil votos ·dos col· . 
legios do. Brt>jo e Vianna, pelos motiVtls.indicados 
pela commt~são, e dednzàoH.le esses votos da apu· 
tl\ÇàO geral, e COIIl tae~ _condições. . . . 

(\ 5. • Que . se declarem lP-gitimos r'!presentantes 
da .. pruviuela do Maranhão os quàtro cidadão!! 
adiallte uomead,•s, feita jn pela cornmissão a 

· deducção . dos voto~. · dos collt-gios de Viannn e 
Drt>jo1 e suus · supplentlls ·os quatro immediatos 

· em vcitna. . · · . · 
« 6.• Qlle se exija ·a remessa das. ~ctas àas 

eleiçõlls l•rimnrias, cuja f•llta a cummissi\o iu<!_icou. 
· « 7.• Que se de asse1itu nus Srs. Dr:i . Fabio 
Alexllnddno ·dos .Rcill e Franci!lco Ju~;ó Furtado, 
.cujos diplomas a cummissào examinou, e coulrou·. 
tadutl com lt actll seral. são por olla julgados 
le aes. · · · · . · 

tt 8.• inalmente, que se recommende ao go.vPrno 
- ~que_.mi\IH.Ie proceder com todo o rigor dns leis 

contra 011 autores das · violonclas pmticadas nas vi lia>~ . d~ Vianna e BrE\jO por f•ccosiãu .Jil ele\çR.o 
de eletturet~,· dando· cvnta opportunamenta do rt:t• 
sulta•io. d1•s prnct!ssos a t~sta cnnuu a. . . . 
« NoiJa apw·açllo .dtJ a ccôrclo cbm a cotrcltuOo deste. 

. a .. ecdl', exr.ltcitios 0.1 votos elo$ culle •ios de 
tunna e l't!JO . . · 

« Da· . JO:llJUiiU Frnnco dfl SI\ mH. cnronel hidnro 
JaHst>n P.erau·u 2ü\l, Dr. Frauci!>eo J··~á Furtado 
24S~ Dr. F11l>io Alt-xttnurin() de O~trvulllo H>ei"~ ~22. 

« Súppletttes.-D,·. JlllioDual'lü Lisblia S•!trà l!l~. 
teneute· córuu~l Jouqut111 Muriunuu Franco du ~â 124, 
Dr. Jot\o f>edN Dtà~ . Vteiru 1ll, dtisetubaiwhfor 

. Tiburcio V!!leriauo da Silva Tuvar(;)s 38. · 
« Paç() da cama•·a, $ de. Malo de 1Bí8.-fio· 

. drigUtJS dos Santos ...... Pessoa . . de Mello.-1'. n. 
Ot toni. )> · · . . . . . . . 

O orador pas:~a a ler um trecho de um · officio do 
. presidente Franco de Sá, diriRído . ao · governo 
grral, dnnJo sul!. opinino sobre · a imprensa do 
Mt~..rnnhiio, o .tritJstra que rste officio foi depois 
publica1lú nas folha~ · da provincia, para que . o~ 

·seus rédactores soubessem o cortejo que a primeira 
autoridade •.la ptovincia llles razia.. .. . . . 

Ora, principiando a cortlljnr por esta fôrma · -as 
. . o e rn co rano . au· quo . o pre-. 

sidPnte · renresenlavà, foi immndiabuuente pro· 
clamado ch .) desse mesmo partido, e ~presentado . 
como t:undidatu á deputação g~:~ntl. Corr.e impresso 
o nome do presit.lentH na chapa de tod0~ os hutn~ns 
que lia. cJominavti.o...;.liga maranhense. · . · 

Dl!cidido asshir u presidente por um partido 
formado po.r elle, tratou d~ lhe dar a fll rÇR ne• 

· ce.-~aria, não com r~cursos lPgBes, mas ·abusando · 
da autoridllde que lhli foi confiada parn outros 
.fins. com outras inionçõas. Cmut!Çàrã!) O!ipartitlos, 
con1o é co~tume naqlll:llla ·província, a lr11t.ar das 
eieições muito antes do ttimpo em que ellas devêrào 
ter lugar. Esses pn~pat ativos 110 Marau hãü seUtprs 

· sl'i.o prticedidi.Js . ou acompanhiulos de reuniões, · 
.. hanqutJtes, ft~st>ts, . illumilll\!,'Ões, passeatas, e\c .

Hoüvo reuniãll de amb.llS os pat'Ltdo:4 . no dia 7 _de 
8ete111bro: um dt:tlles pt:l:ltemleu pttssar pelo _· 1u~ar 
am. •tuo se achava reu111t.lo o outro, e o · part.úlo 
contrario ~o i•Tilsidente uiio quarill i]ue o ütttl'O 
passuasse pttlo lul(•l r e1~ que elle est!l:~a reunhtr,, . 
ou fllzemio suas funcçous. O preshleute da pro~ 
viucia, em lugllr de aplacar . os . ani•nos, e ···de 
prohibir mesml) _et~sas r~unt~es, que _p11dilio dar em 
:l . • • . · . 

llrmn~. s~ nbrisse caminho aos .~<Hl'~ partida.rios~ . 
Um prestdeute que obra a~~i:n é cllJlQZ do prll
t.Jcat todo~ OS RClOS de Violtmcia que imaginar se 
pootem. · · · . . · · 

. M ·~isto não é de admirar. porque et~tna .eriio os 
prt•parat1vos bellkos d11 ehüQ.\o do Mart\rilulo, 
esttls er1i0 o:~ pri llltli r0!! til e i os de terror de que 

1 • v tllR o . · · . 

o Sr. "vo:ndorloy tem intima convicção 
de QIH! estas ul1•ições são nullt>s e nullis11itúas : a 
difficuldaJi:i porétti é triiii!:Hnittir a ClUit.aru tosta suà 

. collVIéçào.· NHsLe llntpenhu certt.~llltJ!lle t'SHi:lrec!l. 
esforçat•:se ·.lia tod11vi1t 4 u tut to !!tH' po!lsn ptu'u l11 nçllr · 
Uhla rapida vtsla d'o1hos ~ob1e o prucesso eleiton\l 
d11 provtnclll. dn Marnnhiiq. . _ · 

· S••rviu·~tl o prusillent!l tlesttlS mAsmas occurren· 
.ci .• s pot• elle provocadtts pura trav.n uana luta o"t>m 
o chef!l de. policit\ () sr. M~n·i ... ldt•.Üt'l"Qlll!l HI PiuLo, . 
porque m1 ltom·ntlt·z, · pmbt!.lttde e illlastruçii.•l do 
cll•~ l"·i do p1lltciu tio i\larauhãu uchnvu o presttlente 
11111 ubslacalu ll()S s ~;~ us d lisretzt"llllltJUtos. · Tmlos os 
meio,; . p11rlunt.. tllllprt>gou pal'a d e~g•1star esse . 
chefe .dt: policia ; dt!mittla us autoridaués pol 1ci•1es 
so111 quu elle fos~w ou vi do, o como o cht~f~ de 
IJOlicil\ uiin propunha a•tuelles · qtt!l o presillente 
julgava CllllVI.mienLtJ , o proprio prti~hlenlt1 alt.ur·IVtL 
us li ,.;t.a~, luudl:lvl\ o uo ·plll'l\ o 1", o 4o pl\1"11 o 2o, 
ll coustilui" n~sim uma policia httlllrn lntJnte os~ 
truuhn uo sou clwru, e 1101uuHte dedl1auiu. t\ol! In· . 
liH Hs:~nH do pri!HIIlt•nte, t1 ch .. gou n pout11, pur 
iuvuu~Õt!M du allcianumto du trop •ts t\ t.lu tuutalivtl 
d11 sollicliáo, n lavruruma p •irt~~rin susperultHil.lu o 
ch~<ftl d!l policia, e isto po1'ql\e aindl\ o prll!!hltHita 
.r11io e~li\\'R Sl\ti!lftlilo com os llllliOs 4lHI llavtà 

Hll prectÚit:tndus,"uiZ o oru!-ior,_ na administrnçnn, 
. ou no_ tldmiuisLrador d11 provinclaAo Ma1·unhão, 

qut!nao pot~so dtlclúrar. Ouult>Qtlr!! i pots por encural' 
u · ntal'chu dessa · ndmiui~:~tnu.:lio .em relação as 
éleiçõf:!s sóntenlt~ desda· o. tt~UI po ~~m 4'ue o mesmo 
IHhuinislradtof' se J.}utlniteeu . uo . , , 
çando·se nos braço~; de um part1do. e decidindo-se 
a f11zer as eleit;ões 6m um selltido. 

erttiio 1!111.1.11 tl!Jado. • . 
. t:;u~pu nsll o cht~ftl de policia, quom Jot sub11ti• . 

tu ir n e~so digno m~tgistr111.lo? . ~tllll Juvidn algtim 
uullembni'~ILdor da l't! IU\il'io, nlgutll dos diguus 
juizes do t.lirtlit•• que o_C()ltpiio as vurn!l uaquellâ 

, . J I Z UI UlllCl (.)t\ . 1\0. pre-
siLit-JiltU P'' pt'Ovincha 11omeou uui Fuluno Albino 
dn Fonseca, . quu tinha, ha>via . dons mezes, sido 
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demeUido de· inspector de quarteirão; por cu.mprir 
mal os seus deveres I \I Ora, um pre~1dente 
que assim se arrna ciim instrumentns cégos, 
que assim se prepa1·a na vesporn dus eleições, 
pôde s.e pens'a1· que empregaria meios liciLos 'l 
N1io bastaria isto para .se fórmilr tu:n juizo sAguro 
da moralidade de uma . administrlição quo se 
apregoava promotóJ'á dos melhoramentos·· moraes 
da provincia ? . · · ' 

No Marunbão inventou•se tambem um celebro 
aliciamento de tfopa; abrio-se, ou ao menos 
prepárou-se um processo sobre este facto, pren
dendo-se em fl.agrnnte um. pobre homem q~e 
estlivâ · em sua. casa por ter. ido alliciar tropa;· O 
presidente da província encarcerou este miseravel 
durante 5ü dias, sem lhe mandar formar processo, 
ate que a relação do districto lhe deu habeas
corpus. Note~se qne se o presidente não mandou 
formar proceRso, foi com o fim de ler a Ht1v,aça 
sempro pendente sobre a cabeça daquell"& que 

· onsas$em · opp~r-se-lho, porque então seria ani~ · 
uillado nesse rocessó <lU armadilha ue Ibns 

estava preparada. anto isto é presumivol, 
quanto o presidente no f;êU officio dizia :- Re
m'etto-ihH . este individUo, Qll6 é llgonte secundaria 
do alliciamentó de tropa ; - de sorte que ·os 
agentHs primados el'iio outros, isto é, aquelles que. 
podião fazer 'lombrn ao digno presidentl). 

Havia officiaes da guarda nacional que tarnbem 
não concr. rdavãl) com ri presidente da provinch1 ; 
e como elle era conciliadot·, houve por bem 
suspender todos esses ófliciaes, niio por crimes, 
mas por41ue niio .lhe merer.H\o conflançal Em 
Ullia província bil(ie íiiió havia desordPnS, I) 

apenas Re pleiteava a eh!lçii•>, o que quer dizer 
-llãn merecer R conflnnça dó presidentl;l ? 

_O SR. PRESIDttNTE pede ao Sr; deputado que 
interrompi\ · o seu. discnrsn, ,porque est!\ na sala 
immediata o Sr. minil'ltt·o da marinha. que vôm · 
apt•estmtar o rolatorio da sua rt>partiçi\f).' . 

s. Ex. é introduzido crlm as forrnalidalies do 
. costume; lê os relntorios dus repartições de 
marinha e guerra, e retira-se~ . · 

Os relatorios vilo remettldos ás commlssões 
respectivlls. 

Oontiuúa a discussão lnterr ida. 
O S~t. · · WANDERL~:v:-Estava eu, quando fui 

interrompidl•, uo ponto da sn!lpensfio que tinha 
· feito o prosidente de ollioiae!'l !>Uperiores da,guarda 
n'' cioual, porque niio lhe mereciãu confiança ; 
tnl foi por oxemplo, o commaudante superior da 
cotn~t'ca d~ ~taplcuru merim. CuidlliR acuso que a . 

· prt!S1deut13 1na buscar outro etnpregndo da Bltnrdo 
\ . . . . . 

mandtmto l:mperior, i~ que eseolheria um honHltll 
e!ltranho a pttl'tidos 'l Nãu, sonho•·es; o presidente 
·~scollltlu úm commiss:trio especial de elaiçõos : 
el'lcolhell o seu aj udanle d't1rdens, um capit1io 
grt\duado. Este facto . por si só bast.aria ptH'a 
pruvar que a comarca de Itapicuru·mei'im, têndo !i. 
testa da KUarda nacional e da foq)n ·do 1• linha 
do., t~u.a~dn o ajudante d'ot'dtinf:l do presidente, 
conhuoado do Mat'•Hlh!io por sun tlll bulendtl; niio 
podia prónuncint• um voto qne sa . pudesse con
sidürllr livre. Eis aqui a nonieaçfio do tal seu 
njtuJante d'ordout~ pnrt\ cumlu11ndauto superiua· ln
t!•rlno da cDmaron <lo Itupiouru ·merhn e oom· 
mondnutu militut· da. mllsmu, contut·on. Eis-aqui 

· uma cumanon com um o,•mmandanln superior ad 
ht~c, oom um tlonunaudaute militar ad hoc, nju
unnt~ d'ordeus do pt•osideuto da provlnúla I . 

B~tsta ')Ue tenhamos um pequentl Mnbeulmento 
pratluo . dos . purM~ ulçõtJs q'll;O. se fazem por ~c>ss~~ 
pequenas vtllas; para fazet· 1déa do qut.1 não ~:~or1a 
um ,Ot1mtnaf!dante mi!it.ar !l suporim· . da kUil.l'da 
nac10nal, RJUdan t~) d ordens do presidente, para 
manter o . st1cego, como é sempre o pretexto, e 
nlérp disto autorisado para destacat- a guarda 

'l'OMO 1 . 

serviço da tropa de linha, porque o governo tinha 
autorisado o presidente para de:t;tilcar a guarda 
nacional, e o presidente a destacou no momento 
em que . devião ter lugar as eleições, e, por con
sequencia sujoitou os guardas ao regulamento do. 
tropa dA linha .na época a mais melindrosa. · . 
· E pensais .. por ventura que. o presidente guar· · 
dava para si as vinganças que pretendia tirar 't · 
Não.: elle teve. cuidado de declarar . ao povo
olh_a•_ que ~av,e•s de ser recrutados . depois da 

· ele•çao.-Sao palavras de seus officios, em .que se 
ordenava ·que fossem recrutados .para o exer-

. cito e marinha os que deixassem de comparecer 
conforme as orden;; I E níio houve terror naquella 
comarca I Creio que isto é nma . prova evidente de 
que alli não podia haver liberdade de eleição. ·. · 

O mesmo qutl o presidente praticou em ltapicuru
medm, o fez na · capital da ·. província com as 
mesmas ltttltl!t\:üS. Valendo-se da autorisação que 

· lhe .déra o governo, de destacar a guarda naciono.l, 
.não EPperou . qtte pllssa~sern as eloições para o 
'fazer e date ·rui r o · · - · 
secretar i. a, que era tambem c•)mmandante supet'ior, 
que .destgnasse . os guardas nacionaes que ua. 
C!apital da provincia JAvião servir sob o regula
mento da ·tropa de linha, isto tudo antes das 
elei.ções; .e determinou outrosim que ? commis• 
sar10 des1gnador, que era contra a let; e os com· 
mandantos passassem mandados dtJ busca às 
autoridades policiaés, quo erito suas, pan arran
CF.\rem do .seio de ~uas f11inilias os que estavãó 
abrigados em suas casas,. por não quererem 
servir na guarda nacional df!Btacada. E pensais 
que Um presidente que empr13gB todos estai meios 
mapdaria desigaar pelo seu offie!iàl~maior de scct;e" 
tana os que pertencessem . ao s.eu partido ? Se 
as!'litn pensais, fazeis uma idéa .. do presidente 
do Maranhão que . elle certamente não merece. 

O orador coutinuanuo a provar a intervunoiio 
da força armada nas eleições do Maranhão, diz 
que alli existia no mez de. Outubro a~ seguantes 
forç•lS de. la linha: -corpo fixo do Ptauhy 801 
praças, contingente tle Pernambucol12, artilharia 
52, ruzileiros 187, dostaêRdns em Caxias e outros 
ponto~ 276, pedestres 142, policia 200, .. no todo 
1,270 praças. rõro. a gttard~ nacion~l~ Ou de est•\ va 
. ' , 
destacou a guarda nacional.. A fllrç·~ estava em· 
pregada etn f~zar eleições, e se em muitos lugares 
uiio ha prova dasta intervenção dlreclta. S ••be-se . 
que essas ·provas t'iio . muito cusLosus, princl· 
pnlmente a quem vai debaixo. . .· 

Que o recrutamento .St.l havia de fazer sem · 
t;esp'!_ito é.s !eis, que o pro h i bem na vesperR d11s 

concluir vendo que o'proprio presidente da pro· 
vincia recrutou antes da eloição dentro do prazo 
marcado na lei, e teve preAo um cidadão .S·me:r.eR 
DL\ qunrt.el co1uo recruta, até que finalmente e11ttl 
cidadão pôde qlleixar se ao supremo tribunal de 
justiça da violencitl qu& na sua .pessoa era com-
mettidll pelo prtlsidenta da província: . 

Não tendo o supreu10 tribunal de JUsttça con
cedido habeas.·corpt's quo pedia o. preso, porque 
ella não havia juntado â sua petloão a ordem 
de prisão, raqueteu elle ao juiz de direito do 
Maranhão que prócurasae obtor esta ordem do 
rm~sidente . para que .elle _pudesse ser alliviado 
uo oonstt·atlginumto qut.l soffria ; ma~ a tal pou~o 
havia ilheg••do .o exalLamento do ammo do presl-

. dento, que ello deu uma resposta quê, âpezar de 
correr impres~a, duvi<.I&•SEI que fosse esctipta por 
ells. (L4 a resp(Jst~.) . . . 

· Na oumarotJ. iio Onxllll:l foi violentamente preao o 
juiz da direito, e mettldo incommunioà\'él por 1ó 
dias em uma. pris1\o ll pretax.to ~o que tentava 
ravolt•1r . a provillcla, por(IUEi esse juiz de .dir\lito 
era oand.idnto da opposiçito ao pre>Jidonte da pro• 
viuol~. O juiz m~oioipnl da ~ne&llíâ . oomarca era . 

10 
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passa a vara a um (o .suppléüte, ~· ~l!lte im~edia
.tameute com a candidatura do JUIZ de dtreito, 
tranca,o na eadêa ineommunicavel •. Mas não. era 
a unica iiltaução tirar o juiz de direito do 'campo 
eleitoral, 'fazendo-o p_erdet· a força moral que pu• 
desse ter; bàviá iutenção ainda da o assassinar. 

O orad9r . p~ssa a ler · a ordém de p~isiio, e 
tambem outra ordem que fóra de prevençao dada 
ao offi.ciâl de j usUÇa que tinha de executar a 
diligencia, em que antecipadamente se dizia que, 
tendo o juiz de direito desobedecido, novamente o 
intimasse, e se desobedecesse ainda •. empregasse o 
gráo de força uecesso.ria para effectuat a prisão. 

Eis como. ~strJvão dispostas as causas, contiuúa 
o orador: ojuiz de direito na cadêa, a guarda 

· ·nacional destacada, forças espalhadas· por ·toda a 
· provincil1, actos iniquos do presidente, prisões 

illegaes, e processos de cidadãos a p1·etexto de 
alliciament.o de tropas I 

Preparadó assim o campo, vàm.os a ver colllo 
. ' ·-·. ' .. . . 

dadeira batalha, onde houve mortos· e feridos . 
Na vespera .da eleição as ruas fos·ão cobertas 

de patrulbils para mllnter a ordem, já so sabe. 
Os ~rupos que perten'ciii.o ao presidente da pro
vinc~a, .e os de seu partido, no mesmo dia se 
encaminhl\rão para os · contornos ·das igrejas, e 
já se sabe .que rorão desarmados . pelas patrulhas 
que pertencião . ao pre~idente da proviucia ; mas 
guando no . ~utro dia comparecêrão os cidadãos 

. do parti!io contrarill para depositarem seus voto~, 
forào pr~hibidos de entrar na igreja sem sujei · 
tarem a ser corridos para ver se trazião armas. . 
(LI o docummto que prot'fl este facto.) Ora, t.em · 
a policia direito de se postt\t nas portas · das 
igrejas. e negar .o ingresso aos cidadi\qs que vão 

· votar se eHes não se sujeitão u sar corridos 'l Os . 
cidadãos que se dirlgiãoás igrejas, testemunhando 
este facto· inaudiLo, protestarão. (Lê os protdstos 
e as assignat1,ras) e exclama: São estes nomes que 
não fazem provas 'l E' este protesto que não merece 

· que ao menos se pouba em duvld~ a legalidade 
.. da eleição I . · · · · 
. Se na capital apparecem estns, cousas, o que 

. . admira que uas aldêaa, e em .outros lugarejos 

do Paoo houve tambem 
armada? Demais, ha um facto que mere1:e ser 
notado, e é que os mesmos sujeitos C(llllpuzerão 
a me1:1t\ da villa do Paço e de S. José dos Indios, 
sabindo . l\U\ delles por alli eleitor. (Lt? um doeu• 
mento que p.-ova este facto.) · · 

O Ol'~dor RRs.a a. tJ.ualysa.r o. chamado collogio . . 
lidada de semelhante eollegio é e ler sido preRo 
e mettido na enxovia incommuliicavel o juiz de 
direito da comnrqa.. Qua ndo uma aut,iridada 
policial da ordem do 4o suppleute do juiz muni
cipal atreve·se . a pôr a mão violenta. ua pessoa 
da primeira autoridade da comarca, quem estará 
livre de ir ·para a cadêa manietado, carr.-]gado de 
ferros, e tudo quanto quizer o juiz munioiput ? 
Qual serão cidadão que apenas tem 200S de renda, 
que se atreva votar em uma chapa que não seja 
a. do presidaute? A comarca de O<lX.ias sempre 
tem uma guarnloã.o de trop~ d.o linha muito 
grande, excedente. de 100 praoas ; e que elemento 
poderosissimo não seria esta força uas rnãos de 
um tal instrumento 1 . · · . · · 

Na freguezia da Ooncel(,)ã.o compôz-se a me11a, 
lavrou-se a aota, asshmàrão . todos os eleitot·es, 
fez-se a chamada de 1,020 votantes, reberão·se 678. 
oedulas; fez-se a segunda chamada de 842 votan
tes, d~s quaas nenhum compareceu. e isto tudo em 
um dta I E' posslvel isto 'l . 

Na freguezia de S. Benedicto recebariio·se oe 
dulas no lCl, 2o e So di~, e · das aotas não consta 

ue ellas se tlvess oon do na ro or ão do 
reoe unen o, e n1aneira q!le quem cava no corre 
podJa pejar a urua de. ltstus I E sabem a que 

horas se começou a 2• e 3a chamada! A's 8 horas 
da manhã I De· modo que marcando alei ás 9 horas 
para começá r o · traoalho da mesa_, . os votantes_ 
que chegavão ás 9 horas . acbavào · t11do eon- . 
cluido. .· · · . .· 

Neste collegío de Caxias votárão os . eleitora& 
da. vUla de Groatá, Nestá. villa houve duplicata 
de eleição, ·uma turma ·<i e· eleitores fez a eleição, 
presidida pelo juiz de paz · mRis · votado fóra da 
matriz, e outra por . um juiz de·. paz menos· 
VOtado Da matriz; e DO collegio julgOU•Se que 

. não devião ser tomados em separado os votos 
deeta turma, pr'lsidtda pelo juiz de paz compe
tente, . porque sa recefavu que estes votos fossem 
pela camara dos deputad,)s contados como a ver~ 
dadeira expressão da villa de Croatá. A commit~são 
devia ter annullado o collegio, ou ao menos os 
eleitores de Oroatã. · · 

A questào da villa de Oroatã foi a seguinte: 
O p~esi~ente da , I!r.ovincia que é fertil em. das-

quando elles têm de presidir á eieições, ·decidia . · 
q11e um Lisbou que estava .em · ext:lrcicio de . juiz 
de paz, ili:io podia continuar uolle, porque havia 
aceitado e ex-ercido a vura dé ju.iz municipal •. Mas 
é isto razão sutllciente para que esse cl4adão fosse 
privado da ,presideneia da mesa que lhe competia.? 
E ainda que o seja, acha·Pe pl'Ovado q11e e1le uo 
seu tempo tivesse exercido e aceitado o lugar ? 
o orador procura demonstrar que aconteceu jus
tamente o coDtl·ario disto, .e conclue nssim: · . 

Ota, se Lisbo·a era legitimo juiz de p:tz, como 
acabo de pt·ovar, . e . foi privlldo de presidir a 
.eleição por uma o!dem . ~o ~r~sldente, .é !nne~nvel 
que es.la iutervençao dev1a vietar a ele19ao. Nota
se ainda mais ·que, sendo qualificados nesta fre· 
guezia 1,192 votantes, .o appare~endo . na. eleição 
pre~ididn por Li~:~boa 680, e na outra 800, ;b_a 
falsadade em uma. dellas, porque o numero total 
daR ce.d11las é superior ao .dos qualifteatlos, e 
esta falsidade não póde ser da parte da ·eleição 
presidida por ·Lisboa, porque de uU\a represen
taçi\o . assignada por todos os que alli votarão se 
vê que com effelto erão 680; portanto. a falsidade 
esta na tlleição feita . J.4B igre a, e. ass1m .devia ser 

ti 
senão 11 reulisao11o do plano do presidente da 
provlncia. . · . · 

· Oomo pois, á visla tlo todas estaR provas se 
approva o colloglo de Ot:txias? k interv~;noiio da 
força armada, a llrlsão da autoridade superior, a . 
precipitação com Qilll a eleição .foi feita,.e esta 
flllsida~e das actas niio nos indu:&em a aun1,1llar 

. ' 
o seu voto em pteua · iberdllde; o mlh1tle parti 
esta casa seus verdadair1•s t'epreseutantes ? ·· . 

Sr. pre;;~idont~. fll ltào·ma ninda alguns collegi os 
a Pxaminua·, ao menos dous ; que são mais im~ 
pol'lantes do que 11 1 uelles com que . tenho cana IIÍO 
a pacionciâ da. casa; mas, visto que a hora 
está QlUito adiantada; espero que V. Ex. consulte 
a casa se me pel'mitte continuat· em outra 
ocoasiii.o. · · 

O Sa. l?MBIDBNTI!l responde que consultará a 
casa na sessfio seguinte, quando se traLàr da . 
maLoria. · · 

A ordem do dll\ é : oo melo dlo. as lutilrpellavõos 
sobre Pernambuco, e antes e depois a anesma 
que vinha para huje. . · · 

Levoiata-se a ses;~ão li.OJ 2 e mala horas .da 
tarde. · 
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SESSÃO EM 15 DE MAIO DE· 1S48 75 .. 
SessAo em t.G .-_e Mato · 

·' 
PRESIDENCIA [DO SR. MARI~llO, .. VIOE~PRÊSIDENTE 

SuMM'Aaio.--Expediente; -OfflciÔ do Sr. ministro 
do imperio. Discurso daS'·· Nunes Ma~h.ado~-
PublicctÇiill dos trabalhos dá c11mara. -Ordem 
do dia.-Eleiç'11es do Maranhllo. D:iscursos .dos 
Srs. Wanderley e Gastello Branco.~Projecto de 
resposta á (alla do thro.no. 

A's 10 horas e tres quartos da manhã abre•se 
a. sessão, lê·se o approva·se il acta da antece· 
deu te. 

EXPl!'.DIENTE 

nãó pôde por eEise motivo . comparecer neste dta · 
. na camars. dos ~rs. deputados para responder á. 
· tnterpellação, màs que uo. dia seguinte á mes~a. 

· hora ou .em qualquer outra que a camara haJa 
de. designar, estará prompto a satlsfllzer a ~on · 
cionada· interpellação. -E' designado o dta de. 
amnnhã à mesma hora. {VivQs _signaas de des
apontamm to na camara . e galerias;) . 

o .Sr • . Nune111 Ma.ollado;-(Movimento ie 
curiosidado.) Oomo pôde ser que o motivo que 
boje impadlo o Sr. mlniRtro do imperio de vir à 
camara continue amanhã, peço e. V • . Ex.. que a 
communicaçiio que naturalmente se fsrà ao mesm_o 
Sr. ministro de que a oamara o espera. amanha, 
so nildioione -que a camara aceitarA no impedi
mento do Sr. ministro do. lmperio, a presença 4e 
outro qualquer ministro que por ventura. este~a 
amanhã desoocupado, por9_ue, sendo o minlsterao 
soUdario; como creio, é ludlfl'erente dlrlglr. as tn
terpellnções ao Sr .. ministro .do imperlo ou a 
qualquer outrQ ministro. · 

O sa. PRESillBNTE: -Me paroce que deve · ser 
referido àra us intor ãlla ües · ue se · retendo 
azm· o r. m n s ro . o. ntpor o, presa ene o · 

conselho ; e como ·S. Ex. participa que vir!\ 
amanhit à mesma hora, basta fazer oonst:u que . 
a oãmiu'a o espera • . 

() Sn. NuNEs MA.ooAoo:..:..v. Ex. poderiA sem 
nenhum inconveniente addlclouar o que eu pe~o. 
porque S. Ex. pôde amánhii estar impedido como 
ho'e · · ·. 
complicada; n1elimo o interes!lo do pai~ exige que 
essa disOul:lsâo não seja . muito curta, e por isso 
eu não estranharia se S. Ex. não pudesse vir 
amanhã, e neste ci\so seria bom o meu addioio
n~tmento ; entretanto submetto-me à deHberaoilo 
de V. Ex. · · 

O Sn. lo SEORatTAlUO:-Então o honrado depu
tado desiste do seu addlciortamento. · · 

O Sn. NUNES MAOHAno:-Eu o offereoo ao ori
terio do Sr. presidente. · · 

Oontinüa o expediente. 
Val à commissão de fazenda o requerimento da 

mesa da ordem. terceira de Nossa Senhora do 
O armo da cidade da ltü, pedindo ·a · faouldllde .de 
posflulr até a quantia de 40:000HOOO. , . 
· Lô . se um offioio do Sr. , deputado Vllella Tavares, 

em que, por motivo do mio estado de sua saude, 
solicita a dispensa do lugar de. sec.retario sup-
plénte. · 
· o Sn. PnmsiDll:N'l'lll consultá a camara se. dispensa 
o Sr~ deputado do lugar de secretario, e deolde·se 
que sim. . · . . 

P'(JBLICAQÃO ,DOS DEBATES DA CWARA. 

O. Sr. Nttnes. M:aQhado l11ela ordem):
Peço o favor a V. Ex., ou a quafquer dos meDi· 
broa da mesa, de dizer como v~,ti o negocio da 
publicação .dos nossos trabalhos. A camara se oom
pendrat•é. .da imp. o.r t. anoia de serem .os_nossos traba- . 
lbofi pl).blicados sem toda R sua extensao; é esta uma 

· das primeiras condições do systema representativo; 
e hoje, em · vh:1ta das cireumstancias . em que nos 
achamos. collocados, a .camara se· deve ·empenhar 
para dar aos seus debates a publicidade mais· ex• 
tensa possivel. · Bem que o Jornal do Commercio 
tenha apresentado até hoje em resumo os traba.'
lbos com a maior exactidiio possível, pelo que 
lhe rendo todos os agradecimentos; eomtudo este 
modo de publicar os debntes da C'amara não póda 
sal.isfazer ás conveniencio.s publicaR. Se n mesa 
encontra obstaculos por falta de emprezario ou 
de tachygraphos. ou por falta de moiospecuniarios, 
estou resolvido pela minha· parte a propór o maior · 
sacrifioio ossivel ará se conse uir a ub 'o •• 
por ex enso os nossos tra a os. 
. O SR. lo SEORETAJUO informa · que por &lltorl· 

sáção da camara manuoll a mesli. fazer an nuncios, 
que recebeu propostas :verbaes da dlrecçiio · do 
Diario do Rio e do .CorraiO Morcantil, e que, não . 
sendo estas propostas admiLtidas por serem ver- · 
baes, ftcariio os emprazados de apresent~tl-as hoje 
por esotlpto. . . . . 

O SR. NUNES M!OHADO espera da solicitude da · 
· mesa. que pessoalmente procure abreviar ·este 

negocio •. 
ORDEM DO DIA 

ELKIQÁ.O DO l\U.RANHIO 
Ooriiinuaçlo dá .discussão sobre as eleições do 

Maranhão. ·. · . . · 
O SR. PRESIDENTE consulta a camarR se parmltte 

que o Sr. Wanderley continue o discurso que 
principiou na aeasito passada, e que Interrompeu 
por estar a hora muito adiantada • . 

A oamars. deolde atllrmatlvamente. 
o &r. 'Wo.nd.erl.oy considera a permla11ilo 

ue· a camara lhe acaba de dár como ums prova 
a e · · 

doa opprlmiaoa nilo 6 . repelllda do selo da repre
sentaoAo nacional. . · ·· 
· Suppõe já ter· demonstrado que nos doua ool· 
legloB da oapltal é. da old11dé do Oasiaa houverllo 
nullidadoa taea pelas quaos nilo podem ellea. aer 
approvados · sem desar da . caa~, e pó r isso passa 
a tratlir. do oolle~lo Itaplcur_ü.·m~rlm ap})rovado pela 
oommlssão, .e ue foi um dos esc()lbidoa olo 
pres ãn e á prov no a para exeouo o . os aeua 
pliuios eleitoraes. . . . . ..· · 

· Houve em útná!reguezi~ duaa eleloões primarias, 
uma ptéeidida pelo juiz de paz coinpetente, e a 
outra por . utn juiz de paz menos votado; aquella 
feita fóra da matriz, e esta na matriz, A oommissão 
approvou a segunda, porque àiz que na aU:senola 
do primeira juiz .de pa:t competia_ a presldencla 
o segundo ; mas a commlssão nao indagou a 
oauaa da retirada do primalro juiz de paz quo 
foi motivada pelas violenolas · commettidaa pelo 
partido à testa do 9ual estava o presidente da 
provincia. A· ptlmetra eleioilo foi revestida .de 
todas as fo1·malidados, à exrepçllo . de · ser te1ta . 
em certo lugar, .nella. oompareoêrào ~odo. s os elei
tores, supplentes, . e grande maior1a de povo_; 
entretanto que o contrario aconteceu nll eleiçao 
feita na matri~ pelo juiz de paz me~os votado, 
que .nem ao tntlno~ era juramentado •. (L4 um docu
mento que· prova este facto, ) Dlr-se·hà. talvez 
que a eleição feita em ·casa particular oontin.ba 
falsidades; mas se se éx,aminarem as setas da 
elelçõo primaria, sa verá que na turma que a 
commlssã:o approva votl\rlo peesl>aB que compa• 
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·o sa. OASTE::t.Lo BRANCO:- os documentos que 1 partidos pollticos do Maranhão, .tome quo suas 
provão esta asserção 'l .· . . · . .· · . palavras possno desagradar a algumas; mas como 

O SR.·. WAN. OERL~Y :,..- Jnnto .. áO n •. 5 acbão-se · a sua co'nscieucia não ficaria trauquilla so não 
dissegsa du~s paluvras a favo~ dº dou-J . amigos. 

as notas da quàas são. aquelles que . nas àctas · repreanntantes pt'lla província do Maranhão, que 
con:stiio :voté.rão rião estando .presentes, · e que .. ainda não estlio com a<:~sento. na cnsa; occupará por 
comparecêrão na outra eleiçãil. · ·. · . algun!i momoutos a atteuçã•J dn camara. . . .· 

As violendas que erão de eél!erar da nomeação . O pdmeiro crime im!>Uttlcio M . pt·asi dnnte da . 
do ajudante. d'o.rde~s. d~ prcs1dente PRra ~oro· província tio Maranhiin foi quer&r . organisar um 
mandante suporwr mtermo da guarda nacwnal. partido quo o Sr. Wanderley dis~e destinado . 
darão-se com efft'lito, como consta de um offi.cio unicai.nen o p'ara . seus fins pessoaes. O orndor 
da camara municipal (qus U); müis não foi este em parte concorda com · este facto, _ referindo 
uwio bastante~ temúndo-ae que os eleitores Ceitos qllo 9. chogadt\ ao . ~ar_auhào· do Sr. Franc_o da 
f6ra da .matriz .dessem - o seu voto no collegio, Sá acholl elle a provmcta retalhada em partidos, 
vedou~se·lhes o ingresso, e apP.ze.r de pedirem exi$tindo o· .partid11 cabano, o partido jausenista, 
qlie fossem r~cebido~ Hous votos em . separa do o partido dissidunte, o partido bemlevi, e o partido -
na acta, não lhes f•Ji . isto permittido. A' vista bem ta vi puro. Para poder conseguir o restabels· . 
destas illegalidades, não sabe o orador_ como se · cimonto da .ordem o a organi~ação de um partido, 
possào considerar como · legítimos OR diplomas apresentoli.-.se o presidente como conciliador , 
duquelles stmhores q~e os apre~entárão~ . cham .. ou todos . o~ partidos, teve ~m seu apoio 

Passando ao colle 10 do Bre c . concorda · r 
o que · iz a comm1ssão ; mas admira-se da que 
ella não enxergasse 4ue as indignhlades e cynisnto 
appàrecidos . neste collegio fotmavão parte. _do · 
plano geral emprPgado em todas as .tnais ele1çoes 
da província do Maranhão. Lê alguns documentos 
para provar o procau.imento violento d.a~ · au. torh 

· fracção bemt~vi puro, porque .·· achando-se de 
posse de todas as posições officiaes, não podia . vê r · 
eom bons olhos que o presidente ~..e liga~se a 
advérsarios seus, com ·· os quaes riâo queria . de 
fôrma al~uma pactuar : eis · o motivo principal da 
grànde guerrQ feita no . presidente. . _ 

· dades do Brejo, e nota que nem. um unico processo 
se instaurou _eontra ·essa!" autoridl\des, porque. as . 

· violencias arao cummett1das em favor do par~1do 
.do .presidente. · · . . . · 

Quanto ao colleglo do . Vianna, que a commissiio · 
tâmbem arinullou, . o orador nãu póde usar de 
expressões mais severas do qUe a com missão usou. 
As .aut.ol"idades desse lugar uiio podendo por suas 
l'elações .. e iuflueucin levar . avante . o plano . d~ 
presidente, tratárãó de empregar meios que a 
commissiio q uQUflcou de barbaros e atrozes, f a· 
zendo a tropa fogo sobre o povo reunido, do que 
resultou morrerem 7 on · 8 pessoas e · flcarotn 

Q11anto a dizer··se que . o. Sr. Franco de S& 
apoiou·se em um partido .de idéa.s contrl\l'ias 
áquêllas quo elle sustentava nesta casa, o facto 
.de ter o purtitlo · cabano prestado o .seu apoio ao 

· presidente · da provincia, não · prova que elle 
abandonasse seus .. princípios políticos; prova · .. 

·unicamente. que o partido cabano entendeu que 
dt!via adhcrir ás id1hs conciliadoras; · · . · 

· muitos feridos, sem haver. 'provooaoão alguma, ·. 
. como consta · de oJocument•)B que . estão em poder 
do orador. O suMel~Kado depois passou a prender 
oincoenta e tantas pesl!oas, como consta da certl· 
dilo do carcereiro, no dia 7 dA Setembro, as quaos 
fnrAo snltns quando a ena prisão ui 
necet~sarla. Sobre estes factos n~o se instnurôu 
um , Proot~sso ; . pelo contrario o pre~i_4e~te da . . 
provanola diz em um oftloio que continua a confiar 
nas autoridades pt!la sua honradez e amo: á ordtlm 
publica. · · · . · - ·.· · · · . . . . · . 

O .orador lê um documento para provar que 
em uma . rreguazla fOra . preso . um !!leitor po•· ser 

lê tambeot uma proclamao o de um ·subdelegádó 
qué pedia uo povo embrenhado pelas mattas que 

·. voltasse & seus lugares • . · . · 
A .camara dos deputados. conclue o orador, fará 

um. acto ·digno de sl ordenando que o . povo seja 
110vamente consultado com . plena liberdade .como 

. · querem as leis~ porque; se fOrem approvad11s todas 
e quaesquer eleições, o resultado será fu nest iti· . 
elmo. Então serão deputadoN aquelles que maiores 
violencias ou . in!amia:1 . commetterem ; então o 
trabalho · 86rá obter um diploma ainda que man
chado seja com o sangue de . se~s semelhantes. 
Se a · camara dos deputados, . se os poderes do 
es.tado aão puzerem um diquo a _ semelhantes Mtos, 
snrá isto o . mesmo que dizer ao povo -calda · 
em si- ; . e elle fará muito bem, · quando st1 vi r 
perseguido, de fazer . o . que faz todo o bo1mem 
perseguido, ls~o é, resistir, reduzir a pó os . seu!1 
\yrannos. 

O SR. JosE' r.E Assrs (com forçá):- Apoiado. . 
O Sn. WÁNóERL&Y: - Voto contra o parecer 

sobre as oielQões da pro'Vh1cia do Maranhão. 

tomar parto na presente discussão, porque tendo 
pessoas de sua pl\rticular estima em ambos os 

. Nlio áclla que seja .vedndo . ·a Uin prasideute de 
provincia,- que tem a glol'ia de huvor ncab11do com 

· as immóralidades da imprensa, fazer. conseq uenchs, 
elogios devidos ao .mel·ecimento e ao talento com 
que erU.o redigidas ns folhas a que . allltdio . o 
mesmo presidente. · · · . . 

O órime de .ter procurado dar força ao. partido 
que o npaiava na provlnciti por meios illagitlmos~ 
não é provado com factos ; · o unico raot~ refe· 

·rido foi ter elle u1andad f o . 
pruteger os Ugueh·os . no . t~msito . que · prc•tendiiio 
faze•· pelo ltirgo de S . Joao, onde se achava o . 

. parLiJo bomtevi ·puro. O orador-·-ded-ut-<:to- dootr·-· 
autnloll qtié 16 qu•J o .presidante · ~a proviu o ia não 
~1·ustou pot· . ~elos V'10lo~tos ~p.o1o ao partido .da . 
liga ; nada. m1u8 qulzs enuo evttar um rompimento 

· uutre os dou~ partidos, e . para esse fim mandou 
uma foroa ara elo:1. meios la itlmos evitar des~ 

mllins do Marlinllão, .l..tll multo niio e-xe~c1a o 
c1u'go de . irispeotor de quarteirão, mas s1m de 

QS rosas oonsequ•' DC as. 
Outt•o crime do pt·esidt3ote da provlncia é ter 

procuradO · de · proposito travar uma luta com o . 
chefe de policitt, de ter dut.lo demissão a varios 
agentes sem audiencia do uhefe . de policia • . O 
orador não acha fundada esta accusaQão â v \s.ta 
dà proprl& defesa do chefe dEi policia, que lô, na . 
quul confes~a que o presidetitA exigira delle varias ·· 
demissõas de dolegàt.los e subdelegtldos. O chefe 
de policia, aliás bomom de mlli.to boas qualidades, 
e •le muita honradez tui quem procurou travar uma 
luta com o presideute, porque se ach. ava de algum 
modo tocado pel~ espírito de pnrtillo ; e nilo · 
querendo elle pod1r a sua clcmisll ,, o, como lhe fol 
por m~ltas vezes noonselhado, vio·se o presidente 
na rlgorosã· o indeolinavel necessidade de o sua-

. pender. · . · .·.· . . · . . . 
Dlseo·.Se qu,o o chefe dé ~ollo1a foi subst1t~udo 

por um lndlvtduo ·que hima dous me~ e~ tmh':' 
sido demitLido. de ii\speotor de quarte•rao pelo 

. D1áo desempenho . de seus deveres • . . O c rador 
proouru examiiitlí a. éxacti~ão. ·deste facto . . 

O Sr. Albln o, . que f11i nomeado pelo preoldente 
aru . substituir o chefe de polio1ã, cldaclão multo · 

. n, q\:18 per tenell B 1:11 • 
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supplente . do iuiz municipal; e se achava. na. . força. de 200 praças, o pres~dente na capital apeaas 
occasi:ió da Auspensão do chefe de policia no empregou 90 guardas nac1o.naes. . . 
exercício de juiz de direito . interino. Estando com .Se o presidente autorisou, . ou mandou cjue 
parte do molesti~ os dous juiztJs municipaes da busca~ sa fizessem cont '\ alguns ~uardas nacio• 
capital, e ta.mbern ui:n dos juizes . de · direito, . e . naes, facto que não sabe se é · real, não deseo bre 
seud r:J o. outr·, p11rtidario. exagerado do partido nisto cr•im 1 nlilidade ~lguma; · porque taeà buscas · 
cbàmudo- bemtt:~vi poro...;;,, Vio :so O presidente são autotisada:~ por" lei, e porqua do .contrario 
obrigado a nomear, não um . simples inspector, nenhum meio bave.ría de · trazer para o serviço . 
como se ·tlisse, mils o ~upplente do juiz.municipal, os guardas nncionaes quê se negão a prestal·o. 
é que . ex, teia intel'inlim&nte o de juiz de. direito. Todos sabMn que a gtiarda. üacional pelo centro 

Outro facto stigmntisado foi o haver ô presidente se escusa · 0 u·ais pos!:ivel de prl'star serviço, 
do Maranhão flng· ido; e feito correr COUll1 corto um môrrnento quando ellt! te til lle se prolongar. por 

· · · t fi d p · h d diás : sabà ·se tumbem que, quando são v.esperas 
all!CJamen o do corpo xo 0 Jau Y e 0 c,•rpo de aleiçõetJ, os diver~os partidos que estão então 
policial; ma~, apreseutando-se. na é.asa .UDl factO . em exaitnção e frenezi iuconcebivel, lnsinnão 
tão importante, .··capaz de mantJhar a reputação d d 

. . du um individuo qtte goza de alguma consida· aos gu11rdas nacionaes que esobe eção a seus 
raçãu na sociedade, não se aprosentárào provas, chefes, não . acudão a seu chamado, e não cumprão 
e disse· se unicam~nte que 0 presidente tinha 0 . suas ordens. Sendo isto assim, · achando-se a 
Projecto de !!ffit>r&ga. l a f,TÇR nas eletÇÕHS; . de provincia SU!éSÇal.ia de algum rónlpimentO, e 

e~tando ella desfalcada · de força~ pela ida de 

~i;o, fingio -~- existencia do alliciamento. ducç~o çd~ corpo ·p~licia.l d~ 300 a ~00 p~~ç~s, 
· Espera porém que. a apresentação de documentoq de qua constava.;. e sendo urgentiss1mu que .se 

de pessoas .imparciaes que provão, ou pelo menos reunissem os deetncamentos da guarda nacional 
faz.em crer a. existencia do alliciamento, faça no ponto .o mais central da. província, qual a 
dasappareoer este . argumerJto. . . . . villa de Itapicuru-me~im, que sempre foi centro 
. Em dias de Ou~ubro uin soldado do corp fixo de .todas as operações mtlitares nas diversas 

do Piauhy· denunciou ao sau commandante que revoltas por que t~m passado o Maranhão, não 
un1 individuo,. por nome Gomes da Oosta, · . havia era licito 80 presidente razer como uma ameaça 

. encarregado de seduzir . aos outros soldados do . aos guardas nacioti11es que se quizessem esquivar . 
mesmo corpo, para que na occasião das eleições de ·cumprir um dever importante 7 . . · 
~.ão obedec.A!ISilin aus seus commandantes, se elles Tundo o presidente de. mYndar fQzer um desta-
mandaMetn· fazer fogo sobre os do p ,rtido bemtevi · camento de guardas .. nacionaes da :vllla de Itapi· 
puro. E11trando esse comoiandant~ em uma rigorosa curu-merhri e na cidade de Oaxias, foi elle 

· mvestlga~ão do facto, d~seobrio que a illi<sia.ção . accusado de haver encarregado a seus amiglls ·e. 
jâ tinb.l>i passado a mais alguns soldados . do pessoas de seu partido a design~oão d~s .guardá&. 
mesm() corpo· e do de policia, e féz esta commu· · Mas a quem se _queria qut) eUe encarregasse 
nicação ao oouunundante . do · corpo de poliolà; que, esta designaoão? Havia de elle ~onflal-a a quem 
entrando na masrM indagação, obteve os méiln1os . fosse . metter as armas nas mãos de pessoas. que 
r«sultados, e os .· oommuuicou ao presidente. E podião · eommetter algum excesso n:u ptuv~Qoi~ t · · 

· para melhor certificar· si! se com êtl'eltó Gomes o presidente é responaavel . pela trauquillldade . 
da Ousta intentava. alliçiar tropa, o commandante · · publica ; devia pois confiar oste trabalho ·a pessoas 
d(l corpo de pollc•a 01andou 8 casa . delle dons que· partllbilo anos ldêaa, . e lhe merec~ssem 
soldados COll}O con.vidad.oa por outro1_á_ alliclat~() paJ"tioular uonflanoa. : · · .·

1 
l .. t .. l h .

1 
., x . 

· e 1 e es · . rov no a n a n.en AO 
com Gumes da Oosta por algum · te. mpo, depois de que foi acouG~~t{ e e10pregar orQa ru a 
quo ·virão desenvolvi<lo todo o pi~I!_O~ __ pre11~!~ii:o __ .:_ . .panL841Jl.88al' . ..o-.p do-.-.:bemtev11_:ll4C-.er&- ctl'ttel-
~m-ilagrante;-----------:------. - _.- --. . · · . . . que mandassE! .. dealgnar para o aestacamento da 

· A proposlto deste facto de seducção, disse· sé · cupitui e de Itapicuru-.merlm, . onde poucos sol· 
· que . o presidente, longe de maridar fazer o pro· datlos de · Unba havia, por .isso que os que 14 

·cesso, o tinha conservado éomo para rozer ameaoas existhlo . tinbão muoh1uto . para · Pernambuco, 
aos membros do pau-tido bemtevl puro. a quem pessoas do partido opposto, e bouv.esse de assim 
· · · · · entre ar as armas, -e uontlar a tranqu\llidade 
pritnarlos . deijta seduóção. Parece-Ih!! que um tal pui:;Uoa a seus . mm1gos pa · 

.· modo de ·argumentRr é bem s_pmelhánte. ao adagio afi~ de esmagar ? partido bemtavt .. 
vulgar d~-pra.so . por ~e r cao e . preso PL'l' niio. Dtsse·se 'que extstem no Maranhaó 1,300 ou 
ter. Se o preindeote n.ao manda formar . processo 1,890; praças, e entre ellas. se contou a força de 
por um . cnme . destes; clamu-se oontra eUe, di·. . fuztlenos, como e.stando alh em Outubro, quand_o 
~ondo-se que quer conserv'lr sempre uma ameaça existem na casa pessoas que podem testemunhar 
pendente sobre a cabe~a do · partido bei:ntevi ; se que a esse tempo ella tintia par.tido _par(l_ Per~l\m~ 

. ella mãndafazer o . processo, clama-se eontra o · buco, apezar de representar contra a sua rett.ra~a 
· presidente, porqua persegue e opptime 0 povo o corpo de oomp!ercio; que exigia que o pres1- · 

pur meio da processo~:> phantasticos em ·tempos dente. não de<~falcassé assim em vesperas ·de 
de eleioões. . .· · · · ·· oieioõas a foroa que . devia . garaotlr·Uio u sua 

.. Disse-sé ·ainda que o presidente do Maranhâo, propriedade. . . . · . . .· · . · 
leva~o pelo seu systemR lle oaptivat· o voto da Apresentou-se tambe.líl ull!.a foros axorbltante 

. provmcfll, destacou . a gunrda nacional · em dt• do P1auby . olevllndo a 30.:> praoas, quando o 
vers~s pontosl ameaoando-a com o t6orutamento presidante daquella provlno.ia, que estã presente, 
depo1s das .e eigões, . e mandou dar bUBC-lfil . por . póde informar que não e:x:cedião a 100. . . 
casas de alguns guardas nacionaes que não querliio Não existia · pois oo · Maranhão eAs.e nn.met·o · 
prestar serviço, ao mesmo tempo que. se con~ infinito de soldados que se figurou para oppri-
fessou que o governo imperial havia autorisado. utir .os cidadãos; antes existia uma foroa ~uito 
o preeldeote da provinoi!\ ptü:a destacar. a guarda menor do que aqu~>lla que .tem existido. em épooag 
namonal. . . , . . mais bonanoosas e tranqulllas. . . 

Tendo appareoido suspeita de que sa tenta. vão Outra roédida que se affirmou !er encontrado 
altJuns .}llOVlm.ontús · c~ntra " . tranquillidade pu· no P.lan~ .~o vresldente do Mar.anl.llw para vencer 
bh a, nno podm. o preatdente deixar de empregar 1\~ elaiçoes fo~ a prisão do. )Ui7. de direito da 
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SE~SÀO EM ·15 DE. ·MAIO DE 1848 
Dr: Gregorio, mas tem optfmas informações dos coilcortido para. este acto, dizendo:ae que· alie fôra . 
seus talentos, e da f1Ua probidade. Por i<~so peza- âpresentado . corno ceudid.ato do governo, e qu~ . 
lhe dizer . alguma causa sobre et~te factn, mas o ser . o Dr. Gregorio candidato da opposioão, 

·. vê-se a isso obrigado. . · .· · · . . · fôr11 m.otivo da' sua prisão. · . . . · ·. 
·. O Dr~ Gregorio era sem duvida um dos mem· . · Nfio só o Dr. Furtad.o ora incapaz de, por 

broa mais denodadns. e ni\o sab11 me!imo M o quslquE)r motivo, ainda por intRresse mais mo· 
. mai~ violénto tio · partido tlemtevi ·puro. · Na Rua meutoso, ~~n·. lev.1do n praticar . uctos menos 
. marcha . da capital para a stin comarca pr<~ticou ju~tos, como é inteiramente inexacto . que elle 
na vil la db Codó alguns excPss•ts que não quer · foRa e mero . c9,nditinto do présidente da província. 
referir. O orador · fn~ a leitura de um officio em · O orador. achando-sA, multo. fatigado, . pr.·~e l.i· 
que se commuuica o modo por quu o Dr. Gregol'ió cança para mterromper o seu drscursó, e corítmuar 
foi preso polo juiz municipal 4o suppll'lnte em amarrl.:ã. · · · · · 
exercício por tentativa de sediÇão. · · . · . ~ s:a. PRESIDENTE responde 'ltié ii oamara .de• 

Mns revesti(l ·se. ellte facto dB prisão de circum- ctdtrâ. . . . . . . 
stanciils tão nt•gras que, a serem . verdadeiras, São lidos dous officios dos Srs. Dias do Oar-
devarliio trnzer a maior execraçilo sobre Reus valbo P. Antão;partlcipando haverem sido nomeados, 
autores. Disse-sti que so nii.o queria sbmente 11 d f d 
prendllr o Dr Gregorio, mas assassina\-o; dis:;e- aque e para ministt·o . a az~n: á, e ' este p:\ra a 
se quo o ()ffici:ll de justiça. ~ncàtrt,~ado desta . maritlha.-:-Fica a camara inteirada: . . . 

d ... íligencialevou logo. de a.nte mito dous mandl!._dos, o SR. MUNJZ BAllRET() . (1° secretario):- Está 
80 re ;; · 

caso de resisteucia para podar-se t>ffectuar o caso throno. (Sen~açllõ.) . 
de aasaasinato I · · . . MuiTos DEI"UTA:oos nté então desattentos, diri-
.. Quando contra a repntaçh.\) de um · · individuo gem·se ·à mesa pàra ouvi.rtlm. melllor a leitura 

· qu11lquer se apresentiio factos tão gnves, cumpre di) trabalho · da commisiiüo. Manlfesta•se pela 
procüder com ·muita circumspecção. (Apoiados.) · .camkr11 nm · movimento geral de curiosid1;1de, ·· 
Não é hastante. um ou outro documento que nada devido ao boato espalhado pelos corredores, de 
contém de ex.presso nem .de claro, para se dizer . .que o proj~cto contém expressõo~ de censura ou · 

. que um cidadão presta!"te, que tnui.tas vezes servia de de·s~ontiança. O Sr . . lo secretario procede no 
cargos pubUcoR na 'i1lla . da Oaxlas, désse uma melo de profundo àilencio à seguinte leitura! 
.ordem a · um oftlolal dejustiça para ir asaas!llnar « Senhor I A cainara do~ deputados ouvio com 
publicamente 110 Q'!Blo i~a .um JUIZ de direito. 0 ioLima satisfação as expressões benevolas que 
orador. pois. pede licença ao Sr. deputado1 a quem V. ~{. Imperial sa dignou empregar, felicitando·se 
responde, para observar que obrou com multo ao vêt reunidos em torn·o de V, M. Imporial 08 
pouoR olrcumspeoçiio quando trouxe 1\ casa este r.epl'esentantes da ilação~ A cátnnra, senhor, assim . 

... ar.gumenlo som provas · bRatantemente· Cortes •. E como · todo o palz, tambern se felicita vendo oc-
na verdade, que provas apresentou eHe? Sim· àupado .o throt:Hl ~onstitucional .por um monaroha 
pleamentell exlst.Anola de dous mandadol'l, Elm u1n illustrado, qUe, confiando na leal coadjuvação 

. doa qUilOS 89 dizia que, havendo resistencla, se dos delegados do povo, lhes oft"arece penhor segur.o 
ernpt<Jgaalle à foroa permlttlda pelas leis pat·a so de .qu~ só deseja . regêl~o · se~undo as condições e 
efleotu"r a dlllgen'ola. Supponba~sa que com eft'eito norma~ do. Roverno repre&entativ.•1. · . · · 
nmbott easoa nu1udado" furão dados ao mesmo « A camara dos deputados, senhor, aprecia as 
Lempo, e que o aegundo foi jl\ fornecido com vantagens da paz .a boà lnte\ligenclll · que feliz .. 
prtnnt~dltaoAo, na auppoalo1\o da . que houve~se · · mente subslstom ontre o BrRzil a as demais· na· 

-re.laiGnnla .. ela .parte do .Juiz de . ....dlrelto.L"Qr..t\ por ... õns do lobo, e IUQ a riisolu lio acifloa · mas 
. . . e que e a 1m· . onro11a; e a gtitífirfC 1111 adas,-oon " a oamara.·- · 
tar·ae um ma11dado para um. fa.ot() dado, quando que o governo de S. ·M. Imperial, no deaempAnho 
aoontecealle, crlmlna" autoridade que ·o adiantou? de 11ua ml~si\o, .sa ha de · utlistrar compenetrado 
O dltor·a~ nesse mandado que 11e empregue a das .. patrlotiMs vist.Js de S . M. Imperl11l. · 
foroa pteolaa no caso tJe reslstenola ·é orima 1 E · c< D<~plora .a camara dos deputados que nito e s
i! '"' oamara doa dAputollo.s que se. · vem qualh teja ainda dotlnitlvamente terminada Q questilo 
!luar de . criminoso um aeto permittldo pela nossa . eutre as repub!lcas do Rio da Prl\ta, · e que oa 
leRI,alaQi\o T Mas o . faoLó pàssou·&e raalmanta . interesses dos subdltos braziléiros oont\nU:em a 

t a a o sa ORA como · 
ô o~ador, depols da ntll'I'U ns otrcU:mstanclns prolunp;ada. ~s st~lceroi\ votos que V. M. Imperial 

da prlsão do Dr. ·<írogorio, oontinúa assilll: . faz pela pamfioaçao das duas republlcas encontrão 
Ora, . póda.sa razuavelmente suppór que uma . · na c11mara dos uaputadoH a muis sympathioa adho-

escolta composta de pessoas tão di:~tinctàs, ueom~ siio • e estão de aceó1·do com . o lu teres se qlie dBve 
pauhadas de . tropa . dfl linha, tivesse o planó de lnspirat··nos a iudeperidénuia ·do Estado Oriental 
asRllssinar 't Se tnl pll\llo ·houvesse, não so . tel'ia dô l.Jruguay. . . . . . 
permittido ao Dr. Gre~orio o discutir pot tanto . « t:lenhor 1 Os te!1temunboR de amor que de seus 
tampo, nem qna ella oftlciasse ao commandante sub'ditos recebeu V. M. Imperial quando ultima-

.. militar do Caxias pedindo soccono. ·. · ment!:l peroot·reu algU.ns rnunioipios da provlnola 
. · Mas disse-se que esteve .inoonituunicavel 15 dias. · do Rio dá Janeiro, siio o tl'ibuto de merecida 
Mas ttil inoommu!llcabllldade ae niio deu, porque gratidão para com V. M. Imperial, que, no exar-
o Dr. Gregodo no mesmo dia eln que foi presfl oicio de suas attribuiQÕe8 constituoiori11as, oons.ulta 

. recebeu visitas . de seus amigos, e requ(\reu A SBblamente as convenlenoias publicas e a neoes- . 
relação habeas-corpus. . · . . . · · slâade de bem regular e consolldar as nossas 

O orãdot pnvlne que não é seu intento crhninar instituições polilieas. · · . · · · .· · . . 
o Dr. GreRorio, mas mostrar que 1\8 autoridades · ~ Li8oitgeira. . e esperançosa para o imperlo ê 
de . Ouxia8 não prooaderão sem algum ftuidamento sem duvida a conservação da. ordem publica ; 
na& clrcumsta11oias melindrosas em quo se acbavll e se o estado de seguronoa individual e de pró-
aquàlle termo, porque muitos . dos opposioionist•lS prie~atie nito ê . ainda· satisfnotorio em algúJi'ÜUI 
erào homens dos mais freneticos, que · não nffe· prO'Vlrtclas, espera a o amara dos . deputados que 
rt~ciiio nenhuma garantia de ordem. · a reviAiio 11 . aperltliQoamento de algumas leis, e 

O orador conoluo mosb'nudo o nenhum funda- n su\ Ílllpat·oilü e · &Rolareoida exaouoi'i.o, fun· 
manto da · um facto apresentado na cnsa, que darhõ aqt\ollaa garantl~s sobre bii.Ses ilHis soUdas 
multo o tnn oou, e é dar·se a antender uo o e ermane te · · . · · 

. 11 o ·r. rano 80o .os .llr a o ll\ e, s propostas relativas á lei ~14:1 8 de Dezembro 
deputado pelo Maraúhii.o, tinha de alguma xnaneira 1~41 e á lneompa.tibilidade da eleição de alguns 
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SESSÃO EM 16 DE MAIO DE 18M~ 
' . . . . 

funcclonarios publicas nos h1gares em que·exercem · 
jurisd.icçâo . e autoridade serao pela camara dos 
deputados attenta e acurodam·ente consideradas .• . 
A justiça, senhor, é ~ primeira necAssidacle so
cial ; a. libe:r:dade do vo~o, a priricip~l condição 

·da realidade do . systema represl!nt~ttivo. Tul ne-
cessidade ser à sati~:~feita, tal condição preencb ida 
pelo governo de V. · M. Imperial, se por ventura· 
nas propostas. a11nuuciadas consignou os melhores 
meios de garantir a · segurança publica e a li
berdade iudividual, e de purificar o exercicio do . 

. direito eleitoral dos abusos que ainda .infelizmente 
o perturbão. · . 

<c A camara dos deputados reconhêcé com V. 
M. ltriptJrlal a· conveniencja de examinarem-se 
as . leis da guarda nacional, das . promoçõas do 
exercito e srmada, e do rtJcrutamento ; e asso
ciando-se aos desejos de v. M. Imperial, àpplioarà 
a mais cautelosa e esmerada attençã.o no estudo 
da!~ medidas mais apropriallaR para accommodar 
essas leis às ·necessidades e circumstancias do . ~ . . . . . 

mstitui~ões brazilciras. 
<t Não eâo desconhecidas, senhor, pela eamara 

dos deputados, as razõelj que exigem, com cres· 
conto urgeocia, uma lei que po:~Ra attrahir ao 
imperio . colonos uteis e Industriosos: a camara 
com tod~?- a solicitude se occupará de tão impor• 
tanta objecto. . .. . . 

« Severa economia · e tlscalisação,. que, segundo 
V. M. Imperial se digna afiançar, pre>sidiràõ 
aos actos do seu governo, .siio. vitaas neceàsid~&dea 
IlHa mente reconhacidas no paiz. A . camara, no · 
progresso dos. 88.UII trabalhos, nO exame do · or• 

. çamento, ur. discussão das pro llosta;; do poder 
executivo, · não nienos. se . mostrar!\ convenci-la 
dostoa prlnui~loe do que àuimada de sinceros 
desejos e do firme intonçilo de .. . os traduzir em 
realidades. NR exacuoilo das leis, e na applioaçilo 
dos fundos deilft:l~ados, e~tperá a C!ltnara que o 
govArno de V. M. Imperial por aotoa atgnUlca· 
flvos se mostre poa~sui.Jo dos paternaes desígnios 
de. V. M. Imperial. · . . . 

« ~tmbor, v. M. Imperlnl jul~ea raotameotfl .OII 
sentlmenLos da nllQA~> qurmdo dt~olara qUd oah\ 
certo do conoura~o lo·el a pohlotloo dn1 Auua re• 

a V. M. ~ l•;lporlal quo a na~l\o au\.'' mnuos ao 
consllrva tranqullla o. cheia de oouftanl)atL vondeJ 
na11 au .. gu.stas uuluil. do V • . M. Impuraala'. lliPnQa 
dos poderes polltlooa o a dh·ooçalo &Ul)remtl do 
estado. . . . . 

«.A lsuRldado na dlstrlbulçalo t.la Juslloa e ~ 
t.OJieranoiR das oplulõoR silo por 11em duvil.ta de·. . . 
cendo R praticando estas dev+lttl81 e .sendo auxi
liado peia força que rosulta da& unldnde de pen~ 

. same!ltO poi.Hico e da harmonia . Ctlm os podel.;es 
oon~tatuclonaes, poderà o governo de .. y; M. lm• 
per1al, mediant~ a protl:lCQão du Divit1a Providuncia, 

·conservar ao amp~:rio todos os beuefiuios de que 
goza, e fr~:~onquear-llte ~ cst.rada para um futuro 
de paz e . de progressivo engrandecimento. 

« Taes são, stmhor, os se ntilnen to!! da c amara 
dos deputados, sentimentos de quo por seu mandató 
nos constituimos org1\os; cheia de confiança a 
oama~a de que, por serem since.ras as Ruas ex· 
pre~soes u os saus votos, serão pc>r V. M. Impet•ial 
bemgnumonte acolhidos ; feliz es nó;; por ter-no~ 
cabido a honra de os vir apreseutat· . a v. M. 
1mpet·lal.- ,Rqdrigues . d!>s Santos.- Pessoa .de 
Mello.-Chr&shano OUom. >> . . 

o Sa. PRE:SlD~NTlil . dá pai'O. a ordem do dia, 
ao melo dia, as mterpelh\QÕtlà sobre OR negoolos 
d~ Pernambuc,o ; untes e depois, o mais quq 
vmha para hoJe. · 

Levanta-se · a sessão âe duas horas e me.la da 
tàrde. · ··-· 

SessAo em· t 8 de Mal o 

I'RESIDl!ÜoiOIA DJ SR .. MARtNHO, VICE~PRESIDENTE .· 

SuMlll:ARIO:-Expe~ient~; -0 Sr •. Zt;farinho . larga 
a .cadetra pres1.denc&al . ....:.Requer&mento da com
m1.ssllo de diplomacia~--Pubiicaçllo dos trabalhos · 
da ~amara..-Eleiçêíes. do Maranhtlo.~Interpel- · 
laçoes sobre os negoClOS de. Pernambuco ~ , Dis
cursos dos Srs. visconde de Ma.cahé, ·. Nunes 
Machado e Pimenta BuenO. . . 

· A's 10 horas e 3/4. da ~anhã abre-se a sessão, 
lê-se e approva-sa a acta da antecedente . . 

.li:XPEDlENTE 

O Sn. · lo SECRETARio lê os seguintes offi.cios: 
1. o Do Sr~ ministro do imperio, remettendo a 

cópi11 da .acta da apuração das eleições a qué 
se pl'ocedeu na provincia do Piauh acom anbado 

. o cxo a · camara muntc1pa c a c da e de 
Oearas.-A' commissão de constituição e poderes. 
· ~.o . bo Sr •. ministrú · da g~terra, enviando o 
re<~,uorimento do marechal . de campo reformado 
Ma!loel Antonio Leite Baudeira, pedindo à annul" 
laçao da sua reforma, referindo·se o Sr. miniatro 
sobre a pretençiio diJ ~:~uppllcante a que informa 
o commandante mtormo das armas no seu officio 
n. 3&8.-A' CLI•nmi~siio do marinha e guerra. 

3.0 Do Sr. ri1inietro .do Imperh1, participando 
que na data de 18 t.lo cor• ente se expedirão avisos 
aos presidentes das provluclas de Pernambuco, 
Bnbla e AlagOas,· mandando proceder a eleição 
prlmnrla en1 varias ft•egut~zlas, conforme · fóra 
solicitado por e!!ta oam.ara. -Floa a oamara intel-

. rad•t. . . . · · · . · . 
4.0 Do mesinc> ministro~ O(lmmnnloarido haverem· 

se expedldo aa ordens oonvenianLea au préaldtlnte 
t.la provlnola du ParA para rAmeLter com urgonola 
aa aolaa dna olà.loõea prhnarlaa a que alll 11e 
[lrouedeu para a pusenta leglt1latura; e . ao do 
O••art\ nt\o a6 para envl"r a aota do . otJllaglo 
do OrAto~ quo se ftlz ulL l'eKpeotlv•l matriz, como 
•• date iunloaes tlae treRUtiZI~s • de que ello se ' . , . . 
douunwntnt' sobre os motivos de duplicar.· a 
oltHQI\o dn olttl col111gloa, e bom aul1t1 para . mandar 
prooedor A primaria da freifuozla da vllla Vle•ra, 
Mtt li Inda nl\o ostlvt!l' feita. ~F loa t1. o amara Jn. 
Lelrad•a. · 

C,,o Do masmo ministro. partioipllndo que por 
podal'll' do 18 .d•l oortonte s.e ordeno11 t\ Illma. 

' 
R uma nova apuração geral, de conforinldade oom 
o quo a canaara dus Srs. deputados solicitou 
em SllU ollicio de 11 do corrente, -Fica a cawara 
inteirada. · · . 

6. 0 D() Sr. minis;ro dos nc.lgocios estrangeiros, 
tran~mittindo as cópias da col'respondencia havidn 
entre á Hecretaria n seu cargo e a legação ft' llllooza 
nesta c6rte, inst)rlo\ no relntorio daquella repar· 
liçtio do auno passado, a rospeito da carta pa'e 
catoria dirigida ás . lllltoridades .dtl .provincia da 
Babia1 pelu prasid~nte · do tribunal civil da 1• 
iustancià .. do Sana, para ser cumprida uma 
sentença arbitral · proferida em Paris llontra o 
francez Aristides Girard, a~sooiado em commeroio 
com o seu concidadão Bette.rlln, e bem assim cópias 
da nota dirigjdR por nquella legaoão em 20 de 
Julho do anuo passado, ciommunicando de ordem 
de seu govtJrno, como p6de .dar;se a reotprocldade 
em taas casos, e do pareoll'r da secoiio, do con-

.· selhó de éstaid,l ·doR negoolos estrangt!lros, sobre 
o mesmo as~umpto, e u carta impressa ssorlpta 
pel& oonsul da Franca na Bahia a tt•ea advogados 
brazllelros1 contendo uma exposloi\o preli~IJlDat· 
do negooio.-A quem fez a requisição. 

7 .u Do secretario do senado, communlo11ndo que 
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· por ofllcfo do ministro e seerAtarfo de estado 
aos negoeios ' do ' lmperio consto.u' ao 'senado ' que 
S . . M .. o Imperador sanccionou. a . resolução 
autorisando a santa casa da .mn'iencordia da 
cidade de Pelotas na ptovincin do Rio Grande 
do Sul para possuir em bens de raiz até a 
quantia de cem contos de réis.-~'ica s càmara · 

· in t.eirada. . . 
Reinettem-se ã commissão de fazenda o reque· 

rimento de Agostinho Antonio · Tavares de . Padua; 
e á · de marinha e guerra, o requerimento do 
visco.nde da viU a Rel\l ·da Praia Grande, coronel 
de fnfàntaria do exercito, pedindo Sér admittido 
na priri10ira classe. · 

Niio ha mais expedientfl. 
O SR. MA.RINHO (pYdsidente):-Viln hoje I\ caNa 

com o unico fim de dar á MUlara mna satisfação • . 
Acabei de soffrer ha. pouco utna grave enfermidade 
cujos resultados. alo da sinto, e que me impossibi-
ití\o de exercer a presirlencia du camara : como, 
~Jré'f!l. possa . assistir t\s ~essões na qualidade 

inteirada · do moti~o po1·que deixo · a cadeir.a ao 
Sr. lo secretario. . · 

O SR. MuNIZ BARRETO (lo secretario), occupa 
a .cadeira da presidenéla. . · · . . 

Entra em disouseii.o, o é. approvado sein debate, 
o SéRttin te requerimento: 

« A commist:~ão de diplomacia, para poder dar · 
o seu parecer sobre o prc>jecto r.. 57 da ultima 
aassiio da passada legislatura, e igualmente sobr~ 
utn. requerhnento do barão . dos Fiaes, precisa 
que se lhe ministrem os seguintes esclareci· 
meu tos: 

« 1.o Cópia da correspondencia bavldà entre o!" 
governo irnperial e o governo dos ERtndoH· Unidos, 
ou seus agt~ntes• 81•bre a presa feita por um · 
.oorsario argeutluo em bcms . e !azeuda de varlos 
senadores. e deputados que vinbilo de pll!lBBRAm 
em o navio norto americano Ontr.wio om 1827. 

« 2.0 06pla de qualquer corr~spuudonoiR havida · 
eotre o guveruo. Jmperlal e o go\'ernu argtPlllno 
sobre o · referido objeoto · depOIR do 10 llG l\lalo. de . 

' 18!3 •. 
« S.o Oóp\a da sentença e.deoreto de -Ara~~~ sobro . 

radóa a bordo . o.lÕ. · bo-rgnothü n·orto 1iti\orl\luuo 
Loo .. 4das, o do quaoo~qullr rvolauaaçõoa t4uo u osLtJ · 
reipelto h ou ver. · · 

« Sala dl\s llonúlllssiles, nos 10 do Maio do H:H6. s. Fcrt·a.:r.-Gomds dos Sautus. 11 · · 

. PUDLIOAÇÃl) D'}8 'fBAilALilOS tiA CAMA.RA 

O Sa . . PnEsiDEN'rE diz que a tnastl, t rntio Nldo 
aulorisada por um roquerimuntt' do Sr. Ftwt·nz, 
que f11i approvado, para co :~t\'Qétar n · publica~ii\o 
dos trabalb.os da ca~a, consid.et'9.-!:!e p~:~la leitura 
do requertmAUto uutol'isficta pari\ assign11r um 
contrncto: entretantof ao n oamnra duvhin, ou o 
autor .dl"sse requeriment11, que a nwsa tenha tal 
autorísação, lllla offtwectltâ um parecer em cu.n· 
formidade com a.s conJiçõ~s do contraoto. 

O SR • . Fii:RRA.Z diz que a cama.ra autol'lsou com~ 
pletamente a mesa. 

o Sa. PRE!IIDENTE: -- Eutno o contracto vui 
ser assignado, e · Pm!mhà. apparecerâõ os tttéby-
graphos. · 

ORDEM :00 DlA 

ll:LEIQÕEfl DO . MARANHÃO 

• OontinQa a discussão do pãrscer da conunisaão 
sobre as eleições do Maranhão. 
o Sn.. PRll:SIDEN'l'E consulta Q c~mara sobre 

-· odet o Sr. Oastello Branco continuar o s ott 
iscu · ti d -

A camara det;lide aflirmativamente. 
· o Sr. Oastollo Bru.noo. continua a defen- . 

der a admini~trRção do Sr.· Franco .. de Sã das 
. accuf!açõos apresentadas pelo Sr. WnndArley, 
e concle votando pelo parecer da · co.•umissã.o, · 

O Sn .. . l?nli:~IDENTE:-Niio havendo. mais quem 
peça a palavra... • . · . 

0 Sa. WANDERLEY:-Peço a palavra ; teQbO dá 
mandar á mesa algumas . emendas. 

O Sa. PRESiDENTE:....:Fica adiada · a discussão. 
Eútrão na. sala e tomão assento no lugar com

petente todos.ol'l membros do ministerio. 'Movi
me~to e~trao1·àinario de curiosidade. As gàlerias 
estao apmhadas de espectadores.) · · 

INTERl'ELLAÇÕES SODR.E OS NEGOClOS DE PERNAMBUCO 

O SR. lo Sli:oJiETAIUO lê as interpella.ções do Sr. 
Nunes Machado já publicadas. · · · 

. . 
intet'pAllações é. omesmo que o regimento pre$creve 
para os r.equer•mentos ; nenhum Sr. deputado pôde 
faBar mau~ de uma vez; porém o autor das in• 
terpellações p61ie fallar duns vezes. Estão ·em . 
discussão as in terpellações. · . . 

o Sr. Viso :)nde .do Mo.oo.lJ.ó. (presidente · 
do .c?nselho) (pt'o{undo silencio)~ '""'"Sr. presldPnte, 
fllh?tt?·me p_or ter estll pl·imelra · occaslão .de 
tls~•sta . b discussões da camarn, para ml\nlfes· 
tar·lhe o~ senUmento8' do conftnnça qull nnlmiio o 
governo, e lho lnHplrlto a boa h•\rtnonia e a boa · 
intelligenola quo deva reinar outrC\ os P•lde're8 do 
esta•to, e n Run leu\ o franca oooperaoilo. l'ambem · 
me folloito p<>ll\ pnrllculnr Ratlsfaçdo . que me 
rll.mlta neHta oconslt\o di:t po.der l'prollrmtar mf!us 
r1'spelton n O!t · soutluumtoa do nlta oomidaraçl\o 
que Mll811Rro 11 t'Atl\ pnrl(1 tito luterossanto · da · 
l'nprn-.onta~"o nlltliuur\1. · . 
· PileRO R roKpondui' áoa objectoa dt\ tntarpellnoilo . 

quo 80 mn r.~~. . ·. . .. ·· . 
n l.q Qu~tl o PlltiLdo ua{n·ovlnola. tle i?arnambueo . 

0111 rohLo•\o aoK aconttJo naontoa dl\ frosuPzlR da 
EMc~~'• · . · . 

SIHIMilv.t~r · uomo ·~ubnrn, 1.1 como devOrP,. n eHto 
Jlrhn111to p•111lo dn lnlmpdluçiln, fnltnndoJhn OR 
dn•loa ncu.:oRHI\rloR p1u·n pr'lil•t• nvoliar . bom, 'tllnr 
oll Juotvhu•~n lott dll ll'nguozln da Escada, quo r a 
iullnonola qu~ o~so~ . movhnonhs pt'llRI1ú ter tltfo; 
tonl11lo, o JHlll!l~o vir n te•· sob•·o p1nto, ou sobre 
lndu n. provlucta de Pet•nnmbuon. EntrotRnto pro· . 

• ' I . • · 

nttli(nsto. ~ll'.''arA do tutl., qul\uto o govt'lt'no snho, 
1lu fmco JlllZn l.JUI:I o lllOSIIIO gnver110 .tem podido 
fazer ~obre estHs sut~Cilt!SO!'I, informantlo-a ta.mbt~m 
da~ p!'ovhl~ncius dadas. Petitrni li..:enÇa à cnmar a 
pnrl\ 1t1r um aviso feliztoeutn ~:~xp~didtl pelo go· 
vol'llo ~m data de 8 do corrPuto, 4. ou !) diREI autos 
<ln ol111gtnia da~ ultimns nothlias : n al\e a camtHa 
vet•tí 111u epilogo d~ todns as h1forrnal)oEnl., Ro::om
panhadns ~o fraco juizo fot·mndo pelo governo, 
e da~ provtderacilis que estH pôde dal'. Este nvi!-10 
foi exptHtido pela repal'tiç!i.o da justiça em dnta 
de 8 ue Maio tle 18'.18 ao novo prasi.lentl\ da pro-
vincia •le P!.lrMmbuoo (Z~J: · 

. I( Hi(} de Janelro.-Ministerio rios ne~óclos da 
justiQIL, om H dli M11io do UHS.-:-IIhn. e Exm. Sr. 
--Tenho de reAponder o otllcio do .antecA:isor de 
V. Ex. d~tado do 18 de Abrq l?roximo pássado, 
que receb1 acompanhado de dtll't~rentcs ootnmuni• 
caçõeK do chefe de policia dossa provlnola. 

« Para que V. Ex. não tenha a indlspensavel . 
neceHsidadé de oonsultl\r o at·chivo da aacretaria 
dossfl govemo, tl juntamente p.tra que reconheça 
a falta de algun~ esularechnautos àlil\s indispen-. . - . 
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SESSÃO EM 16 DE MAIO DE .. 1S48 8'\ 
809 que ora . se apresentão . ameaçando a ordem 
public!l na freguezia da ~senda, e por ventura 
·em outros luga~es ; resumirei o que consta das 
J>tll'ticipações recebi~ás dessa presidencia des~e 
Julho (lo anno proxnno · passado, e que possao 
ter· referencia a taes acontecimentos .• . 

« Com officio de 19 de Janeiro ultimo transrnitt\o 
essa presidência o relatorio ·do chefe . (,I~ policia 
dessa provincia, datado de 3 do r.efertdo mez! . 
em que dava . conta das occurrencl9s que · aht 
tlveriio. lugar desde Julho até Dez~mbrp de 184c7 ~ 
Deste relatorio apenas se . pó de mfertr, ·.quanto 
aos stiucéssos da Escada, que no sobred~to mez 

·de Dezembro ·essa freguezia · ja soffria elilmentos. 
de desordem, · que se rev~lavão . po.r algu.mas 
mortes e ferimentos, que orao attrtbmdos a pes
soas irritadas por mo ti vos elei.to~aes., e Que 
fazião opposlçiio ao governo da provJncta.lambem 
se infere que no engenho Buraern .havia alguma. 
gente armada, e entre ella algun~ cr!minoSO$ que 
se baviãQ evadido do poder da Justlçn. 
' . . 

p~ra· ministra~ sufficientes recursos a essa presi-
dencla, afim de manter a ordem p~bliea. . · . · 

« Estas eriio as communicaÇões conliecldas antes 
da r13cepção do officio do antecessor de V. Ex. 
datado. em 18 de Abril proxhno pass~tdo, em qQe 
eUe expõz que alguns criminosos se achiio reunidos. 
no engenho daa Lages ·pertencenté a José !>edro 
:Velloso da Silveira com fins sediciosos, mas que 
á vista das medidas qua havia ·tomado esperava 
que brevemente . serião ·batidos; e outroslm 
remetteu uma proclnmação , que lhe fóra trans
mittida . p13lo respectivo iospecLor da alfandega, 
de que tratarei em separado. . . . ·. . 
· c< O sobredito offiolo fói acompanhado dos doeu• 
mantos que passo a mencionar, Sl!gundo a ordem 
de suas datns. . · . · 

<c l.o Um officlo do. chefe de policia datado de 
27 de Março, acompanbàdo de uma participação 
do delegado da vma do .Bonito, Antonio Qorrêa 
Pessoá de ·Mello, de 24: do dito mez, que commu· 

. nicavu haver 8ido barbaramente assassinado nesse 
dia o sub · 
no conhecimento de que o crime fóra executado 

remetteu o antecessor dl) V. Ex. o relatorio do chefe por tros cabras da .força do c.oronel Barbosa, que 
de policia dessa proviucia de 22 do mesmo mez, aUi ·se achava destacada., e por&ventura. preparado, 
e bem assim copias de 4: offic\i>s do delegado e . como d\z o chefe de policia , por homet1s gue 
subdelegado da . villa çlo Bónito dl\tRdos de 23 fazião opposiçiio ao governo .da provincia. 2. 0 Um 
e 25. Do mencionado relator lo . consta que um rall\toi-io do dito chefe de policia de lO dé Abril, 
Rrupo · de criminosos capitaneados peloM faccinilto· . donde se deduz que no enRenho das Lages, . per
soa Moraes entrarão . no dia 80 de Janeiro ern · tenoente a José Pedro, havia um ajuntamento 
numero de 87 na povoação de Corrente, onde criminoso composto em parte doR salteadore15 que 
comrnettêriio atrozes crimes ; que dahi seguirão assaltérão· Panellas , Quipapá , . ~l~res e Gara-. · 
para a .. propriedàde .. de Jeronymo Oav!'loantl de nhuns, que tlnhilo vindo para alll asylar-se, que 
Albuquerque, onde ftirlrlio . uma pes~oa de -sua · o dit.o.JosA Pedro posto ã frente delle e da demais 
famllla ; que ameaçárilo · a casa ao subdelegado força que Já tinha , e que conservava armada , 
de Papacaça, at~sassinar~o. poste!iormen~e .cin~o ameaçava a vida dos cidadãos. e a tranqufJlidade 
pessonR, e furão ter n. PaJt't.U de l!lôrea. Já. entao pubUca, e que sabendo estar a p':>licia de tudo 
em . maior uunuirot e acompanha'!.os do crhnl.no8o · t.n.formadaJ de novo . se r~. foroárll. e colloaára-se 
Joiio Mllnoe\ Frasao; que ati:\cárao .I\ dita v1l\a ; em attltu a de completa hostllldsàe; que nesae 
solté.râo pre1109 dl\ oadêa,, e corntr.At~e.-ão roubos. estado de cousas o subdeloRado cor!>nel Antonio 
e attentadoll, dolxllrido se1s vlctlmas sacrlflcndos Feijó de Mello tratava de reunir foroBrt pata bater 
ao seu . furor. lnelllido . no nunHl1·o destas o juiz e óapturar .os crhnlnoaoa ; que desde ent$o. Jo11é 

. municipal Joito Pereira dos ·Santos Oastro: e Pedro passou a fottlftoar o Sell ongenbo com 8 
finalmente que reunlndo-&e força para batêl ·os, -peças de art\lharla e plquetoa, appareoen~o . no 
tratarão de EI'Vadir·Se. Accrescenta ·O chefe de . entretanto .. proolamaoõll& qu& .concUavllo o. pov~ . a 
policia que taef! oocurrenoias, em sua op\niiio nilo peg~r em arma11 co11trn o governo, o cartas quo 
tlnhão Cllrsclur ol · 1 

· contra a segurnnça pessoal e d•l proprlei.lado, mas · caracter pollUoo, o que tRmbem fez or~r a preeenoa .. 
qu~ qualquer doá partidos da opposlçi\o podiA de Joilo ao Rego Barros com gentQ: su.a e armada 
servlr•se desses bandidos para alterar a tranqull· no Angenbo daa Lages, onde é um dos m&ia pro· 

· lidada publica. · . · . nunolados cherea. Acoresoento este relatorlo quo 
« .Os officlo<i dos sobreditos delegado Antonio 0 mesmo José Pedro aorpron•lera nlgurna toroa 

Oorrêa P essoa de Mello, de 23, e subdelegado qua se achava no engenho Oayoté no dia 6 .do 
,Toaquim José EstAves, de 22, que foriio entito Abril! s.e.ndo doua so1dndos mortos e la~fdo um 
ramottldos pqlo. dito anteoas~ot• de V. Ex. e m 
ue e e accreséén Blo!Be m ormaçao a respeito. « Oo~clue finalmente que na forças do governo, . 

nem tiio pouco o óhefe de polich,, como convinha, que jt\ }1avlilo butldo gruplla sediciosos em Bam· 
revelão o temor que o dito subdelegado ti11h.a . . b\irral e A~uas ·Chuas, am breve ~e!lt\tuiriiio . á 
da qua a villa do Bonito fosse . a~saltada e elle freguezia da Escada sua Inteira segurança, batendo 
assnssh1ado (cotílo .acnba de acontecer) ; assim 8 . prendendo estes criminosos que deSde 18!7 . 
como otttt·os . cidndiios, asseverando qua se prepa- iotantão movimentos sitbversi\>'os da ordem · pu-·. 
rava · uni rompimento, que appareceria em um blica . etri que não . progredirão por terem s!do 
aó dia ern diversos pontos da Jn'ovincia , sendo a . aniq~illados ern Alagôas, e ref:>atidas as Jilcursoes 
mesma villa atacada pela força dos criminosos · de Pajnú e Panellas , continuação do mesmo · 
Moraes, . e que para es!ie fim um destes jt\ plnno que dE>. novo ansaião; ~.o Um. offioio do . 
tivera conferencia com .os carneiristas nlli in· .chefe de poH018 de 12 . de Abr,1 l, oobrmdo urun 
fluentes. . . . . particlp11çao do . de1egado do R1o Furmoso Fran-

11 Os ultimos officios do delegado datado em 25, . ·cisco Antonio Bandeira de Mello! datád • ~m 8, 
o do subdele~fldo datado etn 2·1, conflrmiio . estas · em que está refere que em Quihnduba J oao do 

· mesmas nottclaA , roferh1do.·se a algu11s doeu- RP.~o Barros reunira geute Htrnada em numero de 
mentos, que nuo viórão appeilsos, como fôra pnru duzP.ntas pessoas, e qua marchara para o engenho 
dosojar. · denoolimü.lo-Tres BraQos,-cnm dlreoçilo Aquella 

<< Depois do que fil\l\ exposto, indicou o antece~;sor comarca, e que por isAO elle .reunira a força de 
de V. liix. lU\ J)rovldenolae quo julgàva necossa·. ·150 praças do batalhão do seu oommando ; 4;ó 
r ias , declarando que nss\m auxiliado, oonflilva que . Um offiolo do ohefe de policia de. lõ de Abnl, 
a ordem publica . nilo ~erin altoroda, e que serião cobrindo a . pal'tlclpaçi\o do oo~mandante das 
b alündas quaosquer orlrninosas .· tentàtivns. . · forQdS .em operução 111\ freguez1a da Escada 

<< Do aviso (lJtpodldo por oste minlstnrlo em data Antonio Fei)ó de Mello,. de 12 de . Abril: donde 
de !J7 de M~rço proxlmo passado verã V. Ex. oonstn que o dito . conúniitidante reoebêra refor os 

mlper a . e sen a, armame o e mum9oes , · que esperav~ 
TOMO 1 11 
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82 SESSAO EM 16 DE · M;\IO UE 1848 
outros suffioientes, e in marchar parB o Bamburral, menta Bueno. - sr; Vicente Pires da Motta, 
assim como o coronel Pessoa de Me} lo . para Maragi, presidente. da p~ovinr.ia de Pernatnbuco. >> 

·e o major José Alvares para Aripibú :. que uma · ·. Este avtso 'fot pelo vapor que ultimamente 
ftlrça dos revoltosos fôra atacar o engenho do Trium· sah~o, mas As~ava J{l ~scripto, e no correio d.esde 

. pho, mas que forças dogove.riloião ·aoccorrer aqu~lle o dtu8 de Mato. A vtsta do que acaba a camara 
pont~> , e fi••almente ·· que, apez~r do tei·em !!tdo de 0Uvir, fica fazendo uma idéa mais · exacia 
os revolto!:O!! auxiliados por Muno.el Gonçalves de!!tas occurre.ncios, do quH faria sendo enunciadas 
Pereira Lima, em brev.e serino batidos e captu· com palavras lllais escolhidas do que ato~ que 
rados. . . . est.ão aqui consignad11s. Aqui estão as informações 

I( Taes sao as informaçÕilS ofllciae~ e iii.<lompletas . que o goveruo tem tido desde Jnlho do . auno 
que tém chegado ao . conbeilimento do governo passado até hojl!, ou até . aquella época ; o juizo 
imperial, unicas sobre que elle póde asstJntar .o · que pôqe formar sobre taes htCormações, e as 
seu juizo, mas donde aindl\ assim deve deduzir : provifiencia4 que pôde dlir, Resta-m9 dizer que 
lo, que a ordem publica !!e acha. compromettida o governo acha-se na mesma diffi.culdade de res-
na comarca do Bnnito e em alguns outro11 ltigare!l poncte:r sobre este objecto, f!.pezar dn chegada do 
dessa proviucia; 2o; que cumpre restabelecei-a vapor no dia 2; por4ue, · tendo .o presidente da 
quanto antes; 3o, que dos citados documentos, e · província {como era de esporar, como · era de 
á vista do que jn foi autorisado ém aviRo de 27 · crer) tomado posse no dia 26 daqu9lle mez, no 
de Março proxiu1o pnssado, a administraç!\o de dia 29 sahio ó . vapor. Elle apenas pôd~ di~er 
V. Ex. tem meios sufticientes para prP.star esse que a respeito da freguezin da Escada, para 

· . im ortante serviço, sern qne e11sa consideração obsta.r ;a .dllSOt'dem, havia . ~. viM-presidante .da. 
o s e a a ençno . o governo no tn 1 o re 

. cal-a. Não obstant<~ porém · estas concll•sõA~. Jusé Luiz, utlm de tomar contQ. da~ forças, e· 
réoebi l>rdem de S. M. o Imperador. pàra significt\r empregar as aHHHdas nt!cessarias . para restituir 
k V. Ex. que· o go7erno imperial Séntti não ter .n trauquillitlade · 1\qutJlla parte da província. Elle 
um conhecimento circumstaaciado; como convinhn, pre~iderite esperava, posto que nada se sou~ . 
para que pudesse apreciar e reconhecer cout httsse nté então na capital de . Pernambuco sobre 
precisão todos . os antec11dentos que rosst'í,, ter as ultimas · medidas, que os resistentes, ou os 
concorrido parn irritar · c;ls ani~os, e preparar os . Rediciosos, como .se queirão qunlificar, 'depuzea· . 
actos criminosos que ora se verificão tia froguezià sem as . arn1as e fossem . entregues a acçdo .. da 
da · Escada. Embora não ontre · etn duvid•l que ·a justiç•'· . . . . . · · · · 
sedição ou a revolta, assim como qualquer outro Parece-me que, com· o que acabo de · dlzllr, terâ 
crime, deve ser . punido em confnrmidndo das a camara como re!!pondido o primeiro objecto da 
leis, todavia 8 necessidade dê taàs esclareci· .. interpellação, . . . . . . .. 
manto~ prevalece tanto mais · quanto fórA c• desPjO Pass!lrei. ao segundo • ....;.. Qual a opiniiio do go~ · 
do· governo imperial de ministl"ar a V. Ex. ins - ver•nu sobre a retir\\da dtts. fl)rçus legaes do 

· trueções de~alhl!das, · pat"a qne, a par da ... acçllo. engHuho Lages_ antes de .de~~r ~s armas o coronel 
da lei a administrnÇiió . de V. Ex. coadjuvasse José ·· Pedro Vlllloso da . Stlvetra?- O gover:to 
suas vistas de dispeusnr, quant~ s•da poS!il vel, a ignora isto a.bsolu tamante. · · .. . 
necessidade dt) empreg11r comtninações penaes. 0 Sn. 'VANI>ERLEY lG OuTnos SENHOREs :-Estl\ 
muito prinolpalnieute aut · uiaterituí politicas : da .Pr~>j udicado . . · · · · · 
remover as causas que p(lr ventura tenkiio pn1· 
duzidu ou pos;JàO pi'l>duzlr delictuR dessa .oruen1 , O Sn. VrscoNtm o~.> MAcAHÉ Cpr~sidtmtrJ do 

· e finalmente de dissipar qu'uesqtter elemPntns ,1116 conselho) : - ·En j1i. diss\l que o presidente nuua 
se dirijiio. a getat a irritação .ou. a discordia. e ahsoluta,uente n'iallliava dizer, e que . por falta 

do noticias u overno i nurll ua '.li!SP.s tropas se 
. « Em taes termos cumpre que v. Ex; por urn ttvess1•m r e tra o. ·1s. a •m m o por 1ypu ese 

1 d · · f · . ·q uu essas fnrças se teubiiu retirado o ..:uvarno 
. a o, . m orme .ctrcum~tanctadaments o guveruo por esta falta do:) infonnacõos 111\o pÓde 11ttàndar 
imperial .de tu•lo . qua.nt? P!l&Sa conc!?t"ror pam ll mulllls CI\Uiia~>~ quo sol'il\o hailtanlüs pllrtl que 
que elle fórme uum . Hlea llJURt!ltla · tiRn. só tios esse .facto Sti tlésse. Nem isto cotista do relilturlo 

· autecetlenies que t~nhiio contl"ibttido para setne · do vice-prosidente, que, posto 0 l(ovorno nl\o dê 
lbanta seuiçiio. comll a rnspP.i t•• tl~ ~uas 1umiíica~Õils por npocripho, conttudo mi.o recebeu uftlolnhnontll, 
e SUllS teÜ~óDcias, e das lJI"OVÍncias qUe . po!!siiu porqúe lliió' oiltav.li.u ptlSS!ldOS li~ . dias liOllOIIB trios 

----~~seMr~eu~n~~~so • .r~~~~~~~ttp~~~~s-~~~~~~~n;a;~~;;;;H;~~~~~~~rl:----~ f 1 · l • · t 11' para O prllSi lllU tl O ull e e l 
. ee orças e esc arecuatu e 1gencta pura convencor e~ta..to. Dests. r•elatorio, que cona impru~so, nllo 

os povos dessa provlncià, l)Ue só du obeditmcia cousta du tal r~tiratln dll lt't~"il9 : .. portautC>. 0 ÓS leis, só da ordem e da segurnliQn pll blicu e · ,... 
que pótle provir 0 gozo . das liberdudos civis governo igliOta ahsolutanJtlnto est11 fncto. 
assim como a f:ranquillillade e bem-ser dos cltiu ~ 1< Quul a opinil\.0 tio ~ovérnó sobre a inversiio 

.diios e da so~iedadu; ~ . finahuilllte 9ue upplique geral · l'eita ua · provincí11 do PernambucO · pelo 
toda n enurgt~. e medHlas ,necessur1us para quo vice· pre~idonte? >) Sun.horAs , o politicl\ qtte o 
os grupos .sedtotosos quo extstelu no engenho das governo tem éotabelowlo, e que já nppat·ecau 
Lages, _ou em outro qualquer ponto dli. provincin, 'como programtna, proferido do 11ltu do throno, 
depon~ao quar~lo ante!i as. 11rmus, e. so eutreguilm con!liste muito clat·alllllnte, pur oxamplo, nesta 
Á acça.o da .le1 e da .· Justtçn, cutnprmdo, no ca~o quostiitl~ em ni\o perseguir, antes ré~poitar todos 
de reststenCia, que lance miil) dos milios t\ aun os partidos· leRithítos, tolertlr aa ·opiniõtls fJOli• 
dlsposlçiio para . que s~jito bntillos, pre~os tl 011· tica ~ ; Oum ol!ta' politica, uoulinado por est(!S 
tragues aos tribuuaes. ·. . sentlnumtos, não . podia o gov.eruo .deixar de con!ll· 

« Oünoluirol . portanto, sómaute. ucriroHcont,\ntlo demr . notklve t este g-rartdH numero de detnlssõas 
quo nesta data t•ftiulo ao Sr . tuluistro dn guorr.,, tlatlas pelo vh:e-presidento dt\ .. proviucta; pelo . 
pnra que, ptlr lntarmelllo du the>~oltro publico; numus nll.o podia delx~Ar do qualiflcal-o desde jn 
anjt\o expedldae as ordons noctl&Narlns t\ thoaoU· tle prHOipltado. · 
r 1 tl l l 11 ·. d · v E E Isto o «!UO o governo pótlfi rospóndór a tal 
ar 8 0888 prov no a, 11 111 11 qull • x. pns1:1a t'et~•Jolto; uonreacoutl\udo 'lu. e, •it•la 11uu ·IH1lltlõü, oooorror . ds despe,aa nooessarlas caril 11 guardu t t 

naolonal quo empregar na pncillon11ilo dn provln\lla, pola ' lnstruc~ÕilH quo tlou u tudo~t oa sut1s dolo· 
o que o govarno . imporlol esJ.Hll"l\ . que esta udo gadus, mórmonto no prosldontt1 uu · l'tmuunhuuo, 
set•ã oompromettlun, rnedlanta 0 zolo ano r In 6 provinol•' llo quo multo · ouhlnvn llUr oRusn dü 
disorloilo da adu&iulllt1·aQilo li que e~:tt · do!IOrtitlln l}llü uhl nppurooou, tlllttlllÜtl qun o ilOtUi'l 

« Deus guorde · n V. EK. - José .~httonio Pi· et~se!l nclos . paro. os tomar 1111 con~lclurl\Qi\o tlUtt 
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merecem. O B'overno ( exclama o riobre ministro) 
ha de fazer JUStiça a todOs, ha de respeitar todos 
os partidos legitimas, partidos que possão ser 
respeiti:Lrlos comn .taes. O governo· tlspera, com 
esta politica de justiça e tolernncia, fAZer com qnn 
os purtidos se respeitMl errtre si, utlm de podt!r 
ns'!entar a. sua autoride.;ia constitucional sobre 
·bases ~olidrts e vér~arleiras ...• 

O Sa·. lVIAi:mmo ~o:. OUTROS SENHORES :....:.. ApoiadO! 
O Sn. VtscoND~ I>E .MACAiif~ :"'""": • ; . . porqúo só 

aSsim COriseguirá pro1110\rer a felicidadtl do palz. 
Do outro modo, não lhe sorá possível caminhur. 
(Muitos apoiados.) · . . · · · 

Suppl'lnho ter satisfeito ás interpellações. (Muito 
bem t ·muito bem 1 ) 

O Sn. Pn~sioENT&: ~Tem a palavra ú Sr. Nnnes 
i\IIachado. (PI·ofurtdo silencio.) 

o Sr. Nun~s Muchatlo (com pausa) :-Sr. 
presidente, pel•~s ultima:; expr.essõe!l do .nobre tni • 
uistro do imperlo a camtHn · tcrâ comprehendido 
comu11go que . govp n o etxa ~ a o ª imporlanoia ao estàdo actual da proviiltla de 
Pernambuco, que o goverhll tlntende que, se as 
cousas corrêrào como se diz, certamente não podt!m 
deixar de exercer grande influencia ·st'lbre a ordem 
publica, Ora, ·eu que, aô ouvir as palavras do 
nobre ministro, formei esse juizo dos sentimentos 
do governo, ·eu que, como a éllmara, vi quo o 
governo Unha informações incompleta\! sobre o 
estado da provincia, não podendo duvidar, antes 
devendo esper11r que · elle queria torrmr. realidncle 
o SOil pensamento poli~ico .• julguei-me, na. quali· 
dl\do de fllho da ptOVlncta da Pernatubuco e ijtlU 
representante, e Mé mesmo na qualidatie de · 

·· homem, na d•lra neoessi:iade de levar ao oonhe· 
cimento. -do u1asano govento alguns out.ros tlocu· . 
mantos que pi\ra\o .em meu poder, Rfitn dé jt\ · 
babilit \l-o quanto ser posta para ni\o dar a\nda · 
aos acontecimentos de Perni\UihUco, ao menos · a 
dilacão que vai da actuolidade até ·~ chegatla do 
vapor que se espera, .a volta de um outro vapor. 

· ·. Afllrn'io ao nobre ministro tlo impsdo e ao go· 
vet·no, que me c•uve, qus tanhtJ rnul sê rias I!Ppre· 
héiiilÕ68 sobra a sorto lia minha provlnol•\ Estou 

c , n c e 
ponto ós documentos que o governo nilu tem, da 
pr9var·lho pl'imeiramunte ql!al o o v~rdadeh·o 
oaractlll' do~ acontecimentos da Escada, & · em 
segundo lugar dti patentear a rehtoilo que taes · . 
acuntoolmontos tt\m o•un a uonservaçi\o da ordern: 
vetou na ueoessldatie de provar 1\0 governo que 
netíl. os. Cactus, nem as olrcurnstancln~ ue depois 

gutlgem do RtlVeruo . pt"ecãpitada), são factos for
tuitos, casuaes, mas . factos resultantes de um 
plano multo nmodurecido, •le maohin~ções quo não 
lêm outro fim. senão r .eallznr os desejos de levar 
a minha provinoia a todas as desgraças; aomtanto 
que s~ ootenha. a possibilidade de galgar uma 
posição que se inveja. . . .· .. 
· Eu devo declarar ao governo, coo~ a franqueza 

que me caracterisa, que . até ao momento de o 
ouvir formai um juizo .talvez um pouco injusto 
de suas iuten~õàs .• :~ 

O Sa. WANDERLEY :~Vejiio o que é a pre· 
vellçào I . · . 

O Sa. NuNl!1S MAcHAnô:-LleQo ao nobre deputndo 
que oompl'ijlJendE' a posição delicada em que me 
acho (apoiados) ; saiba c:J nobre deplitado que 
aqulllo . com que mais. luto neste momento e com 
os vôos do meu genio I Preciso, sel'ih:ores, ser 
ouvido a bem da minha ~ro'VInoia, · e bem mesrno 
da bumanidilde ; . duvo uilo súhir •ln gravidade, da 
posição . eO\ que e~ta ohoumstat'lola me oollooll 
(apoiadO$): promatto A casa, a dtumaito desta geulo 

. que ella mo uonheoo. nito faltur tl. uma só eonve· 

·· O Sn. WANDERLEY :-Não houve motivo para 
t11n to. . . . 

O ~a. NuNES MACHAno:-:-.Espero 9ue a. justiça 
da mmha causa supra a rnlllha ma1s que oonhe· 
ci•la inCapacidade. (Ni!o apoiados.) · . 
. Mas, Sr •. presidente, tal era a accnmulação de 
ctrc~~stanmas, .. cada. uma dellas com córes tão 
P.Xp~tcJb~, que ·chegttai a_ suspeitar que .o governo 
po1ha ate certo p••nt<> nao .ser ab!'lolutamente es· 
tran.ho a esHe facto que acaba de se prnticar. 
Rt:~plto · au governo que o acontecimento da· ffiscada 
mio ó um facto fortuito, .casual ; . mas á o resul· 
tatlo de planos ha muito conhecidos, ou concebidos 
em uma época que esperei que o nobre ·ministro 
do lmperio viesse reconhecer. Affirmo ao governo 
que ·~ modo por que o vice·presidente encarou os 
negoCJos da Escad~, ou se ho,tive para com elles, 
arrastrou a autondade aos pes do crime. Affirmo 
ao nobre. n~iuis_tro do imperio que 0. pouco tempo 
J.e admtmstraçao do seu collega da JUs\iça, .e na
turalnumte outroS' muitos negócios que correm a 

H O - ' : " O H ,., O ' • •• 

escaninho~ da socretari's, pois ahi · ~charla doeu· 
mantos, nfio dé data próxima, mRs de datas .multo 
anterioros, que,. a serem consultados pelo govt>rno 
o. teriíi~ habilitàdo para não referir a origem desse 
acontactm~uto á época a qua parece .reft!til·a, mas 
a outr.a época que cohicide com essa, para mim 
sempre inemotavel do diil 2 de Fevereiro. 

Não · é exatto, Sr. presldeüto, .·como alg.uem 
llfUl'ma, p~IQ desejo . de· se justif!car, ·pelo . desejo 
de aprovettnr o enseJo . que suppoe favoravel, que 
esse acontecimento dn Escada aeja um facto todo 
particular, em r3sultado. tla vexnções, de perse

•Fenições; ·não é e:tatJtt> : eu vou apresentar ao 
governo, á entoara, e ao publico algims do.au- · 
hlentos que levijo i\ evidencill. . tudl) quanto ténho · 
l\Vl\uçado. O meu proposito, repito, é habilitar 
o governo para bem comvrehendar a sltuaoito dá 
mio h" provincia, a gravidade desta siLuaçl'lo, e 

·npplicar·lhli quantos meios em sua sabedoria e 
hutMnidado auhar convenientes. 

Senhores ou tosse com na vistas de um movi· 
manto polltteo geral, ou foRse tão sómente como 
um meio da partlJo pari\ conservar a lnftuencla 
o con ulstar osl õea é h1con uistavel ue em 

ernam uco, imme atamen e .qtle .. se eu c. pr • 
metro passo do de&envolvlmento da politfoa dé 
2 .de favereir:o, a autorldad~, Q goy~_r!19 ~1!\!Q.l!.~r.QJL .... 
a mRts foroz oppoi!loiio, a mais terrivel, prunun· 
cia1la e clara . roslst~;~ncil1. Soube~se que em desen• 
volvimentó de urn plano, do uin pensamento procu· 
rava·se reanimar, de novo accender as inclinações 
de gente que outr'ora vivio\ n'umu vida do orlmes; 
m ~:~ qu . . a c~ o a po c a . n a es 
montado, impondo-lhe as ·penas da lei, ou Unha 
inutiUsado para continuar na mesma . carreira, 
afugentando· a·. para o oentro das rnattas. Niio 
pouom ser ignorados pelo governo os factos do 
nnno de 47~ l\ principiar desde a pr()vfncla das . 
Alagóas até ao .centro da. minha provincla, que 
tllm relnQiin. que confina com a das Alagôas. 
Aqui tenlio docurriontos multo fmporcantes, e mais 
lmplntantes ainda por serem escriptos por pessoas 
qu~ nllo podam ser l'ecusada~ .corno suspeitas, nem 
en\'olvidas nos olHos proviuclses. . · 

Isto posto, . o governo me permittin\ de lêr-lbe 
alguns documéntos (fettdo) : <( Illm . compadre e 
àmig,), segredo I.... . ·. · 
. O Sn . GoNQAL'V.ms MARTINS :~ Sim, fica aqul 
entre uós (Risadas.) .· .. 

0 Sa. NUNES MAOHADO:-Este meu genió .... 
(o orador passa a lêr cartas parculares, officlos 
de autoridades, e rlifftH'entes outras peças pari\ 
provar o seu di~er do planójá de ha multo formado 
para parturbar a ordem publica na provlncla de 
Peruambuoo). · . · . . · · 

Jâ. vô pois o governo (oontlnúl\ o oràdor) que os 
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fortuitos e cnsuaes, mas o resultado de planos .de 1 conheéido como centro de um movimento revolu-
ante·míio concertados, a que se procurava dar maior cionario; e que se aprosenta'Va ostensivamente 
ou menor· t11tituda e des~uvolvimento conf'!r~e aggrediodo as forças .do governo, este faêto não· 
as circumst~ncia~ . tJ os. mtere~ses da pohtlca produzirá um efft~ito extraordinariG sobre a ordem 
que alguem visava. Asstm forao .as com~as da publica? O de~armamerito · da força logal do 
minha proviucia, o P,lano era b~?m ; c_umprta ,QU~ guvtmw. ficaudo em campo armada a outra força 
exist~ssem esses movamentos e trrupçoes parcu~es (por<tue ainda accrescentão as cartas. quo assim· 
afim de canQar a aut~ridadll, estragar os .metos arm11da St:l conservava, impondo condições}; este 
de governo, ~ru·a depo1s, conforme ns nec~sstdades facto, com o outro que não é isolado, netn póde 
do motneato, dar-se a bfltalha geral. . · . stlr tomado como tal, de . o vice-presidente fazer 

Quando as causas assim eslavão, apparecem de na pt·ovincia uma inver;;ão espantosa, não me 
repento em Pernambuco Morsas e os agente~ de nntorisará para allirmar ao governo que tenho 
José Pedro, como pessoas azadas ~ara esse rom- as mais sérias apprehensõós de que a ordem 
pimenta, o entendendo que a appançao de l~oraes esteja gra'Vemtlnt~ oompromettidl\ 1111 minha pro· 
não devia passar indifferente, mas devia . ser vincia, e que por este facto o governo se inbabilitou 
aproveituda, associarão-se João Guilhét'lne e Pedro de conter os discolos e de os chamar á. ordem·? 

· Oat]lpos com . os hom.ens de Pa~t~llas! que, , qual Sr. presidl)nte, quando faltei pela primeira vez 
outra borda· de catnbe.es, levãrao o wcondw, a eu disse á camara, e a todos os Sts. deputados; 
morte e o roubo a todos li~ pontos de. proviuciu. que neste ponto de minha interpelláção. havia 
Est6s factos. assust{u ào a todos os moradores do uma parte passoal, e que seria ate · faltà de 
centro · · porque nioguem sabia onde essa gent9 cavalheirismo tomar. as minha:~ proposições neste 

' · · · · · · d ir 1 s-o n-o sentido. Não enh o -
já. das autoridades, não ja de um parthlG, mas pessoal, das vantagAnS ou desvnntagens que essas 
de t()dos indistinctaineute, porque se tratava da individualidades poSsão ter ; trato âa . relação que 
vida. Tratâriio pois todos de pert!eguir esse bando, t.êm com Q ordem J:)ublica., · e não sómente . ó 
e forão felizes nos fiells esfol'ços, porque es!'le bando desgosto q\W causaria· este prol}editnento .n~sta 
foi batido em diversos pontos. · escala immensa, como, sr: presirtente, o honoroso 

Então assim desbaratados os .· chefes dessa escandalo substituindo.; chamando para substi· 
especnlação politica? rétluirão para. o centro. E o tuirem os . demittidos; niio quae~:~qu11r indivíduos, 
devia fazer a autor1dade 'l Recolher para sua casa Sr. presidente, não quaesquer indivíduos, Srs. 
quando a á.meaQa viva ainda existia? A aut9ridade deplltados~ mas até. a.lguem ·que .tinha marchado 
segulo o rastilho desses homens, mas quando os com força ~ma e estava no thentro da rebelliiio 
alçnnçou, o que fez 't Não entrou inunediatamente a favor de José Pedro. · Fallo t.lessa official Lima, 
no engenho de Lages, parou, não em muita dia- cujas pretenções injustas e desregradas o Sr. 
tanc!a., esperando talvez que, não obstante de· ministro podia conhecer pela leitura quo fez do 
nuncias muito positivas contra o movimento de officio, e que recebeu a ·nomeação de coronel de 
Josê Pedro, e das mâs intenções manifestadas leRião quando . tambem chega v~ a demit1t1ão do 
por·· muitos Mtos, o • pudesile lilvar por meios ·· · infeliz major .losé Alves, que acaba de morro r ... 
suasorios, e que José Pedro, como tinha proprie· corn uma bala na boca combatendo os facclno· 
dadas; entrasse nos séus deveres, e deixasse de rasos. 
comprometter-se por outr(ls. Como que houve essa . Qllal não seria este des. gosto1 Sr. prtlsidetite, 
tlll qual oondesct~ndenoia da parte do chefe de quandn o pensamento dontiuadur, dlrector de 
policia e do governo. . · ta.es actos. é fazer ap pareoer ua minha provincia, 
· O Sr. Feij6, qua tinha batido Moraes, chegou réhabilit~r ull1 governo de · famllia 1 . (Apoiados.) 

n certa distancia, aoa.atellou-se, e participou para E entende o Sr. mini11tro do imperio, entende o 
a capital dà pi'oviMia: mas emquauto vão esses govern•) ue a ordtlm ublica nito corre .serlos 
o c1os. para ap1 u o e ro sz uma. sor~ por gos ept o que nno · pe as pessoas a quem 
preea, bate à autoridade, desbarata·· a força. do foi · tirado o pão, é pelos individuas quo os 

· governo, e glo~a-se .deste falto .d~,. . .ar.tnas L ~ ... .... . subatitllirão, e. são , os .mais frenetlcoa do.. partido 
Chegando .ao góverno partlcipaçoes destà raoto, Opposicioni.'lta, . COUll) seja o redactor de UmQ folha 

e entendendo elle que mais que tudo .devia anele, !!em calculo e habilici .• de para comprehender 
sustentar a dignidade e honra da. autoridade, os factns que hojt:l revolvem a Europa. iuteira, 
red~brou . de esforços, · despio·se dos meios de el11 os applaudio immediatamente i esse individuo 
acçao. ue t~nha .. na ca i~al, e mandou a foroa. foi um dos nome~dos pa.rn 11 secretaria do o• 

• i a q o o as as pessoas nomlla as ortlo os 
estâ o ponto em que n6s estamos. Jt\ se vê mais extrenuos, os mais freneticos guabh·ús, 
que Lima de Oaeté, ensoberbecido cotn o triumpbo, como h\ · se chamão . . 
fol para diante não jt\ eomo ·quem se defenda, Ora, todas estas circumstancias, a sarem ver-
mas como qüem sggrede, e bateu . ém detalhe dado iras, como affirmo ao governo. posso ser 
as. forças dó goverOD, de 20 e 30 homens, etc. tachado da exagerado qu~ndo di~o . que deploro 

E ' nestas oircamstancias quo toma conta das a. sorte . de minha provinoia 't E póde nestas 
rédeas dO gt>Verno o vice~presidente : e o que c1rcumsta ncias o governo oonservar·Se em tal 
fez elle em sltuaoão tão grave e delicada ? inacçiio que espere ainda . pelo vapor, e que . 
Arrastou, como disse,·· a dignidade do governo, voltem vnporàs ? O .i.ncendio não p érmltte esperar 
a alltoridade da lei nos pés de um homem que tanto. 
assim sé ostentava ufanoso de seu o rime li O . Sr. ministro do iuiperio para se considerar 
Mandou um parlamentar; o mais caracterisado que inhabilitado. de d~r Rs . infortnaQões que lhe pelll 
podia, mandou o comma.ndanta dns arm~s tratar sobre 1\ exu:~tencta desse plano, . disse que . no 
com essa caudilho li Aqui está a deputaQão dEI relatot•io do vice-presidente não se diz nada sobre 
Pernambuco ; tódos tivemos "artas escriptas de esse estado violento. Mas o nobre ministro devia 
dltleréntes pontos, que todas concordiio em que achar uma rnzão para o seu silencio, quando 
osts individuo para lá fôt·a com ordem do diR- por outra parte dirige convioios e insultos á 
persa r e desarmar as foroas legaes, e qu~ assim provincia int~lra. E' verdadu que o vice . presidente · 
fizera, ·tlctorlaildo esse partido, mettendo-se em dtz · que se tmha aobndo nR necessidade de fazer 
sua . casa, ligando~se com eUe. · algumas demissões, affirmando que .não exoederlito 

E, pergunto eu agora ao go'Verno, como encara de õ ou 6, entretanto qlle 5 ou 6 forllo os que 
elle esta facto? Não tet•â isto conaequencias, ftcáriio, e que tudu o muls foi gente nova. 
não roduzirá. m.n (jfft.lito t,arl'ivel sobre a ordem Port!lnto, o 'V~ua-1>resldanto não foi.· levado do 

da diante de urn homem que é ha muito tempo • de attenuar · o~ odios e rancores ; não : o vlca· 
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presidente e. mais indivíduos esperaviio, Sr. 
presidente, que appareceese no senado o. acto da 
annullo.ção das eleições do~ dolls senadores UOifi.\· 
mente Hleitos; . esperavão, contavão até com .à 

I. Ora., se ha. em Pernambuco essa odío enrai
s_adt) c~utra o domínio de uma. famil\a; esse ódio 

i .ttn,ha stdo muito augm~ntado por factos de uma 

l
l n.ntureza f3xtraordinaria, que não são desconba..o 

mdos ao . mundp ; e vllndo a pt·ovin~ia .abertas 
aR .port.as da ctdl\do para uotr.ar. José do . Rego, 
Oluc~ :ryt:axi!I'Io · e outr~s faccinorosns, quando a 

dissoluçüo da canüLra dos deputtldos.. . · 
. o sn. FERNANDES CUA.VE~: - ~ería uma: medida 

salutar. · · · · 
O SR. NuNES MAc.Hàno:.,.-••. tanto que já a chapa 

lá se tiRha publicado~ e então, Sr. presidooté, 
. gueria·se ter tudo preparndiJ páta esta grande 
batalha. E' esta a pura verdade. Senhores, se 
é precie;o que eu renuncie o ser homem publico, 
se ê preciso que eu renuncia á posição que possa 

. ter adquirido na socíedadl:l, estóu prompto para 
o fazer . Til'e·se·tne .a influencia, se quizerem, 
a· causa é da humauhlade, ê por ella unicamente 
que eu pugno, ·porque, repito, á . vista desbs 
cil'cumstancias, receio muito ver o sacrificio da 
minha província. · . 

Desde runitos annos, Sr. rninlstro1 existe na 
minha provincia um odio justo em sua natureza, 

re t\ .aver ão ue · a \"OVincla con· 
11agra ·a uma ~nomalia terrível, . a revoltante no 
seculo XIX. (apoiados) ; a essé ~overno . de familia. . 

. que á força se. quer introduztr . na minha pro· 
vincia. . · · 

ALGUNS SENHORES DB PERNAMBuco:- Não se ha 
de rehabilitar mais. · 

O SR. NuNES MAciU.:Do:.-Alguem, Sr. presidente, 
vai ·aventar estes planos nesta . cOrte, .ate ne!:ites 
bancos. Quando na minha pr<lvincia, por occasiiio 
das eleições, houve . uma dissançiio entre indi· 
viduos, todos se davão parabens fóra e dentro 
da.casa, dizendo- já nii.o existe, morreu o partido 
praieiro. ·. . · · · · · 
.... Os factos pratio11dos na minha provincia são 
ti\o extraoi'dinaflos, ameaçi\o tanto, forem tão de 
perto RS convicções da provlncJa, que eu qujzera . 
que a provinoia toda se unisse em massa. Lâ, 
senhores, .não existem as dissenções com qué 
se esperavo espeôular: não, . a provlncia o que 
não tolera é que â foron se rebablllte um domiuto 
impo&!livel de existir em face á J>hilosophlr. do 
seculo; a philósopbln ha de trlumphar sempre na 
minha provh:iola. · 

l\o 
ouvimos. 

O SR· NliNB:S MAOHAno:...:.:.-Eu dou ao Sr. deputado 
. por suspeito em oousas de ininha terra. 

O Sa. TAQus:a : -1VIas ni\o se dá por suspeito 
em causa propria 

O Sa. NuN~B MAcii.lno : - Vonhilo pleitear no 
11 . 

a todos para ~ornarmos a ..Parte que nos toca noa 
negoclos pubhQoa, mas nao com os lncendius de . 
Panellas, por~ue, repito - aditmte de nossas 
combinações, das nossas ambioões, ê .a lluma· 
nidade. 

Devo pois dizer ao Sr. ministro que, á vista 
dos factos <tue referi, niio é preCiso pensar multo 
sobre elles; são de tal natureza, tão salientes e 
proi\Unoiados, que não deixão a menor duvida. 
l?ois, senhores, ahi estl\ o clarão, vamos·lhe a 
fumaça, e é \)reciso esperar áindtl que o fógo 
chegue a nôa ? · ·· · .. · 

Entre os fMtos de que fallou o Sr. ministro, 
escapou-lhe um, e foi que, com a chagada do 
coronel Souza, retirando-se Bati'OB com o. .sua 
força, e encontrando varlos sooco.rros do governo, . 

. como armamento, etc;, se apoderou delle ; e sendo· . 
lho pedido pelo vice-presidente que entregasse 
esses objectoe, elle respondeu com esca.rneo, 
tnal\dando·lhe ambuhm. ch'is ta[vez paro. mandar 
nur~r aquelles indlvlduos que combatendo pela 
leRalldade tlnhão vhhlo feriaos da batalha ; mas 

· o armamento e H,OOO cartuxos ficou-se com 

provmeta tuda ontende que o ca:;o é de vida. ou 
morte, a não ba rnai~ questão politica, será pru· 
dente que o goveruo espere peln chegada do 
vapor? . · .. · 

Creio que os factos que tenho apresantudo ao 
governo são bastantes. pari\ ellé me tranquillisar, 
~an.do uma resp(Jsta um pouco lílais positiva ; 

. ll VISta destt:l!,J factos creio qUe hãO .ba ninguem 
quo não aventure o seu juizo de reprovação 
absoluta. · · 

.Eu quiz lêr La pouco a carta de um cidadão 
muito respeitava!. que não especula com as 
eveotualhlades políticas, rn:'ls eu tive medo que 
~tlguem visse o nome delle, e ett não quero colit-

. prometter o ui?U antigo; mas se o Sr. ministro 
I • 

zendo que. om cn;;a do Sr. Souza se prooedêra 
a tlin club, eetando o barão da Boa-Vista, o 
Sr. Nabuco e ôutros presentes, que nessa occa
afiio o Sr. Souza se resplvêra revolver a · pr.ovincla, . 
e que tll'a o Sr. N:abuco que, sentado 1\ mesa 
do vice-presidente, dictava. com tal precipitáção 
que nas portarh\s se demittia 11 quem não existia, 
e se nomettva para lugares que não bavla, sendo 
~ma dalln.s .participando que naquelle momento 
tmh!i. demttttdo todos os delegados e subdllleg~&dos. 

O Sn. PEatiRA. DA · Sn:.VA:_;Isto · é· incrivell 
· Apresente documentos que comprovem este~:~ factos. 

O Sa. NuNEs MA.Otuoo:-Não sabe o nobre 
deputado que tenho uma reputtLçào a perder, e 
que · ~fallo <leste .. lugar 'f (Estrondosos. a. poiados • .) . 
Não sabe que, tendo uma reptttaçilo a perdor, 
.niio avançarei faot11s qué n!o possiio ser pro· 
vados? (Nova ewplosllo de apoiaclo.r.) . 

0 SR• PBREIBÁ bA SILVA.:-0 nobre deputado 
pôde · ter sido Uludldo. · · . . 

O Sn. NVN~S MA.oHA.oo lê um" parte da oarta 
~m qll& se diz que a lnvorail.o falta pelo .Sr. Souza 

outr'ol'a o mesmo vloe·preGidante ••• 
·MuiTOs SENnoaEn-Ah l ah .l apoiado I 
0 SR. NUN.B8 MAORADO:-QuanaJo se tratar do 

vt>to de gra~aa,· eu ma explicarei melhor, e 
moatrarél qllo oslU) mesmo vloe·prosldenta disse 
que n11 ocoalihlo eut ue entrou na admlotatru llo 

e t)ua ntlo bavi~ paridade de altUnQilo. Para ae 
conhecer a razão, o esplrlto . que dlrlgio 1\ in· 
versão, peco ao Sr. mlnlstro que lêa a . relaçilo 
dos indlvlduos demlttldos, pan 'Vêr se a natu· 
reza . dos empregos uiio revela um desejo de 
vingançl\ de quem nasceu fid!ílgb, de quem, 
estando acostul'nado a dominar uma provlncla, . 
não se amoldava de bom grãdo a viver oomo · 
um plebêo ; de quem não podia vêr perdido esta 
dominio com esta facilidade, é por consaquencla 
qut~ria que houvesse de pRgar cnro a · provincia 
ql\e to'Ye o uobre sentimento de emancipar-se 
dassa anomalia. Oflereço pois l\ consideração do 
governo esta carta. . 

Agota vou lêr urna cart~ de um homem que 
não é nosso amigo. (Principia a lEir.) 

UM SR. bEPUTADOt-Niio é da praia? 
O Sa. NuNES MA.OnAno: -Está o nobre depu· 

tsclu só a dHwr-da praia, não é d!\ praia l--Não 
sabu a hlstot·ia 1lestas ·cousas? Um dlscipulo ds 
Jesus Oht·isto não o vendeu 't (Risa1as.) Que 
argumento é noutra as retlex.õe!l que tenho levado 
o · conhech:nento do governo esse dito .do nobre 
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ifel_lutRdo-nilo é rla praia? Sim, o Sr. Souza 

. TF!txei.ra foi da praia, maR foi um ju1las, e o 
facto o pt'ovou, porquo foi elll sabbado llw a\leluia 
qtumdo llpparACIJtt. · (Hilariclade pl'Olo11ga(l<l.) 

(Continila a lêr a . cartn, nn qtu\l ~e •tiz rpHl, 
contando $enim IIO\'Ili'ill'nttl annullad!ls as elfliçÕFJc: 
pua senador, jã so pteparfin pam enlmr o btn·ão 
da BoR·Vista e n.Sr. Souza ToJixf'it·a: qtle foi 
nomeado para coronel da legili.o um homem quo 
entretinha .criminnsa eorrespondl•ncilt com Josó 
Pt!dt'o, e que tinha st~o visto pM diversas pes~CIRS 
armandn e concitando gente J'larA. il· Pm seu 
fl•)ccon"o ; que as novf\s nomeaçõe~ recuhirno 
pt'incipahnente sobre baronista:~, o que tem .desgo-

. tado a muitos, mas que isto dAu um bnm re- . 
sultl'\do, e foi renascer a praia, e n:1o haver 
distincçiio entre praia nova e pràia velha.) . 

O governoj continua o oratJor, procure a im· 
pr€nsa de .ambos os partidos: elle mio desconb~ce 
a farça da imprensa. . . . 

Não. ~quero abusar da beulgdll.de da cnmnra, 
. 1 I I . 

vaçiio; e peço a queni · se tem dado ao trabalho 
de publicar o resumo dos ilossos tlebat(\s qne 
supptima, se fór pteêiso, tudn quanto acabo de 

. ex.Pór,. mas publique 1) que agl!ra vou dizer; 
(Stgnae.s de attençtlo.) . 

Disse o vice-presidénte i\o sau relatorio que 
tinha feito aqitellas demissões pela necessidude. 
de. retirnr da influencia publicn empregados cri
mmosos e prevaricadores. Repilló, Sr. president11, 
com toda a cons.ciencia il com toda a força esta 
nffronta (apoiados) que . fpz esse homem inconsi~ 
de1·ado, esse judas, quando, pllra desenvolvimentu 
de seu plnnõ, o procurou lan.;ar na face tle um 
partido legitimo, ua pbrase do Sr. ministro do 

..imperic>, vorquA pelos . mA.Ios .le.giLimos .o consti· 
tucionat>s, pelo melo dll opinliio tem conquistado 
a. posição que o•~cupa (op11iados). poslçiiCl, 81'. pre
stdente, (JU!l · ha de occupar, uào obstnntll ·o 
trucidam enio potqUP. passou. (Apoiados.) A opiniRo 
nlio morre. Experimenleinos, vttmos ll esse campo 
legitimo, ondtJ · quem vt>ncc Ró ti.>m diraiLo lie 
govet·uar. Nós temos obtido multas victorias destns, 
·.mns o ~>ce ticlsnto dos · nosRO!I advE~rsnrio!l ê in· . 

· Pernamhuon, 8 fllri\o l'eeleitoa os m~>Éunos ctwdi· 
datos com ainda maior numero de voto~. Ct111Stan.· 
telílPntH o partido dà J,Jrala it>anda parli esta casa 
seu~ lt>gitlruoa representnntes • . ' . 

0 Stl. PEREIRA DA. SILVA: ~s a bó Deus cotno o 
aenhures vieriio. aqui. · · · . , 

O Sn. AnauoA.:-Nóa nilo somos de ntados 
eR tmos, 
O Sn. NuN~li MAoHAno: -Saibiio o~ nobres de

l'Utados que degd~ que tenho . us11 dê razão, e 
R ppareço em publico, não sube ainda com meus 
amig,>s recorrer a. i>Sses maios que a moral re· 
prova. · 

RHpillo pois, Sr. preside nte, esst\ inju1·ia irro· 
gada com tanta ousatlhl e exagtwação a uma 
m~~~~ i ntelra de !ndividuos .que symbolisiio a 
opm_tao. de · Um par~1do. Utn ptu·tido que com tanto 
!lact'tfielO~ a despetto de utna 1·esistencia tt>n'ivel, 
procuroll realisar os seus princípios •ie ordem, 
de mornl e de justiQ~J, certamente nã o mer'IIOH 
Insultos desta ordem. RepiUo pois do meu partido 
esses conviciofl, essas iujul'ias1 · esse estigtlla que 
certamente pertence a outro. que não ao weu 
lado. 

!J:':O . uma parte 111e satisfez a resposta do Sr. 
mmtstro i mas . devo dizer que nesse relatorio, 
uessa ft·audulage dPsstJ vias-presidente vllm algumas 
lJal!lvro.s que quasi se assemelhiio ao pragramma 

.. pohtlco do governo--justiça é tolel'lutela-a da'} Ui 
nasceu a f:lURpt>lta de oompt•omettlmento do guverilo. 
Devo mais ~Izar ao Sr. min18tro que se deu na 

do govf!rno se l:o vravão portarias com ante-data 
qne · ~>riio depois assignad·ts. pelo vice-presidente • 
V. Ex. pedirá explicações deste facto que tt·ago 
na h-ibunn, porque me custa.· a crer que, bem· 
qnfl a .iHlcrt>taria ·fosse · preenchida com homens 
como acabo de ·dize•·, essa gente ousasse tanto. 

Daqui, Sr. ministro, nasceriio t>stas suspeitas 
qn"' ti v e a franqueza· de manifestar . Quando o 
governo entendia qufl {ltferAcia. ao Brazil urna 
política novu, mas não tiniu~ d!~dO aiada pasSo 
nenh11111 pnra rP.I\lisar. os sous df!sejos, viuha de 
Pernninbuco esta grande amostra. Isto é nm pouco 
o" rm'w Rgourn, 1'1 só a 41ist•mcia e ó tRmpo Á que 
procltm\õ h~zfir acr•!dltar que o governo é estranho 
R isto, e ·qna ·flll"' procurará reallsRr essAs . prin
ciphls quo ninguem contt~sta,. o que aliás sfio 
C· mmnn~ a todoso<: governo~. Cumpre qu~:~ o governo 
b"i'' por Retos m.-..njfAstoJ a sua. opinião liebaixo 
Oti llypolhéRA qtte os fat:tos se derli.O como au os 
to' oiiJ., relatado, Hfi!II1Ç'II1dO·OS COill R miJiha }l{lnra, 
a! 'o\tl I IH U tl tÜ ttell 
q tte qul\ttdo o governo se apresenta perante as 
cnmRras, .e loolnvh como por parte do inf~rno se 
apresenta . nin tlesmentidu desta ordem, elle tàm 
ueces!iidade da alguma dAclaraçiio mais expltcita • 

Ontra circumstancia : ni'ío ar.ha. V.· Ex~ que 
al~uem póde · r':'lparar lltu que nestó . ófficio QU6 
nus len. ni\o foR~em dadas instrticções ao novo 
presidente ? Eu niio faço tí.ma · actüisaçilo neste 
momento ; stli qnA o govArno ntio cuida só lfe 
uma cousu, mas assim como e\\ faço meu juizo, 
pótte alguem mais fazel·o ; H tsto pMe p1·ejudicar, 
O governo deve procurar qüe Sr:l U!uh" delle um 
juizo exacto, · nma . opiniiin verdadeirA, · porque ê 
só assim tlue ser!\ uma realidade o systema que 
uos rege. Eu tendo que o governo não p.;.ódo marchar 
dos~<mbaraçl\do sem Ir com a ophuao. ·· 

Sr. pt·esidenta, SA eu . fnltél âs convenlenclas;
a camar11, tomãtuio em cousictaraçilo a ~ravidude 
da mi.nha p.,siçfln. tert\ 1\ hnndcde de me relevar~ 

O Sn. PRESIDENTE :-Tt!m a palavra o Sr. mlnls· 
. tro tto j uHtioa. · 

O Sa. 'fAQTJES :-Pato â palavra. 
Sr. Vl.c.nta. B\lon.o m&tns t'O a JUS· 

tiça); r~Rponde no Sr. Nunes Machado. 
Sentimos l'lllo poder reproduzir o dlscura()âe S. Ex. 

que ff.lla. Cllm Vt'Z ti\o baixu que não OUVimrHI · aà 
HUns palnvratl •. · S. Ex. mostra pela lelturl\ cta 
varl•ls nftloloe que o governo ni\o podia ter noticia 
do plano revoluclonario ~t<>nunclado pelo Sr. Nunes 

' . ~ ' o ( ' 8 

offiolaudo {•m F'flverelro pRstn\do ao governo, de· 
ohirttva. que nlgtttnas desordens octlórritlas em 
vurinli pontos da provinoia não paREiaviio de crimes 
plutilmlat·es, e nl\o · tinbão. cOr alguma polltlcá. 
~. ~x . uthnira·se da que na uutQridades de Per· 
narnbuoo, conhecendo ba tauto tampo a uxis~éncJa 
daaseR planos, ocotlltassem ao governo informllQÕ~a 
de tanta magnitude. . 

A discussilo ftca adiada pela hora. 
O Sn. Pan:SJDEN'rn: · dt\ para ordem · do dia, ás 

onze horas, a!,; iuttil'pella~ões sobre os negocias 
de Permunbuco, e depois, a mE~smB mataria que 
vinha para hoje. · 

Levanta-se a sesE!ii.o âs duas horas e meia. 
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SessAo em t ':r· de Mu.lo 

PRESIDENOIA DO SR., MUNiz BA.nRii'.'l'(1, lo SECRETARIO 

SUMMA.R,IO. -ExpediHnte. -Orllem do dia.-.Eleições 
do Maranhlfo; Emendas do S1·. Wanderley.· 
Votaçllo. -Inrerpellações sob1·e ós negocias de 
.Pernumbuco. Discursos d~s Srs .. Taques, N_unes 
Machado, Ferraz, Gonçalves Martins, Vieira 
T<?sta. Debate caloroso. 

A's 10 horas e 40 minutos da ml:lnhà abril: se 
a sessão, lê·se e approva·tte a acta da .antece.:. 
dente. · 

KXPitDU:MTE 

Um officio do Sr. Manoel Ff'lizardn de Souza 
e Mello, participando que l:) , M. o ImperRdor, 
pot· decreto da datll . de ·14 do correutt~ o uomeám · 
.... , . . . . . .. . 

di~curso, apezar de ser pàra .isto convidado. pelo 
redactor, po.r estar muito {utigado. 

O Sn. l'&REIRA DA. ·SILVA (pela ordem} obt:~et·va 
que· no mesmo . discurso do ~:ir; ·Nunes Machado, 
veru, um aparte que elle n.ã? ~mvio, e que até . 
ljuvtda. que fosse dado ( dlrtg&ndo·se para o 
Sr. A1·ruda). O orador dttseja saber se foi dado. 
o apal'ta para dli.r·lhe ~m tempo uma resposta 
plena. .. · .. · 

O ::>R. Aaauva.:-Nào tenho de dar satisfação ao 
· Sr. d6putádo. 

O ~a. TlTÃRA lendo o Jornal do Commercio de 
hojtl . v.io na pa.-te do expediente o t;xtracto de um 
officio do Sr. ministro do imperio dirigido á· casa, 
participando que na data de 1:::1 do corrente se 
expPdiri\o R.Visos nos prtlsirlonte:~ · das p1;ovincias · 
.de Pernati1buco, Bat.i•~ e Alugôall o1andando pro 
l~eder á t~leição primaria em varias freguezias con-
forme fôra solicitado por esta camara. Julga que 
nisto ha ineXI\ctidào. or ue a rtls eito das Ala õas 

t.los negoeios du gutJrra.--:Ficà :a camara inteirada. não s·e annullou co lllgiú a gum ; man ou-se um-
. O.utro do Sr. mini.;.tro do império, communi- camellttl exigir as Rt•tas das eleições po.rocltiaes• 
cando que na dat!A de 13 do corrt>nte expedir'' Munda-t~a consultar a secretaria~ 
ordem ao presidente da província de Minas Geraes · · 
para proceder a nova~. t)leições primarias nas o Sn. Pall:siDl:o!N'.rli::-08 Srli. secretarias eucar-
fregueziBtl do Oôraçiio de Jt~slis, Barra do Rio das reg:ulo!:i da redacçiio d~t ucta reulamão a nomeação 
Velhati, Ourm:o do Campestre e Slluto Antonio do de uiu tnembro para tl tileiH, para subst.ituir a 
Amparo ; bilm como para serem enviDdas as netas minha It~.lta, e por isto ptopouho o Sr. deputado 
dll!'l ass;:,mblàa:~ parochiaes e a do cullegio do Graciallo, 1.1e a camara o permitté. · · 
Patrocinio.--Fica ll curuara inteirada. . . . o Sa. GRA.CIANO toma conta . do. lugar de 4o se~ 

Outro do m.esmo tninistro, ramettendo o ot'ficio cretariu. · ·. 
do. prei:lldente da provincia da Bahia acompnnhado Havendo faltl\ de urn membro da 1• commissão 
da planta e orçamento da· obra necessaria para de orçt\mento, p(Jr ter perdido o seu lug••r de 
a segurança dK nwntnuba; · l!Obrnllceira 1\ cid,1de · deputado o Sr. Antão, pot· ser nom.eado ministro 
baixa da .Buhia.-A' segunda commisado do orça· da marinha, o Sr~ presidente uornéa, pata prtJtin· 
nu'nto. ·· · · · .· · cber esta fulta, o Sr~ deputnd.oO<~rrào. · .· · · 

OUtro do Sr. ministrou~ j ustlça, truusmittindo, 
·conforme lhe foi exigido por esta camara, um ELKiQÕ1Ú1 .Do MARANHÃO 
mnppll de touns os dust~mbargadores, juiztls de 
direito ca·imlnnes e do ctvt,l, juizes munici paes e . OoutitiúR a disuussiio dn parecAr dl\ oommissào 
de orpãos, prolllllt•Jres publieo11, juizes dos feitos de poderes sobre as oleiçÕtM do MQranbno. 
da lazcmlu e cheftls do. policia, com ducliLraçõeit 0 Su .. , •• AND.h:RLEY uiaud .. ti. metta. as .lloguintell 
tios ordenadus e ~raliUcaçõtts que ventem : a .. 
excepç1\u dos ordeoadoB que vllnc••In <?S .juiz~s doB ~rueudu.s, que são upulatluti e snj~iLas à tlithlU&&Lio 

fazen.l u .-A q ueut (!'l.~- ~ ... r&_Q\US.iCi\'> . ... --· _ . . . ·- . __ __ _ :Kmenlla.substitu.t.iva á .1Lcouohlsllo do~ plltllotlr s. 
Outro do 8~. ministro do imporlo, rtlmelteudl• 11 .Lo Que &e(i!jchu·ou.a uullatl :;8 elol••õeti .prlmal'lus · 

a consulta do. t:onselho t.le estlld•l, subrf1 o officio " 
do pril!:!ldtmte lia pruvlnclu do Rio da Juuoit·o, . il .du proviucia do MtuRuhiw, uttwt:hültltl•&e proct~dtir 
:at<pt~ito da iutelhneitCltl do tu.·t. 421 da' lei de a novút~, fllilus com a libau·duJu C! regulu.rldudo 

1 · õ t• d ,.. t l:lXigldutl . pelas leit!. . · 
"elç es. ue }., e Ago& o de 1::110.-A' couunlssllo . lC .8t~ nüo plll:!t~ar cltlt•\ auwudil, prupoubo na 

. da cunstituiçilo . Begulntüs uduttJvatl: 

dus aclttH dtl~ eleiçõe~t pri~llda. ~ .11 .. tjUU se pro· cr •• a ounc usl o o pureccl' a co. tu ' AI o q 
d 

1 
nuuuUu. us ahlições dud pKl'ucllias do Brejo '' 

.cu eu u. timamenttf uuN frt>gutJ~Illt~ dl-\ cidade do Vtüutu&, nccrtlscentu-se-a d&t~llorochia~ de s. Josó 
Puracu.lu a tio l:>D.ntn Auna dos All'~re,., ucom· dol:l Iudlos, ll .· PLLçó 11\t Lüi:ilÍIU'Es a collegio da 
IJUllhaLhts do .olllclo dt• vlco•preslthlllto tle !\[más CllplttLI, 1 , 11r lel'um funocluriut..lo uu rvrmaçuo das 
Gl'raes.-A' commissiio tia constltuiono. ~" i d ,.,r i 

.. Outro do mesmo ministro, remAttuLido a Ci)nsultu lllCSúS as mesmas l>t!II!!Oâ~t; da tJllroilb 1\ ê ~uenr 111, 
do couselho da estado sobre 0 olilcio do pr~sideule Vianna, Hnpicudt, . por. tllr havi~o lnlel'Ve.n9llo de 
du pruvincitL Lle Suntu UtJ.thl\l'hul, relativamente forl)U, etc., .Ull Ooroatà, du oollagw de Oa:uus. 
á iutelligouciu. llue tu\quellll provinma l:iO dtJu << A' !:la conclUdào, em que se lJH\Udn · proceder 
quunlo aos elt•itoras que davlii.o formar f\~ jllutus com todo o rigor· tit\ · lei coutt·u os utitot·e.,;, otc., 
parocluaes.-A.' oommis~:~lio dt:l constituiçl'h• . · uccrtlsceute·ae- e bllm nssim coutriL Od autores 

Rumette-se : th's vtoluucias commeLLidas em Ouxias contra a 
A'côrllmistiã.o tia U\U.rinhn e gllerrn () rertuol'iuleutu pi!!:!HÜ!\ do Dr. juiz do rHreito, ano .Mearim, Itapi-

cJo .Francisco ,ronquim Machado FreirtJ, pccJilado cttrü. coutm os votuuttJS e nuto1 idaues . 
a . seu favor a tlle.cepçüo d 11 lo i do lo de Dezembro 11 E· pOl' ultiUlo, que se remetta 1\0 governo o. 
da 18!1. · · representi\Çl1o que foi pl'e::~uute ú ustu cnmarll 

A' ·conmlis:-~ii.o ue ÍàZillllla, o req~wtimeuto Üll contra a eloiçrio tli\ uita pt'oviucita, rocouunendumlo· 
nlarechal A11tero Josâ b'~t'l'eira de Brito, pediüdo Htl•lhe i<tue tlllltHltl procedor coutru quem .de dil:ei~o 
o pagamento dti 20:2H4H, reaultauo das tHmteuçns fór peh\1:1 viohu.;õos das leis (!lltl ntlllus sii.o dentm-
qne 1\lUI\hQllU cuntra 1\. fuzunlill uacivnal. . 'oil&daa.- Wandtll"ltly. )) . . 

Nt\u hn mnt.~ expetli~:~nte. D.muo- sa por discutidR a mt\ledn, proceLil; ·stl i\ 
. O Sn. NuNtts MAouAtio (ptJ/t' ort~tlm) decllu'll qt\e votllçtio. 

o~OiliJI\ralo ulguluus lut~xaulldõas ou troo1U1 do uouwt1 O Su. ~VANOKt\LI!lY (pelrl Ol'Útl~):-Sr. 
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. A votaç.iio nominal . rejeitada, votaildô a favor 
84 senhores, e contra 36. . . _ 

presidente é. ne(lessario avaliar primeiro se essas 
demissões forão . dRdas a . empregados que não 
merécião a conservação dos. seus empregos, a se 
os. nomeados tinhão as condições .necessarias par.a · .. 
bem servir : a constituição do estado que proclama 

· .. · · - , . . s agura 

Procede-se é. votaç.ão, o parecor da commrssao · 
·é u rovado em todas · as mais artes, sendo re-

que elles serão chamados para us empregos pu• 
blicos, . ~a .razão do seu merecimento, de s~as 
virtudes o da sua capacidade, não podia ter. em 

. · · · - se . da cidadiios fosse 

lNTERPEloLAÇÕ&S SOBRE às NEOOCIOS DE PEttNAldBUCO 

.inteiramente e:s.cluida por pertencer a um .ou a 
outro partido. · . . . · .· . . . . . 

Não acha . que no relatorio do vtce-prestdenta 
haja um ·. estigma lançado sobre todo . o partido a 
que p.ertence o Sr. Nune.s Machado: no seu rala· . 
torio o vice-presidente d1sse qu~ demittio alguns 
empregados por corruptos, e outros por prevarica• 
dores ; o que cumpria provar é que esses motivos 
são ·rantastlcos. · · 

O orador résponde á parte do discurso . do. Sr; 
Nunes Machàdo em que, para mostrar que havia 

· · · . onspiração, tro.u.xe primeira-
mente os acontecimentos · apparecidos no ~nno 

_passado nas . Alagóas ; · seguJ}do, os acontecimentotl 
da · Esc~da; e terceiro,, grande numero d~ copias 

t ' - • 
ques. . . . . . A este respeito observa que o Sr. Nunes ach~do 

Ent.riio na sala e toiuão assento ·nos . lu..,ares · . não explicou Côino havi_ào c~~gado ás suas maos 
~ essas cópins, nem como bavu1o chegado âs . suas 

___ _.:.co::,m~p:;e;te;n:..:t~e~s ;t:;•>;d;-os~o~s~m~o~m~b;r~os:;;.;d~o~m;;=\-:;n~is~t;-e.:..:r\-,;oJ..w~t-~· ~· ~~· as s11rtas, suppóndt) que ·elle não · tem um 
r. nques JU ga tn}UStll que o Sr. Nunes . sabh1ete negro, ilo qual se tirem cópias lia cor· 

. MaelÚ1do o désse por euspeito Am negocias de respondencia particular, que é garantida pela 
sua terra, perque, se . algum motivo bouves.se constltuioilo e~ por todas as leis do palz ; ~acre-
para isto, tambem, e com xnafor razão se dari~ dita que se. não fosse o estado de agitaçao em 
elle · a respeito do autor das interpellaçõe~ ; .mas que o . nobre deputado se achava, não ter~a 

·• nenbum :de nós,- diz ·o ora4or, é. suspeito nas apresl]ntado certas cartas . . ~actos. ba que fallao 
discussões nesta casa como representAnte da nação. bem alto . contra ·as .accusaçoes que se. flzerão . a 

. (.Apoiado.1.) ·Acha que o nolire deputado por Per-. diversos cidadilos dlstlnctos da pruvincja dA Per· . 
· narnbucú, trata,,do do estado daquella provincla, nambuco : consulto~se a histo.ria dos ultfmos 

. quer em relação aos acontecimentos rlà Escada, . anilos; o q.ue se tem dito na tribuna e pela 
· ()Uer em relação àa ~Udf,\OÇQS . fei~as no VASB\lal . imprens,t, .e reconbecer:Se·ha (lU~ nado. se tem de 

till adminlslraçilo priWtnclal pelo vtce-pres1dent(\, 

• • - . , I CIIO. 
põderln ter trnzldo perante a caniara; e · levado 
ao conb!lclmonto do governo estEla receios que tem 
pela ordem puhllca, sem fazer aggre~são tão acet·ba 
contr~ alguns cidadãos, daq'!t~ll~ . provincia~ E' 
induztdo a enlrar nas d1suussoes qua dizem res· 
peito a tl~rnan\l>uco, não ~6 pelas rlllações intimne 
li\lo tlln\ com algumas pessoas na.queHa pruvincia . 
onda Asteve algum tt1mpo~ e onde fez o ~eu tiro-

. clnio na carretra publicn, com<> porque havendo 
naq:.~alla provincla diversos pMtidos que têm 
plAiteiado. entre si a infiucm•.ià po\itica, npenas 
UIU llH acha rt~presentado tlilsta catnara ; o outro 
foi ex.ctuido des~ll tribuna ha alguns annos, o 
que não é da indole do ~:~ystema representativo, 
que exige qu~- todos os pflrtidos, que todos. os 
interes1:1ea seJao rtJpresentlldos rio . ptlrlnmento 
(apoiados), porque da contradicção das divorsas 
opiniões é que lle p6de conseguir à conciliação de 
todos os iuteresses. · 

buco. · - . · · · . · 
· · O <lrador sustenta esta sua asserção oom mais 
alguns argumentos; . e com a leiturA de um Qrtlgo 

---a-e-u- . . --

Niio dis ut.a a lo itimidad . . 
deputados por ot;Dilmbuco, mas entende quo isto 
não exclue a legitimidade dos interesstll' que têm 
tlc11do fót'a da . ca1:1a. Julga quo . Rabia.mentb obra. 
aquelle que procuro. dar o Ollllllr deflenvolvinumto 
" todas as opiniõus lt:Jgitimns, aquelle que priloura 
reapllitar todos os iiHtltesaes legltimos do paiz, o 
guo tendo o f(overno proolnmado que a HUa po· 
l1tica é a da justica u da tolt~rauola, devem todos 
OI! plll'tldos · esl>Arnr um · tratilmento igual du parte 
do govamo, e que sendo a~sim uada se p6uo dizer 

co?tselho deolarn que QOnhuma ordem expedto o 
governo l'iltt\ . à conservação desse~ dous Srs. 
depututlos uos empregos que oocupavao . 

1 sobre a. admhtlstração do vico·proslctente do Per · 
nnmbuco. . · 

,Para · se avaliar '? proc~dlmento desse vice· 

o Sr. ·Nunes 1.\'.luobn.do cotrieca por de
clnrlll' que val satisfazer t\ . tlltlma pergul'tll. diri · 
gida . o.o governo pelo Mbl'o deputado que o 
pr ... aedôra. E' suu opinião que, bllm que o em
progudo publico quo .· ti deputado uno se póde 
conservar no exerci oi o de .seu lugar dur~nte _a 
legislatura, todavia. na q~alldade da 01dadao 
ninguem pôde forçal-o a v1r · tomar nssento na 
co.mara .. uem estranhar a sua falta, quando a 
$ElBIIÕ.() 'ainda ~stá em principio. E demais, quem 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 14:51- PÃjgina 3 de 6 

SESS.~O EM 17 DE MAIO OE 1848 89 
sabe se o patriotismo dos dignos pernambtlCRnos a 
quem !!e allude não os tem feito demorar om 
sua provincia pnra aHI continuarem a .prestar· 
lhe qunntos serviços ella pos:>a exigir dellen? 

Diz o nobre deputado, fugindo de . pus~tr 011 
factos, e nll impossibilidade de bem apreciai-os, 
trouxe a questão para b restricto campo 1!0 dl
reitr>,. quandtl aliás o que elle orRdOI' L1we em 
vista~foi não qualificar esses factos j urldlcarnonto : 
mas fazér conhecer ao governo 'ltml\ olroumlltnncla, 

. e é que dE~sde o tnemor•t.vel2 de Fovol'olro d!l 4!, 
aqi.Ielles . que tinhiio .adquil'ido o habito elo ml\ndo, 

· que julg11vão ter recebid<). como . herança de seus 
maiores o . direito de goveruat• uma .· provi nela, 
amargurados de verem desprezados, seu~ falsos 
titulaR · procuraviio pol' todos os mo1os dJ!Jlcullar· 
a readsaçào das idêas quo haviiio trtumpha~o 
nessa ,;poca. P~~e que so att(:nda ao proced~ · 
n\ento dli. oppmnçao rlesde que o poder lhe fugm 
das mãos, porque desta exllme se conhecer(\ que 
havia o pensamento A •• desej~ de oppOt· nrn· 

reiro realise os seu!l empenhos, .· . que paro este 
fim 1 dos meios permittidos pola · conatltuiQã~>, 
chegou-se áquelles qutJ as leis condemuiio. 

J,embra f]UO desdi'! que entrou em exerulolo ó 
delegado do gabinete de 2 de Fevel'olro om 
l?ernambuco, a resist.eociu a seus aotos fn1 sempre 
em nugmento, jà pela impt·ensa, jt\ em todus 011 · 
lttgntHs ouue os opposionistas~ ~p.pareciüo. Se ao 
pesar b(!m o que llntão se dJZUl, vêr-ao-h" que 
ellfl orador tem razão. quando conclue que havia 
o pensamento, se não de uroa · commooAo, ao 
menos de estorvar a rnnrcbll da admlnlstraçilo. 
Ao · seu euid'ar, não e po!.-1~\vel escroveNle · com 
mtti\! desabrim&nto, resistir t desobartecor 6. au. 
toridade . com ·mais . de~curo. A prova ot~tt\ nos 
papeis d11 époc,,, Nesse mesmo Lidauor, eltãdo 
pelo nobre tltlputado o &r. Taques, uan.ae da 

· linguagem . hortivf11, da mais antm:hicn qué . teni 
chegl\do ao conbecimenttl d(IUo orador : a im · 
prensa, écbo dn opposiçiin, escrevia com tnl tn · 
soleuciiL QUf'. abastardando está sublime tnstl
tuição, dfl~acredilava aos individuas que della 
UFnvão, :pois . Mrvia p~ra prégar o · n11nsslnato, 
ro~\am~ndo 11e o -resldenle devia snr 6'3 uarle· 

Ja o, e seus ·uúlliloú>i:f··-pregl\ liS ·em· postes em . 
dh·orsos poutos da provincin. · 
· Ainda . lloHtem . teve o orador em miios uma 

folha, G1·and'J Tempestade, quo só o lnforno poüia· 
produzit·. e que sendo publicada om C>llOtHllilo em· 
quo e~;tavilo Hffandidos os caprichos àa provlncla 
pnln injusto · pror.eder do senudo, devia de exi\
cerbar · os animoa, principnimente havendo a 
1mpru enc1a u m ic1ar Ul-loc . a (10 to e~tlO· 
nl..lucidoa no pniz, o de reuniõe~ ·populnres. Si\o 
sabidliS OS pl'ocónceitos que ha Antro 110!1 1 O ~Hll\ 
folhá otn taes.circnmslancias tinha n inquulifionvel 
ilnprudel')ci,a de dirigir- ~e aos brazileir01; adoptlvos · 
par11 cunvtdul-os a que se r~unlssem ao partldo 
delln, nfi~t~tçnndo·lhra que umn só gotta do tlllngne 
dllllo~ se1·in vingndó coDl a morte de dez bmzi· 
leiros . Oiltos. · · 

O oradot· ont1·a nn al\a1yse de a\guns topicos de 
lliseut·sos pr01iuncindos na eamara é no senado. 
Em so~são de H do Setembro do nono passado 
disso-se na cnnu\r:'l :·· u Se desgraçRdamente acun· 
.<1 tecllt' o que l'tieeio, os pet' !lambuonnos j!\ ostão 
<< justicttdos : entiio invocarei eni RIIU fuvor a 
« protecçào dos nobt·e~ tiflputndos do 1Vliu11s a 
11 S. Pat<lo, solicitnrei o au"-ilio, o soccnrro do · 
« nobre dnputntlo que fu\lou hontem em ultimo 
(( ll..lgl\1', curto de quotodoa qualificnrâõo pt·océdi· 
« munto do!-! pot'namblie~uog como um. movi monto 
tl gcnoroso, pol'que sem d nvidl\ t\ eleição ca· 
ti pl'ichosa dos dous souadore~ , impol'tu, i.ltua pet·· 
.« segui~iio o tüio soi ao um nviltan.touto . 11 

N'n SE!nado o St·. visconde dll Oliudã fJrri sllssiio . . 

.·esses movimentos em Pernantbueo, 

':fOI\t.O 1 

A. provincia «os descendentes daqu~lles que sou· 
« 6erão resistir ao rei;pnra melhor servir aorat, 
(( saberâõ ··resistir aos · ministros. pal'8. melhor 
ct Alltvir ao impera\iol'. )) . . · · ·· · 

Estas palavras forão ditas por um nobré senador 
sem pré tão ·.calmo, tão manso, sernprs tão cbloro• 
formisado no meio dos mais vltaes interesses do 

. paiz.l I · . • . . . · 
Nota quo o nobre deputado, o Sr. Taques, não 

conseguio destruir o q·uo eU e orador teve em vista, 
e que foi prova ao gonrno qne os aconteeimnntos 
do Lages nãosão factos isolados, mas simJigados 

. a um plano geral: e julga sem nenhum valor a 
observação apresentada, 1!e que niio era natural 
semelhante procedimento em quem sempre havia 
dado prova~:~ dé modoraçiio, poi!l muitas vezes o 
chefe de um partido tem traçado suas ordens, e 
os oxecutores de !las , por ardentes,. viio muito 
àdiautQ, fnzem com quando apenas se lhA ordenou 
dez, mas Mm por isso debtão de estar ligados nos 
planos de seus . d~cfes. · · 

qué niótlv.os ex.tstem pará quf! elle tenha sérias 
apprebcnsões sobre o .estado de Pernambuco, e 
conclue pedindo licença para retirar as suas. inter. 
pellaçõee. · . 
. ALGUNS SENUOREB dizem que esta· rolirnda niio 
é perm!ttida pelo l'egimento. · 

O Sn. PRE!IIPENTE observa ao Sr. Nun&s Ma
chado que, não obtante o regimento da cau 
Jgualar a discussão das interpellações a. dos 

· requerimentos. niio podem ollas ser equiparàdu 
quanto ao resultado da. discussii.o, . porqu~ sohre 
.QS requerimentos votl\-se, e sobre as inlerpeHa
ções uno hii votação. Entretanto consultará. a 
.cusa. 
. O Sr; Ferraz . decli.\rã· fie eontta O expediente 

do consultar a cas!t, mostrando que nada . é peior 
do qúe alterar assim contií1uarnente o regimento 

. por votações que podem ser nte contradiotori~s, 
e cujll result1\do será condemnar. ao silencio unta 
porção de de(mtli.dos que tiverem a pnlavra. 

o Sr. Nuno.s ~achado deixa inteiramente 
e.o ~rit~r~o do . S_r. pre_sldento o. permittir .óu niio 

deputado pe ô aran 1\0. m roc UZl o com ns 
fl)nnalidu.des do cosLume, presta jut·amen lo e toma 
assento. . . . ·· 

Io~ê·se o patecet• da cotnmissão de poderes sobre 
o diploma dó Sr. Sorra, sup~;~lenttl _pelo Marnuhii~l; 
Approv{\do o parecer ~llm dtscussno, .o Sr. prest· 
donto declRl'B . o Sr. Surta deputado snpplente 

·pelo Márauhão. Annunuiando·se esta.t' ua sala 
mnnediata, é .recebido, presto. juramento e toma · 
assento. 

Oontinúa a discussão. 
O Sn. 'fl'fÁRA. ui\o d~sejaudo an1pliar o pro~ 

gresso da tHscussuo, ceue a pa\nvr~ para que fa\~~ 
o St·. Fetraz, rosorvando·ae o dneit_o da pedtr 
depois a palavra de 110Vo se lhe convun. 

o sr. :F'orrl\.z ent•indé qwi a dtsou~silo ho~e 
niio tem ·marchado uo torrollo em que devta 
mnrchiu' , consirlel'a•a lltosmo ·hoje um pouco 
elilorosa,' não só porqlte revelnções se flzerão1 mas 
ain!i,\ . porque apparecem faat<?S que devendo ser 
prova.dvs, ou. contéstados, nmgnem na cama r a 
estã lwbilitado pura o faZP.r. Parecia pois dtve.r 
ceder dn pahwm1 tanto muis quant·o não est& 

' ' · e n 
suas pala-vras sejilo acreditadaa conio documentos, 

1~ 
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. Por . outra pnrto _acanha-se . de entr.nr nes!a plann prev.llncer, faremos com qull estes canaséos 
disctissiio, porque niio é filho 'le Pernambuco, e dilsappnreção da · snciedad(). >> Mas, senhores,. é · 
época · houve em quo . os dep:ltadns f'Or. a.quella .. prectso qno se encarem •lS negncios · como elles 
provincia negavão nos de outras provut~lllB o stio. Um partido que .está dtlbnixCl, um partido 

. direito de intrometter·so niio só nos m•goc.ws .de . que tqm ~ido Hacrificarl . pP.rseguido, ou ahlda 
Pernambuco, mns 1iindn ·uos de qunlquer oulru hutawns nrnhi<'.iOHQS t.iP.rt!3• · ~ntes a :esse partido; · 
provi ncia. A esta coudiç~p poréut declara: tub quan tln não podem subi r; dl3 ordinurio 11\t'lção 

· snbmetter-se, porque consadera. quo. n clltnlll'l\ dos ruãü rlostns .il ••Utros roeursos. Qttàm .ignora que 
daput;tdos nà1) é um concurso. de pntencias. Jnt•li· as folhas que pertertciiio ao pRrtido do nobr~ do-
.ramente independentes, mas s1m uma n\\lnmo do pntad.o, muitas. V\IZ~s ti7.Ht·âo • ameaças? E p~de· 
representai. .es da nação. DP.sdc o tnomentn em s1• dtZtlt' p•>r I~S·). qua hnvlll. plànu? De certo 
que elle .foi eleito pela Bahia; prestou juramento, e qu~ niiu: era a f'Xplosão th um ou. l1Utro. escriptor 
totitou assento na ca:;a, filll>ll sendo dt!pUttHlo do que vivia mugondu por :tqtiillo a que chamava · 
:Srazil inteiro. t!;' est:l a doutri•au qtt•J se · acha -J.IHS»guiçiio. . . 
sànccionada nà . nossa lei . fnnd•tmP.nbtl, e qu~ Accr ••sce quo o~ dl)cumentos Apl'eaentndos. 
ainda loUl · a seu· favor o pensnment·.> du grRttlltl · p:isto nl\o pu:~!!ilo cou!-;idHrar-se· indignos Je era-
estadista Blt' k. que d\~se quo 1 d<·sdt\ <.)'te fot·a dito • . fol'iill uprQsenlad,,s por · inu~nnedio ~o 
eleito por Brist.i l, niio e.ra tloputado .du .!3d,,tol, nobre deputad(), qnando · düvi:\o o~tnr na ser.rP.-
tllRS do itnp.iwio bri tann ic11 int•~iru. t1trii\, tl em vez de virem . por t'Ópin á doputaçào 

Niio obstante o que ~tcabn d•' diz.,r, tolllliU a dll P<H'n:• mhnr.o. ~fll'lHll trans•nittidos por intet·· 
pal~vru. p~tra pedir ao Sr . Ntwe~ t\'Jucluui•J qt~e P'f1' l.io dr1 pn!:;iti··t't·'' rpst~ P.c~hm Á. rPpllt'tiçno rln 

p 

. mflira vez quu rallou. porqmi o govenw ·.· der.! ar nu · qu~ ona 8 in~~os 
Disse clle (conlinún. o orador) flUe <• gabind.•J ign •rnva · estes acontecimentos, e . qu6 .ti'' h a uma 

actual; . ao qual d~u o \neu ~i ncel'u t~pnio, . del~la· idén muito (o·aca, muito baÇa tlellos; julgo ainda 
rúra que as demi,sÕtlS havidas eslavr\o nl\ P·•liticn dever insistir, pCJrque nào posso llccommodnr·mA 
seguii..la polo mesmo gabinet\l, e !li~~e mais quo C•tm a itlél\ nnarchica que se tem quat'irio o.-tn· 
as detnis!!Õés dadas pelo vice·pros\<hlllt"' tinh:\o . uo\c>cor, de qne siio ns deputações das provincias 
sido como que indirectatmnte àpt)inrtns pelo q11o n~ tlovem govemnr~ . . . 
gabinete. A' vista das oxplicoçõt~s dl\tlns na t:RStn L~mhrn·mll qtuJ uu1 dos toph:ns da intorpellnçJiQ 
pelo. Sr. presidetite do consll.ll.to, e o nünistnl_ da do tiobre d.eputado foi qutl o vice·presitlente de 
JUstiça, entendo qu6 to rias e QUI\•lsqutlr suspe~tns · Pel'llnmbu .. o .tinhl\ maildadú o com mandante das . 
que possiio ter bavid~l dn .pnrte do Sr. deputado urmas tomar conta das forças, e .· que este com · 
dev~m estnr intlliramente desvanec;idas. .Mas manda11te .fo1·a· buspt~dar-se uo engenho de Lnges ~ 
qnand·o Asla rnziio se m\o 'dóssl), . pi),l~riR . nor Pos to qu~ e .. ta f.1cto referiJ,) pelo uobrl'l deputu<lo · 
ventura o ministerio actnul prevl'ttit que o. S•·. moróQ:l todo o cretlito e oonsidoraçiio, como homem 
Qhic~~l'rg la~·g~s~e ~ prest,jtJnci~ ~r~t~H . ll.a .. ch.~'guda .. particular, entundO q Uf! se el!e _ fm;so nllegndl) por . 
do s eu succe;;sor; e a ontregas:lt:l Ih) vacn-pru:ndtHlte rnim pertencente · u um · pau·tid(\, . e · .apaixónatlo 
quo Hiio eta do partido ~~ue o nol.it'O dopntado Cl' lllO . todos dovem ser .pelo seu. triumpho, não 
con1bato? Podia. mesmo o governo iuflnir !:.~obro . devifi ser a tlmittido peltl c:•marn coll\ · toda i\ 
estas demissõos 'l Ora, se ello não podia iutluir ·. iiltensitlndtl quo é misttJt'; nffinnatlo porém pelo 
ttellas, e se, qüal\(hl mQ,;mo pU\Io,:.sa hüluir. uão · nobN depl\tndu, ell~ deve ser considera.•lo · verdt\• 
podia prevenir demissõm~ em ma!;sa f·~ itils •'m deiro. · ~1 ·'~ o ha n ello tl•l extraortlinario? Joaquim 
poucos dia~;; . por Um vice·presid entu quo sabi.a · Josó Ltiiz foi tomar c.onta como cohltnantlllnte . daR 
que o . aeu successor .csta\'l\ a chegllr, s~; como artnos, das rorçns que · ostavàil di~pE<rt:ns o en· 

.,é _ _fnç_~_o .. qlli\ ~!iià_ aclmitt~J_!hJVitl _ _ · _ _ · t' . ' ~1: ' - ·' or. RLÍr.t'.f) Uli\LQiL 
aprugoado, estreado a · política dá w\erancin . e que silo 1\s p!liores pani. iln~ello da popn açao. · 
da moderação ; como t llr contra el!c a menor · E o quo ha nisto ·de cuusuravt~l'f · · 
suspeita 'l . · · . MRs disse·So qu•l Josà Pedro hnpUZIH'a contli· 

Mas vou pedir Hcenço ao Sr. Nunes 1\iar.ha<lo ções t E' urn fu<itO . e~to que aindl\ não estú. 
parn fnz úr nlgumn" refl~Jxões sobrtJ o l.listori1tdo dt' averiguado; ·ml\;; quando e8tivesse, . não . é E'$la a · 
sau d iscurso . · política seguida depois rle 2 dH Fovereil·o, a 

Os fins do seu diseurso for•io .· principalmente politica rln clemencit\ o on moderação . 'l. N :'\t) vi•1 
; · ' · · · ,. óccasiuo dos IH' or.iCls •las AlaRôas 

escrevon q a ou t'o so o s e o o segro O; tz . : t o ' ltliO c , . ~ · . 
. \(Esperemos alguni t~nlpll, porque~ ·sa o no~so a rogra do oouduota es tuboleci:lu pt:llil lai? Q.tanto 
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· ás condições, .. nilo consta ~ue o presidente as I governo obrasse extraordinariamente, . e fizesse 

ace itárà; se. é que lll'as quizorâo impór. . . immediatamente sahir um :vapor. l)epols quiz o ' 
Mas, · S1'. pnt:ldéute, no meio .do todas estas mesmo uobre deputado retirar. a sua interpellaçi'io; · 

co nsidcrnçõ~::~o; !.}IH: e.u fuço, tenho tuwbem ruin!Jas o como o orador o vio ~izer algumas palavras . em 
apprt~b(usõrs soltHl n. trnnqüillidnda · publica ·ria voz baixa ao Sr. presidente do conselho, entef!deu 
pi·vvinda de Pernambuco, e uno a iuiuhR voz á. qun estava conseguido o . seu fim, e que obtivera 
db nobr~ del'utado, e recl.umo toda a attonção do a promessa do · snbir um vapor para Pernambuco • 

. goVt:.luo. Quando uào lJOuvesso cutras TllZÕCiS, a o Sa . . NuNES 1\hcnÀno:..:...Não, senhor. 
maneira pi•r que o nobre deputadú se pronunciou, . 
ó . que .ellri deix,,u· revehu· de suas apprebensões · O Sn..: G•JNQALVES MAa'rtNsi ..;..Se o nobr8 depu-
mo furili te.: laUlbem ~-:éri<J!:; t'!!Ceios e apprehensões bdo nno obtovo estll pt·.omessa do governo, ou o 
!!obre a lt'ttnquillidsde publit:a nuquella pt·ovincia. . .seu zelo diminuio extraot·dinariuménte, e não era 
Não ·.sei, nem . 4uoro exuminar dr•nclo virá a este . . o seu fim, por üonsequcncia, ou nih tinha 
perturbação, mas ustc~ucerto de que no exo.ltamento appreheusões sêt·ias s~·bre o estado de Pernam-
em que · tJsluvâo. · os .. espíritos, as demissões Hm buco, o quo uíio creio ; ·ou então ficou mais 
mussa haviilo do tu r ftli to descontentes, e que . tnmquillo sttbre· l!Btas appreb{lnsões, obtenrló a 

. uma tnl múdido. não poclia ter sido bem rr.cebida puhwra do govfltno para a sahlda dé um vapol' 
por um purtido 1:r.c ·stumaelo ü d,1m inur. Tenho cnm pro v idM1cias immediatt\méute~ porque desistio 
pois tambf•m minha~ apprchensões, e peço no du continuação da discussão da interpellacão. · 
gabinHiu toda n · lltttlllçiio sobre o •;studo me- o Su. NuNEs MACIIAno : - Não, sanhor, o que. 
lim~ros? clll Porn•m\buco. Quando nii'> bouvcsso a uiio quiz foi fazer tamanduà de uma questão tão 

bastaria a declal"ãçi\o feit~ pelo nobre d•!ptttad~ s 
1 

· ·. · . 
rle que ha. no seu pa.rtidll um tldio inveterado, O Sn. GoNÇALVEs MAR'l"INS : - Seja tamnnduà, 

· fidagal, a umu · fnlllilil\, odio que não se cxliugué com tanto quo !le snlve a sua provincia. · 
facilmente. · · O governo declarou que não tinha mais infor• 

· · · · · · ·· . mações do quo aquel\as que lhe .tinhiio sido o. Sn. NUNl<:S MACÍIADO : - o odio não ê a um á num dadas pelo seu dalegadil, e que tinha grande 
familia, mas à dominllçiio de U:ma tnmilin. · confiauça'"tielle. Se pois teni bastante coufinnça 

o Sn. FEURA.Z : ....: Um d(ls m~ltlS que seutcm . no SOll delegado, e tem ll certeza de que se ha. de 
os que esliiá a h•stli .dn direcçiio dos negocios pór á frente das circmnstancins, e sahir·se bom 

. publicos .no Brazil .é quo os pnrtid11s em lugar de u favot· da ordelil i1ublica :·se o Sr .. ministi·o niio 
princ~pios, tomào. pot· ~audciru. in~ividualidades. tem outrAs informaçõo8, como pôde afiançar ao 
Daqm nasce a extstencaa cln parta dos devorados nobre . deputado que bt1 de màndar provideucias 
pelo odio, B dt!sejo do \'ingança cütre os quails a jà.? E providencias . funda.das ew que?... Nos 
Mnciliaç:lo é impossível. · E' este uan dos nbrolhos documento$ que o nobre deputndo apresentou? I 
t!m que tudt! :i as administrações uaufrngão ... Ora, O nobre deputado . aprestlntou cartns e cópias, 

. para evital' tisti:l lnt11, ni'iü de · prihóipio:l, mãs de · e diss9 que et·ã·o officiues; mns vierão por 1>fficio ·· 
· pet•soualidados, em que ~6 se procura satisfaztlr .ao nobre deputado o não ao governo 1 E são t~stes 
o odiu o a vingfln~R., nP.nbum plaiw me parece ·elomeutós bush\ntes pat·a o góvertlo providetlcinr 
mellwr do que o pt;tlclamado pelo lltiuistetio M sobre o Asta•io político de Parnunlbuco" Mas o 
seu pt;ognunmn mudoraçlio , justiça e tolotancia .nobre deputado cede da discussão d~ iotcrpellaçã{Jj · 
politu:a. logo, jü tem d~sistido da ides do não se esperar . 

Hn&tiltn aindu outro mul muito gtli.nde de tol:na· pe1n sabida regular do vapor, e pela chegadà 
l'Nn os pnrlidos por bandeira, uiló os princit>h.'s; du uoliéia& posterioreR. · · · . 
tUl\S indlvidunJidlldes tl tl SÓ Oi" este illOÍO que . ·- · U . aO dl se isto •. 

-·· ·l> a ·· su ar-' n· me wen a• e , oau o -semp•·u- vor- · · 
. · uaixo u intelligeUcia, pot· uma rilzllo muito pa:. -·-o·-s"R~- -GoNçAiv~ :MARTiN"s : - Oü- é'nt§ó--ribteve·-

pnvcl, liUe t) Dt~os dali trevas não gosta da luz da palavra da sabida do vupor. · 
iulell igetiCia. . o SR. :NUNI::B MACHADO :- Não. 

0 orador tormÍHI\ O St!U. discursO pedindo ans . • · 
Srs. depntndos qua niio. ounnaranllf.m esta. dis· O Sn. GoNçALVES MARTINS: -Então como de8iste 
CUSSi'it) ·cmn obj I elos pequenos s·oure locnlid!idoe e da tliscussi\o '! 

· imlivitlunlidades. A discussuo dt~ uma intet' P('llllQi'iô O Sa. NuNEs MACHA.oo :--Não quero que n ccin-
ove aot· unu u sana, evo occupar n e Qa 1. e 

todn 11 camtlra , cu1no OéL'upou no primeiro dia. 0 sa. GoNçALY~s MARTINS : - Sr. presidente, 
lmutediatauwnto quo se desce · a ~~stus pequen~;~.- 6 u lliio quuro excito•· paixões. Entendo, o entendo 

· c ousas e onht\ no circulo dos objectos ordiuarios~ seriamente . que é .. prnciso . quo nos co11oiliem~e 
ú 1\ttoução sé perdn; o t9mn·se :1 quosti1o mais como sinct~rumente. (Apo1ados.) Entendo qlle a questao 
un1 tnmandut\ do quo verd!~dllitauHmtô como uma é mnito gnwA, em face mAsmo dos aeoute~imentos 

. inter~ellaçuo. · · · . que o 11obre dflputndo hontem reforto.na dtscus~ão. 
o S:r:. ~cl:UQah·es . M:tu•tt:ns diril pouco Elltondo que se tivermol::l juizo .havemos de tll'ar 

sollt'? o o~aéto etl'l questtlo, mesmo po't\)\te ufio ó gmnde partido das cit'oumstanoins que occorrem 
~~Hl mtonçuo P.o.tl'l\i:' na anulyse dos diver!los factos etri outros lugai·ea. (Apoiados.) Ente~do quo nos 
Cltados a respotto do PortHIUlbuco : uponaB tem i1 vamos achar col\ocnllos eiu stirios embaracos, e 
dize~· ulguntuH cousa!:l quo pos~iio t•opeUh• insinun· que · doqui a meia du~ltl do mezes riS uosaas rendas 
çÕflS _<lU O lhos. foràci · ll'rt•gaLtas; o fll:z.ér poucas nfio bnsto.rúõ pnrn fnzer faca ~s nossas despezas • . 
roilu:xot~~ no tHtbt·o autot· da iltterpEllla~\fioj mos- porque sendo as alfaitdegas a princiP,al fonte 
tn\\~do·lbtJ quo o fiut · que tove om vista 111io foi dol!ns ' o seu ranllimento ha de · dimlnun· consi· 
pl'nonchillo. · · . . · . . rlernv~lnúmto à vista dot~ i~conteolmentos da 

Oouviduu elle ao gowmo . pat'a rtlspondor a Eurpp·a. Pot· consoquonoiá devantos . triltar . dtt 
t~lguu~ t>ontoH que fizedio . o ohjecto de f;Ull inlar· dimmuit· despo~as, daveniOs tralnl.' de org~n\aat 
polluçao • 6 no dt;senvolvlkntluto de suas adéos a gutada nauiolilll para subs.tituh' o exe~o1to de 
1uost~uu ~rua gràuuo m·geticia da que He dessem Hnbn, que niio podorntntiN su!itentar. s.o .esttVen:nos 
prov1dencaas sob1•e o e~tado de Pel'lluinhnoo , todos · it•mi\os . e amigos, poderemos encarar a · 
POl'QliO tinha sórit\!:1 uppl'tlhúll!>ÔtlS de quou Ul~Utllll tempestodo (apoiadosh subia• ~irosos della, e àUg• 
publloa fosse a.lli perturb11un , e J\Oi:" isso dizia menlat' muito n nossa pOI,}Ulaçuo Uvre. promoven~o 
t uo o ~ovol'tto m\o . devia o~pel'at u~m pula colonitH\'J~'o de toda~ as 'pl~rtes da Euro~~ {apot~~: 
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a nossa riqueza. (Apoiados•) Eis a politlca que 

· devemos s11guir. 'E .se algullla parto . houver q!le 
· não creia no nosso systema,' esta.ndo nós. nss1m 

· unidos, a pollemL•s repr.ll.ir. (Atlolados .) ~ortanto 
jã se v9 que n.lio vou 11:'~2tnr odll>t~ e pa1xoeR, mas 
àpenas ropelhr propoSif,ioes que. podem uggravar 
a no~sa posição. . .. . _ 

Contiouandu o .orador mostr., · que nao deve 
ser tratada com demasiado desprezo a'1ue\la pn.tte · 
dos pernambucanos que não pertencem ao pil.rtido 
do Sr. denutado a quem responde. Niio !Jfi.o 
homrms que fizessem mal ao seu paiz: debaixo 
de sua administração, a provincia de Pernambu~o, 
chegúu ao maior auge ~e sun. pr?spori<lnde .(~pola' 

· dos) e depois tem rlesc\do. DebaiXO du_ adrmmsLI'Il· 
ção de\les é que nobres talentos fot'ão aproveitados, 
cob10 o Sr. deputn.do e seus col\:lpaubeiros, o que 
Ulostra. que elles niiu eriio tão i njustus como se 
inculca .... . 

O a. NuNES M1oliAoo:-Está en anado: nunca 
fui depu ado por tn Uenclla tt as. 

O SR. GoNÇAiiVEs MARTiNil :- Mas forão po~
toà noH seus lugares debl\illo da adminístrnção 
dclle~. · · 

O Sa. NuNES MAcHA.l>O ; .... :EMá ainda enganRdq: 
fui del!pachadll em 1832. 

o SR. GoNQALVE~ MARTINS : - Disse o pobre 
deputado que o partido opposto ao . sou é muito 
insignificante ef;Il ~arnambuco, e que é .prelliso 
desprezâl·o. Pr1men·ameute nenbpm parlldo me 
ttJce ser desprezado, acabrunhndo, ou slipplilntado 
completamonte~ Mas disse-se que é muito insi
gnificante I entretanto olle ó tal , · q11e só a 
gritaria . delle embaraçou s. marcha da adl'ninis· 
tração; · . · . · · 

O nobre deputado úisse que houve plano para 
osse movimento que hu em Petnombuco, e depois 
disse. que esse plauo foi tenunciadô, e que apenas 
um desvairado o quiz sustentar: V~·se pois qu~ 
uma parte üi~ito insignificante . de~se prntido 
hasteou a bandeira, e nilo pôde ser bat.ldó, empre· 
gando allh o Sr. Ohicborro todos os recursos que 
tinha á sua dis osi •ão e ve·a o nobre de· utado o 

quo até ~utoridades de pol!cia têm. feito nssass.i
natos; e por ventul'a du·e1 que fot o chofCi que 
os mandou fazer 'l E como os attribue · o. nobre 
deputado à opposiçiio, · que não ttlm ng•lutes como 
tem o g•JVerno? · · · · .·· · 

Pot·ta.nto niio creio que a ctHtl~:~.ra ficasse conven·. 
cidade que esses horr•1l:es tives~em sido praticadokl 
pnlSl opposição. Poi.sa oppnsiçiio que tem soffl'ido 
até agora, quando vinha despllnti.ndo a aurot·a,huvia 
de peg>lr em armas? S•·· pt'osidente, a presumpção . 
està a f11 vor dos homens que sofftêrão até tioje, 
e tii\o apresent{m\o a bandeira da. rosís.tench\. 
E' prociso quê o uob1'e deputado upr.:lsente provas 
snlidas para destruit· esta Co>nvict}ãu em que esta
mos, porque as qlle deu não stio nenhumas; 
porqne a mesma .autoridade dizia ao governo que 
não havia nada a temer pelo lado polilico em 
Pernambuco; que erão movimentos inutviduaes. 

· Não ha medidas a tomar pelo governo â vista 
do que ,disse o nobr~ dopt~tado. O que lhe cumpre . ' esperar de sqü deiAgado, em que'n\ confia, outros 
.esclarecimentos. Se algutn pal'tido c-·ilninoso hlls· 
toar a bandeira da resistencia, . quizer praticar 

· crimes e pertutbar a ordem publica, o governo · 
não terá só o apoio da representação tle Pt~rbilfil· 
buco, como creio que de todos. nó~. (Apoiados.) 
Esta pressa quo manifesta o nobro deputttdo pôde 
dttr lugar a que bomen!J mal intencionados a 
possão attrihuir á pouca coofiauça que elle tenha 
nas ulteriores informações, e por isso quer pres
cindir dellas. ou eutão que não tem confiança 
bastante no pre$idi:mte que para lá f~i. . . 

O orador ouvio ao Sr. Nunes Machado que de 
fót:ml\ nenhum~ n proviocia de Pernambuco mu
dai~á de política ; ou:vio·o afiançar com toda a 
certeza que o· ~eu partido tem em Pernambuco 
clecid\da. suporiórldttde : se assim é, em que so 
fundão as suas a.J)prehensões? Entrctantó, soas 
co usas che,::arem ao po11to de o seu partido deixar 
tle ser o 'influente na pro\'incia, esper~ -qU.o os 
Srs.. deputad(JS support•m\õ com resigna~ão eala 
condição do systomnr~preMnlativo, e n!}o quereràõ · 
sub~t!tuir a um~ olygar~hia, uma infiueMia de 

-·~ã~_,-8Brlll- 8EI~ OllVe.aruL_UIDTJL~~ ge.rl\ : ~eJa _ ~ S(J !lOl' todos OS Ulaios. . · . 
o nob~e deputado se . um partido quo . co h ta. 'Bffi C )iiíii"-õ"üvr·dizet·- uo-- rJObt·a -detlutado.- Q.UJL niio. ___ , 
seu s.elo homens que têm o.l:!eu uoma na hlstorta, e queri!l continuar ueata dis<.mssiio, a niio convenha 
qu~ P<?Ssueu~ bastautes rJqueza!l, podem ter IUUJ\ _talvez tlUO ella . seja proloullíu.da1 para liilo ex.oitl\r 

· instgtuflcano~a til?. palpavel. Não vê o.nob.re da- odío:~, conuluin\ .dize11do quo o governo nno póde 
putado. quo Isto nnportaq gra_!ldes serVIQ?S p~es · sublamt!bte d'lterminar cousa alguma "obre Por-
tados por estes homens. Nuo quero dizer com nan1buco com os dados que offaroceu 0 sr. de-
isto ue elles nos governem exclusiVIlU\Gnte ; o meu · · ·. 

m . mo" .rar qite na.o es ao no. cnso serem 
completamente · supplnntados, qUê .têm qüotn os 
defe~1d2, e que ? governo lhes deve ?ar garantias. 
Rep1llao-sa as 1deas más que tanhao os homem!, 
ruas não acabemos com elles. Nilo pOde n mai0ria 
ser taxada de injusta, com .bda a roziio) sé excluir 
todos os indivJâuoa por serem de umu fami\ia, 
de occupa•·lug•1res na sociedade? So e\lAs quAt'itio 
occupar todos os lugares, o que allàs não 6 ver· 
dade, pois que os Srs . deputados occupavi'io 
lugares nesse tempo, nii.o caianlos no excesso de 
excluir . a tGdos, porque J'epresentilo interesses 
muito grandes em . Pernambuco. . 

o nobre dopulado ref~n·il) assassinatos que na 
v-erdade fariiio horror o. quem não conhec~sse a 
h istorio do nosso paiz. Se eu quize~>se refetiros 
assassinato!; quo tém tido lugar aa Bnhia, eu 
encheria esta sala da horror. Por ió lo o iutpetio 
se tem oowmattido teniveis ns~assiuatos. mns 

· · ao~de mostt·a o nobre deputado quo um partido 
. os mandasse fazer? . . 

O Sa. NUNl!lS MAon.&no:- Oommettiúo nssassi· 
natos mesmo quando estaviio no poder. 

nobre d~putacto ~stá no poder: não se comimittam 
assassinatos do seu lndo \' Tenho lido eu) jorn~tes 

O SR. F.ttaN'AN'otts OuAvgs ceda da pahwrn. 

o Sa·. TOstl\ t em visto até agora a C!lsli occu- · 
palia em Ul'na discus~ào qun put·amento intêressa 

· um pnrtido: mas vai cha.llll\r a s1.11' attençiio · 
. sobre um óbjocto quo lhe p!Lrflce u1n pouco muis 

trnnsoBudeute, por entendét' que envolve àlguma. 
. <:ousa •tua diz l'espeitó á indopenJ.encia e digni~ 

dado d 1t naÇü~;> bmzileh'a. 
Jt\ vê a ca.mara., continua o orador, que não 

desejo por maneira alguma mistttrar-uie ua questão 
que telu havido entro ós Srs. de Perhii.Inbuco, que 
n1al.:; UH! parecem rt~pt·esentnütes de UU1 parttdo 
(oustoao me é dizel-o) dl) que representantes da 
nação. · 

(El!ia proposição ouvida o. pl'ittoipio aam maior 
munifestoção de desáppro'Vuçi\o, vai sendo pouco 
a ~ouco l'epellida por gritos do ordem e nllo 
apoi<ldos, qt!la · afit1al se gonel'ulisão . quasi pela 
euutarn toda, gl'itaíHlo algun.H Srs. deputndos, e 
on~re ellos o S1·. Mendes da Cunha, que ó um 
desnfot·o, uiu verdndeiro lnsu lto • ao mesmo 

· tampo que alguns . outros s~:mhort>s roolamno o 
· · ~ an er 

a ordeln.) 
O Sn. Tos'tA: -Estou no meu direito! QOtnO 
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representanto da nação hei de aqui expôr todo o. 
meu p~nsatnento. 

· ALGUNS SENIIORI!:S:~ A qualidadtJ de rflpre~en
. tante . uào lh11 do direito a insultar. (Cr·uzão-se os 
apartes e os gritos.) 

() Sa. PResiDENTE (com fo,·Ça): - Onlem, se· 
nhor~~, onlem; . . ·· · 

O Sa. Josf: DE Assí:s:~ Nito insulte os outros, 
porque se liH~. tJódtl dizer que é deputado pelo 
<Jollegio du .Ca<Jl10eira.. ·· · . . 

· · O Sa. PRESÜ>l!:NTE (com fôrça): ._:_ E11 chl\rno ó. · 
ordem o Sr. Jose de Assis Alves Branco Muniz 
Barreto. · · 

. O orador emittio úm ponsaméuto ·: a· maioria 
entendeu que elle. não estava na ordem, e que 
tinlla falt11do á delicadeza: ó preciso que os se· 
nhores dêm lugar 11 qu~:~ elle se explique. 

Restab!llece·se o silehcio. 

0 i(. · TOSTA: - SenbQl'SS eu tão 
muneirll . alguma o 'euder a suscop t ' r a e os 
S1·s. deputados : se é preciso, eu darei uma. 
uath;fn.Çiio..~ trltiÍS ootopleta, no intuito sóinente de 
Uló!itrar que uuo sou c~IJRZ de os insultar. A minha 
intollÇào foi unicamente dizer que oa Srs. depu· 

. tâtlo'i $üstentavão com mais força os inttJresses dó 
li e \i ptütido do que os da unçM. . · 

9 Sa~ .MRNJ.>EB oA OUNHA. (com (orça): . -E' 
peulr a emenda d1r quo o sono to ; · ( Apo,aàos. · 
Susurro. ) · · · · . · · · · 
· O SR. · W~:NDEnLSY:~ Jti se não póle dizer nada 
M~a~~l · . ·· · · . ·. 

O Sa. TosTA: -Parece que niRto não h'roguei 
iujuriu a algum dos Srs: deputados a quem tenho 
a llonra de nle t•eftn·ir. · · ·· · · - ·· 

E' preciso que eu declaro que niio é u. prhneira 
voz que tenho a honm do mesentar tiestes bancos. 
. q ~n. ~l'Rloi:o: ~ E muit1! diBnnmtmto. Mus a I 
.mluor111 ht\o quer que a u1mona f11llu. (Vivas } 
rer.lamaç'ÕtJs d6 um lado. 8 apoiados do outro.) . 

o Sa. '!'OBTA :-Eu tiw aqui .assento em épiJCQ . . . . ~ . . . 

... X~P.':.~.I!,~l~ativ')· se achaviio!lm vigot· om toda a sua 
. extenst\o, {Novas-rec:lamações.) -·· ··- · -:·-· 

O SB. PltESIDENTI!l (có;n (o,·ça):-- Ordem I · 
U~1 SB; DEPU'l',Ü:>o:- H.oie 11iio e~tão I 
O Sn. 'l'osTA : - Não . digo isto. 
Entito por tnuitas vezes eu tivtl de 

accusaçõ . · 11. • . 
dirigi · aos nobres deputa os. Orei o .pois que não 
têm moth·o para se dat'elll por . of1'tJnllidos, pl'illci· 
palnwuLt> daudo ou uma. ~:~atisfi\Çüo tt\o plt:~fil\, · · 

. Oontinul\rei agora no mêu proposito quê niio 
versa absolutamente subl'e os negooioa du Per· 
nambuco. Qutlro npt'óveitar a oncaRiiio pam tllrigir 
algumas ínterpeUações ao governo sobre urn fauto 
ultllllamonte occorddo eiltró uH forçlls do S . M. 
Britnnuica a · bordo do brigue Grecian e uma 
polacu bi·azlleh·a por slla aprisionada. · ' . · 

ALGuNs S.mNHOR.Et! dizem que .o orador · estt\ fóra 
da Ol'dem. . . · · · · 

OSn .. PnEsiDI!:N'l.'E:. -Hei do manter a palavra · 
ao orudol', que . e\\ tendo estar na ol'liem. (Viu(tS 
,·eclamaçües.) · . · · 
·q_ Sn. ~o&TA:--;'f?at•ace-me que os Srs. ministros 

est~o mutto hub!lüados para. darem esttiH ~xpli~ 
caçoes; mns s~ nao pudm·~m respoudel', doststnet 
do muu requerlUlento . dre10 tambem que não estou 
fó1'11 da ordem. · · · · · . 

UKA Voz:- O brigue G'tscian estt\ funclendo na 

· · ALOuNs · SENHOREs inslstom novamente que o 
orador está fóra dn orcte~J . .. . . 
. o Sa . PI~ESIDENTE:- o ;Jradot'póue continuar • 

O Sa. TosTA, continuAndo, expõ~ no nieio das 
reclamar;õPs o í•1do relativo ao apresamento da · 
pol.acu hmzi.leira 1\{iquelin.:t. pelo brigue d~ guerra 
mgloz Grec.tan. · . · . 

O Sa. f>tm.sinENT.E tleclara á camara que havia ·· 
entendido pollttt' udmilt!r . esta interpellaçii.o, mAS 
que, consultando os artigf·S additivos :\o regirrientd, 
quo uiio ostavão sobrá a mesa na occalliao, se 
convence do contr~ri'.l . l>ede pois descuípa á casa 
pot· stl hav er desv1ado llo r.egimuuto. 

MUITOS SENHi')RE!I : -- Está desculpado • 
O Sr. l\Únls·tro d<> l:mperio levanla·se 

pat'R dar ns explicllç5es requeridas pelo Sr. Tosta. 
O Sn. PRESIDENTE pede a s . Ex. que haja de 

o descnlput ue. as 11ào admittir nest!l occasiiio é. 
vista da uisposiçiio do regimento. . 

RO deelat a . q'1e estando em--c:ii,~· "'------1 

cussão no senado o orçanionto, a cuja · discussão 
tem de as:;istir, não lhà será talvez pn~~ivel vir 
amanuã a ca.mata, o •.:ru~ fará pl~llmpto.meb.te em 
qualquer outra ocoàsiãi>. . . 

o Stt. Pl'u~áibENTE marca para ordam do . dia a 
resolução n. 110 de. 18~7, o o in ais que vinha pnrQ 
hoje. menos as inter.pelltlções sobre os nogocios 
de Ptlruambuco. . · 

Levantti·:.ie a sessão ds 2 horas. e. meia. 

Sesai\o ern 18 do Maio 

Pllll:SlDE~OU. DO BR, · · MUNl~ · BARRET01 lo SECRETARIO . · 

SUMMARio • ...;;.EJxpetliente . -Reclamaçélo do S't • . José 
de Assis.-Indicaçdo sobr~ o modo dti disctetir 
as interpella~·{jes . - Ordem do di t\.- Resóluçllo 
J'etwgamlo parte de uma lei da Bahici sobre 
fiscacs • . Attribuiç'Õés das ásssmblJcu pro~in· 
r.iaes. Disct,rsos d.••s S1·s~ Pert~az, Wanderley, . 
Jo.w} de Assis, Ghristiano Ottoni, · Taque.~. · 
l artn o. lam o.- a . . · · 

.. :de. . .c.onstitt,içllO $obr6 aS incampatibilidad8S.- · 
Túrenos diamantitiõs ~ ·L!'diàmenta;-- Monte·JIÍO 
militàr . Adiamsnto.- Aposentadoria dt1 sena· 
dôres. Adiamento. 

A's 10 hora R e moia da manhã abre· se a sessão 
ll~·sil e approvo•se n acta da antecedente. 

bjXPEDIKNTE 

Lô-se um olllcio d.o Sr. Dlinistro do hnperlo, 
em · t\dditamento ao aviso de 18 do corrente, par· 
Ucipando que uil uotaà das eleições primnins da. 
proviMia. do l>ti'rl\, n que se refin·a o ôtllóio 
di!llta cnmurn, jà fotiio remettidas á mesma ca
m•lra em data · do· lo do correnle.~F!co a camarll 
iliteiradn. · · 

Niio hn mais expediente. . 
o Sr . .losré de Asa.ls:-Pedí a palavra·paa·R 

fnzer umà reclamação sobre . o chamamento t\ 
ordem

1 
.feito pvr V. Ex.. ao deputado que nGste 

mor'nento l'nlln. · · · 
AlteiHiondo às re\açõas q\.\e ex\stom entre tnim 

e V. Ex., e·, podendo alg~etn julgar quo V· Ex. 
ohàmando·mo á ortietn llllvta eu na castl proae· 
dido do modo que V. E:t., apezar dtJssas mestuas 
relações, niio so tinha podiâo oon~er, julgo de 
muu de\'er lembt'IH que (}penas de1 um opurte 
u um nobre deputado que occa.slonotl esso facto 
desngrndavel de qne hontetn fomos testemuuhnà, 
que nii_o fuhm utn .daquo}les que mais compro· 
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S.!<SSÃO EM 18 Dt:. l\IAIO HE 18.i8 
que rnais estavão nas circumstnncias de s~rüm 
uoulinalme11to cbamndo-; á ordelll coiuo o fUI phr 
V, Ex. Como tenho algu11s desnffecJL\Is; e estes 
talvez nnssàiY dizer que o. deputarlo J tl:-:é da. As:::is. 
Alves Bram~cl, tend.,nn cndeiru !ôeu irtllân Joaquim 
Frauciseo Muniz Bnnt't11, p1·oéedeu . de n\OIJI) qun 
elle ~e vio na rigorosa obriga~1i.o de cbnliH\I-ü á 
ordem ; entendi dever fazer üStÚS Ob~P.I'V!.\I:ÕeS 
que v .. Ex. tolerarã por sert:UI foitas com toda 
a moJera\iào . 

o si·. Ti tara (pela ot·dem) :-S•·· presidtmt.,, 
n camúra presenci•lU hónteril a~ difficulú<u.l~s em 
que nó~ 11oH achán10s âcerca da discussão dus 
interp~>lla~;õofl por falta de regras e preceitt•s 
Eu me pel':mado que a camara devo tóml\r mn 
ccinsidem.;ão esto objecto para tormosrnl!ras para 
nos guiar em qUi.·Slões semelhantes. Vimns quo 
S. Ex. houtem, tlÜO tt111dO outros preeeilos 11 
adoptar para essa discussão, servio-sc daquollas 
que estavno consignados para a. mutt~ria de re
q!lea·i~~nttlS ; !'J tnnt<;> quo nos disse qlle lltl~sn 

' 
ticar na tnntl:'ria de requerimentos; ma~ o mesmo 
nfío se· pód'l ~tdoptar q 111m do o nobre nulnr dus 
i'' terpellaçõos pedi o 0: · sua ·retirada, porque não 
havia disp,,si~ii.o expressa a estA r~speito uo re
~imonlo. Qonstando·rno qufl nn t't•gil.ntlnto nenlnunn 
disposição c·xisto, neUJ sobre n m•mairu dtl discu· 
tirem·se a~ inttwpellsções 1 neul sobrA o rt'snltado 
qlhl de\'tl appartlcAr do uma dis;:ussão désta un· 
tureza, entendo que a camara deve tomar estd 
objecto em considerllçiio, pam que a respeito 
tomo qualquer medida que fôr convenient~, .e 
para este fim vou Ulandar ti u1esa uma m1h· 
cação. 

O SK. Pn.JtstbENTE lê a indicação, e diz quo, 
ape~ar <lo H{)bre · dflpUIRdo usar da. ,,xpress1\o- ·· 
rtiquein•-, · considera csto requerimeutl' .como 
uma iudi~uçi\n, e t>m eouformidatle do tegim•'nto 
fica sobre a inosa para 8or lido no dia cottlpc
tente. 

ORDEM DO DIA 

Entra aul discuaslio a t•eguinte resoluçiio: 
ü A asscil'lblé'l l!l'l'o.l le •itdtltivn re:-:olv•·: 
<e . r 1go um co. • tea revog:t o " art. :. a 

provinciu da BahiA; dé 1L do Julh•J de 1~4ü, 
n. 252, 11a }lntte l!m que dispõo o seguinte: (( Os 
tlsciH!s da cnpitnl ui'io sPrão fixos t>m alf.!uma fr tl-
RUozlo, •J sim emprPgados pelo pr•'sh!Ente du ctl· 

· lnUl'a, · n quom dnrà ·conto . du resr1ltado li: esta 
tHsposiçi'io t•~ r1\ lugnr desdtl j!\. · 

« Pá~o tl.O stmado, um 20 du Agosto de 181'1. 
-- os ar os m·etra · .!! . met a ln't'es, VICe· 
pn•sideuto.- Jose Ma1·tiniano de Alencw-, li1 se· 
orat!H'io. -Manoet dos Santos .J.\Cal'tins VaUasqttes, 
:?,o seotetai'io. 11 

o Sr. :t:ro1•ruz observa que a resoluçno vindn 
do .solludo revo~a pnrto de ur\lâ lfli tJrovincinl dn 
tiULl provincin, quo dispõti que os flscaos da· cnpital 
niio seriio fixos em all{umu fregilezia, e sim emw 
pregados pelo pl'ef;itlentf) d:-t. camura, a (}ltem rhm\ 
coritn do . re::;ulttldo ; e por consequnncin t.Hltt:''nuo 
4uo u l'osolnçuo quer que os fiSlHll'S IHljiio lixos : 
mas isto, diz o oradol', ó entrtu· . nn. tJconotnill 
llllmicipnl, que pel~> acto . au c~icional pertonco t\s 
aêSillnbléus pt·ovi nClaés, mflllwuto J.Jl'opostu dt\s 
res~eoti v as camat·as . · · 

A d"'uhina ~o11trnl'i" 'Vem a !!Bl' aquella que t om 
vogado lm muit.-., plllü qual 5o tem quvrldo tll'nr 
às a!lsembléâs provi uciacs Lnda::1 as atil'ibuições 
quo lhe forno conl'erhlus pt~lo · Rt\to nddicio11al: 
mas é te1upo de pó1' uma lllll' l'Oil' u l\ (1stn ton'tlllt l:l . 
(Af· uitos apoiattos.) O orndot• é do opiniuo 'lllA a 
resoluçiio . rui o pódH tet' cubimonlo IHH' sur opposttl 
ao uoto nddiciouu.l. · 

• .tietorminou. qné as mudanças que so pudes::em ·. · 
~az.n· ~os flsc<le~s c~e um~s. pn~a outra8 fl·i.!guezias 
compells~em. IPlO a muntctpal!dttde, n1as sim ao 
s'i'\1 prHstJu.llte, Um, tliz o nr.a .. lor, podo :1 assetll· 
b.oa. yn~y111cral eou~titu1~ionalmante dtJspi1' . a 
lllUIItci~Hiutla•.!o do uma nttribni_cào qw>llHI compete, · 
pu1a l! an~funl · a para o prestdcntu? Certamente 
que !tuo: tl se a.ssi111 . é, ustâ visto que o artigo 
d!llet que deLonntnon 1sto é contrario a constituição 
uo cst:ldo, n pur con!:l~qll>1ncia póde e dovo ser 
t:e~ogad_o pt~la as~emhlna .geral. Accreilco que ésta 
Iosolu~:nn. 111~0· fot t•nuncuhla po1' 111orâ vo.ntade 
da co111~uss:to •ie ns~embléas pr• ·Yincia•·s, tnns ::-:im · 
o1.n. razal) de uma repro:>;enta\ii'lo da éamnrn mu- • 
nwtptll da pt·oviueia tia B 1hÍa; Eu diz o orndor 
'Jlll:l tiUI.l o_elu SOU ll1 Ui to amign ti~ éXêCUQÜt) d~ 
c•·ustltu1~mo tl Ja,; I~ i!;, e. quo subretudo rcct•nhéÇo 
a nllé.eHstda.Jn de uao so coarctarem as nttribuições 
C•·~l:;t·tucidllaos ~as p1·ovillcius (muitos aJIOiados). 
V• J:'. ' '' tl nesto ~ •M obl'igado, emquanto nl\o fõr 
lll ·L,vr esclll'OciJ•>, a V•ltât' pela resolução. . 

· •· • · . ~ 1msa nao exts e 
t.lu~.:um~ut\1 1\lg~m Qnlj provo o asSP.rt<J datjuillo 
quo. ~tsse .• o ::Sr. Wandol'ley; e insiste em que 
u te;-ol.u~no tlevo · ser r11.Plltuda 1 porque. pela 
cunsttluu;ao 11 c•unara dos Srs. deputados só pódA 
~~:llal' nclod tias asso'!'b~ê~~s provintliaes qut'Útdo . 
us.od t•ft•mdom a <;ons ttttuçno, do ~stad1l. · 

O Sr: -:José do Assi~ achl\ ·Se embaral,ii\do 
pnra tnHtttr o sou voto â vista do quo disserão · 
o~ Srs •. WuuderltJy o FerJ'Ilz; pOl'')ue su bem soja 
ddousor, lltlo tão zeloso, porém algun; tuuto cuida· 
doso · Üll qtltl Stl l'espeitOUI ná 1\ttl'ibuiçõos das 
a!:súmbléus pt•ovincinc8, e de qn"' se pot,1ha uu1 
<~1qn~ ''· u~!H1 torrente quo pareCtl querer levar 
uums.t~o. tudo qua!1to é franquez11 coricedida às 
pr{lVHictls (apoiados), rei:ü'nhet:é tainbênl que deve · 
ser ZtJluso gu~nJil clas utlribulçõés conferidas às 

. Clllllaras. lnlllliCipaes (a.llOiados), que nt\o devem . 
serc~puha,1as t!~ nenln~u1 tliruito l}lltl lhes compete. 
(Apot~do .... ) .N~w CtJmHdera •itifl a iuuteria seja 
de f11c1l . dccrsao,, porque Hnvülve o'!' RI q~estào 
~ué t•liHltl n mus~I'U.l' qutl a . uss~lnblea pruvmotal 
l.' Jvogo~ u~u l é l l{tll'~l, ti p•a· 1sto ptlde que lL 
le!!ul.uç•~o ~OJa rotlltlttlda á. con1mi~sdo dtlUSS61übléas 

1 1 tu ltr o su11 pnreüei' , 

. . E' apnindo .e entra om di~ollsAii•J ú te•J u11rlmento 
de ltUIIIlllt11ltt•. . . 

· O ~r. Ol.u·hth,no Ottonl oonsidt~l'll a 
QU<.'bl:it.l llHiltO t~illlp\oS, e por iHtO prelencio votar 
contl'a o atlitunenh\, O acto litldicionalmarutl os 
t:u!W>~ fltll qu1:1 a assembloa ~-toral pódiJ t'll'Vognt 

. · ., . . ' e • e c ·OS 
8ll.(\ ollt· lt~a:l; n eonstituição, otfonsa dé diroitos 
tias otltrus proviucitl:i ll u~ tratatlos: e tliio se 
oppL1n1lo n llettllnnt dullo!l 11 lei p•·ovincinl não 
ttJ.m 1; as~t•mbléu ~eml o llil:tJit\) dl:l rovogat este 
ucto, \A.JlUWdvs. ) E tnm po, dtz o o a·adut de aci\bar 
com r '\Y~Lf>t llt~ dê l'tJHtriugir a~ attribuiliões das 
ussembloa~ prudnci:\os. (A)Wiados.) · 

. o Sr. :r•:err,L:.t: 1m tendo que o direito que têtn 
as . us•aJtnb l•ms pr~vlnciMs ~obre o que importa 
á cun11.n'u c!conoww, llepotHHl. da proposta i mas 
quo f•lttl.l. ósta ptopnsta, u t\ssotnolua proviucial 
o..:tti un~ se_11 direito, uinda quo doc1·uta t)lll sentido 
cuntt'Lii'IO,a p•·opostl\. ,Sa a as~uatbléa pl'ov,iuoial 
tL·m prntt~auo tnul, thz o Cll'adot·, tulo sejamos 
nós. q ll:e atu·eulos ll polira, ao lllHltl'al'io conservemos 
o tt:t-olto q•.te a!:l assetnblens provinciaes lLté hoje 
gosao, . e que nu. creio quo set·a um dil·oito sa.l-
vadot· pnt'a o paiz inteiro, · . · 

' ' 

o. s~. ~,aqtu."~ . entende quo a assambleà 
PI'IIVIDCilÜ USotl dtl ~\111:1 Httl'ibUiQilO qUI) lhe ui\o 
competa, o pt•onnnou\·su n favor Llo adiamento. 

·o ~r . .Marinho susfentiL 
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. dreio, diz o oradot·, q~te é tP.mpo rlo recebermos ' 
todos de bon fé o sy~tema repl'esentativo !muitos . 
apoiados), tal qual ~e ach1L t!Scrivtn n:\ cunsti
tuic;fi•> e no acto addicionul (nume1·osos apoiados) ; 
parece que o puiz ostl'l. r.ansrvtn das dec~pçõm~ o . 
dos eogaiiOE;.(Apoiados. i Ji1 't1ão sen\ tempo d+~ 
illudir o paiz flll!U falsaE; inlet·pretni.)ÕIJS d>.~ nnto 
addicionRl (nwneros apoiados); com t•evoga!iÕP.s 
acobertadas duntll'l niio têm prnvi n•l•) s .não 
gruvhmimus maltJ~. (Ntúnet•()sos apoiados.) E' totnp•) 

. quo o corpo legislativo se. coiup.mt'lh'é na stlá 
missão... · 

O Sn. CAnaÃo :-E o governo t:l•nbem. 
O Sn. MABtNlto :-'Eu vou ainda mais longe do 

quo o nobre lleputnclo qner. . . · 
E' totupo. que o cor·po lr!gislutiv;, se compúnlltre 

da sna sublime missão, o qw1 ao go'voruo se tliga-
nãv vos perlent:•J ínlorprdnr o ad•l 11ddicionul 
(rrtttitt•s rtzloiados); ll!'i.o vM [I•H't~ner> L"rtural·o 
(muitos ajJOiado.~) n:io vos pertencll 1\cnh••rlnr·vo:,: 

·Ct . •. , •. • . 

res~u dos p:u'tido!J, ,, 1tão no i utftro:'\se do cidildfí·l. 
(Muitos apoiados) (voltan!lO·Se para o sr. Cm'l'iio) 
E ti tiio, gtlslou I (Risadas c apoiados.) .. . . . · · 

O oradot'. deSP.jll que ostn . qUt!stnu :,;e riiscut11 
co111 tRuta mais ~~lllplitttdH, com tanta maior 
circulrlspocçi\o . quuuto é cert(l qut! sun pt•vvinda 
t ·nÍ! sido victiuta des!l:IS consultns qu~. co ruo . 
disso~ fllríio quusi . s•.Hnpre tomadas no . .in~•!r~>sso 
!los p!U'ttdos e nuo .·no . iilleresso da sociedade. 
Obsorvn que, porque algun1RS ltii::! dect·du•las 
pôr asserubéus proviriciae!l ttuhi\11 óifendido o di·. 
reito de um ou dou~ individuos (apoiados), tém 
ollas. sido revogadas como lt1is oppl't>RSÍ vas ela 
t:onslitnição do . estt\do. (Apoiados.) E.tm•Hln, 
.t'xt:lnmu o orador; em u1na ll!)VI\ éppca qtto ou 
chamnrei dE- regenét SQiiO llll libtJrdáue, e IIOCtlS~Ilrio 

· qtte pr!lcetltltuus cum toda u ch·cmllsp~Jcçi\o, e nalltes 
. temJo:,~ approvo o iltlia•Ul!Uto. 

Dá·ea por discutido o utliamr.lHn, que ó ap-
provadtl, . . · · . 

O Sn. 111 SECRETARIO annuncia qu~ \'1\t proce1lnr 
1\. leitut·n do purecor dt\ cummissiüt do cO·u~tituiç1\o 
SUhre fi propustl\ do f(OVtll'll!t Q ttl~pettll dLI in • 

. .: • I. . ,Ç!\1 U. • 

clontHios pttbl >co li,. (M o!Jtmento do cudosidadll . 
~lttitos sonhui'C.~ se diJ·i.g<Jm tl me.m pm·a ottvü·em 
mctis rltJ pllt'to n le~ittn'<t.) . · . 

J~ití om l'tlsunm i\ pt\l'eOtlr dn commls~:\o : 
O,•clut·n prnst n• tl lU ais cotn~~l...tu ndhqsito ao 

pousam~ntu tln pl'op~lSlt\: . ruconllecu que. 11 in· . 
1~111ovivols du. u1uls elHvtlt.ln eat ~:>goria prl'jtiuica u 
laburdudu 1..1l1. vnlo, ,, i:Otll~•romtitLu o rM1pn1to ~ 
i 111 ptu·oit~liôt~ua da. nn turld~tde, cntll pertgo da 
l!rll,utll lJul)l\ct~, o dos dirt:iitqs .do uhl!ldi"Lo : tp~an ~li 
ll lllCOlUp: lttl)ll\dlld~ do~ Jl11Zl!S 1 !\ éOiliHIISSl\0 
eutoudo ser un u1u1~ altti conv~uiencili. cons11rvat· 
nos l11~~are~ do suas fuuc\~Õus r> maio1' numet•,, · · 
l!llSsive.l d~ jlliMs, ll , twt·:~urHlitlR de quo 1.\ jnstiça 
O l\ pl'Hl! Aira d P. :~ U ~:C•t!iSi dttde:'i !'IOUÜlO~ Uíi!J he::~itll 
am adhat•ir á. · ir~conltHttibilidade dos 'j tttzt'l.~, 1'1l · 
oonhecaudo 1Ü11\s que· o corpu IAgislntivu pnrdt1 
tHn :;u11 composição de ix.•irldo dfl- fuHt:uiúunrem 
C?l\l(l repi'Hseutantos tlll nn~n'in iudividli•Js iutsl· 
hgt:m~o~ o iud••pondunto!l como 1wlo lathito dl:l 
que JUtzes são · em gorul os tnngistt·nltn;, e 
conclue offorocondo ulguuHts emllndus tenduntos t\ 
complo~nr o poitRt.nnenl.tl do propos trt. · 
• Oon~u!,lt~l~l. ossns em oudas um 1\Uct·esco nln•· n 
mo.l)tnptltthllldu Lle dtHI MCI'Utlll'ios dns pt·usidtlnCias, 
o tll~peotul'es da t'nzeudn : o \lm ftl7.Ul · a t>lr.tnnsivu.H 
aos üunubt\11:! da HSStlml>léi\ p1·ovil~eli\l • . 

~· pOrÓUl UIIIÍM nótUV i.J l 'Utll t.ll'tign nuditiVO QUil · 
oflatece u com~nissüo, dllClurandLI n incompatihi· 
ladado d1t eletcuo dos . inlltiRh'os ct ~1 estadt.l ~t!li'R 

O pr~recer da commissão vai a imprimir com 
urgHncta .. 

Entc·•t. ü~n l.líso,tüJsüo o prim0irn art.igo sobre 
tarratins dHlmantmo~. . 

O Stt. AdAuÃ.\ manda á. mesa um r•J•Illllt'itnontto 
d•' á•linmento pal'n. que o projocto se discuta na 
pt'O!{"l\Çf\ do Sr. minist,"o tia fazenda. 

E' n pprovado Hf'!lll . debata . 
Entra em discussilo o,seguintP. : . 
(( Art. l.o Os officia~!l militares da linha, de 

qualquer dns class~Js, inclusive M · refrirmndos 
e o~ d>J milicill.'l C·•m · snldo, concorrAràõ •I e orá 
~111 diante cotl\ um dia de soldo por mez pará a 
caixa .do 11m moutq. pio militar, 'lu e desde já 

· fica crl!ado, afim de quo suas fiunilias tenhfi.o 
direito a uma puns11o dflpois .io fallecimento do;~ 
referi•los 11fficine~. ,, · 

() sr.Cümpos (lo 1\t:oH.o diz qua não se 
IWh:\ud•) presóut~ na C11.~:1 o nutM do projéclo, o Sr. 
J'oronyitlo Fr·•mcist.:n Üi1dho, paroda-lbe mais con· . ' . . . .' ' ._ 

do ma1·inha e gner,·a pam •lepois de dar o seu 
panwJr• C•H\Villtu'-"n o Sr. ministro da guerra, 
nfim rlq a->~istir a diacthlsão. Manda á mesa um 
rn'luurimr.nt•l da ar\illtnetüo nesta sentido, que é 
apr1rovado sem discutlsii•i. 

Entm em discu!lsno . a artiJ;to da seguinte rt:JS\1· 
luçiio t~(t ~ ... Nuni!S Machndn : . · 

t( Artigo unic11. F icn o governo . nutorisudo a 
apoHentar com todo o ordenado, t~mdo ma i~ de 
vinte ánnos de :,;,!rviço, e se menos, com o orde
nado correspondente ao temp•r tle serviço, a todos 
!lB o•npt·e~:vlo~ vltallcios que sendo sonadores do 
uut>erw o rrquorerem. 11 

o Sr. so~.l/.B 'l<'r~nçn. não sabe qttal é a uti· 
lidado .q_ue h1t flm · pllssar fl!!t•• :resolução .. que 
ju!gl\ •IClOs~. Entond"l quu não se devem faztlr 
lei~ t\oiosus; e por ist·1 vota contra esta reso • 
luc;iio. 
. . o S1·. Forra z pr,)põa o adiamento de!:lta ro
soh:ç!io para que seja }'Otneltidll á comml!uü1o 
cump•'tflht.l'1, ptlt;l conrecctomn• um t\·aba 1 h o ge•·•\1. 

E' npoludo e npprov,Hio, depois de. falia•· o Sr. 
··( tl <'r1ln •o rc uurimenLo de adiam~uto do 
Sr. Furt·,tz. 

l'>llldo·se esgotntlo a 1mü~ria dada pnra ordem 
thl uia, o . Sr_. pl'e>~i•loutf! _ ._convida....oa J:irll. :depll· 
tnduR p1ira 110 1\C•:uplu-ein em tru.IJalho~ de com· 
tnissiin' o pllde ·llie~ que comparl'çào ãs duas 
hot as pBl'l\ turem co'!lliacli:.Mnto da o:·<letn . do dia 
pom umnnluL · 

Sns eu(lt-se n se~Aiio 1\ meia hora dlipois do 
m~io d 11. • 

A's · dttl~~ hol'a~ coutinúa a SIHlSI'io, n ó St. 
prüsid!lnt•l marcn p\\i't' lll'dem tio dia os projer.tos 
u~. 4 dn H:HI:I n n. 1 de H:H7, e às 11 horas o voto 
dr~ gm:,nts. . 

Levn.l\tll·Sll u !;essfio). 

. '-" -·· . ~ ........... ,;c,;;.;.;.~.:::-----... . 

Sessão em ·i 9 de !\In lo 

PIH~STO~~NOIA DÍl ~R. UUNIZ DARRE'l'(l 

SuMMAnt·\ , ._Exp~di;mta .. -l?équel'imento da. com
mis,~lJo .de fcr.~entta.-Onlom d u dia. -Estatutos 
1Útl'f.t (~ escoltl de medicina do Rip. dé Jat~eiro. 
·- Vo t•' deyraça.o.:. DiscUI'.~"s d(IS S1·s. pres~~a·nte 
do co?t8elho, RiHtl·igttes .cios Suntos e AI annho . 

A''<l 10 }l ·l l'll~ e tnPill da mHnh1'i ubrê·Sfl !i se~são, 
lê ~e e !\pp•·uva·~o a 11atll d•l nntecadente. 

IDXPlnliENTI'l 

motteudo o 
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Luiz · Fortunato de Bl'ito Abreu Souza e Menezes 
e Manoel José de B?ssa, · em que offerecem o 
plano de uma Rssociação que acabfio de formar 
para colouisação em grande escala. -A' com· 
missão de estatisticn, catechese e colonisa~ão . 

Faz-se menção de d ou ~ l'fficios dos Srs. depu
tados Obicborro e Meirelles, purticipando que 
não comparecem por incommodo de saude.-Fica 
a camara inteirada. 

Remotte-se: 
A' commissào de fazenda, o requerimento de 

_João Baptista Pinto, escrivão dos feitos da fazenda 
da província das Alagóas, ácerca de seus venci-
mentos . · 

Ao Sr. presidente, o· r equerimento do capellào 
.do 1• regimento de cavallaria ligeiru, pedindo se 
dê gam ordem do dia o proj ectó v indo o ant~o 
passado· da carnara dos Srs. senadores, pelo 
qual os capeliães dos corpos de lin ba do exercito 
são considerados com direito ás m esmas gradua
ções e vencimentos que competel!l aos cirurgiões 
dos me·smos corpos. 

Não ha mais expediente. - . . 
Entra em discus~no , e é npprovadn sem debate, 

o seguinte requerimento : 
« A commissão de faze nda, não podendo de

cidir-se s~m mais especiaes e~cl_arecimentos sobre 
a convenienma de red nzir a tnx'l da sisa sobre 
os b ens de raiz a 6 •fo, como foi lembrado no 
r elatorio do ministro da fazenda na s essão de 
1847, ou a 5 °/o, como o foi no relátodo da ~essào 
actual, precisa que se peça ao govcruo as- se
!jUintes informaçõ·es : 

" 1. a Quanto foi o producto desta t-axa arre
cadada pela recebedoria do município da córte 
nos annos de 1845 , 1H46 e 1847. 

« ~.a Qual a somma arrecadada á vista dos 
suprad itos annos, e quaes as outras para cujo 
pagamento se assignárão letras. 

« 3.• Quaes os prasos medias ou annuos das 
letraA pertencentes à receita d os supradito,; annos 
de 1845; 18!6 e 18!7. 

o Sala das sessõ;;s, 18 de Maio de 1848. 
-S.ouaa Franco.-J. A. Oarrão.-Amaral. l> 

O S<·. Me1to Franco faz uma recl amação 
c outra um aparte publi~ad o no Gon·eio M~ercantil . 

o Sr. V Hlela Tavares tambem faz uma 
reclamação contra apartes que vêm hoje publi
cados no 001·reio .Me1·canttl, A repelle nma 
calumnia que uma das folhas da córte Jbe fez, 
porque, post·o não partilhe dos sentimentos e 
opiniõGs politicml que seu ir,,ão bojfl professa, 
tP.to comtudo -em muita consideração sua~ br>as 
qu~lidades, e era por isto incapaz de fazer 
escarneo delle. · 

o Sr. Lopes Netto reclama tambem contra 
_um aparte publicado no Go?'?"eío Me1·cantil. 

O -Sr. va'sconcotlos de~ej'l sabet' a opinião 
da commissão de asse mbléas provinciaes sobre 
uma lei ultimamente promulgada na província de 
Minas-Geraes. Em 1848 a assembléa provincial . 
de Minas, diz o orador, fez uma lei impondo 
4/l sobre cada animal carregado que entrasse na 
p rovíncia; esta lei foi em 1845 revogatla pela 
Hssemnté,, geral por ser éoatraria ao acto addi
cional, mas o imposto continuou a ser arrecadado . 
Ern 1847 lançou a mesma assentbléa provincial 
unra taxa itinerada, e em vez da quantia de 4n 
impoz a de 3fl920. E' sobrP- tlsta lei que o 
orador deseja chamar a attenção da commissào, 
e se preci8o fôr, mandará · um requerimento á 
m esa. 

O Sa. PRESID'ENTE diz que pão acba preciso o 
req uerimento per se achar~m pre5entes os mem
bros da commissào, que tomaráõ em consideração 
9 que disoe o nobre deputado. 

ORDEM DO DIA 

ESTA'fUTOS PÁRA A ESCOLA DE lllEDICINA 

Entra em discussão a seguinte resolução : 
« A assembléa ger11l legislativa l'osolve ' 
<< Artigo uníco. O governo fica autorisado a 

dar dentro de s eis mezes da publicação deRta 
le i, estatutos para a escola de medicina do Rio 
de Janeiro, sendo de sua nomeação os empre
gados de que tratão . os arts. 8• e 10 da lei de 
3 de Oulubro de 1882. 

« R ovQgadas , etc. 
c< Paço da camara dos deputados, 6 de Maio 

de 1848 .-João José de ·Mow·a lYiagalhães. '' 
o sr. Ferraz entende que pela r e~ol uçào fica 

o governo com o poder não só de alterar os orde
nado~ e !.lugmental-os, mas ainda de faze r tudo 
qunuto uchar conveniente dentro de (3 mezes. 
Acha necesH!Hio R reforma dos est~tut o s, mas 
não póJe votar p ela r esolução sem 4ue haja 
unHI restricçõ.o quanto aos ordenados . 

o s ·r. Johi:m. não sabe como o Sr. Ferraz 
ente11den .que por esta r esolução ficava o governo 
auturisado para augmentar os ordenados dos 
empregados da esc•Jia de medir;inu : não vê que 
a r esoht(:iio tal qual se acba dê lugar a que o 
governo commetta abusos, nã0 seudo possível 
que a escola continúe no es tado de anarchia 
em que até agora tem estado. 

A discussão fica adiada pela h ora. 

DISCUSSÃO DO VOTO DE GRA ÇAS 

Entrão na sala e tomào assento nos lugares 
competentes tod0s os membros do minist9!.'io. 

O Sa. PR~J;SIDENTE:-Julgu escusado fazer-so a 
leitura . do projecto porque já foi impresso . Con
forme os estylos. da· casa, entra o proj 9cto em dis-
cussão euglubadarnente. E5tá em dis~ussiio o voto 
de graças. (Depois de longo intervallo. ) Não 
bave11do quem peça a palavra ... 

O Sa. VIsÓoNDE DE MAOAHE' (p1·esidente do con
selho) :-Peço a palavra. 

Murros SENHOREs: -Peço a palavr .~ a fa vor. 
MUITOS OUTROS SENHORES: - p,·çn a palavra 

contra. 
Os honrados membros se dirigem it mesa para 

verem inscrever seus nomes. 
O Sa. lo SECRBTARIO faz a leitma dos nomes 

pela Ordem por que estão escriptos. 
O Sa. PRESID~~NTg: - Tem a pala.vra o Sr . presi

dente do conselho. (Ptofundo silencio.) 
o Sr. Visconde de l\-lacahé (presidente 

do conselho): -Sr. presidente, d ilpnis de esperar 
por algum espaço de t Hmpo, vendo que nínp;uem 
pedia a palavra, entendi do meu dever, pela po · 
sição que occupo, encetar a discussão sobre o 
voto de graças, e offer P-cer algumas ohservaçõP.s 
que t enho de fazer sobre diversos topicos da 
mesma falia. 

Diz a illuslre commissão (L~ o 1• e o 2• topico 
do voto de g1·aças .) Esta parte que acabo de 
ler 61Jvolve aquella confiança qne o governo desrle 
j á deseja m<:recH, e que pelos Reuo uctos h a de 
continu1u ·a merecm• da camara, e da qual desejava 
que a illustre commh siio continuasse a· f:-~ z er uso 
110S períodos seguintes ; mas não succede~1 assim. 
Eu passo a ler aquelle. período em que a illustre 
commissão manifes tg_ i\ e~ta augusta camara esta 
sua falta de confiança. (L~ o 6• pet-iodo can·e
gando sob>'e as palavras- se por ventnra nas 
propos-tas annuuciadas co\Jsignou os melhores 
meit:~s, etc . -:-) 

A illustro commissão, depois de ter manifes tado 
que dava s ua confiança . ao governo, e declar~ndQ 
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que a csmára devi~ dizer ao . throuo que confiava 
que o governo bavaa de empregar meios pacificol3 

· e boali·0sos para resolver as queatões · pAndentes 
sobre a política extet·na, · passa neste período a 
1·etirar esta éonftatJça. O gov•'rno, c.omo acabei .de 
dizer) tenciona m~a·ecer estl\ confiança, ~ muito . 
agradece à illustre comtnís~no por têl-a apresen
tado uaquélle ·-periodo; inas bn da perrniLtir que 
o p-overno · en:tergue a~ora uma . censuú1, · ache 
uma espécie dé contradicçiio ou faltl\.de coh~rencia 
na eommissiio qualld11 aqui retira esta confiança. 
E tanto ·na ai::; é notavel este seu procedimento, 
quanto Qobre a po\itica . externa, sobre factos 
ainda nâo ('Xplicados a illu~tre commissiio confia 
no J!Overno; entretanto que neste. lugar, quando 
o governo entende qua Já manifestou os seus 
peo::~amentos por alguns a c tos · apwseotados nesta 
Rugustn camara, pehi propot!ta QffHecicia julga .ll 
com missão dever recuar do pensliDJeoto de con· · 

mu.itas vezes equivale a uma cor.tfança, a uma 
aegurilnça que sü .. tem de que se haja de fazer uml\ 
cousa, ueste lup;ar estâ empregada cumo-sínonymo 
d~ aguardar-nfio ten1 confiança porque-espet-a 
actos signi(lcativos.-Bem "<ê ~- augusta camtlra 
que eX t>l'estlõas ~esta llt~turt-za n urna peça tão im~ . 
por tanta thmolão evidentemente . que .· a H lustre 
commissão não acompanha o throno · na oorte:z.a 
que tinha de que o governo· havia · de ll)archar 

. ne~:~te ou naquelle senti•fo . . · · · · .· ·· · 
.. (Le . o llo .topico.) O governo tambem enxerga 

n~;:oto periocio uma censura, ·a ttma. cen,;uro. bas
bntemnnte grave. Perauitta a ilh.i ::~ tre comm issão 
que tambem uote umll pequena. cootradicçi\o cum
sigo mesma, comparando e;te pt1tiodu com õ 
at1te-penuHimo. Tratat•ei primeiramt~ote desta cori-

. lraiHcção. 'Diz a illust.re con11nis~ão (l~) : « A 
justiça, senhor , é. s primtJira n6cessidade social. · 
e~ . » . . . . 

fiança. · . . . · 
Sobre essa propo!'ta. já foi aprflseniado utn 

parec0r; e é com ~stl:l conhecimento de cuuea, é 
com esta vontaJo c.tuQ o governG mo~tr · 

A illustre co!nmissão enténde que a justiça é 
a primnira nectlssidnde social, e que ella se rea
liso.rá se O gOVtll UO il.prtlSentar 1la8 SUQS propostas 

· - ··· . ui no 
adiante . das neceeFi•tulies publscas, e silm !;la ter 
ainda demoost.rado ·jUt) quando EI!!Sas pt·opostas 
11âo satisfizessem bem as necessidades publicas, · 
sé tecuaava a aceitar quaesquer emendas que por 
ventura pudessem uatllhoral·os, é com e;~se conhe· 
dmento de causa, digo, que a com missão entende 
não dever confiar no govet·no. . 

peri1)dO llo) julga que eát~ . H8Ctl8Sidud6 llàO de• 
penda da revisão dé lei~, da. creação de outras, . 
mas sim que é. um elélilentu de todus os guvernos · 
regtllarmonte col"!àtitu.idos. Considera est as ·pula· · 
vras que o goverh\l eil'll>l'êga como banae11; como 

. uma trivinlldude de todos vs governos; ·· .. 
N.em todos os · governos . rHgulares, . ~enbores, 

cum1)rem todos õs ptéiieitos, todos · os deveres da 
justitJI\ e da. tlJlor~ancla. (ApoitJdos. ) Muitos go· 
vernos temos DÔ:i tldó, e R\nda. havemos dll Ler, 
que~ ainda que · digào qua tótn por programma 
a justiça e a tolotàiirla. não são éapazes de a 
oht~ervar muitas vezos em toda a sua extensão • 
(Apoiados.) Multas VtlH.es se disse no parlamento 
l>t· azill~tro · qun u · adtninistraQiio= nnteríOl' A. .. de 2 
de F~vúeiro ntlí1 fllZlil juatliill., não eu tnle.-aute ; 
entretautu. quen'l t.luvida CJUO etito . Ruverno . fosse 
ràgular Y Etn tod(lll 08 syt~LI!n\1\B; ou det~potlco uu 
constltucioual, pó1le havtlr go>verno reguhu que 

(Torna a ler o So periorlo.) A. minha obsArvaQão 
ainda vl.li ml)is lozlge. Suppouhamos que a illu.;trc 
ouwmissão aindll uão tivt!sse pesado· bem o pr~
}Poto \Jt) TPfnrtna Otferel'ido sobre a loi de . 3 de 

· DP_zembro de 184l ; acaba ellB. todavia de mo~Lrat· 
. (porque creio que é ~ mesma contmissào) que 
no v·.'to do graçall nãl> f11z justiça aos st~nLhnentos . 

.. ... do .go.~~rnu, porqu~ El\\ vi l\nje ilo Jornal; que 
jt\ foi a pro~E\ntada nesta casa. convorti~a um p~o~ · · 
Jecto d,l ll'l, · un\1\ das pl't)po~ttlS que d1z ru~ptnto 
á incolupaLibíliJude da ol.,lçii.o d~ alguns fuucoio· 
narius publicns para o c.11u:g,> Qe t.làput11d08 · e 
s{lnadorea. A. opinhio · que munifostn · a · lllustre 
oommil~o~ão a rti~pt~ilo t.losLI~ prl)p~>~ta d•l Kuve~·no 
ainda faz rnl\is n•paravol os st~uUmentos contidos 
no Vllto . do . gracad. Portanto peço licença pan 
dizer · ue o overno considera o•tmo· u n oe · 
10Úra as a par e do purio o ,, que mtt r~llro, 
pedindo 1\ oamara qua baj•1 de mod\tloar eetn penN"Ilit>utiJ .' ·· · -·-· ·-· · · · · · · · ·· · .. _ ..... - · ··· 

(L~ · o 7o, Ho e . \)o peJ•iodo 8 a t·•ur>eito CÍB$t8 ultimo · 
di~}: l' . l'UIIlta a. 11l11t1.Lte .oummis~li.o qus uu Ullll · 
tlnue n fnzor o mesmo rtlparó a r11spel~u dl• 
toploo que BC1\bo de lar, o tanto maitJ snlhmtú tltl 
t1•roa ~'Hla minbtt ul.>servu 1\o u•wllo coru llTHrlllON · 

88 . S ttl COIIIIU 8~ O COIÚ O. que I Z 
a f•\lla do tbt'Ouo. ~ll~UHdo umioba lembratlçR, diz · 
" · Cal h~ du throno a IJUtt so r~ftlt'e t.isttl t.op1oo- . 
<i Qfls flgUN-VOS QUIJ Ulll&. SHVl'ttU ecouomia tl -1\tltlll\l• 
811\)t\o presidirâõ ao.s actos do .·meu governo . »
QuaUL(o o throuo tlXprltne•su cot\1 esta augurnn\)U; . 
quando allll'ma uo ~iliZ que o . governo ha de · 
em todos os sou~ Mtoa . ter na utaior consi· 
d~raçào eHtu ftscalisaçi1o • .usta ~evera eco· 
nomia , a iUustre C•llnanissno ncou~elhu à .camura 
doK Sr!-l. dt>putados que üeve l'espo uller plllo se· 
gulnte modo: -u A. sev11ra Pcouotnla e llaútllisaçâ.o, 
que,, ~e~!;!ndo V; . M. Imperh\i se digna afianQat~ , . 
p!_estdarl\o ~os nu tos . ti~ seu · ~ovt.~rno, ,tlt.ü. ))-, 
poe ern unvtda que HOJQ uma vot·dud>~ aslO . t.JUo. 
se · a11sevura da pnrle ·do governo, u ·.portanto é 
tal\l~em UUI :l f1t\t11 de . QOilflll t\ QI\. l"r, tanto .tnlliS SB 
run01festão estos RontimtHit<ls qUtutdo na ulti111a 
pl\t te do mHHDlO pal'iudu npt' tlSfl lltliU a cummls:-~ào 
llS BPgujnttl~ t'X.J.If81U1Õf)8-t( li~ llXOCUQllO das \els U 
tlli 11\~phmiQao d;)s fulh\os üeul·-1tados, espera. a 
o~un~ru \l'!-6 o governo du V, M. lmp~:~l'ia.l pui" actus 
SlíJ'i}'fi.fa.hv· s . so mostre posauit.lo doi.! putHrnaes 
deaagtuog do V. M. Iu~perial. ,,_)1Jstt\ · palll.Vrl~-
s " ' . ~ 

'1'/)),fi) t 

. nilt~ ftütu i\ j u ~tiQã a ti\ í\lultl\8 ocousiões, tuQB qut 
deixe •la ub11•1rvi\t a juatloa (l&}lo\adO.f), m6rme11te a 
justiça oomo o t.toverllO totHeniio, eduque faz alarde 
tl<l s11u proRNUl~lul. b:u peço Uiienoa t\ camara 

toluraucla. . · 
8auhorea1 o govertlO aotual, attatrn onani1 todos 

nll . outrna gov11rnoa, · reounheuo tlua á uma· necea· 
Mld~&llú no . eytiLUtlla uunetlluolt,nal, qua é n1usmo 
IUUR . oonllloito lnt.llspe·nt~avd, a ~XiRttlncla . du pll.r· 
t~th1a (apoiados), quu estus .PEU'tldoe aa . cotubl\t~o, 
a•l dlaput~m. pur n1t1l"s ~~~ltlmoa •. o poder. (A}lOliJ· 
dos. O " vuruo ttKtA 1:\ tttstli de um · at1ts >~ ~rthlôtl 
oujila upm õe~t. e la . 1\ll(a melllo~·ell tio quo as Jus 
nutro~. quu juls~ tlllrllu: IUII\ ti oap~tzes de (ater a 
fH\iultltldtl do p111z i mas . nolll por i,; lo o R" Vtlrno 
entande dever dl!!Jprm:ar ou · deArb"peitar tlS l• pi· 
niÕt.lN. de outros partidos, {Apoiados.} ~~lo cuu· 
trtu-lo, quer toléml·Od a ponto tJe !~oalltar-lhos 
todo~ ot~ tnl•iós lagitlmos de a•hugt~rem 11 t~ ua 
cllut~a : e · e:o;te~ maios são a tríbun'l e a impreti sa.. 
O gOverno propõe·se a não t olher a itUprensa, 
\I tolt~t'lll ·a, t~m tod~ " sua ex~ij U~tio. O g9vt:?rno 
ellLllnde que dt~ve deixar o voto h vre (apo&ados)~ 
~>ara seteu~ ~udas . a~ •>píniões l't~pret~entali a~ nu,;ta 
ot\aa. (Apolados.) Nãot estorv~r1\, ue~n eutb11rl4ça~â de manuira nunhuuu1 as elel tJoes i ets a tularauul.li 
politi !ltt do govern9. O governo lJilrll otm~egu~ r 
e~ te fi. tu, para dar esla .p.rova de L~\e,rancu~ .uno 
~6 padirà ql\à o corpo legaslatlvo r llVIlJ ~> . 1\ let d~;~ 
eloi.;(íes, ootuo se . (O r nec~Hsado, que se reforma 
o !IY.:IttlmU t~ lelt•ltRl. · ( ciJ)Olttdos ~ ) · . 

. A. respoit() . da escolha de etnpregados pub\ioos, 
.a toleranch\ do govot·uo estende· se . a•l St~gu i ntl3 
pouio : quando ~.n .tratu de . etnlJragoii publloos 
que 1lUxilillo o poh!illmanto do govtJ ~~~o , UL\ruvre 
al) g~vert\O esoolhe1· homens ue se}llli !lap!lzes 

18 
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fidelidade ; mas muitos outro!l empregos ha, ~· 
respeito dos quaes o goverilo sómente procura Q 
probidade (apoiados), o merecimento e a capaci· 
dada. (Apo1ados.) 

o Sa. NuNES MAOllADO :- Serã. isto novo? 
O· Sn. FERRAZ :- Oh1 se é •. · · 

O Sn. NuNÊS MAcHADO: -Oh I senhores I 
O Sa. FEslL\z:-Istó é muito 'novo. 
O Sa. JosÉ DE Assis :~o caso é marcar a época 

em que não houve isto. · 

O f)a. FEatu:z: -Favor aos amigos é o que devo 
ser. 

O Sa. Nmms MAcHADo :-Estou horrorisado. 
O Sa. GoMI!:s rios SANiros:-Essa poliLica não 

data de 2 de Fevereiro de 1844 ? 

O Sa. VrsooN~E DE MA.CAHE' (pr:esidente do 
. . 

tive a honra da fazer parte, e a quem tantos 
elogios têm sillu foitoij aqui.... · 

O Sa. NuNJ:o:s MACUADo:-Ainda hão de ser 
feitos •. (Apoiados.) 

o Sn. VrscoNoE DE MMlA.HB' (p,.esidento~ do 
conselho):---.... não pôde levar a effeito o seu 
pensamento, pelo concurso de circumstancias que 
veio perturbar a marchR governativs. Portt1nt.o 
deixou de observar algumas vezes essa tolérancia 
politica, essa justiça. · . 

Tendo eu dito qual a maneira por que eutendo 
a justiça e a politica de tolerancia que o governo 
se prescreve na marcha da sua administração, 
devo mos.trar que outra censura faz a commlssão 
quando diz : --- « :Rüconheceudo e praticando . estes 
« dt~veres, . 6 sendo auxiliado pt~la · forçA que . 
« resulta da uni.da.de de peusatnentri t>Olitico, 
etc.'' Esta pbrase-e senJo auxiliudo-tumbt~m 
põe em duvida 11 unidade do governo. Como é 
que, no systema representativo , . com a cuUdade 
politica creada qual o presidente do couselhiJ de 
ministros, se pólla pôr em duvida a unidade do . 

que a commis~ülo teve de apresentar, datldo ·assun 
expansãt> á sua propria cónvicoJão. 

Sr. presidente, tratllr1do de . dar a verdadeira 
siAniticaçào do· voto o1farecido pela coinmiasão, 

· en. desde jê. direi com a franqueza que caracterisa 
a mesma commissiio, que · esse · voto não é um 
voto de censura, n1as que este voto tatnbem niL é 
uni voto de adhesão. A commissão consultot1 os 
factos occorridos. no paiz, e ehamaodo·os a examd 
em seu complexo ·procnrou ·iiJdagar quaes ei'ào 
suAs tendencias. A commissão encarou o minis
teriü tal qul\l se acha coa1posto, e de todos esses 
exames tirou RS illações que se achão consignadas 
no projecto que apresentou á casa. 

O Sa. ~UNES MAoHA.Do:-Apoiado; 
O SR. R unR!GUEs nos SA.NTos:-Es~as illações, Sr. 

presidente, nos casos ordinarios, devem determinar 
llU um votode confiança ou um voto de reprovação ; 
mas a commissi'lo que é franca, quo é Rincerà, 

~ • o o • " .... 

. , 
aquelle voto que julgou que as necessidadea da 
actuülidade e a verdadeira significação dos fáctoa 
devia determinar. Etttre a eonfiança e a reprovação 
ha um espaço intermediaria~ ~o pofi~ó . central 
deste espaço achou a comm1ssao collocados os 
verdadeiros interesses do paiz, nesse mesrno põuto 

· achou a oommi:4são a expressão dQ verdade. (Apôia-
4o$.) A comn1issão foi poi~ collocar-se juntõ da 
verdade · e dos interesses do paiz para fallar como 
autoridade ao mesmo paiz e ser por elle acre-
ditado. · · ·· 

Senhores, diz a commissão que o seu votõ não 
é de censura, e em verdade, os factos que delet
minãrão a opinião dll commlsllão não aão ainda 
.bastantes p~:tra obrigal·a . a ~a!lirestar um voto d~ 
reprovação . Como a aoromn~sao pedira a cam~ra 
dos . dep.utados · ttm vot~ de reprovaQiio é. poli ti~llo 
do gab1nete, so o gabmete proclama, annuncta 
priucipios e iutençi}etl qu!l astdo intl)iramente da 
accordo cum os lntlls l!mceroa e ardentes votos 
rta mesma commissi\o '? Reslaya · ainda a. indai(ar 
se havl!ria sinrierldade · nas· opiniões enunchid~ts 
polo gabinete: era. mister ainda ver se haver~a 

QUal Sl! lJÓde provar que ó governo deiXI\ de ficatiVOli pllrR dutnonBtÍ'Ilr qUA O ministerlo QUilria 
ter . ubnidadt1. de _ _ptmstl_Ultl!lto ? . Etila ~:mrte ~n"?~~~:v:e ___ Jlludk.a .:camara .a . 0 . plliZ,. prool~tilando . ..in~~-•tllÕJI~ . 
tam e tu U1r1a <lt!nsura. . . . . q .ltl mio proft~ssa v~& : mas a cornmissão que ama 
Cowpalt~·Uit~ sÓUlf'nte, na qualldlldo. llo n.tuistro, sobro.tutlo u verdade, ex11mlnando os factos que 

fazer et;tiHI. peq u&uos rep•tl'os sobro os tuptcnli QUH têm occorrldo ndo aoh••U nolle~ um ar~umento 
mo par~cêrão Sflr lwluvt-hl uo projncto du vulo de bast11uttl poder0110 p~ra dtHnonetl·ar qu;, o nunisterlo 
grulJaH que a illust•·e oommls"~o uffurnce 6 cumura, quer llludir 0 pai~. ftxoudo prinolplos e oplnlõt~s 
e mostl'llr lltt o o e o b • 
Sbnl do por uilo t~ncuntrar na illustru cnuullitlrii\O 

. aqutllltt tlltlsiuo upoio · qlle dá ao govoroo uo 
pol'iodo a respeito di\S . rt~laçõetl t~xtoruas. A 
oarunru tüllllll'á am conslderluJilO estu.s u11i1hus 

. observações, o furá o que entender. Por óru illlo 
aqul. 

Suscita-sé uma. p~:~quena questão de ordem sobre · 
quem deve ter 1\ palavra, · e o Sr . presidante a 
decide dando a p•llnv1·a ao St· Rourigues dos 
Santos (profundo silencio : movimente' de curiosi
dade.) 

o Sr. n.od.:l'Jgues .dos Suntolli ~-sr. J>re
sidente, o discurso que acaboU de pr&ferir o nobre 
ministro, obefe do gabinete, obriga a co1umh suo 
tL correr pressurosa a terreiro para explicar . a 
signiftcaoào verdaduira, genuina, franca B .lllul do 
voto que teve a boom de submettur á a ppro
VllQi\o dn câmara dus de p~tado~. 

Niio sorprenueu a OOUilnil:ISàO o reparo que o 
llobre n1inlatr6 fez sob.re r1lguos topicos do voto 
de Braças; . ora multo . natural que o nobre 
mimstro que tem oonsciencia de suas oplhiões, 
que E>sta persuadido quê ell.;s são as U1elhurtJs · 

I ' , • t 

que julga a posil,)ilo o gabinete muito conforme 
com as exigencias do systema parlamentar, uiio 
aohe coherenles com as su.as idônH 1u1 observações 

~e11botes·, . de ordinario os grandes eu1b•1raços 
que as (1piríiões as wais naoir·nae~, as malt~ rrunoa 
e sinilei"t~U\eilte profmlsttdas eMontr,\o em sua Hcel-

. taç1\o no paiz, provétll 1IR. exagerüQào de se u!~ 
orgt\•1s; ntttielles quo €o~ti:iu em púsiQilO de fltiUt!
cial - n;~ ao paiz, na tu sem pré têm a. frle~a ne<w~sar•a 
para soJfrer contratlicçôfls, e plll' tsto 1rntadoij p(Jr 
est~Ls conh'adicçõet~, irritados aiuda pola demora 
da renlisaçilo dA !H' lls principias, não p<)Ucas vezes 
exagerão suas accusações: e esta exageração re;. 
tarda o seu triutnpho. O paiz vê ·lanQilrem·se 
aocusllções que não são fundadus . nos; facto~; 
O pai:.l, qll~ \1\i.ilbOm tem SUa CODSClOOClll, CUJO 
juizo é quasi sempre certo e seguro , entra . em 
um!~ suapoita razonvel contrll aqu~lles que annun
ciào fllctul!l que us ~nesmos factos· doameutem. 
A couunissiio que não está dominada por nenhum 
dfcoSStltl prejUÍZOS OU . paiXÕSH que qUaSi SEID'lVre 
armstllo e f11áciuiio as upposições, julgou qua dt~vla 
!JOdit• UO palz iutttirH credito 118'1 suas p~lavral! ~ 

· A que para isso era praciso que 11Has estl v assem 
dé aoco!'do Cllm a verdade dos fao\os. Ora. se 
a. cornmissl\o com ftanqueza declarou que a somma 

· e ·o ô ain a bastante ara 
determinar um vo~o de censura, um voto e 
t•epruv~~iio, cuitio que o pl\i~ tl\mbem tloroditarâ 
que us 1Uuções. que os corolll\rlOB dos fu.ctos são por 
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sl só rnals que sufficléntes para impedir á .com· O Sa. 0ARRÃo·:....,.Apoiado. . 
missão de· manifestar um voto . de conijaoça e o Sa. RoDRIGtJJts Dos SANTos!..:_:Niio é um homem 
adhesão. (Apoiados·) . _ · . · · · . • obRcuro~ . cujos princípios possã•? ser de tal modo 

Senhores, a confiança nRO é um facto arb1tt·ano, encapotados que apresentem hoJe um . aspecto e 
ella não pôde ser creada pela vontade humana; amanhã outro ; é .sim um .bomern .distincto que · 
por mais que se queira fing.ir um sentimento que · tem servido nas mais elevadas posições da ao-
não é notural, os factos estão protestando contra ciedada~ que nellàs sempre se tem moiltraào · 
as palavras, e em breve ííqueUe que mentio ~=~os adb.erente, e tlel sU\Itantador do partido a . quo 

. seus sentimentos deixa de . ser acreditndo. Não pertence (apoiados) ; não é um homem novo que 
pôde pois a commissão manifestar um voto .· de tenha sido arrastado por paixões de moment~ que 
adhesáo ao ministerlo, quàndo ella não sente esta se tenha :Visto em posição q'~e niio deve intluen-
confhmç~, q~ando s?u espírito repugna, a ped~ a ciar e proceder nunca o comportamento perpetuo 

· e'ltistencta dos rnotJV~'S creadores de adhesao. da vida de nm h omem politico, é sim um h~m'lni 
Quereis saber, senhores,. porque é que a commissão que . figura ha muit()B annos na sceria polittca, e 
não póde propór· vos um ·v.oto de adhesiio ao ·. durante t<1dos esses muitos aonos tem mostrado 
ministerio 1 Eu passarei succintamcute a expô r quaes aeus principias. 
qtiaas os motfvoR quo determinão e8te · voto. da . . 
commissão. . .· . . O Sa. Jost DE Assts:-Honralhe seja feita. 

. Senhores, em todos os paizes regularmente ôtgll· o Sn. RoDRIGUEs Do.s SA:NTos:-Não se pense 
n\sados naquelles em que o sy~tema parlamentar que eu por isto accuse nam censure o · nobre 
estt\ lev'ado 110 mai~ alto grito ue perfeição, quando mlnistr()~ antes muito pelo contrario eu sou o 
um miriisterió se aprnsanta · aos représenttlntGs primeiro I\ confessar o respeito que me ins irà a 

I · • · • ·· • sua a esao a uas as .po tcas·.. .s .\ e po· 
·apolo, estes representante$ têm iversos factos a Hticas uãt1 são como a roupa da moda que se 
averiguar ante!! de resolverem·ae a prestar este muf\à. todos os annos; é mister quo o homem 

. apoio. ~~ pri.rneira linha. ilgurão os : prhuiJpi~s . politieo consulte, medite ·seriamente snte.s de 
que o mmtsterw annuucla ~ lugo depots a posst· escolhe.r ,um syetema ; mas depois ~e escolhido é 

. olllllade · que tem o ministerio de reallsar esses necessar.lo qui) o sustente1 . e se nao o . sustenta 
princípios; e em ~erceiro lugar filS ten~en~ia& que fica sujeUo ás· accusações que de Ordinarlo se 

. revelàll os actos Jâ . ~;>ratlclltl~s comi) mdtcadores fazem . contra. aquelles . que · não ' têm baRtante 
da sinceridade dos pru~cípios e deslgnios Rnnun· solidez e firmeza em · suas opinfõõs , . e bastante 
alados. Pk'ocedamos. p01s. como procedem todos os fideUdaJe 8 seus. amigos. Poderia eu pensar que . 
parlamentos do mundo, appliqueruos este systema o nobre ministro tinha arrenegadó suas opiniões, 
ao exame e . estudll da questi\o que · nos occupn., . · tiuba deixado seus amigos para seguir uma ban
e vejamos qttaes ·são os resultados, e acsitemol;os . deira Inteiramente opposta .? Parã iHto Sflrla mister 
com franqueza . · · · · · . · que eu suppuzésse quo elle havia arrenegado seus 
. A oommissiio não tt·épida em annuriciar á camaril- · prinr.iplos, e renunciado · a seus aniigos. · 

· · dos d:Sputadoa que um dos motivu11 que impedem Mas, se . pot bypothese eu àdmittisse . que fosse 
·a · sua · llonfiançà no gabinete é o modo porque possivel que .o nobre ministro hou~esse a~ando• 

· se acha organisado. (Apoiados.) Seuh.:>.res, este nado seus amigos para seguir b~Je emtgos e 
pensamento da com missão não deve eorpreuder pt:incipios divarsos. ou oppostos, eiltao per~untarla 

·.a. camara; elle s.e .acha bem .de(endido, bem eu, quem .afiança a fidelidade do .nobre mtoistro a 
expresso em um dos topicos da resposta à falia e8tes. novos . amigos · e principi?s ? l Se este nobre 
do throno. . membro d<! ,gatilnE!_te contil'!_UB a . professar as . 

. A commissão abi ·diz, e pelo meu orgão repete · n~esmas opm1oos. pollticas, nau será provavel que 
qua~para que o ministllrio . possn conservar elle repugne amold.ar-se .a essas oontradicçõtHI ~e 

· · · b d · M--todos os d"ias . no · s1do elo ga · 
. lhe · a a~:~trsda para um · futuro de paz . e .de prO· néte, aos tormentos que ha de soffr'er quando . vir 

--:-- - --greeslvo-·engraudecimentH·-mlster-·que elle tenha~ '(lue--as-.roas - opinlões··siio---pre}udicadas.-pelo.lti:aVIUol..!.. _ _ 
· uu\dade de pensamento, e que aléiri disto est~ja uea. m t'loto das opiniõo:f op{lostas? Esta contradicoão 

harmonia com os outros . poderes do estado. em qne o mlnisterlo eatarã. não se proaunciar4 
Ao11Bo, Sr. · presidente, será necessario . qua eu por aotos externos 7 E estes nilo suscltaráõ uma . 
t~lltre. na espt~oificaoão dos motivos que me obrigào luta desastrosa que o ha de enfraquecer e ani· 
a pousar qUe o ~1 inlsterio não . te!D unidade de quillat• ? · · ·· 

ensamento olltlco ue elle não está arla· 
ll\en a.rmente org~tnlsa o ? Quando todo o minis· gabinetes en\ra nós, àliàs dotadotl das mala bell~s 
terloss acha perante nos. quando nós conbecamus inteoções; das mala patrl~ticas Vistas, têm perecido .· 
to <tos os seus tnembt·os, quando todos el\es têm por falta. de unidade de vtst~s, PO! falta de aocordo . · 
uma vida tão conhecida no paiz, pode alguem de pa•inoapios t Quantas vezes nao temos presen· 
duvidar que não ha communidade .de opiniões . clado no selo dt~sta camara o doloroso especta· 
entro elles ? . .· ·. · . · . . ou lo de oontradicçiio de pensamet1tos, do luta 

St. presidente, não será neces~rario que eu me interna e permanente de ministros . <Jlle de.vulo . 
oceupe. em. demonstrar. qu·-lea Rão as razões que formar um gabinete solido p~l~ sua umda~e, forte . 
tornã o sempre necessarla e fntllspensavel a uni· pela sua adbeliàO aos pr lnc1p1os do pa~t1do que 

· dade de pensamento politioo nos gabinetes, .cuido repreNentl\, par11 . não só . poder . oobr1r a · corOa, 
que e$tes prinoip.ios são tão · comeainhos qua não deixando interstlcio algum por onde ella possa 
estilo . ao alcance de todos ; ·. e que . os nobres . ser \'lata como para dar ao paiz os · bens · que 
ministros mesmos não terão duvida e.m O(mfes· precisa ~ · mesmo pratloat· as idéas que l_)rofessa t 
sal·.os, · se nós 'temos a tr~ste Uoãoda expe~ienota que t~o 

.. . Sr. prestden~e, obrigado pela dolqrosa neoassl~ alto nos ralla, . como poderemos amda hoJe, ta() 
daôe de ser smoero e franco, eu ouso abordar o credulos &tlo · nimiamaute con.tlados, prestar ~ 
facto prlnolpal · que serve de demonstração â nossa adhesilo a ull\. gabinete que encerra em til 
oplulllo da commlasilo, isto é, que o gai>lnete não 0 germen de divergencia e de luta? .· 
tem, nem pôde ter unidade de pensamento poli· 0 Sa. Oti&MU:N'l'lll nos SANTOS : -Nilo falla no 
tioo. Está sentado 1\ tnlnha direita um nobre . . 
tnembro do F!Bblnete (o Sr. Manoel Fllll~ardo). ministro du Jlllltll)a' . 
Quetn ha no Rio de Janelro, .quem ha em todo o O Sn. Roói\louss DOB SANTos:-Sr. presidente, 
hnperlo que posl3a dizer que esse nobre membro pára completar a demonstraoilo · detlte toplco do 
professa as opluliles que predominAo na malorhi mau discurso ni\o é certamente neoessarlo qu~ eu 
de · · · ' · · . a sobre algam outro membro-d.O--J~R&.o·~--
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binete, cuja adhesi'io f'l fl•ielltlade aos pri~cipos da 
mllioria. ni\o está aiild, bAm demonstrada, a por 
isto deixo do prosegtilr nR indagaçi\o das garantias 
qneno~ póde dar outro mllmbro do gabinete, ctijll. 
ndhesiio póde ser· dubifl, n nãn .P.stâ protestada, 
cn.ia dedicação aos pt·incipios póde nos falta1' no 

· Dlfll\lent,., tnai!l necessario. 
Sr. pre~idente, a camara toda ouví•t que o. ga

binete, fallaurlo de uma posição mais. elovada, 
rodt•alldo-se da maior sohllnnidade possível, pro
curou a~!lignalar qunl era a sua política na gnrencia 
dos negocios internos, o empregou uma . palavrll 
que (n ~abinete permittirá que o diga), ou tem a 
significtlção que gAraloumte se dá, e · então não 
p0d'l servir de programma, ou, sa a não tem, 
então c<lmprP.bende dllsi~nios e tendenciRK qne 
nece!lsariamente nevem suscitar o desagrado da 
maiorie. da camnra. · · . 

A politica da toleranoia e da justiça não é uma · 
novirlada no pàiz. (Al;lo~ado~.) · · . 

dizer ao .pai?. qu(, elle 'não será justo e tolerante. 
Se nós pudessomos nos co11tentar C• l m boas pa· 
lavras, deviam os .es\at completaméilte satisfeito~~ 
porque nestl' Séiltldo ternos tido prodigalidade. 
. (Apoiados.) Todos os gabint-te8 dizem : ;._ Serlli 

· justo, darei ao cidadão tudo aquillo qne a lei 
. co~cede, respeitar,ei truias as opiniões. -Não v!'jo 
. pots novidade nlgumll tiO programma ~o gabinete; 
por esto lado .nãO lhe acho IDAreclmento. 
. Direi !linda mai~, Sr. preHidente, seria possivel 
que houvesse um gabinete tão cynico flUFl ousasse 
dizt>r que · niio seria tolerante e justo? Cuido que 
não; m.ns potlerà a jti!':tiça e a toleraucia consti· 
tuir unr programma verdafieiro '1 Poderà ella fiar 
utna ft~içào prouunciáda ao gabiitete .quo n . dia. 
ti nga dos outros? E' á questiio que nos cumpro 
examinai'. · . · 
· Consiste a tolerancia em pt>ttnittir que qualquer 
usa dos seúR direltus pela lei conf~ridos dentro ·· 
dos limites (tor essa m~sma lei 'marcados, ou 
.por outra, que t.odo . o cidadão use de suu. li 
berdade até ao ponto em que ella é limiLada.; 
DlllS nóll vemos que nC! uo3st> p_aiz, e em outr<1s 

- ·" .. re.ligi_oea_;._p.eLmitte:.s_e. _ao._cid ad.ão__s(1g_llh:..tu•eligi.B o. 
que olelhor lhe par~cer. que mais ~ara!l!tirlortt 
suppuzer para a salvação eterna e gozo da f e li· 
cidade supremu. A tolerancia politlca cc;nsistirô. . 
pois, como o i 11d":a a dEifiniQiio que · acabo de 
âar, ~:~m respeitar o governo os dir~>itos do ci
dadàct: e, assim son~o, pergunt&r~i: E' o gabinetu 

essa nova patatüe dar·óó~t direitos qtul itós não 
tinhamos '1 Não. Eu áoho na constitUiQilo do 
P.Stado coriso.~rada 11 tolet'aucia CCIWO obrigaçt'io 
de todo o govornO, .anmó direito de todo o cidadão, 
(Apoiados;) Alli aa diz que é livre a todo o ui- · 
dadãó emitt.ir P')r ·pàlãnas, por escripto. por 
t9do~ os Diodos conhecidos de euunoia~.,~ão do 
punsamento, suàs opiniões sobre .a constituioii~, 

.sobre a lei, sobre a maroba do governo, e rnats 
particl\larmente sobre c'IS actos do mesmo governo; 
o.omo á pois que o ~abiuete actual nos vem dar, 
comn uu1 favor, aq_uillo que nós tewus cotno um 
dirAito ? (Apoiados.) 
· .Oi r:'! .o ~abi I'I P.te:-:-- Vamos. nssegumr a pratica 
desse dire1t11. Eu a.dmittirei, até certo ponto, esta 
,pr• ·tenQão : ti.rn poucQ orgulhosa. do gabinete; mas 
Alie ma. ve_rrult.tirá_ que 6!! desde j.á aponte qual 

. é a pnmo1ra illaQilO que della se ttru. Essa pre· 
t nnçãú do· gabinete ~nvolv:l-1 ~iJIR cqn•lemnação a 
todos t)Uo têm goveruado o piuz (aposados), .p••rque 
ê ll 0H'Siii0 qUe UÍzer:-tndos OS ({tUl tom ' 80· 
veruudo uto hoje o pl\iZ têin calcado aod pés o~ 
dlrl~ltoH dm:1 citJildi.i.o.a, têm negado IUiuiUo que R 
auustituição concede, nós hoje vamus asse~urnr 
n lll' llllla t'SSflli I'Ot úli. cut ar o ga 110 .ll pol' 
VOfltiJra ••t>tU Corollurio hiltlll:!diuto da sua pretuução? 
Nl\o unvhlo ; e Lauto utauos uuvillo quanto QU 

~tdmirei 11 Elvnngelica resignação com · que o nobre 
Chefe do gaOÍDAte fez hoj6 O seu actr) de COiltrii~ÇiiO, 
confessalldu . at~ faltas do gabinete de 2 de· Fuvo
reiro, sailcciltnlmuo tls queixas de to(\os os advtJr
sn:r~Js claque~lu gahi_nete, dllndo .. lhes completa 
raza'~· 11. asstm fortificando-os perante o palz 
(apotados) ; por11UA, senhores, uada mllis pôde 
concorrnr. par!! . fnrtiftcllr a ovinião daquelles qtte 
D•ts combatêrno do que coufesSlU'mos ns faltas JtJ 
que nos accu;avão. (Apoiados.) 

O SR. F~s:RRiz: -Fallando á Vet•dade. 

O SR •. RooR.raol!:s o•1S SAN'l'•>s :-Se não fosse 
· etn demasia preteacioso, ou to111Bria. a cargo de~ 
feader o . gabinete •le 2 do F-evereiro contra o 
prnprio gabinete. de 2 de Ftwereiru ; mas isto 
seria ousar . muito ; Mtretauto. Sr . . pr11sidente, 
como a poHti,~a do gabinHte de 2 de Fevon,ito 
Dlll\ ê pr·•prifldade dos momb,•os quA fizHrão delta 
parte, toas sim .prntJriedude do paiz, qlttl uolla 

' • • . I • \ 
. .. ·\ /J 

acbllu nella, se não uma complet11 regeneração; 
ao me11os um paradHir•l .. i!•l males . quo uos amea
çaviio, a_ camat·.t permittira. que 11t1, com ligeiras 
ob.Rerva\ioes, ~rocure desvhir dessa politica os 
ratos que fulmmou contrà ella o seu chefe, o s~u 
fundador 1.. . · . 

Sr. presidtmte, . o gabinete do 2 de Fevereiro 
de 184 t achou-se em uma sitU.ilção pí>ltca o~rii nada 
nos governos re~lrtlsant(ltivos . Gerulmente 11s trao. 
sicções lentas e imperli!!ptlveis da unia p~t·a ouLra 
politíca, ou .p11ra ll modificação da aute11edent~;~ n:iu 
produzam no pa.iz abalos e resi.stHilciàs : .nós tcmoiJ 
assisthto à ~uda••c;•l de tres ou t1uatro ministenns ; 
eutrfltanto nao se t•nn lev.,nt~tlo ess1~~ reshtencias 
á política novamente adopta.da ou modificada: nias, 
qusudll a· n1udanl}a é radical, . qUãtido à alltitbei:ie 
é completa~ Ot't ••balos Hão naturue!l, a resistencia 
u!i.o (lóde rieiur. de apparecer • . E ' a.ssíni quê o 
dta 2 de Feveretro marcou . uma epocu nova, 
supplantnu nu c0~1demnou a ~olitica de oppreesà<l. 
que 11ntes denouuna.va ( apcJaad.(l$ ) ; a.sé•Jgurou, 
Ktl oiio a regellflraçào do paiz, i\o menos o prinuipio 
de uma nova ép•lcQjún espenmça9 e dü Lt'lUi•tuilli-

l 

--·-. ,.0"-Sa.-.E.&wuZ-!=-D~pe~·seg.uioão.-{Nll.a-.apoia •. -
dos.) . · · . 

o s~. Rouu~GU~~ n·l~ S,ANTON :-E' vardat.IA que 
o gubmet~ <!a 2 de l!'uvem·o !Iara poder OOUlplet~r 
a !!Uii un~sao. l't\t'll polter fazua' a trautdOQilo 
4Ue teve am vi~tt\, foi obrl!ll'dn a lRnça1' ml\o 
d(l cllrtus medidas, a praticar a4ll{lllis . uotoH qt1t1 

~ . . . . ' 
· Mi\ ~uteresaaK dt1 purll•lo. daoabitlfl, que tinha 

foa·nudtlveiR meios da llC<)iio,. d11 quo u.:av~t oous 
totlo o .-igor contrt\ Q fiOVIl polilwa. Ot'tl, tloritl 
po~sivel que o gllbitnito t.ie 2 lle ~~avt.~reiro, tendo 

· ooutra 11i tuuas esstlS ditliouhii~Lies, cruzalfstf os 
br,IÇtUJ, deixastJl\ assassinllr·~e pelo pnrtidu . q uu 
estava fortet mi.o !)ell\ uacloru~lith~de de Heus 
ptiucipios, mas p(llll forçu de que tlispuuba ? 
!:ledl\ insano . o . gubiuate ~e 2 du Ftworeiro, 
acbaudo·!!e na situa(Jiio eu1 que Sú tinhu. collollt.~dn, 
nãu corttl!!Stl á opposiçii.o 4U6 s e upre1:1eutou os 
tll6ios do ãn iquillal·o ; e o <\ue fez ? Quebrou a 
macuinu infernal de que el .l\ tlispunua. (Apoia-
dos.) . · . 

. O Sa: GoN9ALV.its MAnTxNs :-Mudou os opera• 
l'los dll mucluu~. 

O Sll. RooluGuEs uos SAN'i'ttS :-biz mui bem 
o nobre depUtlldo: elles querldlt ainda ~er á sua 
disposição ·a mncbi ua paN com tllla tmpplunta
.rem o gabi11ete ; lUll~ Alie u ut1eotou coutruseu\1 
llUtores, 11orneou uovos serventuilrios ; e, s~o~ uiio 
llu iHto justica abllnlutll1 pelo meuos uma ra~oaval · 
CtJHil)eilsiio. (A oiados.). A4uollus qun inveutaruo 
o!,lses lililtos .e OI' o oompre!lSI\U co u rl.l o pau:, 
tiver1io · eu1 bre-Jo do avaliar i\ importuuõl~ ·e 
efficaoht delleij . 
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Ainda devo declarar que esssa hesitação ou 

relractaçào que hoje annuncia o partido que cahio 
em 2 <18 Fevendrn, sobrA as leis organicas que 
havia confeceionado, nasceu principalmente dus 
lições que a experiencia lhe tem dado. Elles 
eHt~vão tranquíllos, senhores de todos os meios, 
nãll querião acreditar nus clamoras do povo, 
julgavào que erão fingidos os seus males, e 
fantaslicos os seus terrores :mos, em breve virão 
que aquillo contra que, o paiz reclarnava era 
uma organisação dntestavel, um apparelho de tyran
nia; e que era preciso acudir com meios promptos 
para destruir essa ubra in fern"l. E' verdade que 
ltwou :<mitos armos para a convicção radicar-se 
nus espíritos dtJ,ses senhores; itlflS parece que 
raia a aurom de uma tlflV!I convicção, e q u0 r e· 
tl-actações solcmnes, senão sinceras, se preparão .... 

Se a tolerancia não é mais do que um direito 
dA todo o cidadão, e o dever de todo o goveruo, 
qual a raziio porque o governo a annuncia com 
tanta pompa e ,.apparato ? De ordinario somos 

ind.uzidus Blll aescoufiança quando vemos dar 
muito importancia a cousas que são trivia··~ por 
sua naturez~. Ora, a tolerancia sendo um d"i· 
reito cunsagrado na conatituição , pr.rece que 
não merecia as honre~s de ser convertida em pro
gramam político ; e tal convet·,;ão cria e suspeita 
de que a esta palavra se quer ciar uma extensão, 
uma latitude que realmente não tem nos dicciona
rios da liugua vulgar. Entelláer-se-ha por tole· 
rancia a repartiçãu do~ mAios de influ.8ncia, t;J!Ido-se 
só em cnnsideração o merito e outras qualic!ades·? 

0 SR. FERNANDI•:s ÜHAVES faz um signal affirma
tivo. 

O SR. R·lDRlGUES D•)R SANTOS:-E<l acho natural 
que o nobre deputado sustente 8sta explicação. 
Mas, Sr. president8, poder-tie-ha taler·ar, no estado 
de aperfeiçoamento a que tem sido levado o sys
tema represeutativ~J, que haja algum gabinete 
que aiuda pretenda repartir os mebs de influencia 
entre arnigo8 e inimigos? Qu~ndn fallo em meios 
d~ iuflnencia ni'io fiLo as minhas vietas sobra a 
nHJ,lquinha con.,íderação de erilpregos lucrativos. 
(Apoiados.) Os mei<>s de ittflueucia cornprehendern 
não só empregos assalariados, como gratuitos; 
tudo,; o; que dão podo r dlicaz para proteg.Jr ou 
contrariar uma opinião. Se o gabinete pretende 
repartir estes meio~ Je influunciu, tendo só em 
consideração o me rito, então me pronunciarei rrruito 
mais decididanwnte cuutra e!le, eu serei forçado, 
não a marufestar receios, mas a fazer uma oppo· 
sição manifesta r; clara, porque, Sr. presidente, 
nãn consenttrei jámais que o ministerio estragu~, 
as,;as~ine a npiruão " que P'Jrte<H)O, e que julgo 
predominar n,J paiz. (Apui~clos.) Os meios de 
iuflueueiaique servem para defender e f,rtifiear uma 
opinião, tambem servem para aggrntlil·a, e eu que 
a professo com sinceridade não tolerarei jámaís 
que alguem aecrescente aos adversarius os maios 
de hüstilisal-a. :>e o minist8rio por ventur,<, no 
deseu volvimentu pulitico do seu programma de 
tolerancia, julÇ(ar que el!e cu,Hprehende a repar
tição dos meiuil de influencia, o ministerio terá 
cuntra "i aquelled que su nilo podem dar-lho uma 
firme e con~tante adhesão, com tudo ainda não o 
host,ilisárfio systematica e d~>sabri<lamente. Qual 
sr:rin. Sr. presidente, o resultado final de um 
semelhante systema, quando elle fos8e praLicado 1 
O resultado ittevitavel s<1ria faz•.ir o tuinisterio o 
quA cus tu mão fí\zer as facções (apoíat.los); as facções, 
seuhores, são cri<ninosas quando víoleuLamente se 
Rpoderào do poder, especulão com elle em favor 
de uma dominação i !legitima. 

O Sa. F.EnRAZ:-Sabe bem disto. 

O Sa. RoDRIGUES Dos SANTos:-Mas igualm~nte 
critninosos são os gabinetes que, fechao do os 
ouvidos á linguagem mui expressa Jus prenun
ciamentos do paiz, entregão o poder á•1uelles que 

o paiz não quer. (A:IJoiados.) E' preciso que com
hendamos a verdade do systema em que vivemos: 
o nosso governo é do patz e pelo paiz. 

O S1~. GoNÇALVJES lVIA.RTIN"S:-Para o paiz. 

O .sa. RoDRIGUEs Dos SANTOs :-E pelo paiz 
(apowdos): o pa1z é qtte tem o direito de dictar o 
m"do por que quer ser regido. Se pois algum 
ministerio, tendfl·se o poiz pronunciado de certo 
modo, cerrar os ouvidos ás suas exioencias 
dellprezar a opini:'ío predominant8 e ent~egar ; 
poder á,tuell,;s qu•J o paiz tem condetwtado este 
ministel"io atraiçoará o paiz, faz por sua ~onta 
urna .revolur)ão que co:;turnão fazer as facções. 
(Apotados.) 

Eu não direi, St·. pre~idente, que taes sejão 
as t!lndencias do actual gabinete ; ainda não se 
podem decifrat· os factos, ainda não são bast1nte 
significativos, a sua linguagem não é bastante 
clara, pelo contrario é vaga e indefinida; portanto 
conservo· me na u_linha posição de desconfiança ~ 
suspeita, com a liberdade de, ou prestar um dia 
adh8são, ou votar· lhe a condemnação. Neste ponto 
intArmediario em que a commissão >e colloca fica 
livre p~ra '1companhar o ministerio em tod~s os 
seus acto~, prestitra adhesão quando desvaneção 
as suspeitas, uu votar-lhe-ha hostilidades quando 
el!as t•nnem um tal corpo que convença a 
commissão de que o ministerio não deve continuar 
na gerencia dos negocios. 

Sr. pre:;idente, chego ao ultimo topico da meu 
discurso, indagando se as tendencias, se os factos 
anteriores, se os factos presentes do ministerio 
devem ou não inspirar-nos desconfiança. 

Na enunciação dos factos darei sobretudo a 
preferencia a um que, posto não possa s~r offi
cialmente averigu<tdo, comtudo no paiz tem voga 
tal que estabeleceu uma verdadeira crença. AI· 
ludo, Sr. vr~sit.lente, aos boato~, por ventura 
mui fundados, que nascêrão conjunctamente com 
o actual gabineLe, em relação ás suas disposiçõ,s 
para com a camara temporaria. Procurou-;;e fazor 
crêr que o gabittde actual tinha tomado como um 
dos suu• compro•nis.;os hilbilítar-se para dissolver 
esta camara. Aquel!es que até então tinhão com
batido as idéas du gabinete, aquelleô que sempre 
!lzerão opposição i1. pulitic'' dominante no paiz, 
Já da vão se os emboras por esta feliz disposição, 
já prepaeavão os meios para explorar em seu 
proveito os resultados dessa facto. (Apoiados.) 

Eu ttão asseveru que seja isto 'uma verdade, 
porém prop;~rcionu ao governo um meio de il
lustrar o paiz, confinnandn 'lU desvanecendo sus
peitas que qu.asi tornárão-se uma convicção. Mas, 
Sr. presideHte, dad,, como certo que o ·gabinete 
tivesse essa intenção, qual seria a causa porque 
se prepara v a desde então cum tanta antecedencia 
com meios ho~tis contra a camara temporaria? 
Não podia ser outra senão a convicção em que 
estava o gabinete, tle que seus princípios des
ageadariào a camara temporaria. Ora, sendo mui 
conhdcí·àa a tendeuc:ia Ja maioria que triumphou 
nas eleiçõ8s, é evic!ente qua o ministerio que se 
preparava para hoatilisar esta maioria etitava 
certo de q~;.e tinha de achar-se em couflicto com 
as idéas :JUd elle prc•fes,;a. Eis um dos motiVtos 
da desenntiança contra o actual gabi net9. Eu 
Leroi muito praZ•3r se o facto fôr flbsolutamente 
d8>tnentido, mas emqu~nto não o fôr, eu til'arei 
delle a illaçiio que acabei de tirar. 

So lanço meus olh>Js para o passado do gabi
nete, ainda eucuntro motivos para permanecer na 
mesma sus[Jeita e desconfiança. O gabinete, apenas 
subt•J ao poder, tratou ele mudar todos os admi
uistraJores dai! províncias. E' verdade que pro
curou f•zer passar essa mudança como uma ne
CtJt;sid.uh,_ uma obedieuci_t\ ao. princípio que o 
govemo tmha adopta.Jo, tsto e, de arredar das 
administraçõ~s todos os indivíduos que fossem 
membros do corpo legislativo: ao menus com 
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· taM vista~ se apresentou esta medida perantE~ o 

publico. 
o Sa. FitaaAz:- Foi a política de 2 dEl Feve: 

reiro. 
O Stt• .RoíYRIGUES nns SANTos:- Mas, óu de 

passagem observarei que deste priucipio se desviou 
o gabinete, que não. o execu~ou em ~odas as SU•lS 
partes, p1•rquc. prestdentes amda ex1stem que até 
ha pouco exercião esses lugares, sendo allt\s 
membr.os do corpo legislativo. (Apoiados.} Vendo 
eu ~sta discordancia entre os principio~ e os ftlêtos, 
mais· se . accre!lcenla a minha suspeita : parece 
que todo I.'Ste apparelho de medidaH foi necHssario 
para cohonestar o R!lcrificio de urna victin1a il
lu~tre {o S~ ~ Aureliano) ·aos o~iios de seus. ad ver· . 
sa.ríus. · Assnn sendo, Sr~ ore111dente, se por ven~ 
tut·a .asta observação é plau~ivel, hão terei razão 
para não dar desde já completa adhesão aogover~to? 
Cuido quo hinguem o negatà. . .. 

·Assevera o gabinête, Sr. presidentfl, que a rnais 
severa economia e llsca\ial\ção résidiràõ os seus . 
acto!l. . r. pres1 ~n o . o conse o ac ou ex· 
traordinaria força nesta asserção por ter partido 
da . allurb donde veio. Realmente em todos os 
paizes .· que não ~êm orgllnisação semelhante á 
nossa, as .pnl11vras partidas do thrnno em geral 
têm um valor extraordin1u·io ; é até dictado-o 
rei não mente-a palavra do roi nãu volta atrás. 

Mas, Sr. presirlente, está principio poder·se·ha 
applicar, em toda a sua plenitude, A questiio qua 
nos occupa 9 Por venturu porque deséeu do throno 
a asserção de que o gabinete queria sRr .. écon<>mico 
e fiscall~ador, tlÓS ficRmos obrigados a O.éreditar 
que o seja! Não sabemos quem é o auti1t d'!ssa 
asserção ? Quem por ella é responsavt'l' Estaremos 
por v6n~urll tiio atrasados nas praticas do systema 
ri;presentativo qtie ignuremos c1ue o ministério é 
o unh~o autor da falla do throno, o untco por olla 
responsavel, e que têm tanto valor. as asset•çõlis 
que ella cont~m. tanto. é o crcdit~;> que merecem 
qúanto o de que goza o rninlsterío que as profeta '1 
~orprendou-me pois qtto o lllustra chefe llo gabi
nete achasse um incremento de força nesta as
ser~ii•l por ter ellà partido dontio partio. Se pois 

__ .. tenho. a.combà.teLas __ asser. ões ... do .. minfste it1 . 6 
s o rnm s Rrlo, ac o-me neste ponto completa
mente deAeruharaoade, inteiramente arredado da 
consldert'ção que invocou o nobre · chefe do gabl
neto em nvolo desta asserção. 

Dirijo-me pclls ao . mlnlsterio • digo-lho que 
multo estlmRrel, .multo estimara o palz que a 
economia e fiscallaaçi\o preslrlilo aotl 'actos da 
administração: mas Infelizmente a oamara e o . niz 
nun rn o. n a ac os a~> 1\n un•en e s•gnt ca lvos 
que demonstram que tlll é a vossa intenção; 
p~lo contrario, faotM existP.m expresRivos quo 
parect"m dt:>monstrar que as intençõea do ministerio 
não são realment.e essas. S~ quereis factos, 
senhor~s • . exa1uinai o orçament.o apresentado pelo 
ministro da fazenda, confrontai ns !'ommas pe· 
didaii para as despez11S do exeroioio futuro, e 
achareis enorrne ditrerelllia pat'a mais de 1,160 
contos I I 

O minlsterio reconhec~, Sr. presidente, a de
monstra com toda a evidencia que as nossas 
rendas estão Hujeitas a um gr11ve deciresclmento1 
e q_ue ~llas hiio du ir diminuindo em virtude da 
osetllnçao por ·que passa a Eu.ropa .e dn conse· 
quent.e estagllaçào do oomu.erolo; Em prosença 
deste facto, . QRe o gabinett1 reconhece, qual deveria 
Mr . o ~~u proceder se elle professatlse realmente 
as idéas que diz (lrofessar 'l Eu. oortat· nbsolu· 
tamente todas as tlespezas dispensaveis, êt'a 
r eduzir-ao ao absolutameute .neoet>t>llt'io .111\ 1.\otunli· 
uallo pari.\ ul:lsiw oollucM· o estado fiuan~Hh'o do 
pài z em uma posição forte, e propria a resistlt· a 
quaesqUAr abalos por que possamos por ventUI'l\ 

Niio estamos vendo que talvez estejn imminente 

sobre nós uma crise financeira ? Não siio bem 
sig11 ificativos os factos que se passão na praça 
do Rio de Juneir11 '1 O commercio tem sido até o 
pr~sl!nte o principal apoio d•1 governo nas suas 
nect~Ssid~tdi'S, preMtandu-lhe !!6nlpre valioso e efficaz 
auxilio { upC>iados) ; e como ha de continuar a 
fazel-o hoje quando SO acha abalado pelas COnl· 

. moções . que tem soffrido a E•uopa '1 O que 
aconselhilva a prudencia era que o governo se 
collocasse nas raias do absolutamente · necesso.rio 

. para ter os meios de ficar com alguma reseryo. 

. paN acudir á~:~ precisões do commercio. Mas o 
que t11m feito o governo ? Se apparecer alguma 
crige finar~ceira entre nós. q uaes serão OH meios 
dé que lançnrli. mão o gov(:rno fictual para auxiliar 
o commercia? Ache-se inteiramente destituido 
de meios,. pot•quo a · prodigalidade tem precedido 
a 111!\rcba dal:l adminh:~trac,:õ•'s do Brazil, e pare~ 

· cendo ler .dA continuar, colloca o governo na 
iuq~nss tbilidade de estar habilitado para soccorrtlr 
o C·•.umerciu em circur::stancias tão perlgooas. · . \ -
col\lmetcio, ·e praticl\r um actCI de generosidade e 
gratidão, ao menos RcjtHios dado ficat' tranquillos 
sobre· a . no~;;s!L posição, e esperar que teremos 
os meioR de resistir a . qualquer· crise. Mas isto 
não sert\ possivel emquanLo uo orçamento as 
despezas não foram díminuidas . de modo que . 
fiquem reduzidas ás nbsolutt\1\lente necessarias. 
(Apoiados.) 

Eu, Sr. presidente, deixarei de apontar os nu
merosos l\\lli•Js de reduzir ai despezas que tem o 
g<1ve~no A. sua dlsl!osição sem CO~,D~romeLtimento 
dos mtaresses soc1Res. O Sr .. mtntstro, . que me 
está. olhando (o . Sr. Limpo de Abreu), sabe talvez 
que na sua reptlrtição podor-se-hião .fazar cõrtes 
muito considera veia sem que o paiz soffresse algum 
prejubo. Por utultu& ve2ms NO tem· demonstrado 
que o nosso corpo diplomatioo á apparatoso e 
sltperior às · necessidades da nossas relações 
pulitiens e . oomrnerciaos. Està verdade tem . sido 
levaria todos os annoa li evideucia, e entretanto 
o. gÓVetuo é pertinaz em pedir credito a p~ra um 
Cóq ~ diplotnaticu superior tis nossas neoesstdados. 
(Apoiados.) · 

O SR. RonatouEs uns SANTos~ ~ Oorishnte· 
, mente estou ouvindo esta argull)ão da parte do 
. nobre deputado pela Babia, que me chama para 

o passado. Mas direi ao nobre deputado que a 
oamàl'a regeuero.u-se, purificou-se nas fontes da 
eleiçuo, e que quaesquer erros que por veutura se 
tlvessarn commettldo, .·. uilo devem ·continuar . a 
pesar so ra e a, po&a os • e a oamara e11 
puriUouda nas fontes . da oleiçilo. não pôde. ser 
raspousavel pelos factos anteriores. (Apoiados). 
Se tt1n1os .convicção de que é 11ecessnrlo emendar 
os erros past:ados, convêm antes que trQtemos ~e 
os emendar, do que de os lançar em rosto â 
maioria actual. · · · . · 

Ora, St•. presidente, se pelo modo porque se · 
acha o gabinete organisado, se pelo vago e inde
finido Lle suns eltpressões, · se pela som ma de 
factos que offereço à consideral)ão da canuua, não 
é possível que a commissilo lhe preste um voto 

··de adbesão, qual será o comportamento que deve-. 
rnos ter n11sta ncoasiiio '1 Serà por ventura. etil 
pi'àiHlnÇa de tl)dos estes factos rec\llirmos da posiçiio 
qt.\e a commissão assignalou, e lr .render·lbe 
tiomimagem, e dber·lhe qM . é o melhor. possivel, 
que se acha parlamentaru1enta órganisado, e que 
promette, as:legura todas as venturas ao pai?. 't 

E' mif:ter que olhemos aédarne11te pará a sltua
Qôo em quo ·estamos, em relação aos outros es
tndos do mUIItio. O que .se passa na Europa não 
podert\ vir anttJal)ai:"·nos r 

o Sn. no:oR'IClUES DOS SAN'l'OB: -As agitações 
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que perclorrem ~ Europs, eo_l todo o sentido, ~ensaod~ sobre a · réspostà á .Mla do . tbronô, 
podam .ser contag)OS!ls; a o umco, pelo llHJUo~ o tmha fetto um outro plano de atoqud ou de defesa 
m11i11 .forte baluarte . que se pôde levantar p.tra dos meu::; prmt:ípius ; mas a ~aneira porque 
aegurançu das instituições bi'azilaíra!l, em toda a · ~ca~ou de susteutal-o o meu amigo quebrou-me 
plenitude, é .o credito, a torça moral do~ r~p~e- mt~tramente .nas Irii'ios as armas que eu tinha 
Rentantes do ·elemento púpular da constttu1çno. fo.rJado, e vejo-me na necessidade · de improvisar 

· (At:Joiados.) . .. ·· - afirn .de o àcompanhar. · 
E' mister, senhores, que o paiz creia que está . Sr •. presi~ente~ na re'3posta ao discurso da corôa 

legitimamente representado ; é ~istar que elle . constderare1 sómonte, abflttahindo de tudo 0 mais 
acredite. que seus. ,repteseotatttes têin . a . inJ~~ tres .grandes principias que me. pareceu pretender 
po.ndene~a . necesaar1a para defender os . seus d1~ · co,!lst~n.ar a nobre comu1ísan? : o . . primeiro destàs 
re1tos, quando .se acbetn . compt·omeltldos por punc1pws é a yer~ladeira~illumtáda confiança que 
qunlquer dos ramos . do poder publico. ~· assiUI, a nobr.e commlsHao propoe que a camara exprima 
Sr. presidente, que sé aniquillará a suspeita, a . qt•e extst~ e'!l toda a nação brazileira_ pa1·a com 
desconfianÇa, que são os mais for~ee pro(Dotores o ~eu. pn,mem> representante; (Apoiados.) Ne11te 
da desol'dem e da agitação. (Apoiados.) prme~pw Já vê a . commissã9 que I!U atlompanho 

Qual é a razão por que a revolução .tem .l~vrado de ~odo 0 meu coração, convencido como estou · 
em alguns paizt~s, aba\ando as . mt.us ant1gas e · assu~ co~u todos o~ brazileiros; que a Ulortarcbi~ 
fortes · nAtituições? E' porqu~ nesse.:, paizes o cuushtUClunal represent~J.tiv~ é sem duvida o nnico 
povo não acreuiLava que o elemento pó[)Ular ti- systen~á dtl g\íverno que possa g!lrantir ao Brazíl 
vesse íorç1~ correspondente ás necessidades do a sua lmportancia M n'lu!ldo (numerosos ~poiados), 
· · · · · · ·r én antes tivessem · as~~gllrur a sur:. pr•1spendade futura {numerosos 
a · independencia · necessnrie. parâ defender suas • . . . e a s a m egn a e. ssentl· 
opiniões e seus interesses. . . · menta un~mme.) 

AWmdendo pois para a ~ravtdâde .-ta uoss_a · O segundo · principio consignado. no voto de 
situaqiio, encarando como.devélit"S 08 factos que graças parecell· tne um · pouc~ dubio. Eu necessi-
Sá paâsõ.o por todo o mundo;. de-vemos caprichar · t~va, nettttl parte, d_as ti:Xplicações da nObre commis· 
em dar uma demonstração. de iildepaudencia~ Oru, . 8!\0 ; · ch~g.uei llHlSl!lO a pen!lar.que~ a resposta thiha 
. esta demonstrtiçiio de independeneia, consiste em ~ado .red!:_glda ueba1xo de insparaçoes diversas (digo 
falh'l' como os factos acooselhão, pllrB · não mentir mspnaçoes dos m11sm~s ~em~ros, e não t.>xternas), 

· ao palz. E _se. tenho demonstrado· que os factos de- porque vendo 'l.ue ate o top1co que comeQa-As 
m~nii_trão que a. linguagem . off'erecida pe~a com- propostatJ · relattvas, etc.-; a nobre t:ommissão 
m1ssao é a umca :verdtlde1ra na Mtualulade; é apres~nta um vota de adhesão completa ao mi-
evldente que a devemos adoptai'. 'Não é uma lin· "!~t~rw. • · E eu net~tu . ponto não . partilho a cou- · 
guagnrn de hostilidade, não é .uma liuguagom acre; Vlcçao quo .pareceuter o Sr. presidente do conselho, 
é uma linguagem nobre, digna, clara e franctl. quando . fulgou que esta ex.presaiio de conliauça 

. (ApoiadO$.) Não. é urna llnguageol de 11dbesào, Ofltava adstricta, limitada às ral'!'ç9es e~traugeirus, 
porque soria impossivel dar adhesão, em · pre.. por9~~e . at~ este topico eu VeJo mamfsstado um 

. sença das conaldt!rações que tenho · feito; é uiua espmto dti . confiança emtoda a administração. 
lh1guagem de segurança, de tranquiUidade e. be~ Ond.e eu .Julguoi ver uma inapiração novtt. intei-
netlcas disposições . (Apoiaãcs.) · . . rluu~nte dlVer~Ja daquella que tinbll prer:;idido aos 

Oollocados nesta atitude, ftcnutoii livres para sentH•.umtos tla contmissiio nté e lttào, é . no .t,lpico 
fazer o que o iuterosse do paiz nos aconselhar, qut:1 ~rata das propostas , Eu tão . eu fvrmei. !oito 
setn que alguetn ousu acousur·no~ de de~ertar de 0 P.ruJecto da submottet· à contlideração de meus . 
qualquer bandeira ;. ·ficamos senhores da situttçiio auugos . algumas refiex.ões qu~ rue ()Br~ce poderem 
ara--aeoml'tmhar os .moviwantos .. do_.l~liiz1 __ ~-- p_arl!.:_ ~ ser ~?-Celtas pel~ nobre · cotnuH:->siio; po1s_ que elltas 

acompau ar . 08. o sov rnu. tl es 
taes q~e · d1st1ipem r..ossas. ~uspoitas, nós , que 
sou~os francos a siucoroa e lido qut~reu10s Seniio u 
realisacão de nossc11 votos e prinoipioa, apoiaremos 
completumapttl ~o govemo. . · . .. 

Naull ma1s tltrel pul' elllquanto no tienttdo do 
explicar c justificar à slguifioação dll voto de 
graças ; e concluirei dizendu ao gabiit t!te-_coll~ 

da _ttpreselltllr, cons6rvilo- todÕ ·o -p'iiilsàniõnlo·· dã .... 
nobrt< coruwissão. · · · · · 

. outto gruudo principio que~ me pareceu querer·se 
desenv_olver na respostt\ á f-1lla do throno fui .â 
uecElsstdtule . . tle firmartuos a verdaJe dn l!ys&eliUt 
represeUtl\bvo . A nobre comtnissiio jQ vê, e a casa 
sabe, St>n1 que riectJs~ario fusse qt~a eu o dissésse 
. · . . . . . ' . . . ' 
dll ac_cord!l com a nobre. cununissão desde jl\. 

Ire1 po1s expondo os motivos do minha divet'" 
~encia com a nobte commissii•> ern alguns pontos: 
repito que nüo eshrra preparado pal'a acompanhal·â 
11 c1 turrt~uo em qtH! ellu. se oollocou i por isso o meu 
dis~Ur11o ndo poderl\ ser se.niio um aponttt"do de 
pertodos desoounexos. · . . · 
Dc:~sde já direi quo tendo er~l vista aqueHti graude 

principio, is~o é, "' nut:ional.idado tlo iiyl!temr. r~pre
Sdntlüa vu, ío1 que me reaolvt apreser~tur ao gabmete 
pleno tl oomplt!to spolo. · . · . . . 

· Convtlllcido, Sr . presidet~to, de quê a prtmetra 
twcesHitluda <.lo pulz á tlr111ar ·llt> o sy11ioma repr e- · 
~tlULtttlvo, polsqutJ é deHs~ lirme~tlt!Ud eu ooDsldttl•o 
IJU!l l.t11 dtl_llllHOtJr a oatuolliJtt,le puru as lnstltulçõall 
1111\ls alnutl du ttuu utU:I ul'lplrt;çõtiS u~Jrusnntn •laa 
pol1) llúba•tl lltUI!(11 1 llllplri\Q~Utt quu podolln oxiatlr 
tHll um v11go iudutl_uhlo ~·~protlentado l)ehl P"lava·a. 
-i 11u e penuencia. · . . · · 

Outla um julga IIUstoutar a e~a iildependencia., 
dt~sln ou daqut~Uu. maneira .: alguns l\Cteditlio que 
<lüo prová d!l maior inuepündt~uoia lle oaraQLor 
afnstaudo·so por ex.am{llo do pansamonto de uma 
maiot•ia ; outl'os ãcl'oditão que dão oste si~nal 
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um gabinf:te. Portanto jã vê . o meu nobre Brnilro 
que,, para . evitilr os . males que _elle dl.sse nao 
ser unposS1vel apparecerem n? pa2_z, mUlto mais 
concorrerã a verdade, . a re11hsnçao do systema 
representativo. Ora!. a riobre 9ommissão rt>I\O· 
nlíece e confessa OllG ~>ó uo prOJPCtn de rflsposta 
é. falta do · throne, mas no se•t relA.t.orio que 
acompnnhou & propostil das incotnpalihili,Jn1es, 
pilrque ahi está i.giJalmenta a. utàioria da com· 
missão da resposta A falia do throno~ ctlnfessa ••• 

O Sn. R. nos S~NTOs:-.E,.tâ só· um. 
O St~. MAaiNH'1: ....... Devem estar c.lons. 
O Sa. R. Ms SANTOS : -O Sr. Urbano · não 

Está assigna•lo. 
O Sa. UP.BA~o:-E11 estive doe11te. 

O Sn. MARINHO~....., Eu niio sabia desta circum· 
stancia: entr~tailto aproveito a occasiiio para 
fazer uma pergunta solemne, e é se o outro 
membro não nssigno11 porque uãl) concorda com 
os <:utros dous me ro · o • i~'> ão · . 
só porque estrve dot-nte?. Mas creio que a 
commissão devia necEo!ssariamente conferenciar · 
entte ~. · 

O Sn. UnaA.No:- Não conferenciou. 

O Sn. MAÍ.UNHo:--,. Foi uma falta bastantemente 
grande, e seria cnnveniente demorar antl's a 
apresentaçã'l <lo parncer, . porque, · sHnhnres, ê 

·preciso que a màiC'ria e minoria da casa se 
t'Xhemem por seus principios. Se ha na. casa 
uma maiorut, o que niio sei, porque a camara . 
foi refürmada t>m t::Uil grande parte ; ~e ha na 
cam~rR maioria. que recElbu estes dous gr11n.Jes 
principios que o paiz reclama, e est!\ p0mpta 
!l dtereta.r estas lnis urgentisshnas, que com~ti, 
tuem ·. h<•le no pa:z de todas a mais "Ut'!ZPI'ite 
ncaeAsidade publica, isto é, a da reforma judi· 
clarin e clns inc"mpatibHidRdr91 manife~te·se a 
maioria, e do htdo f!Ul •1ue E'lla asUver estarà 
o lndhilluu que tsm a. ll'H•N de nesta ocousiíio 
!il~ dirigir â C~Antaro, e o la~_\u opposto cousidt~rllr(•i 
como meu adver!lak·io. 

Para que o sy~tema represeuh~tivo se torne 
uma rf!alllade, eu considúN dR . molor Ul'g"ncia, 

1 "'' *'··- ) tca ma - o n: ot·ma. .. 
judidarla é outra de tnr.ompatiblti.1ad!'s. Ei~
aqui, meus seuh<•t·i·~. as unicas quel4tões. ew 
que cumpre 1 xtreuo~tr a tnaioria e minoria. 

.Ar.ouNs Sn:NH•lRil:s:..:..Niio sãor ~s uniens. 
O SR. MARIN'HI>:- Srio as unica ~. porqu<' siio 

as vard~adeins que~tões dtl priticipios. 
UNI!!s ACHA.oo:- a mutias outras. 

O Sn. MAntNa:o :-Bem, venhilo ~ casa; Nc.tre· 
mem·nos ellas, mas ó que me parar-e inco1~vei11,mto 
em o r-ystAma t~>pre11entativo, o que me parece 
nfiu Rer por UHlll\lira ülgUIDQ util llú ptaiz, é qtle 
no casl\ se f,•rme uma m~iMia ~o. , tru ou a fnvoa· 
do v<1to de graças, uma mnll}ria t:ol\tra · a lei 
das incotn patibilidades e outra contra a rf'fnrt.nt• 
jutlicfaria. 

Seubores, o VlltO de graças, forii\Ulll sempre (\ 
~ol\tica do gabinote : a camara, ou ncuita on · 
rt•jelta esta politicR. A pulitica . do ~ubillda Pstá 
formulada em h'At~ grandt!S 1•rinciplos, isto o,· 
~ reHlictadt~ do ~ystema rnpr«l~entati v o, P•'t'qUI1 
t«>dos mnfs ou menos jâ sNJlimos os. mnJPv•>lils · 
dloitos da llraohina infPrual d•1 !Ai de 3 tio 
bozembro. Ora, a rt•VC'Igacllo dfl~~aa lei, nu, · pnl<' 
tnon0s o aperftliçollmento da Mganisnçno ju·lidtHio, 
é se.nt duvida uma dhs condit:ões inuisp.o nt-i!lVHI~< 
para a toa\h\ndo do ~·ystoma rupres!lltll\tivo. Nó!> 
cúllhlicetnos . qtto hn um 11t1tro prihci!Jio vit11l, t• 
~ a re!!tt•icçiio na fllegibilidad~c~ dn a gu11s func· 
clonnrioa pul.Jllcos. Ei11 uqui u pnlitict\ do triillístflrio, 

~ ~ - . ' ' . • ' l 

. provinr.iR que m?. fez a hnnra. de nomear seu 
. repres~n~ante: pohh~a f(ll~, eu o direi francamente, 
me fm lmpostR rn~nto «ltra~·.tamentn P•)r aquelles 
que me commettêrao · o mandatfl de. representar 
a naçi\o, Portanto. meus senhores, se· por von
tnra ~ C>lma.ra .e os mflus amigos não me quizerem 

· oc!lldJtar, rt,•re: que fallo pllra o pniz e para 
mmha provrncJa. 

VPndo pt.lrs um ~n.binete qnn resume no discurso ·· 
da .corôa esta. P',htwa, ~StP.s gr!l ndes principios • 

· vendo um gnb1Mto qu~ op!esentá immeliiatament~ 
proposta~ para a r••a.hsaçno.:.dessPl? principios, 0 
". Jf1~ apo1o a esse. gahwete nao podta ser duvidoso, 
apo1ana a es~~ ou a o~tro <)llalqucr gabinett~ que 
um~ ta! pnhttcn seguasse. Ml'ls ~SSfl apnlo se 
tornL•u mtei~·ame~te consolidado no meu coração, 
'lu.audo ~u va munt~E·st~da por um faetn estrondo~o . 
9. m.Leuçao dos J?t'tuH~Jro~ ministros da corôa para 
rflalJs,ar este~ principio~, chamaod•l para o com
plt'tame~tto do gabinete aquelle que pou,·os dias 
antes twha merücioio a nomeação quasi unanitne 
.da ·can1ara dos de utatlos · · 
ra 1:1 os (apoindo$), e cujos priucipios nao podem 

ser suspeitos. · 

o SR. Ronai:ou.Es nos SANi'os: - E' estrondoso 
. este facto ? · 

O Sa: MARIN!lo:,._..F.,' trio f>strondoRo que eu creio 
quo pot tal é con!>tder>~.do eril todos os parlamentos 
do rnu.n•lo. Nunca pódu deixar de ~er um . facto 
de~ulsJadamente ~xplicit•l e sumrnamente ·· ~ignift· 

· cah~o em um pa1z · npresentativo a chamada do 
ltl'eShlcnte da camara dos COotmuns, OU dos depu
tadi'S par·Q tom·.\r parte nos consAihos d11 ccn~a. 
(Apoiados.) · · ·· 

Ei~Hlqui pob, Sr. presidente, o que determinou 
O U)C'~ apoio Qto gnbiuete; eis· aqui 9 raziio porque 
eu nao .. acompanb? ao meu antigo . na polltiea 
nr.pectaule, que lisz tJUe !'ie cnntéil'l na respostl4 á 
f~lla d ·> th~ono. PtJço.lbe que. cousiilere se nas 
ctrcumst~~~~otas tu~tuat'S tio puiz couvém utnapolitioa 
l'X.ped1411lé. . 

Ser~ horfls, ns cir('.llJn:ota ncins do Bt azil cullocàrão 
11 lug.lsllltur·a passada 1·m u.ma pll&lfiiO .. anomala. 
De~<WJtlVBill•Js, mas UUil podtamos fozer o be.m que 
o. J!BJZ reéltlmava' ~t~ntfaml)s, eborr.vamos ue'não 

.. - -· ·'- -~ ~ .. ·-·-~ ...... ''. ncesllotaosp.,rare!la 6AMr 
o. ~'y;tt)tnal rt-preRentaliVl):~mi•Ni · p"f~iV.-il)-;~--·preciso 
t.h7.ÓI · 0 fraiiCQJ'Il911tt•) I) d.>SCrtJUito ciP partidO liberal 
e do-1 bomena QUe tlnbão procla•:~atlo oontra a~ 

. kls que n Plliz não queria, porq•• ., em fim n(lm 
t•!dos u,;tavão nu!! circum~tanoius .1.1 podt>r avaliar 
a. nl'llinth·nsa pnt~ição om qu!4 · ~>11tlio . se Rcbou 

.. collhcauo ll CtHllf\ra dos Jeputaclmt, Dessppare~eu 
. . , ~ lliQ a, Vf>IIIOS Utnt\ 

cans:u·a dt~itu confonnH aH regral:t p1n' alia me~ma 
~WP.SI\I'ipltH:I, ()~ dtlpUtatiOS de i xt\ri~O <le ~t>t• ftlhüS 
da llOiil!ia. O palz quer, reolatna doll~>s o cum• 
pl'im•mtc, tle ~tUus prámessas. E o que. (Jilt'rds · 
que responda á miuha PI'OviUciR, ao Brazil, aos 
1uo~s couoiJad1ios, quo, uomt>si.tdo·mf:l, lntl impu~ 
zera;\ o devt'r de promover com todas as mit.has 
Í•lrças a rdorma dessa lPgisiaoi\1l, qua\\dó me 
p~'rguntRt'em porque raziio deixoi de apoiar .um 
governo que fui o primHit'o qu~ depois de 1845 se 
.No O•>lloct.\ra à frA.nte das rt fMmns quo o palz 
tf'ln l'AOIIItlllHin? D•r· lheH · lwi -Hu quorlu espE!rar ' 
IJ.ào de tue p~·r~untar"-'e nós te mandnmos para 
a o•,•uar!l dus tlopu~a,~os para ~"parar 'f Nilo, meus 
Stlllllllrc'S: se u IIHIIISltlrhi nao mnreco o ttniHIO 
apoio, St>jamó, franco;~, digamos·lhe qne se rt•tire i 
mn!l baRtt' de ('Xpt!ctutivu. · 

O nubte depull\dn comecou oonfiH~t~nndo o que eu 
m1n !•spt•riWi\, DHiSe elltl!-itós liuu temo~ falltos 
paru d~acot•flllr .... 

O SR. RoonH.lUES :v.>s SÁN'l'os:-Pill'ti tllprovut; 
O St1. MARit-tuo:...:... He~l; pn.ra reprovnr, para 

' - . 
I 

Se11hores, nté ugnra eu que Olllquanto 
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um indivi'd~o não tinha praticado um acto pelo 
qual devesse set accusado, era de direito, era de 
cnridade cbristã súppol~o ~om. (Apoiados.) Appa
reca agora uma nova log1ca, contra a qual eu 
clamo. E' anti-christà, antl-evangelica a logica que 
diz-não tenho f11ctos pat·a atacar; mas entret!n to · 
não os quero snppôr bons. · 

abusos que ainda infelizmente . o p~rturbão ; cón
vencida como ostâ a camara dos deputados que 
a justiça é a prímefra . necessidade dó paíz e a 

· liberdade do povo a principal condição do . sys, 
teJ!la representativo. ,, . 

O Sa. RoDRIGUES Dos SAN:I·•Js:-Mas tenho para 
suspeitar~ accre~cente. · 

O Sa. MARINHo:-Ah I o suspeita, os juizos te
merilríos tambem são. muito condemnados pelo 
evangelho. (Risadas.) 

Porém, meus senhol'es, qnaes são os factoA que 
apresento o rntlU amigo, como motivo de descon- · 
fiança? Por eRta occasião . n . comniissão me per· 
mittirã que lhe . diga ainda . que nr>. pJojecto de . 
resposta á falia do throno encontrei a mais revol
-tante injustiça. Diz a commissiio, quandll trata 
das propostas, que ellR aguarda as propostas 
a_nnunciadas, . q~1e serão boas _se po_r ventura c~n· 

cie purificar o systema representativo. 
I>rimniramenta, não . me recordo de discurso 

n&nhum em respostu: ú corôa, approvado por um 
parlamMto, onde fazentio-se refetimciã ás pro
postas arinunciadas pela. corôa, se niio emitta um 
juizo positivo. · 

0 Sa~ Rol>BíGUJI:é DOS SANTOS:~Nào apoiado. 
O SR. MAíUNao:-Eu não sei como no voto de 

graças qttér a commissfio .que a ca.rriBra emitta 
um juizo (porque é setnpte um juizo), primeira-

. m~ntA dA desconfiança · das propostas, e em se• 
guudo lugar · como oão acrealtando (o que é a. · 
mesnia desconfiança) qne ellas . possão conter o 
.que a commls"ão quer quo contenhilo. . · · 

SüppoltbRú1os que c.om eft'elto ellaa niló contém 
. tUdo quanto é necessarJo · para a. raalJsação do 
~rande fim que a . com missão e todos n6'3 . temos 

. ani vista; a discussão dellas nos orientllrã, emen· 
dal-a-belilos. Mas a commissilo falia como se 
uma proposta apresentada pelo govArno não li· 
vesse de. m.erecar . senão um simples sim Ott m'lo, 
A este. top1co formulei uma emenda que submetto 
é eonslderaoâo da commisfliio,. a .qunl, cond!Jzida 

ó digo -na- minha emttndll ;,quiUo que está no~ 
estylos e convenienciaa paria montares dizer-se. 

Peoo â camara que r~ofllcta . se ella pôde dizer 
·. nn ruspo~ta o quo propõe a commissão quando 

as propüslaR annunciadfls jâ foriio aprescnt~das 
depois, e quo uma dellas jll passou pela revisão 
de uma oommiesão, e foi sriomettida ao juízo da 

. o a 1 os ~ camara p r am a em 
duvida os prhicipioij quo as pr(lpl•stas corltém, 
quando· sufficiente tempo jd . dAcorreu depois da ·. 
a.presRntoçào dallns, que habilita a comi.níssi'io, 
e a camaro. pnra julgar da sua bondade on da 
Blit\ imper·fei çã u 7 Orciu que a camam cõlllfilotteria 
a maior da tndns aR inconsequenclas se por·ven
tura npprovasae . este topico da resposta A falla . 
do thror1o. E' por Isso que eu o redijo neste 
sentido: . 

(( As pl'opostns relntiVIlS a lfli de 3 de Dezembro 
da 18~1 .ti â íhcoulplltibilidode dn eleiQiio do nigull8 
fnnoclonarloK publloos nos lligllrfls Am que .oxercAm 
jurlsdlcçt\o e outorldndo sondo pola càmai'l\ dos. dP.· 
p)ltados uttenta e aou•·adanwnLe cor~ ~ tde•·adall, .• ll 

Eu pararia aqui, e jitl~lltia ser 1sto tlln'' suO\· 
cl!Hllo rE1~P•lSln : tnae como quot'tl acompanhar aos 
meus nm•gos perfeltlsshrlalnenta em tndo o seu 
pe11Slllilanto, reMbo ulndn o pensuinento . do pl'o· 
]octo de resposLa, redlglndo· o Rómente por outra 
Jl>Ri>eJra, de ·Rorte que a omouda é da simples 
redacçii.t>, e continúo: · · .. 

« •••. afim do reduzll·as a a ctos legiRlnlivos 
quo oonilignotn os n\elllores meios de a•·antir·se 
f\ se uran rt ubllca e a lib · ·· · 

e pur1 ctn-se o exercício do direito eleitoral dos 
'fOMO 1 

Esta emenda me parece conter por intà.iro õ 
pensamento da. cómmissiio; parece-me estai' mais 
nas conveniencias parlamentarés, e -exprimir 
aquillo que a eamara de'Ve levar como manifes
tação de seus sentimentos ante ã. coró!l. 

Outro periodt, ao qual eu dei tambem ~ó.mente 
uma nova redacçiio, é aqueUê que trata de severa 
economia. Aqui eu peço à attenção do meu nobre 
amigo por s, Paulo, porqtté .qüéro flizor·lhe notar 
a injustiça que ainda Rgora na seu discurso fez 
ao governo. . · . · · 

. · O meu nobre amigo atacoú o gnbiMte por anti· 
Eiconomico. Eu t>Bparil'\!'il · que ellt! apresentt~sse 
uma lista de .factos pelos qunes nos t:on vencesse da 
falta do economltl havida nas diversà~ J'eparti
ções; ma\! o .tneu rinbre amigo nos npresent<Zu 

I . 
. a!) verlio que se enganava absolutamente. Di :iSe 
ellé:-a prova. é que o orçamento actu,RI pede 

. mais dinheiro d~ que. o passado.-- O meu nobre 
amigo ilevia. acompanhar isto Mm provas, dizendo
(li'azão êporque o gabinete fa~ tacs e taos despezas, 
}lédà dinheiro p1ra tneS e tReS disperdicios; tnRS é O 
que não .fez. O fReto .é que o. orçamento do anno 
passado c:ontlnha uma cifra igual, ou talvez maior 
do que o presente. 

O Sa. R. nos SANTos:- Não apoiado. 
O sa. MARtltao:~ Perdóe~me : o corpo legisla· 

tivo supprimlo a verl)a pedida pelu gabinete para 
pagamento da amortização . dtt div.id(l externa : 
e eis a razão parque a cifra do orçarneuto dl" 
minuio, Mas demos de barato que este ergumento 
não valha; apresentarei outro. · · 
. Não .era possivel que o (trQamento actual con
tivesse uma· cifra igual ao orçamento P.asaado; 
porque n legislatura passada decretou âespazn11 
que era preciso consldet'ar no orçamento, porque 
o minl.sterio não pôde a seu arhltrlo deixar de o 
fazer para levar a t•ffaito as despezaa que o corpo 
le ialatlvó creou. 

queltà ded'uzjr da cifra do oroamento faltl\ de 
economia da parte do governo, ·Qchar·se·ba em 
erro quem destE.' argumento hmoar milo. . . 

Eu . pois, Sr• presidente, /ulgltel conveniente 
redigir este · topioo pllla rriane ra pl'lr que vou ler. 

« No paragrapho qtte começa- à severa eco
nomia, etc., ...... flUpprlt11a-se a,palavra-sagundo ;-
em ugar o-espe a- · - o ll :- .. 
milo .se us palavras- por actos significativos- e 
conclua.~sa de!lttl modo-se most·rarâ .possuMa. dos 
pateruaes deslgnioa de V. M. Imperial, e attiHI" 
d;}rt\ como convém aos interessaR materiaes d118 
provinciRB. 11 . .·· · . . . . · _ .· · 

Su r primo a palavra-segundo-porque nuo me 
parece muito regular, faUando-se"à corOa-:- ~iz+1r · 
-l:legundo diz vo~S:l Magestade. Quando ae. diZ .... 
segundf> diz Fulauo~envolve s~nr.pt•e uma duv!da; 
-e não acho dec{lnte que a camara se exprtma 
assim a respeito daquillo que a coróa tem asse-
gurado. · 

. Em ·1u!lar de-esper-a-:-digo-cott.fia. ,_ Ett sou 
franco. Jd deolnrei quo tenlJo confiunoa · no 
ministl1rio. Ndo vejo mesmo . razão p•tra que a 
cantBI'ü dlllxe de dh:e1' ao gabinete aquillo que 
t11m conlltRntfimente dlto R. t1idos os gabinetes. 

Supprlnw tlunbem as palavras ....,. por actos 
significati'IJos. Parece-me isto U!l}a exigenuia, quo, 
a dizer a vord11do. podqrla Ir. mas que nilv 
slp:nlfioa de certo um. penBBlllento. · · 

Ohamo a aUenç11u da oommlseilo sobre a ultima 
phrase dAste topioo da minha emenda. A faUa 
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pnblfcos, ha de attender á prosperidade .material 

. das. províncias. Qual ê o motivo por que a com
missão supprimio uma resposta . H esta phrase ? 
E' ella .pouco significativa 'l Não temos aqui ouvido 

· queixumes de deputados de düf. erentes província. s, 
de que natla se faz . para melhoramento, pot· 
exemplo, de um porto; ou para n reali!!açiio de 
uma obra publica de absoluta necessidade 'i Quer 
a comwissão vot.ar as proviucias ao es4uecimerito 
dei· corpo legislativo geral? Não posso consentir 
nisto. · 

UM Sn. Dl!:PUT.&.oo:- Não têm sid(.\ esquecidas. 
O Sa. MARINHo:- Peço á com missão que t'lceitã 

eata phrase; é bom· que o raça. Não demos a este, 
ou a outro gabinete um argumellto parà elle 
dizer : - como· quereis vós, prúvincia&, que o 
governo cuide do vós; sa corpo legislntivo, quando 
à corôa promettia destmvolver vossos melhora
mentos, julgou dever supprimir este paragrupho. 

. Ora ~a!Dos a? g~ande topico do. iguald,ade na 

· opiniões politicas. . 
Acho-me embaraçado · para responder . a este 

· topico, porque eu, qt~e já formava o mais ele· 
vado conceito dos membl'os da· com missão. es
pantei· me diante da habilidade. ·que ella apre· 
sentou na redacgiio deste · to pico. (Risadas. l A 
commissão como que)ul~ou que o com()ate nesttl 
terreno não lhe sarJa tavoravel, e olhou pat·a 
elle como um inimigo inutil de combatllr, ou um 
amigo insuftlciente para lhe dar a mão ; e apenas 
foi .àndando o seu· camlubo . mas pet·mitta a 
commlsaão que eu a vã buscar pela mliu, a con
duza .ao topico·• da resposta 1\ falla do throno, e 
lhe pergunte mu!to categorlcamei.tte . ...;... Bastar!\ 
que se dtga elm.plestnente uas uircumstancias elll 
quo tem eataclo u paiz, e em que .ainda ae acha
• a justlça e a tolarancia politica SilO deveres . de 
todos os governos r.eguhirt3t! 'l » Eu perguutarit\ ll 
coulmlesilo o qua entende por um governo regular 1 
Governo ra{(UIIlr é o do · g• ào . turco (,·i$ada$), 
governo regular é o da Russia : ~ ha nellt!s tl)lo-
rancill T · 

UM Sa. DEPUTADo:.-. Deve haver. 
O Sa. MA.RINno:- Seria o w>verno obrar eontl'a 

suas proprlas instituições: o ~overno de11potico qu1.t 
admlttissu a tolernncia polilick 11erta um f{OVerno 
auiolda. · · · · 

· Portanto, quando a cotttmlssilo diz que « .a 
exacta · distribuigão da jusliçu o · a tolara11ola 

olit.lca é propria du toc.los <)8 governoK refotUIIlres, >> 
a e e mHth· l e I 1ãu d z d 1 

.ou que o que quiz dizer nilo usLt\ consignado 01u 
suas palavras. . . 
.. Se a commissão qutz dizer c< a exacta Jistri· 
bulção da justiÇa e a toleranola politica silo por 
sem duvida deveres do governo do Br9zil, » por 
lsso IJ'Iesmo que é um governo representativo, eu 
aotJito a definição porque só nos ~·,verno~ tepro 
sentativos é que se pódu admitttr a tuler~tnoia 
lJolltit!a; porque é pràciso suppór o paiz dividido 
em d11as opiniões podendo cada ·uma dellas ex· 
prlmir-tHl sem oflender a lel ; porque é d.evor do 
governo representativo tolerar a opinião que está 
fóra do poder, e consentir, permHtlr que ella so 
exprima por t•1dos os meios que uiio fOrem con
trarias à ordem publica e 1\ segurança ~eral. 

Porém a nobre couimissilo, que no seu projeoto 
de voto de graças diz que esta di~tribulcào da 
justiça é como muito orJinaria, l'epeto em outt•a 
parte : te A justloa é a ~l'imeira neoessidtlde t.lo 
patz I» E a uobre comm1ssão que teve de apre• 
seutur parecer sobre 1t l!roposta das lncolllpatlbl· 
lidudes no aau relatorto, diz : <I A justioa é a 
prhüoim necessidndo do paiz. ,, Se vós rucouha· 
ceia ~ oonfel!sals que a justiou.. é u prir.naira 

.V ~onfessar que a Justiça nilo é bem. athuinl~tradt. 

no pai~, como é que não dai~ o vosso--amen....;.; a 
!Jm . gab~uete · que dlz.: - Eu reconheço que a 
JUS~tça e uma necesstdade d11 paiz, e. eu quero 
suhsftl.zer a esta necessidade ? . (Apoiados.) · 

Setlhores, ou não.· Cl!mprehendo, fallo franca
meQte, a nvbre commissíio. Repetirei uma e muitas 
ve~es-:-nós todo~ reconhece~;ls que a justiça é a . 
pnme1r11. necessidade do pa1z ;-:-- mas se a justiça 
é . a primeira necel:!sidil.du do paiz, digamos ao 
governo que está compenetrl\do desta necessidRde, 
e quer satisfazêl"a, contai com o franco a decidido · 
apoio da .parte · dos representantes do mesmo 
paiz. . · _ · · 

Já vê a comrrtissão que este topico não pôde 
se•·. approvado pela caniarA, porquo envolve uma 
iujustiça fl.Hgraute, Pl•l'que decliua a discussão de 
uma mataria importantíssima. 

· Diz a c'ommissào :..,- a tolel'ancla tambem é um 
devat de todo o gover11o regular. Primeiramente 

· nã~ arlmitto em bypothese nenhuma asta propo
siçno-governo regular neste c1.1so • .....; Se a com-. - . . . . ~ 

de um governo compenetrado da sua sublime 
missdo, de um governo generoso, de um governo que 
ttJU\ ::onflança da sua força, porque é sô o fraco que . 
se torna intolerante por nocessidade,-.entR:o muito 
ben1 ,; ~nas o modo por que se exprime, não posso 
adnuttu • ·. . · 

O oratlor responde a varias . apartes, e depois 
oontinúa : ·. · 
· Emfl~, Sr. preslde~te, a posição em que me 
acho extge que. eu seJa muito moderado e parco 
em palavras, po&ição que se. torna para mim 
tanto msis difficil quanLo eu tenho n~oessid11de 
de. não . diroi combater,- mas de sujeitar aa 
minhas refloxões â . cunslderação dé meutt amigos, 

. l'eflexõés qu~ estàu h1teiramente em desllarmonia 

. com o que elles escreverão na resposta ·I\ falia· do 
throno, 

Porém, sAnhores, tem ·· com effelto havido 
constantemente no Brazil .justloa e ·· tol~:raucia 
politica T Se ~u assegurasse uma tal proposição, 
devvria (Jer lançado para fói'a desta caaa. como 
luuco~ como · esquecido .de Lodos .os uxcessos que 
têm tldo lugar no Braztl. (.Apoiados.) . . 
vQi havel' justioa e Lult<rancill? 

o Sn. MAniNIIO~ _.;Sr . . deputado, neus permitta 
que V. Ex. Stljà chnmado para org 1nisar um 

. gllblr.tite. ( Hilar&da<~e pt·olongada.) S1:1 fosl!e o oca· 
sido ditls01 se a CQU88 que .. plo•ileaJiiOK fOtlSO do 
ministerio e não do po.iz, eu podiria aos. Srs. 
mulislros n e se retira~stim e dtJixassllm o nobre 

eputado u • gan sar um gu nete1 . e entRo muttos 
lhu. pargut,t•trião, tnl voz com muita razão, . se e~:a 
de .iustiça e Lulerancl11 a . sua l;lllli.ti~'"'· 

(Ha tc.m aparte que nao OUV\mos,) 

O Sn. MARINHo:-PartHla que o~ nt~bres depu· 
tados Ctm:;idurão uma iujuria o dizea· quu se 
da1:1eja que algum delles ~:~~:~ja chamado para orga· 
nisat' UiD gnbinete I Pois eu dtlclaro 4ue estou 
prompto. (Risadas.) Hei dê lutar com muitos 
etnbari!QOB, hão du fazer · me as OHlsotas p"rguntas, 
e. a consciatloia .que .teubo é que sE>ria iUipussivel 
satisfazlll', assim conw é o actual gabitiete, e 
qualquer . outrti que sa fr.u·me: a uonsoieucia que 
tenho à quu eu serin aqui zurzido â direita e á 
es~uerda. (Apoiados e ~·isadas.) , 

(H a varios apm·te.~ qzte nau otwimos.) 
. O Sa. MA.t.uNU:o:-- Os llobres deputados nito 
admittom qut~ huju uma ópooa no mundo em que us 
opi'liões se regenerilo; a regeneuçào está na 
ex.ndn dislribuil}ào dtk justiçl\, na. toleranciu das 
opiniões politicas1 e na urdão de LoJos os 
bra:ziiEllroe pnm flrmarom a monnrcbia. constitu
tii<•nltl represontnti v a. 

para 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 14:52- PÃjgina 13 de 13 

SKSSAO .KM 19 DE MAIO DE 1848 107 
Ou'l'ROSR. DEPUTADO:-Niio é uma necessiriade; · 

o systema existe entre riós como deve existir • . 
ÓuTRO Sn •. D.mPUTADo:-A monarchia .está fir· 

mada; · 
. . 

O Sa._MARINHo: 7N.ã~ •ligo que nao estejil, mas 
a questao é dos pnnc1p10s, e é saber se o ~ystemn 

O Sa. MARINHO:- Bem; tenho esta agradavel 
presumpção, fundada no caracter dos lndlviduos, 
na alta posição que ocoupiio, e no respeito que 
a c~·la homem devo: e dizei·me agora-qual .é o 
motavo da voss.a descontlanil&? · . ·· · 

. · Depois de responder a alguns apartes o orador 
continúa. 

• l'epresentativo existe antro nós consolidado: éu 
digo que não, e a ràzão é porque AS leis 
desorganisadort\s ainda existem. E' · preciso quo 
se firme o systema con!:ltitucional, que ~e cumpra 
o que está escripto na crmsti tuição, e que não 
consintamos que o governo saia das . raias da 
administração, para darmos garantias aos cidadãos, 
afim de que elles mandAm para aqni seus legi· 
~iinos representantes. Eis·aqui a verdade da 
epoca. · 

O Sa. J'osE' DE Assis: -Nisto estamos todos 
conformes. 

O Sa. MA~<INHO;-EnÚio com•) .. . . - ~ 

toleroncili politica é uma banalidade ·'l 
O Sa. Jot'E' DE Assis:-..0 que . se quer é uma · 

exacta definiQào de tnlerancia politlca. 
O Sa. MAtuNHO :-Eu vou satisfazer ao nobre 

deputâdo. · 
.· . Tolera11cia politlca entendo restrictRmente nestes 
ternws.;_que o JlOVerno não mande esbordot•r um 
r&daotor quê escreve contra elle ; ·que o governo 
nilo persiga um · emprega.to que aliás sem usar 
nem dlrecta nem indireotamente de seu emprego. 
ernltte no seu exeroic\o de cidadão uma opintão 
contraria ao pensamento do governo. 

U111 . SR. DttPtri'Abo:-Até aqui 7al bem; para 
dlarHe não ugradaré .a multa gonte. . .. 

O Sa. MA.amuo:-Não cuide o nobre deputado 
que eu tenha arrillre pensle. . · 

UM Sa. Diri>oTADo;.__Trate das nomeações. 
O SR. MA~UNHo:-Nao era preciso perguntar a 

mim por 1sto porqut1 estl\ entendido que eu. 
homem-dó i'ystema · representativo, que até hoje 
teuho sido membro do adido liberal, e esp9~o 

toleranoi•\ politloa hmçar mii.o de .um ariversarlo, 
o oollooal· o em lugar eminente. (Muitos e re· 
petidos apoiados.) · ·· - · 

Ur.i Sa. Ds:PUTA.Do :- Menos para o ministsrlo: 
. póde·se chamar para o ministerlo um adver· 
Mario. · · 

O Sl\.1\bRiNilo :-Vou dnr·uma raspost.a cate· 
goraoa e ver a e ramen e par amen ar. uan o 
dll(o - advtJtéario politico __,devemos entender 
tOdos os que 13stãl) ooliocados na posição dA 
sustentarem eonstnnt.e a porennomenie prinoiplos 
em manifesta opposação ao pensamento que. se 
pretende realisar ; mas não possó por ·maneira 
nenhuma fazer applicar desta principio ao caso 
que os nobres deputados pretendem : to, norque 
vi na falla do throno, q~\e de certo devia ser 
discutida por todos os ministros, o pensàmento · 
liberal .que nós seguimos : 2o, porque nas pro· 
postay, apre.sentadas pelo presidente do . conselho, 
exls~e o prmclplo mais Hberal que poderinmos 
deseJar; 3°. porque respeito muitt> todos os 
membros do gabinete, ·para. poder persuadlr•me 
de qu.a elles uolollmeute, pelo desejo das pastas, 
se qu1zessem conservar em um~ poslgiio anomala. 
E finalmente porque eú declaro. fraocamenLo diante 
do paiz .e da camara, que tenho plena cQnvicQão 
de q~e no miniaterio exit1ta unidad~ de penliamento 
pollttco. . · . · 

O Sa. Ronnmuil:s Dos S.A.NTOS : - Isto ó prestlm · 
poào ••• apenas uma suspeita. 

O Sa. Joss' DIA Ass1s : -E' uma 
preaumpçau. 

Senhores, · eu julgaria tomar diante do paiz a 
mais tremenda responsnbilidade se por ventura 
deixasse de prestar o meu apoio ao gabinete 
actual, porqó.e homem de princípios; e querondo 
sómentll a realisaçãll de prtncipios, eu não sei. 
que resposta !latia a · quem me perguntasse por 
que eu tinha feito opposição M gabinete que se 
tinha posto á frente . destes princípios. Quando 
no legislatura passada nos queixavamos cons
tantem.ente de q11e o ministerio se não pun·ha 

·à fre11te das camaras para reBiisarem ~eus 
pensamentos politicos , rejeitaremos nós agora 
um . gabineLe que se põe · á frente dog prin-
cl ~R'l . . . 

animo pata não reéusat o meu apolo ão minis
tetio actli.til, é o prot:edlment.o que · e.;:aba de ter 
. para ct>m o minl!\tetio o senado brRziletro. Nós 
conf:ltituimos urn. partido no paiz, e .não é. só nesta 
catnara que éstão os orgãos, os represeiltantes 
deste partido; existem. no senado os mais dis
tlnctos, os mais qualificados ; nós temos alll 
reprMentantes legitlmos de todas· as nossas 
opiniões e interesses, e temos talvez homens <lue, 
. dada uma crise. por seus serviços e experiencia, 
devião ser chamados . ~ara o minlsterlo de pre
ferenoia. a ·nós deputados: entretanto vejo q1te 
alli O$ meus amigos é antigos alliados, os Srs~ 
·Paula Souza, Alves Brancu, etc., a quem presto 
·a.:toraçi\o e respeit.o, approváriio o voto de graças, 
e. nenhuma palavra . disserão contra . elle. No 
senado não se fez nenhum reparo sobre a polltica 
do governo. . 

E hei de eu sepf\rar•me de tiio dlstlnotos ama
dos para sustentar uma posloão nesta camara, 
que se tornaria sem duv.ida falsa, porqu~ não . 
teria eoho, nem. representaute no· senado, porqu~ 
talvez o não tivesse no I;J&iz 'l :Declaro que a.inda 
que 8l\ tivesse conscienl)lQ de que o devar mar· v ·. . . . • . 
dlant.e desta responsabi idade, pela coneiderQgão 
que . acabei de .. Jazer. N.o.te a oamar~ . que .l)ntes . 
do complemento do ministerio o senado julgou 
dever adiar fl resposta · â falla do. thrOno, e depois 
de completo o ininlsterlo, o . aenado a approvou 
sem que se emittisse um voto s~:~quer de obser
vação ou opposioão. lato indica que o senado estA. 

oonsidt~ro·me ligado . aos meus alliados naturaea, . 
sustentando tambem o gabinete. 

Oc.noluirei, Sr. presidente, pedindo perdão aos 
meus amigos se pude . dizer · algumas palavras 
que . ós Ulortitlcassam , ·na certeza de que não 
está Isto nas minhas . intenções, nem tàmbem 
impunhar uma bandeira de commálldo, qué de 
cert1) ficaria muito .mal na minha mão, nem 
toruar-me por qnal'luer consideração no*avel. E' 
o cumprimento de um de"er, e não um combate 
que engajo com meus nmigos, pedindo-lhes por 
bem da causa publica que ápprovem estas emendRs. 
Ahi vêm, meus senhores, as matarias, que hão 
de trazer t\ camara a sua divisão natural ; guar
demo-nos para estas questões, mostremos ao_ paiz 
que . queremos sinceramente a reorganisaoao, a 
verdade d() systema reprelientatlvo, seja aloanQada · 
por quem quer que 11eja. 

Eu, meus senhores, acredito que é uma necea· 
sidade do p~iz. a unli'io, a moderaoão. (~poiado1.) 
A moderaoao Já salvou um dia o . Braztl, salvo:u 
suas instituições, e ha de salval•a sempre. Eu 
pois enrolo·me nessa bandeira. e, seguindo o 
exemplo do almirante hollandez, como. elle me 
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os c.rgauisadores do paiz, aquelles que d~rào ao 
Brazil ·paz e prosperidade, sern o que. nao pôde 
haver mona.rchia, nem póde ·haver systema 'M-. 
nhum regu\ar; nãô póde haver patr~a, .não podem 
h a ver brazileiros. (NumtJrusos apolados.) 

A.LGONS SENHORES : - Muito bem. muito bem. 
O orador lê o resto dEI sua emend11~ que é como 

se seg~e : . . . . . , . . _ . . 
«A ·~ualdade n~ .~lstnb~tçan da JUstrça ~ a 

toleranctn das optmoes sao por sem duv1tla · 
devetes de todos os governos que desejãt) das· 
emlJoohar a subllme missão·· de que l\ so.ciedade 
os encarrega ; a pratica destes deveres, sust.entada 
pela força que ré\lulta da unidaue do pensamento 
politico e pelo franco e leal concurso que, .para 
a realisação de um tal fim, a csmara dos depu
tados assegurtl ao governo de v. M. Imperial, 
e mediante à protecçiio da Divina Providencia, 
conservará ao itnperio todos os beneficios de que 
goza, e lhe franqueará a estrada para um f11turo 
de paz e de progresaivo ~ngt~~t\deeimentG.~ 

di eu o ea adiada ela hora. 
Estão com á pálavt'a a favor do projccto da 

commissão, os Srs. Josà de Assis, Ohristiano 
Ottoni, Sàllés, Urbano, Eduardo França, Souza 
Franco, Parallhos, Furtado e Gomes de Me
nezes. 

Contra, os Srs. Campos .Mello, Quintiliano, 
Wan~erley. Aprigio, Fllrnandes Chaves, Per~ira 
da Süta, Góas, :E'erraz, Oatrão e Gomes dos 
~D~S. . · . · . 

0 SB. PRKSIDENTB dà para ordem dó . dia. a 
mesma, e levanta a sessiio · ãs duas horas e 
meia. -··· 

A'tJ 10 · horas e meia · da i:rianhã , abl'e·so a 
seseilo , lê·se e 11pprova-se a · acta da antece· 
dente. 

ll'.XPEDIENTE 

São lidos os seguintes officiofl : 
.l.t. .Do St. ministro do imperio, participando 

que em data de 18 do corrente se expedira i)rdem 
á presidencia.· dn provh'lcia da Parnhyba do Norte 

· para se proceder a novas eleições l>l'OVisorias nas 
parochias da Ar~ a e Bananeiras . .-. Fica a cnmara 
inteirada. . . . 

2.• Do .Sr. ministro da fnzenda, communicando 
que em data de 1"/ deste mez exigio da thesou
raria da provlnola de S. Pedro as neceasat'ias 
informações para satisfazer aos quesitos constantes 
do offtoio desta camara,nâo só quanto aos terrenos 
que pertenclão aos povos da Missões, como pelo 
que respeita ao rincão do Rio Pardo ; e acorescen• 
tando que o ofllc:o do presidente daq uella provlncia 
de 18 · de .Abril de 1839 consta que D. Josepba 
Eulalia de Atevedo o sua illhà D. R14phaela Pinto 
Band6ira Freire reclamârfio a propriedade do 
rinciio , allegando ter sido concedida Eelo conde 
dn ·Bohadàl\a . ..:.. A. quem fez a requisiçao. 

S. o Do Sr. ministro do imperio, transmittindo, 
·conforme lhe fóril exigido por esta cnmara, não 
só quatorze cópias das decisões dudas pelo governo . ' . . .... 

não foriio impressas, como tambem quatro exem .. 
plaa·es jã impressos . das· ultimas decisões . _; A 

.. quem fez a requisição.. . · . . · 
4.o Do mesm1) ministro,. temettendo o requeri-· 

rnento da ia·nu1mlaue do S•Jnhot· Bom Jesus dos 
Passos da cidadt~ do Rio Pardo, provinci•\ do Rio 
Graude do Sul , . em 4ue pede · coHce.ssào pura 
possuir em bens de raiz até o valor de cem contos 
de réis. -A' com missão de justiça civil. 

5.o DoSr. ministro da guerra, transmittindo o 
·officio do presídents t}a_ proviücia da Bahia, acom
panhando a planta, tormo de avaltaçiio e· maia 
documentos relativos ao predio e terreno coutiguo 
ao arsenal de guerra daquella província · que 

. offerece vender o ·negociante W~ncesláo Miguel 
de Almeida.-A' segunda commissão de orçamento. 

6.~ Do Sr. ministro do imperio, remetteodo os 
parecetes dos membros d~ uma ~ommissã(J que o 
governo nomeot1 para exarninar o estado da ins· 
t"ucção primaria e secundaria , tanto nos esta• 
oelecimentos publicas como particulares • . ;;.. A' 
commissào de .ins~rucção P!Iblica. ·· . 

rimento do uapitào. rt~formado Ai1tonio Fernanda~~ 
de Andrade , pAdindo ser admitudo ao serviço 
activo no exercito. . . 

Não ba mais expediente. 
Entra em discus:-.~ão e é approvado sem debate 

o sef(uinte req_uerimeoto: . . · 
<' Requeiro que peçiio ao governo, pela repartlçiio 

da fatenda, as segUintes informatões:quaes os parti• 
· cularea da provincia ~o Rio .Granda do Sul, que~ 
por terem ficado arruanada~ ou gravemente dete· 
rioradaa as suas fortunas com a guena . civilt 
deixarão de cumprir as promessas por elle.s feitas 
de. dons sratuitos l\0 es~ado : qual a quantia com 
que cada um desses. particulares se acha lnscrlpLo 

. entre os devedores do estado. 
· • Paço da oamt~ra dos deputados·, .20 da Maio 

ele 1848.;...;. Oli!>eira Bello. » 
O Sa. FERRAZ pede a · p~lavra pela ordem para 

dizer á mesa que , sendo o Correio Mercantil .a 
Colha ~m que h<lje se publicão .os ttaba\lli:>s da 

. camara, . convé.m que assa folha s.e ab.stenha de . 
emlttlr juizo fuvoravel ou d~sfavoravel sobre os 
disou•·sos dos deputados. 

éoilsideraçii.o as reflexões o Sr. Ferra~:. 

O. Sa. E. D~ OAavALHo faz tombem umn. reola· 
maoão contra o OorrtJi(,! JVerc~tttil, relativa a Ul:i'l .· 
aparte que aquella folha põe na sua boca, mas 
que ellEl. não proferto. . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ConUnúa a discussão do projecto · n. 4 deste 
\\uuo, qutl. au.t~riss. o R?VGU\O a ~n.t estatutos á 
escola de med1ctna do R to de Jane1ro. 

E', H da, apoiada e entra tambem em discussão 
com a resolução a seguinte emenda do Sr. Ferraz: 

« Esta autorisação não se estende nem .ao que 
tolla . ao plano dos estudos, nem ao numero dos 
empregados · ora existentes e aos seus actuaes 
.v.:~ncimentos. D. 

o Sr. Ferra~ diz que o Sr. Jobim parece 
confiar mu\to nestas nutorisaçõea dadas ao go· 
vorno, porque . suppõe que elle nunca se dbsvia 
da senda marcada pela .lei : mas o oro.dor entende 
que não ba um só regulamento em que a lei 
nilo tenha iiirlo mais ou menos ferida, e para · 
exemplo àponta o t•egulntilento · dos correios, o 
daS Seilretarias, eté,: e pOl' esta l"aziio deseja que 
sempre · que se autorise o . governo para fazer 
algumn eouaa ao mosmo tempo se estl;lb.el~oiio 
restricoõê!i. Observa que a escola de rnetltcma da 
Bahia não tem sido tão favorecida como se auppõe , 
que agora é que vai .l~ndo . algu~s i.nstr\\mentos, 
ontrebnto que J\ do R1o de Jane,ro Jã o~ posatte . . ' . . 
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o Sr. Vicente Torres·:Eiome.DJ.:C"A lei 
de 3 de Outubro de 1832 ft~ita debaixo da in
fluencia de cel'tas . idi~~tiS que domia,~viio lllllJUtllla 
época, conferiu ás escolas d.e rnediciouo direito 
de fazerem seus e~tatutos e nornear cort•Js empre• 
gados, e tudo>~ aqueHes quo ella jtilgas~e ueces· 
sarios, arbitrando-lhes cempetentes ordtJnados. 
Esta autorisação produzia gi'avt~s inconvenientes 
ao menos á escola de medicina do Rio do. Janeiro, 
o prova é que este estabelecimento ainda hoje 
úão tem lei!! disciplinàrtls regulameiltãtes q Li e o . 
reji'io. Não ententle que uma corporação como a 
faculdade de medi•:ina deva confeccionar· leis 
para si proprla, porque os interesses .é qull pre
dominiio, como a expuriéiieia tem m\lstraüo. O 
no~re de!Jutado tem. receio do que alttJraudu· so · 
alguns arti~os . da lei :dá 3 de Outubro, possa o 
governo se JUlgar autor1sado para aug~entar os 
ordenados ; não é assim. Da aUera~ao desses 
artigos de que trata o projecto que confi..a ao 
governo autorisação para nomear elle o director e 
os empregados da escola, não se segue que possa 

l'ã 
marcâdOà por uma lei, e que só por uma lei 
podêraõ · ser augmantados ou Jiminuidos. O go· 
verno só fica autor i sacio a . nomear esses empregados 
e nada mais. Gomo porém o nobre.· deputado 
entende que, apezar des8a determinação expressa 
da lei, o governo possa entender qua lhe á per· 
mittido 11lterar ordenados, neuhunuf duvida tenho 
en1 annuir à sua emenda. Oomquanto seja muito 
para desejar que a escola tenha seus estalutos, 
com tudo posso afiançar ã oamara que este eshbe· .· 
leclmento niio tem em Lempo algum esbdo em 
atlarchla, como !lissà o meu nobre ami~to deputado 
pelo Rio Grande do Sul. Não, a escola de medicina 
do Rio de Janeiro n.ão tem apresentado esse ,triste 
espectacnlo ; fqi uma expressão . que eacapou ao 
meu ·nobre collegá no calor da discusai'io. Apezar 
de não ter a . escola seus edtatutos, .teu1 olla 
marchado regularmeute; não ha anarchla.nem em 
seus empregados nem tem havido · llllS alumnos. 
Poucas escnlas haverãa no n1undo .·. que tenh~o 
estudantes tão morigerados e bem educados oontó 
os da escola de medicina do Rio de Jauolro. 
Portanto, estou certo que o meu nobre ainlgo 
rotira~â ealia expressão. Pelo que diz respeito ao 

' dlreotor uão sendo qirectameute nomeado pelo 
governo, não tam a foroa. moral necessaria para 
·coblbh· .certos abusott. que põr ventura possão 
apparecer nesse estabelecitnento, jã da parta doe 
empregados, já. pelo . que dlz t•espeito aos pro
prios lentes . .Voto pel~ projecto e pela emenda. 

o Sr. Jo'bb:n. declara que, uando hontem se 
serv o a. p~ avra anarc aa em . re açao asco a 
de medidna, rereria·se á falta de . lei, t\ falta de 
estatutoEI : não se referindo de maneira alguma 
ao caracter dos estudantes, cuja morigeração e 
bons cost.umes elle t.ambem reconhece. 

O Sr. Goxnes dos Sa:n tos faz algumas r~fle
xões sobre o que disse o· Sr. Torres l{nmem, e con
clue votando pela resolução e pela emenda do Sr, 
Ferra~.. . · . · . 

A disousoão fica adiada pela hora. 
Entriio na sala e tomão assento nos lugares 

competentes os Srs. ministros de estrangelt'os, 
justiça, fazenda e marinha, e pouco depois o Sr. 
ministro da guerra. · · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

OontinuaQi\o da disoussiic1 do voto de graça. 
São lidas, appladas, e entriio tambem otn dls~ 

cussão as segu,ntes emendas do Sr. Marinho: 
(( As propostas relativas á lei de 3 ds Dezem

bro de 1841, e incompntlbilidade da eleioão de 
alguns funcciouarim1 publioofi nos lugares, em · 
que exercem . jurisdic<)ão e autoridade, serão pela 

cl\mará. uos d•lpulados · attonta e acuradamente 
considet'adas, afim de reduzil-as a actos · legis
lutivus, qu~ consignam · os tnulhore~ meios. dé 
garanti1·-·sa a segur~tnça publica e a liberdade 
individual, e de purificar-se o exercício do direi to 
eleitoral dos . abu~ns que ainda infelizmente o 
ptirturt>ão; convencida· como está a camara dos 
dt3putadús que 1\ justiça é 11 primeira necessidàde 
do paiZ> e a liberdade dov'oto a principal condição 
do systema representativo. · 

c< No. parAgc:apho que começa-a severa econo.
mia, etc.-Supprhna-se n palavra--segundo-em 
lugar de-espera -diga· se ..... coilfta.--sapprl mão-as 
as palavras-por actl.ls significuti vos---e conclua -se 
uesta modo~st:t mostrl'm\ possuida dos paternaes . 
desígnios de V. M . !mperil\1, a attendel.'á como 
convém · a->tl · interesses · materiaes das provín
cias. 
· <C A igualdade na . distribuição da ju~tiça, e a 

· tolerancia da~ opiniõês são por à em· duvida de
veres de todos os• governo~,que desejão àesempe
llbllr a sublime missão, dtl que a sociedade os 

. é carre a · a r · te dev res s n a 
pela força que resulta da unidade do pensamento 
politico,_e pelo franeo e 1ea\ concurso quc1 para a 
realisaQão de un1 ta.l fim, a camara do11 deputados 
ns::~egura ao governo de v. M. Imperial, e mediante 
a protecção da divina Providencia, conservarà ao · 
império todol! os beneficios de que go~a, e lhe · 
tnmquearã à estt·adn para .. um futuro de paz e de 
progressivo engrandecimento. . .· . 

o Sr. Jose de Auts diz que a eminencla 
a aue deve sar .levada · à discussão do voto d·e 
graoas, a t~olemnidade . ela óccaeião ·em que falia, 
alem do outrat~ causas, !Seria motive) sufficiente 
ptu•a o (atzer arripiar do. proposito de ilnvolver-se 
neste · debate, he niio entendesse q~e el'A. . de sul\ 
rigoro!!l\ obrigaQilo preotllar a posição que deve · 
oõõüpar õâ catt\ill'a, em relei·enola á época n,ctlml, 
que um Sr~ · dtlputlido por Minas qualificou de 
épúoa de rogeneraoilo e vorda.de, mas que elle 
n1to terà o menor escrupulQ de quaUflcar época de 
divlsílC>. 

O orador pre~ta a malli decidida e a mais fr~nca 
adbel4ilo a&O voto de graQil& of!'eracldo p11la com· 
mlssiio, . l'urque uiiu se aoba babllltado . parll 
desde á b othecar o seu voto à admlulatraollo 

.· actua , e mu o menos pal'a censura -a, ao 1a.n O•!le, 
por ns.slm dizer, em uma poaloilo expeotailte, alndrtl 

. qui! a marcha . eegllids.. pelo gabinete do 8. do 
Mar.oó até utlltl certa dotern1inada época seja digna 
de sua reprovaQiio. Quando ouvlo o nobre presi
dente do con~elho dizer quê a politlca sagtllda 
pelo gabinete de 2 de . Feveralr9 não . foi em 
alguns pontos. a politica da tolerancia e da 
JUS ÇQ1 O . q 
gabinete a algum modo renuncia v~ parte do seu 
passado, ficou o orador apprebens1vo, suppondo 
quo o nobt·e ministro, caminhaudo n,:> caminh.l 
do arrependlmeuto, chog&ria ao de renunciar in-
teiramente a essa politica. . 
. Se bem declarasse que presta a sua plena e 
decididtl adhesão ao voto de graQilB; comtudo 

·acompanha o nobre deputado por Minas em u'?la 
observ11QãO que elle hontern fez (l~ um toptco 
da (alla do tllr·ono, e lJ relativo do voto .de gracas). 
Uma lacuna encontra o ot•ador no top1co do voto 
de graças que leu, e é que a commi!lsiio tienht;una 
palavra diz ácercu. dos nlellloramentos ~ater~Res 
das provinoias, e elle entende que nao é 1sso . 
objecto de tão pequena importancia que não 
devesse merecer a attenoiio da. oommissão. 

O Sa. R. bOa SANTos:-Apoiado. 
O Sa. JosE' nm Assiselttende que devia ha.ver 

uma ospcoialidado a oste respeito, por que quem 
comprehende o clume que. n;-politio·~ de aentraU
saQào . produdo nas provano1as (apo&ado),. q~em. 
sabe os olhos . vesgos com que as pro'Vmo1as, 
mórmente as do norte, olhi'io para a côtte, quem. 
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sabe que o espírito dos turbulentos .sA ap~oveíta 
desse ciume pa~:a fins det11rininad?s Japo&ados), 
não pôde deixar dA notar á ·connmssao que lhe 
escapou lim!i ubervaçilo· que devia ter com~ig•lado. 
Pas~aorlo a tratar conl rna.is particularidade de 

um dos pnriodos do voto de gt·aças que lê (n ll), 
diz o orador 4 tie nuucl\ leu um período de voto 
de graçi\S 4Uí:l tanto lhe. agradasse, p(lrQUtl 8 
conuuissão faz sentir as necessidades do governo 
representativo, efitt>ndendo que.~ toler~ncia. e igual~ 
dade na distribuição da justiça são propriedade 
dos governos reprA"entativt~s. Admirou-se muitu 
que o honrado presidel'lte do conselho de ministros 
tratando deste periodo, dissesse que o governo 
toleraria os partidos pnlit:cos. Não ach:t neces~ 
!:!Í'ia\le dtl emprego destas palavras-tolerar par~ 
tidús· puliticos-, porque no poder do g•YVerno oiio 
está deixur de tolerur esses partidos, porquB são 

. da essflncia t:' da fôrma. do governo reprt!sentativo. 
(Apoiados.) · 

MAcHADo: ~Sempre. 

O Ba. 1\Ú.RZNU:o:-Nego•o .pela mesma partf!. 
o sa. Plu~..;IoENTE:~Ordem 1 
:o Sn.. Jos~· DE Assn1 ! -N~l8 paizes Mm orga· 

nrs11dos, na Inglaterra, pnr exemplo, que é o pa· 
dtão dol::l goveruol:i constitueionaes representativos, 
ainda. n11o boúve ministro da corôa que viesse ao 
parlamento dizer que o governo tol11rará partidos 
porque todos sabem que é essenciill a essés go-

. vernos · s existencia dos partidos : ent~udu mais 
que todl\8 as vezes que o governu tr' lhat~S.a o 
catninho de nllo .. tolerar os partido;,, ''lia teria 
inteiraLneutl1 ·abastardado a fôrma do gove•·no 
representlltiV(l, elle tentaria . contra a su~& pro· 
pria existeucia. (Apoiados. ) Eu ente h do por 
t~l~rancia politica o ni\o ser perst~guido uiu ltt· 
dtVldUo por . udoptn tal ou ta\ opinião, entendo 
por tolerantlia politioa nll.o . catabalecer·su uma 
mquislçllo politica urltlu l:ft>jào lavautlldàs foi(Ualras . 
p!\ra nellas 813 lauoarern homens da ce1·tn ·e da· 
t"rmiuado CttldU. Entendà qlltl nilo ó toleranclll 

~ e . tl um ac 1ara um u 11. norque .u o 
tom a opinião poliUcu tlo r~crut••dor. •. . 

O Sa •. F.~enNAliloxs C!IAvxs :-Ou. vir atirar 
ll\OedQ da cobro tios depUt!idos. · 

O Sa. MAlUNno :-Jà houve isto t1o Bratil? 
UM Sn. DKPil'l'ADt> :-Apoiado. 

O Sa.' Josll:' l>& Ass1s :-Entendo que não é 
tolerancia politica deuüttir o governo um cidadão 
porque usa do luoo bt·azileiro, porque vai a certa 
e deterolinada casa: IApc>iados.) 

O Sa. MAlUNUO :-Já houve i1:1to no Bra:d\? 
O Sa. JOsE' DE Assis :-Entendo que não é 

t<?lez:aocia pol~hc~a pedir um pre~i~onte de pro
. vmcm a denussao dt~ um .1ud1V1duo porque é 
cunhado · de outro, ou porqua em tttila eleição 
não quiz votar. · · 

O Sa . . M..A.luNa:o =~Eis o que o governo disse 
que não ba de .fazer. · · · . 

O Sa. JosE' DE Ass1s : --Entendendo a politiéa 
da tolera11oia como acabo de dizer, seudo levada 
llo ponto que se quer ; não é mais tolerancia, 
m.as si1n coilfusão e desordem, é eciusa lntairt•· 
tnaute eE!travsgaute e ubHurda.. · 

o Sa. li'EàNAND~S 0HAV.ll:.d:-Tolt:Jl'ancin e algum 
deputí\do de llilcotumendn. ·· 

O Sn . Jos~' me Assis :-lmaginQI, s llnhot·es, 
1 lll emp 0 1 qull 1\ 1 v es ous 

sacerdotes de ttlli~othio ou cl'enças di vort~as, offi • 

ciarflm no mesmo lu~ar_.. qu~ nm por exemp~o, 
proclama que a razao md1vtdul-ll é o veràaiie1ro 
in_terprete d~ Bi.bli~,. o qne . u outr~ sustenta que 
nc.o é a razao tndwtdual, mas ~•m a razão do 
con~ilio : uão seria seguramente um · espeétaculo 
cut·t.oso de ver, mas ao me!lmo tempo digno de 
lastima 't Nesse teUtplo ninguem podaria uffirmar 
qua b11 via toleraru:ia religioSf\ : havia shri 
confusão de relígii\o, havia um vardadei~o sa· 
cri iegio I · . 

O Sa. NuxEs MACHADo :-Apoiado, 
. O ::>R. ~osE' DE . As~ts. :- Applicai agora o 

. que . eu diSSe UtlS IDilllStrOs . da religião aOS 
sRMrctotP.s · p1~li ticos : vê-de por ex em pio urn 
sacerdote pohttco proclamando que a ordem deve 
Sllr mautida COHI sncrifirio dH ·Iiberdaàe, e outro 
qu•1 não entHndendo. que semelhante cb:usa séj~ · 
O! •!ttn. pt•nclam~ que ~eve . haver . um legitimo 
e JU'it•> consorcm da ltberdada com a ordem; 
o• .•> poder~1 p9-Le~ esse,:; dous sacerdotes políticos 

. U e anela 
SeguramOttte não: .ahi ha co~fusão de princípios. 

O Sa. F~RNANDE!i Oli:Avli:a dá. um aparte. · 
· O Sn. Jo~!l:' vJt Assrs: -o Sr. deputado Pedro 
Ohavt~s está. a alguns tnluutos a ma perturbar ; 

·eu tenho daix,JdO p_a~J~ar em silencio o que esse 
Sr. dep11t~do tem dttú. 

O Sa. PRESio~n·~ :-Eu não posso · vedar os 
apartes. · · 

O Sa. Jos.~&' Dti: Assxs: -Senhores, a modera~ão 
é a. mais agrad1,vel e a mais util das virtudes, · 
por isso qU13 á aquella que exi~a mbttl sacrifiaioà 
da . parte do h0tntllll 1 rOilltl esforços de esplrito 
pt&ta qu~ alia 1>''ssa domar suas proprias paixões, 
·a resfstar no ·furor da11 plli:ltõ~s .do,. outros • . é 
uma. vit't~do de muito dlllicil execuoão. .. Um 
mlntster~o, Uttl ~ornem q ua\quer não pôde moderar 
um purhdu uendo merecendo pltiUil uoufiança dessa 
partido, e quando .oilo relus assa plena confiança, 
colloca·BI) 1114 posição dn que fallll M,1ntagne quando 
trata tio home•ü lltdltTerente. E' ~ibt!lluo para os 
gutlltos, a guelfo plll'a os gibellnos .i appllcando 
htlo aott nose~os P•trtldot~, â lUl!itl ara O:i ~ta· 

uaromas, e sBquatAtna para os uz1as; abu!io 
1Ul pUlt&VfQS e tid() ClOIOO COU8Q dtl pequena 

hntll>rtal'uh, por ~liiSll (lUO ·· ilioguem·, . prestando·t~e . :. 
uo rldiculo, (sl contra elle armar a satyra. Eu 
onttH1do como um ~tJorlptor n1uitu uotavel. que as 
polt~vr11a dt~vetn pintar o ptmsamento. e dasde 
q ua tillüs . são d esnaturadlls, appareue o desvio· da · 
opinião . Oomo podt~rei eu; fundado neste pen-

, a . o 1:1 . ap s o os a mo eraç o 
t1 dü toleranol.a esses homens que no Lempo · do 
SllU doruiuio nos <iétã(} as moiore8 provüS de 
exaltação e de lntolera.n~ia 'l 

O Sn. Vu .. t.ELA. TAVARES: -Apoiado. 
O Sa. Jotm' .O.Ill A~Eits:-Oomo podefei considerar 

zelosos apostolos dà rnoderaçiio e da toleranuia 
os déportadores de &enadoras, os . deportadores 
do Sr. A. P. Limpo lle Abreu, hoje ministro 
dos negocios estrangeiros? I-bverâ hometn pu· . 
blico uo Brnzil que .. tenha sido mai~ . moderado 
e tolerante do qt\e S. Ex. ? . E comtu.do pôde 
olle escapar h . saraila dos seobore~ qt1e se dizem 
hojt~ moderados tl tolerantos? Devo crer que 
suas palavras silo a fltll pintura de setls pensa· 
tnento:~ ? Dtl nenhu•n tnodo, . 

Sr. prasidentll, · ainda me cumpre fazer datar 
o dia em que veio h luz este systsma de toleranoia 
o de modet:aoão. Eu entendo que o gabinete na 
f111la de abertura proclamando esta pólitlaa, 
concorruu muito direota.ment~ para que .se flsta~ 
balouasse um ptln!lamento que ê de totlo contrario . 
ao fim que eUe teve eu1 vista. Eu não posso 
com rebendor que o gnbinete qui~ésiié tornar 
lnouopo o seu o sys erna e o erantllfi ao· 
eu niio quero entendet· que o gabinete mais umll 
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vez fizesse alarde desse sentimento de tolerancia 
e moderação; eu não vosso cornprehender que 
o gabinete quízesse lançar um f:StigiHa sobre a 
administração de 2de Fev ereiro, porque n<J gabinete 
actuRl v;ejo dous m~mbros que pertencêrão a as~e 
gabinete, que "a tribuna sempre o defendêrão 
pusteri,)rmente. · 

Agora cabe-me tratar de unidade de p.snsa~ento. 
Entendo que, não sendo a tolerancia a con fi• são 
d_e .Pri-ncípios , o governo deve adoptar um par· 
t1do qualquer dos que existem entrfl nóR, que 
deve s er representante fi&! des•e partido, porque 
todos nós HR.bemos que todos os pa rtidos têm 
princípios e repre~entante~. Nini!(Uem contestará 
que ex1stem no paiz duas politicas que se di»
putão o direito de governar : um partido se 
denominou-da regeneraçiil) e do futuro, e o outro 
partido é-das franquezas proviociaes, ou o 
p~trtido liberal. Nóa sabemos que a política do 
partido da regeneração foi formulada em algumas 
le1s; e uma deltas, por exemplo, é a da inter
pretação do acto addicional, onde forào cerceadas 
as regaliaR das assembléas provinciaes: vós bem 
sabeis qual o principio que dominou nessa loi, 
que foi o prinCipio da cetttralisação. Temos uma 
ou_tra Iei, que é a. de 8 ~e Dezem bro de 1841, ottde 
a JUgtJça e a pollcta forao co nfiadas a autoridades 
livremente nomeadas pelo aoverno. Aqui t ambem 
dominou o principio da centralisação. Temos uma 
outra lei, que é talvez a mais perigosa, a lei 
do cunselho da estado. 

O Sa. NaNE-< MAcHADO:-Apoiado. 
O SR. J osE' DE Assis :-Se bem que consultivo, 

t ende peli!. sua permanencia e vi taliciedade a 
enarvar a acção do poder executivo, e mesmo 
cercêa regalias da corôa. Foi por estes mo ti vos 
que acabo do pon,ierar que o partido liberal se 
oppóz <t estas leis. Nós tambem sabemos qual 
foi o resultado dessa política ; eu sómeute vos 
lembrarei que os movimer.tos de Minas e fl . Paulo 
forão occasio11adoR por ess'' política, e que no anno 
de 18~ estava o paiz dividido entre vencedores 
e vencidos, entre algozes e victimas . O gabinete 
de 20 de Janeiro, " quem comp9tía a conciliação 
dos partidos, a quem competia pacificar moral
mente as províncias, n:lo o f~z. pelo contrario, as 
paixões se exacerbárãt~, as causaR ca<la V ~<:r, mais 
se ae.cumularlio. AQ ministerio de 20 de Janeiro 
succedeu o de 2 de Fevereiro. Qual foi a poli t ica 
proclamada por esse miuisterlu? Foi a politica da 
justiça e da conciliação. 

0 tln. Nor;ES MACIHDO ;-Apoiado. 
O Sn. J•.JSE' Dm Assrs:-Ne~sa época o~ senh ores 

que erão os possuidores das pos ições officiaes no 
paiz,. os senhores qua tinhão a m>\ioria da ca 
mara dos deputados por si, quizeri\o por ven tura 
a concillllção ? De nenlmm 1110do ; e p·n·que ? 
Porque entào julgilvão P··de.r derrotar o mínisterio 
porque erão senhores das posivões officiaes du paiz: . 
o que não acnntecu hoje, porque es tando fóra 
dessas posiçõ ,·s, querem ver se por meio 1la to
lerancia e modí•rilção galgiio o p •Jder. 

O SR. VJLELLA TAVARES :-Apoiado. 
O SR. JosE' D.il: Assrs :-Assim pois está r eco· 

nhec ido que no paiz exi s teu1 duas políticas, e á 
vista· dr.stas duas políticas, é muito urg<>nte e 
necessario que o gabinete, em termos brav~s, claros 
e concisos, nos diga qual d ellas adopta, se é 
aquella em que domina o principio da. centr.ali 
sação, O? se é aquella das fr,wquezas provinciaes, 
ou da hberdadb. Pelas propoRtas apresentadas 
pelo gabinete, parece adberir o governo á política 
do partido liberal ; porém no m esmo tempo vejo 
que os senhores do Ldo adverso, que ainda não 
se confessarão peecadores, prestão apoio ao ga
binete, e daqui nasce a minha desconfiança. E ' 
preciso saber quem renegou, é preciso que os 

senhores do partido adverso confessem que são 
renegadus. Eu tBnho uma prova exuberante para 
most!'t\r qnae~ •lS sen timen t•lB rl B~se pR.rtido adverso 
a respeito da conciliação. Quereis saber qual a 
autorida,Je que vos trago para provar que o 
pa!t~do adverso, quando senhor das posições 
offi.e~aes, não quiz a conciliação ? E ' u m d iscu rso 
pronnnciado pelo Sr. Eur.ebio de Queiroz Coutinho 
Mattoso da Camara em 15 de. Maio de 1844 o 
qual. foi considerado o envangelho politico tl;ssa 
pa1t1do. D 1sse elle . (Le .) Oh l hoje faço o mais 
alto conceito da capacidade do Sr . Eu~ebio d e 
Queiroz Coutinho Mattoso cta Camara ; é um pro
pheta que nlha n o futuro com olbos dignos de 
mv_8Ja ! Parece que em 1844 pintava com as córas 
mats fieis a posição de s eu partido em 1843. (Apoi
dos. ) Renunciais vóB, co·religionarios desse nobre 
deputado, as prop<>sições emittidas por el!e 't 
Ace2tats hoje a conciliação? Se aceitais, porqHe 
entao não a aceitastes ? Porque ereis senhores 
d~s posições officiaes e q ueríeis destruir o nosso 
poder. Vós estais na obrigação de aceitar os 
pnnctplos desse vosso re presentante, porgue 
esse d~sCUI'SJ foi o mais eloquente que se pode 
dar; !01 considerado o evangelb•l político do partido 
a que vós pertenceis. Se bem que novato, 'tenho 
desta; lembrançaR, porque, como sempre niUíto 
apreciei a poli tic.~ deAs&s seuhores, eu gostava de 
fazer um registro dessas tiradas para e m tempo ine 
servir dellus . Agora notarei qu~d orante essa época 
de Maio de 181.4 reinava mais que nunca o principio 
da tntüleraucia e da exaltação. Eu appello para o 
Sr. Wanderley que teve .de comba ter o ~r. Euzebio 
de. Qtleiroz, que achou objecto, para censurar· o 
m1mslerio o ter -s e distribuído pe los corredores 
do paço o decreto d'l a mnistia em papel setim 
tarjado ; h~nra seja feita ao Sr. Wanderley, que 
nessa sessa o, com o t ,llento qu e t odos lhe reco
nhecem e que lhe é proprío, Boube pulverisar esse 
evangelho político . S9nhores, quando eu depois 
dos factos q U<l t eu h o apresentado vej n que esses 
homeo~ querem hoje se r apostolos da moderação 
e da t ·Jleranc ia, esses antipodas outr'ora desses 
dons grand es sentimentos, n ão posso deixar de 
recordar-me do que li em uma traducção da tra
gedia de Addison, narm ndo o f:\cto do s enado 
Nmano qua ndo ahi se dis~u t ia se se devião 
trancar as purtas de Roma á Cesar, que já tinha 
atrav~ssado o Rubicou, ou se'· se devia resistir ; 
houve um senador romano qu e proclamou altos 
princípios de moderação , rr.as outro que não estava 
por estes prineipi()s, dis~e :-Esta mo dar ação é 
multas vezes a capa de um traidor . - Catão, 
cautela . ~e VOH lembrardes dos factos que eu 
tenho apre"'ent ado, e particularmente da ti rad11 
desse di~_cu rso que .roi considerad., evangelho po
lütco, na11 deixare•s d e me dar alguma razão. 

Agora entrarei na parLe relativR ã organisaçâo 
do gablnetG . Antes de aventurnr qualquer reflexão, 
eu dit·ei a todos os Srs . • nini~tros que lhes con· 
sagro todo o re:c peitu, que us reconheço como 
bruzileiros muito distioctos jll pelas letras, já pelos 
serviÇ•'B leitos ao paiz, e que assim SS. EEx. 
nãu julguem que err, minhas palavras posBa haver 
algu1n.a co usa . de d esairoso ao s;,u caracter. No 
dia 8 _de Março de 1848 foi organisado um gabioete 
de cu) a organiS!IÇão se in culllbio o Sr. visconde de 
Macahé, a utua! p residente do conselho ; forão por 
elle convidados tres senhores, e são os Srs . A. 
P. Limpo J e Abreu, mi nistro dos negocios es
t ra" geÍI'<Jlol e interinamente da fazenda, Manoel 
Feliz;ud;> de Süuz,, e Mello, ministro da marinha 
e int<m nameute da guerra, e ficou na pasta da 
justiça, de que jl\. se achava encarregado, o Sr. 
José Antonio Piment• Buen•J. Olhando para esta 
organisação do gabinete não pude deixar d e 
im ullldu\tum6nte fazer estas r Aflexões :....,.. O oraa
nisador do gabinete de 2 de F .;vereiro é o orga· 
nísadol' do gabinete de 8 de lltlarço : entendi que 
os princípios do gabinete de ~ de F eyereiro 
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serwo .· os prlncipil?s da . pollÜca de 8 de Março, 
porque, se o pres1dente do, ~ons~lbo en~re · n~s 

. repi'ilsenta o pensttment.o numster1al, razao. ma1s 
forte tinha eu para isto,, vendo q11e o presidente 
dó cõilsiilho er!! o Sr. visconde de Macahé. ; re-

. flexionei é ministro .. dos negocios . eslraugt>uos o 
Sr. Ant~nio Paulino Limpo de Abreu, a gloria 
parliuitentar. de ~~~ e 36, quando em luta com 
esse partido quêy~ _!lessa época hasteava a . bl\ll· 
delra da centrnhsaçao um eloquenta oradol', um 
dos ornameiltCls desta 'rihuna, sempre na estacada 
a fav~)r do partido liberal, viclima. do gabinete 
de 23 ·de Março de 1842; seguramente P?r ser 
tolerante · tl moderado. No Sr. José A . Pimenta 
Bueno encontravn eu um llomem que já havia 
Jllerecido os F~uffragio~ .da provínciA de ti: Paulo 

.• na prhneirs eleição poster\ormente aos movrmentos 
alli occorridos . (ApoiadOf•) E ninda · ha J?l1UCO, 

· se bem que não fosse ele1to deputndo, reumo um 
grande numero de votos, e sahin se~undo sup-

I 

llmle. · Ml\s senhores n •' · 
de ouza e. ello o que via eu? Um d(1legado .do · 
partido centralisado. r n11s. províncias do Mar. anbiio, 
A\agOa!:l e Cea~!\,. e u\tlmame_pte f'm S •. Panlo, 
donde fo\ dem1tttdo pnlo entRo Sr. J ose Oarlos 

· Pereira de Almeida Torres, hoje visconde qe . 
Macahé, que u convidou no dia S do Março para 
eom elle fazer parte do gabinete, Asshn, puz-me 
em duvida . a respeito da politrca minii•terlal; 

. entendia, como . muitos, que não havia unidade 
de pensamento, porqlle tres senh01·es . repre~entii.o 
um principio, e outro um diumetralruo!•te oppo~t•l. 
Não sabln . eu ao o Sr. Manool FJhZilrdo tir.tht\ . 
re.nunciado a seus p·rincipios, de . que o . julgo 
lncRptlZ, porque é . urna pessoa multi) . reepeitavel, · 
ou se o!l tres i;enhoras que com elle se combi · 

· nárito havião renuucindo n seus prinelpios, porque 
só assim ê quo podia ht,ver unidade ·de peusameuto 

pção de proviitcias; e o facto em vsrdade confirmou· 
sê, porque nenhuma .mudança. se fez nós prim11iros 
representantes officiaes. . . . . . . 

Sanhores, é uma Vllrdade que muitas vezes a 
origem · de .uma entidade qualquer é, por assim 
diz~>r, a prophecia do .seu destino : mais de uma 
vez a origem dos gabinetes confirmou este pen-

. samsnto. O que é que nós vimos nns nomeações 
do · gabinete de 8 de. MarÇo? Vemos que o gabinete ' 
não tem um Jlrincipio fixo, que · ti oba pressa de 
demittir os presidentes, os Mcretarios de governo, 
os. comm11ndao~es de armas, sem qué procurasse 
para os substituir representántes de um só prin-

. cipio como é de necessidade. dos governos l'epre- · · 
11entativos. lJir·se·ha que o presidente de Sargípe, 
pessoa t\ quillll tributo todo o respeito pelo. ~er1 
.t l!.lftnto e p11la . SUt\ probidade, . é por ve11tura 
reprcsent.tlnto dos p1·incipios do presidente .da 
provincill de S. Puulo, qne, se bem não conheço, 
dizom pertencer ao partido liberal.? . 

O Sa. MArurino :-E' uma nomeação que boina 
o govarno. 

O Sa. Jos 1-1' DE Assts:-E~tas duas nomeações, · 
além de outrns · que tlU poderia apootat, com9 
a nomeação do Sr . Brito e do Sr. Valdetaro, 
m~strão qua . nR.o hav.iil uni dado de pertaamento. 

O Sa. Nm~Es MAcÉrADo:..:..:Er uma geringonça. 
o SR~ Jo>SE' DE ·Assis:·-sanbóres, já me açlio 

bastante fatigado, mas ainda farei all{umas ob· 
~ervações a regpeito do gabinete de 8 do Março. 
Eü viu; po1· exemplo, .que as folhRs do partido, · 
que ·. eu devia considerar advarsas no · gAblneto, 

· collocaviio·se na cili\ntoira do que tlnlla de fllzer-se, 
atllltinciavilo a!' nomeAções de presidentes nnte11 
da folha officla\, il por fim vel'ifica·so o que cssl\a . 

poUtlco. . 
Eu · não v.os . trnrei paln'Vras miithas. parn vos 

convencer da nece&Hldado de unidade · de pen~a
mento ; au v.ou razer falia r uma das . vo7.~s . ma iR 
eloqueutea da nnsea trlbuna7 a um dos bomons a . 
quem eu. sempre consogre1 o muior rospr:>ito , 
· àlos seus prlnci los M liberdade : eu fallo do 

. folhas ditiuo. Turlo isto, se nito. é prova a~tdento, 
pelo monos produz uesconftança. Eu · não ral\arel 
de bnatos quo ·. circulavi\o , porque t·eoonhooo 
qüe us . pàrUdos tnllltas vezes · fazern olroular 
boatos pare. lnsplnr deRcunt\lluça uns ao~ ontrcs; 
n'u\s em fim falia vn•so que o gabinete eslavo. dls· 
pusto " dissolv,,r a uanuiru. . · 

. , , . - -! .. ~·-· ... •~ x._._ IB.M na.... 
-- "sessno· ·d~ '-18 -dà~ · MA.lo as 1846. (Lt.) s~uhoro<~, 

quem mnls eloqu&ntemente do que ó nobre ml· 
nistro de . esLtAngeiros podia propUghilr r·· ela 
necesHidado dn unidade de ventlamento 'i Qun foi 
o motivo . que ubri~ou o nobre .· ministro de 08• 
traogeiros e enun01ar·se de modo qutl lnsplra'VIl 

. os mal~ Aedos receios d.a que nu gt\bltletll 11ã•> 

· nnrr1 uco, d eclarou qua o governo . tinha u ma 
polltioa para tocto o ilnpario, que nã o fazia exco· 

A cous - · , 
·--Pilti)uo-nilcl -Limh<rfundtunen o- parn· as nprriiiHitar 
.ua trlbuun. O gabl11otn la marchn do \tnsta f\K· 
\.rada •tiHJ ell tonho . apontado qunn•lll, ndo sel 
porque, o gabinot.~ · r~CilQil , fc•7. pnt'Rtla. AR · 
conRaa fori\o llndando. t&sslin l\t•\ qú ! sn reuu\o a 
as~mnbl t\a g~ral. D11pols dn abertur • daR ct\lnt\YI\8 
COOlflQfiU·ÊIO 8 ful11\r Olll rwlse, ili M·Rl' quH O 
ministerió . ni\o In 
um . " · pn!\sou por certo qtHl o ministerio se 

. r tl lirnvn ; du . repente , quando m en1•s s a t1SpArava, 
quando todos entmdliio que o gAbinotfl tinha dado 

. a nhun no Oreador, appRt'flCJ~ u allu completado co1!' 
dous ll tOUihros da caso, dos •lune-. não fnllnr•n, 
r\OS qttne~ tribut•l todo o . Hl~puito .tl cousioernçii.o, 
H QU6 julgo legitinios rPprasentant fll:l do pArtidO a 

·que perte ncotu, (Apoth.dos, ) ' 
Onmo o11tendo que flStt.·~ d tlllS s·~nhorcs 1 um quo 

~ahio da tladt~ irt\ que V. Ex. o co\upt\ (di l·igindo·se 
ao Sr. Jlresidente), pat•a a cadllir11 de minis tt•o, a 
outro quo pol' grande mniol'ia foi col\ocRdo em 
commis~ões impúrtanles; entrando para o ~ilblneta 
iiio rt1pre~entat· ~Aus· pou~ain ou tos , confesso inge· 
nua1uetite que e sfl'ie i um pouco a r_espeitn das 
t t! l.llli'ndas do m111ist~do. Eu que tinhu . n firme 
re:-tolU ÇI\11 elo cumh:otor o m\nisleri o onmpost•l como 
e~lnvll, .t>utendo ho j l:i que deYo pór-ruo et:n guurda, 
(lii!-Hlrat· p P. loil f'eus netos, . po1 qtte estou quo ·os 
dotU1 se ithores . q \Hl e lttl'adio ult.lmllmeoto p nt·a o 
gt~,hi_lle to ui'i.o outrál'iitl só pelo gosto d e serem 
mmlslros ; ni.Us l)ll fl 1 como rept•esentantes de um 
principio, l111•) lln t\ol'i RIIg\llr a r eul•sal)iio dós~e 
nHlsmo t>l'lncipio . (A l)oÍ!z tlo.~ . ) R epilo, floo na 

. · , • ., s. mrnsro. , 
bito da consenti r n i&to, por:q ue, conHlCilr a c a~· 
reirn pu bllca, a vida parlnmentnr proatando apolO 
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a um gabinete, sem·. ter certeza da . sua política, 
é mâo principiar. Não occuparei P?r mais tem.po 

· a attençiio d11 camare.; teuho e:x:peru.lldo da. man61ra 
que ·pude os meu.s seutirr.ento~. 

ALGUNS SENHORES: -Muito bem~ o1uito . bem. 
o Sr. l'l<:l.fn.is'tro da JustfQa. declara que o 

governo nã,1 pôde aceitar o pr(ljtlcto de resposta 
á. falla do thrano, nem pelo modo por. que se acha 
concebido, nem por . aquelle por que ttlm sido 
expli~ado. · · . 

Ou a cam11ra negli; ou presta o seu apoio ao 
ministerio: oào ha meio termo; qualquer hesi
tação equivale a UtJla·denagaçào. (Apoiados.) . · 

O ministerio concebe mui bom os princípios do . 
systema representativo; tllle \)Onlprebeude bem os 
HeUs deveres; e ha prinéipios muito claros e 
sigDJticativos por ellA estabelecido~ para que a 
camara · poRsa formular dtJsde já um pensamento 
definttivo. Es.te!:l principias se achão consignados 
nas propostat~ que têm sido apresentadas a res· 
·peito dus incompat~b~lidades, ~ dtL teforwa da 
JU IÇ . m . ·.· 1: . • · . , •• • 

A camara tam d~Cinrado que ar(lforma JUdtclaria. 
é uma das mais pl:lltJiLantes DtlceasidadtJs da ~ocie· 
dada; a camata tà!ll cun.sidaradu que a liberdade 
de 'V'>tu, · l;l. purificação das eleiçõ~s é uma das 
primeiras biuas do syst~ma repre,.;lln~ativo. 

Ora; se e~tas dua11 condições, e coujunclamonte 
com ell1u1 a iildept~ndt~ncia do poder judiciario, 
que é uma dai! primeiras columuas das institui· 
çõas · libtlraet~, · estão consig1ladas nas propostlist 

·. o qu11 rlllltt\ ·á camars. para pronunctar o st1u 
\ulzu 'I · . · . . ·. 

K' verd~tde quo o governo tem a~nda a ~esem· 
ponhar Clutraa U1reras t bs. outras · leui regul&men· 

· tllroll quo dupel,detu d() dt!Stmvolvilnento p~tra a 
1Ua po•·fo1çlo : 1111\B podurâ n cttmara . consldtirnr 

· a. turetu do mlnisterlo rat~rdads. a t!Kttl • espuito, 
quando sllu Loln. apütU\1:1 dou o u•e~us. do exlà,Lancia, 
11 durunta. quatro aon<JY que ay tdéas hbt~raes 
predmnltu\u, uão tôm 11ldu olitlls. ld4us aprssen• 
tlldüB? . . 

Oa ractoa ul\o Bilo senllo 11 appllc:açào dos prin· 
clplo11. Oru; nllo sf' tem upreliouLado (üctualgum 
t~IMnllluntlvo pr11.tlcado pu~o mlnlaterlo que dt1à· 

. . 

espíritos em dei! peito de · odios e paixões lrrl· 
tautes. pela illustração dlls convicçõês e foi.'Çã ·. 
d~ . v_erdade. · . . Póde al~uem ~dmittir que hajâ . 
d1v1sao permaneute e wdefimda enlre os . brazi~ 
leiros ? Não. Gomo pois hesita a câmara em (lár 
a sua adherencia ao programma do governo .? 

A1:1 palavras -justiça e tolerancia politica,- · 
OU Sigo ifiCà!J O mesmo pensamento qúe DBB adrni
nist.rações anteriores, ou signifi.cào um pensamento 
rwvo : se el~as repeteiJ_l l;llU pe!lsamento já seguido 

. pelils anler1ores adnu_m11traçoes, porque não da 
a· camara a,.este gaLmete o mesmo apoio. que 
deu aos ~ab1netas paa~:~ados 'l 
:O SR. l<~ERNAriEs OsAVb:s: -Apoiado; ô mult~ 

. bem dito . . 

. O SR. ~IN:ts·rao .DA. .JusTIÇA:- E se estas pala
vr.as expnmem uma 1déa nova, porque não se 
prllcura examinal-a ? · 

O ~niuisterio ·não se julga competente para 
exammar o pn>gramma das administntções pall
sadas : ello rtltl eita muit 
,prece êrão : quando a adminh;traçào 11etua:t teve 
de formular um~ P<!litica, não curou de examinar 
a quo outro~:~ tlllhno . forumlado : curou de aeu 
devur, e de corresponder á contiauça da coróa• 
segunJo as necel\sidades. do Bra~. · 
· A justiça compreheude em ru~:~umo u. obrigação 
de todo o governo que quer sar justo, quer no 
sent~do p~li.tico, 4Uer .civil, quer soci11l; a lole
r~t.nma pohttcll tem um alcance maior do que se 
lhe tem querido dar : ella não se limita ttÓrÍiente 
a nlin approvar e 1:10ffre1' ; ella em Verdade . prtl~ 
suppõe u dàvergencia d~ opiuiõt~s, prtJsuppõ~ tal voz 
um llltll que uão se limita a não persl:lguir; sà.o 
opiniões qUu respeita, . e a que nãô att1mde lla 
distribuiçàu da Justiça publica, e . dir~ mesmo 
da jusL1ç11 polit.tca, .seuào . tanto quanto os prio:
ctpios do syeteuu& l'eíH'osentati.vo mahduo que 
atteuda. · 

Nos govérnos onde as instituições repre11e11ta· 
tivas E!stão lll&is mliantada's pela acçi\o d'l tampo 
e pelos debaLes, tem-se "ousiderado que todas · 
as porções da SO<ll~d:.de têm o direito sagt·adu 
de emittir a sua opinião, de diticutir e procut·ar 
nóusaguir a fllvor della a convicção gelal uo p11.iz. . . . .. . . .. , ... , . ·- ~ -

'l'um·ss purt\m objoct~&do quo o ministt!rio ndo ruprestJlliativos duas grundes divi!!Õtls, uma dellue, 
Rpr~:~tUllltll. uu1 .proRtHil\11111.1 tl quu as puhwras - que . é· a que ~ovur.n~&, precisu de unidalie ue 
ju~ti~·a u lolt~rcmcé€z polttica-nfw COII~otltuem pro· · penumeuto; dó honaoguuehhule de àcção; t.lil'lgtl'tlfl 
grnmma novo, olBS ropbtiQt\o dt! ptwsatuautos a um 116 ph~rol, tem umu só vishl, e · ellLl\11 ó 
polltico11 du antt~rlures .uduliulsta·açõatl. S. Ex. por 11em duvid11 411e · o governu ui\o deva contlar 
crê 4lie alntla ile nuo ttUU enc11rado o prof(rammil 011 emprt~gos de i11flueMltl senão tiquelles de qtuJm 
dt' actutAI adtuínlatraoão por um moúu com- Vódo · espe1·nr umtl cnu.dju vaçl\u ft·ancu 1:1 leal; · 

;. ... . . ~ .. 

· Pruueirunumto estas puluvrllt< . niio aiío sónão tl tõrn. u1n direito rigoroso (uno por graçu) a quu 
uma conclusão da fullu do tbrono. é us pro• o govoruo l'uspeite t~uus opiniões. O•·a, quu.l sAra 
postas . cornpletiio, esclal'ecem êste pensilmllnto . a poliUca quo . conveulu1. mais ao B•·azil? N t\o 

N'' falia do thl'ono 1:1e diz quo a admiilistt'l\çüo sorà u politica d0s sentimeui.os generosos dignos 
terá em '\if~ta fiscalisai· é tlCon.ou1iSar os dinheiros das instituições livres qu11 o puiz a.duptciu T Pot 
publlcust·tl qtte terd ti tn vista o aperfeiçoauuHito veuturii um principio quo conserve permaueute 
âas lêi!> l'tlgulameutare!>, O llw}bol:alnento mnttll'ial di ViSão entre OS brazileiru!:i1 e estorve todos 01:1 meios 
das provinuill!41 a indeperidencia do podorjudicint'Ío, do cOncili.tçno, pódu Ser 'ütil QO .paiz? .· 
E uão cunstituirâõ todas estns cousa11 uma pt·o- Ha muitos aunO!HJUe existem entre nós plan-
posicüo que deva formular um programma? As tadas as instituições livres, e í~llas não detào 
pttluvrns-justiçtl e toleraucik-nào. resumeúi por ainda todos o~:~ fructol:l quo o pniz devia osperur. 
ventura tottoa os dovtlres de um govemo que Por e:x:émplo, pAlo que respaita és finunças, quo.udo . 
procura desempenhar o cumpl'imellto de suas üs provincias e~tivarem todas tranquillas, quando 
obrigaçõ~s e de fidelidade à .nação ? em nenhuma dellas ·· bouver alternção da ordem 

Pârece·lhe mesmo que se tem . acanhado um publica, quando a ju~tiça de cada um fór re~-
pouoo a idea da toleranoia politica, ma~ espera poitada, os cofres publloos hão de achar-se mata 
qne os seus colle~as a expliquem melhor. Entre· btl!Jl provido11, . . . . 
um to dlra a oalnura a idéa que · liga e. estus . S. Ex. crê que o pensamento da tolatanoia · 
pulavras. . . . · poHtioa assiln enunciada tem uma alQada multo 

0 ntlnl~terio é. fiel })or . dever e convicção âs muis ·hlrga do que aquella POl' que tmli . aldo . 
lntltitulçõell do B••uzil, mus por isso oH:lsmo quer encarada. O. governo quer, deseja o apoio dos 
que. sejno l'ealisada~ em toda. a sua plmiitude, pt·inoipiow e dos homens libllraes do paiz . Qunes 
e . que .ellas prOt(3ji\o os direitos de todos e uào sl'i.o os factos que demoustt'iio o contrario'. Não 
aótwmte de urru1 parta da assoo.hu;ão bt·uzilt~iru têm sido upoutudus; ,Al.guma uomeuçao 't Não · l.la 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 14:52- PÃjgina 7 de 10 

114. SESSÃO EM 20 DE MAIO DE 18{8 
rninisterio, da quem aue niio espere·muito ·net o .

1
. a política dp gabinete roi radicalmente modificada 

sincera coadjuvação. .Davà por ventura recelàr· no dia 14 do corrente. Faz de propo<~Ho · esta 
. l~e que os nomead11S · hajão de trahir seus deveres, 1 distii1cção, porque, quando a commh1siio deliberou 
quando . são homens eheios de talento que têm sobre o projecto . da. resposta à falta do throno, 
prestado serviç•1s ao Brazil, e cuja probidade ostavào seus . mumbros bom . lo11ge de. erer, igno· 
politica afiauça o oxncto cumprimento de seus rnvão completamente que .· talvez. nesse momento 
deveres 'l o mlnisterio tratava de completar-se; julgavão 

Sem. duvida a appltcaçiio de um principio · é . antns mais provavel, pela proprla duração da 
. muitas vozes contr:ariada pelo facto, mas nenhum crlse, e por: cil'cumstancias da todos sabidas que 

membro da casa está uutorisndo pará apresP.ntar não se completasse olle nessa occasião, o que, 
um só facto que tenha desmentido os princlpios organisado como estava. procurassl3 desempenhar 
da adminb•tri\Çào. . · · · . . a sua missão. · - · . · -. . 

São estea os principios . que ·o Sr. presidente A' .vista diRto, não admirará . que os motivos do 
do conselho tém indicado e desenvolvido na_ seu procedimento, quando assignou o parecer da 
casa. . . . . commiHsão , . não sejão exactamente os mesmos 

Parece que se disse que alguma differença que ·:gora. Entret[\nto ainda su!:!tenta .. o parecer, 
havia entre o actunl minisLerio e o de 2 de Fe· sem t.odavin excluir a idéa de ndmittir emend8!3 
vereiro . quo exprimão a modificação a que se réferio • 
. o s~. NoNKS MA~HADO :-Foi o p~esidente do Quando' teve . lugar a abertura da asaembléa 

consólho que 0 disse. · . . geral, estava á iret:tte . dos negocios o minlsterio 

que o . Sr. · presidente · do conselho o dissesse, 
observarei o quo cada · um dos membros da cí\Ba 
observou. O ministerio de 2 1le Fevereiro achou
se em uma posição anormal ; tinhi\ de montar o 
paiz, e fazel-o com pessoas de sua confiança. Ers 
então de necessidade organisar ã. udiilinistraçiio 
cotno elle entendia. Mas, perguntarei -depois rle 

· quatro ilnnos em que uma communhilo politlca 
administra o estado, dar·se-ha ainda a mesmn 
necessidade '1 (Apoiados.) Quando findar!\. e lia 'l 

O SR. URBANo: - Agora havia esta nocessi-
dade Y · . · . . · · . . . . . ·. 

0 SR. MINISTRO DA Ju~TIQA :-~Agora havia uma 
justa consequenciá do ' proceder do govérno : se 

.. ã ndmlnlstraQão vieas~ A Cilmtll'U apresentar uma 
propoiltn de Incompatibilidades, UUJa proposttl que 
íil) soit entender . tende a Rarantlr. e purificar a 
llburdade de voto, e no m~smn tempo conssr· 
'Ynt~i3é . nas preslàanclaR membros desta casn. 
bavla co11tradioção entre o prinatplo e o facto. 

O SR. UanANo :-Não demlttlo todos .. 

de que fallou va pnmeua época ; 'O throno annun-
. -· · · o'itica d sse miniR-

terio; se 6ss:t po itica depois se modificou; a falia 
do throno não. P•1dia referir ·Se a essa modificRçiio, 
é o · projecto d11 commi!';sào , elaborado . ainda na 
convicção da · ex.ist;q'lcia desse miuisterio, é uma 
resposta . âs palavras que forào _ aununcladas do 
throno. Ao mtmos o orador falla de si, e julga 
convonionte que todos detlnão muito claramente 
clnrnmante a sua posição. . . 

Pade licença a .camara para dizer com franqueza 
os motivos que o levârão a ossignar este paracer, 
e a modificação que s<•ffl:-erão no · seu espírito as 

. idéas em que estava a re$peito do gabinete. 
. Niio duvida satisfazer os desejos do St. ministro 

.da justiça, dlzendo ·lhó francamente que o projepto 
da commissão não exprimo confiança • . Se S. · Ex . 
.entende que hefilltaçiio é syuonimu de falta .de · 
confiança, tire os oorollarios~ . · .. 

· 011 receios, Sr. presidente, as apprehensõos dos 
c~mlçõtts libertles, os austos de que não Eia julgasa~ 

· atoda chegàda a época de que fallou o meu nobre 
amigo, é pu cá de regeneração e de verdlldé," nas-

. cêràu com o gabinete . . (Apoiados.) .. · . . 
Eu . não · canoarel a camara com a demonstração. 

· O. SR • . MxN~.!i~_R1LP.A .• JJ.r.!J.TIQ~ .. : 7 .. _.Alnrla ._ n~P. : . .. da. - nateasiàad~.cte .. que:.o-gabinete . .!le--Organlsass~ 
porque ·nao ae ·duterml · · \1m urn M peusamen 0 po co; . 

fica són1ente nella, mas tem uma influencia multo ptoduzh•ào razão · al~uma que destruisse 0 que 
positiva e tlirecta. sobre o pa.iz. d!sse o meu collega da commissilo. Julgo-me pois 

o Sr. Ohr1sttu.rio Ottonl ouvio com a dtspensado de u repetir. · Oito simploNtnente o 
maior nttençno o · dis-:urso que acaba de pNforir facto, o ct•eio que a camara toda o aoottn. · 
·o Sr. ministro da justiça: .S . Ex. · tomou à ex- . Foi l1rgtmisntlo o gabinete com nomes · que até 
plicar o sentido de cadu um'' das expressões do entt\i• representavão pdncipio!! divei·sos, sytilboli-
programm" do gabinete; ma~ como m1o accres· . savào politieas difft~t'!mtes. Este facto é incon
oent()u iden noV.Il ' comqunuto . desse a~ . SUAS test1\V8L A inct~nvei:Ji eucla de uma semelhante 
explicações com summa habilidade, não fez senão . organisaoiio ~ra de longo tetnpo cc.nhecida: não é 
repetir o mesmo programma, previne . a S. Ex. este o primolro · facto que se pt·oduz entre nós; 

· de que as respostas a alguinas do suns obsarvações não é a primeira · oçoasião em que ministerios 
se acharáõ naturalmente collocadas nos lugares animados das . melhores iu tenções se lêm Mhudo 
corresptinclenteos do discurso que vai proferi i'. · luhibidos de bem des~mpenhar a suH. missão por 

})ira agora porque prestou u sua assl~nntura ouu~a d11t1 lutas lntesttnas originadas pela falta 
ao projeoto do. ootnmissão sem rustrlcçõos, o como . do uofdade de penRQOHlnto: Podll licença R camat·a 
e porque aindn hoje o sustenta, depois dn tno· 11nra rem•ltllr estaR ob~:~ervnçõos com a11 ptü~vras 
dlficnçuo_, ou s.e quize.-orn. oomplotumonto do dil um 1llustro Hsorlptor franuez, o qual, fallando 
ministeno. · . . . . do Ulll oon&fllho de governo assim composto, diz 
. · Nilo é sem Intenção que faz es~a . di~:~Uncci\o. - iií\o ó innlM tio qUtJ concuntrur a aoarcbltl no 
Desoobr~ na vida do aabh1ete actual duns Ô!IOCRR OlltHl•.lho !IUI\l.hnlnlstrnoiio. . · 
muHo dh!tiuctas; Mnrlo a primeira, aqu•11ln . •m• . Este delfolio, tJlH> tr.m acompanhado a organl· 
quo pr•.'t'idio aos dolltinos do paiz . íuh tnirilst•>rln slQiio du tnultoK ~ab!uetos entre nós, . havia sido 
Incompleto, época que findou em 14 destl-l mez, .e apontndo pelo i,li\lsh'e senador o Sr. Ptlulu Souza. 
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com.platamente a acc;ão do governo, e exigi o que .'I entendêrãa · sempre que era oecessinio centr:alisar.; . 
se puzesse termo a · .esta . aituação anomala, e se e que tudo . quanto désse . força ao governo geral 
désse o primeiro pa<~so na regeneração do syl:ltema erà pouco para susttmtar a integridade do imperto, 
representlltivo, regenerando a organi~ação minis· 1. esquecidos do que é . um pessimo meio de evitar 
te.riak (Apoiados . ) .~ara esse fim lembrou o dito ·I que ó · nó se rompa, esticaFo (apoiados); .é · pelo 
senador n ct·e11Ção de uma presidencia do consHlho 

1

. contrario pelo lado do orador se tem sustentado 
de mlnistrus. A idéa foi acetta {não podia deixar sempre GUe pàra se conservar a integridade .do 
de o ser), a i1tslitUição foi cousignada em um imptlrio é preciso eiu pt·imeiro lugar promover .o 
decreto ; nesse decreto sa dizia que os limites das · bem das · províncias; o · que não se pMa fazer 
atttibulções do presidente dn · conselho seriiill emquailto as · rtiais pequenas causas dependerem 
marcados no t•egulàmento; n'> qual . podia melhor de um decreto do govet'nu. Por tüdos estes mo-
explicar• ao O fim da instituição : mas tal rogúla· . tjvos ha m!Jilo q~e examinar, e reformar no systema . 
men.to não appareceu, sendo aliás um·dos meios da admimstraçao. No inouo de fllz~r estã refor-
para · realisar a instituição , que parece .não ter · ma, e regUlar a administração, estão divergentes 
sido bem comprehendida. · · · os dous lados da camarn, · e o regulamento do 

As causa!! da díssolução do gabinete passado . Clmselho dos m inistos.devia dar um passo neste . 
. não forão ainda . esoiarecidas na tribuna ; todavia caminho, determinando quaes os actos qu.e esse n-
um· dos membros dt~:::se gabinete começou a fazer cialmente depandem da 11ssignatura imperial, e 
algumas . revelações pela . imprensa, em que elle quaes aquellet-t quo sem inconveniente, antes com 
fallava de luta.s intesthms, ~ · a ~xistencin destas. muito p1·ovaito podem !ier expedidos pelos ministros 
lutaR ~ . uma pr()va de que .a. instituiç_ão d~ pro· por si, uu por seus dele ados. · 

. e q n a manetra por que ~enlia a 
comprebandida1 não está em vigor. A organ\aação esttl respeito o actual. gabinete, mas o 8r. vis· 
do aéLual gabmete offerece uma prova de que a conde de Maca h é· ainda ho.ntem apresentnu certas 
lnstittiição não está. enraizada. . · . · · · . · · modificações, certos arrependimentos; que o brigão 

Sabe que . sa disse quP. não . é necessario regu · . o orador a · declarar que a este respe1to não co
Jàmento; que basta a instituição . da presidencia · nbeoe. a opinião de S • . Ex. por isto que a não 
do éoMelho; basta que se saiba que o presidente euunctou claramente. ·. · . 
dó Mnselho é o dt!positario do pen:'lamento politlco O or11dor prova neste lugar que nenhtux~a · con· 
di\ administração, basta que os ·membros dó ga· tt·adicção lia . no voto do graças, · quando, . ex-
binete esteji\o bem compenetrndos da natureZI'i prhnindo plena confiança no pea·iodo que trata 
dE! seus deveres; mas o orador afasta"se desta da poliLica externa, parilce retirar ~sta conflanQa, 
opinião, e crê. qua o . exemplo que se apontou em mani~estando receio de . que na politica intorila o 
apoio 4ella i1a França e na Inglaterra não é · govel'OI>-813 ·possa desviar do que 11 commlssào 
concludente •. Nesses dons paizes a instituição entende ser o mE~lbo.~ caminho. Em primeiro 
existe de loogl\ data; viveu, cresceu por alislm lugar, .já um membro dà oommJssão declarou que 
dizer. como o ~.ystema representativo, .. está . nos .. ella . não. entende~ apresentar um voto de censura; 
habltoa .da administração, estt\ . enraizado.; · não mas· aômante tle ounftançn, ue ·expectativa: em 
ádmira pois que . estes t:abitos supprão" a falta seRuudo lugar; se a . oomml:.~~:~ào ooosidarou que 
da lei· escrlpta. Entre uós porém não acontece nilo tinha f~\ltl'B bastantes para . pronunoi11r um 
o nleHmo. Os nos!\óa · habitos erão con~rarlos : juizo decisivo sobre · a polltlca interna do gabinete; 
temos mais de 20 annos de 11ylitema representa• devia olla ex.prl in ir o mesmo · pensamento a res· 
Uvo, e pal'i!lle que nila tinbarn,,s · alnd 'l bem sentido pello .da · pj>litica . externa 'l Sedilo · us ra%õos as 

. a neooBBidade. de centraliaar por oflto meio a forQa mesmas' N~o : ostas questões ililo mais . me-
da · adminlslraouo. Nno vale pois o exemplo lindrosas, e .sendo ventilada.» na cas.a, póde conl· 
~lllf act(); .- . - · -- - .. . .. ·- -··-·-c· •... , __ ,. -· ·~-- -·"--- ... 

·. oorosoentarl\ que na Franoa~ ao me rios sob. o. ministro dos negooios · eatrangolrGs . mer.aoe A 
gcvel'nó quo ao11bot\, Rentla-CJe a neooauldnde de:~te commiRsão a mniR completa adbat~llo, e . ell" nilo 
rogulamonto. · Organlaaoões hav.ln da gnblnetea podll\ por~anto hesitar · um momento .orn admltllr. 
em quo ae lutavn oom dUHouldades bem analogaa o periodo que não expi:hllil daaoontlonoa qnnnto · 
ao que entro nós passa. Enl 184G, aolidl) neoos· 1\ polltioa ext· rna. . . . 
sario preeuoher as pastas vagas . ua marlnbll e Tendo respondid() a esta observaoito dó Br; 
guerra e obras publicas, o prat~ldente ·do amit~elho, presidente do conselho, · oontimiart\ ·a mostrar os 
apezar de Hor Urn·• das rimelras notabJlldadee · o .· d · ·v · e · · ·· · 

uropa, u ou com 11erlos embara\)os. O:i mais quáes deve . neces.iarlamt~nte . apoiar·ae o governo 
. proeminentes da oplnlito que sustentavão recu- para prestar ao paiz al~um ser~lço. . · 

eárão o podtlr, e elle vio-se na necessidade de . O segundo ponto de dtVergenota são as ft•anquezas 
recorrer . a nomeR · monos nota veta, e até a no· · proviuclaes. ·"Desde a decrntação do aotó addiciónal 
mear um diplomata em tn!Asiio antes que E'lle .fosse alguns cidadãos . que se tinhiio oppusto n esta 
oon~ultado. Os j\'lrnaes . franoezes dessa épooa rafotma, e não a aceitárão francamênt~, es· 
attrabuem essas desélrdtlllS e .embaraços n não cl'ovêrão. no . · programma · do seu · · pat·hdo · a . 
esta~am defhi~<\81'1 e limitndas as attribi.tições do necessidade de o modificar, rest ringindo as 
prestdente do conselho. . . · . ftanqutlzas concedidas ás provhJoias. O systema 
· Ol'ê pois que ha necessidade de organisat·se de restt'ingir as attribuiçõea dlltl assembléas 

. melhor o. tniniilterio; de mostrar que se compre- provinoiaes tem sido constante, o tem ~ · seu · 
hendeu a instituição da presidenoia do co11selho, .· castelll) forte no conselho de . estado : nao ba 
e do regular e definir esta instituição por melo expressão, claus.ulà óu pht·o.se do acto addicionnl . 
de um regulamento. · · · que não prouure intorpretlu no sontido de res- . 

Têm as!!im ~xpo!-!t~ lls . razõe$ que o ,levàtüo a tringh· · estas attribuiQões. · . · . 
crêr qutt o . manlstol'lo ndo fôra orgamso.do co!Jl . Depois de apresentãr alguns f11o.to~, que manifes• 
a unidade de ponsnmonto que alguns senhores. hoJe tão esta tendettcla, o orador oonttnua. : 
sustentilo que alie tem. . . . E' oplulão cortento no partido polltieo repr~ · . 

. Leva·lbe tumbetn a crêr quo o mhtillterlo . sof- · sentado pólo l11do da · oamara que reputo nosso 
ftou osto defeito na sua orgtmlsaoi\t~, a conslde.. advoraarfo, qu<J ooílvém eRtabeleoer par uma lei 
ra91lo do que n~o é novn osta tdéf\, oomquunto · quaes os oaso& em qua o pt>der . t1X.oout\vo geral · 
ab1urda aejl\ , do um mlnist.QI'lo ootnpasto de poder!\ sURpende·· a .exeouQi'io das leis provlnolaes ; 
repreNBiltantt.'B de .um c outro ··partido. eHtea Eitluh·ores tt'lni suatMtado · qu~ o poder le-

. Um dos pontos de dlvergeuola entro 011 pnrUdo11 glalRtlvo geral póda tlooretar esta lel: entretanto · .. 
attrlbulções leglslaUvas ooDI us provinolas. Uoa aoto addloioúal ma roa 08 Ollll08 unlcos . em que ·o 
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poder legislativo poderâ revogar os actos das 
assembléas provinciaes, · e · concede ao poder 
execntivo a faculdade de mandar executar a.s leis . 
proviocinos sinda não saneóionadas; ·mas em 
hypothssé nenhuma permitte que suspét'lda a sua · 
execuQãO. · · 

· .. Eu desejaria ouvir · sobre . estas questões a 
opiuião do Sr. preside~te do cónselho, tanto. mais 
quaiito, tendo elle de certo tempo a est11 pllrle 
sustentado muito dos nossos priricipio:i, ha 
todavia · um · àcto por elle . promulgado que parece 
fil!Jo das mesmas· tendencias. Fallo do neto 

· expedido, creio que no mini~terlo de .2 de Feve · 
reiro, em que se diz quo a lei provincial a · q•te . 

· o prt!sidente tiver negado a SPncc;iio . só p,pdorã 
obter. es.La sancção obrigatoria qunndo votarem 
por eila dous torçes do nUmero total &los membros 
da assfl tnbléa prov:ncial. . O orador prova o · ab
. surdo dest'\ · disposição, psln qual pó de dar-se o 
caso em que ·seja rajeítada uma lei· quà aliâs 

. Pa.r11 reformar o sy~tlmta elãit•'lral, .ni\o . serli 
necesl!ario levar a luz ao cahos em que o cons~;lho 
.de estado tornou a .lei de 18!6 ; niit> será meltmo 
precis> f,\zflr ttma teforrna mais radical do sys- ·· 
tema eleitoral? l-to · sanado entrou. em discussão 

,um projécto, no 9ual se . consigna utn principio 
vihl, que é à. ~letçiio por círculos. Deseja que 
os partidos seJaO representados no parlamento, e 
que tenhão na . camara fiell:; legítimos e genuínos 
.represfliltante3; e ;;em Q eleição ~ por círculos. ilunéa 

· se obterá o . desideratum. de serem os partiu os · 
bem . e · legitimamento reptesentadllS. . Entende 
mesmo que a bâsil du P.lei~ão inclirecta da consti- . 
tuição 11ão é a mais · conveu ientd, e dá lugar a 
fraudes e abusos qtte têm ilpparecido ; e 4ue dava 

· refurmàr-se a con~tituiçào ne;;ta parto. para o qUe 
lembra que já existe na casa um projecto offero• 
cido pelo sr~ actual ministro da marinha. 
· Quanto ú guarda nacionl\1, 6 preciS•l que o 

· ministerio tenha um p~n~a~ento fixo, e que se 
. . 

assembléa provincial. Contlouando a discutir a . Não entrará na discu;Jsiio das bases que convém 
po\itica do gabinete que existia em 8 de Maio, . adoptar na orgàuisação da guarda nacional; dirá 
dirá que . uma ·· das causas porque . lha parece simplesmente que desejá saber quaes afio os 
que elle não estava habilitado para desemp~:~nhar . limites; dentro dos qunes o mini~terio admit.ta o · 
a su' missão é o estado em que se acha o principio e!ectivo . . A sua ~lpini~o é que cumpra . 
conselho de · estado, pois que pela granlle maioria · admittir . estes princípios · nos , posto.s suba!• 
dos SeUS membros, , SellãO por todos élles, são tern •R. . 
'professadas estas doutrinas de centralisação. Pàssando a tratar da retormn . j n<liciaria la" 

Quando se tratou da creac;iio do ·conselho dt: menta. que a commissijo de justiça crimlu••i não 
estado, os amigos do orador ponderárão muitos t.enha i nterposto a stia Qpinião sobre a proposta~ 
incónvenientes, sondo rim dolles a vit·üiciedade. do com o que sntende que muito tem sido prejudicado · 
consalho de estado, que uão ia de ac.tlordo com as o presente debátil. A' vista disto, .como · membro 
condições e norma do governo representativo. pois da commissiio tendo necessidade de motivar o . 
que assim não_ se potleriA realisar uma das seu voto, fili obrigado a estudar esta reCorma e a 
.condições .desse , ~ystema., u~o podiá .haver_ uma . examinal-.a tanto quanto lhe perm\Ltla a sua 
mudauoa na polttlca do pa1z, encontt·atia cons· falta da conhecimentos ·pr\lflsslonaes ; · e entalo . 
tanta obstaculo da parte do conselho _de estado. conv~ncen-se de que em muitos raros . pon~~a . 
Quando o conselbo não fizesse opposiçi'io neintosn. · ella satisfaz . as verdàdeiras necessldadee pu• 
ao minfsterio, é bastante que o ministerio não blicas. ' 
tenha a valio.sa . coadjuvação . dessa . corp?ração, . Um dos priilolpaes defeitos da llll de 8 de 

, parü estar pnvlldo de um dos grandes me1os QU{i . Dezembro de 184.1 conRiste em dar nttribuições 
lhe offerece a UO!\BQ__ org•lnisaçiio para · .<!_esem · judlciat·ias a 4elegados ~ subdelegados e empre· 
penbar a · sua . rnlssRo. A isto respondtao os gados de pohcta removlveis ad nuCutn, lnetru• 

. . ·- . ) ' . { ., · ·- ,, 
estàdo, deixaremos vagas, ~erãuwdifã'"a--dl!t'=>~ · proposta -não--romedêa --esto--defstio.:_ :porqUEL.di_~-
pensa dos coosel~eirus ; a e . vossa opinião _subir . qua a attrlbuiQào d_6 formar culpa aos dellctoa · 
ao poder. ~isp.ensai do exerclcio os conselheiros é cumulativa, perLenoe . tambem ·aos . delel(ados e 

· de nossa . opin\ào, e chamai novos me.rnbros para aubdeleRados, aenJo alh\s o corpo de dEilluto a 
o conselho ordlnario. e tereis um conselho orga· base prinoipt\1 do processo. 
nlsado como cumprep para poder coadjuvar• vos Na propor.tl\ conserva-se . tambeln' à . poliCia o · 
o prestar bons serviços. ·. · · . . . .. d\reilo d.e dar buscas, . apezar dos inconvenientes 

Eu ols rocurando a oio nas alavr s dos · · · · · 
no res eputados, sustento que é neces!unlo seguh· 
e~to programma que uos indlcl\rão; sustento qua 
nao ha admlnistraQão pos~:~ivel do nosso lado que 
preencha bem a sua missão .sem modificar o con· 
selho do estado, sem o organlsà.r da modo qua no 
conselho ordioario se apresente uma maioria de 
.accordo com ~s . idéas · da adm!nistraç~o. (Af!O~~ 
dos.) Eu deseJaria a este respe1to ouv~r a optmo.o 
do · gabinete. . . 

Passando a discutir o programnu\, entendo o 
orador . que um dos principaes pontos delle deve 
ser a reforma da leglsloção, e. para precisar . mais 
as suas idéas dira que tres siio os objectos que 
a seu ver se devem tomar em . consideração : a 
reforma eleitoral, f\ reforma judioiaria o a · reCorma 
da gúà.rda nacional. . . 

Quallto à reforma eleitoral, veio n. casa u.ma 
proposta para se decretar a incompatibilldado de 
alguns funcoiona.riQs publicas. :\gra~ece Sl\ Sr. 
presidente do conselho o ter.-se posto à frente d~sta 
idéa, no que prestou ao paiz um grande serviço. 

· A unica observação que tem a fazer nesta pnrtl:l é 
· qu~ S. Ex. faz pouco, quo devia ir mais adianto, 
po1s que com esta lei s,ómente não se .· oonsegua a 

' as lncomplltibllidades !lbrangessem os 
. amovivels de todas as classes . . · 

ús . Sa,s • . MINISTRo DA Jusi'rQA E Go~ç.u:.vss 
MAaTINs:~Não se conserva nem 11má nem outra 
co usa. 

O. Sa. OaatsTtANO 0TTONI poderá est"r enga- · 
nado, mas jl\ declarou a stiu incompetencia nesta 
mataria. · · · . · 

Poderia clta.r ainda · algumas disposições pelas 
QU!les n proposta lho parece defeituosa. ·Não 
fallarà na multiplicidade ·· de .jub:es de paz, qua 
lhe parece Ull) incou veniente grande, nêm de 
outra disposição, que j u.lga poue() conveniente, 
e é qué os delega~os e subdelegados. sejiio aj il , 
dat~te!\ do \H'otnotor. Acontece . não poucas vezes 
(Iue homens hnporttintlls de um lugar aceitão 
o ·cargo de delegado piirâ êvitar qú~ vá oahlr 
em mlio>~ de perseguidores. Ora, quea·erá elle lr 
servir de a ccUlilldt>r publico, dé ajudante do pro· 
motor 't Além. disto, ni'io vai ter o delegado o 
subdelegado Ullla interfllrencla inulto dlrecta nos 
processos Y Para que se querem confundir as 
attribuições judicillrias 'l . · · · · · · · · 

.. A constituiçã o decrt\ta qúe haverá juizes jurados, 
e ac~t~scen ta;-o jurado pronuncia s.obre o facto, . 
que m\o póde oot\1petir ao juiz da direito pro~ 
nunolar sobre o facto. Entretanto a lai de 8 de. 
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Dezembro diz que o juiz appellará da sentença, 
quando itão fór conforme á evidencia dos dPbates. 
Ora, hàyerá · quem negue que .isto é pronunciar 
soba·e o. facto, .e oua por consequencia . a dispo~ 
siçiio á nnti-constifucional ? Entretanto a proposta 
conserva esta disposição, não faz~;iatlo mais uo 
que. limitar o· numero de .. casos. em que ella 
póde ser exercida • .. 

Sou. chegado · a um ponto em. que devo ser 
muito franco, sou chagado a um· ponto em · qlte 
a proposta constitue uma l•>gislação · ainda . mais 
barbara do que a lei de 3 de Dezembro de 18!1. 

E' um dos caracteres ·mais exphcitos e. pro
ntliúJiados dtl legislação .liberal e · conforroe com 
a civilisaçíio do secnlo, e coni a indole de nossas 
instituições, a brandura 'das pena::; impostas a 

. certos crimes qu~ são filh~s dti . opiniões cha
madl\8 pohticas, que provém muitas ve:~;es de 
enthusiasino, patriotismo e mesmo etro íle in; 
telligeuciá. A !Ai de 3 Je Drlzembro porém o 
desconheceu uando disse que· os. lnilitares en-
v o v1 os em a~s crtmes . ser ao . JU ga os em. 
conselho de g11erra, segundo o rigor da discipliii!L 
nailitar. · · . . · . . 

Mas devo fa-'b'' iustiça ao~ autores deàsa lei: 
alies não forão . adiani~i .. por!lue a lei trata . de 
militares, I! a . discussão hav1da no . senado e 
nest11 casa provou claramente que .se tratáva de 
militares · tla linha e nunca · de miilcianos e 
guarda nacionaL Esta intelllgeucia foi ge.-almente 
adoptada, é uma tentativll feita _ein 18:1:2, para 
ampliar ·a Higniflcaoào da palavra-Dlilital'es
foi condemnada· pel" paiz • . Mas o que faz a 
proposta 'l . D.~creta que em certos casos, como 
por · exemplo em crime de sedição, os milicianos 
serão jnlgallos em conselho de guerra? Enganar-
lne·blà hmbam? · . · . . 

Outro ponto, em que a proposta não . me 

~
orece_ conformu com os principloé sobre os_ quaes_ 
tdgo que .se devia basoa~ ê o que . trata das 
a1•oas . . A lei de 3 de JJezembro decreta. no 

~~ort. So § 2o que, quando c:i mésmo . individuo 
fosse pronunciado pol' di versus crimes, se som· 
mussarn as penas, e guaudo a ilomrna êxoedesse 
além dos crimes . aflanoaveie, . tião se pudesse .. 
fnconvenieot~s desta disposioão1 'o abusos ~-<I~() , 
dA. lugar 'l Descon::aeoe alguein a taullldade com 
que He pôdb fot'j!lr pequenos crimas, cada um 
dos quaes não faz . hnpresslio no animo dos 
homen~t justos t Entretanto esLa disposiollo é 
conservAda. 

O que quero conolulr daqui é uo a proposta - . . 
. da C11mara, e portanto coto elle sé nilo pôde 

argumentar f)ara dizer que o . . mlriisterlo merece 
o no1:1so apoio. . . · . 

E depois do que tenho ditu, dir•se-hâ que niio 
sou moderado, adhêrhido unicamente a ustn 
expressão de duvidn, de que fa.lla a resposta ao 
d~scurs~ do throno, ·quando. vejo .di vergetioias 
tao rad10aes 't Entretanto parhlho este estado de 
duvida, porque não tenho confiança no exame 
q~e ~z sobre a proposta, e quero ouvir a com• 
IDISSflO. 

O segundo· per iodo combatido é · ó quo trata da 
economia. Continuará a sustentai o, declarando 
sempre que o assignou em referencia à politica 
que então existia, porque . o projecto . esLava ua 
mesa nntes de virem é. casa as p1u·tioipaoões dos 
senhores que compleh\rão o millit~tedo. . . 

O throno aflllnça que sevéra ecooun1iR presidirá 
aos Rotos do governo; Oomprehênderà bem o minis · 
terlo a necessidade dn economia, . a a situaQiio 
em que nos achamos neste momont.o a . aerne· 
lhBnte respeito 'I O estudo de ooutlagraoilo em 
que sw twha ~ Europa ameaoa durar longott 
nnnos. Esto estado, que estagnou . completamonte 

já se r~sentio dllssas cristls. Sabe-se alé~ disto 
ontra coufla que deve ·affeotar o nosMo com· · 
mareio,, e prejlldicar as no::Jsali fontet~ .de a·iqueza. 
O Bra1al esta em · paz, e entretanto d1zem ctlrtas · 
da Europa que por lá geral.mente se crê que 

·está nadando. e~. sar~_1~ue, por.qile estão eoga-: 
uatl?S sobre a slt.u'!ollllO do {>BIZ, p.)rque estão 
hab1tuadus a fazer JUIZos errados áctlrca du Brazil. 
Q,uem sabe se . isto nasceu de o periodico Bra.zil 

. d1zer qu? tudo ~s~ava .oa~a,ndo ~m sa'!gua porque 
seus atmgos sahtrao Jlo m1mster10? Nao descubro 
outra causa pârâ t}lle os nnssoM fuildos estejão 
flntre 58 e 62, quando antes esta vão a 85, sofi'rendo 
assim um· depreciamento de pllrto de 30 of~· · · 

Accresce que não podemos ·razoavelmente orçar 
em mais de 22;000 cautos d& réis a receita. para 
o anno. cujo orçal?ento va!Ilos · discutir .. porque, 
sa a .crase commercml da Gra-Ba·etanha nos causou 
u~a · di?linuiçil~ d!! receita de 1,400 contos de 
r01s, nao serea exllgerado suppondo que com o 
desenvolvimento da crise na Euro a soffrE>r~>mos 

1m1nu çao 1gua . emos pots · uma 1mmuaçao 
dil perto de 3,000:000$ DOi! dous annos; e qual .a 
despeza orçada? 28,000:000S. · Qual o deficit 'l 
6,000:000$ para fazer•lhe face no meio dos graves 
e extraordiuarios embaraços financeiros em que 
nos havemos de .. achar por Cl\Usa da estagnação 
daY. nossas fontes de rique2;a. · 

o,·a, como se eollocou .. o ministerio l\ frente 
dest~ grande necessidade de resumir as d.espezas 1 
Apresentou mais · de . 4, 000:0008 de . · augmento 
sobre o orçamento anterior. · . . . . . · 
· Dlsae-se que ba. élguma doduc_çio a fazer, 

porque no anno anterior ntlo se tem conten1plado 
amortlzaoão da divida ; toas isto são bagatelas 
á vista · das clroumstanoias em que nos toremós 
de achar. Portanto convinha que o mlnlsterio 
em lugar de dizer--aqui ttstão as despezas que 
decrotlllttea,--lndlcasse as que erilo lndlspensaveis, 

·e aa que podlilo ser supprlmldas. . 
Ha nos orçamentos um defeito que à prlnll'ira 

vista parece pequeno, mas que é .de summa im· 
portanola . A· comparação que se faz entre a 

· quantia pedida,. a·. a do oroamento aoteriur tem 
or fim dar ocoasH\o a que o mlulsterio justifique 

propõe ; mas esta provi oncin. tem sido constante· 
- mente illudlda, · porque, -· em lugar de .oonlparar·····-~ _ 
sa a despeza feita com a quaotll\ pedida, com· · 
para·se o que o governo hoje pede com o que · 
pedi no ao no possado. . · 

Por todao. fi11tas · COUI!II.B vejo que o minlsterlo 
nilo par~ola compenetrado perfcilame.nte tla posioi\:ó 

a t 
ualsdo na épocl\ aotupl : e ê isto llimla um mo· 
tivo para que nilo possa . deix\\r de adherlr ao 
projecto da cornmlssilo. pela maneira porque està 
concebido. . . . .· 

Tratará agora do topioo relativo à justiça I! 
tol!'lrancia. · · 

Muito tem sido prevenido a este respeito, it1as 
ptlrece•lhe que todvs os argumentos prodilzidos a · 
favor do programma da tolerancia se bnseão sobre 
uma aqui vocação, sobre a bypothese de. que a 
com missão dissera- todos os miuisterios, todos 
os governos regulares são tólorantes. A riommissão 
tal não disse ; auppoz-se que se tratava do facto, 
quando só se. trattl do dever. 

A commissão diz a justiça e a tole1•ancia nas 
opiniões são devere~ de todos os governos re~tu• 
lares. Não podendo negar-ao esta proposiçao, 

. proclirou-se o recurso de pedir â commissão ·a 
dllflnição de governos regulares, para dahi deduzir 
o argumento. · . · . . . 

Governo regular é todo aquelle que est!\ ot•ga
nls~do lllt. rorma d.a ' lei rundamental do paiz. 
QUilllJUOr que aoja: não silo só governos repre~ 

. KORLI\tlvoa. Um govorno õde ser des(lotioo, e estar 

aur toler~utes, toleràr as oplnlõos 't Seut duvida 
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nenbutna. Ollmo Só pôde destruir estQ proposiÇão 
enunciada pela commis_são P_ Da modq nenhum. 
Descamo~ pc•rém dns governos em gllral pnra 

a . organlsação do~ uofi.sos. S''~inet?s: .. é . es~a a. 
questão ; é 118hllr se a toleranc1a nss urt entenc..hd~, 

· como eu a entendo, como a. a.dopto, . e. des.ejo · 
profeSsar, co~stitue uni ptograruma mtnlli1.ter1al. · 
Parece que nao . · . . · . . . . . ; 

Direi o juizo que faço do progrtunmà do ti'nms · 
terio. · . . · · · ·. · .. · . 

Tolerar os partidos não é só .um devei", C\lOlO 
não to\eral-os é um crime: e part3ce que inc\~e 
a idéa de ter dir.-ito de . niio tolerar. A tolor i\ncla 
religiosa parece que suppõe o principio de qtit! a 

· religião do estado é. a Utlica verdadeira, ~ ~6 p~lr 
amor da p~z tolera as outras. . O . rnuusteno 
off11recendo esta toleraucta ao outro lado da camara, 
veio dizer· lhe - sois uns reprohos, mas por amor 
da paz ·nós vos toleramos 1· . E · acnitarão ·esses . 
membros essa tolerancia f Eu thes otfereço outr•l! . 

· eu njio . qn~ro toleruneia; . que· 
· opiniões. . . · . . . _ · 

No syl!tema repre!lentab vo os partidos sau ·Iegaes, 
são constitucionaes e legítimos : e~tes partidos 
divergem sobre a maneira por que carla um encara 
O meio de CllÍISOiidllt Bl:l ÍllStitlli<;ões, de estabu(ecer 
a:a· l~is regulamentares, e d~ a<iminis~rar o paiz: 
a arena etn que elle~ lutao é a tnbuna~ e a 

·imprensa; o ju~z.é a cotôn . Approvada pela coró~ 
uma destas pohtlcas, entrega·sa ·lhe .o governo do 
paiz: ·.e .. qual . então o de.ver do gabinete as~im 
<'rgamsado f Não tem ma1s ·do que chegnr 1\0 pnr
lamt!nto e dizer·lhe..;_meu programma é o do partido 
a quo ttU pertencia, e d\mde foi tirado . . 

Conclue que, não tendo convicÇão de que o 
.. mlnis1etio tenha sido p~trlamentarmente organi· 
. sado# nàu lhe pollia, log•J çlepois da abertura das 
. o&.tntlrae, '(lrestar·lbe a;Jhesão. Oomo està muito 
· ratll(a•iO, espera que lhe seja permitLi•to contin.tar 
na sessl\o seguinte. 
. O SR. Pa&SIDI<.NT!!:responde que c~>nsultarA nessa 
occa:;iào a camaa·a. . . . . . 

Flca . a dlscussilr> adinda pds hora. 
O Sa. PassiD&N'rR dá ara a ordem do d"a e 

agu a, e ra a mesma e o e : e e\'anta a sessão 
t\a 3 horas e um Q.u11rto. 

..... ~-----:.··,· -- ~· -

Sesaào eDi Sé de Ualu 

PRkSil)ENOI.\ DO SR. ~UNlZ . D~RR&TO 

. · SuMMAmo: -- Expediente. - Leitura dtJ parectwes 
tfe commis$llo. - EaJplicaç<!o (lo Sr. deputado 
José de Assil. Discussilo a qut: ellQ tl6u lugaJ:.
Ordem do dia. - Oontinuaçao da. discussilo do 
~oto de gmças.- Díscu~sos àos Srs. ministro . 
àa f(uenda, Scdles Tor,·es-Homam e Campos 
Mello. · · · 

A's 10 horas e 40 minutos · da manhã abre.se 
a sessão, lê·se e approva·!le a acta da antecedente. 

EXPltDIEN'l'E 
· Remettem·se: · 
O reqtierimento do lo\io R.ibeiro (le Oa•ltro ~rnga 

ã oommissào a que est~ nfiecto o sau negoo;o. , 
A' commissão de marmha e J:(uerra, o requan· 

mentt> do Francisco de Paula Nugueira dt\ G'1ma, 
tenente reformado de estallo-malor do P.Xet·cito, 
p~diudo ser admittldo na primeira classa. . 

A' ~onunlssii.u .de pensões ij ordenado!!, o reqne· 
rimento de ~~ranoisco de Paula Athaydl) SHlxas, 
pedindo q\ia a HUil aposenta~orlu. seja considerada 
com o sen ordenâdo Pl't intetro. 
. Eolra em dheu\lsi , 

que se peÇa no governo que id~nticas. informaç~es 
sobre o ptoducto do reudiment? da B1sa ~os ;bens 
de 1'ai.~ percebido ua rece~ed,or1.a do mumcit>~o se 
rlêm a . respeito do. da provmcla toda do Rlo. de 
Janeir<>, sendo ·este requ&rimento. considerado 
additllmento ao que fez ·na sessão de 18 do cor. 
~"h· . . .· . 

« Sala das sessões,. 22 de Maio de 1848. -Soui'a. 
Franco.- Amtiral. » · · . · · 
. E' approv.ado v parecer da mesma commissão 

para que o requeri!Ue~to e mais papeis . da j.un~a 
directnra da assOClBÇilO .commerc1al da.. provtnc1a 
da B 1ihia ~·. pedindo ao gcvemo o pagamento de 
umb quantia cahida em exl'rclcios findos, voltem 
ao gover9o para seçu~r a respeito. deste pedil}o 
de pagam~nto de d1v1da do exercic10s findos os 
esty:''" e regras fixadas em uso o em casos 
ident l l~· .· ~. . · . · · . · 
. · Julga-:~ a objecto de delibet·açãtl e 'Vai a imprimir . . 
o s~J..'U : Hlri ro·eetil de re!1olu ão: · · . 
· . 1< so.cte a e mante · a . ns rucçiio Publica 
pediu e outev~ da camnra lflUDÍcipal de~;ta cidade 
dr> · Rio de Janeiro ~' . seu . t ermo a cessão do 

· dt>tilinio utH de um tE)rreno situado na rua de 
Santa Luzia, para nelle etliflcar uma .casa de 
educll•;i'io . de o1·phiis desvalida~ _9U6 têm tou!ado 
a seu cllrgo, mus com a ~oud1çao de ~ev~rsao ~ 
nie~ma camaru da propr1edllde do& AdlfiCIOs q.ue 
nelle levante quando .se vt>nha a dissolver a socte
dade . E · estll, mesmo approvada pelo governo 
imperial, ê por elle slljeitu ã · approvação do 
corpo . le~ielati.vo. · . · . · . 

« A 1• commissiio do orçamento entende a eate 
respeito · que nada ha que · oppôr a esta ces:illo, · 
fuud,ltla na ci1nvlcçi\o geral de que aquella socie· 
dalle se emprega ~om zelo nà educ~oiio da mocidade 
o1·pM e desvalida , por tantos tltltlos digna da 
prütec..,i\o dos podaras do estado. ·. ... . 

« Tem pois a honra de sujeitar ~ vossa dellbe· 
rl\çi!o o seguinte pru}ecto de resoluçilo: · 

. c A a~:~semb\éa sorallegislativa r11solve: 
« Art. t.o E' app.rovada a ceReito fàita pel~ 

oama.i'a muuioipaldesta oJd11de â soclodad.e Amllnté 
· da. Instrucoào do llomioio util que tem em um 

seguihtell coudiÇÕt'B: . , 
t( t.o Que 6 casa nelle elliftoada ·se dê o dosl\no 

para que é concedida, a educação e ensino das . 
melliuas OJ'pbils. · · . · ·. · .. 

« 2.o Que na falta da cumpr1m611to desta con
dição, ou de tlX.ti\1cçiio da sooledade revertilo para 
a mesma Dluni()i ulldade .os · terrenos e todos os . · . . . 

n Art. 2. ,, governo . darl\ as pr~vldonoias 
neoessaria9 para t!UB .o oo11traoto se lavra na . 
forma do pedido, conc~sslln a approvaçlo, e faça 
qua su lhes dê complt\tl\ ext~O\iQi\O. 

« Art. 8. u Fioilo r f.}vogadas· todas aa . leis e dls· 
. posições on1 contrario. · · 

<< Paço · da camara· do.s deputadus, 19 de Maio · 
de HH8 ...... Souza Franco . - Amaral. - .J. A. 
Oarrao. )) · 

NU.o ba ruais 1ixpedieuté. 
o Sr . .Joso de Assis: -Sr. presidente, no 

J orna.l do OommertJio de hontem,· em que veio 
impresso o meu discurso, pronuncludo .. na sessão 

. dt! 20 da Maio, enuontrei doú.s apart.eB dados ua 
occns ião t!Ul qué eú fall t~va, por um · nobre depu" 
tado pelu provinoia do Rio Grande do Sul, q~e 
eu não ouvi , e ain•ia mesmo que ouvisse no.o 
l·espoudeda nessa. occasião, porque nilo era a rnaltt . 
proprin pitru repelllr o qu~ disse esse nobre 
doputado. Não é de admirar quo aases apartes por 
mim 1\ÜO foss~m ouvidos, pois o honrado deputado 
tevll. a coragem de dal-os em voz bulxa. · 

. :.- " mu o enga· 
o seguint~ roquerinltHito: 
·· « A primeira commissão do orçamento precisa · 

nado: qullndo eu tiver a palàvra ua dlsou11s.i\o do 
voto de graQnS o direi mala claramente. · 
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o Sa. JosE' DE AsSIS:.:.... E taoto ." isto · é assim, 
· que o Sró Ohristiaoo Ottooi, qi:J.e fallou depois 
de mim · continua.Uamonte, disse ao. Sr. deputado 
que lbe · dnva apartes, · que fallasse . em voz mais 

. alta. Disse eu então : . « Eu tendo · ·que não é 
tolerancia pólltica recrutar um .baebal'el.~m leis, 
P<!rque não tem .a opinião polit~ca de tecrutador.n 

· D1sse o nobre deputallo pelo Rto Grande do Sul : . 
« Será . tulernncia politica vir ·ktit!lr moeda de 
cobre. 11 ,t O Sa. MAiUNIIO : - Jà· ·houve isto . n·o 

· ::Brazil .• » « Ut.~ SR· · D.&PtiTADO :- Apôíad~~ » « o 
·SR. MAlu'NHó :.;_ Entãõ jà de\xou .de háv.er t.ole
. rancla. · » . . . · · · 

Appello parã o. nobre . deputado o Sr .. Ma!'trthn, 
que na .occasião em qu!l fallava estava junto a 
mim, que diga se ouvlo o aparta ·do · nobre depu· 
tado pelo Rio Grande do Sul. · · 

O Sa. MARINHO :~Não ouvi de certo. . . ' . 

O Sa. Jos:E' . n& A,ss1s ::__ Or11, pela ·maneira 
.·por que estão coUocados os ap1utes; parece qua 

· ue disse o nobre de uta•Jo 
pelo Rio Grande, quando 11ão · is o : o apnr e 
do St·. Marinho devia SP.Quir-se a estas paiH.vras: 
<! Entendü que não . é tolerancil\ política recrutar 
um bacharel, por uão . ter n opinião politioa do 
recrutador .. » . . .· . · . · . 

o sa. M:.&.arNao :;_ Apoiado. · 

O .!:iR. JosE' o& Assis :- Agbra direi que. sinto 
dentro da. nlma q~a uma· pessoa tão sympatbica, 

. amavel e g~ralmentu estim•1da, el)tno . o . nobre 
deputado pala provinoia do Rio Grande do Sul, 
sem s.equer, ou se.m · pen~ar, vlas~e ser ua casn. 
echo de uma o~lumuia. · 
• O SR • . PusiDENTE observe no nobre deputado 

que estava em seu direito ontquanto reclamava 
toüt·ra .Util apurte qu·e não ouvlo dt\r1 nlas ·que 
uma · vez ~l seu autor o ccntlrma, ·não pôde o 
nobre deplltndo entrar ngora na resposta áquello 
aparte. .. . . . . . 

O SR. JosE' DE Assis:- V. Ex. deve attt'lndar 
. a que fui victiwa de uiull. acousação bastánto 

·. f'!rle, . e qu~ d'evo d!lf~ndur·.me. (Apoiados.) Eu 
d1go que smto dentro .d.'alma que uma · pessoa .· 
t . 

. u16rmentti na provlnok em que . vio a lni do dia, 
·pelos . se~s boí1s fultos nella praticauos antas ua 
rebellulo ahl havldll... . . . · . . . . 

. 0 Sa. FERNANDES Dlil 0UAVK8 :-Ntio tenbu lá 
. os credito& dll capaduoio. . 

O Sa. Jo1m' DE Assis:- . • • • Rem querer . ou 
sem unsar se tornaase Mho .de urna c~tlumnla 
que oo.ulra UJlm ~éJi lançada no an~o tle 18-1 , 
oal~mma qut~ partto da ramos~& pollhca Carbonl, 
Er!l•gmdu, Gllllluho.,_ que erão os tres 11geutes · 
pn11clpaed du1:1t1a puh~icu .: basta . o nome dflSSPs 
tt'tJS ageuttJs pllra .beut onracterisal-a. Ha no R in 
d1J .Jilneiro, · St·. pret~ldente, pessous tJUe sabem 
mutto btttn fJUl'\lll foi o . autor dest!:l attentado. 
(Muitos . apoiados.) · . · ·. . . · . . 

O Sa. MARINHO :-No mesmo artno mo!'lt.rou·su• 
me .a pessoa. · 

Q Sn. jOS!ti' ~& Assu~ !""-Eu n~o ~ária capaz de 
scmelhaute acçao, que )Ulgavn mdtgnn da mim 
e verdadeiramHuto · iufame; · (Apoia::ios.) · · 

. .. O Sa. FEaNA.Nnn:s OuAvF.s : ..... Eu niio .pronuuoiei 
. o seu nC'Ine. . . . · · . 

O Si!. J.LIB.Il:' rilil, Ass1s :- O nobre clt>putatio di7. 
. que · nao . pronunciou o meu nome. Q,,mo o nobt·e 
depu~11du com al~uma · ruzào il'tltou-8\l com o que 

· ou dt&Btl~ purql1e del om bt\lda certa ( nilo ba 
cousa ptnor do 4ue dat· e111 baltin oertn) ( ,·isa· . 
das), e como tambem so possa tHttomt..r dt) mou 
silencio a cot1fissilo desse utttin~ado1 davo dtllllllrar 

ue o ue eu unloamnnta tlz Cllll 1841, i\oom a· 

· ascola .de. medicina, toi. dar · .um-BRAvo..,..ao .Sr. 
deputado T. B. Ottqni, em uma oçoasião em que 

· ne.sLa casa pronnuctoll um dos mais eloquentes 
discursos que nessa época furão proferidos. En
tendo qua commetti . uma falta contra o regimento 
dll . camttra, uma falta que · .merece ser relevada, 
·porque estava no verdor. dos annos; . mas, entre 
dar um-.bravo-o u atirar . cont um a moeda de 
.cobre . na camara, ha muita differênça. (Muitog 

. apoiados.) .· . · · ·· . 
.E!mquanto ao outro aparte do . nobre deputadO 

· do-deput~do . de enco.mmenda-eti tambem não 
ouvi • . tiimplesmeute i.LirtJi ao nobre deputado que 
eu uie julgo. netHa. casa com tanto diréiLo, quanto 
tem qualquer dos outros Sra. deputados (apoiados 
geraes) ; que não cummetti acção mdigna ou baixa 

· para adquirir este lugar. (Apoiados ge.raes.) Alguns · 
antigos mt us entauderão, reconheço que entenderão · 

. mal (não apoiados), que eu podia prestar serviços 
ao pnlz sendo colloe>~do nt!sta tribuna (apoiados); 
porém, Sr. deputado, permítta que lhe diga que 
estou muito satisfeito com a certeza de qua bre-

- Art. 196. Quando a gum cpu a o a ur sem 
te1· obtido llouhc;a, .o pa·esidente o advertirt& com 
8 · pulavra- ordem; ...;;.se sendo advedido.segunda 
:-vez, rulo obedecer, o presldi'lnte o niundnrá rlltiral' 
cotn accórdo da camara. ~Art. · 198 • . Só para. 
.reclamar a ·. éxecuoilo · do artigo expre11so do regi· 
ment~ , se podara lntel'roUtpor · quem . estivtlr 
fall!mdo: o qlie àé fiirá uiZllill!O.- ordem. . . 

O Sr. Go:nu:;• elos S.1ntos rosa tatnbent ao 
. Sr. · presidentE! qua fi1ça cumpdt· .exlu:tllutunte o 
ro~iuteloto. · Jà que ·teul.lo · IL pulavra, diz o orador, 
USard dclh~ pura LlBtii)VIIrar O seRutnt~: dollutlnllll 
paltw1•a de honru de que niiu foi o 8r. José do 
Assia · quem atirou con1 uuul nwedu de cobre ua 
olltnnra. (Apoi<5dos.) Eti eunheQo •llltllll fez 
estll insulto A oau~~tra, e muitas p tHJI:IOds no · ll.iu 

· de Janeiro tautbtlm . o . ctmhec~UI. (Apoiados.) 
O S&. PRESIDENTE observa que o 8r. Jusé de . 

Ass1s e~tava · uo S•.IU d .ireit.o quando reclamava. 
c01itra um apat·te 4ue por t!lltl não tinha sido ouvido . 
(a·~oiaclo$) ; tnlLH desue quo tJllàe nobre députado 

· pl'triotpiou · 11 t·uspouder a essa apal'te, pedio:lhe 
ti ue sa · roser\Tuss.t~ pnt·a oceusião · opportunn; mas 
isto não foi aoetto uem pelo nobre deputalio, 
uom pela cnmura. Segundo o regimento, nào se 
p6dll interromptlr . u quom estiver fallando; ntas 
é p1·utiou ctmkt~&llte do p~rlameuto parmittir. os 
aptutas, c quo S. Ex.. tluo . 116de vt~dnr. 

MutTOK l:h:NtHlBEtl:..:. Ordetn do dia, ordem do · 
dl1a. 
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.· · elle foi i>ummamente injusto quando c~nsurando 

o procedimento do uobré deputado pel~ Cnar~, 
que d.t~u uma ~caepos_ta a spurtes qu~ uao forao 
por elle ouvidos, ~ao carumre com a. m~sma 
força aquelle que haVlf:' dado us~es upadea ~ndtgnos 
dl\ .casa. O Sr. AssiS quando . ort\Va nao pó~e 
dar resposta ~ategotica a_ esses · ap~rtes, .e nao 
lhe cabendo a .pala\lr~.L lao cedo, .nao qUlZ que 
taes apartes ficassem sem res~osta po1· . tanto 
tempo. So .o Sr. José de As~ts se desvtou do 
regimen~o, .deve ist? ser tolerado .até certo pont?, 
porque t111ha neces,;tdade de repelhr uma calumn1a 
que lhe fóra ·dirigida. O nobre deputado o !:)r. 
José de Assi& aiuda deve ser mai~ tolerado na 
resposta que deu quanto o Sr. Pddru Chave~ se 
tornou mais actimonioso, porque,lúagu de explicar 
esse:; apartes, rGpellio·O:! ·e dis::~e · que estava 
prompto a dal-os em termos m~ü8 explicitas. 

O Stt. FERNANDES Cn.&.vx.s: ~E btli de fazel·o, 
e o Sr, tambem ha de lev~tr. li sua dóse. 

MUITOs SEl.'HIOkE~ : - Ordem do dia, ordem do 

O Sa. FERNANDEs CHAVES : -Peço a palavra 
pela ordeu). 

MUITOs SKNHorucs:- Ordt:lm do dia, ordem do 
di~- . 

O Sa. PJ.tEinDÊNT.m: -1'endo dado a todos a 
palavra pela. orde111, n:io n posso· racusilr ao nobre 
doput.ado. (ApoiadO.'>'.) 

. · O · Sr. · J:•'e:r•nand.oa Oba "V e• diz que a 
camura tem praaenci11dO 11 maneira por que elle 
tem sido yggredido, ni\o só pelo .Sr. deputado 
pelo C"arâ, como pelos aeus uuxiliares .. '(Apoia· 
dos.) 

. 0 SR. JOB!l.' DE Ails~s da .UIJl aparte. .. . . .. 
O Sa. F.~taNA.ND.Ks 0HAV.I:i8:- Se o nobJ'9 depu

tado. der algum aparte · que. eu ouça; não deixarei 
de re~:~porider, 1:! recoubece•·â 9uu tenbo coragem 

· piU'a dar uparLes .em voz ba1xa, como em voz 
a\ta. 

O Sn. Josx' DE Ass:XiJ : - ·renl coràgem pata 
tudo. · 

~ . 
para sustent~;~r meu~ direitos, mas IJiio plmt vir 
pratiour 1\cçõus iudigrHHI. . . . . 

O Sr. depubdo .tratiltidtl do · princijlio da in to· 
h.Jruncia, dJt~su ~ue tiuha havidó pl'usiduule quu 
lllMidllru preuJt!t... · 

O Stt , Jo~u{ o~ Atuns:- rttllirUtt\r. 
. . .. 

em lt~i!! por tet' opiniõetJ dift'ul'entl)ti dtt.a QUf:l ttnha 
o pra~ldtitJte. Estu b&ob~tret não fo1 preso por 
ter opiniõt~tl dltlaretlltiS dnt~ do presider1ta, foi 
prfJso por actos o.ie iusolencla q'.le pruticuu pan1 
com o prt:J~:~identu, e pelu ht)CllBilidaue que llavill 
d+~ manter . a oruulu tlu provl11cia da Ptlrahyba, 
que e~tnva compltltalnents anarchi:sada. · 
. O Sa. OoJt:LliO BAt:Tos:- E' •> que s e nt~ga. · 

O Sa. F. ÜHAY.bls:-~~nca declinei, nem declino 
de qualqut~r reNponsabdrdaJe que dJsto me pro· 
venha, e os Srt:1 .. dtij>ut!ldbs que me accusão 
chamem·m~ aos tl'iburu~es, e eu me aujeitarai i\a 
cous~:~qul;lucias. (Muitos apoiados.) No apttrts que 
dei .não citai o 11omtJ do Sr. d '! ut•\do; o Sr. 
d~putado é que tomou para si a carapu~lil; tal vt~z 
que p~ra isto tivel:lse algum motivo em sua con· 
ilciehcia~ 

o Sn. Joal1: Du Asi!Is da um t~parte . 
OSR. F. ÜHAY!l:sdeclamque oSr. Joséde Ast1i1:1 

Mas_Oih;llilhll.l:l aindu hontem lhe di~l:ltl que sa fo~:~se 
pre<'IHO u:ffirmnria ustu fucto. 

. UÃI SH. u . 

MuiTIJs S.ENHuREs: - Ordem do dia, · ordem do 
dia. 

Uau Voz':-Cumpra·se o rcgiméuto. 
O :;a. F. CHAV&s perguntR por que o Sr. 

Parantluy que cent~urou o tir. ]'erraz, porque não·· 
ce.n~Jurou igtl.àlmente · a . um Sr. deputado por 
Petoambuco que ha dias insllltou a um deput~t<lo, 
dizondo q~e era .tun desaforo o que elle tinha 
dito. I Apoiados.) . O · orador diz que se fosse a 
rei't~rir·se . á. conductl\ do Sr. José de Assiti, lem
brar~lh~:~·hia. óc. in~ultos que forao por elle diri· · 
gídos dirt~ctantente ao· nobre deputado pela Bahia 
() . ~r. ·rosta. por ocoasiiio do juramento de s. 
li. o Imperador nti assewbléa geral em li)40 •. 

O Slt. TosTA~...,...Apoiado. · 
O Si\. F. CnAvK,;:-oPor conséquenciu a COild\J,cta 

do ~r. deputado não é tào limpa..... (G-t-anàe 
susurro.) · · · • 

O SR. Jost DE Assis:- Nàó tenho wacula na 
mínhü vida. . · · · 

ENHORK~: - Ordem do dia, ordem do 

O sr. Mendes da Ounb.â:- O nobre. 
deputado que acaba de seutar·se disse que .· um 
deplltado · por Pernambuuo dirigio insultos a uni 
outro deputa..to pel"' Bahia quando fallava a 
respaito dB Uma aoq1\itação propost~. E' vérdalié 
que p~oferi a palavra- desatoro1-mall para bem 
claatJilicar o mt~u procedimento, e o. do. nubre 
deputado tl&~a · precls~> · ent1·ar no exame e na 
apr~ciHçào dod factos. .O nobru depultldo disse . 
mu1to .claraménte nestll casa quo os depuLados de 
Pei·~o.mbl.lco . pareciao antes repres_eut~nLu~. de um 

· part1do do qu~:~ rllpreseutlln\es 11a tttlçao: · IHto é o 
ma.is deshouroi10 qu~ st~ tJÓdtl imaginar. Não ha . 
ex.u1nplo de uu1a iujurlà. desta .. ordem. (Apu\aàos.) 
O t•r~tdor ftJz algurua~ rttl~xões, e conclue afiir
mnndo que ü. lllllntHra pvr que se expriwiiJ DllO 
igua11l A injuria que foi proferida. 

ORDEM DO DIA 

Ooiltinuação l!a discussão do voto de graças 
com as etnendad do Sr. Mar: 

O Sa. Piut!lliH~Nr~ diz quo3 o Sr~ · àeputadu 
Obast1auo . . Ottoui ua ultiUlü. s~ssllo pàdh·a liouuçü. 
pu1'EI. cuutiuliü.t' hoje o lii!U dit~curi><~, o q11u Laudo 
um Jutts eesóÕtls anter&urus ft~lto. · · UJesmu rul,lU~
rtwente &\. caullll'ü a rospult.o de .ou:rlltt tirtt., mlo 
podiu rt~cut~ur a apnJbtJUtar u~te !,·,jo A Cl4uuu·a ; 
tiULretliiUt01 OOinO t+!Conbuc~ 08 ÍllCvliVI!Uitmt~a que 
l't~SUltitO Ü ' · . . ' 

t.iuuo o ~~~u dit~cul'tlo ua 11esal\o ~eguiute, llecltira 
qut1 d'vra em t!iaulu nt\o. til! oucal'l'ega dtl l'tlquerJ. • 

. meiltoy YtlUldht.~utes. 

o Sl•, Cb.rtstiu.n t» Ot.tont (pe~la ordem) diz 
quó t.lllllt\ ülguma uecl!l:lttidde de Cúnclutr o âeu .\i ia
curtiu ; lJlatl· julg311uu ntuito judiciOlllltl llB tlbl!er· 
Vllc,;Õeti t~1tlh1 .pttiO Sr. pi'otiidante, e toudo <ia 
Vutur (;untm a conctlst~ào de igual fuVOl' a 6llguna 
Sra. daputat.io~:~ 1 por esteti mutivos desi!jLU · do Bi$U 
ruqueri·Uitlutu, considonwdo .qutl eal.le·lhu 11indu a 
p!ililVi:'ü lHISta UlSCUSsào, e tel'à eutàO OVPlll'tUIIi• 
dade \ 'Bt' U dar muior deseovolvimentouo discurso 
que fez. · 

O Sr. J os.O :Pedro .l>hUI do O~rvu.tb.o 
(mini$tr·<J. '!a f(t.:tinda):-~r. ·presidente; o~rigado 
pt!la postçao que. ocdupo, não poaso dtHXal' de 
towtLr pai'te na dtacusslio do voto dl:l graças, e 

· não é l:iatn algum éonstrangimento que o faço, 
porque tenho de st~parar-me da opiuhlo d.os illutltt·es 
àtJputados nutortll:l tio projeato em disous~:~do. co1n 
útl qu11as lll:lmpre estive llgudo ne~ta oa1:111. etil todas 
us ijt!l:lllÕt!.!! . da l~:~gi11laturu procedenttl, o ainda 
nesta SUI:ltlão aM o ,ctil;l em qun lll~ l'tltirtli ueota . . . ~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 14:53- PÃjgina 4 de 13 

S.lSSÃO EM 22 DK MA.tO DE 1848 121 
quando fui . nomeado para tomar ~arte em seus 
conselhos, eu .· não dou menor .· tmportancia á 
confiaooa. que deve me~ecer. o governo de am~os 
os ·ramos ·do poder legtslatr~o, ·para que .. asstm 
possa fazPr a felicidade do paiz: Esforçar-me-hei 
portanto ~· ·rn solicitar da camara o seu apoio, 
para que u.lindo o. sua confiança á confiança. que 
nós recebemos quando fomos chamados. para. ~s 
conselhos da corôa, possamos promover a feltcl-
dade dO paiz. . · . . ·. 

Desde que appareceu na casa o voto de graça~, 
tanto eu como os meus illustres culleg:ls do mt

. nisterio reconhecemos que elle continha um voto 
. de desapp1·ovaçiio ou da política ou das pessoas 
dos ministros. Não . se póde dizer que era o~cu!ta 
a manifestação desse sen·timento. da c~mmtssao, 
por isso que os períodos que Já f~rao notados 
pelo nobre presldente do conselho, mut clara11~en~e 
manifP-Stárào a desconfiança. em que a commts:~aoJ 
e8tavl\ pata com o ministerio. Aguardavanl«;~s, 
Sr. presidente, a discussão nü .. t~ casa para ouvtr
mos da boca de carta um dos 11lustres membros 

o . - . • • -
a esses periodos que o ministerlo havia considerado 
como contendo a desconfiança contra elle. A camara 
ou vi o na prin,eira sessão em que se .tratou do .voto 
de graças, o illustt·e relator da com.missiio. ·Esse 
nobre deputado; C11meçando o seu d1sr.urso, como 
se protltinciou? Disse. que não era um voto _de 
censul'll.; mas tRmbem uíio era um voio .!}e adhesao, 
qUé era um voto de desconfiança . . Eu ace~to a 
doclaraçü.o do nobre relnt•'r da commissào, . mas 
devo dber que dou tanta importancia 1\ cen~ura 
ae fosse n1a18 clara, como à desconll.ança .atnda 
que· mais disfarç1tda pareça. 
· Sr. presidente, como .eu disBe no principio .do . 
meu discui·8o, Q governo precisa do apoio do corpo 
legislativo para p(ider marchar. '. e promover .. a fali .-

. cidada. do p11.iz. :Nesta parte esta de acoordo com 
a minha opinião a nobre oommill8ào quando na 
resposta l\ f11lla do throno1 assim se exprime. (L4.) 

Se pois e oeoessaria li. harmonia do. ministerlo 
com oa poderes consutucionaes, ou com os ramos 
do poder 'egls1ativo, jl\ se vê qne nós nii.o ;Po~emoil 
ter esta harmonia naquelle grào que é tndtspau-
savel, .sem que a camara presta ao mini~Lerio um . 

nco .e · aro. derà existir este. a oio 
futico e sincero quando 1\ camara dos Srs. depu
tados diz que desconfia do governo? Eu entendo 
que nê.o; aqui cabe examinar qual é a razão da 
descontlança. Elle nit.o pôde consistir senão ou na 
polltlca que o mlnisterio apregoou que ba do · 
segulr, ou nas pessoas dos ministros. Sü a camara 
do11 Srs .. deputados entende que a politica enun· 
ciadQ pelo minlsterio ·é aquella que ólliiVêUi ao 
patz. en o o eve apolRr ; mas. se asstm pensa, 
e uiio da o 8811 apoio ao ministorio, e. porque 
entende que os minigtros não silo capazes de 
ex.aoutarem essa politioa: em um e ou.tro caso 
deve o minlaterio tirar oa corollatloiJ destas pro-
posições . . · . . · . · . 
. Passando esse nobre deputado a. quem me refiro, 

a. fazer diversas õonsidarãções, disse que o minis· 
terio apresentava uma púUtica 1\UB 11.ão era Cllu8a 
nova no · paiz. Eu,· Sr. presidente, niio hei de 
deaenterrnr o pàssado, ··eu não indagat·ei ;f!B ~em 
havido sempre a politica dá toleranoia e dn JUstiça, 
não tratarei de examinar u dats om que começou 
essa politica, mas dirtJhtuo o ulinistllt'io pl'opondo
se a desempenhai-a, não fez outra cotlSa m11ls do 
quo assignalar a estrada que devia seguit·. ~mbora 
outros ministerios tonhãoseguido a tuesma politicu, 
deve pOr ventttrll sar eila r eprovada sô porque 
o~tros a saguil'ãU? :Eu estou certo do que nenhum· 
dos m~ns nobres collegt\s avregotHl est,ll po,lit~ca 
como co usa nova : se elh~ convéUl a'' pa1z, dtzet ·o 
com franqut~za. · Em materiu de g•werno ot'eio que 
não é possível razer multas innovações i e estou 
mesmo persuadido de qae, embora. se chame uma 

1 a· · 

da justiça-, nem pot isso se pôde dRhl tirar 
argurueo~o P,ara .atacar a politica do gabinete. 
Um mlmsterto dtsse que o seu programma era 
cumprir a c«;~nstituição e as leia ; devla aó por 
este facto detxar de merecer o apolo do corPcO 
legislativo ? Apazar· de oer esta. a.· obrlgaoao ae 
todos os gabinetes,. não se segue daqui que esta 
politica nãs seja bem cabido. .. . . 

Sr. presidente, uesta occâsião devo támbem re· · 
pellir .uma insi~ua9ào que se qulz lanoar sobre 
o gab10~le httnbumdo-lhe. ~ntauçõee de querer 
estJgmat•sar a~ outras admiDtstraçõea. Ntlo, meus . 
senhores, o ministerio não fez outra Qouea IIIIDilO 
definia· a tma política, não quiz dizer que nunoa 
tinha havido no Brazil uma politlca semelhante 
não quiz irrogar injuria âlguma aos gabinetes qu~ 
o precedêrão ~ . ·. . 

Sr presidente, disse ttlinbem o nobre deputado 
q!Ie o gabinete não esLava padameutarmMte orga• 
lílsado: A · uoica resposta que eu poderei dar é 
a segu~nte:--Como m~rnbros do gabinete nós temos 
entendldo que o gabu1ete póde proceder em todos 
· . raça.o · com a ma s per e ta 
unidade, rein.ar a hotnogeneida.de do . pensamento 
e _mutua con~ança, porque se.m estas ccindloões 
nao flrll po.;stvel governar bem o paiz : nóa oom- · 
partilhatnos a responsabilidade iie todos. nó11 
docidimos todas a8 questõtHI em commum, e não 
será e11La uma das condições de ·um gllbluete 
parlameutarnJent.e organisado? .. . 

Jâ .os meus uobres collegas do mlnlaterlo têm 
defioioio a política da. tol~tancili e. dll juaUoa, e a 
camara tt:~rà eomprehendid\1 ben1 o alcance deaaaa 
palavras prof~ridas por esses n.>brea coliegaa que 
me precedêrào: eu . dil'ei ainda multo poucas pa· 
lavras a este reopetto. · · · 

Senhores,· é dever do todo o governo respeitar 
as opiniõ~s iudividuaes, respel,ar os partidos. . 
mlla nem por isto se segue quo niCI polia. ler um 
pont~ .de ~olltioa a tolerancil\ e a jua~loa, · como 
o mtn1st~rw a encara. Em relaolo aoa empre· 
gad~>s extstentes no paiz, o mlnisterló deftne a 
politica da toler•1ncia. e da justlot\ aaaegurando a 

. todos !lll posições que ocoupi\o, uma vsz que 
cu!nprao seus deverés, uma vez que reapeltem aa 
opmtões do governo, embora lndlvldualmellte o"da 
um . deU · . · · · 
daquelles empregadús que têm de executar o pen· 
samento do governo, elle eetl\ lntluuameote coil· 
veucidode ·qu~- é ~ rre-cess:trlo que ellea aoquieêçilo 
comp\eta.meote á poliUca ·· do g..,verno. !:Je por 
ven1ura nas nomeações que o gov11ruo tiver feHo 
ou houver de .r~zar algum ·de seus delegado11 se 
aparta~ da pohtlca que o governo segue, u governo 
saberá fazer sustentar a slià vontade . e a sua 
op mao : mas a . respet o os ou roa emP,regados 
usa.rà de.sto. t '1lert11icia ·que acabo de CiiZtlt'. E' 
1iev.er ds todo o govemo tolel'ar os parLldoa .e 
a imprensa • mas o gt)verno não iie limita ao 
cumprlmenlo dasse seu . dizer i aosegura mesmo 
qua .. nã.o s~ solic.itatá nenh\itua modlda que tenda 
a dmnn111r a hberdade de .Que cada um deve 
gozar, e sssegurn ttue garaiath'â (18 dli•eitos ·de 
todos ; e poí~ quH toca á imprensa, quer UDl só 
limite, quer que se respeite aquelle que a Cllnl'ltl· 
tuioão . do estado declaro.u sagrado e . inviolavel 
(apoiados), quer que se coa·ra o véo sobre a vida 
privada do cidadãos. (Apoiados.) Fóra disto sejt\ 
parmittido a oada u1n expt•imir-se como quizar. 

O g·1Verno entende . que. em. m~teria de eleições 
não deve tor uma 1ngerencta tndlreota; eom(} 
representaoteil de um partido politico, nós havemos 
conservar nussas couvicções; mas não . hi\Ven•oa 
de impór a nossa vontade â força por meio de 
violanclas. . 

Promettemos ainda que o. governo faré. a máia · 
severa eoonoa,ia a respeito da~. rendas do estado . 
A oste rezspelto• tem o gabint~te sldo censurado 
11eota cas!' pela oon_fnmtaçã~> das olfras do oroa· 
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. o .orçamento actu~&l e do anno anterior, ·são ellas . 
. occasionadas por disposições legislativfls que têm 

nugmentado a nossa despeza em relação a .um ou 
outro objecto.; eu as poderia justificar ainda 
pela necessidade de at~ender ao · serviço publico 
neste ou naquelle ramo, ileste ou t111quelte roi· . 
nisterio ; e como vejo. principalmente que é na 
replntiçã.o da guerra onde se faz mais sensível 
.o augmento et1tre o que fora. ped11io e o que se 
pede agora, eu sou obdgado 1\ dizer quo o mi· 
nlaterlo niio P,<id~Jrà talvez disp~:~u:-;ar nó anuo 

' 
a discussão do orçamento ~est!l reparti~ão o 

meu nobrs collega procurará Justlúé!U' C•lda um 
doa augmentos pedidos IH> orçamEillto. l\11\s por 
ora eu me limito a dizer que, so algulua difft:~· 
·ronoa appl\race. entre um e . outro . orçamento, esta 
dltTeronoa não basta para dizer-se qne o governo 
ó a1Hi-eoonornico. ·Em primeiro lugar, cumpro saber 
lO 1\ dOSpl~Zli para que o governo peJe autnriMção 
potlorl\ ser adiada. D18cutamos e~ta mnteriü. O 
fCOVerno se pretltarâ dn melhor vontade, con1 toda 
a boa ró, a esta discussão ; El se por olla se 
convelicer ·.do que grandes córtes podam ser dados 
no orçamento, elle o~ acei:.arâ. 

Sr. presiaaaté, . havia eú dito no principio do 
meu discurso que, ou a camara rejoitnva a poli- ·· 

.•. .• .• -· · - .... - ' . • . ; •• ··· - ... • ' ..... ·'· f . ... 

vil\hiio executar essa política. A canu\•'a uii•J me · 
parece rejeitar a polillca quo o miuist•H~it) npro
góa, e pllra isto basluva attHndtlr . 1\ diRCU>~siio, 
o que l'está pois é que "e tirtlm 0!-1 c••rollarios da 
outra proposição •. Se, lJOis, no. votn de gr,•ças, 
ti\l ql1al foi 11presen~ado pela ilh\strü commissào, 
estÁ. subentendido. quo · n. camnrn nega o sou 
apoio ao governo, que nüo tem nell•l . confiança, a· 
g••verno est~ na rigorosa obri~a·;ào de tirar os 
corollarios dessa déclaraçiio. {Apoiados.) A cRmu1·a 
tem necessidade de pronunciar-se ddinlttvameute, 
tem nécessldada de dizer . ao governo so confia 
helle ou não. (M-uitos apoiados.) O goverm\ . tom 
deveres muito ngurosos a cutnprir, a tião os 
póde cumprir. St111l . saber se conta com o apoio 
do . CC\r o le t~lattvo, e atà que ponto. ll!uitos 
apo'a os . éamara · os rs. opu a os eve 
ser muito explicita a este respélto, porq uo nós 
nos havemos . de resignar âs condições do syatema 
representativo. . 

Agora a·esponderei o um apat-te do noht•l de
putatlo i cadl\ tim dos meus collt~gas conhece bem 
as. suas obrigações e deveres ; nós niiu viemo~ 
aqui dizer ouusas novas, viemos slmpiPsmente 
repetir aquillo que todos sabem, que o ministerio 
conhece suas obrigações, que.· ss ha de. cumprir 
como deve para com o · paiz e para com a 
OOI'Óa. . 

O SR. LoPES NETTo:-E a ct\mara:tnmbem. 
O Sa. MINI!!TRO DA FAZENDA: '-'l'iio . c11do a!:ltou 

eu qua a Cllmartt ha de curupl'ir os seus deveres, 

ade, pedindo mui t!Dcarecidamente l\ camara que 
sé . declare. . 

Outro nobre deputado que tomou a palav1·n. 
para .sustentar o voto da ~raçns porgunt\IU ql1al 
en o J.mrtldn do governo. Sunbortls, o nosso par~ 
tido está detinido ua. fullt\ do thnmo, está conhe
e1dl> pt!los proeedéntes tle caua um .dos metnbrus 
que oomp,oom o ll'llnisterio, e desde que nós as~e
surlmos--4-õaea···ql\e temos bomogeuaidade de 

... ' 

pensamentoh que ternos unidade de acção, niio 
. SElndo nós . om~ns que pela primeira vez appa. 
reoetn perante o paiz, já. se p6de ~uppôr qufll ~· 
o partido que nós segtumos, e nao ·o havemos 
de abandonar em nenbu.ma . circll~stancia Mas 

desconfiava de nós por causa do 
ao governo. um lado da cosa. 

• que 
apoio que presta 

Eu não se i, Sr. presidEJnte, com que ·a oi o 
t on a o governo nes casa, so a vo aoao o il e 
mostrar : mas venha do onde vier o apolo, con
corra quem cunc•)rrer pa!a dar esse apoio, eu 
entendo quo o governo nao póde ser acctisado de 
tro.uir suas cotwicçüas só porque um. úll outro 
membro, uma ou outra h·a.cciio da. .camatll se una 

· para. lhe presta•· ~ · ~ou ~poio, · uma · veil que não 
se prov~ que o ~~~~~~t~no rer.ebe este apoio, fal· 
tando a seus pruaCtpios, ou comprornettendo-se 

. com .quaesq~er c.:>ncliçõ~;~~ pa~a receber este llpolo. 
(Mttttos apatados.)Sa o apmo nascér da l11telli· 
g~nCin, da convil!ção cio q11alquer dos mllmbros 

. . . ·- ·-
I 

d<! pai.z exigeu~ que se tle aptJio a este rninisteriu, 
n~iJ pode ser. •;-to ubjt~cto de descoafiailÇa, porcltle 
llllO fomos ~olrctlar. voto-i d6ste ou daquelle (muitos 
apoiados): scmtio ossea votos dadns espontailé&· 
mettLo, não póde isto de maileira alguma ser 
objucto da dosconfiança. · 

O Sn. GoNÇALVES MARTtNs:-Não no.s vendemos. 
(Apoiados.) · 

o SR. MlNIS'rRO DA li'AZENDA:.:...Eu estou tito 
certo . que nenhum dos Srs.. deputlldos sarA 
capaz d~ vt~nder o SHU voto, assill'l como estou 
ce~to que o gnverno !liin os comprarà por rna
nt~ll'~ nenhuina (mmtos apoiados) ; accrascento 
aindll, que estou intitnamllnte c,,nvullcid(\ de que 
cada um .dos nobres d~ utados ue tle assentão 
nes a casa .em princ1pios e a etn mu. to . em suas . . 

' óbrigações: t.êrn illdependenc.ia da c~racter i e 89 
hulivEJsso um govt~rno que so avilhsse com esto 
11u. aquolle; soda repollidiJ i isto . que (l.lgo a res· 

. pHito de un~. digo . a respeito de todos, porque 
n ••ó ha Uln só. deputado do quom eu não· faça o 
lllais alto concoilo. Se pois é a inMrteza da 
politicl\ qllo o gahin1ite . tem da seguir que f11z 
ho-ital' n ilobro ·ieputado em dRr o seu -vot\1, elie 
d11Solt1 já Rll póde decidir ; ag.,ra1 !!e o noLra de· 
puhdu entende · ·que-- o - -n\lnistiJrio - uão · plúlerâ-·-· 
desempenln~r I!SSa politica, quo não serâ fl•ll 1\ .· 
sua pr<~tnesstt, tem o dh·elto do votar como e11.· 
t.ender. 

~r. presidente, devo uind!l uma explicação ao 
nol~re dep1:1tadu ; mas ante!' a~radecer·!hé·boi 

que tl'ato\1 a ü1lm e a meu 11obre Mllega que 
ultlmamento Ellltrou. para o ministerio. Duvu tli~ér 
ao nobre depl!tRdu que alie fez juRtiça ao~ nos~ol:l 
sentimentos quando di~He · que rií\o tiniu\ sido 
certauii.JIHB o Hnwr d11s pa~bs que nos levàta a 
compl~tur o . mints~Hr•o (mttitos apoiados); ma,s 
h a 11a sua t!XP' ostn\o um juizo que eu julRo dever, 
ui\o digo corrigir, Ullll!l .explicnr em relação a mim 
e .ao il\eU nobre collega. Não sei se o ministerio 
estavn ou não mo1·lbundo, quando ell e o meu 
nobre collegn d1\ marinha fomos chamados para 

I> ' . • 
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bons desejos de · bem servir ao paiz, mas acLual. A ca~ara sabe multo bem qu~ quando' 
tambem llOrn a acquiescericla de seus amigos tem de apresentar a resposta ao. diséurso da corôa 
politicos; é necessnrlo que · .saiba cotn que apolo eU~ .. rafere-se . positivame.nte . ao ministilrio que 
elle pode contar .1ió corpo IP.,s:islatl vo; se _POis ex1ste. uando esta respostá é apresentada. Eu 

. . .. · - . , · · . . . ito, 
terio, · niio foi isto devido a oul.ras .causas: nem porque a mluhà mamaria não é fiel; .mas re~ 
eu nem o meu nobre collega temos a . vil pre- .cordo-me . de que na . sessão de 1848, havendo · 
slimpção · de suppór que aramos capazes de sifto sübstituidl' . o gabinete de. 28 da Março de 

--'--ftSe()fflr · eom a . 11essa presença . no mtfti. · · . O Ele . Janeiro de · 1848, a re~posta 
gabinete que estava moribundo. · ·. . á falla do throno foi · redigida em relação ao 
. Sr .. presidente, devo a_lnda fazer algumas ob· riiinisterio que existia, e não om relaçiio ao 

. servaçoes a respeito. do discurso .do illustre depu· · rninistedo anterior; talvez esteja angariado, mas 
. tado que fallou ultlmatnflnte 1111. sessão · de creio que não . Tem sido sempre int~lligencia da 
sabbado, As nossas relações de amizade, a nossa cam ara que o voto de graças tem relação com a 
cobArericia de opiniõ~s em qUEisl todo•s os ·puntos. pol1tica. q 16 está dominandl..l no paiz; e não .com 
.Faz com quo a minha posiçâo se.ia mais difllc:ulto:3a aqufllltl. qttll llC'Ibc;>ll, e nem podia. deíur de se,r asshn, 
do que aeriu se .eu tivessa de responder a porque bavtlmto Ulnll murlança do gabinete, eu 
outm pessoa que . não estivesse em identiea~ não sei o que significa h· dizer á. camara ·que não 
circumstanclas. Eú não posso admiltir a dis- approva a politiéa c1ue desappareceu ; o que se 
Uncçào. que o nobre deputado (ez •mtre as dnas flllnr saber é so o ministerio tem ou não a con-

. · ó abinete. Oom artilho com os mt~u~ · fian a da camaru. Assim eu entendo ue embora 
illu,:tres coliegas do 01inistorio toda a re$,,onsabi- algum doi! i lu~tros membros da commist~ão não 
lidâde de seus actos, acredito UlO!HllO que n quizesile reCel'ir-se ospeciahnent!l a<> mlnisterio tal 
ptilitica actuQ.lmente seguida é aquollll que havia qtial ~~~ acha orgau[t~ado, .o effeilo moral da ap- . 
sido seguida até o presente, o se algum acto da provuçao de:;to vot(l de graças, á dllclat·ar peranta 
administração pôde ter . merecido ,os reparos de o paiz que o minlstel'io não merece a confiançâ dà 
um ou outro .· membro da casa, tato, meus se· camara, e ó nest.e !iuntido qile eu encararei a sua 
nhores, lia. de acon.tecer sempre, por mais homo- ·votaçi\o. . . . ' . 
ge'leos; pnr ·mais uni~onó~ . que sejào os luiuistros . Terei ainda de dizor poucas palavras a respeito 
em suas opiniões, . porque ninguem póde responder . de ·· ob3ervnçõa:J lmportantisslmas qtie no . sé.ü 
pelo futuro de .um ou outro empregado que nomõa. disour_so fez o nobre deputado ~obre o · regula· . 
O que resta é mostrar quE~ o gabinete niio suMteuta monto da presidencl'a · do conselho de ministros. 
as opltliões que imunciou ·perante o corpo legisla: Eu entendo que, · sendo estQ instltuiQào inteira· 
tivo, que não sustenta a politicâ q ·ue diz ·ser sua, mente nova · tio paiz, talvez niio éonveuhl desde 
que . alia varia )lesta ou · DliQUella · provinciu, . já est:.1belecer regras ínvariaveis, poque b:1vendo 
porque, ae o governo se cornpenetrnr de que a sua aceorlio entre os membros do ministerio para se 
politica não é seguida por seus agentes. elle . . sujeitare~. ás condições do ~overno assim esta· 

--- -+t..,ratat · · . · , -satisfeita a -Pt'tmeiril ··. neees&idatttlee.· •• ·-"----
a parte; ·· · Ora, é um fnoto, e eu já di!!Sfl OQ principio do 

· Eu não posso ndmJttit dlstincçi'io Antre as duas meu discurso; e ainda deeh1ro que cada um de 
épocas ; . entendo que o ministerio á o mesmo, nós comp1u~illla a ·responsabilidade de tol}us ·os · 
que elle deve merecer o apoio do corpo legislativo, aotos da seus co\legs.s, pôrqüe todos elles são 

· e tanto mais penso assim quanto vujo que o decididos em consellio de ministros; a primeira 
pensamento qno presidio este mlnisterlo é um . vanbgem da prosidenciá do gabinete existe pela 
pensamento . qno tuve coustantemento o llpoio unidade de . pensamentos, . pela unidade de. exe· 

. desta on.sa. (Apoiados.) Nem se objecta com uma. cução. · . · ·· · . 
ou outra proposição que no nalor da <iiscussiio S•)bre a intulligenoia do acto addlolonal o minis~ · 

' for en.unctnua fiel o-.:_ riõb~·e -:-p:rtisideriTe --do -·-cmisulno:-· --teri.u-il3m· direi ta-de-ser -1 u l~do-pelos-· preceden ~es · 
Esse t.llustre ctdad11o uno dt;;se, nem ara CRpaz de dos . s&us membros. Nos ttvemos uma pollttca 
di.Zel' que ello l'etrilgrudaria dos principios que ·muito definida nesta cnsa quando se trlltou da 
bt\vla enltnoiado o sm~tontt\do ueatn casa. Mor· interpretaotio do acto addlcloaal ; nós temos as~ 
tlftcar ·as opiniões a respeito ue umtl. ou outra tndo nà oasl\ quando se tem tratado de alg111:nas 
olrcumstancra em relação lio . governo do palz, lois . telativc\!i a . netos leglslativos provlnoiaes. 
i · ·Portanto a o imão ue . temos sustentado nesta 
tados que sübl\ t\ admirustração, pMe-se vêr casa . ó a quo havemos . e ~us en ar na a m n s-
obrigiLdo Pula força das circtunstantlins 11 éncarar traçiio; mas não se Stlgue daqui que nós nos 
os negóoios por uma maneira ditfercmte u11quella proponhamos a faíiar desde já todas as alterações 
que encarava antf.lS, a n1oi.litlcnr uma ou outra · quo então julgt\tt\mos convenientes: porque · é 
opinl~o; mas aquillo que se chama pensamento oam sabido que aquelles actos ooutra os quaes 
polltico~ e.u acredito qtae seriR uma. injustllin. . nos pronunciamos dovem set· reformados devagar, 

· suppdr que o . nobre . ministro do imperio seda . · com rneditnQà:o. Todas aquellns medidas Q,U& se. 
capaz de . abaudoutu- aquellt~ . que alie tinha no julgarem convenientes pnra.garantlr . as prov1nclas 
gabinete de 2 do . Fevereiro de 1844. . · os . dit•eitos que . lhos forão ooncedidos p13lo aoto 

. O nobre deputado . que fullou ~m ultimo lugar nddicionn.l hão de ach11r o nosso apoio. . 
. dtsse que quando . elle àsslgnou o voto do graças, A'oerca tto conselho de ef:ltado, o govel.'no obser· . 

o gabinete · não estava ainda . cotlipleto; e que vando que no decurso de alguns annos d~sde 
era em relaçn o Ra n co npos o como es ava · , 
que o voto tinha sldo. apresentado, e quo niio ob· runtcls minister.loa que so têm. suooedldo não têm 
atante esta complemento, entendilt·a niio dever julgado uma mJoesstdade, para pode reli} marchar, 
ro~irar . a sua aestgnatura ao voto de graças. a· m\H.lllllQI\ do pessoal de~se conselho: o mlnls-
Nmgtté . · · · . azões mui fortuiil o ohrlgü.em--&--:---
pt•octldimentodo nobre deputado; nlnguem cunhece umdat de opinião, acompanhará os · minlster1oa 
melhor do que eu a franquezt\ do suas oplniõe~; que Q precedôriio. , . . .• . 
mas não creio que seja igualmetite esta a opinião Sobro reforma ele1toral; o que disso o nobre 
dos il\ustres membros da oommissão, porque 0 presidente do conselho me par~c~ . bllstante. para 
nobre rolntor d11 cotnmissiio . qu1u1do pr.munêiou a onmara poder snber qual é o JUIZo qüe o tnlnlà· 
o seu dlsourso mostrou multo ola'l'nmente que a te rio fôrma a respeito desta . necessidade, q úal é 
su•\ . desconfianQa a respeito .do ~abiuete .existia o camlnho que terá de aegulr, · e por t~so nada 
do ,mesmo modo. SàJa · c(lruo f6r, E!U quero di roi a éste 1·espeito. · · · · 
cotunderar o 'Voto de graoas em seu atreito Sr. presidente, · tendo enu.noiado ta.nto quQntQ 
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1!4 S~SSlO. EM ·!2 . DE MAIO DE t 848 
. me era posltivel qual o modo por q~e . o gabinete 

actual pretende dirigir os negooios do paiz, como ' 
elle encara a polltica ·onunolada na rana do throno, 
como 1\ prP.tendo executar, tendo declarado que 

· · · c ~m 

um voto de desconfiança, eu devo necessariamente 
concluir tlU& o mais4"9zoàvel é a emenda que 
rol aprese'ntada · péló nobre deputado pela pro~ 

· · · ás Gt>râeli or ue com uanto nãt• 
· se pronuncio _em vótó plena odhesã()· comtudo, não 
se manifesta deacontlançl\. Nós não pedimos que 
desde já dàelàreis qué merecemos toda a vossa 
confiança, ~celtamos ' quê espereis pelos nossos 
Retos, dosejl\moa que iiiio mãniresteis uma descon· 

.. fiança que parece quo niio d_evemos merecer por 
nossos actoR. · 

U111 SR. DEPUTADO :-:-0 nobre tilinistro da justiça 
não quer isto. · . . · · 

O Sa. MINisTRO DA FAiENDA.:-0 nobre ministro 
da justiça, parece quo não discorda do meu pau-
. . . . . 
peço • . Não ·nos deis um voto de plana confiança: a 
confiança por mais plena que seja, está subordinada 
a .que, se nossos actos · niio cor-responderem a 

. essa confiança, vós terei~ o direito de a retlrar . . 
(Muitos apoiados.) . Dat•nos o vosso voto para 
podermos marchar e fazer a felicidade dó paiz. 
Se nós não ·formos dignos . deU e, nos suje\taremos 

. l\s consequencias da nossa declaração. (<tpoicados, · 
muito bem.} · · · 

O sr. SaUe• 'X"orre•·I;;Ioxn.em:-Senho• 
res, o ob]e!lto que · dé preferencia tem sido dis• 

· c.utldo no · projecto de rbaposta ao <liscurso da 
· ·. corOa, envolva . em si . não só· o julgamento da . 

politica por. que devem ser dirigidos na aotualidade . 
os. DQgocios publicas, como ainda o futuro destino . . . . ' . . ; .. ... . . ' :.. . . ' · . 

puiz. Na presellça de questões tiio Rrave~ e tiio 
dignas da alta solemnldade e impotLilncu\ com 
que a eamara as encarou, ·entendi que era do 
méu dever pat.entea.r os mo~ivos do .vot<) que tenho 
de dar, embora haja sido prevenido algumas vezes 
polos Ulustres oradores que me precederi\o. . ·. 

Qual é; senbore9, a pt>litlca . da nova adminis
tração a ·· quem hoje devemos no voto <te graças 

.. :- - promettér- -ou- denegar-nossa-cotlftll'&rça- 8 -õõSâa 
. cooperação t · A nobre commissiio, segundo as 

· explicações contld8!1 no discurso do seu · digno 
relator, achou.·ss ·perplexa · na apreoiaoão final 
dessa . pollttoa ; suspeitou-a de maos . desigtiioa; 
mas sem eondemnal-a formalmente, escolheu urr.a · 
posição ~quidlstan~e da conflan~a e da · abs~luta 

fosse mais explicito, ma s positivo em um aasumpto 
em que nlo ha. lugar para o termo médio; em um 
assumpto em que a nossa mesma prof11nda leal· 

· dade para com s corOa impõe· nos como o prltnelro 
dos deveres a patentear-lho a verdade com a mais 
perfeita franqueza. (Apoiados.) · · . · 

Eu vou tambem pela mlnhR vez investigar o 
pensamento dessa politlca, estudar as Emas con
soquencias praticas 8 comparai-as, não. com os 
interesses dos partidos que podem ser diversa
mente eillendidos, mas oqm .os princlplos menos 
~ontestaveis e varlayeis dos governos reprosen-

v.asto plano de polltica Inventado pelo Sr. pre
stdente do conse\ho ia substituir fundamental· . 
mente a _ordem de cousas, que ex_lste desde 2 de .. 
Fevereiro de 1844. Annunclava·Re · com certa rro · · · 

· que o nobre presid~nte do conselho nos . seus 
. c~lculo!l os mais s~bios sobre o f.uturo previa que · · 
nao teria o assent1mento da ma10rh da camara 
electiva e · ue como homem de estadü tão fi 
quanto cauteloso já .tomava as necessarias me· 
dldas para uma dissolução. Ao passo que f~zia~se 
uorrer a noticia deste phmo mysLerioso, na folhas 
da oppoillçiio melhor iniciadas, a qus até alli 
haviào amargurado de ultragas e cálum11ias o 
nobre visconde ~ entoaviio-lha · agora os. ·mllis 
empbatlcos louvores . Por outro lado, r.lestltu.ições 
e nomeaçõe~ de um caracter reaceionario, qaasi 
todas ·. suocedião-Re . Uml\ ás outras no n1eio dos 
applausoq e felicitações do ·partido da minoria • 
(Apoiados.) 

· A população, porém, que deseja 
o a es a 1 a e, · e recua tan o eseon e. 

cido,. aguardava com anciedade e cheia d'o appre
hllnsões o · apparecimento do grande plaao que 
!lSSim se annunciava debaixo dos tristes auspiclos 

·. de uma - l~ta com o parltlmento, e · das . terriveia ·· 
contingeuclas de uma dlasoluçi\o. . . · 

At.ooNs SENHOREs:-Mu.lto bém ; m\\Uo bem. 
O .Sa. SALLKB : To~un:s·H<>MitM :-Esta pollttoa 

desconhecida deVta ser alguma bem . nova, bem .. · 
extraordtnarla I Não é isto Rsshn 'I A falla com 

.que a corOa abria a presente sessão . do corpo .. 
legislativo, tinha de not.a revelar. Essá politlca 
chama-se · ahi tole7"a"~ia I Qs factos que jâ as
signalei sobre a tendencia primitiva do gabinete, 

·.podem illuminar-vos · no exame do . -.,;,,r,iadeiro 
. .. . . . .. ' . •WTl\l 

as difterentes hypotbeses, . em que elln pN1sa vur 
ventura ter uma slgoiflcaoão constitu~ionl\_l. · 

A nossà fórma de governo tilo sabinmon-ts com. 
blnada. proclamou. e firmou. dlr&ltos p~~ora. . todo o 
mundo, para as maiorias, como ·para as minorias, 
para o .governo como para a sociedade. Pt1ra a 
maloria, o seu· mais notavel direito, á govE\rnar, 
govot·nar . eJlà só, ·co~sentau~-~
Tegltlnta da opinião preferida pelo pais:, 4lomo a 
expressão oftlclal do verdlldeiro vot.& naolooa.l · 
triuinphan~e no dia da SePltença eleitoral. Para as 
opiniões vencidas, rejelt"das, .e exoluidas . Qon· 
segulntemente de qualq_uer part\oipaçlo direot.a. ·· 

. na dlreooão do destino publico, é tambem um · 
direito não menos importante, .· o de vigiar . e 

n r s svi s da o lniAo domlnad<Jra 
o de ' prott~slar incessantemente contra a inJus toa . 
de sua preterição, e tornar•ae pela sua vez olaioria, 
isto ê. go~erno. · · . . . 

Para· este effoito dlfferentes · meios forilo re • 
.conhecidos e . garantido ~, taes como a llbindadtl 
de imprensa, a da . tribuna, o direi to eleitQral, o 
direito do .petioiio. Serião acaso estas ltberdadf.)s 
o regallas que o gabinete · teve em vistas quando 
revelou-nos que f a ser tolerante ? Quiz elle dize r 
que se propunha a respeitar Qli direitos dao 
minorias? Mas entiio nada haveria nisto de novo 
e eídraordiuarlo; e nem a palAvra toleranoia 
e a eu 1 o a gt , . s · · 

o direito deprohibir. ·E quando se t.rata de llber· · 
· dade.s como essas que enunciei, .· 1\berd~d~s · 
expressamente garllntidas pela lei fundamental do . . " . . 

• vetial·as, para prometter (lue as ha de tolerar ? . 
Não: o respeito e observanciu. d!l taes direitos 
não chama•se tolerancia: chama·se . o c~\npri
mento de um dever rigoroso, tudeclinavel,.. e do 
qual sob pretexto algum não . é licito proaomdlr. 
(N~merosos apoiados . ) Na fórma absoluta i ~onde 
a hber<ialie não é a regra, mas uma excepot~o a.o 
principio df.) governo, . qual ella appatece t~em ser 
reprlmidn, o go\'erno póda alardear da tolel'ancia. 
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126' SESSÃO . EM 22 DE 1\IAIO ·DE 1848 
e as impregne d~ seu espirito, uma só circule 
uniformemente nas atterias da administração. 
Em frente ~este principio o mlnlsterio arvora 

ser que, s'e a opiniíio que te!l} . por si a pre· 
sumpção legal de ser a do ~a1z .Póde governar, 
é preciso qua a outra em !Jllnona tambe·". go~ 

.t,m olltros termos, que o governo deve Sllr uma 
espeeie de monstro horacia!1o; · u!ll C\lnjutlcto de 
elementos oppostos e inconc1liave1s qt1e o linJJ3~-

. sibllitem de viver e de mover-se, introduzwtlo 
tt confllsão e a discordia em seu _proprio seio. 
Tudo será disparatado, incoherénte, de~connexo, 
anarchico em um . tal governo; . mas au meuos 
serfl.. tolel'ante. Desgraçada tolerancia, que não 
teriA. pOi' resultado · senão a paralysação da força 
da autoridade e a· completa ruina da causa pu-
blica I. (P.,-olongados apoiadOs.) . 

Senhores tem-se vlsto ab· co osto de · 
·partidos ·. ·lifferantes ; a biàtoria constitucional 
. mgleza, franceza e mesmo a amorkana olferecem 
tnais de um exemplo memoravel desses g lbinetes 
de coalisiio. Porém tres caracteres distinguem 
taes combinações: lo, serem representadas pelas 
summidades dos partidos; 2o,, o terem um fim 
especlal e deternüoado; So, seren1 passageiras. 
Serâ acat~o de coali~ão o actual gabinAte 'l Não, 
netn como tal elle se incolca, nem reune as 
con~ições e caracteres . dos governos deste no1ne. 
Tem um objeoto determinado? Não ;. elle pro
põe-se a tratar e resolver todas a!t questões go~ 

· vernamentat~s presentes . e futuras, ordinarh~s e 
extraordiuarias, sempre tomando por balle a \o· 
l6ranula, isto. é, ora a opinião da malor)a, ora 

·· -a da · mhroria, ora uma · e · flutra oon)unota~ 
, o e .e n o. a var e a o a um mo· 

saico. Será uma comblnaoilo accldsntal u tran· 
sitorla · ' Tambem · nio o 6: o gablneto 1\ pre· 
conlsa e defende como uuia eomblnaçilo per• 
ma110nte e adequada · a todos 01 tompos e olr· 
eumstanoh~s. Serão os nctuaes mlnlRtros oa mattJ 
proprlos para governos de êORlisiio ? Aqul, Sr .. 

_ prea\dontQ., __ ato_r~tna·llia_ taly,e_z_ .Q!l_~~JI~~rio . . d~~X_R! . o .. 
dorulnlo dos Jlrlnclpios pRrs oncupar .. me da qu~!l· 
tfto datt pes11oas. Mas · 11 num lnvonoivel 1\ 
repugn&nilla que exper!a. para tratar de aa· 
melb~&ntu nasumpto t e hmt . ·me·hel a dizer que, 
ainda oon1ddorado por esse L to, o actunl gahluuto 
nilo é de ooallst\o, M:ns então que papel nollo ro· 
preserltllo o Sr. ministro dos nngooloa oiltrau· 
gelro11 6 08 doUIJ rlOVOS membros, que ha Rp0111l9 

e11 ou perl'luadldo, Henbores, que,. h vista da 
orlsn lhUIU&taüora em que ll poUUoa do nrropandl· 
menta e da inverstto · amoaoava l11qqar o ptllz, 
OfiSQtl trOII mlnlstrolf . (azelldo parta dd Uffil\ tlll 
1\dmlolatraoão, ntlo tlvorilo . outro pensnnulnto 
sénllo domorllr o carro reacoiunarlo, u provonlr 
slolstras uonsequenolae. Eo;tou porauadld<~ dfl .qlle 
nrnlgos da constltuiQilo e t\ols á grantle oauea 
que trlum pbou om 2 d~ . Fevereiro, e~les ttzeri\o 
Ulll doloroso waodt\olo de seus senhmentos A 
ne.oes&ldade dtt ~onjurar perigos que a~teviuo lm · 

para seu 1·ei e seu paiz, . ellea mnntiverão~se no 
gabinete inimigo de su" causa para não deixar 
o campo livre . ao systema qúe desapprovavão. 

.1<J se a pots. e um mm s erto . e coa sao, 
destinado .a resolvflr cel'tas e determinada.s questões 
pelo concurso de homens politieos dos diversos . 
partidos: trata-se, sim, de uma combinação ano· 

' . . ' - • . (,l 

que l!e firma no voto da maioria da nação, e outros 
à sustentação dessa. mesma politica: combinação 
inaudita, que nenhuma necessidade justifica, que 
nenhum principio · legitima . nas circumstanoias 
normaes e ordinarias do paiz. Trata·se de uma 
fi~gr11nte Violnção do regimen repregentivo, que 
requer nos gabinetes úniformidade do vistas, a 
unida1e d~:~ acção ; e o actual a·s não tem. (Muitos . 
apoiados.) · 
. A iminediata e infallivel consequancia . de tão 
daf~ituoila organi~açii,o, e a. i•npossibilldade da ... ·. . . 

'· . 
sin·~·1ro entre a maioria P·•rlamentar·e o ministerio, 
como. o requer · (l Interesso publico. Que opinião 
apoiaria ella. .Ilesa a agglomeração dá opiniões op· 
posttls 1 Apolar~a o progra~m.a . ~aquarema. d.o Sr. 
Manoel Felizardo, oll. os prlncJpJOs do Sr. Daas de 
Carv•\l h o T S11stentaria a politica liberal e conàer· 
vadora do Sr. Antão; ou a política dõ . arrependi
mento do Sr. visconde de Macahé, arrependimento 
gravldo de reacções e ameaçador de golpes de 
estado ? . Na politloa internacional, na ponder~sa 

·· qunstão do Rio· da ·Prata, por exemplo, . SAgu•rá 
a diplomacia da restricta neutralidade do S•·· Limpo 
de Abreu, ou a d\plomania inter.ventora. e bP.llicosa 
do Sr. Pimenta Bueno ex·mini~tro no Paraguay T 

'Se upola um ministro e rtpelle outro, então niio 
., ... ... .. ' . - . . 

Udarla.monte respónsavel. Se 'apoia todas as 
oplnlões ao mesmo tempo, o pró e o contra, .o 
ijU!j julga verdndniro, e qM julga falso1 se leva 
o seu mlnisledalhimo além do ponto em que o 
i1bsurdo come9·•, ont~ó abdica a sua intelligencia, · 
Insulta 1\ dn nnçno, é attraho sobre si o do3sprezo 
publico. (Nwnerosos Qpotados.) E que for9a pres-

, Larlll por vttntura tl.o--mWsterl!Ltl}~SB__:~_~~tp.o_HL çJ~.Ill-º. _ 
do uontra~ei11:10S e VtiSio de dignidade ? Que au
toa·idt\dtl lJ10rlll teria, que cout\ant;a .i n11ptrllrin .ao · 
IH'Iz ttm gabinete de ~rupos dlscordantas e d~s
pll&tott B neutrnli:-1urénl'fl~ u.n~ pelos outros, Ul~lto 
embora houvesse uma mni(lrta bastante esqueo1d11 . 
du 11~u8 deveres <:onstitucionaes pata apadrinhar . 

· aelitalbatite mon~truosidude ? O andamento dos na-
o os · · e d e esen ir-se da iuoer-
ezll, de vo.cll\ação, do enfraqueuhneuto,. de todos 

os eff~ltos da \uttl. inttlstina que bn de asstgnalar·se 
em . cntlt& um de seus a.ctos, · e a~itar a vida inteira 
da Lal nl.hnlnhMuQii.o? (Apoiados: muito bttm. l 

O orador conclua o seu discurso fazando ainda 
o.\gullltiB considerações uolll qti.e 'procura justificar 
ó apolo qut~ nega ao gabloeté aotual. 

o Sr. ou. J.n}•os 1\J:ello: -Sr. presidente, 
oortt\Uleltle que é bat~ta.n ta temeridade de minha 
parte o continuar oom a pnlavra depois que a 
oamur!l acabl\ · da ouvir um maguillco discurso 

Poa·éui, Sr. pra!iidente, rotirudo como vivo, não . 
tendo outro interel:lse mais do que dizer franca..,. 
mente aquillo quo ou sinto, embora contra o go · 
vamo, em hora a fa-vor do governo, embora contn 
a tll t\iüt·ia, ·tjmbora a favor da maioria , entendo que . 
aiuda. que mal, à éa.mura ba (). ij p arullttir que 
neste mome nto elt 1liga o que ~:~luto áceraa do 
parecer que se Mha um discussão. . . 

Ha. dous annos, 81·. pa·asidonte, ou disse daqualla 
. cadeira Qúe um llo~ maiores malas que affiigiao meu 

paiz em sem duv1l!\ esta instabilldàde dos nosso!f 
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ministerios (apoiados); .era sem duvida alguma vi tnas agora que tomos ministros que nos apresentão 

. vermos em uma co~tinuada revolução no itnperio, 
porqutJ em um pai?. centralisudo co11io é o nosso, 
em um paiz onde tudo depende de bem. pen
sar da autoridade, é visto que cada romoçi\o, 

estas propostas, combatemos .o min lsterio 1 · 
Qual é 11 segunda causa pela qual os nobres 

. membros da commissão êumbateur o governo ? 
E' ~ !alta. de vistas, de unidade politica. A 

u m 1 
. . • . . . - -o e 

membros unidade do vistas, unidade. de pensa-
mento politico. · · 

no paiz. Isto. não quer dizer que eu . não trie 
oppo.nha a este ou áqlielle governo quando haja 
f~ctos que a isso. me obrigp.e~m. Porém,_ Sr .. pre- ·· O Sa. NqNES M.A..cHADO:-Apoiado. 

te!~! ac~ba de nascer, e que ~llUS propriós advor-· 
sonos cflnfessão que ainda nãó .·tem praticado 
acto algum. que . possa sér a(lCUsndo, entendo que 
.não póde ter lugar. Qual é uma das tnais notaveis 
eonsequencias deste estado de completa instabili
dade dos nossos minist11rios? Qu~ dentro de tão 
pouco tempo temos quasi ga~to todos . os nossos 
homens mais nutllveis, (apoiados) sem que nenhum 
delle!! tenha tido .tempo do fazer o menor bem 
ao paiz. (Apoiados.) · · 

Eu disse bll dons annos, •daquelte banco, que 
• 1 ior ~ t ale ue eu lamentava 
no .meu pai?., e disse mais que desejaria que um 
governo . permanecessé por algum tempo, ainda 
quando fosse meu . adversario. Ora, se eu pensei 
e di.;se isto ha dous F.illlos co•nü sem ue Uves!letn 
apparocido fáctos mui notaveis, oousas r -• aes 
cuntr~ o . governo que se ncaba de organlaar, · 
podena eu dar u1eü voto a favor do parecer que . 
discutimos ? . 

. utru ma se , e nuo meuor, por m lmme-
diata:m~nte desta vacillação dos nossos ministllrios, 

. e .vem a ser, Sr. presidente, que o paiz esta em 
uma completa anarcllia . de idéas e de princípios 
a quo as facções não respeitão ~utoridada alguma, 
porque sabem multo bem . qne nquillo que hoje 
é considerado crime, amanhã pôde ser considerado 
como uma virtude I Ora, onde vamoE;~ . nó.t~ parar 
com semelhante svstema ? . ·· 

Portanto, Sr. presidente, s.em que diga. que . a 
composição ministerial é a melhor e a moi~ .ada
ptllda, sem qu13 · rilesmo louve .a maneira porque 

. . . , 
todavia uma vez. que apparcce11 or~tmislldo con1o 
.se acha, uma vez que o mlnlsterió aprtisenta-nus 
cartas proposta!" que ha muito l·eclamnmos, pa-

lhe darmos o t~ombate ; parecll·lll•• quo dAverlnmos 
esperor um pouco m~\is pela .. dlsuus!!ão de suas 
prüpostas ó.c{'t'ca das. lncnmpiülbilhlades e das 
refor~as · judiei11rin11, porque Qiltllo variamo" outno 
0::1 nunlstros ahl desenvulvi:\o seua pensumento", 
fl sa ellos sustonta.vâo bom todus ot'l prancipios 
llberatls, pelo:: qnueil nós ha muiLLI tempo · pt·o· 
pugnamo11~ Nao seria lsto mais t;onvonlonte . do 
quo agora, por un1a maioria tulvbz compcJSlll, nt\o 
de .hotneos dos mosmo~t prlnolplus, lulls de. ~rupot~ 
dillarontlls, dt~rrlbllr o tu\r~lrtt1t'111 'l 

Qul\es são, t.'or exomplo, .. . grandes (:lctos até 
agora apres•mta1los contt•u. o KOVt!rno ? · 

A primeira ~rando qut~lxa, pt~Ia qual oR honrados 
membros da cumotmissilu votdo ca11tra. o minls
terio, é ni\o terem rncto al~um · paru exhibir 
contra o goveruo I · 

0 Sn. MAlliJITiio :.-..Apolado. 
O Sll. 

MAlUNliO: -Apoindo. 
O Sa. 0AllrPoS M~~.:~r..o :-.•. do modo qu.q, sn 

h ou ve~se catt SH. PU. I' OCO que então devitmtos apoiar 
o mmtstot•io 1 (Apoiados . ) 

. Nós lta quatro unr,os q uo propugnrui1os, lutamos 
nest~ cas1~ am fuvor d~ certos pduci{llós, de cortt~s 
medtda~ qu.o r eelamnmos como in<llspenst\vcis à 
pr••spariqada do paiz i t!vemos m osmo aqui na 
cnsa mimstros qu~ votl\t·no contra estas moliidaH • 

. entreta11to, nós iamos · apoiando o ttlinistorio ; 

O ~R. CAMPos MEx.Lo:-E por con!lequencla não 
lhe pode dar sua cnntlauça, e portanto o combate. 
. Mas qual é a prova disto, senhoro.s 'l A pro :v a 
es~lr. _no mes~o parecer: a . prova é dar a com· 
m1ssao a ma1s plena conflanç>t 8'l gqverno em 
relaç.ãu aos negocios estrangeiros 1 · 

P01s, senhores, p6de alguem conceber que rim 
. winisterio dividido em ~:~piniÕPS nppostas seja no 
mesmo t~tnP..O cvntiluererio .!lelos · núbres membros 
da camn11ssao como capaz de dirigir os nAgocios 
e11trnngeiros, em que com muito mais rnzão se 
dev.e ~xi~i~ do JlRbinet.e a maior po~si'Vel unidtlde 

.. . ' c o 
com muitos homens que estudão esta matéria 
que, p~ua. que .o gov .. emo po~sa fazer t~lgum be~ 
no seu ~atz em relaça.o ao.s negoclos ~strangeirus, 

' . ' ' ... , . 
membros do gabinete pensem do. mesmo modo 
porque, se nas questões exteriores não se apre~ 
s~ntareln com toda "'a força da unidade, nada 

missão, que 1 e deseja esta unidade de vistas 
e dB principiaR, é a primeira que lhe dl\ toda 
a confiança quanto ás relações estrangeiras I 

0 Sa. CHIUSTIANO ÜTTONI:- Já respondi. 
O SR .. CAMPos ~h:LLo:..:_ 'l'ambem não concebo · 

como é que a comtnissíto, qua eu considero como 
considoro . o .. mlnh;tet•io actual, ou pelo menos 
que ou constúero como tendo a mala Rlltha parte · · 
na composição do minlt~terio a.ctual, immedia· 
t•tm~nte. atnaa .a sua obrt\1 apenas appareoeu o 
mim11teno. . 

nilo q u~re~o8 esta. respa"naabllidade. . 
O Su. CAMP<is MRL~o:-Sabe ·Ba multo bern, Sr. 

rasl«lttnte t que o mlnlsterio desdi) que tomou 
con a R'~ I' tjBS · o po er .ex. s O· e cou ncotn· 
pl~tu l\té u rounh\0 d11 camara: o mlniaterio 
OilparavR que a camara se rounlaae, o emlttlase 
um pensamento . .\oorot\ doa lndlvlduos que nella 
IJU\lassom meroo~.~r maior couftanoa sua que então 
u minlaterio 1w aompleta~ao •. Peraundo·me que 
ó um facto lncontct~tavol quo O!ll proprlos membros 
da oc..tntliiiiBiliJ, reunidos com lllltroa membros 
luflutiUtt.IS dt\ Cllllllltl\ fori\o 0:.\ que es.colhêl'!iO 88 
pt'HB{IRS mais apta~:~ para ocaliparem na casa os 
primeiros lUgartlS. · . 

O Sn. · R . nos . SANTOs : - Nilo apoiado : iato 
tudo é um sonhó. . · 

O Sa. O. 0TTóNI : - Pela rninlm parte ãoolai.'o 
que é completamente it~exacto o facto ~ · · 

O Sa. OAMPos .MÊtL.ó!-Por sua parte talvez; mas 
o nobre lnembro só niio cons~itue a cOn\mieailo . 

· Reuuir i\o·!.io oR meln bros da commis!lào, desigo!hão 
as pessoa~ que em sun cunsciuneia julgaviio mais 
a tas ~ara oeéuparom ~'s primeh·os lugares aqui da 
casa i o:; no rtJ>~ mom roa l\ comm · · · 
o oidndíio que d evia . accupar a cadeira em que 
V. Ex. so acha sentado, e imlicârão outros 
nou;~ e~ qltl'l devido uocupar os pl'irnolrus lugartls . ·· 

O Sn. OHnis'l'IANo 0TT.ONi:- Eu R.dhori comple· 
tamento n isto t n1\o quero tirar de .mim a 
r asponsl\bllidndo. 

o Sn. 0A.MPOS Mmt.t.o:-Orn bem: logo apparecêrão 
lu.\ ctiS!L e1:1sus non1ea~õos, o governo, parocondo:lh\l 
et1contrár nell11s tttn pontn de npoio, e de. cou
fiatiQR1 st\bendol como quasi sempre tem Rconte· 
cldo, que á da cadeira em que se . assentiio . Qlf 
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Mas· ~a · fórma constitucional onde tudo está mar
cado. dPfinido, a tálerancia ou não teria applica
ção alguma, ou implicnria uma pr~tenção . Cüh· · 
traria ao I>ri~cipio ~io nwsmo govt!rno: Seria a 

terlaL Não é pnssiv11I admittir, que haja governo 
algum sério e rttgular que veuh;~ incule~r em um 
documento solomne e ·a face da na~;ao, que o 
plano. de sua . politica é tolerar os abusos e 
excessos da libardadq. ·Não; seria isto o tnesmo 
que · promovél·os, acoroçoal-os, . e abrir .v~sto 
leit.o ás torrentes da· de:JI.lrdem das más patxoes. 
{Apoiados.) . · 

Quereria o ministerio significar quo o . seu fim 
intencional, empregando aquella palavra, é só· 
menta. tornar a.s instituicõt~s mai!! efficazes emqunnto 
á rotec. ão das liberdades ublicas 't Mas neste 
caso nen uma vergentna. ena an o en te 
riós e o ministetio ; e . as previsões arntJaçadoras 
do Sr., presidente do conselho. aerião sem objecto. 
Em tal hypothese o governo. niio . t~~r.ia feito mais 
do que ~astear nossa propr1a bandetra, querer o 
que nós sempre quizemos, primflir~ do q~e el\e, . 
mais s~riamtmte do que elle. (Mt.utos apo,ados,) 
Oom dfaito, senhores, dusde 4 ann·~s que a opinião 
do nosso parLido domina na cnmara dos depu
tados, ainda uma só voz não . pllrtlo do seio de 
sun maioria, em que esst~ mesmo voto trans
luzisse ; ainda uma só medlda não foi iniciaria 
ou votada que se niio destina~se a realisal-o. E' 
a dignidade da situação inaugurada em 2 de 
Fevereiro de 18U, assim como. serà tamben1 a 
gloria do futurl) de nossa causa. o termos 

tomar por base dfl. seu governo ; o humilde mi. 
~isterio .de 5de Mai.o, e o aritual: a ·p1elle pt·a
t~eando-a sem t<)davt~ profe>~'i••l-a publicamP.ntfl · 
este apreguando·a impavídamontA nos .. dlas da su~ 

, t • , • • • 

uma e outr•• palavra enMrra-de tuna grave qu~stãó, 
que merece fixar nos:!la mais s~ria attençâo, 
porque . nelta encerra-!' e o· Jesignio primitivo. da 
politica do gabinete nascente ; que deve ser pro
fundamente examinada pór esta camara, a quem ·· 
de nada menos se. ~ccusa do que d.e · não querer 

·nem tolerancia, nem conciliação... Para os espi..; 
ritos simples a incautos que não dão à palavra 
tão sClnon~ do programma. ·ministerial senão o seu 
sentido IitttJral, que procedimonto póde haver mais 
odioso do que · repllllir os nobres e g'merosfJs 

.sentimentos ue tJlla ex rime a aconsAlha? E' 
prectso pots, que nós, . que. lhe nit fixamos o 
mesmo sentido, e que ahi descortinamos outro 
pensamento, tratemos nà.o só de ju~tifl.car nossas 
intençõt>s perante o paiz, como aindR da evitar, 
reduzindo a seu justo valor essa panacéa, as 
chimericas esperanQas que .ella faz nQscer, os 
erros. e . illusõe:f a qua induziria uma . parte uii. 
·população, e sobretudo as deploraveis consequ·en~ 
cias que poderia ter sobre a marcha da adminie· 
tração. publica. Ao . entrar nesta analyse, sinto a 
necesstdade de pedir . perdão á camara, se tne 
vejo obriRado a expór-lhe principias mui .elemen· 

. taras do regimen representativo. Porém quando o 
nunisterió parece desconhecêl·os, não bn remedio 
àanão lh'oR recordar. · 

O systamn da co~•stituição estabelece o ovarno 
. . .. ... - .... :. ... . 

institulçõett, que siio a salva-guarda das minodas. consagruda. Este. governo de si mesmo presuppõa 
(Muitos 4poiados.) Que outro pensamento senl\o que a vonh.tie da uaçito . onde reside o principio 
essa lnspiróu a nova lt~i rP-gulamentar das P-leiçõas de toda a acçiio, a fonte unica de todos os po-
com. que Rubstituimoa li nefando dscreto de 4 de dares, deve ser tambem a reguladora unica, ex.olu-
Malo? · Não teve essa lei por tlm igualar as sivtJ. e suprema da politica do estado. 
condlçj)os da luta eleltural para todos os partidos Na Russia, onde a côrte sabe mais que o povo, 

· e ampanu as minorias no exercioill livre e des- este prescinde de su \ vontade, e abandona-se â 
---as8Qmbrlldo - de-aaue~ireitoa-'l-Nào .. fui-·~ln-0-- -inftu6ltcia~M vilisad~ dã ~liôr.ta.. __ a__ .q~l..~v~J:q~----

ltlteuto de fazar desappareoer toda a espscte de como QUe!' e setn partido. Na fôrma porem mgleza 
C~'Dl\ll'essão ·.uo pllrtido da autoridade sobre os ou a mericnna, onde pelo contrario domina o 
part1dos dissidentes, que ti\o im1tante~neulP. re- principio, que __ a nação sllbe mais do q~e .a. cõrte, 
clamamos a reforma da monstruos" le1 de 3 de ou pelo menos sabe bastante para dtr1g1r ~em 
De~embro de 18-U, esse sornbdo tnonumAnto er- tutella os saus proprios negocias, a sua vontade 

· guido ao genio da tntolerancia e da perstJguioão ? é quem imprimtJ ao governo inteiro o Impulso f,l 
(Apoiados em diversos bancos.). Não .foi com as a direcQão que lho cumpre seguir. A elei9ão não 
mesmas vistas ue a ui reconlsamos a idêa das tem. outro ob·eoto senão Or em evidencia essa 
ncompa a es, afim de tornar ma. à e ec tvas . von a e. u re os par 1 rs qué concorrem paran e 

as promessas da constHuiQil01 e remover os o paiz, disputando os seus suffragios, elle esoo\ha 
. Qbstaoulos que de longe ou de perto · as pudessem um •. Esse que elle escolheu torua-se a aua imagem, 
frustrar 'P a representaQi\o . de sua opinião, . o reflexo de sua 

Se pois de nossas tendenolas, de nossas palavras, vontade. Ello tem a missão da reproduzir e 
da nossos netos ·lJroduzldos resulta o facto in· · defender ei!sà opinião, e essa vontade em tudo 
contestavel que nos havsmoa ~:~empre dirigido no e por toda a parte, nos conselbM da corôa, no 
11m da melhor firmar a instituioão constituclofitil, parlamento, na admlnistr 1Qiio. Quando pois, o 
e. proteger to deis os direitos, em que consistiria, mlniaterio n11 prlmeiriHJliadra de sua eltlste~da, 
at~da uma vez o p~rgunto, a uo~sa luta com o se ostentava .min\stedo sem partido, profana a 
mmlsterio quo vat1cfnou . o . preetdente do con.- ml\lor das blasphemias; e oollooava-se no mes.mo 
selho '1 S~nhores, e~ vou dlzêl·o, ~ por~i a C(I.J8St~o it?stante Córa .da. esphera dos governos. ooniltltu-

de opiniõ_es oppoatns : e l'epartir iltdistinutamente · 
aa poslçoes ofliciaea pelos bomelui de todus as 
oommunhões I>olitioãs I .. , Desta vez com efl.'~ito. 
chegamos a alguh\a oousa de realmente extraor
dinai:io .e digna ·de servh' de fundamento A pro· 
pheoià do nob~e presidente do conslllho. 

Ja duas vezes. l!enbores, eat11 mesma idéa ap
pareceu; quando menos o previamos, · no oam~o 
da nossa politica. l.>ous minlsterios a procuravao 

E~tudem·sa coro tJffeito um por um os oorollarios 
de semelhante doutrina, encobertá . com o titulo 
de toler&ncla; comparo-se com os prlnoipios fun
dnmtmtaos e mais incontraversos do systema 
constitucional, e diga-se depois senós os repre
sentautes da naçiio podetnos aceital·a sem faltar 
ao nosso mais sagrado dever. . 
. O e_rhnoiro principio o.onstituoional é que u~a 
oplnla.o só governe, uma só se !ormule nas le1s 
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nossos presidentes que slio tirados ás nossos 
ministros, o · que fez ? O ministerio veio aqui, 

· e tiroU da cadeira pres!d~ncinl ll um cidadão 
que a occupava, e l.lrou outro cidadão. de~ uma 
das comtui~sõés maís importantes da casa. ·E niio 

e p e tze p_o•s ue o mmtsterlo oi ~ssi!'l · 
composto pelos . 1llustre.s membros . da commtssRo 
que redigirão agora. a _resposta n falia do throno 
contra o mesmo mwlsterto. · .. 

o sn. RODRIGUES DOS SANTO~ : - Agornl Póde 
dizer o que quizet : como 6 esta a razãl"i,o publico 
nos fnrà justiça. · · · 

o ·SR. · CAMPos MELLo: - Níio posso compre
hender qual é a ·t•aziio por . que os membros da 
eommissão, de t'epente, da noite p~ua · o dia, 
rejeitão a sua · pl'opria obra; entretanto que 
cirwíessão que não. ha factos contra os ministros, 
que estimão suas pesBoalil e. reconhecem sua 
capacidade I Se os nobres membros da commissão · 
se digila!lser.o declarar-me as razões que ba para 
~- . - ·~ 

· governo, eerlamente que ,,s acompanhava ; mas 
a . com missão . diz -o ·governo ni\o tem unidade 
de vistas e pt·incipios : e é por esta razão sobre 

. tnd1' qne o combate ; bem • . . 
nobres membros da com missão- têm alies 
si unidade de vistas ·politicas? · 

O SR. RonRtouEs Dos SANTós:~Todos: 

O SR. CAMPOS MELLo: - Todos elles Auslentiio 
unllnimernente, · p·or exemplo, à proposta das · 
in com pati bilidl\des. · 

O SR. N. MAcHADo:..:.. Pois não _? 
O SR. OA.MPos MELLO:,;_Não fallo sem alguma 

rszão.; . 

O SR. Nut-rEs MAcltADo:-S~rli porqM o Sr. Urbano . 
não ai!signou o pal'ecer ? Jâ se explicou a razão. 

O SR. 0Al1Pós MELLó:-Niio é RlJ porque o Sr. · 
Ur~ario não aAslgnpu o parecer, serà · uma das 

. I O 
· muito na casa não hÓ os nobres Ôt!pUtll~os~ corno 

o . Sr. Urbano, porque entendo qu11 óM deputndos 
. al_l!li_!!~ _c~gl qunn_~9 . ~ust~>ntdo certos .. principhcs, .. 

t -. • . . . o • • 

estiio persuadidos de que · ta1-1s . principio~ st\o 
exactos. (Apoie~dos.) Se htto que digo ó verdade, 
se n()s ·n.os .uchnmos nq ui e.m ct:mbate desd•l k 2 

. e 3 · annos com . os n«1bres 1eputadoa om . conse· 
quencit~ destes principlns, ni\o vondn n nob~e 
deputtHio R que ~e rofarlo o Sr. NUl!t'R. Mtullu&dó 

· astlignado no parecer, ui\o pcidl'l'ill pHI'gunlltr t~os 
mum bros da cumm i~l'lllO "" t>sti\u de accawtlo nt!Hte 
principi0 'i' H ·•verà ulstu lÜguma oousa de ~xtraot' · 
dlnario ? . · · . 

Estará a oommissti.o om unidade dn vistas Bctlrca 
de todas as mais rof1.1rmas que propõo o Sr. Ohris· 
tiluio Otto11i ? . . . . · · 

O SR. ~UNKS MAcnAM : - Vamos ate mnis 
adit:lflte, nos principius liberàes. · . . 

osn. ÁINAREN(lA:'- Mas adlnnte I E' muito. 

. O SR. vAMr>os Mto;LLO : - Ootn atreito querem 
reforuta da interprotaçrlo do acto addicitJnal, o 

· · · , · · · n n 
se e~:~tabalecer a eleilitio dirP-cla 1 ref"rma d!\ gunrd11 
uacionn\, lei de i'HcrutamHnlo, otc. ? 0!1 mt-Hilbr,is 
da comnti~são, a . qUt!m 1\liàA iudivitlualuulJite 

· muito ra!llHHto, . estno dé accord1l eutr'-' si, esti\,) 
th•mes,. pàrll !.ilitit~>ntQI'c\111 1 nn cnsn de .Pubirem ao 
podAI", o que ê inu1to1 pi'ovnvt•l, todus ·e~tus re· 
fOI'tlll\S 'l E!ltào de uccot•c.l(l untrll si. hJl" u rlidnde 
politica, Ullhhu.le Otl · l)tllliHlllltlUto doH tOOIItbros. 
dt\ aoulrni~.-i\o ii este ril~pAito? Vê ·!IH clartunuute 
que, comquanto o:~ llllllltlll'üS dt\ onmmlssão. 
ilcerct\ dtl uma ou ouh·a coust\ a~ioji'i.o uuidos em 
peUS\•mento, nuo o esli\o talvez em tudo I · 

O Sa. CHaisTtANO · 0TTONI : - Nos princípios 
capitaes estamos: . . .. . . . . 

O Srt. CAMPOS MEt.r..o:-A'cerca de muitas -outrr\s 
reformas não. estili:'ão de accordo. 

O _ SR. · RoDRIGuEs Dos SAN'i'ós:-Póde ser que 
estejiio. · · · · 

O SR. ÚAMPos MELLo:-- Pois bem. E porque é 
s membros da eommissão vendo que quasl 

todos os ministros · têm pertencido sempre eo 
partido liberal, e . que conhecem a maiot• capaci· 
dade; e mesmo fii·mesa de caracter nos membros 
dn administração; .uma vez que elles têm apre
s!lntado :<uas propo>~tas, promettem estar por ellas, 
e aceitar. as modificações que pareceram conve
nientes, não hão di! acreditar quA o governo nestes 
pont(ls e 1pitam1 tarllbem tem. unidade do acçiio, 
unidade de vista~ póliticas· ? (Apoiados.) . 

ParP.ctHne, Sr. presidente, que n cnnHnissiio 
· apressou-se em dar combato .ao rnlnisterlo neste 

errem' foi mesm r 
Supponharnos · que a commlRsão tem maioria 

para approva.r a !leu parecer, e para derribar o 
ministerio nesta t>Cêilsião. . . . 

queocia. 
O SR. CAMPO.s MELi.o: - . Supponhamos qué ó 

mi nisterlo •a!!leando o rtussão, . 
quetra retuar-se : pergunto eu, a maioria que 
t-iver a commiasão para consegUir fazer passar o 
t=~eu pRrecer, ser~ uma maioria de prinaiplos 
unidos, .que queira que o mini!!terio obro s6mente 
desta ou daqu .. lla maneira, ou . talvez Uiilll reu· 
nião de dllputações . diversas· compostas de prln-

·. -cipius -oppostos; tui:~im 'cn'ttro eu VPju • cottr -peBBl>li&. 
a&· ~UjOS prluciph>B 0\9 nilo pOMBO a_lliar? . 
· . O SR. RonniotJEs nos SANTns:-Sempre ba de 
ser melbut· do que o actüal . ministerlo. · · 

. o SR. O.ütPos MaLi.o ~-Se me fosse perml tUdo 
· m aom· 

biunçiio tui~l~toriál .· entre ós nobres deputados 
quo formiio ~ cummisailo, co•1hecerla,mus pnlpa· 
velmente as dtfficuldRdes com que t"rli\o de lutar 

• •, , . . ·- . -. ··~ -··· " - -• ·•, I ' ' . • · , • • · • .' ' ' • . • ' 

prlnclpioa, o não da lnterl!sees op}10lJLos. 
· Assim pois diRo. como vo!4 apre, 3nstea lUta dar · 

• combata t.cl mlnlt-~torlo no tel'rAiiO Htll qu11 estlunost 
p,,rquo nito At!ptlrastfls m11ls nm poncil pot• VóRROB 

. ai1tlgus alllt\dos, quo llimca abanJont\ri\o . &\las 
ldêa!l, para que pullrsHiHII aoiuhtller o governo 
uo tc•rreno em I}Utl aolll\lt\ rlaturnln\er~to _allla!lns, 
e etu qutJ havt!lllils de viver co1u0 ulliados? Houve .· 
HH)RIDil (lt~StN ; (j" COIIIIIdssdo (tlt>IXAIU; lllll d~zRr a 
ver.lulle quu Rtnlu) fllil cunlbltHH.iÕ••H mtnt~t·•rl~tes, . 
Slllll tK\ v•·z ·)!t> cou~ultarem bem tod,,s os inleres~es 
tJ,i p:th:1 e houve. pi'Assa iltn . se apresetttar o 
parecllr da cooiiiiJSSào hnmedtatamt'lllté qutl se 

. soube . n combiua\)ào ministerial. 
o Sn.. Roomoutts DOR SANTos:-Eitava prompto. 
O Sn. OAMI>o)!l MELLO:-Parn quo é vir com isto? 

. Soube-se o dtl\ em que o mlnisterio foi organisado, 
e o p~trf\cur flli apresentado no dia. seguinte. 

sabem ~lUfl o · pnrt>CIJr estava· prompto 
coinph1tnmun lo du minis ta rio. 
· O Sn •. dA.i.It>os MEr.Lo:~Vê·se bem, senhores. 

qtle !lU vivo isolado, n•'io dirill uma HÓ palnvra 
a ftlvor do ministet·io rtue se acha etn frente, se por · 
VAIIlUl'I'L todos os · seu~ riHlmbroll · niiCI · tivessem 
tlito nest11 on!'lil qne havlii.o de sustentar t)S 
pi'incipins lllitJrUt!à; q11e h11vião da anstllntar as 
Vl'llpolltll~ ftqui nfit:'t'tJCidRS inclusiva, e multo 
osp!lcll\hllanttJ o Sr . ntilllstro da ~uerra que tem 
tlerviuo cotlio que de objecto às maioras ropu· 
gnanc!as offereoidas. na MSÍ\, 0 Sr. ministro eat~ 
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presente; elle te~ si_do apresentado pelos nobres 
membros da couunassao como homem de curacter, 
pertencendo sempre .11 certas idéas politicas. E' 
aabaixo deste presupposto que 'cu sustento o 
ministerio, porque acredito que !lendo o Sr. 

não havia de ter a · coragem tle <!A. apresentar 
entre nós, e dizer uma cousa por outra. (Apoiados .) 
Se assim não é, o Sr. ministro esta presente, 

ode·o declarar or ue eu · então me ret.irarei' 
xmmedi.atamen e ; roas é debaixo do presupposto 
de que o Sr. ministro tom adherido inteiramente 
{J. poli.tloa de e~u.s co.llegas que eu sust~nto ~a 
actuahdade o m•mstorJO, esperando pela dasou~sno 
das propostas para votarmos contra ou a favor 
do ministerio, segundo sur•s idéa9 nos parecerem 
mais ou monos conformes aos interesses publicoa. 
(Apoiados.) ·· . . · · . ·. 

Tem·se ac~usado o governo até por boatos •.•• 
O SR. Ronal<lUES nos SANt'os:-Ainda não des· 

montidos. · 

'governr; por não deBma'ntir, ou confirmar esaes 
boatos. · 

O Sã. Rob rouxs nos SÀ.NTos:-Apoiado; tatu 
mu1 n ra:r.ao . 

O Su. CAMPOS MELLO:--'Tom-se i:l.ito que o nii· 
nhterio hltentavl\ dissolver a c~tmara ctos depu-

. t e · 't 

' momento me dfrfjo , P.U nãO. estaria Certamente 
nesta posição em que me acho. 0:-a, que necessi
dade tinha eu de estar aqui fazendo talvez um 
papel não sei de que maneira. (n6o àpoiaaor), 

. quando se diz <JUe os dias do minis.terio Já estão 

O Sa. Ronatous:s i>os SANTos : - Quem diz 
isso? · 

O Sa• MuuNao:- Embora .. 

em Bllas conversações confidencJaea, talvez mo!:lmo 
com um dos nobí'es deputados, dizia Isto a um ou 
outro deputado, e teni-se ·feito disto, digamol-o 
a~alm, um cava\lo de batalha. · 

Tem·se feito contrà o governo uma accusaçito 
itnmensa, porque ell~ usou na falla do tbrono dils 
palavras-- tolerancia e justiça. 

. . . Disse que estag pKiavns erão lnuteis, porque a 
cónstltuiçâo Mslm · o recommenda t E pergunto :· .·· 
tudo quanto eàti\ e~crlpto llll constituição não deve 
nunca mais ser tecomtnéüdàdô pelos àltos podores 
do estado aos seus delegados f Não se . sabe o 

o Sa .. MARI:NH:o:-Apoiado. - · 
O SR. CAMPOs MEr..Lo:-Ndo me admira que se 

túnha feito disso um cavàllll de oatalha, e sim que 
oR tiobrett ministro!! niio tenhiio tido oocasião de 
to&ar neste. ponto, e eú. digo a razão. 

Se por ventura ilu fôl'a minist.ro, é .tlve!lse l'lla· 
nifeetado uos meus aml os ue tinha de il i'e· 
seu ar cer lls propostas da lei que .eu julgáva in
diapensavels o vantajosas ans interesses pnblicos, 
eu diria anuito ft•ancamente a todtl o mundo, por 
toda a parte uo ·ao or ventura n camara dos 
' epu a os nn.o upprovl\il&tl es as me• as, eu HJa 
a() im1lendor e lhe diria:- Se YoMaa Mageetode 
enténde que oatas medidas . siio vant.njosas, peço 
n dls~oluçi\o da cainaa·a e do contrano. a minha 
demls!-11io. · lb · nadn mais constitucional do qne 
isto't E' o iJUO fez o Si'. tnhllstro do lmpetlo • . 

O Stt. H.llPniGUES nos SANTOs: - Mas o mlnls
terlo 11abla quú · esta~ propoYtas ntlo t~ncontraviio 
dlfilculdodes. · · · 

Q SR. 0AMPOA .1\fELLo :-Como, ae antes e depois 
de r econipllsto o mi •listerio, apezar de so Ura•·em 
aqui da catnara os men1bros lle maior couflançli, 
so vio a hostil•dade qua se lhe fazia? 

. O S.t\. UounxouEs nos SAN'l'Os:-Pelas propostas 
.niio. 

O Stt. O.I.MPOB Mll:IJLo:- Então porque é que se 
combate o ministario? 

O Sn. SALLll:s ToaaKs·.I!OiiiEM t -- Por outras 

O Sn. OAM:PÔs Mll:rJLo:..;..Que causa~ 'l o quo Rq'ui 
ouvi fói um. d. iscurao 1\cade illlco magniflco, inulto f 
bem lançado, proferido pelo Sr. Torres· Homem ; 
nms dl.roi quo, se acuso quizesse toroel· o o. favor 
do mlnisterio , muito in !li~ tna~nlfloo sob i ria . 
(Apoiados e nno apoiadós . ) Eu .guoro fllOtoa: como · 
u. minha intelllgoucla é aotmhuda , e vivo em 
acanhada. esphera, quero fuctus ; vetihão !notos ; 
nada de theorlas, nada d e bellaa t·hetorloas . 

donfesso quo, se eu russa dl)tndo de intelllgencla 
superior como os honrallos men1broa a quem neste 

TOMO l 

. quo vai por nossas provlnciQs? Não se sabe qüé 
algumas dellae têm estado com as armas na mão, . 
e quo multo sangue· tem . corrido, e que ~ão ha 

E se isto é a .pura verdade, porque havemos dé 
accu.ar· o governo porquQ usa lll\ falia do throno 
de pRlavr~a ·não a(Hnente muito · conautuolonaes, . 

duct" que o governo se propõa t1ogulr' Pois, 
senhores , acredlta·se aonso que o palz pódo 
reto~latir o. eslns lutas tão vivas, ttlo violentas que 
o det~pedaot\o todos os dlas '1 E se nito e lato 
possivel~ o que tem quo o governo mtualfeste o 11eu 
penenme11to do alto do tbr(mo, e diga que det~eja 
!:legu~r uma norma de justlon e . toleranola~ Isto é 1 
que mdlque n seus dalegados, alguns dos quaes 
distão daqui 300 R 400 laguas, qual a norma de 
conducta que quer que teu hão 'r Querlüo que o 
governo, Invertendo u proposlçiio dissesse ....... o go
verno do paiz quer ser intolerante, não quer jus· 
tiça ':' 

O Sn. UanANo:-- Ninguem pód~ qu<1rer lato. 
O SR. 0AMPOs MlLLLo :-Se pois não se póde 

querer isto, ootuo se não . tolera que o goveriio 
proceda co~~ pr_ocedeu 1 Eu declar? !-lue~ se por 
ventura a arr1tnçao dos partidos contmua no nosso 
paiz como ae acha, ~1iio h~ governo pos11lvel, lle· 

Senhot•es, eu tenho mais uma razão quanto ~ . 
mim poildorosa, paro niio dar combate ao govettló 
neste terreno. · · 

Utn honrado deputado, nosso oollega.. r~z ent 
184ú uma prophoci,a que hontem foi 11qul o.pr~
sentada na casa. d1zeudo que ó governo quo Antao 
começa v a a exiatir ti raalilo. cuidado coi'JHJo:~oo~ e 
ruio désse apoio, nem consideração âS noae!As 
rnaxlmas, porque. nssln1 que pudessetnos, hovlo.mos 
de derribar 1\08 hotrlens que então se aohuvi'io no 
poder, lato e, ao Sr. visconde de ~acahé, enti'io 

. ~' 
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José Carlos Pereira de Almeida Torres, e aos 
seus collegas dessa época. • 

Tem-se dito dapois, corn toda a malignidade 
que é. possivel, que o partido liberal não tem 
querido de coração a:; reformas; ue o que que-

. . ... 

nós temos até hoje sustentado gabinetes que, 
posto. dissessem quê marcha. vão nas nossns viàtas · 
e interesses, todavl.a votavão, lutnvão contra as 
medidas que nós reclamavamos : e agora que 
appareca um gabinete que nos diz-esLou prompto, 
q11ero as vossas medidas' aprosento•l.ll8 àqUi , 
vamos discutil·as, não se cGnsente que apresente 
suas idéas, que discuta comnosco , que des
envolva o · ssu pensamento; combate-se (.ste 
gabinete na discussão do voto de grnQas sem que 

·saibamos se os que vierem pensarãõ do mesmo 
modo! · 

uereremos que se rea 1se . a . prop ec a o 
honrado deputado? E' o que eu deseJO evitar, 
porque nunca acreditei, não acredito.; nem acre
dlhrei, que tal seja o pensamento do partido 
1 a a n 6 p r a cer. 

Censurou-se muito que os Srs. deputados que 
pertencem a UOia cõr politlca diverSfl da minha, 
sustentem ho'e a ólltlca da modera ão e tole-
ranc1a ; em·se nota o es a con ra icçao em que 
os nobres deputados têm cabido~ . tem-se· dito que 
hão renegado. seus · princípios I Mas, senhores, 
quando . o nobre deputado proferlo uni discurso 
em 18.!5, que foi aqui apresentado como seu 
testamento politlco, quando elle procl.\mava a. 
intoleranclà; o que fllziào todos os nossos. amigos 
polltioos 'l Ent.iio combaLião assaR doutrinas, e 
c:ottl toda · a justiça, dizendo que elles · obra vão 
muito mal em· proclamà~elll semelhante principio ; 
é, pergunto eu- obraremos bem cltlmando contra 
os prlnclpios de justlça e de toleranoia? 

O Sa. RoDRIGUES nos SANTos:- Nínguem está 
clrunando contra olles: é um engano. 
· O Sa. 0A.'MPOB MELI.O : '-- Niio se clama ·contra 

' .. . . . ' ' . 

surà-se o governo porquo usa dessas exprtJssões. 
O Sa~ RoORIGt1ES nos SANTOS:- Não apoiado; 

ó porqul' não ó claro. não é facto. . 
O Sa. GA.MPOB MEL 'Lo 1 - Não ·sei que mals 

clareza, . que mais franquezt\ se quer achar I · O 
que eu direi é que 11iio queria ver franqueza netn 
clareza. 

Ainda mala : os députados que apregoãrilo, e 
susteutt\riio aqui os principtos de intoleranoin 
que nós combatemos, seguirão. o sou oamiuho 
~or· essa estrtlda; e o que lhérl aconteceu ? 
Quereremos . nós, seguindo a tnésma estrndá, 
we.cipi_!;ar_-uos no abysmo em que elles se pre
Cipltárao T 

Agora resumindo, vou dizer as ra2Qes que tenho 
para não retirar o meu fr11eo apoio do governo; 
embora, como_ se diz, estejão seus dias oon. 
tadoa.. . . 
· Senhores, c.omo meu fim não é mais .do que 

conseguimos . fazer as reformas que . desejamos, . 
acrodftando, como os nobres deputados dizem todos, 
no caracter dos nobres ministros ; tendo-nos elles 
apresentado suas proposta9, não tenho razão 

·· alguma para retirar-lhes o me\\ 'Voto de aontla11ça 
antas de . entrarmos nesse combate; nessa dis-
cussão. · · 
. Pols, senhores, q11ando relatlvamente 1\ admlnis· 
traQiio Interno. do paiz nada ainda tem feito o 
governo, porque lhe hei de negar o meu voto 'i' 

Atnda tia outra ra~ão. 
, ;Neste momento em que estou tallando segue 

membros da commissão ma esclárecessem, me 
dissessem quaes são os motivos grandes, ponde
rosos; . em consequencia dos . quaes retirão o seu 
voto de confiança ao ministerio. · · 

Ainda mah, senhores. eu nunca me esquecerei 
que em 18!2 foi.ohonrado presidente do .conselho 
o Sr. José Carlos. Pereira de Almeida Torres 
quem livrou a. minha provincia de grandes cala· 
midades. _ . · · 

·Se pois tenho todos estes precedentes em favor 
do honrado presidente do conselho, se contra elle 
os membros da commissiio unicamente têm sus-
p~1 as e na a ma1s, porqu~ nes é momento de 
crise hei de. abandonar um gabinete a cuja. frente . · 
se acha o Sr. José Carlos Pereira de Almeida 
Torros? 

.. E' incontestavel que os . nobres membros da 
oommissão fazem opposição aberta ao governo. 

O SR. RoDciGUES Dos SANTos:-Não apoiado. 
_O Sa. CAMPos ~E_LLo :-Não ó pq_dom negar; · e se 

nao fazem {\ppos\çao aberl.a, entao retitetn o ·seu 
parecer, porque o·Sr. presidente do conselho disse 
~ue tomava ó parecer como um voto de censura. 
Se pois não fazem opposlção ao governo, retirem 
o parecer, e sa a fazem, não a neguem. . · 

Portanto não acho bem lançado o parecer: eu 
erll\ ue o · 

que lhes reconheÇ<>i e a amizade que lhes tenho 
pizassem em terroiio franco, dizendo 110 go'Verno ~ 
-Julgo que _não d6_vais mais governar porque as 
vossas rola .oes ma1s ou m 
~utro. part1 o t m c.oltOorrldo para que não gozeis 
~a. minha. intelra confia't1Qa; retini-voe:- Esta 
linguagem era talvez mais conveniente ao . palz; 
porqu~ 08 membros ca. . Jmml>~são hão do a·eco
contiecer qu~i estamos lnal collocL\dos e que dentro 
e fóra da can1ara tudo estA. em eomplet.a confusllo. 
Eu nãn c.omprehendo maioria e minoria aentlo 
dé prlnolpios, u Ullieatnetlte . de prlnolploa; · m11s 
nilo diversas opiniões do grupos quo 11ilo se en· 
tendem sen11o no mo.mà11to de se fazer guerra ao 
govàrnõ, a qM · UI.) instante em·. quu o governo 
baquoasse, formarlão uma completa anarobia e 
desordem. 

O Sa. :RoDlW1UE:I O•>S· SANToã:-Volte o quadro. 
o SR. d.\Mi?OS DE MELLO:- Eu neste momento • 

.apoio o goveru·i~ e porquo digo que o apoio 1 Porque · 
ma collocastes . em um terreno falso, porque n1é 
obrigaste$ a dar um combate fórl\ do terreno em 
qtte devio.moa. combate.r ; ê por isso que apo~o . 

sei se <tuerem os ~esmos. princ~pios qu não. Maa · 
atiJ.aUha ha de 'VIr a diSC\1\JSilO l\ proposta, .e ah\ 
conheceremos quaes silo os que professão os prin• 
olplos llberaes. . 

Um do!! nobres membtos da commissii.o que 
faltou hontem ein ultimo lugar, . fez a analyse de 
uma das propostas offl3reciJas pelo govet·no. 

Ditei sobre isto, Sr. presldon te, que mo pRreoa 
melhor que aguardetuos sobre e:ita mnteria a dls· 
oussão competente. Eu nada pol~ dlret ao nobre 
dep\ltl\do a e!!te respeito, e menos aootnpnnhal·o·hei 
em sua hnmensa digressão áoeroa de todas às 
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outras reformas, sobre· as quaes quero ouvir os 
.ministros. D~sejo concluh: o meu discurso, di· · 
zendo que não posso na actualldade retirar o 
meu voto 'ao governo, que hei de continuar' S. 
sustental,o, emquanto elle demonátrlir por seus 
aetos · ue adhere aos rinct ios liberaes e e!itt\ 
dtsposto a sue en ar as propos as offereci as; 

O SR .. lo SEcaÉTARIO obtem a palavra . pela ·· 
·ordem, e declarn que se acha sobre a me!la o . .... - . . 
ções da província de Sergipe, o qual vai a irn· 
prirnlr, pedindo por isso dispensa da leitura por 
ser muito extenso. · 

O pnracer conclue· nnnullando nEI eleições da
quella provincia, e reeommen:dando ao governo 
que mande proceder a novas eleições. 

A. discussão .fica ~diada pêla hora. 
. O Sa. PRESIDENTE· dá para ordem dia a mesma 
da hoje, e leVanta a sessão depols das 2 h•>ras .. 

Sessão em 23 de Malo 

· PRESIDENCIA DO S·R. MUNIZ lJ.lRRETO [o SECRETARIO 

SuMMARIO· -Expediente. - Requerimentv sobre 
o recrutamento tlo Pa.,.d. -Ordem elo dia.
ContinuCJçllo àa àiscusslio . do voto de graças. 

\ ,. . r a » 1 o. 
Pimenta. Bueno 11 Eduardo Ff·ança. 

A's 10 horas e ·. maia da manhã abre-se a sessão, 
lê-se é approva-se a aota da · antelledento; · 

EXPII:DIENTE 

Um oftloio do Sr. ministro. do imperlo, trans
milt\ndo outros do presidente da · provinoia de 
Sergipe o doil vlce·t>resl.deotea das provinolas de 
MiMe ·e S. Ptiulo, cobrindo o prlme\ro em d';\tl\ 

duvldns qUe occorr~Jri\o na ox.eouçiio da lol novis· 
slma do oloiçôos.- A' commisRào eapoola\ sobre 
olelções; 

Vill .A commlssão. de uonetltuld\a e poderei! uma 
representilollo dos eleitores da freguezia do Santa 
Annl\ dn Aldêa, nluniolplo de Uberaba, provlnoia 
de Mlnad GeraAs, pedlndn a oreação de um novo 
eolleglo eleitoral na sua freguezia. · · · 

Não ha mais oxpetliénte. · · 
O Sn.. SouzA FRANco fundamenta o seguinte 

requeri~nto, _que ó appro-yodo depois de algumas 
observaçoes do Sr. F'erretra Penna e do mesmo 
Sr. Souza Franco : 

« RequJiro se peção ao governo as seguintes 
1nCortllaçoes : · · 

te 1. o QUal o tnimero de indivíduos rearutados 
na provlncla do. Pará em' cllda tnn dos annos de 
1886 a l&i7 inclusive. 

« 2.0 Quantos destes individuas forão remettldos 
ara a oór · · · · · · •· · · to assantárão 

praça nos corpos de 1• linha da provincia e nos 
navios da nrmada, iudo .em cada um doa refe· 
ridos annos. · · 

. <t Sala das eesseee, 22 de Maio de 1848.-Sou..ta 
:F1•anco.~ Tdnroiro Aranha. )) 

ORDll:M DO DIA 

Oontlnuaçi.io da discussão do voto da graças. 
Entrão na ·. sala e tom(\o asseritiio nos sáUEl 

lugares (IOmpetentes os Sra. ministros dos negocias 
estrangeirós, da justiça, marinha e guerra. 

o Sr. t:Jrba.no toma parte na dtscüssão do 
vo.to _de graças não só como membro da c:om• 
m1ssao, como para explicar perante o paiz os 
motiv,o~ que o levão a não 'prestar o ~eu apoio 
ao m1n.sterlo, os 9uaés na!lcem . da convicção quo 
tem de ue o mmisterl nã · · 
a guma esempen'4ar a. missão de que foi encar· 
regado. pél~ corôa, não só pela maneira pór qua 
. está organtsado, corno pelas suas . tendeltcias e 
intenções, que !!e rnanifestiio nas nomea ões de 
pres1 en ·as que em e o u unamente, os qunes 
pela maior parte são saquaremas decididos e 
muito pronunciados , ou homens intei'l'amente 
dubio~ ... que ~enbuma ~ignificaçno politica têm, e 
que sao por 1sto proprws . para aceitar qualquer 
pulitica que seja insinuada pelo ministerio. 

· Ninguem poderá contestar ao governo o exerci cio 
dos principias de justiça e tolerancia politica; 
sfío principias que nenhum homem politico póde 
rejeitar ; mas elles .não podem. constituir um 
progrâmm'a, Não St) pôde portànto contestar que 
esses do~u rinci los são necessidades vitaes ara 
a .soe1e a é: !Das em po 1 tca, assun como nas 
sctenolas phys1cas e moraes, existem. verdades 

. immutaveis ; a justiça e a tolerancla são verdades 
em polltica em todos os len1pos, em todos os 
p1uzes e ·em o os os governo , . e p r s o U!\O 
podem formar um programma distincto, caraote· 
risUco do minisLerio. (Apoiados.). Entretanto o 
mi~i~terio · proclamou esse prin~ipio como - ~ua 

' orão os males, fataes as consequencias derivadas 
do predomínio . do partido liberal no · paiz por 
espRço de quatro annos. . . .. . . · . . . . . . . 
· Levado dl\8 · vlstàs da fal:E)r reparação em 
grande esoal11, . o ~abinete demittio todos os presl· · 
dentes de provincio, e para que não se pudesse 
attrlbuir essas dEimlSáões a uma transformação 
de politlcn, ptMU!óU ütn pretexto. ,e d~sse . que 
esses delegados arao membros do corpo legtslat1vo: 
mas nessa regra geral fez•sa uma excel_jçiio. a 
foi o digno presidente de Minas Geraes, ho'e . ' · 

tiv.as e esforços não interrompidos que tJOmpre 
fez o mlnlsterlo {Iara obtero apoio de. uma fraoção 
do partido da matoria da oamara dos Srs. depu· 
lados, quando so observl\ que a lingU.•1gem das 
folhas do partido advorsarlo tnmbem fazião essa 
s~iecQão. essa distincção, creio que so niio pôde 
deixar de deduzir que ha um convento expresso 
ou tQtJ\to pelo qual se ajustou dividir o imperlo 
em diversas fracções, sendo umas governadas no 
sentido de uma politica, e outras no sentido de 
uma poli~lca opposta, convenio na verdade igno· 
minioso para todos aquelle:s qut~ nelle lnter
vierão. · 

O Sn.. LuxPo l>l!l ABREU (ministro dos negocios 
.estrangdiro~):-Peço n palavra; · 

O Sa. tJa:OANO:-Devo dizer comtudo que. nunca 
esporei a rea\isaoiio de um tal convento, porque 
em honra de todns as fraocões do pttrtido liberal 
pros&t?tes nesta casa, e11 .devo .·dizer que nunca. 

eis e leaos alUados 
riles. · 

o Ha , Er..u.s: ...-.. Nel.il n. daputaoão dé Mlnaa 
sacriUoou. 

O Sa. Un.nA.No:-Advlrto . quo quando falio em 
~o : ,' enio udo . quero exprhnir lllnll. oonvanoilo 
lUt hllcamente fe[ta e couolulda... (Ruddas.) 

o Sa • .MounA.MAG.u.uii!ls:-Iutervlndo um tabel· 
lião. (Itisadas.) 

O S . .• UulU.NOI.-· •• • mas sim uma adheaão, 
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. uma tendencia,·o um aceordo entre diversos indlvl- sentem-s& os fundamentos onde se possa julgar 
duos que aceitavão as mesmas inspirações, que que os homen$ que repres~mtão a politica opposta 

· ddxavão se dominar das mesmas Intenções, e são mais moderados, mais escrupulosos no cum-
qüe querião do accoTdo levai-as a effeito. A esses primento cia lei e do . seus deveres do que os 
Srs~ poderil\ attribui.rose o procedimouto eont_ra- homons que repraserHãO a politica dominante, e 
dictorio do governo, porque as 'folhas do part1do se o não áão, . o que pod~ia o ministei-io · ganhar 
adverso por g1·aça espec.ial consentião que a pto- com a simples mudança de nomeR 'l O r6sultado 
viucia de Minàs fosse governada no seu tido Santa seria tornar-se a Juta cada vez mais irritante . 

. Luzia, comtanto que as demais províncias do ·. Se o gabinete, diz o Orlldor, entende como . 611 
imperio fossem governadf.is no sentido opposto. entendo, que a luta actual dos partidos não é tal. 
(Lt1 parte de -um. artigo doBrazU em abono desta qual fôra pal'a desejar, não é luta pacifica de 

. asiei·ção.) · · · · · · ·. · prillcipiQs, mo.s sim uma ·luta de paixões e odios 
O partido adverso entendia que as provincius não (apoiados) : t!e · quer fazer c&s.sar este estado · de 

podião ser governadas com os mesmos princ!pios, cous.as, procure a sua origem tl.a legislação. (Apoia- . 
que para .· umas · bastariã.o homens . honestos e o dos.) Aproveitarei a . occaaião para dizer alguma 
modarados, e para outras ou para as do D()rte cousa a este réi>peito , porque e:~lou . tambom 
erão precisos homens de ferro, valen~es espadas que promplo a concorrer purâ .reduzir a lu.ta dos par• 
pudessem domar aquellas populaçoes selva~ons. · tidos a un1a luta p!icifica e normal. Senhores, 
Dir·se-ha que esta é a opinião de um escr1ptor, forçoso ó fazer uma confissão dolorosa, e ó que 
que ó opinião desse partido. mas nno do governo: no Drazil nenbutn partido politico pôde viver 
talVez fosse $té certo ponto a opinião de goverllo, · bo'e inda endente do oYerno. {A oi~dos.) . 
porque na prova neta e • ma~ . 01 . . • 0 -
seu digno presidente, homem Sloceramente alhado . Sn. MARlNHo: -0 governo que quer a reforma 
com os prlnclpios e i.nteresses do partido ulli não pôde obtet· apoio. · · 
dominante: . para a província de S. Paulo foi no· O Sn. · UaBAN(): - Resulta doste estado lamen-
meado um presidente representante fiel do prin· tavel e borrívt~l que o partido que estê. fóra das 
cipio da ruaioria: mesmo para a provincia do Rio posições . officiaes . guerrêá, combate o governo .com 
de Janeiro Coi m~mearlo um presidente que t&m furor p1.1ra o fim rie as conquistar. e os quo estão 
seguido os princípios da maioria, mas que todavia ua posse dtlssas posições · sustentao o .·governo 
na provincia do Rlo de Janeiro podia ter utna tnlvez cum todos os so.crifieios, tnleriio, oecultito, 
eigi1i.ticação de reacçiio. (Apoiados.) .Mas para as snnccionão abusos da parte do governo.... . .- .. 
províncias do norte qunes forão os · presldeutes · · 
nomeados t Sorão .elles . ou não saquaremas 1 E O Sa. At>rutuo:-Vai a quem toca.. 
quem é o Sr. Vicente Pires da Motta Y Todos O SR. UnBAN'O:-:- •••• para o fim de couserval" · 
sabem que foi · elle autor das tnedldas mais rigo· essas posições, l:iein as quaes · nãu pódé viver.. O 

. rosas tomadas durante as. revoluções de Minas e al'bitrio que tem o .. g_overno . de dar e tinr em um 
S. Paulo ·; lodos conhecem suas · relações , e o só momento a!l posiçoes ofticiaes .é causa de todos 
facto pró-va que SUl\ esco.lha seria mu1to acertada . os ml\les que o paiz soffre; tire.se ao governo 
se o ROVerno tivo~se em vtsta a mais completa das esse arbitrlo, e a luta se reduziu~ a tttn estndo 
reacções. · . · . . pacifico e normal. Quando o gover110 encontrar na · 
· O Sr. Ooelho, qus o 'partido advorso considera legislação 1\ estabilidade dos empregos publicoà, 
um borrãll lançado na nomeação dos presidentes, quando não puder fazer uma inversão geral no 
não tém signitkaçà~ polit\ca, porqu,e a provlncil\ . paiz por motivos eleitoraes, qttando as posições 
do Para não està dtvldida em parttdos extreu1os · o.ftlciaes ·não déretn os meios . de comprimir á 
QUê represeutem dive1·sos principio&: esté. ua's expressão da urna eleitoral, nem o governo sera 
mesmas c\rcurnstanci~s que a próvincla da B~hla. combatido cotn esse encarniçamento , porqlle o 
(Apóiados.) · · · · · . partido da opposioão podara . vi.\·er sem . elle 

O orador reconhece que o palz não se acha em (apoiado), nem o partido do governo curvarA o 
o um estado inteiramente normal, nem ó possivel oollo aos sous desvarios e abusos; poa·que tambem 

. ,• . ": . 

parte das uutorldndea publíc~s alguns exce&sos, conseguir-se este desídet'atum precisamos de um 
algumas vlolflncias multas vezas prúvocadàs por go\•et•no patriótico q_ue queira. fa~er a ceijsação 
aquelles que lhes fazem ~ppos!çào : . mas um dtlsse arbltrio, que nao Ui~ dá (orçn1 ao contl'ario 

-----nt)l}llatnl'-d-tt--i!atllti1;);,~ue--C(H'ft---it&&ffiG&r:M-~W-Jl~ssei-l-.-a•ó~mm-ee.J\I'i1teH9c:.· eelntt:~r~, Eu não oilgo que o go\•erno 
e seguisse ou princípios d~t prJhtica de toloa•ancla f\que absolutamente privàdo do demlttir empre· 
para reparar esse pequelío numero de erros . e gados, U1as quero que essas demissões sejão reves· 
injustiças, precisava fazer. dessa simples · rapa· tidns de formulas. o · . · 
ração Ulil . tal alarde 'P Bastava que em aHenoio, Senhores, eu creio que o pniz não -tem tirado 
por meio de insinuações judiciosas aos séus dele; nE~nhum proveito do pt'hlclpio da confiança levado 
gados, cuidasse na reparação dessas injustiças. a tiio alto ponto. . · 

O mlniste\'io 'Vlo bem que não podia contur com 0 Sn. MA.RlNuo:-Eu penso da mesma maneira; 
essa nlniorla que se lhe antolhava, ou pelo menos é. um priilcipl.o destruidor. · .. · 
que não seria possivel conservar: uma maioria de 
uma liga monstruosa de vlctimas oom seus algozes, . O Sn. Ülm.\~o·~E· a conveniencia; à a justioa, 
e por isto P.reparou ·se para a dissolução dtl são os .Interesses públicos que têm determinado 
éamara dos deputados do mesmo modo que se ato hoje essa imrnensa alluvião de demissões que 
havia prelJarado em ·1844, mudando os presidentes · todo! os dias observamos? Oer~amente . que nilo. 
de provincla e os commandf\ntes das (lt'ntas. Todos Nenhuma razão f)Xiste pal'a que se deixe conti· 
oa presidentes erão propnos para atrn~essatein . nuar este estado de cousas que coHoca o paiz em 
a ét-ise da dissolução e . fazer uma invel"siio bBs nma dependencia absoluta e inevltavsl do governo, 
Pi.'QVIncillâ para produzir uma onmara no sentido e estará o ruhtisterio dispostt> a aceitar eata prin• 
a a polltica . do governo : mas havia ruiio pnrR o cipio , a fazer. o sacrificio dessa attrlbulçào do 
ministro lanoar sobre a influencia do l>Rrtldo poder executivo 1 · . . 
dominante o deséredito, o estigma de reprovl\çi\o l Outra vantagem lit'amos . ainda ~aqui : ha no 
Espera o governo , pelos · meios que tem eanpre· nos~o pniz limá parte . não pequena da populaQão 
gado , . cor1seg~ir a paolficao~o dos esph•!tos . e que ni\o procura um mei~ líouesto de subslso 
acalmar a lrrJtaQilo dos parttdus ' be mnnelrà tanc\a. Sô com a perspeo~rva de . obter empregos 
algül . ndo os nomes dos ttbllcos es ern sempre um futuro, mnn mudanQa 
agantus dB auturldado publlon quao so p do oon• o po Cll que ral(a a ooua 1 o . · · 
Heguh· uo püiJl 810.0 sraudú d61Úili'catum. A).H'II• sathJdo Quamlo 09 ólllpi'egos fórem estaveis , 
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quando uão ,h?UVer O arbitrio .de de':Ditt.ir um 
numero iodefimdo da empregados, eu ereto que 
se1·à muito mais vasta a applicação ·á industria e 
aos outros rnisteres da vida, é por eHte lado o 
paiz muito terú lucrado. · . 

O orador para mostrar <]Ue ministerb não 'está 
nas condições do systema representativo, e· que . 
não está á testa do partido liberal, refere-se aos . 
factos occonídos ultimamellte em l?ernambuco, 
e diz:- Eu nada peço nem exijo do governo .... 

Os Sas. NuNEs MAOIIAoo E 'VxLELLA TAvAREs:....;. 
Apoiado. · 

O Sn. UanAN.o : - ••••. porque · tambem oada 
espero ; mas tenho comtudo uma exigancia a fazer, 
c rogo a attenção . dos nobres ministros~ Um 
delegaJo .do govarno demittio trezentos e tantos 
empregados em minha província, . chamando ·os 
corrompidos e preval'icadores; eu exijo uma satis
façiio solem na do goverr1o ern honra des~es. em-
PI'egf:ldo,s, em nome .d•\. moralidade da ~inha 

' - - . . 
governn . não pó de sahir deste dilemma: ou réS· 
ponsabilisar estes empregados, ou .dar uma satis· 
fação solemne pelo insulto que da parta do governo 
se lhes irrogou .. 

Respondendo · ao Sr. Mari11ho, que disse que 
não era possi vel hostilisar o ministtlrio • ou 
negar-lhe um voto de · confiança, quando alie 
apresentava propostas que fonnulavão oii prin
ctpios polos quaes a maioria da casa tinha sempre 
pugnàdo, diz que. isto não ó mqtivo sufficiente 
para apoiar · o minlsterio, porque outro qual-

. quer ministerio qutl se organis~;tsse represen~ 
tandn os principias da maioria, procuraria levar 
à effeilo estas mesmas idéas. !>emais, serião 
estes os unicos melhoramentos de que 'o ·paiz 
precisa? Não act'edita que a reforma da lei de 3 
de Dezembro de 184:1, e que R. proposta da 
incompatibilidade .de eleição da alguns funccioua-

. rios publicos sejão ·só por si sufficientes para 
tt·azer o paiz a um estado normal. E' preciso que 
essas medidas s~:~jão acompatihadlls de utna reforma 
gtlral t1a organisação dos empregos pubUcos, que 
se fixe a estabilidade dos emprégos, qua mesmo as 
posições de policia nno fiquem tanto lU> arbittio do 
governo. . · . · 

A guarda nacional, diz o orador1 precisava da 
reforma radical em suas bases. Eu entondo que 
um ri~oi lo radical u ado ta1· 11a reforma. da. loi 

a guar t\ mu1 ona p r n sua offi'l a I a~\e f ra 
du dtipendencia abaoluh do govt~rno, ou sojào os 
ofllciaes uon1eados por utna oleiçi\o popular, ou 
IHimeados elo I.)Verno tendo um tam o dotar· 
nuna o para serv r, o mane ra que se oons ga 
o que eu desejo ; isto é, quo ~ovarno não posst~. 
fazer. ém um dia uma lnver'tii\n Reral na guarda 
nacional. Este principio ó indlsptnui!avel tambam 
para a liberdade do voto, porque t.odos s.abem a. 
mfiuenoia prodigiosa que a officlalidade da gnardtl 
uacion~l exerce sobre a populaQão; que quasi tólla 
estt\ nhstuda na guarda nacional. 

Não sei do quo 1\ccordo estnrã o gabinete a raa):>eito 
do tratado porpotuo com a França. (Apoiados.) 
Eu entendo que as clrcumstancias do paiz exigeln 
que s2 de~lare ex~in~j.o osttl tratado. (Apoi,adqs.) 
Eu nao se1 du opmrao em tollns as pt·ovtncms, 
mas na mioha existem opiniões muito pl'onuu
ciadas, opiniões sustentadas legitimamente por 
sociedades numerosas,. que J>Or todos os meios 
proourão lóvar a effeito o idúa do melhoramento 
e do rroteoQãO para O UOOODleroiO e h1dustria do 
:Srazi ; mas nenhum melhoramento se póde fazer 
a este respeito sem dar·.se pot' extinoto o tratado 
perpetuo onrn a França. . . 

Outro melhoramento tenho et1 om vista ; todos 
sabem os mcommodos, as dospt~zas, o.s onus qt1o 
sofl'rem at-~ populações das provincia~ com a 

' ··;, . . . 
provime11to de emp•·ego!l publicas. Om escrivuo 

· é despachado na côrta, um porteiro, um continuo 
de repartição publica . é despachado na côtte; eu 
teuho vidto com dôr pretendentes da ·minha 
provincia · e .de outras províncias passarem aqui 
na cól'te um e mai:> a tmos, g!lstando o que. não 
possuem, ptlra voltarem para as pro·.rincias iodi· 
vidadol!, som u.ada terem ob~ido. ffiu entendo que 
urn não p!'lqueno oumuro de empragoa publicas 
podia ser provido naS' províncias, e que nisto não 
ha incon vauiente algllm, nem cr.eio que seja isto 
contra a eonstitttição do hnperio, porque os presi. 
dentes. de províncias são pat·te integrante do poder 
8XIlCUtiVO. . · . 

Etnfim, bll queixas na,; pl'oviucia~ contra a 
centralisaÇito~ (Apoiado~.) Ninguem a~ ignora ; e se 
nó>~ queremos ú unidade e a integridade do im
perio, como eu quero, porque não póde haver 
felicidade para o paiz seni ella, é preciso não 
apertar tanto o no. é ptociso que a união não 
sej11 uo1 o nus, um pésõ para · as proviuciliS. E' . 
tal a centralisaçãq, que um r~cruta, quo é sewpro 

• sem que a re,)ueira ua cõrte. . . 
São. estas 1U1 idéas que eu tinha à apresentar, e 

quo eu entendo quo é indispensavol adoptnr•se na 
actuJ.\lidade. E' preciso atta'ndermos à crise em 
quo se acha .. o paiz. Nós não estarnos em época 
normal; todos sab~m os acontecimentos espan· 
tosos que percorrem o mundo com uma celeridade 
immensa. O · paiz n~o pód~ deixar dé resantir-so 
delles ; o nosso estado flnanc~iro e .commercial 
necessariamente ha. de sentir esse abalo extraór· 
dinario, e eu entendo. que bojo mais que nunca 
era preciso uin minlsterio patriotico, um minis~ 
terio popular, um miuisterio que tivesse as sym
pathias publicas, que sEi apoiasse no parlamento 
franca e. sinceramente, o que decldido pela homo· 

. getieidade da séus membrCis; e forte com o apoio do 
parlamento, pudesse offerecer bastante ganmtia 
para salvar o pa\z ; um mi11istario que provisse a 
anciedade do espirlto publico, que previise ·os 
votos que sem duvida se hão d.e prouunoiar, 
ainda que . mais tarde, . de . um modo claro e 
positivo. Eu queria que o governo previsse a 
anciedadé e os votos do pait., e se puzesse â frente 
dell&s ; . eu cri!io que este ~ o unlco meio <le con· 
jurar a tempestade. . ·. . . .· . 

Parece• me que o ministerio-- áctuar· não estn 
nestas coüdições1 mesmo porque com rnzão o.u · 

i o 
deoiuido IUi oamara, porque não conta dll cert() 
oom osa~J a.poio que lhe pode resulta! da liga das 
viotlmas com seus algózos. Nilo . VtlJO emba1·aço 
1 1\ ii e um ministerio dentr 

das condições do systemt• representlltivo, . e como· 
a ttnica objeoção que apresent<?il .o nobre deputa~o 
era não contar com uma ma1or1a para a adopçao 
dos principias contidos nas propo~tas, eu . Ol'oio 
quo hoje todas as suasduvidas estão desvanecidas, 
o que elle .!:!e deve unir comuosco a .todas as _frac· 
ções do partido liberal para ·cuidar na satvaliao do 
paiz. (Apoiados.) · 

O Sn. PRESIDEt-ITE : --- Tem a pala>ra o Sr. 
ministro dos negocias ·estrangeiros. { p,•o(undo 
sillJncio.) 

· · o Sr. Lhn.p o de Abreu (ministto dos 
negocios est1•angeiros): _...; Sr. presidente, tendo de 
fallar sobre o objecto quo se discute, as ultima• 
palavras com que o n.obre deputado pela provln~la 
de Pernatnbttco tertmnon o seu discurso. pernut
th··me·hi\o a fraqueza do eu fazer à camata uma 
observação que sujeito á sua consideração, ao seu 
J>atriotismo. Consiste esta obsel'Vação em que 
estou "persuadido de ·que nada convém tanto dl\ 
pm·te üa oamara como Ulll!í. tnanlfestaçã:o clara, 
po::~itlva e promptn1 · que estubeleça as ralàQõos em 
que a camnra se considera para. com o gtlbinote 

' ' 
as cir~nmlitanclas convém que haja perfeito accot•do 
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. e harmonià entre as catriaras e o gabinete .: . nas' 
circumstaMias actuaes do paiz eu entendo que e!lta 
intelligencia e harnwnia . se devem eonvert~r como 
em uma esp~cie de identificação. · · . 

O Sa. RoDRIGUEs nos SANTos:~Apoiado. 
O Sa. LlM:Pi> DE ABaEu:,..-Parn se saber pois, se 

existe ou se não existe esta. intelligeMiA, esta har~ 
monia, todos concorduráõ commigo que náda é tiio 
preciso como . uma manifestação clara, positiva e 
prómpta da camara ~os Srs. deputados ; eu dip;o 
prO!Jlp~a. trtanttestaçao porqo.e pódo ser muito 
ptejudtctal a demora nesta- mesma manifestação. 
Nesta parte e'!l estou de perfeito accordo com o 
nobre dt~putado . pela província de Pernambuco. . 

. Antes de eu fazer algumas observações sobre o 
voto de graças, sobre o quo se tem. dito tanto 
para o sústentar como para o combator, per~tittir· 
me-ha. n camara tambem que ou defina a posição 

· em que me considero, 'tanto como · membro do 
gabinete de . que faço parte como em reta âo ao 
par •. o. a que per enço, que eu suppon o ter na 
prov1ncla .de. Mmas. Gerües, e 1-la deputação que 
essa pr~vincta envion para esta casa os seus 
verdadetros e génuinos téptesentantes; · · 

. Um n.o~!.e deputado 'Jl&lã província. do Oearà 
cttou optmoes que eu prQfessei e enunciei em outro 
te~po, para demonstrar que, pnra quo o gabinete 
SeJa parlamentarmente . prganisado, ·convem que 

.. entre os geus membros haja unidade de penSR-
mento e. m'!t~~ confiança. Eu. sustento · hoje 

. a ~nesma .oplntao:.. que sustente1 nesse tempo, 
. e ~eclaro quo nao concebo · que possa haver. 
gablD~te que se deva considerar parlamentarmente 
or~"'msado, qu~ possa fazer beneficio algum no . 
patz sem. que além de outras, .reuna duas condi* 
ções:. p.rimeira; a unidade de pensamento e mutua 
confiança . entre se?s membros, . e segu!lda, que 
nesse gabmete refitcta parte da .mftuencta que as 
camnraa . devem ter no governo .ao palz . . o ncbre 
deputado depois de estabelecer uma · theoria a 
qual eu aceito. e pela qual sempre tenho pugnado, 
pretendem d!lmon.strar qu.e no . gabinete de que 
faço P!lrte na() ~xtste a pruneirR dli&bs condições, 
que nao ha umdade. de pensamento, e que nilo 
póde haver mutua confiança ·· entre os mentbroa 
que compoem o gàbinoto. · Parece•me porêw que 
nem esss tiobre deputado, nem aquelleR senhora~ 
que . têm falindo no mesmo sentido, ap1·esenti\o 
argnmen~ . . 
cotidloi\o . Eu acredito que apenRA &j:l tom exprl- · 
ntldo um sentimento de . dtJaconflanoa, mas um 
sent\mento, ambora não seja uma opllt\ão todavia 
deve p · ' · 
da dtsouosiio; (lf'lrque sste sentimento pari\ trium~ 
phar deve passar pel~ m&sma prov11 por que deve 
passar uma opluli\o qualquer: emfim, esse senLl· 

. ntento; .emb. t'a não seja uma opiuião, devé ser 
c.ondemnado a mo~t.-ar que tem razão. (Apoiados.) 
Entretanto aored1to que o. nobre derutado não 
tem tuostrado quo neste seu seutimento, . no qual 
é ncomp~nhado por alguns outros Srs. deputados 
teuha l'azao. · ' 

Sr .. presidente, o gabinete de 8 de Marco foi 
orsamsado por aq_uelte mesmo cidadão que tillha 
std~ chefe do g~btnete .de 2 d~ Fevereil'o, o qual 
meteceu o~ apo1o quas1 unamme .( av.oiados ) da 
~atn~1ra entao composta ~a mesma mataria, pouco 
maia . ou menos quê e~tsto na oamara actual. 
I:ol'ta,!llo o ~orne e os P,racadentes desse illustre 
ctdadao devtao sem duvtda inspirar toda a con~ 
fiança á camara actual. . · · · . 

O Sn. NUNES Mt.cnAno :-Responda () facto do 
no-vo apoio que esse individuo hoje recebe. 

O Sn. LiMPo bE Analtu : ....... Eu devia entender . 
quando fui chamado para o gab\nete, qu~ entrá 

·o chefe do abinete e entre mim ue ora · oh - . 

ministro que .entiio ·ex.ercia a pasta dos negoclOE~· . 
·. estrt;\ngeiros cr" m.uito conhecido pelos importantes 
serviços . q'll:e h R VIa. prestado em outros tempos 
n!l · provmc1a ?e Matto Groaso, e pela maneiti\ 
d1gna porque tmha occnpado. havia pouco tempó, 
o lugar de encürregado de negocios no Pa
ragt~ay. 

O Sa. Ro.DtuauEs nos SANTos : ·- MerecEm do a 
. reprovação de .V. Ex. . . . . . 

O Sa . . LtM~ó DE A.nnEu :-Para não me desviar 
· do .meu discurso, niio respo nderei agora ao. nobre 
deputado por S. Paulo; direi aptmas que :fiz al
gumas obst~rvavões . sobro um acto . praticado por 
esse nob~e .membro · do actual ministerio, mas 
nunca der~e'. de _approvar o com.ple:ro de · toda 
s. sua admliustraçao tanto na prov1ncta de Matto 
Gr•Hto;o, como nesta missão que lhe fdra confiado, 
e que a minba observa~.ão referia-se unicamente 
a um :.lcto .em que discordava. 

O Sa. RonamuE 
iu1portaote. 

0 SR. LIMPO DK ABREU :-Téve tam'bem de f.azer. 
parte do gabinete .o nob~e ministro ·da guerra, 
q_ue eu sabia .que · tmha S\do um dos . poucos pre
stdente~ conser.vados no · anno de 18!l0 por . uma 
da~ ~aiores n?t~hilidades do lmperio que então · . 
dlr_tgta a reparttçao dos negocias do imperio. Ainda · 
sô.R~ nos meu~ ouvidos os E)logios que esse digno · 
mmtstro, c, Sr.. Andrada Machado, .fez á esse 
presidente de provlncia, · sustentando . desta. fónria 
a necee~ld~de de sua conservação · na presidflncla . 
da provmcul das j.Jagóns. Não tive pois de fazer 
objeoção alguma ao.s nomes que pelo presidente 
do conselho. de .ministros ... me ... erão .apresentados . 
para. compór o gabinete. . . ·· . · · 
. A tsto .· aecre~ce . que em algumas reuniões pre~ 

hminares que ttvemos, e em que de pattEI à parte 
se tizerão declarações, E'U tive conhecimento de . 
que nenhumà duvida teria. 1\ s:ealisaçio ·do pe1'l· 
snmento que se pretendia executar, · e que era 
con~orme ao pensumento do partido de cUJo seio 
sahtão alguns dos nlin\s.tros. · 

Nestli parte pois, ao menos por aquelles que se · 
encarregânlo de fol·mar o gabinete. estava preen· 
chida a primeira condição que eu julgo espeoial ·-
eDl qualque~ ministerio, uu1dade de pensamento. ·. 

·Restava porém pruencher ·se a SE'guuda. · .·. . . 

nêste gablt1ete a luftuencia que lüe pertence no 
~overno do estado. Na au~encia das (lamaras era 
de noeessldo.de espcrnr-se para que o· gabinete se 

~ . 

As oamaras ainda niio estàvão reunidas : era 
pols uma medida de prudencia e de neo&ssidade, 
ao mouos assim o entendi ou, não completar itn
mediatamente . o. miuisterio; lo~o porém que .. a 
oama\·a. M reuuio, o ministerio empregou to.dos 
os me1os para qull este complemento tivesse 
lup~ · · · 
. Eu emitti no principio do meu discurso u.-na. 
proposição, pela qual dovo dar à caoiara a razão 
porque o ministerio foi completado pela maneira 
por que ten luQo.r . · · 

. Eu diss~:~ que eu . estava persuadido de que na 
doputaçi\o que a l>rovinoia de Minas mandou para 
() _ ~orpo legislativo exist~m ns verda.deiros e ge· 
numas represe~tantes do pa~tido ·a que pertenoo~ 
e. que têm dectdidamente mato ria na camara doli 

. Srs. deputados. · · . · 
O Sn •. JosE: DÊ Assis:- Assim como eru muitas 

:outras deputações. · Não queremos especialidades • . 
(Apoiados ~ ) 
. }1M Sn. DEPU'l'Ano :- Essa ra~iio é muito po·· 
llttca. · · · 

OuTRO SR·. · Dll1PUT!DO =. - Só .· naquella de ú· · 
QUO 

O SH. LliiPo DK AnnKu :- Ntlo o:loluo as outras. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 14:54- PÃjgina 5 de 8 

. . . ~ . ' . . . . . . 

SESSÃO EM 23 DE MAIO DE 184~ 
· Logo, pois, que os dous membras qU:e comple

tarão . o ministerio f6rão designados pela corôa para 
este fim, eu não tive duvida em acolhêl~os com a 
maior satisfação. · . 

Assim, Sr. presidente, eu creio ter demonstrado · 
quo, longe ~e ser contradictorio corri os meus 
princípios, . multo longe de não estar a minha 
conducta, como membro do gabinete, de accordo 
c.om os principios . que sempre tenho defendido, 
creio; digo, ter demonstrado que na pratica tenho 
procurado realisar os princípios que tenho defen-
dido ztà tribuna. . · 

. Entretanto coít.tlnúa a revelar-se um sentimento 
de desconfiança contra o ministerio I Mas, em 
que·se funda esse sentimento de desconfiança, e 
como é. que os illustres deputados pretendem 
justiftca:l-o ? . .·· . · · 
. Alguns nobres deputados têm dito .que, logo 

que o gabinete se organisou, circularão boatos de 
que elle pretendia . inver~er . a pol\tica do estRdo, 

e ma inversão no · aiz e até Bt3 
preparava, · não podendo contar, · como de . certo 
uã/) contaria neste caso. com o assentimento e 
apoio da cam~ra; . para acorisolbnr á corôa o usó 
de ~ma de su!ls ~l'~tr'ibuições que tivesse por fim. 
a dzssolução da t:amara dos Srs~ deputados 1 En· 
tretanto tenho, dêlll~nstl'ado que dá organisação 
do gabinete nctual nao se podia chegar a umB tal 
conclusão. · · . · · ·· · 

Insistirei ainda em dizer que dos actos ·prati
Cildoa pelo gllbinete desde ·. quo elle . principiou 
a existir, tambem não se póde chegar a esta 
conclusão. .. · · · · · . · · .. · 
. Disae~se que o gabinete fez .umà inversão no 
piliz, quando · mudou todos, ou quasi todos os 
presidentes I Eu . ~ntl!ndo que .o fac.to não pôde .. 
explicar: uma inversão. Uma substituição de 
ptesldentés não é o mesmo que uma inversão da 
politica. · 

O Sa. NUNEs MA.OHA.DO :- Síio ó8 agentes · pelo · 

te_ndo de Rpr~sentar á 888embléa gerÚ esta medida~ 
~ao _se a~tectpasse ll Rubstituir . os presidente!! qu~ 
tm~ao .. stdo chamados para· a assembléa geral 
leg1slattva. . 

Notou-se por parte · no nobre deputado de Por· 
nambuco que me precedeu, que o min1sterio nesta 
mesma medida tinha Jeito excepções, conservando 
o pt't3sidenta da província de Minas Geraes~ 
. O SR. NUNES MAOIIADO :- E do Espírito Santo. · 

. O Sa. Luu>o DE ABREU :-Permltta-me o nobre 
deput~do pela provincfa .de Pernambuco que eu 
lh!l dtga que .e.l\e póde dlZer que a medid11 não 

·· fot completR, . não abrangeu todos os presidentes 
lmme~iatamen~e ; mas não põde demonstrar que 
o gabm~te qUizesse fazer uma excepçào a favot· 
do pres•dento da proviucia de Minas Geraes. · 
. Se por ventura o. nobre deputado de Pernambuco 
tivesse de realisar uma medida como 6sta, ou 
st\melhant~ a . esta , havia de ... reconhecer que 
algumas dtfficuldades se apresentao quando tem 
e se asco e ao gran e numero e c1 a aos 

pará occuparem cargot~ de Mo alta lmpo1·tancia. 
Para não se desacertar em medida~r das quaes 
d,ei>élldS. a boa o~ má admlnis~raçl\o dRs i>t:oviu
ctas, . convem que o governo nao se preolplte, e 
que medite; e para o fazer, de certo é necessario 
algulu tempo . . Não era possivel que de Ullla voz 
fossem mudados · todos os presidentes. · · 

. · Eu p~doria observ.nr ao nobre . deputado · pela 
provlnc1a de Perna!Jlbuco; que suppOz da parto 
do governo o deseJO de fazet· uma excepçào no 
principio ·que . tinb.a estabelecido., que t~mbem 

. alud~ não foi substituido o digno presidente da 
provmcln de Goyaz. · · · . 
· So. porém . não .. .foi substituido .nem este dlgoo 
pres1deute, nem o de Mina~ Geraéd, não fói pot 

· ce.1·Lo . porque · o governo qu1zesse fazer uma ex
ceptJiiO no principio que sa prescreveu, e q~e ha 
de levar a efl'eito., mas porque precisou meditar, 
afim de · que estes lugares sejão preenchidos por . 

menos. . . . . pessoas· que estejiio a par das necessidades d~ 
O Sa. LIMPo DE Anan:u :-Os nobres deputados provlnoin. 

não poderii\o provar que o gabinete tenha por · Houve um Sr. deputado que deu a ~ntender 
fim uma inversão da politica. se . ao mesmo tempo que .o gabinete tinha ct·eado este. principio para 
não demonst.rassem que cada \trn dos presidentes podflr substituir o presldents do uma província I 
nomoados ·S\gnlfioava ·uma . politioa ·dlv~:rsa ·daquella· .. -· · Declaro ·-a- ·~sse·Sr;· -· deputado·· -que-o ·--gabinete:·se 
que o gabinete tinha adoptado. · · considerava suftlcientementefortu com a oon.fi~DI)!l 

O Sa. YILELLA. TAVARES: _ E' faoil demons- da corôa para poder dem\ttlr qualquet pres1dante 
ra •0 • . . • . . asse 

·· · no exerclcJo de su11s fumil)ões. Portanto não era 
O Sa. Limo n~ .AuaKu :-Tem-sé aqui apontado por certo nocessarlo (eu o declaro alto e bom 

nlguns nou.\es: eu não .desejo entrar na discussão soll;l. ao .uobre deputa~o), não . ül'a. absolut.a~e~te 

prestdente de ~e~glpe nomeado ultitlttlmeute para .· e flze~se primeh·ameote p~~sar este principio, . . 
(lquella provlnc1a, só lembrarei à camara.. que esse para poder ll.couselha'i.' à corôl\ li. detlll~são ~te 
prllaidente se1·vio corn o gabinete de 2 de Feve- quálque~· presidente •. se por vent~ra esta fosse 

· relró, e que, durante t~do o tempo .que elle a convacção .do gabmete, elle Lmba bastante 
servlo, '!ào partio de nenhum lado . da camara con!iciencia' do que devia a si, ao paiz .a à co1·ôa, 
obserya.cao alguma que pudesse em 1818 · fazer para não aceitar uma posição que o pun}ta abaixo 
suspelta~, ao governo quo .et~te nome significava · de urn presidente .. de provinci$. ( Numllrosos 
uma ~ohttoa opposta âquella que se tom prescripto apoiaàos.) · · · 
o gabznete. . · Pol't1mto . ou ainda repetirei que esse pl'inoipio 

Lembrarei 1011is á oamaa·a que ha 1\omes muito crealio . pelo aotua.l gab~netu, logo que alie tomou . 
signiticativos, que os nobres deputados não d6a- ·conta da . admlait~trauao flll cread.o. porqu~ o 
con~eoem, antes reoonbecatn que provão que o gabiueta entendia que olle conv!uba . aos interesses 
~abmete ni\o pretendia. seguir uma poUt\ca da do paiz, porqu11 ontand\1\ Qll& convinha regular 
mversllo. · · · · · atlsim a adtnlnlstrauão das proylnolas, e · dn ne· 
. Sr. presidente, o goveruo entendeu que uma · ohum ntodó por qus . tivesse perau~dido du que 
~as. medidas adminlstt·atlvas que hnmediatament~ pAra. se demlttlr um presldeute, .qualquél' que ell'e 

ev•a l'_ealisar, era substituir todos os presidentes fosse, era nece!lsal'lo que prlmelranumte se oreasse 
que arao nletnbros do oorpo leglslatlvo. Ninguom . unt prlnuiplo. · . . . 
P9de contestar a vantagem desta · medida tânto 0 SR. APRt<iW :-E' verdade, diz tnuit'o bazu . 
p~ra R administração das provinoias; coÚ\o paro. 
preparar o trabalho que ó governo tinha de apre- O ·sn. LIMPO l>E Annll:u :-Do que tenho dito, 
sentar á as.sembléa geral nn proposta que declara Sr •. presidente, or.alo que naturalmente se . pó'de 
a i~ootnpatt~llldade de eleiç!\ó . âe alguns runocio- conéluir qüe o sentimento de d~:~soontianoa que o 
p.a.~.10B. pubhoos nos lugares em ue exercerem abinetti inspira i\ t\lguuà 8\'S. deputados quo têm 
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nem tão pouco em nenbum dos. factos por elle 
prati?ados, pois que nenhum delles tem ca~acter 
reaéc1onar10. · todos elle>~ revestem-se do caracter 
que devem ·. i . ·nrimir·lhes a politica qtte o ga· 
binete · se prolJJz - a politica . da justiça e da · 
tolerancia. . · · . 
. Sr. presidente, · se pó r ventura na bande1ra 
.io partido a que eu pertenço eu. tivesse de ins· 
crever algumas palavras, eu inscre\'erin aquellas 
que ·. acabo de repetir - justiça e tolerancia. 
(Apoiados.) . · ; . . 

O Sn. Ronal~UBS Dos SANTOS :-"Et~tão escriptàs 
ha n1uito tempo. . 

justiça e to1erancin -tem obrigaçãà. de proteger 
o~ _partidos, aiadn áquelles que lhe fa.zem oppo· 
stçao ; e protegei-os como? Por med1das apro· 
priadns taes como a lei que actualmente regula 
a ~leiçr.o (apoiados) ; taes como é a pt·oposta 
apres~ntada plllo nobrtj ministro da . justiça, a 
respeito da reforma da lei de 3 de Dezembro de 
1841; taes como devem ser ·outras muitas a que 
sem tluvida lienhuma nlludio . o . presidente do .. 
conselho quando declan>u quo esta protecção · 
devia ser levada ~~ ponto de ser necessinin a 
reforma do sy~tem~ eleitoral para que todos os 
intP.resses pudessem ser reptesentados perante as 
camaras. -
. O Sn. AP'RWro :-Isso é que ó verdndotramtltit3 
liberal. · . · . · · · 

o SR. LIMPO DE AnREU :..:.. Qtta.ndo eu repito a 
palavra- justiça - por · certo não me . refiro á . 
justiça que ex~rce.m o~ tri)Junaes .. N~o me· refiro 
igual'!lente á JUsttça a. qu~ têm .dire1to todo~ o.s O Sa. LtMPo DE Ana'Eu :-Portanto eu acredito, 
cidadnos: a pala vrn- )u~hça- neste ca~o stgm~ Sr. presidente, que definindo assim as palavras 
fica um systema, utn systema vasto, completo. . ·_;,. ju!ltiça o tolerancia _._ ellas honrão e honrão 

0 Sa. ·NuNES ACHADO:- E uov.o tarnbem. · IJ r 1 o que as mscrever em sua bandeira .• 
(A-poiados. ) . . • . · . . 

· O ·sa. !JIMPO DE AnREU :;.... Refiro-me á justiça Elltas ligeiras observações qu& eu tenho feito 
com applicaçiio ao governo. ·. á camara. explicando o sentido em que o gabinete 

O go\'erno executor dos leis, e q\le vigia inces• . toma as palavras-justiça e tolêrancia....:devem ter 
. santa em que as autoridades subalternas· executem respondido a todas . as objecções que . contra o 
a~ · leis; tem d•lver de examinar se por ventum prograrnml\ do gabinete 1\c.tual se têm f~ito, e 

· as leia são as que podem conc()rrer mais 4lfficaz. .tatnbem· a diversas inte~:p~llnções qtie sa · tem di-
mente para garantir os direitos de segurança e rigidó ao mesmo · governo para qtie declare a sua 

· de . propriedade, e para manter a ordl:lm e pliz · opinião a respeito das reformas ,que se devem 
publico · do. paiz • . Se o governo entender, depois fazer no systemR eleitoral, ni\:o só as que são 
do oxama acurado que deve . fazer na legislação relativas â eleição por círculos, mas tambem â 
dopaiz, que as leis que existem ·não são as mais el~:~içiio directa. · . · ·. . · 

·. proprias para se . obterem estes fins d.e to ... da a . Algumas outras interpellações se ftzerão a que .. 
sociedade huma11a, o govorno tem obngaçao de as minhas ôbservaçõefil niio. responllom, e por isso 

. prqpOr as reformas. qiJ_& na sua · Opinião julgar . e.u me occupar~i de algumns deltas. · . 
indit:pàusavels. • · · · · · Uma daR interpellaçõe~ foi itcerca da necessi· 

E' assim que a proposta que apriisontou o go- dllde que tinha o gabinete da procnrar ter uma 
verno sobre à J:t!furma. da lei · de a de DllZI)mbro maioria .oo conselho de . el<tado. Sr. presidente, 

·. da 1841 não é senão um corollario, entra outros posto que 0 . noiH'e deputado a que me retiro niio 
muitos, da política da justiçl!. qua o go~ercv se doclarasso bem n sua intenção, quando fez esta 
tem prescripto, · · · · · · · · lnterpellação, todavia ou ft~urarei duail bypotbeses 

Além desta medida, que era a mais urgenté· em .que est!l maioria se póde obter, ou pela no· 
mente reclama~a · pelo · palz; . de _ ce~to que tim meaç1io de membros do consolbo de ~tl\d01 que 

ab\net.o ·em cu o ro ramma estão 1 1 , e a su 9 UIÇRO e 
pa ~vra!:'....:. JUS çn e . t.~ 13ranc ~- ,de.Y~ · ~t~!o.t·m~r. - _ ãJRuns ,.eousel ~:~iro8 · de · ·estado; -Eu ,·rlnclaro --~ .. -ca ; .. · 
mmtas outras "dispostçoe~ legislativas que nao mal'a que reputo que 0 conselho dt• e!:ltado ê uma 
estejào de acc(lrdo com o fim a que se propõe daquellas corporações que maior im portancilllêm 
qu11lquer sociedade. . . · no paiz. Se eu tivesse du liconsulun t· a nomeação, 

A palavra tolerancia tambem siRniflca um desejaria que os no. meados tive~m rn 0 mesmo 
sy~tema. · . pensamento do gabinete a quem ell t·:; devliio nuxi· 

O nobr~ presidento dl' . conselho já declarou linr, e não pass11 ria ulám disto, p•·i'IJUtl ent~mdo . 
que a palavra- tolern.ucia- lligniftcava reconhe· ·· · . · · · · -

· · ~ I e1 os o Cl a l\0 • como é a que decide dos negocio~t : o conselho de estado 
de importantes deveres pnra com o governo do é apenas consultivo ; à responstAbilidade das de• 
paiz . . O nobre presidente do" co•lselho . já disse que · cisõil!t t'ocahe unioamehte sobre 0 nllni~terlo,· quà 
era. uma ctmdiç!io do systilma reprellenLtlt.ivo ú sé conf•Jrniil oli deixA de conft)rmar cont àllé. 
existencia de partidos. . • · . · · (.Apoiados . ) E' esta â minha opinião

1 
que eu com 

Teln-se dito;.._ qualquot· governei tem' obrigação, toda a franqueza exponho á can1arn, e ao nobre 
. ~ujeitandà·se n esta CfilH1ição, . de respeitnr o!! deputado que fe1. · n inlerpellaQi\o. · · 
partidos.~ . (Apoiados.) Niio ·digo o conlral'i~; Outra interpullaçiio versou sobrA o regulam{lnto 
mas notArei . â camara que a palavrn--tolilJ'tHlcta · do couselbo de ministros. E' minha opinião que 
.,... signitlcn muito mais do qué ·sofi'rer pl\rtidos mn regulamento qua sf;l limite a regulat' e dirigir 
que · aejilo advorsarioa ao pahsarnento do f(overrlo. os ~rabalhos que dovem ser proiiostos e preparauos 
A palavra.- tolHrancill-signiftou o dever que tom ontre o~ conselbeirol! d& ctlrôa, póde o deve ser 
o governo de . proteger por meio de üwdido.s muito vàtnjutw; mas um rugula~tento que Bl\la 
apropriadas os partidos quo llXistom no governo destHs ralüd, e que tenda a defiíur e r6gular as 
roprasentativo~ · re\açõet~ entre o cOtlselho de llllnistros o outras 

Perguntei ao · nobre deputado: a lei de 3 de quaasquerenUdadespoliUoas,ni\userlasódesumma 
Dezembro de 1841, e as instruccões de 4 d& Milio, dilllouldade; mns Am minha opinlào poderia trazer 
pelas qunes se tem feito algumas eleiçõ•ls 1 pró· muior sonima de desvantagent~ do. que dti vanta-
tegillo pOl' ventura o partido que nessa .o~casiãó geus para o paiz. . . ·. 
AI'!\ adversarlo ao governo? . . A he~:~itação que houve no gabinete, que esta- . 

· · R · · d b~leceu a presidencla d1) collsellto de mlnistos, 
ÁLUUNS SENllORES :- esponda, respon n. om publc~r Mte re~ulomentu, n hesita.;ão ~n~ que 
O St\, LIM~>o Dl!l AnnÉu :--Toes serii\o na me· uoutluui\rno os gablueLe!! que se lhe segu1rno, o 

ditlas qUe illltpt"eguria Ulll purtldo que nno .ti VOSSO 1:1()\.)rntudo O OXl\lll lhl do~ alzes ondl.l ex.isle 
' . . ·. ' . - U IÇa C Oa Q a Jll'êSl Ollola O cnnsel O de nt\o\l!tros, 

e tolerancil\ ....._~..tll.llS-0- partido . o1~ne 1llLpnr.t.ehç.o.,. •. · .s.am qUfl todavia elln tenha sido acompanhado 
annunciando como ptogramma de sua politlca...... . por um regulamento, 1ne ftrínüo cada vez m~ilt 
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na opinião . de gue . este reguiamento _não sê 
limitando aos obJetos de que fiz mençao, pôde 

1 camara . de que ellll não . deve vot~r pelo .· voto de 
· . graças · tal · qual foi apresentado pela nobre com· 

missão : entretanto um~t proposição o!mittida hoje · 
na casa por um nobre deputado de . Pernarnbuc~ . 
me obt·iga a fazer algumaR outras ponderações. 

prejudicial do que utll . no . serviço 

ahi o tempo e os .. habites têm substitui o esse 
regulamento, e o ~êm tornado desnecessarlo; mas 
eu .peço licença aotlhtstre deputado para observnr-

--~lHhl-tl&'-Q't'""Lle-autes qué o tempo, antes qu . 
tornassPm desnecesssrio e!lse regulamento, uma ó · Sa. LIMPO DE ABR.E'U :--Eu não me encor· 
época hoüvê em qüe ain.da niio tiuh~ pa~aado regarei de examinar até que ponto esta .propo-

. esse tempo, em que bab1tos ajnda nao . tmbão sição possa ser ou deixar de ser exacta : porém, 
sido consa((rados. e todavia os homens emmentes . sa por veutnra ell~ ê exacta, o nobre deputado . 
desse palz não julgarão necessaria nessa occa- não pôde deixar · de applaudir á . !!Onducta quo 
siiio A protnulgaçiio dP- um regulamento setnelha1_1te. uussa parte especial a que o nobre deputado se 
Este exemplo fiiZ, grande peso em meu· espir1to, refer:e su propõe tor o governo. · 
e ap€'Zfli' do respEllto que· cousagro ao ~obre de- · Disse tambeoi o nobre deputado que o lllustre 
putado ·a quem · me refiro, sinto toda R dlfliculdade pre!!identà do conselho de mini!!tros tinha dito 
em admittir a sua opinião, e consetvo·me ua ..jUe o gabinete estava a frente de um partido . 

· que tenho, esperando com toda a con~anç~ que Eu ·creio que esta não foi éxl\ctamente a expressão. 
c decurso do tem ·o .e os babitos . constJtucwnaes serviu o nobre presidente do a6tl8&Hlb'lfot:-,---

. (JUA va.mos . a qun n o,· es a e eçao ~s . regrRs, as O que pa~a mim ê .fóra do . duv~da que o g~blnete . 
normRs que o nobre deputado quererna estabelecer actual saluo do seio de um parlldo •.. (.Apo&adós.) 
no regulalnento. . .· . · ·. · . · · 
. Sr. presidente, ainda houve uma lnterpellação que . O Sa. NUNES MACHADo :--Não entendo esta 
eu julgo de iutportaucia, e que foi rep~tida pelo melapbysica. 
nobre depntado do Pernambuco que hoJe fall<1U· . O Sa. L•MPO »E AnREU :-••• e pelo que res· 

· Diz ella respeito á maneira porque ? governo peiUl a.o objectd especial d!l elelçlió, é convicção 
. · pens.n Acerca do systema· de centrahsação . . que intlrna do governo que ~lle . não · deve. pôr·se ã 

têm sido seguido no paiz por um partido polittco. frente de partido algum, nem mesmo_ à frente 
Eu serei l~ualmente. franco t.m declarar <\ue ali daquelle partido de cujo seio sabio. O governo 

minhas opimões, e cre1o que. as de todo o gabmeLe, . eàtl\ convencido de. que o que sobret11d0 convém 
siio . as mesma& que . eu · tenho . defendido . nesta é proteger os . partidos, e · que os partidos ae . 
casn, quando tive a honra de ser um dos membros disputem o poder sem que o peso do governo, que . 
da camara. Desejo dar ás prllvincias tudo quanto ·aliàs pertence a um partido, faça pender a lia-
lhes compate pelo acto addloional, e . não por lanfia para !leu lado. O partido ds cujo selo sahlo · 
.certo cercear direiLos que pelo mesmo. acto ad· o governo, tem sempre a seu fa7or ntna clrcum-
dicional lbes forão dados. Er~tendo la ' · . · . o e · e a na-
.o 1iobre deputado pela provinlliá de Min!'s, que · tureza ae cousa8, e é que os homens que 
é.sse syatema de rigorosa centrallsação nao pôde pe~tencem a esse partido, a que tambom pertence 
ser senão . muito prejudicial ã união que deve . o g'?verno, devem occupar todas as posições 
.aubsistir no lmperio. (Apoiados.) Portanto nesta offictaes. ·.· · . . · 
parte o . gabinete.· està . de accordo em não cercear, Quandó eu digo-todas as posições omclaes,-
t~m . Jl~r __ à!! . Pr~~ineiaJJ_ .aquiUo __ q.ue .lhes __ comp&ttl- · setJbores; teftro .. me l\qu~Has-posições-\)tllC1aea· quo 
pAio acto addJc1onal. · · · são lndiàpeilsavels para que o pensamento do · go· 

E' verdade que o nobre . deputado a . quem ml;) .. ver no possa Btl.r . · r~_aUsado, porque ninguem . dia
refiro allegou um act.o . qUe . p6de ser enteudido · cordad dé mim em suppór que ha empregos que 
como oppo~to a esta declaração que eu faço, mas sem lnconvenien~e, · aotcs oQm vant11gem de servloo 
eu noL11rei ao nobre · deputado que quando elle publico, podem ser .preenebldos · por pessoas que . 
tlver de estabelecer um juizCJ snbre un1 ministro, não compart!\o o pensamento Jo governo. A res· 
ou sobre uni gabiuote, .teve olhar para o com· peito dos priiilelroli emptêgos, isto é, a respeito 

. plexo de todos os seus aotos, a então resolvar se dHqUêlles elnl!i'egos que . e~o aux.Uiares .naturaes . 
este gabinete tem tendt~ucias opp9Btas aos direttos · ê uécéssarlos ·para se reallsar o pensantento do 
que competem as rovincills. Um ou outro acto · · · !q.ue,&:-r-'·---
18'? ar o n o as an e pul'a que se possa llrr~ar mhlisterio quo os tonfiasse 11. seus ad\ler~ários, 
ju1zo de um gabinete, quando . pt\!8 contranar o\\ lheamo a pessoas que não estivoSt!éDI bem 
esse àcto existem outros que provao um pensa- comptnietrndBII d.~ s~u pensamento. Póttánto o 
u•ento opposto. Cumpre neste caso que o acLo governo tem obngaçao .de p1·ocurar saber, _se . llo.r . 
particular que se apresenta seja t:onsiderado como ventura as · pessoas i~dtcadas para os emprt~gos a 
effeito de outras causas que ni\o do peu~amonto que me refiro, pen&tlO como pensa o governo. 
de despir as provinclas de attribulções ~ di~eitos Pelo que pertence . a empregos, porém que llRO são 
g_Ue lhes fórão dados por uu1a lei constltUOIOHal. · auxlllares aaturaes, e ue!)essarlos do pensamento 
Eu ontret~nto não me eucarrego basta occalliilo do govol'no, uu1 aó &Xame deve fazer . o governo, · 
de examinar esse neto, num o nobre deputado exame que lho ó. Imposto · pela constltuloào do 
supponlla ttue o decltu·e dasde ·{1\· como oontr11rlo · su1perlo. 6 vem a aer: ao o ohJad4o tem oa ta· 
âs attribulo·ões e dlrei~óe das prov nolns. Nào omitto lt~ntoa, virtudes e .· capacidade procl11a para o 

, · 1 · exercer. 
pondo qua esse acto seja O(tD •;nrlo às rogallas, l-. 

1 
t .1 · .t t d 

reitos e attrlbulções quu furuoconfaridas pelo aoto O SR .Âl'lUOio:- s o 111 quo u aya ema ver a-
addiclonal, digo que ntio se póde daduzlr dt>sse acto delrnmenttl liberal. · . · . 

___ _.a"---'c~A<u..m.clualio de que o gabh~ete quu . o .1·e . Bs-MAOHADe:-Estito trllZ&ftdo--ãc-~.c\"s:&tABIAR---,-'---
tonha um pensnliltinto, uiu prt)pósitl) . d~ disputar · IIOUSII.S ti\o velball éomo. novidades I I I 
ess11s aUl'il>uições e tegnlius, muito mais qulütdo 0 sn. ·B11:LLo:- Só st\o valhas na su" constl .. 
uma seria de actos em opposiçii.o provão que o t . ~ 
peusamlltJto que dirige a admhllstraçlio, raprova, lllQno. 
afasta . todtl R idéa de l\etuelllante t!lndanoii\, o sa ; LIMPO :on: ABR'EU:- Tal é, senhores, . a 

Eu devia tt~rmlnar aqui o maü disou1·so, l>Orque slgnifloaoão qué na opini~o l.lo gabinete tê111 11s 
._ ,_J;De pareoe ter rtiapúndid<L.All...J>bjecções mais lm- palavras-justlotl e tolerar1o1a- ; LthlH si\o ns ldêa&--··-

portt•ntee qu·e se têm feito . para conveuoer a o prlnolpios que estas paldvras symbolisâo. Vós 
TOMO 1 . . ~ 18 
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deveis. ogora decidir, senhores, e me parece que 

· para bem do paiz, déveh decidir quanto antes, 
se o gabinete que proclama com _franqueza a sua 
opinião, e 8e exphca pela mane!_ra por que me 
tenho expressado, merece ou nao. a vossa con~ · 

· fiança, os vossos votos~ • 
ALGUNS SEN110n.Es:-Muito bem. 
o Sr. Pimenta. Bueno (ministro da justiça) 

para provar que . é iuexacta a proposição. avan
çada ~elo Sr. Salles, e reproduzida em um aparte 
pelo St•. Rodrigues ~os _!)antos de que nã? era. 
possível haver combltlnçao entre a neutrahdade 
sustentada pel•\ Sr. ministro dos negocios es
trangeiros e a polltica lntenentora do orador, 
refere que, tendo dirigido as relações exteriores 

·do imDerio, por algumas semanas, teve o pruzer. 
de ver que ilS sua~ idéas forào inteiramentO · 
sanccionadaR pelo seu collega. Accrescenta .que 
pódo assegurar ~ ~amara que es~a unidade de 

dous ministros; como no ministerio todo. 
loforma tambem que não houve o confticto 

que se suppõe entre um diplomata do Brazil, e 
o ministro que entuo dirigia il repartição dos 
negocios estrangeiros. Houve apenas uma questão 
a respeito de instrucções, uào sendo approvado 
pelo ministro o pensamento do diplomata. 

· Conclue fazendo algumas retlexoes relativas ã 
propoR ta ·para tQforma judicisria em resposta ao 
Sr. Ohristinno Ottonf. · 

O Sr. Eduo.rd.o FranQo., na qualidade de 
deputado novo, julga dever apresentar o sou 

. programma poli ti co, para. que a ~:tUa .P.r<?vincia, 
e o mundo conheça quatla são· os pl'inctptos que 
professa. . . . .. . · 

Não serâ preciso, dlz o orador, que eu de
monstre quaes são vs . prlnc:ipioi que proféstião 
os- partldot~ polltlcos do BrazU: elles têm sido 
claramente definidos, e seria talvez uma repetição 
faétldlosa . Sómente direl que no meu entender 
o qll.e divide mala os prlnci~Jios pollticos do Brazil 
é a parte que deve ter o elemento democrntico na 
fotrilliçito das leis auxlliares ou. proprlas pRra 

Um partido poliÚco tem querido restrlnglr com 
leis que . tbm promulgado tJ élemento popular da 
constituição ; este elenieuto est& oiUito bem de· 
fioldo na couHtltuição : é a base de luc.los os 
podet·es do ~.:atado flste elemento, quü tem sido 
hoje proclamado por toda a Europa .. 
. (Relna na sala um susurro muato promm-

Creio que algu us 81's. dt~putados estilo fazendo 
reparo etn minhas observações t Eu, Sr. J?l'esi· 
dente, sou franco e bel de sempre tlxprirmr aa 
minhas idóas com a mllior frauquez.a possivel: 
sou monat·chlsts constitucioual, mas entondo, 
Sr. presidente, que o verdadeiro monat·cbista ó 
aquelle que que1· as liberdades publicas. (Nu-
merosos apoiados.) . · · 

Não digo que B'lUelles senhores que proíessiio 
opinião diflere11te ~ão querem. 11 felicidade rlo 
paiz; eu lhes faço JUBtica .; tlla!t espero que elles 
tambem me a fação. Elles elltendem que se 
póde fazer a felicidade do pai~ seguindo certoá 
principios, e eu entendo que não póde ser senão 
se.guindo outros prinoipioR. 

. O orador. tendo assim enunciado sem rtibuco 
suas opiniões politicas, que são parttlhadas pela 
maioria da cilinara, entrará no debate. 

Dn o seu voto muito fránco á resposta da 
falla do throno, porque entende que elln exprime 
multo bem os sentimentos de todos oa brazilairos. 
(Avoiados.) E' a resposta tulvez a malij monut·
ohica qne tem sabido da camara· dos deputados :. 
elln uer monnt•chia o constituição, e são mo· 

povo, porquo uo.Brazll ol1o pót.Je haver mouarchla 
teuilo deste modo. 

Apezar da habilidade que reconhece no ~r. ml· 
nistro dos negooios estrangeiros, não ficou con. 
vencido por não entender a sua argumentação 
de que n.o oiinlsterio existe unidade de pensamento 
e homogeneidade de. ptinoipios. 

Não póde concordar com o Sr. ministro da 
fazenda em que a justiça e toleranc1a sejão 
col'Ollal'io dns princípios d l partido liberal ; esse 
corollc:uio foi tirado pelo Sr. Obristiano Ottoul, 
e é- justiça e liberdade - ; . tolerancla é muito 
pouco para os priucipios que tem a maioria da 
casa. · 

Descendo . á . especificação de alguns factos, 
mostra que elles são contrarios aos princípios 
llberaes que o gabinete tom a~regoado. 

Desejo que o miuislerio declarfl explicitamente 
so quer qlté se revogue a lei que fui uma ver· 
dadeira refot·ma do acto addicioual, e por esta 
?CC~s_iã~ nota que a pro.post~ para a 'reforma 

' porque trata da di visão judiciaria, que pelo BC tO 
addioional pertence ás. províncias. · 

Tendo provado, continua o orador, que no nli: 
nisterio nãn ba unidatte de ptlllsa.nento, ao menos 
do pensamento aqui emittido yelos ministros quo 
têm tomado parte na dlscussao. não podendo eu 
acreditar ue modo algum que tüdoê os miuistros . 
adhirão a este pensamento, não posso deixar de 
div.er que no mlnisterio não ha unidade de pen· 
sarnento, . porque, como se tem dito •nuitas vezes, 
os partidos do Brazil estão multo divididos por 
idéas . a maior parte dellas . oppostas, e como 
póde ~nver fasilo d.e partidos., quando um quer 
centrallsar; e outro dar às . provincias o lfU& 

. , lhes co.mpElte. '1 Quando um q•ter oer4ear o elemento 
popular, e outro quer dar o que ·é dado pelt\ 
constituição ? · 

Desconfio, desconfio . muito do actual gebineh 
pelas razões qt\e ·emlttl, e pelns arrependimentos 
que tenho (IU'tido da boca de algum ministro 
(apoiados)~ porque so . errArão uaqueHe tempo, é 
po~sivel o quas~ provavel que hoje tsmbem errem. 
{Rasadas a apo•ad•1s.} . 
-
carece, ntls clrcunlstanolas acluaes do mundo, d~ 
um ministel'lo forte . e homogeneo..... · 

O Sn. G6Ks (com ironia)t- Exterminador. 
O Sn. EL'IuAnou FRANQ.\: - .... que o Brazll 

carelle de um minlstorlo sobre o qUill uilo haja n 
menor sombr11 de suspeitn, de um mlnlsterlo, 
Sr. residen tt~ .•.. 

O Sn. GóE:s:-Extarluinador. 
ALGUNS SENHORI!:B:-Oh I 

· O 8a. EouAIW•) FttANÇA. :-Tenho observado que 
a pálavra-lib~rdade- parece que ft3ro a certos 
ouvidos I (Muitos apoiados.) , 

O Brazil, como eu dizia; carece de um millis
terio fortn e utlido, para que a constituioiio seja 
uma verdade (apoiados) : um miilisterio que exo· 
.oute a cunstituição, quo a abrace em todos os 
seus pl'iooipios e (\m todas as suas cou~:Jequ~•1-
clas . (N«mérosos apoiados. Muito àt:rm, mt,ito 
bem.) · · · 

O Sa. QuiNTtLIANO reserva-se, visto estar a 
hora adiantada, para íül ssssàO suguinta expór os 
mO ti vos por que dá jlo governo~ uu1 voto de com-
pleta. adl:iesão. · 

A discussão fica adiada pela hota. . . , 
Ainda ~st~o colil a palavra a favor do proJa~to 

dn collltnlSRao os Srs. Souza Franco, Parànhos, 
l~nrtadu, Goules de MP.nezes, Franç~ Leito, o~s· 
tt:Jlltl B1·anco c NuneH Machado. 
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. O SR. PREsmÊNTE dá EBra ordem do · dia a 

mesma, e · levanta a àessao ás 2 . horas e um 
quarto. 

Sess6o e~ 24 de Mato 

·. PRGSIDENOIA. DO SR. MUNIZ BABRET~, lo liEORETARIO 

SUMMARIO. -:.Expediente.-Úrdém do dia.-EstGtUH 
· tos para a escola de msdic~na.-Voto de graças. 

Discursos dos . Srs. Qui~tiliano. Sou.,a Franco, 
Wanderley e Paranhos .• · · 

A's 10 horas e tres qunrtos lla manhã abre.·.Sé 
a sessão, l~·se e approva·se a acto. lia antece• 
dente. · 

EXPEDIENTE . 

Um officlo do Sr. ministro do imperto, par tc • 
pando que tem e:ipendido aR convenientes ordens, 
afim de que . o presidente da província do Piauby 
mande proceder fl elelç~o de eleft.oí'es n"' freguezia 
da capital da me.ama provincis, se ainda · não . 
estiver feita; ao presidente de Santa Oatharlna, 
para que ae proceda. a nova eleição nà freguezta 
ao Nossa Senhora da Graça, d() rio de s~ Fran· ' 
cisco ; e .ao de Goyaz, para que ··na vllla de 
Trablras ee proceda. l~:cualmente á . eleição de. 
eleitores, visto ter sido julgi\da nulla a que 
teve lugar; e Poliéitando-lie ao meemo tempo as 
actas das eleições primarias da mesma provlnola. 
-Fica a c11mara inteirada. 

· . Remettem-se: . · . · . · · · · · . 
· ···· ·· A' primeira .çommlnão do or.,amento; o reque

rimento dos guardas da Rlfandega da pro· 
vlncia do Esplflto Santo, pedirtdo augn1ento do 
ordenado. · · 
. ; A' ilOmmlssfto de pensões, e t>rdenadost o r~que· 
runento de JoAo Corrêa de L\rlot ImplOrando a 
graça de sua aposentadoria. 

A commiso\ito de fazenda, o requarintento de 
. Frederico Augusto .Guilherme Oordovll, pedindo 
11e vote na lei do orç 
8518644 que allega tocar·llle em cotisequencla da 
presa da galera . franceza s. Salvador . pela corveta 

. brazllelra L~b6ral no CtiDAI ..t11 · Buuaoa· Ayrea -
em 1826. · 

· A' oommissiio de commerclo, lndustrla e artes, 
o . requerimento de O. · Oa\vo, représeutando 

· . eontra o prl vil e .lo concedido a Luiz Vernét para 

mais expediente. 

ORDEM DO DIA 

dontinúa a discussão da resolução autorisarido 
o governo · a dar estatutos á escola do medt: 
oina do Rto de Janeiro, com a emond~ do Sr •. 
Ferraz, . . . . · 

O Sr. VIcente. Torre• H:orno·m explica 
o motivo por que disso em uma das sessões ante· 
ri ores que a lei de 8 de Outubro de 1882 havia . 
sido· feftn debaixo da tnflu<moia de certa!~ idéRS. 

·A . autotisação quo· a oamara deu l\ esooln de 
medicina para nomear seu dlréctor e seus em
pr~gadoll, · para fazer. sens estntutos, n~o podia 
ser acompanhada . de rasultado nlgunt benelico 1,>ara 
o estabelecimento, porque OR corpos (HillAottvos 
uilo são os nu1is proptloR para fazerem estatutos, 
mórmente quando esses estatutos tendem a esta· 
belecer penas para Of; mesmos corpos. Anomeaçiio 
do dlrector é de sumllla nacesaldade _que soja 
feita elo overno; or ue não só a escola p6de 

r menos us a na apre~en ao o n s a r c , 
con1o tamllent é ~abldo que sondo .· o_.dh•ecloL 
llo•ileado pela esuola paro ro~:cor seus trabalhos, 

não tem a !orça moral necessarla para fazer 
entrar ·seus collegas no cumpriménto de seua 

· deveres ~ . · · · 

õ sr. Ooelho Bastos deseja que a camara, 
. ou que os Srs. d~putados ~ue . fazem parte da 

f11culdade ~e medtc10a do Rto de Janeiro exami
nem o proJecto, e · offereção as bases .sobre as 
quaes o govern,o tnnhu. de fnrmular os estátutos · 
ao m~nu.s naqutllo que diz respeito ás pena~ 
pecUOlariaS. . · . . 

o Sr. Serra ent~ndeque, sa 110 govoruo fosse 
conferida a autorl$açao para Cónfeccionar os esta
tutos .para a escola . de mqllicina, nã•.1 . poderia . 
fazer cqu!ia mi:llhor do que incumbir à faculdade · 
~e medtcina dess~ tnASill!i confecção, porque ella 
Jâ tem a exper1encia de 16 annos . Não acha 
inconvetliente, como se diasn, em ser o dii'ector 
prO poRtO ém lista. trlpllce · pela faculdade, pMque 
nns academias os homens. de mais conhRcimeiltos, 

· · a qUJrem 
CertB BSC~ndencl.á, . Cóhtra (\ qUal nlngúêm Sê 
revolta . Vota contra a resolução e contra a 

. amendf1·, emquanto não fôt· melhor escli\reoido 
porque a lei estâ bem · conl)ebida~ ·e não a quo; .. 
alterar. · . 

O Sa. Jonx.M pede a palavra . 
O SI!_. Pa~siDRNTE declara ao nobre deputado 

que nao pôde . ter mais a pRlllvra, por ter fallado 
duas vezes, não constando que nenhuma .das vezes. 
que fallou fosse simplesmente para explicar uma 
expressão. . . 

A discussão fica adiada pela hora. 

.VOTO . DE .. (}RAÇU 

Oonttnuaçi\o da di~cussão do voto de graças. · · 
Entrao na sala os Sra. ministros de estrangelroil 

marinha; · · · 

O Si•. Quan:uua:no declara que pedlo a 
palavra para ãpresenta.r os motivos quo o tazem 
adherente do gabinete actual~ e. para responder 
ilO Sr. deputado or Pernambuco · quo .liontem· 

·principio do se~· disllUrsu_:nluguem . ~oderâ con- · 
tes~ar ·ao goyern9 o exercioio dos prmclpioll de 
ju&tiQil.&-de-tolerancia. pollUcàr SilO-cpriogipii:IS r e 
nenhum homem politlco póde rejeitar, mas el •l l! 

. não podem constituir um. prognmina.- Uma 
confis~ão desta ordém parece não estilr á par da 

. capactdado desse nobre deputad~. Um govern,o 

e a ministrar o paiz, olha p~ra ·a sócledadé em 
sua~ · divtu!as relações, encar.a ijUas necessidades, 
e da reflex.an e do O!.ltudo Aobre a mesma sociedade 
o governo reconhecendo que essas neoéFJsldades 
avultiio mais do que os recursos, apresent!l comu 
ponto culminante certas neoesslda.des, e até pro
mette satisfazêl-ns com eslJecialidade, julgando-se 
sempt·e lnsuffioiente para fa~er tudo . que é neoes
sario. Isto é qne é ~f!l programma administrativo 
nascltlo dos prhJctplOs que com espeolalli.lade 
chamno a attençdo do governo na gerencta dos 
negoclos publicos. No Brazil, onde é para lumtlntar 
que se queira multas vezos confundit' o~ princlp.ios 
mais luminosos, e al'riscar o futuro matH esperan· 
çoso, vê-se que o espirito .humano caminha, e que 
mesn1o ó · esplrito conservador não se poder!\ . 
manter .na époct\ actual, pur ls.to que se roeente · 
de uma . especlalldade de progresso ; mas d'onde 
deve o gov,,rno .tirar esse prlnolplo de progresso 7 

. Deva deduzll-o da natureza da socledade, deve 
considerar a sua . origem, e. consultar os ·seus 
costumt~S, o do!Jois disto !ormulat• o seu programma 
e apresantnl•o ao corpo legislativo. Nas sociedades 
modernas, que saô o contraste das . souiedades 
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elemento mala. capa1: de grangear maior. somma 
.de felicidade para o paiz, . no .emtanto .todos os . 
mais elementos têm Cllblmento, não para dirigir 
a sociedade, mas para viver debaixo da sombra 
protectora das. leis. (Apoiados.} 
. O Sa. MÀ.RINHà: -nâhi é que nasce a líber• 

. dade. 
O Sa .. QumTfLI,\No·:-Nas · sociedàdes modernas 

o talento tem uma escala fmm~nsa, os homens 
que niio puderem empregnr·se. nas artes .fabris, 
aquelles que fôrem destituídos de forças physicas, 
ac!laràõ pela sua intelligencia meios de subsis
tencla, dias de gloria para o seu paiz, e se eu 
vejo erguer-se um ministerio a par da cívillsaçiio 
(apoiC~(los), como poderei eu dizer, para mim. que 
é inconstitucional e lndecoroaa a sllstant11ção de 

·um tal ministerio '! · 

O Sa. Roorouu.ss Dos SA.NTos!-Ninguem disse 
lato. 

O Sa. MAt\IlUIO:-Disse· se hontem, mas hão de 
ter uma tespó!!ta que lhes ha. de amargar. 

O Sa. QUINTILU.No:-E se o governo se ergue 
na altura da civillsaçllo moderna, será tiio ocioso 
este programma ? · . · . . · 

. Se o Sr. Urbano reconhece que a lista dos 
partidos no Brazil parece mais um jogo de paixões 
exaoerbadas db que uma discussão àa princJ~ios, 
devem os. homens.responsaveis pela tranqullliaade 

· publica ser tndlffereates 4 esse 6stado de co usas ? 
(Apoiado.t •) · · . . . 

O Sa. M.t.o.EU.oo:-E o remedio a esse mal! 
O 88._ WANDEl\LSY:-Tolerancla_ e_ justiça. 
o Sa. QuzN'rU.I.lNo:-Se eu vejo que o prog,.-amma 

do justiça e tol~ranala nasce da phHoaophia do 
ae~ulo, ae vejo qU:e t\ Uóla necelialdade lndeolluavel 
n. o nosso palz, . como poderei negar ao gabl nele 
a mlnha adheailo quando elle falia a Ungungem 
da verdade e elos prln~iplos 't · . 

O Sr. Urbano dlase que no primeiro perlodo 
d~ gabineie o prlnclp.llo mala. ·sallente era um 
de&eJo de .invttraão_ al)~tolut~. e. que no segundo 

·. o mlnlsterlcl moatrava·lle nlmlaaumte·· desejoso de 
«laptar aa benevolonclas de uma fracoiio da malorla, 
isto é; da dsput.aoio de Mhias, havendo um aon· 

o SR. NONBil MÀOHAD0:-0 nobre deputado em . 
sua consclencle acha qU:e ell8 afilrmou Isto '1 

0 Sa. MAIUNHO (com {orçe~): -Eu o 011 'Vl. 
UM Sa. DEPUTADO:-A folha da casa ha de tlrar 

a duvida~ · · · 

.P Sa. MAniNHO (com fo,·çq,) : --A folha da easa 

O Sa. N. MACHADo:-08 seus ouvldós 11íio sito 
infalliveis. 

O Sa. PattsiDENTE:-E11 peço attenQão aos hon
rados deputr'ldos. 
· O Sn. QoiNTJLlÀNo:-E• n obediaucla Ms prin· 

· ciplos que nos 11 a ao mlnisterlo. (.4poiados.) Nós 

têm todos os lllustres membros desta casa. Muitos 
apoiados.) O motivo que nos le-va a prestar o 
nosso debll apolo ao mlnisterio é o seu programma 
(muitos apoiaclo.s)' nenhuma politlca especial foi 
confecélonada para a provinoia de Mlnus. Geraes. 

O orador oontlnúa a responder ao discurso do 
Sr. Urbano na parte etn qu~ tratou da cetttraUsaQão, 

rem justiça e tolerancia, e . até é esta uma das 
condições sem a qual não prestará o séu apoio 
a mini~terio algum. Aceita portanto o programma 
do mlnisterici em tod11 a sua e~tenstio, mas não 
lhe presta o s(.·u apoio por ter convicção que elle 
não h~nçou mão dos meios nocesaarios para levar 
a effeito o seu programma, e mesmo por se ter 
collocado em uma posição pouco propri11 para 
derramar sobre o paiz os . beneficios do v:rincipio 
da justiça e .toleraocia. . · 

o Sr. "VVan.derl~y diz quA, se se demonstrar 
que as tendenêiM e os facto~:~ apresentados pelo 
governo. não dão motivos para delle se desconfiar, 
e que não P'lrece reàlisavel uma combinação 
ministerial, formada do lado que se oppõe ao 
ministerio. que melhor satisfaça do que elle as 
necessidades publicas, ficarâ justificado o apoio 
que prAsta m~li sinceramente ào gabi~ete actual. 
Para esclarectôleoto do que tem de d1zer, lembra. 
o. estado e.m. quo. se achava o paiz qu~ndo se orga· 
.ntsou o mtDlsteno de 2 de Fevereuo, ao qual 
prestou toda a sua adhesão, . emquanto se limttou 
a restituir a ealia um o que lhe deviR competir ; 
mas desde qt:Ul levou a destruição a um pouto 
que o ptoprio ·· presidP.nte do conselho reconheceu 
ser injustiQa, o orador não compartilhou :mais or~ 
.applausos que lhe forão dados, e. porlsto ~dquirlo 
na camikta o titulo de maromb1sta. Felizmente 
esté justificado (apoiados) com a opiniãO do Sr. pre· 
sidente do conselho: o seu maromblsmo consiste 
em não querer excessos de · parte nenhuma, em 
não querer hoje senão aquillo que hontem qilerla 
(apoiados), consiste em não jalgar crime hoje 
aquillo que hontem era virtude, e vlcc~versa. Queret 
agora fazer do syetema que era applicado a uma 
ãõ eventualidade, um systerna ~er,nanente, como . 
parecem os nobres deputados quererem •.. (Muitos 
apoiâdiJ.s 8 nao apoiados.) . . 

o s·a • . RODRIGUES DOS SA.N'rOS:-E' o U.nico ar· 
RUmento que os senhores têm pata iiUStentar ô 
governo. 

·O Sn. WANDERLEY: :.-osgabinetea que se segulrilo 
ililo puderiio reaHsar a id6n prlmordfal do gabinete 
.de .2 de Fev.~relro, forão levados pela torreute da. 
destruição, e aqut11lê8 . uúiããiõs- que qui~erão· pór~
lhe um di9U:e cahirão. Aohando·se as cousas .nesh 
estado, for chamado o Sr. presidente do conselho 

ora ormar. m n s r o • e . s g 
puliesse haver a respeito das tendencins ao mesmo 
tempo liberaes e. moderadas do novo gabinete; 
ella sem duvida devia ter oessado logo que foriio 
cbarnados para oompletal-o doua lllústres depu
tados. Se o miniBterio em sua ma.lotia, quando 

· uão em sua. unanimidRde, (osse unisôno em opi· 
niõm~, e em vistas politlcas, divergindo um ou 

. I 

illustres deputados prestaram do que negar o seu 
apoio. Ou faz.se uma opinião ex.agétadiashna do 
SI'• Manoel Felizardo, 011 faz-se uma mui desgra7 
oada idéa de seus collegas. 

Não sabe. cot11o se suppõe que cinco membros 
do gabinete, de opiniões oonhecldas, e mesmo com 
suas provanQas Celtas, se deixam levar por um 

. ' . ~ 
clue mostrando que as refor01ss devem principal· · 
mente principiar pelos nossos habltos. . . 

o Sr •. Souza Franco acha que a quastilo 
posta no ponto de vista em que n .collooou o 
Sr. deputado por Mlnafi que uoaboll de faltar, é 

. uma questão sem oobtroveraia, porqM todos que-
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Se os nobres deputados principiassem por pedir 

explicações ao Sr. ministro da guerra, e depois 
lhe ne()'assem o seu apoio, bem ; mas priocipiá.
rão po~· negat· o apolo, e Jepois pedirão expli
ções. 

O SR. RmRIGUES DOS SANTos: -Ell fui o primeit'O 
que as pedi, e não m'a8 deu. 

O SR. WANDERLEY:-·0 estar o Sr. ministro da 
guerra mais ou menos adherente a um ou outro 
partido, não era motivo sutl:t•Jiente para lhe fazer 
opposição immediatamente, porque o gabinete tem 
repetido muitas vezes que tem unidade de pensa
mento, e que não ha divargencia nenhuma no 
seu seio. 

0 SR. RODRIGUES DOS SANTOS:-Mas nós tambem 
temos nossa collsciencia. Se fossemos acreditar em 
tudo quanto dizem os ministros .... ! 

0 SR. GONÇALVES MARTINS:-Então para que 
quer explicações do ministro da guerra? (Apoiados 
e >'isadas. ) 

O Sa.RoDRIGUES DOS SANTos:-Queria ao menos 
ouvir-lh'as dar. 

O Sa. GoNÇ~LvEs MARTINs: -Para não ser acre
ditado ? I Melhor é não as dar . 

O SR. WANDERLEY crê pois que o ministerlo sa 
acha organisado parlal!lentarmente, tanto quanto 
é possi vel no nosso estado, porque todas ess3s 
theorias de porfeições do governo constituciont~l 
que se têm enunciado na casa são verdadeiras, 
mas sem applicação; _ e que não . é o masmo que 
dizer que não devão ter applicação. 

O governo não se acha organisado com aquella 
perfeição qu-e agora pela primeira vez ou com tanto 
afan se exige ; mas no estado . em que _se_ ~c~ a 
o paiz, é provavel que s~ orgamse um mmisteno 
tirado do Beio daquelles senhores que se oppoem 
ao actual, que possa faz er face a estas diffi.culdades? 
Ou será antes este o ministerio mais conveniente
m<Jnte organisado para fazer face a semelhantes 
diffi.culdades? Não é provava! que se organise um 
minísterio da maneira que os nobres deputados 
parecem desejar, tirado das pes,;oas que elles 
considerem mais em ostauo de fazer a felicidade 
publica. · 

O SR. RoDRIGUES uos SANTOS: -0 circulo é mais 
vaHto do que penso. 

0 SR. WANDERLEY: - Ü nobre deputado está 
enganado. Eu penso que o circul:J é immenso: tem 
chegado a tal est~do o governo que não ha quem 
não possa ser ministro. 

O Sn. RoDRIGUES DOS SANTOS: -Faz allusão ... ? 
0 SR. WANDERLEY: -Niio, nem á actualidade, 

nem ao passado, nem ao futuro. 
Eu· reconheço como a primeira e a mais urgente 

neceRsidade do paiz a tranquillidade publica 
(apoiados), e a e~ta trnnquillidade, especialmente 
agora, eu sacrifico muitas e muitas de minhas 
convicções. (Apoiados.) Eu desejaria ver os nobres 
deputados, que nesta occasião me são adversos, 
reunidos, cedendo cada um a parte daquellas 
opiniões que pudesse ceder na actualidade, 
e concordes fizessernos aquAlles melhoramentos 
de que necessita a nossa patria, de modo que 
a tranquillidade public.a fosse imperturbavel, e 
que não corressemos os riscos que receio que 
correremos se continuarmos nesta divisão inde
finida (é preciso confessai-o) de vencedores e 
vencidos. 

Tem-se dito, e é uma verdage, que a organi · 
sação o:fficiai do nosso paiz se acha de modo 
qun uma mudança minist~rial traz comsigo um 
susto, um panico geral em todas as provinoias. 
A chegada de um vapor no norte é o mesmo 
que a apparição de um cometa (apoiados) ; e 
porque? Porque o.empregado publico que professa 

opiniões contrarias ás que dominão, não se julga 
seguro no seu emprego (apoiados) ; porque a 
população vê a cada momento um accrescimo de 
opprosaão para ella, e não allivio (apoiados); 
porque emfim parece que os governos se succedem 
para peior, e ntmca para melhor. (Apoia:J.os.) 

E'_ tal a convicção que tenho de que o actual 
mtntsterw reune . em seu favor a maioria d!i 
nução, que eu não duvidaria, se acaso fosse minis· 
tro, ,ie continuar á ttista da administração, ainda 
mesmo que não tivesse maioria nas camaras. 
Eu uão havia de dissolvêl-as, · ao · menos por 
emquanto ;· ma~ vejão os nobres deputados como 
eu havia de trazel-os á. mio ha opinião sem que 
elies o quizessem. .. 

Os nobres deputados concordão em que são 
precisas as reformas de certas leis, para que o 
voto livre se pronuncie tal qual deve ser pronun
ciado para que a nação Hxprima a saa opinião, 
e não a opinião de um ou outro grupo, de uma 
ou outra fracção. Pois bom ; eu traria á camara 
estas leis e lhe diria-quero restituir ao paiz 
aquelles direitos de que elle deve gozar, quero 
que elle possa exprimir livremente a sua .opinião; 
vós tambem o quereis ; aqui estão as propostas. 
approvai-as : poueria a camara negar o seu apoio 
ao ministerio neste caso? Não . E logo qué 
passassem essas leis, eu diria aos Srs. deputados,
-Vão para suas províncias, e vamos ver qual é 
a verdeira opinião que nellas predomina (apoia
dos); e quando chegasse a verdadeira maioria 
do paiz, expt·essa pelo voto livre dos eleitores, 8e 
fosse contra mim eu lhes diria :-Meus senhores, 
aqui tendes o poder; governai como a nação quer 
ser governada. · 

O orador depois de mostrar flue não houve 
<Jss~s tendencias do ministerio 'que indicassem 
que elle queria fazer um reacç>l:o e não admittir 
os princípios da moderação, tolerancia e justiça, 
continua : · 

O que quer dizer ir o presidente para a província 
realisar o pensamento do governo ? No estado 
em que nos aclíamos, e pela fórma por que 
estamos orgauisados, com effeito é muito preciso 
que um presidente vá nas províncias fazer 
triut;nphar H opinião do governo, po.rque os meios 
de acção estão de tal modo coacentrados na 
autoridade publica, que triste o partido que não 
tiver do seu lado ·a administração. Mas tirai o 
arbítrio de>tas autoridades, fazei com que um presi· 
dente seja um mero administrador da província, 
que seja um promotor de seus melhoramentos e 
não um chefe de partido (apoiados) ; fazei com 
que estes presitlentes tenhão capacidade e hon
radez, e alies hão de ser sempre homens capazes 
de servir sob qualquer administração. 

UM SR. DEPUTADO: -Duvido. 
O SR. WANDERLEY:~Esta opinião não agrada. 

No estado em que nos achamos é preciso ser 
osso do osso do governo, carne da carn11 do governo, 
aliás será muito difffcultoso que em certas pro
víncias o voto se possa exprimir da maneira 
por que o povo quer·. · 

Muitas vezes, s~nhores, nas províncias não ha 
partido adverso nem favoravei ao governo ; quem 
faz estes partidos é pela maior p~rte a deputação 

. respectiva da província. Os deputados nomeados 
por um partido que triurnphou na eleição, vindo 
para a côrte, sustentão o governo, . assim como 
os outros, se viessam, o havião de sustentar. 
Chegão aqui, tratão de montar os S6ilS amigos, 
que os pretegêrão nas eleições, tratão de levar 
um precidente ad hoc, e apresentã(l·se na província 
·perseguindo os que nas eleições lhes não derão 
o seu apoio (apoiados), e aqui estão os ou troã 
fazendo-lhes opposição, e aqui esté. o proprio 
governo constituindo alli dOllS partidos em uma 
província que só quer paz, justiça, tolerancia e 
o respeito dos .direitos do todos. (Apoiados.) 
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O que cumpre po~s ao governo em taeo clrcum· 

stanclas'f Restituir por meio da leis o palz ao 
estado em que elle possa exprCmir livremente o 
seu. voto; fazer respeitar os direitos de todos, e 

. chamar para estes empregos ui.<'Smn de confiau_ça 

devemos dar mnls axpnns o ao elemento deiJlo• 
oratlco, Mas, conclue o orador, pnr11. que hei de 
estar a refutar opiniões, e mostrar me~mo alguml\s 

tific~r. os animos, se eu. sou o. prhnnlro ~ pedir 
conoduaçilo, loleranclll e JUstiça 1 Oomo tratar eu 
mesmo de notAr certos actos que nilo forilo lllnda 
regenerl\dos pela pia eleitoral, se eu qnero estar 
Uriido . C!'m 'o::; nobres deputadOS DO Íntuflo de 
procurarmos melhores meios d13 fazer o paiz feliz 
o grande>,. como elle parece ser destinado pela 
natureza 'l :portanto não continuarei, e se tomei 
a palavra, foi. porque eu ni\o podia de modo algum 
ceoier della em uma uccasião co1no esta. · 

O Sa. 1° SECRETARio lê o parecer da 'commissão 
de ~poderes propoudo a admiss.ão do Sr • .h't~lix 
Peixoto de Brito como deputado eleito l>ela. pro· 
vincia ds Pérnambuco·. · · 

Approvado o parecer, e declarado o Sr. Peixoto· 
de Bl'it? del)u:lado pela província de Pernambuco, 
preata JUran~tHlto, e tom~ assento. · 

O Se. 0HRISTIANO 0TTONl tinha perlidtl a patavrtl 
na ocoaslão em que !Or~ arguido de contradictorio, 

dar aos Srs. minjstl'os, e não vendo alg\1U1 delles 
presente, cede da palàvra. · · · 

o fSr, Paranhoa oorneoa por fàzet um re· 
trospeoto de todas as cJroumstano1as que precadêrão 
ao nnsolm~>nto do actual ll'lini~terio. 

Dlssulvidu o gabluett~ de 2G de Maio, o aotual 
prNddente do oouselht• !úf encarrugado dH organlaar 
um novo minlatel'lo. O organlsaditr do de 2 de 
Fevereiro, o hom E1 m quo ainda om Fewereho deste 
anuo lião duvidava servir com o ex•presid(lnto dl) 
conselho de ~inl!!tros, niio poderia dai:X.Rí' do lns.· 
plrar oonfiauça a todoH aqueJles que adherfrão t\ 

ministedo se apóióu para snlvaro paiz. 
O Sn. GóEs:-Salvflrão·o bem 111 · 

O Sn. PARANttoa: ..... As pessoas que conhecião o 
carr:cter elevado do pre~idente ·do conselho . de 
ministros 11creditnvão na firmeza de :;;u:ts convic· 
çõ::>s. e não darão hnportancia a estes boAtos; 
de<'~t'1tçadan1ente . porém ~stes bnatos não erão 
destilll1dos de fundamento, porque a o.Jamara ha 
poucos dias, assim como eu, maravilhada, vlo · 
o n ~to de racipicencia quR c&m toda a reslgoação 
evnn dica nos fez o residente do conselbo. 

A entrada do Sr • . ministro da guerra, a qU:ern 
consagro particular estima e multa consideração, 
f,,j o primeiro ~cto. que suggérlo apprehonsões 

osa. TAQUB:S\-0 nosso pa\'tido não o é I 
O SB. }>ARANiios~-0 uotlre ministro dos na· 

goelas astl'angelrci!l ara demonstrar a bomo e· 
neJ ti. e e prmc p1os que. exus e en re e e e 
seu · colle~a da guerra, apresentou um argumento· 
que com etfeito p&race se tu · réplica: . tão forte o 
reputo, gue apenas o . submetterel ao . bom se uso 
de s; Ex. e da oamara. O nobre ministro disse 

· que o actual tnlnlatro da gut~rra tinha sido . con~ · 
servado na presidenola . das Alagôas durante o 
mlüisLerlo da maioridade I . O·· 1\rgumento, como 
jâ diiJse, nãO · tew . rdpUca, e por l .. so apenao 
no~arei ao Sr . . ministro dos negoclos .eatran· 
genos que antes . d11 . presldenola daa AlagOas o 
actual Sr. ministro da· uerra Unha pr~at'&do 

e fhi.almiH.Jta nt~s&!4 cam~u·a, ao partido o~ntrarlo 
ao. a que o nobre uai illatro I! os negooloa estran• 
((tlii'Ud diz pertencer. · . . . · · 

uauduiiQa doa presldoota:t do provtnoia men1broe 
d«> corpo l6gllilaUvü. E.;ta lJIUdlda fol tambem 

· consiJera•ia oomo o primeiro . auto d11 bostllldaJe 
!\ Ullliorla da catnart~ eleita, o ao parLido a que 
pcrtsnciito e~11ea preslt.lontes, ao . p&rUdo que era 

. por elles. hune11ta e legitimamente representado. 
Foi tambem considerada ootno o melo mais 

airuso para sl\oriflcar á sanha de seus adversarlos 
. dous dos maia prestarites e di&tinctos delegadOi 
· da politioa de 2 de Foverelto : isto d, dos. multo 

diguos ex-presidentes de Pernambuco e do Rio 
de Janeiro. . 
. O Sr. ministro di)S négi)clos estrangelrps disse 
quu tlstlis exaepoões, querendo. justlfical·AS, erão 
devidas ó. ditliculdade' que o ministerio encontrou 
et.n uch'lr pessoas · aptlil! para · merecerem a s.ua · 
contlu11ça parQ substituir os ptesidenteà que forào 
conservadot:i•. .Este at•gumento é tambem sem 
réplica, e por isso o andor não se atrevorá a 
t:ombatel~o. · . 

no re muus ro,. para dar uma pro\'a a 
sinceridade do miulsterlo a respeito das excepcõea, 
féz o favor de leuibrar que tambetil o presadente 
de Goyaz fOra conservado. A . este res'peito . o 
orat.lor deve 11otar ao Sr. ministro, porque talvez 
posl!la lançar. algutnu luz sobre isto; que a con
t~ervnçi\n de.ste pl·esldeote so oré que era devida 
a ·eflorupulos que o minlstario enoontrn\'R em 
mantlar . paa'a Goy11z um cidàdã.o que se tcirnàra 
multo ~~~ihoto . na ~egislatura .passada em favor 
das opau1oos . oonlnma~ á politltla domlnant!). 

O nobre ministro dos negoclos flstra~golros . , s~ 
enChHU tRmborn da t'rlUitO \TlllOr O onergla r1ar'a . 
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CC\fAbattlr a pr~poslção de que a medi<la te\'e por úm dos tlns o sacrificio de uma vlctima illustru. 
d :nob_re mini!ltto ·deu a esta proposição · umn 
ioterprataçiio que .não era a mais airosa. ao mlnis-
terio, e dlàse:..;...nen~um miriil:!terio forte pela 

maneira insidiosa por · qlie os orgãos dn pilrtido 
ct)ntl'ario, · estimulados peló brllhu do mi_nlsterio 
procurárão apressar a demissão do presidente 

· do Rio de Janeiro. Dizião aquellatJ tolhus que o 
presidente se declarava superior ao mioisterio. 
e que para o demittir . adoptou · esta medida 
geral. 

O orador cita ainda um facto quo mostra bem 
essa tendenoia do mi11isteriu; ou . suas relacões 
com o partido contràrio: é o que se pasàou na 
áilsémbléa provincial do Rio de Janeiro. Muitas 
ci - stttn ias tornão acreditavtil ue o overno 
e8tava em relação com o presidente interino da 
assembMa provincial, e qile concert•1va com e\le 
os meios pt&rtt ' .levar a. effelto o seu proposito. 
Pessoas ue aracião influenciadas elo minis-
erio, e que parociào a ar aom a guan11 au~on a e, 

dirigh·ão ameaoas a empregados que fazião parte 
da assembléa· provinchal, ameaças que forão re-
pemdas. · · · . . 

O Sa. J\lSE' os: .Assxs:.-Não apoiado ; não ha 
semelhante co•tsa ; tudo isto é historieta. 

o sa: PARANllOB:-Tudo sômente para extorvar 
· que a opinH\o que havia . sido emittida . pelo 
presidente da provi nela, e que por isso desa· · 
gradou ã apposioãoi nio rosãé saacoionada pela 
l'ualorla . da . aBBemb éa provincial, cujo juizo jã 
era conhecido quando udherio au P''reoer . que 
éon~agi'ava oata opinião. . 

A eRtéi factos iíuóoMeu o boato que o ~lnis· 
terlo pretendia dissolver a ·éamara, cujo apolo 

orgãoa dR oppoaiçiio i'arcc do .. · ter .reoebldo o 
ihand11to da lauo~r eõbrij ésta oamúrà · os mal ore~ 
convloloa ; punha•se em duvida a legitimidade 
do m11n a le 
as proviu.olas1 ~arque nllo . trlumphârdu as idéas 
da oppusaçllu. l' oi no mtJio deste plnno de ataque, 
e destas lllspo~lçõeo belllcas qn•l olroumstanolas 
lmpravlatas vlt1rãu · ataiqullhr o mlnlster.lo e a 
opposlçAo, . li então nilo houve remedio senão 
adiar a ou11 exeouo11o pura mtllhores tempos. 

As clrcumdtáncias irnotizeriio .então ao. minis· 
terio, . pa.rf\ rot~ollsar suas vistas · polltioas, a 
necassu~ade de com~leLar;se, não como o devia 
fazer se quh:es~e liJssolvsr a oamara, mas com 
o,idadãos tirados do seio desta· Mn\ara. · 

A' vista destes ·racLÜs, diz o orador, poderemos 
nós prestar apoio . ao \1\lnlsterio actual '! E' 
post~~vel nas ciroumstanoias ~m que nos achamt•S 
segu1r essa politica . expectante am gile se têm 
po~to alguns St·s. 'deputados 'l Entendo que não: 
nesta parte sou perfeita. " ente ministerial. Eu 
eut~n~o que dtl\'eml)s emittir um juizo, como · 
podto . o . Sr. ministro dos negooios estrangeiros, 
ólnro os i ti o ) 1 u 1 • 

e re1:1posta em virtude do modo por que elle 
foi entendido pala miuisterio, o não como voto 
de desuonflançll ~ enLeodo · qué asta polltlca 
expectante nos faria perdar tempo p1·eoloso, . que 

fd~ve .ser empregtulo na realisàQl'iO das protnestnts 
B1~as pelu pat·tido Qo pa.lz,' e . que o cotltmrlo 

lblps farã · po.rti,lbar com I) mlni!lterio a responsa· 
1lldado da maoQilo, e do descontt~ntam~:~ nto 

publico. Eu julgo que é cltugadtl a oocasiào de 
Pertnittlr·se que o partido coMtitllcional governe. 
· O Sa. FJ.mRAz:-Nilo o monopolio. · . 

O, ijl:', f.~u~uç,s: ~Só .ll~ ~~p~sterio q~.~ ad~p~e 

os priuoipios de.sse partido sinceramente, e que 
es~eja com elle ullido em vont!}dé I! pensamento, 
pódo levar a offoito as rneitid11s que ó raiz 
reclama P,Bra fll:'inf:iza de SUQS inStituiçÕeS • ' 
.o órrtdór. não ,Pôde concordar· .com o. Sr. mi-

selho deveria apenas estbbel'ocer as relações 
e.ntre os differentes ministros ; porque, a seguir-sà 
esta opinião, a pt·esidtJncia dtl coneeiho não 
pRssaria de uma entidade inutil, de um cArgo 
ad honorem. Suppõe que esta instituição t&m 
fins muito salutares para que a administraÇão 
supl'tlma marche dosernbaraçadamente. · 

Ormolue mostrando que tem havido falta de 
econ'Omia da parte do governo., . · 

A discussão fica :\diada pflla hora. · 
O SR. PRESIDEr-iTE dá ~para 

SessAo em 2G de Maio 

}'R.E:SI.DENOIA DO SR. lJUNIZ BARB!i:T01 lo SECRETARIO 

SuMM.uuo. -Expediente. -~Requerim!lt&to so r e o 
rittc!lo d,o .Rio Pardo .• -Ordem do dia . ....;Estatutos 
pa,·a a escola de m!Uiicina . -Voto de graças. 
Discursos dos Srs. Gonçalves Martins e OhriS
tiano Ottoni. 

' . , 
d•Htcia e do C0111mando das urmas, relativos ao 
rincão llo Rio Purdo, em qualquer época que seja, 
inchnndo·su a consulta que.cotasta ler o · governo 
imperial feito em algum tempo ao presidente e 
oomma.ndante das armati da diLa provlnoia t~obrtl 
a eonveoionola ou não da venda daquelle rincão, 
cotn as respo~:~ta!l. Assim · tamllem peço que so 
solicitem itlCoi'tllaçõas citcumstu.uc\adas sobre o 
estudo do procosso de relvindicaoão do di~o l"inoi\(1, 
em lluja posse pa\liflca t~steve a náçào, até a época 
da rebollião, por e~p&Qa de mais de ci ocoenta annos. 

<I Paçn da ottmara dos deputados, 28 dti Maio de 
1818.-José 1Vartins dá Gru.i .• Jobim . >> 

O Sa. ELtA\1 1'~ CARVALHO faz uma rl.lclama.çiio 
contra. uma inexactidào publicada pelo Cort·e.io 
MeroMntil. 
· o sr~ Urbo.'no :-Pedi a polttvra para faz~r 
uma rectifie>tçt'\o a resp~ito da publicaQiio d.o meu 
discursn. · Constou-~~ que um nobre Unputado or 

nas, . • . , . . . . 
8ó meu discut'sü·, multo se oocup.ou com uma 
iujuria. que elle suppôz cpJe ou ha,vta irrogado á 
deputaQt'io tniMira : ounstott· me 1gunlment~ que 
outro nobre deputado pnr Minas, o Sr . Mannho, 
tinha tlito tpta hllVIa de responder por umn manell:a . 
que me hn via de allUt rgar. Eu esta. v a disllosto 1.\ 
dat· uma explicação, mas assonteique não a deviR 

· dal' para que se nilo suppuzassa que a ~ava pelo 
receio do amargor : co,nt~d.o Cl~OIO veJÓ qp.~ o 

. aparte tl!l nobre deputado . nuq .fot dado na 'l;l~rte 
q!Je ~l\ s.UPJ?.~•Iha, não fq~ da4o em r~feren,ot,a ~s 
minh~1" pa~nv~as .-elfitlvas !l:Q conv~n;1q1 pt~.s ~~~ 
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em convenio, . accrescentei que era .ignominioso 
para todos que tinhiio nelle intervindo, e dililse 

. . Ignominioso para o governo e para os saquaremas: 
ficava assim a deputação de Mina!> excluida desse 
convenio. 

o sr. o. otton! (pela Ol'dem) ouvio com toda 
attençiio o disctuso do Sr. Urbano, e declar~~: q~e 
não entendeu que elle bouves~e irrogado inJuna 
á rieputaçi\o mineira, porque, se o houvesse feito, 
o orador sem duvid11 nenhuma . estaria do làJo da . 
deputação mineira. (Apoiados.) 

O Sr. Marinho:-. unca entro em questões 
de rectifi.caviio ; ordinariamente satisfaço•me com 
quo o . jornal publica ; mas, como o meu nome . 
foi envolvido nesta uestiio, eu uero dar uma 

· pequena . exp tcaçao. .u a t'mll er ouv1 o uma 
proposlçiio do nobre deputado, e affirmei uma 
verdade • ou referia-me a proposiçiio- C:onvenio 
ignominioso. -Foi ·a proposição que eu affi.rmei 
ter ouvido, o nobre deputa o o nega; 01BS, 
quattto ·á · al!plicaçilo dt!sta proposição, bont~m 
mesmo fiqu!ll satisfeito com o qu11 o nobre ae· 
putado disse. Eu não aceito isto como uma ex· 
plicaçiio, aéeito cumo uma verdade da proposição . 

·que. quiz e.nunoiar. (Apoiaciqs.) .. _ . · . . . .. 

· PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

. Oúntlnú" . a. diectissAo da resolução quo autorisa 
o governo a d~r t:staLutos a escola de medicina 

· do ~\o .de Janetro, com a emenll& · ~oSr. Ferraz. 
E' Hda e apoiada a · aegulnte emend 

Ooelho Bastos: · . · · · 

«Que volte a resolução a eominis~iio para marMr 
as b1lsas sobre a.s quaett o governo dava . fazer o 
reg • » 

o sx'. j l)birn oppõe-se à emenda do Sr. Coelho 
B!\stos, ·porque uãó . vê outro. melo de sahlr do 
eolblirnço em que se acha a camara depoi~ do que 
té01 havido a rospeito dos estatutos para a es11ola 
de medicina, aen.ão confiar esto negocio ao governo, 
sem se · esthbelécér base alguma sobre as dispô· 
aições regulantentares, porque assim pódEl o g1) • 

verno alterar o at·L. 27 da !ai do 31 de Outubro 
que mandll ·fazer os exames por ponto, ·o quo coil· 

. sidera e~tramatnente nocivo :'1 prosperidaile e es· 
plondor de uma corj>oraçào como é a faculdáde 
de medictna, e só proprio pnr~a favt>recer n pro· 
g11iça .. Se o goyernô não ti v!lr ns habil,itaçõa~ ne
cessar•o.s pal'o. tazl'lr un~ regulamento, podo nomoar 
urna coaimissiio, composta de uiedicos, que !le 
occupe desta tuateria, e faça. aquiUo que o corpo 
legislativo não tem podhto faze.r até agora. . 

O Sa. lo SEORETAiilo pede e . obt~m · a palavra 
~ela ordem, e lê o parecer !la commiesiio d13 podere 
que acha legal o diploma do Sr. Antouio Affonso 
Ferreira, deputado pula proVillola de PerMmbuco, 
o qual é a1>provado sam llebuttl . · · 

O Sn. Pa.ESIDÍ!:N'Í'E <leclara deputado por Por· 
natnbuco o l:ir. Affunso F orrei•·u, o qual ptosta 
juramel\to e t oma 1\ssanto. · 

o .uitioua · a di»cussilo i~•tenomplda. 
o Sr'; OouLbo B <PI'tOA Mredita qull uno fie 

axpressou llom quando motivou a f!Uá emllndoi e 
que é por isto que o Sr. Jobim se oppõa a e\Ja, 
Quer que o governo flquo autot·isado a dar està· 
tutos para a .faculdade de medicina, mas quer 

IA:. 
Continua a discussão do voto de ·graças, com 

a emenda do Sr. Marinho . 

mais susceptlvais, e áutoris.ar assim a supposiçiio 
de . um convenio ignominioso, como ·o~ que o Sr. 
Urbano annunciou na casa. · · · . 

Quando ouvio Ó Sr. Urbano, pareceu-lho qtie 
o .. convonio tinha-se · dado entre um .grupo e o . 
governo, e .que o orador · ~ seus amigos · entrando · 
como aux\liares poderiiio colher algumas vanta~ 
gens desse convento que suavisasse a sua sorte; 
mas o Sr. Urbano; explicando·se, disso que B 
expressão~ oouvenlo ignomln1oso ~ não se referia · 
à deputação ·de Minas, que o convonio ignumi· 

estaboleo.eu. (Apoia os.) Tem havido uma tal · 
.oll qua\ approximaçiio .de dlversn~ grupos da 
o11sa, do qne tem resultado. ldt\all ~la conctllaoilo, · 
matt olttto nito descobre ttt!Dilo slgn 1\llS de patrló· 
tismo e ii\teres!le pelo ttooego publi ·:o (apoiados), . 
não sendo esta a prirnelrtt VI!Z qu., ua casa se 
vê grupos diversos reunlretn•se. · · . · 

Um Sr. dl';lputado disse que a nação deti a sua 
sentença !to campo eleitoral; e dada que sejn, 
é preciso governar· o paiz segundo esta sentença . 

·O orador não acha que esteja dem<,nstrado qué 
o partitlu des:~e nobre . d!'lputado seja o partido · 
da uwioria das provi n1iit\S iapoiados), porque se. 
fosstl niio preCisada do apoio do govurno, conto 
diR~e. So precisa do apoio do governo . paru 
triumphnr, a representação. não póde ser fl.ol; o 
governo acllará . grande · dtffictlldali.e pau reco· 
nhocer qual é a doutrina triuut~bnnte Mata grande . 
!lent.ençn dada pela nação. O orador cita alguns 

posiciio em que cada um se acha, qunsi lutpos· 
si vol seria a fol'tll&Qão de um pensamento · una-

. nime. · . ·· · 
· Dt~sAja qu& il.e reforme a legislnçiio na parte 
em que fól' defeituosa ~ mas deseja que esta 
rof,lri~Hl Mja feita com vagar. com o · tenapo, 

· pó rqutl, se se quizer acompa1iha~ dé alguma 
u\tUielru as idéas que R8 reproduzem nà l~uropa, 
13e se quizer étltrar no mar das réf~rmas pri!oiptta· 
uamante1 ba da tJucontrar graves mconvenlentes. 
N ão é ra.cil turnnr pel'leita ll leglslaQiiO d tl paiz, 
na França, por exemplo, a oivllhiaQiiO estende-se 
pnrli todos os cantos com \tma ·facilidade extrt\· 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 14 54- PÃjgina 3 de 5 

~f.SSlO EM !5 DE MAIO DE 1848 145 
ordinaria, e . cada vez mais . l\ proporção da 
farilidRde de communícação : no. Brazil porém ha 
uma grande differença entre. a · civilisação . do 
Rio· de Janeiro e a civilisação .d:\s outras pro
vi ncias .. Se a legislaçii., fôr uniforme, sempre 
J:iaverá · inconveniente!:!, ou se ha de seguir a 
C!V JRaÇRO. . Ç- tlS1 -

trar-se-hiio obstaculos do interior, ou ha de 
seguir· se a clv!lisação do. intllrior, ficando. a.s 

. ({l'an~es povoaçoes com let.s áq uem . da sua c1 VI~ 
• . . t . . 

n!i.ci poderã trazer uma perfeita igualdade; um 
perfeito uivelatnente ·da população, nem é p~ss_iv~l 
dar-se isto em um palz onde. a mesma const.1tutçao 
reconhece tres classes com direitos diversOs. 

· O· orador presta e presta rã o seu vot.o ao 
minasterio en1quanto entender que alie marcha 
no s~ntldo dos interesses uaciona.es. (Apoiados.) 
N iio acha razão pKrR se não apoiar o gabinete, 
porque, o que atê 1\gorli s~ tem apresentado, 
são boatos e rumores, e a nomeação de presidentes 
de prnvincia, em cuja analyse ent~a pura mostrar 

- · t a · ar-
tido domiuanté; ou bào homens que uão têm 
partido. · 

Outro moti-vo tambem apresentado pata se fazer 
· • - • • tl · ver nelle um homem 
que não é do .. partido da malori&, que é o Sr. 
ministro da . guerra. AfJuell~:>s . que assim fallào, 
prhicipião por dizer que têm toda a confianoa 
nos nobres ministros da màrinhll, ~a fazenda e 
dos negoCJos estrangeiros, mas n \l ~con 1 o em 
nenhum dolles, porque todos &BBI!guruo um fact~ 
que cs.ses senhores negl\o. · 

.Disse se que o· proRramma do mintsterlo nilo 
era novo, que a respeito da partilha doe empregos 
publicas .os ministros disser4o o Uit!&mo que 
dl88a o Sr. Paula Souza~ O orador obst1rya que 

· este é o unlco motlvo pelo quRl se devo negar 
. apolo ao gabinet-9, porque bmbom vio que o · 
Sr. Panla Souza udo M ouvldn oom agrado 
quando ex.pilndeu taes doutrltuul na oaea, retl• 
ro.ndo·Bê olle do iilhthtterlo por sobravlr multo 

aoK amll(oa. (.Úofado.t.) S11râ conveniente que ll•ill 
· autuaes olroumstauolas continue estu prograuuna de 
favor ao& a~mlgoa, qufl baj11 asLQ dlvisllo da reproboe 
R de bemavunturai:lól4 'i' · Supponha·se qus haja uo 
mlnisterio uni saquareDJn, quaJ ê o partido que 
se devtl recelar, aquelle que tem um uu1co 

· raprflsentante, ou · 11 outro que tem multt)s 'I 
Não ~poia a tdéa de que u liber~ade deye 

estar &cama da ordem, porque é t•ssenc1al á ex•s· 
tencia de uma sociedade · politlca haver ordem 
e · tranqttlllldade, sendo esté o fim principal por 
que o~:~ homens so nuneiJ'l em sociedado. 

O Sr. Ottoni no seu discurso quiz mostrar a~· 
nocet~sidadl'S do paiz, e ainda neste ponto vio que 
uno podia contar com todos os seus allia.dos, 
porque citava a cada passo f•,ctos que erão sua 
obra, e .que achava lnconstituàiouaes • . 

O orador é dus que pensão que é preciso 
cuidar muito sériamente dos interesses muteriaes 
das proviuclas na ptute que con1pete . ao p;overóo 

. , para que . o as sm o a 1\CQilO tl 
ua união, e que mot~mo ê preciso deixar-lhes o 
provinumto de certos lllga1·as, e a expadioào de 
certus diplomas, porque sabo•se que multo dinheiro 
se gas~a om vir 1\ cOrte para .bus~ar um diploma . 
de muato pequ~na importanota. . 

Quer se que a guarda haclonal tenha uma 
ref~rma radical. O orador jà fez vsr quo hoje 
ma.1s do que nunca tamos necessidade da l'eforma 
da guar~a uaeiolHll para que posso. dar gar!lntra 
á o1·dem publio11, porque talvez se precise muito 
do SeU U.lJOio, reoain,udo que . 8\:1 desordens da 

TOJlO 1 

Europa tragão · deftclancla nas· rendas publicas, 
e por conse~.Juaocià a impossibilidade de poder, se 
manter um exercito" Tem pois um motivo mais 
para ~13 ligar ao Sr. deputado desde qué vlo (Jüe o 
cottspacuo defensor das garantias prnviociaes 
seguia a sua ·opiniãu, recunhécendo quJ á assem-

. gera co miJe . e r a ar a re orma . a guar a 
nacional. Não· t~erá. pois. isto um pretexto para 
guerrear o governo, e para se . deixar de reformiu 
a l oi • . . 

s • 
deputàdo desde lot.t•) di .. se que sua opinião era 
que os oftlciaes superiores da guarda nacional 
fosse_m da twmeação do governo, porque, tendo 
jt\ obtido isto, pôde ser que na discussão obtenha 
mais alguma· cousa. 

Parece-lhe ter ouvido dizer ao . mesmo senhor 
. qu~ o conselho de esLaLlo não tem prestado 1\o 
governo . aquelle apoio franco e leal que se exigia 
dAKta instituição. em benefid,l ou apoio do governo. 
Esta persuadido do colltrnrio,. porque, quando 

. estavão mais exageradas as idéRs de reacçãn, os . - . . 
ll conselho .de et!tado .os ajuda:'!&.. e apoiava, e 
e qué nos conselheiros da estado t.inbão sempre 
descoberto tl)da a lealdade, e Lambem pur:que 
no · · · • 
tações que em nome do const~lho de estado he 
forào dil"igldas em occasiões · solemnes. Nilo )illga. 
pois haver razão auftlclente para se dizer que 
nos conselhos de o11Lado tem bavldo falta de 
apo o 1\0tl m ri atroa a oor A. . 
· Entretanto, se se apresentarem ldéaa ealntarea 
pará modificar a lel do con~telho da estado, ellas 
serão abraoadjls, Nenhum dos membros da oamara 
quer o statu. quo aenl nielhoramantoa. . · 

o Sa. Ouato~TrANo OnoNI: -Sobre a rilforma 
dR lei do oonaelbo da e11~ado eu ila\o disse ullla 
palavra ; o que quero é que o ROVerno t3x.eaute 
a loi. · · · · . 

O Ba. GoNQ1LV&a MAR TINI .nunca ee oppôz 
• 4ue o g•,veruo uaaaeo da at~rlbulolo que lhe 

Oré tambem estar demunstra•lo que os Sra. 
dAputadoa a itUe .• t responde querem uma utoph~ 
quo ni\o podem . aloanoar, pur isso que não é 
po~elvel ttUI:I no nosso pah: enoont .remuma mak ria 
com uma unidade de pensamento tal qual o 
exige . O orador não tem visto senilll a reuniilo 
de grupog formando um intoresse oommum, mos 
não. a reunião de idêas que formem um Interesse 
nacional. 

0 Sa. R . D\)8 SANTOSl-"-Nao apoiado. 
0 Sa. G1)NQALV.ES MARTINS juiga poder exprimir

se a~slm, q uaudu os Srs; dt'lpUt"'dos o têm auto
risado · pat•a ll:lLo mostt·ando a diffiouldade do; pola 
legislatura actual, se obter .o verdadeiro pensa· 
tutJnto da. nação. · . · 

No estado em que nos àcbamos dl\ animosidade 
de partillos atd cru~:~ntns, crê que a melhor 

. bandeira que ee podia hastear era a da tole
rancia e concHiaoiio. 

0 SI{. ON.ES AOHA.DO: - a po Or 
é me11tira os~n pulitloa. · 

() Sa. GoNQALV.s:s MA.a'riN~tl-Ootno é que o t;r~ 
deputado sabe que é mentira ! 

0 SR. NUNES .MAoH.\oo:-Aoho que é, e que ao 
paiz 110 deve fallar a verdade. , · 

O Sa. GoNQALVEs · MARTINII:-Ora, o . nobre de~ 
pu ta do quando fallar, h a do apresentar prova a 
desta menLira. 

Pl)tque será mentira 'I Naturalmente porque fol 
pllra Pernamb~QQ · \\m presidente que k1iio tem 

1~ 
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· agradado an nobra ~eputndo r E porque. não lhe 
. ngradnu? Não ha mUJto que elle para li\ fo1. Esp•1ro 

que o tElmJ?O lhe mostre qunl é o procedimento 
desse pres1d ente. . . . . . . · 

Ainda o governo nao tinha tido noticia da . . . 'á 

nobres dP.putad,ls aqui lhe negavãl} o seu 11poio, 
e por coneéqu~ncia o seu procedimento era anta 
facttem. 

ponder. 
0 Sa. GóNÇAiNES MARTINS insiste em qúa a 

mellwr baodt:ira que !-le podia hastear, nas cir
cUt11sta.ocias prMentes, é a da to.lerancia e conci" 
liaçiio: à ella que convinha mais nu posição 
melindrosa em qud estau1os, e lllesmo ao iutere~se 
de todos, em face dos acontocim~ntos que se 
paiJsào em outràs partes do muudo, 

UM Sa. D..:PuTAoo:-N.\o a rejeitamos, 
O Sa. GoNQALVES MARTINS:~Se a niio r~jeitão, 

. . . . - ·-
real sa este pensamento. Por ora os 11obres de
putados não têm 1i10tivo ba~ta~:~te pilta fazer 
gue!ra aos seus mrh; lntlmos smlgos quo se 

A' vista do que o c..rador aca.bn dà dizer, sem 
llypothecar o seu votu a favor de todos os actos 
dtl _adwlnlstraç~o, porque ni'io sabe ainda quflf'lR 

deixar de. dar o seu apolo ao riinisterlo. 
<>Sr. Oll.r1Uil\no O~"tont samprn entendeu 

que a dlsouasiio ni\o se acha v a Ctllloca.da no seu 
terreuo proprio. Em uma discussão Importante 
cc•mo estu, em.· que . sa dubate .. tH\. _ç~~a quaes . oa ... 
•iaeliúi · do ~atlsfazer t\s nocesetdadea . do plllt., 
convêm quo a CAsa estt1ja separadtl, ni\o por 
pequenas dlvergenolaa, q.ne divhlom nntigos e 
conatRntea all\lldtls, que profsssi\o os m'usmua 

· prlnciplos, mn11 quo a oamnra esteja Rtlpar,,da um 
prlnolpios polltlcos, qutJ d\stlnl(do . olarumonto 

omdor, <lUI\ndo ne11tll nooasli\o tum do llt• dlrli(lf 
f. C•IUIUra, 

Oomecou oste Sr. doputl\do J'Or dar uma prova 
da mnnnlra por quo encara ll tolr.ranola, fttzrmdo 

. 'lttttlncoihl entro n oplnhto publlcn o (I quo ••llo 
chnmou opinHlo publicada. O orador co11Coasa. quo 
não entond4'U o qu,, t~Ojl\ opinião publlcnda ; VÔ·ile 
pois obrigado n pedir ao Sr. daputtdo qutJ em 
(•utra. vez que fallar oxpllque melhor o ReU 
pensamento. · 

Em todo o discurso do Sr. GonQalves M11rtius 
tranapirou um pensamAnto que mostra o.tlHl elle 
é fiel ao passado do stlu partida. Ello Cnllou 
muitas vozes ãcerca da influencia quo pndam 
(llteroer sobro o paiz o:~ excessos que nppnracem 
em outra~ partes do mundo : e ft~z tantas allusães, 
que o orador não pôde dobnr de enxergar nelle 
o systema seguido ha annos, de se inculcar certo 
partido oomu unioo sustentnculo do altul' e do 
thron~, sendo considerado nnarchlsta todo aquelle 

tu;se Sr. deputado a s.ua. cobe~enoia com .os seus 
prinoiploY, e sua fitlehdude aos sous anugos, e 
ao syetema. quo segue. . . . . 

Ne11té sentli.lo procurou o meamo Sr. deputado 
oiostrar que não se trata stmão de exagAracões; 
que 11e não . quer senitô · prosorlpções : que ao 
quer lltlálmente que um partido flque esmagallo I 
A isto ndo sl\be o ol·ador como re9pondt&. O 
Sr• GonQalvés Martins uão rol explicito, não 
exemplifloou, . não ml•strou orn que consistia a 
exagerl\çiio. O orador disse oom toda·n fa·nnqueza 
4)U&l : é 111odo. porque julga. q\\e. $q dqye ~~~~lsf!\~er 

á~ necessfdade!l publicas. Se o governo seguir este 
caminho, elle apoiará, .se SE~guir outro, não abàn-
donnrá os seus principias. · · . 

Entre os SPUS npontamentos encontra um que. 
comsta das palavras por ora, p(llavras mut ha· b' . . . . 

deputtldo . dtell a entender; as instituições das 
pretencões q ne elle chamou exageradas. o nobre 
deputado mostrou-se possuido de gtaude medo, e 
recéioso de e a it ão • · 
parte, e então perguntou se niio era mais pru-: 
dente não se cuidHr por ora das. reformas. E' 
mais natur11l que as não queira nunca. . 

Não ha pois motivos para que alguam se sdmire· 
de. que o Orador não esteja do !leu lado, tanto 
tnais; quunto, respondendo a um Sr. deputado do 
Rio de J.meiro relativamente ao systema mo~ 
narchico coristitucloual, disse. o Sr. GonQalves 
Mar.tins que tudo quanto havia dito esse Sr. 
depu tudo . erão utopias, o quo lm porta dizer que 
llo paiz niio é rualisàvel o sy~te111u representativo, 
e que estamos aindtí verdes parti isto. 

curan o raspou era a gUns ts. epu a os, 
e. ao mesmo tempo ao Sr. Gt:nçatves Martins; 
principiarâ pela pa.lavra-tolel't:mcia. 

Não duvida fazer uma transacção plirn que esta 
o, ma 

que nella se tnalua · 

e&lllVR Mmprehen ido o programma Inteiro do 
parthlo a quil S. Ex. sempre pertenceu, como 
deola.rou na casa, e eegulndu uma oadêa de rn· 
oiClclillo>~ muito logioos, 'llulto hom dedu1ldos, 
conohllo a ·Del'OI!al!ftlda da .re.fo..~.rma. da leglslao~o · 
e fie el~outar · ea fleluaent~ a oonstitutoilo. 

l&ttta nrRumento nllo debc:ou de faaclnau o orador, 
m•tltu mala quandn hooteil\ um Sr. deputado por 
Milltlll, seguindo VLlrlldi\ liotnelbRnta, foi proournr 
11 llllleruuçR ll•t physiouomla entre os eatadàil 
antiROB o modAI'noN., e fet uma be\la oxp\laaoilo 

quo IIQilrtlllu\rt\o tudu t\ ordem ; aquelles q~t\ dizem 
'lllil ~~~r or11 1ulo oonvótn tratar do reformas; 
a4unllfla •1ue tOm um programma .. opposto ao . do 
plll'tltio a que o Ol'Rdor petten~e. não podsrt\õ . 
dlscorrar sobro a tdéa do justiQt\ e do t•Jloranoia 
'llll oonformillnda, em harmonia com suas id~as : 
e servlnflll~!le do 1\lê<itDo rMiodnio do 8r. ln\nistt•o 
dos negouios estt·ungiiirns, fazer .descer a idéa de 
jusLiça. e tulerancia até o seu programtna. politioo 
oppo11to ao dn t.•raclM e ao d() lado a que per· 
t•1nce ? Prut ander . pois fMer da tolerancia uma 
bandeira politiua, nt\o é mai'll do que tim devaneio 
b•lm liemelha.nttl àquellH que teve Dupuis, quandn 
pretenueu sustentar qlte a mytholngia não era 
mais do quo um systa1na inteiro de idéas e factos 
astronomioo>l, o que dou lugat· a que um anonymo 
se letnhl'~ssa de npplicat· o mastno methodo e 
raclocinto quo etnpregou Dupuis pata dem•mstrar 
quo Napoleão nuMa existio I 

l'am a~sim explioad.o ·o juizo que faz sobre a 

O ora or já teva occa~lrio de dizer a o~püslçllo 
etn que tltl oonsluarava em rulat,~t"to no mlnlstt~rio, 
Elle disse qua o u1lnl~torio de Mtll'QO at~ lS de 
Maio não Ltio lnaplrt\ra aonllan911, ma~t quo o aom
plemeuto . do mhtistt~rlo . tHn 18 dastr1 uu;~ lho 
pareceu um raoto anim11dnr, qtta devs tt~r moltifl· 
othlo n lJolltlaa do Rt\blnete que ató. t8 de Maio 
L·IUO<l Mnsldernviio 6\)1110 dtlndo OOUlJ.'IOIItU U6 doUS 
~~dnolplos oppostt~s, um rios quaas neoeasnria· 
mente !\bsot•verlll o outro. Oom effeito, ht\Vet\do 
prestado aos Sra. mlnl~:~tros · n mail)r attenção, 
tem o prn~er de oonfessar que óuvio n m~nlfea~ 
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tação de alguns principias que sablo serem os dos 
ministros que os . proferião • mas . ignorava que 
fossein !'e~uidos pelo gabinete . Causou-lhe prazer 
ouvir ofilrmar que elle é unanime nestes senti· 
meritliS... · · 

. ., 
não t~mittio juizo a respeito da revogação deiite 
neto; e não 1\endo po.isivel que o Sr. ministro dos 
negocias eetra.ngeiros não ten~a ~ma ~pinião for-

decreto, não pôde attribulr ó. Í•\lta de clnreza na 
resposta que deu s. Ex.. senão á . lutà httestina 
do minisLerio, e que os Srs. ministros uiio pensão 
a este respeito do mesmo mo~o. . _ . .. . _ __ . . .. 

No m_eio _de · todM estas· ldéas, .como ac.reditl\r 
que o Dilnlsterio tenha unidade da pensaml'luto, 
que todos reconhecem ser necessaria: como acre
ditAr que elle està parlamentarmente orgnnisado? 

· Qiuindo o orador ftlllou a r .. speito do conselho 
de es~ado , não ,interpellou o m'nisterio : nell! 
indicou a. neçes~1d11d'l de ser· reformada a le1 

consolho de estr.do e na necessidade de o orga~ 
· nisttr de _modo que llã.o contrarie as -vist.u.s .do 
ministério • . Quanto ao regulAmento , insiste em 

ue ó necASSI)riO niio 1 e artJoeudo con ludenles 
os argumentos _ produzidos oo1 contrario. · 

Visto que o miuisterlo concorda r1a reforma da lei 
aleitoral , . niio pôde ser Isto objooto ·de questão; 
FnHa porem um ponto relativo h reforma elei
toral. que_ 'DlUito convém dehtciunr. 

A commis~ão que examinou a proposta Sl)bre as 
Incompatibilidades apresentou emendas, . uma das 
quaes é importnntissima, e é a que véda que os 
nti~istros de astado sejão eleito" para senadores 
elnquanto estlverorem em ex.el'ci_oio. · Ar-alta o 
tnlnisterlo esta etnenda? As duvidas do or&dor 
são grandi)S a esta respeito. . _ . . . 

O Sr. presidente do conselho, sendo interpel• 
lado nt~ 8()1\Qdo a t•espeito da candidatura do Sr. 
mini~t1·o da guena , pil~a senador pelo Rio ~o 
JanelrCl, e do autor da let de 8 da Dozetnbro, tno 
o~n~emr1ada na oamara dos deputados, pela pro• 
VUlOIQ do Mrtrarthiio, respondeu qtle o Sr. ministro 
da guerra Stl aprr11entarla i·andhlnto como oldadi\o, 
e. não como _ ~iulstro, a que o mini.sterlo não 

t t • • 

d
etnenda · da oommlaaito. O governo está uo seu 

lrelto, maa cumpre quo sojR expllolto • . · · 

t
. Quanto á otttra oan~Uclatúra, o orl\tlor porgnn

BI'R t'n n1lnleterlo se no seu pr,,grtunm.a. da 
tolerancia 1 eu nll uau proKl'amrua rle escolher o 
marlto, e almplollhlonto o merlto flnt'll os empre~cut 
sem lnfluonol11 polltlca, entra o tli!Cnlhor paru a 
candidatura pelo Marauhilo !lo Ulustre autllr da 
\e\ de 3 de DtJzembt·o do 184.1. 

NtHin dissll o tnlnist(lrlo sobre a reforma dll 
gllo.rda \\Mionu 1 , posto \h e fosso dlrig\dn pelo 
Oi:ador Utha. pergunta 1.\ tul ro::~pulto . Fallando 

. .. .. .. . 

sobre isto o Sr. Gonçalves Martins applaudio 
· muito. que o orador parecesse hypotheca.r seu voto 
p~ra qtte a nomeação dos offi.ciaes superiores seja 
fe1ta. pelo gQverno; sente porém . qu11 esse uobre 
deputado não désse occ,!lsião l\ que o orador tivesse 

E~ta persuadido de que nenhum passo se pôde 
dt1r para regular as nossas relações externas sem 
sé acabar primeiro com taes artigos. (Apoiados.) 

estet~ ürtigos, t:\ accepção de eterno e trrevogavel, 
o que o orador coo<tidera un\ verdad~tro absurdo. 
· T.odo!\ os tratados contê_m um artigo em que sé 

taes tratados se niio po em r~mper por uma. das 
pllrt11s? Esta palavra pois i1ào exprime seuilo 
-indefinido-sem lhxute-emquanto não occorrem 
algumas ·das circumstaucias quo fazem caducar 
os trat:\dos. Mas, quando esta não fossa a intel· 
llp:eucia obvia desta pulavra, ha um facto pelo 
qual em 184.0 a Franga abandonou esse tratado, 
pois que, estipulundo e\le que os consules brazl· 
leiros e franat!Z'lR gozar!\õ de todas as lseriçõea, 
.favores e privilegiol'l concedidos aos consulea das 
na~ões mais favni'llclda.s , tendo a FranQR nessa 

• . ' 8 

Hespauba o dirAtto da Sllrvlr de Interpretes e 
eorroctoros dos capitães doa navlcs de sua nação, 
negou o mssmo lllrolto aos consule~ bra~Helros, 
o~to Cosse reulama.do invouando a dle osl do do 
ralado. · 

Accrescs quo as olroumstanolas silo mtllto fa.vc· · 
ravel11 para este tlm visto que o govtjrno .franoez 
p11reca estar convenoldo da qué a mudauQa radical 
que bouvA rl!lquelle i)alz é motivo suffi~lente para 
caducarem os tratados. Allslm o declarou seu 
orgi'i.o M. de I~nmart.ine. 

Sem acabRt' com os .tratados pareoe~lhà hnpos• 
sivel que o Brazil posso. entü.bolar _tratados de 
~:ommerclo oom naçà'l algun1a, e regular as stWl 
relações com . as outras 11aÇõês, e nem mesmo 
tomar certas providencias tendentes ll não tornar 
a sorte dos estrangeiros no Brazil melhor do que 
a dos ci<ladi\mt brazl\(li ros. 

Por esta occ1\sino tocM'â em um objecto . . im
P''' tanto nas n,ossss . relaçõe~ com as nações 
estnllguitl\s. _ Otz t•lle respetto nos . Llens d<?s 
estl'an~eiros que morrem. Tem·se querido attn· 

· buir aos consules o direito de arreoadar esses 
bens. Posto niio seja multo competenttl para trntar 

oplnlíto. E' ~ou parvcel' que no r agulatno11to .que 
trat11 dR artooadnoi\0 dos bens doa estranga1ros 

· tle!untoíl, mais Re dnve attender 1\ naolonalldado 
'-''"' herthlh'ns do qtte 1\ nMiona\\de.de _do testador; 

· So um eatrangolro q11e 0\llrre teo1 herdeiros todos 
braallolroa, quo nooealllLllldu hll Jn lnllll'VantJilo do 
COlHI UI cJa 8\1A nnl)llo 'I N dato 01180 düVII·Se rl\zer a 
arrecàuuQtlo IIORllnllo Rt-t le!R do palz, o palRs 
ntttori·lntii!B do pah: • . Qtaando poréln os llor~telrott 

. silo todNl a11trangelros, maxlme lis estt\o ouountoa, 
com toda a razilo se dAve admltth· a lntorvAnoilo 
do oobsul, e nut~to uaSI} devorn~sa da\' mui tortea 
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garantias, para o que cu~pre q~e as at~ribul· · 
ções dos consoles estrangetro~ s~Jao all}pltadas. 

Ha porém um caso lnterinedao, uma pypothese 
a provêr, e é quando os ~et·delros..: sao,- .Parte 
brazileiros; e . parta est.:angeuos. Entao é tam?•.Jm 

· saria a intervençao do consul para auuhnr 
os direi. tos dos de sua naçao, mas es a m ea·vençao 
lliio pôde ser a mesma que. devem ter quando os 
herd~:~iros slio touus estrangetrOS; Cumpre lambem 
f~.tzer distiucçiio entre og estr•1ngelros que !lii•• doi· . 
miei 1a os no pa1z, e aque e que ne 1 
para um objecto temporntio sem animo dll uella 
permanecerem. Como taes eattangeiros niio fazem 
parte da !!ociedade civil, podem estar debaixo da 
jurisdicçii.o de seus con3ules. Adovtadas estas 
distin(:ções e outras mais que se julgarem na
cessarias, poder-se-hia modificar convenientemente 
o regulamento que exiRte, de modo. que satisfizesse 
as exigencias dos diplomatas estraogeh·os. 

Agora passará a formular muito explicitame~te 
as declarações que ainda lhe parecem necessar.tas 
da parte do governo para que fique .bem deft.mdo 

Em primeiro l~gar, referiodo·se outra vez~ á 
mcdiftcação poUtica do gabinete de 4 de Mato, 
per~unta aos Sra. · min~stros da fazenda e .da 

l!ieuAo em. •o ele Maio 

PlUI:SlDENdU. DO BR· MUNIZ BARRETO, lo S.ECRETADIO 

SuMMARio.- Expediente.~ Revogaçllo de uma lei 
. min6ira. Discur$0 do . S,•, .Quintiliano.- Ordem 
do dia.- EleiçêJes de Sergipe.- Voto de graças. 
Discursos. do~t Srs. Fernandes Chaves e Rodri
guet dos San~os. Enc6rramento da àiscussllo. 

. A's 10 horall e 40 minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da antece~ 
dente. 

BXPii:DlBNTE 

Um officl() do Sr. ministro dt> fmpedo; remet· 
tendo outro do presidenLe da provlooiu do Rio 
de J'aueiro, datado de 28 do corrente, noompa
nhRt1do as oóp{as authentlcas das actas dus 
eleioõtliJ primadas a que se prooaJ.tlU a "/ de 

Novembro doarmo passado f)m :li versa~ fregueiiaa. 
-,-A' .c.om11_1issão especial encarregada da revisão 
da le1 eleitoral. . · · · 
· Outro do Sr .. ministro da justiça, accusando a 

. recepção do ofiillio r1ue esta · uatnara lhe dirigio, 
em data de 13 do corrente transmittindo·lh u 
r~qu~nme~ us asg1goados por B•:ruardo Jose da 
Sll_yetn, E ranctsco da Luz, Gaspar J:osé Freire, · 
J~!lo Ventura da Rocha e .ouh·os, que ~izam ter 
stdo pre~os por comprometttdos nas desordens do . 

r ruu a < o u , .e commun can o que o ~o-
verno) passa a exigir as necessarlris informaçoes 
.sobre ·o que allegdo os supplicantfls, afim de 
deferir-lhes como fõr justo. - Fica ·a. camara 
in tnirada. 
· Do Sr. deputado Jusé Ferreira Souto, partici· 
p~!.ldo que o incotnmodo de sua saude o mpossi· 
brht~ por ora de comparecer nu c~u:aara.~O mesmo 
destino; 

Rem{~tteu · se : 
A' primeira comrnissão do orçamento o roqueri· 

mtmtr! dos empr.egados úa thesouraria da proviMíá 
em 

paragraphos da let ·· provincial, já o nosso órQi\· 
mento estavi\ publicado e em · exeroi_olo . 

V áridO . em execuQiio o novo orQameoto, quando 
teve conhecimento deste aoto legislativo, niio 
hesitou em couth1uar a observar a lei 'provincial, 
pCJrque, poRto niio duvide que a mente do coq~o 
Iegislàtivo fosse coodemnar uma doutrina, nao 
Mhi\'Va comt11do bastantemente claro o modo por 
que · esta · leglslf\Qiio tiuha ~ido feita. Niio . póde 
usseverat se a lei ~ubsequento tinha o meemo 
peusatneuto, ~orque não tem eu) suas mãoa uma 
çópill da lúi provincial i uu•s atlirma que proceueu 
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neste A commissão, diz o orador, faz votos . pela 

pacificação das duas r.epublicas ; mas ou entendo · 
que a polltica da impedú nii.o · se deve cl.rcum· 
Bc.Jt•evut a es~a J)olitica .de inercia, a essa pplitica. 
que se limita a demonstrar unicamente desejo!l, 

. . aclflcação do~nellas repu-
blicas. E' s11bido que temos graves interesses 
compromettidos nas questões daquellas republicas, 
e Elll entendo que a commis1:1ão devia ter iudicado 

. • · · - · . rota esiie os 
apocrypha. · . . nossos · interesses e · as nossas eonveniencias. 
· Se estivesse p~rs\\adido de que o . acto legis· . Entre éssas . con"enienciall deparo com ti indepen-
Jativo r&vogavn uma. lei que não . existia, de certo deocia da. republica Oriental do Urugusy; isto 
tll ria obedecido. Talvez fosse a sua conducta niio só e rls convt:lniencia; .como de obrigação. 
orronea não tendo como rAvogado o orçamflnto · Nós estamos ol>rigauos a garantir a independencia 
subsequente, uui~ et:a ella tl.lba de sua convicção ; daquella rapublica pela convenção de 27 de 
além de que, quando con.tinuou a cutr.prit· . o Agosto de 1828, em que coneórdàmos ; ahi não .são 
Ol'çanu~Jito da província; não . ao ·· deixou levar simples palllvras~republica Orilmtal,- mas sim 
unicljmen~e pela sua. Qpiniiio individual, consul- a realida1a que essas palavras encarrão ém si ; 
tou vâri:1s pessoas, e entre f<Btas aoS;·. Antão mas esta realidade. dar ;se,h•l ac~tso ? Ha . alguus 
hoje minis~ro da marinha, que declarou que o factos que fazem SU.!:ICilar algumas duvidas a esta 

· · · referia res eito. · · ·. ' · 
ae orçamento da 1814, e nii.ó. revogava o subse· . · · pr•metro i:lr .s1 o o s · · 
quente que estava em vigor . . . . . · . dido. por Oribe. As forças orienta~s no ex~rcHo 

Quan(jo tomou conta da administração da pro· de Oribe silo tão diminutas em relação à~ foroas · 
· · d ' ida immensa e de Rozas; que o seu . numero não · desmente a · 

nestas . circumstancias . 11ão devia temerariameti e · mttt a nsserçao. -
suspender um orl)amento que julgava leg••l, porque deixei e1n minha província, pelos quaes mostraria 
não podia entender que · a prohibição do ucto da . com toda a evidencia que ainda hoje o poder do 

. éa ar l se estondosae a uma lei que ~ão Orlbe e sustentado no Estado Oriental quasi só· . 
existia. Não quer dizer ·que, a e so re ax.aJJ e • 

. itlnerarlas . na . &Ufl pro~inola se achti bem esta· O segundl> facto ·. é que Oribe ·em tod11 a sua 
belecl~a, pelo . contrario en~ende que . astá mal · correspondencia officlal usa da linguagem que .só 
reparhda eobratudo na eslra.da do Parahybunn, eo1prega . um subdito de · RosatJ ; toaa a sua 
e espera que a ás&embléá provincial B re~orme. · correepondencla coineoa por esta . ))brasa mu!to · 
. · Não Aegue u opinião enunciada no .senado .de conhecida- Morrào os unitarios.- E' sabido que 
que devia Jazer-se uma · lei rlllolarandl> que . o · essa · d\vis~o- . de partidos éntre · federalistas e 

. gov:erno · !la.. provlncias pudesse julgar ravogada · unltarioll só se dà ua . repllbllca Argentina, pela 
uma llli que ti"Yesse Aemelhànte oom outra lei que r"~itu ele que esse teri'itorlo é ,com~asto de diversos 
tlves11a. s1tto ravog1tda., porque julgl\ que este territorios, mas não pôde JRmats ter lugar e!D . 

· arbHrlo s~ria perlgosisl!llmo. . . · · uma .republica que e composta dA um só t. errito. no 
No aenadu notou-se que as lol~t tia provlnoia de como e a republica Orleutal. Quando Oribe usa de 

---~ftrrw-cnlttr-têm--mro---eltvtanrlHI11Httrnr-1Wrta-lr8--l----cQfl1.a--,l-HtmgtJm que s6 . tem appll caoiio ao sys tem a 

ORDEM DO DIA 

~~~ra etu dh.~auesã~ · o parecer que annulla as 
eletçoes de Sel'gipe. · 

· O Sr. Burceiios pronuncia-se colltrt\ o 
parecer ~a oommis.ião, sobre o qual faz algumas . 
obser\'açoes. pal'n mostrar qué .nelle · existem in · 
exuctldões qüe o leviio a apresentar uma emenda 
P,ara ~que sejão recoilheoidos d~putadol:l os Sra. 

· 'I olxetra e Oarvl\lbo Moreira. . . ( 

rompa 0 seu diSOUCSl) por ser Obagadll a bo1·a ·Üa 
segunda parte da ordem do dia. · . 

· · Oontinua a discussão do \'ato da gracas com a 
emenda do Sr. Marinho. · . 
. Acha~se presente o Sr, ministro da guerra. 

. O Sr. Fernundes Onuv es VOtl\ contra o 
· pto!eoto dt) r~sp~lita a f11Ua do tbrono por varlas . 
razoes. A .prunetra veill a sea• porque ua parte 

d
em que se trata das relttiJões com ás t·epublloás 

o Prata! a couttnissão ni\o intlioa a politlcn quo 
o
1 

orador Jlllga que é conveniente aos intert)tlBeEI do 
~perlo. . ·· .· · 

de governo da republlcà . Argentina, . parece de 
atguma sorte que ohodece áa lnsptrt\ções de . 
Rl)Bll& : qutmdo elle d\z-Morr~o os uniLartoe,

a rovar o ·e stema 
· contrariu so da coufederação ; d.á ugar a sus

peltl\r·se qu(l algum de81gnio existe de federação 
do Eotodo Oriental A republica Argentina. . · 

O terceiro ftíoto ó que todos os acontecimentos 
notuveis do Estado Oriantal, ni\o só aquelles que 
dlt:tlm rel'lpelto t\ lntorvenoi'io de nações eslran· 
Reiras, mas taotbem aquelles quo se ~asllào na 
fronteira · da mesma provlnoia, · são lt~vadós ao 
conhecimento de Rosas. Isto p1\reoe de alguma 
sorte oonflrma t· a suspeittl. de quo Oribe óbedeoe 

. ao principio segui<to na republloa Argentina, de 
que Rosas · vem a. sér o unioo encarregado dé 
todas as relações exteriores daquella l'ep\lblica . 

Finalmente nós ob.sarvamos que quem roprésenta 
aqui oH Interesse~ de Oribe vem a ser o ministro · 
da republica Argentil1a. · · · 

Tódos eate·s factos me fazem acreditar, ou de 
alguma sorte me induzem á suspeitar que ~os.as ; 
se . não t.~rn 1.\\I(llm projeeto s~rio a respett? da · 
r11inom·poraçi\u do Estado Ol'le~tal . á repuo~íca 
rg~ 1 na . tem · ao menos o de!agnto · de e.xet cer 
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que a política do Brazil . a respeito do E~ta~o 
Oriental não deve ser .aquella que a commtssao 
indica. Prn ·seu projecto, pr.•rque n.ãn é. com. V(~tos 
e com simplas desejos que se dHfendtlm os duettos 
de uma nação. · ·· 

trar as vE>xações e .as arbittàriédades a que OHttio 
sujeitos 0!-1 brazileiro~. Ms _Estn~os Orientâl'~· e 
para provar QUe il poht1M do g:tbtnetl:l na contbnda 

' 
para proteger os inierésses d() :Srazil alti c<nn· 
prnmettidos. .. .. · . . . . · ·· 
R~-?cordemo-nos ( continúa o orador) de que a 

~~rança· mandou uma esquadra a Lisbo1l por terllm 
sido prilsos dous subditos rrance~es inju~tailH\nté, 
que ess~ llSqU·Idra~ forç•)U. o TeJt•, e !lRO cessou 

. as host.ih::iades ~enao depms que D. M1guel man· 
dou soltar o::; francPzes pre!lot:J, e os indemnisou 
competenteu1ente. Recot·demo-no~ dfl que houve 
grande discnrdia entre a França e a Iuglaturra 
por causa de violenci~s cornrn~ttid •1s pel"~ frat!· 
cezes contt·a .o con,;ul m IP-Z Pntchard t~m rllhlh 
a que e"SBR dissericões uão S(! acabárão senão 
depois que a França se . resolveu a dar uma · 
indemnlsaciio R esse consul. E' Rssim que fllzem 
todas as nações ue têm consciencia da slia 

· m1ssao, que m . consctencJa a pN ecçao que . 
rlevem a seu:~ coucidadàos • . Eu quizera que o 
Brllzil tomasse limá attitude r11speitavel par" fázer 
respeits.r eftlcazmente os direitos dos nóssos 
pa r1c os. . 

0 Sa. VJL!i:LLA. TAVARES:- Estâ fazendo oppo~ 
.siQão ao tniuisterio. · 

O Sa. FERNANDES ÜHAVKB : ..-- Aindll nãó disse 
se estava ou uão ligai.lo ao mlnist.,rio. 
. Ha vulgarmente entre nôs sustô do ptider de 
Rosas ; SfiUll agtltltP.s, SI!Us parthlarios têm tratado 
de inocnlnr isto no Btazll ~ mas eu creio que 
este suqto não tem . f~ndamentll alR~m aerio, se 
olharruos as . oousaa de . perlo. (ilpoiadó.f.) Nilo 
é a Inglaterm que póde faZPr mal t\ rj!pnbllca 

es ; 
o Brazll C·•m 11AU ex{lrcito, é o Brazll com· a sul\ 
alltuhça num o Paraguay, alllnnça .que peloB seus 
lntel'e~ses é obdgado a furnentar, nilo consentindo 

raoilo Ar~llntlnal. Emquai1to essa. ropubllca estl vor 
de . pArmelo entre nós e Rnaut~, nada devemos 
temflr de Ro•11s. E' prPoiso flUe lato 8t1ja oonhR· 
cido pelo paiz, que a uoçilo nAu recue dinnlft de 
&f'Us dAV9t'et1 .. Não quero dizer ool\l Isto 4UA . t1e 
fRija a ~ltlerra a R•lSU!I~ . qun nos ctaolar"mos contra 
OribA, o quo f')Uero 6. que no8 arrnemns, qu~ 
tut-tilltJUtlmoa as praças rronteirRS do Riu Grol}ile, 
que Rugm,~ntHmos o. nosso exeruito e marinha, 
e depois tle collocados nestü attitude, apresen· 

. tamoa !18 nossas r.Jcl.lmaçÕtiR " Rosas; exijamos 
delle satisfação dos nossos dlrHitos su:.tenlan · 
do-os mesmo · com a torça quattdo · is to seja 
preuiso. ··· . 

A soguildt\ razão pela qual tllmbem não posso 
coucordur cotu a collJU:Jiflsl\o é a intt.lltigoncbt 4 ue 
elle liga às palilVraa-justiça a tolortlncia politicn.
A commit>siio entóntlo qtle a respeitó de opiniões 
CIU.Ia um pôde .ter as que qulzer: é o ponto nLé 

1\ () . ' • 
dt1 empregos, n esse ponto não admitte tolerancia 
alguma, ella quer que os empregos só pertençao 
âttUelh~ s que pertencem · a\ oplniiiu dominante. 

O Sa. RODRlGUES nos SANTOS:- Niio l1poiad o. 
O SR . li'J!:BNANDEB CnAvll:s: ...,... Diz o nobre de· 

\}Utatlo que mi o é i ~ to l'xacto; mas diga-me qual 
e a . razão por qtte cbnrna no SI'. AurE<liano -um'\ 
vlotitna con'iügrada aos seu1:1 adversarios? Qual 
n razi\tl por que os nobres dnputndos ptlr P e t· · 
namhuco M U\fl!.ltri'i.o tão enfndados contra o 
governo pllt' CEÚtflu. t.lti te1· sido ptú·a a lli nom~udo 
o Sr. Vicouto Pires dt~. Motta? .Estou Oi;ll'to que 

Sà fossA nomeado para Pernambuco o Sr .. Obicborro 
. d_a Gama, e para o Rio de Janeiro o Sr. Aure

liano, esses nobres deputados talvez se não déela-
rassP.Ifl em opposição. · · 

· O Sa . NUNES MAtHIADO :- o' 

O Sa .. U tt BANo : "'- _t\gora o reverso. 

O SR. F&aNANi)&s CHAVEi :-TalvPz elles dis
sessem q.u~ a politica ~egti.ida polo ministério era · 

' ll JUS tça e o erancü&. 
O SR. NUNES MACHADO:- Apoiad.l. 
O Sa. FERi-aNDEs CHAVES : -Mesmo pelos 

apoi11dos quo acl\ba de dar o nobre deputado AJl 
entendo que toda a questão vérsa a respeito dos 

. ett1prego~. . . 

O SR. RouatGuEs DOS SA.NTOs :...,... Não apoiado ; 
poço a palavr~ para respoúder. · 

o Stl. FERNANDES CHAVE~ :---Os nobres depu
tadt•-; enten~~>~n q tte .o artigo da constituiçiio que 
man•Ja arlm:tttr s · ' - · · 
P!-1 lico~s tem o~tra dittarença que os talentos e 
vartudes, que fo1 só ascr1pto. para o seu lado, e 
que nós outros não snmos lllhns do mesmo ai, 

ua d~vemos viver o 
éonstan emonte fóra d,, tildas as posições offioiaas, 
ainda as mais inslgniflcantqs, · · · · 

O Sa. Nu~ll:s MACHAi>o:--Faltnu-nos ainda. fazer 
. . - - . 

.. O Sa. GóEs :..,...Fizériio cousas peiores. 

O Sa. FERNANDEs OH'Avs:s :-H a coueu mais 
mo !ern a e de melhor gosto, é melhor uma revo-
lut;no do qu11 uma daportuçilo. · . 

. Dizem os . nobr.es deputados que o systema de 
ex~lueão foi mais Ct.lmpleto durante a8 adrúioJa
traçõ+'ls y~rtenóentes a() meu .lMo, do que durantA 
as adnneustrações . pertePcent11s ao lado dos nobres 
deputados. Se ooli1p1.re.r. 'os aoto,j das n.dmlnls
trações de um e !ouLro lad•', creio que se . ha 
de. rtlcotJbllcer r na esta 1ro olii ilo ou antes 
mpu ao o, n o r:omp o ameute exaota. Recordo

me que no tempo em q•le n meu ladC> G!ltava . 
no puder, na depntaçiio de Minas vlnhiio alguns 
deputados, cujas opinlõos erilo o ostas étt do 

O Sn. NUNES MA.oHADO E OnTaos SENUOREII :-
Apoiado. · · . · 

O SR. FERNANDEs . 0HAV&<I: -Hoje nilo vejo 
n~aqutlllt)i banoos um liÓ deputado. pertenoante â 
oppoeit;il() ordeira de Pernambuco. 

UM Sn. DKPUTADO :-A provi nela qun digl\ por 
que. 

O Sa. FEi\NANDJr.!4 0HAvms ~-Tal é a t••laranola 
dos nobres deputadús (apoiados) , . que elles nem 
quet·en\ tolerar um só de seus advarsarlos. · 

R~cotdo-me que .. em . outros tel\t~os ee faziilo 
alguma~ t emnções de juizas da direito~ mas nunca 
essns remoções ehegàrti •l .11o exc~aso que se 
obsnrvou do h a 4 anno~s . para câ. 

O Sa. Fa.\NÇA LilirtE : - Darão-se atê de
uussões. 

muito se dissflsse ctemissõés1 porque tê.m hn vldo 
t..lurautê estes ulthn•'S 'L ann••s magistrados que 
tê m Rido removidos ~ete ou nove vezes, taes são 
o~ dous SPnhores Snyi\o Lo bato .• • 

O Sa; FaANQA Lll:n·~n :-E elles não se corrigem •. 
( Risaàas .) · . 

O 8\a, It' n:ttNANoE!'l CnAvsts :..-. Oroio que as pn· 
lavt·us qne aoaba de proferir o nobre deputado 
se t•oftJrenl uo goverun i é o ~ovérno que . nlio se 
Clll'rige . (IHsadas.) I-Ia ma~istrados que tétn sido 
de01itti1\0~ pfll ll HUQ intelhgenoia, p'olll SUQ pi'O· 
biutu.lo, pulo t:>eu z~lo p~lo aerviço publlllD ; uilo 
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TIOS!!O descobrir outra razão na remoção do O Sa. FtaN~NPBS <JiiA.'(E!J: - Afnl\11 · bem que 
Sr. Ferraz e do · S.r. Miranda. Duranta estes 4 . quem me ac 1ba de des.,fia.r é 1.nri nobre dAputado 
anmis as remoç~AS .niin se faziào !'ingularm!lntq·, tllt"' 11pr~sfluton '''~ •laSI\ um · rn11ppa contendo a 
mas em chusma., lerubro-me qtte o Sr •. Galviio. de estRtistica criruinal. Ja4uella pro v incia ; é dessa 
uma · assentada a.Urou aos lobos oincl)enta juizos · m>!::ltna estatísticA que eu .vou tirar alguns dBdos 
de dlr. · ~ · · · · • . · · · • ~ · liA fazia itos 
qué ·aqui tanto !ll'Opugnava pela establlid&de da S13ils adversario8 . não tinha. grande !und1mento • 

. magistraturil, . (J.!_le se arrepiava aq~i ta.nto por Disse o nl1bre deputado nessa discussão, a que 
caU: . de .nmoçoes faltas p~·tos mimstertos que me refiro, que · o ultimo semestre de 1844 aJ)re-
eriio. OJlpàstu~ · - s~ntava o numero de 48 a.eaa!'.slnl\tos ; ue d 

0 ss; BBt.Lo:_; .E foi elle 0 primeiro aue disse pritrteiro semestre ilo anno seRU n e e , a a 
que o aovern .. Cl não tinha· d_ir. eito de. remover J-Uiza~ em · rAsultado 46 Silsassinatl)g, e o Segundo se· 

"' m'9stre 28 : e. concluio que esta oHfterflnQa que 
municipaes. · · do ultimo sAmestre, dQ vinte e t11ntoe assasilir.atos 
. O SR. FER~ANDES ÜHÀ.VES :-. Jà se vê pois, por . de manns para o 11emetJtre anterior, era ums. prova 

esta poquen~ co.!''P.aração, que no àjuste de cout.ns · dt\ boa moralisaçiio em que e~Jtava a provin~tn de 
as provas na.o a ao mteiramente cunha nós .. · Pernambuco, a da boa admini shação que então 

O Sa. VtLBLLA. T.\vÀREs:-Entiio .anda umil. couaa dirigia os "egoeins. Mlls o tlobrH .deputado es-
t (.R . d ) · . queceu·se . de diMr á cauuua que t~Sle mappa não 

pela ou r a. •sa as· com prehsndia o a crimes de alguns llUt'roe lugares, 
O Sn. F.e:aNANDEs .OaAvEs: ..... os nobres deputàdbs como lguaras~ú. Flót'es, e não sei se Bonito ; 

gue nos·reprehe.ndliio da !leguírmos o systema de ésqutlceu ·se ua comprehentler nes1u\· eatatistica '11 
exelusão, parece que devi · · ·· · · · · · a~a 
da sua admltJistraoiio essa censura que nt>s irro· administração. . .. 
gavão. · . O Sa. VtLBLLA. TAVARE9 :-Prove a . e:dsteilcln• 

E' To: - Deixando tudo montado · delles. · · · 

intolerantes, . permltLi qu~ vos dlga:- Ser!\ eAgUir oitdo·sé tis nomA!i de todas as pessolls asRassinadas. 
· o principio d~ juetlQR e da Lolerancia derrubando, 0 Sa. VlLELL~. TAVAREs ~ -L~1go,· é verda_de .? 
anlqulllando um pa• tido intéll'o, la•'loandrl·o fora 

. de todas aa posições officlaes, condeamando·o .ao . · · O l:)a. lt'saNANo&s Otu.v~~:s dlz que· rti\o se vida · 
ext.umtnto, VttdandO·lhe . RQ ütfiíi.R, .teixando-lhe perllnte u publillO; aprtl&o.mtar . factos desta. ordem 
apé1.1aa . 1dlbrrdada da palavr~. e isto mnamo no . P"U, dufe11der um1L adü\h\lstraçdo como a do 
melo de multas dlfficnldad~s, debaixo do pretexto· · Sr. barA.o da B •a Vi-'ta llé eUus ndu fossem 
de q1-1e · este partido olfrava·ea no doinlnlo exclusivo verdadeiros : mae· uito dilvloiart\ . deslsttr d'l sua 
de uma f~&mUia, qnan<lo 118 nobres doptltRdo~ aablilo opinião, uma vez que e9sú8 ft\otos aejãó refll· 
que essa famllla ntlo Unha em Pet'nambuCtl mais do tllt.lue; . · 
que um;l _ influencia lt~gltlmtt. lilfiilencia l.jUe lhé · o ijk, . v1r.1u:..t.~.: T.wAn.~s :-Q·I\em accuaa ·d\\Vê 
davãa "'8 ti · 
numerosa; . rica, e anjos lllllmhros, ('U tllRU'l& 
dPlles ocoupavllo poaiçÕtlS ltnpor~a.n~as üa aocla· 
da.de ? Di a o nobr~ deputado se ara dum\n\o 

... I 

dividida em raztlo rln dlnraldade de opiniõos oJUe · 
&oRuiilo os a••us mernbru·s. quando VHjo qne nna . 
posições ot'l\ciR1111, lJIIil om todoR os empregos d~s 
repartl.;ões do .PernnuJbuco havlll apenas 1·! e111 · 
ptoF(adoll Jtertencflntel\ a esta f1uniHn. 

O ~a. Nututs MACHADo: - Nt\o leu o Lidadot• 
monstro. · · · · 

O Sa. VJLELLA T.\vA.as::H- Tt~lve:.. houvesse 400 
011 500. . 

· O Sa. l~&R~.ANI>J;H OuAvs;~i- Ocoupavão ,i11tt
gores entre 51 commatadantt~s da ~uariJ~i naotonRL 
Eu digo isto otn virtllde do um fuibet" que a·1ttl 
tenho, · que não vi 11inda reJutRdo pelos tioures 
d~ putad.os, ou pelo partido. a que pertencent '. ~· 
vista d1sto~ lJÕdó·se di~_er1 quando tlSS>I . fauultn 
o ocupa v a tao peQUMlO numero de êmpregos, que · 
alia .ex:al'cia em Peroamb.uco um prudotnit~io ex· 
clustv~ ? Isto ni\o foi ma\s do que Ulllll. JO\lla que 
o parttdo praieiro explorou, e explorou muito batn, 
s meo e para · asaore 1 ar o par 1 o 011 earo a
guel.la. provinain. Ser!\ seguir IIS pl'incipio~ de 

· just1ça e tolerancia nttribuir •I delebco, attri buir 
mesmo a conui vencia do Sr. barão da Boà-vr~t!\ 
os crimes commettldol\ dllrl\nte o temJ)o . da t.•tla ·. 

· admlnistra9i\o' Os crimes durante as adminh~tra
QC!os. que se seguirão augtneutarào nt\o eó em 
numero con\o eu\ atrouldllde; se os mtbrós depu .. 
tados q,uerern, eu lhos darei alguns .e1Jelo1'éohnutJtmi 
a . este reapeito. · 

0 Sa·. VJLELt.A TA.VAamst -Queremós. 
o SR. I.iOPll:8 .NB1''\'0.- Pê. 

· O 8R. F.~RNA.Noills 'OuAvsa pasl'll\ a citar alguns 
ftlcttls pllra provar que durante as .admlnlatr.•e.;õas 

utttorl•lreil. A dtt ~r. htlt't\ol dll B"l' Vista ta .cotn· · 
U\t'.tlert o . uta H · or mes. . . · · . 

Eutr t!l~&nti> 111lo quar timr contra llB _ admínls
truçõ:lli1 dtu·autt~ as quaae se prati11Ari\o tutJs crimes, 
c\ oonulust\o '\ue uutr··,a SrR. dt!putaoioe tê in tlra•Jo 
únntri\ a a1.hn nistrnudo do •ilest'tw barão. Nilo é 
ai·gtU\II~nto sa~uro utt-ribuir a · um1\ nntoridallà 
tn'HIIU~ tlll\ que . ui\u tean p11rtll, e tlue, lougu de 
approvar , desapprt~Vl\. 

::lurt\, exclanut o oratior. aa~u.ir os prinoipios dé 
tol.,ráncll\ e de j U'lti\.l'' o q Ullli tlcarenl tlil nóbràs 
dt~pttta~los de injusta e iutulurantú a adtninlstraQãO 
do uunlo tia BJa Vi:Hil, que durante . sete ant\os 
o;ó Iuz 37 tloú1issuus, quamlo vem aqui elogiar 
HS ndrlliHh!Lrações subatJqttuutus qull tlzerâó 650 
dom i i!\Õils ? · . · .. 

O St~. VtLELtJA TAVARn:s :-o bariio da Bua· 
Vtsttl havia <le o.lemittir. os seus 'f A provinoia 
estava tll•)nttv\!1 rio s~ntido do seu p11rtio.lo. · 

O Sa. F~>tu{ÀNOES OuAvES :-Agora muito se 
·- · " · · ' r u o Sr. Teixeira · 

dtiúliLtio ülguna empregados\ ·~ mas quan n \l, e 
f~z trasant11~ u tantas dtlmlssoe~ em tros t\tl\s . 
au l1111 de pne\'1\lt a presid~nola ao ~r. Ohioborro 
niio achl\ràv oeusurQvt~l o seu. préct~dhuat\to, pol'f!Uil 
ltessa . tempo ti•llu\o 011 Sra. doput~dos oomploto 
domlult~ am Perunmbuuo. · · · . 

A . lJrupc;sltll de faliu r no Sr. Teixeira, o orador 
dii'B 'rnltttlvatnanta ll•l patlldo ljlle.flli: um Sr. de· 
ptJttu\o para qu11 o govarno lili\ut.l~stle rt~sponsa- · 
hilitit\r totlue os empregadt~s \ll)t\tra os quaes o 

·Sr •. · Telxeiru lttnoou · gravos nocusaQÕI'l8 no s.t>U 
relaL~)rio-qué não se póde tal,ez açoUI!ar mmto 
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de leve o Sr. Teixeira n:~sse procedi~ento, porque 
o orador leu alguns jornaes perlencenlnf! M lado 
dos Srs. deputados . _de p,,rnambuco, ou que pelo 

. menos estiveriitl ligados com elle11, e · por conse- · 
quencia devem saber e;;tas cousas a fundo, que - - . ' 

o lado a que o orador pertimce tinha entrado 
em um convenio ignominioso ·com o mlnisteri.o I 
(Apniados) • . Não será isto um insulto tanto mais 
gravll, quanto todas as explicações que. se dérão . 
na catnara forfio sempre calcan4o. a mão sobre o 

s a o . 

O Sn. PaE&lDKNT.lt :-0 orador f1llla baixo, e tantee pl\ta se gabarem de terom seguido sempre 
.não ouvi a proposição... · os pdnoipios de justiça e de tolerancia, pelo 

O Sa. Nut<ES MACHÀu' :-. - contrario esl · · 

ALati:-:s s~nosEs :-E' um insult•'· (Apoiados.) o 66U rilinisterlo dtJ . 2 de Ft~verelro nem sempre 
o sa. AauunA :-. · Nilo · compràmos votos a · so obsorvarl\o o~ pi'lnolplos da justloa paN · com 

I 1 o Indo a que . o orador ·pertence. . . · · . 
patacões. (Oh 0 ~I) . · · · · . Ora, quandos tôm aido llollconheoldop os prlnoiplos 

O Sn. l~'RnNA~blil.- OiiAvít!l :.;.;..lilttJ é aOrriHilgo ! · de JusUoa o do tol~r.ancta~ qttund.J o. governo 
O sn. P"t~:HlDRNTll: :-Ordem 1 orJetn 1 aimuncla uma poliUca conducente ·11 regeueraoao 

àtltl priuclplos, como é que os Srs. dt!putadoa se 
O sa: N1JNit8. MA.cuAuc) (com (ot·ça para o rooúa.llo a arolllr uma poUtlca dt~sta ordem ? Quando 

orador) 1-0hame~mtl lato là f~ra. DlgR·me Isto a tlo•~ledll•le uslt\ · dssmont11dl\; quando ella · e11tl 
1~ fóra. . . . dlvl,lida t~m dous campos, tle oppresaores e opprl· 

(V'vcu, rcrClamaçlJos , griCl14 dQ orddtn I cobr~Jna mldot~, o o miulstcrlo . qner .chamar todos os 
a v · . , . azUclroM d cuncor.JIB; quer que \olloa soJilo 

po11toa dob111xr• · da prot~cçAt' d() anjo tutelar do 
· O Su. l"IU\NANi>tca OuA.vttiJ {Jiartl 0 St·. Nune& lmpHrlo, ó enldo que nesaa tarefa ti\o grnndio~ta, 
. MtJchado) :-0 senhor ostt\ oom ft~bro. (OJ•dem I tilo .Rlorloen, os nobrt~s d9 putar11)8 o deenm· 
oJ'detn 11 · 

O Sn. NutU1111 l\1.\0U.\DO 1-Se V. Ex. • Sl·. pro· Mns o que t••m lt~to de ndmlruv , l, sá o orador 
eldtmt..t, '"'l' J(lll'tU\to oli uoaao11 dlrollns, bel de dn nlguma sorte vlo quo o lad'l topposto jl\ tom 
gararrtll-oa. (OI' I oll I ord11m I OJ'àtttn I) vintiO t\ casa rouogar o aeu pe_11Bi1Ultmto f A!nda 

( Oru~lló ·U or capaJ'tds d ·as t•cclama1·1J.tJt: C1 hontom um Sr . . doputaJ ~l por Ml•: as dlsHe que o 
r mlnhsterlo · do 2 de FeveNiro .u \o tinha uma 

aftnal o Sr. }Jrclridcrntll consligud l'dstabelactJt'. a polltloa, ou pehl menos nãu lh'n o nhecla. E não 
0 ''dsm.) tt(Hiiou u latlo a qut'l pertence &&14e Sr. deputado 

O sn. l•'ii:aNANi>tt'l OH.\VltS pnssll n Jemonatrni' nquelto mlniRt~rlo durtlnte qutttró nonos 'l Se esse 
que a pi'tlpoliiQt\·l p••r· elle t•upetltll\ 1 e lnn~•l rtó mlni-.totio ntl'' tinhtl nma polltica, nilo tinha . 
ser Insulto, ó ôi'Ul(ldoxs e muito C0!1HtitUol,mul. prlnoipios; o que dovll daqui coucluh· ·se? Quo os 

· Pela ooniitltul~do quem reprtH!entn n nlt~~o são 8rs. clepulatlos apoil\riio pessoas, npolàrãr> pusl· 
o in1perador e a ássi'lll))lea gE~ral : os 8rA. drpu· t;Õils, llpoll\riio intertJsses. 
tados não t'azein mais dtj que uma fraéçi\o du Mas tem-se t•xprourtldo ao \a·do a que pertence 
oamara dos depnt.nri(l!h O quu ellos repr1!11então o orador o niio ter adoptado em t81•1 n polltica 

. verdndeiratnente si\o as suas re!.lptJctivns provinclas. que hojH admltte, n politica da oolloiliação então 
A con~tituiçiio suppõe depois que os dettntadus onuuciada pelo mini~tario. O orador podia t"ambem 
estão reunidos nn eamura que ha uma trans· porguntar aos s!lnhores a quem responde, por 

· mi~são de seus direitos de uns para com os outws, qu~ razão . em 1848 . niio admittem s politioa que 
pela qual se julgão. babilitadus para iuterfol'it a dllfnnderão om H:li-1. ·· JQ. se vê pois que este 
bem das differeutes pl'ovincias, e volnr no sou be m· ar Utntlnto ê fmco Ol' · 

· · ·· . . u · o e que e e o a pro· · apparente couttaLiicção do - partido a que o 
posição enunciada . M casa, que lht1 nãll parece orador pertence se explién co UI summa . faclli~ 
susat~ptivel depuis dâ expliéoQiio (jUt1 !\Caba de dnde. · · . . . 
uar, que qúando não sej•l tJ:J(t\cta no menos é . 011 pBrtidos ni1o se concHião ~unndo estão na · 
Slltlsfactoriã . . • · fo1'~t1 do sua exageraçno; conoilliio-se depois que 
· Ni\o hl\via pois motivos p11ra col\sidorat esta · !Jllos se lêm cotllbathlo, dnpois quH têm esgotado 
proposição lint insulto i póde Sl1r erronea mas uão umll parte do sua eu~tgla, dopohJ que se . têm 
offouaivu. · · mndith:adcl com o tllmpo • . O rnundo está em 
. Visio que se puxou a dlstlussão para este liido, cot1tiuuo . mar~ha i iu-1 necessidades de hoje nilo 

o orudor pergunta cilmo à que oa .Srs. deputados si\o a~ moflmas de lllliÜtHil : as oircum~:~tanclna de 
que são ti'i.u su!.>ceptivt~is pud 11tão soffror oom todo hoje nilo silo a~ dn vesperu, e o espirJto humano 
o sangue .frio tun Insulto que hontetn sabio dn ó obl•igndo a aoompilllhnr estas modlfioac;õeil que 
bClca do Sr. Urbano (ctpoiaàos); dizendo-se que o tempo trnZ; e do mesmo modo oa partidóit 
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deixar -de seguir o movi~ento das 

· mpls tolera'nte, e que uio P.odem haver adveraarloa 
que exljdo menos do mlotstario.. . .. · 

Agora exporá a terceira e ulUma razlo por que 

Vóta. deAtó modo porque o pro)eotÔ nilo lndion 
uma polltica clara, não cootém nem um voto de 
npprovaç~o nàm de reprovaoilo; contém npenas uma 
poUtloa dCi duvlda_, uma politlca de suspeita. 

·Não ba pelor eatadó do que o de duvida: é um 
d&sarrS~njo completo do ayetemo, porque nem ati 
Cllmàtaa nem o minlster1o sabem o que devem · 
fazer. Isto foi reconbecldo pelo !dr. mtn\st\'o dos 
.neRooios estrangeiros, que julgando lnsupportavel 
a âua posioão, declarou formalmen\e â oamara 
qu.e qu.erla. uma soluoao prompta e clara. Entende 
que a.ss.hn ~eve ser, e que a · nuliotia, se a político 
do . mn1H!term lbe cou vém, deve dar-lhe o seu 
apoio,~-- d~ueftar-lh'o no caso contrario. . · 

A .comnussao porem não o . entendeu ass1m; 
eUa estabeleceu que o tninlsterio seguia uma 
politiaa muito boa : o relator da oommisaii.o disse 
que ns intenções do ministerio não podlão ser 
tnelhore14. · Se pois áS intenções são boas e a 
politica excellente. a conclusão era qua a com· 

· s ao sse o seu apolo; mas em · ougil 1s o ; 
.a Mmm\s$ãó declarou que não podia dor o seu 
apoio porqU& . Ól! factos a não levavao ü esta 
oonclnsão, assltn cotno · tambem não a levavão a · 
dar ut:n \roto dt) reprovação. . . 

l\ias QUilOS forào OB factos Q que a commissão 
se rafério ? Falta d& u~idade . no pensamento do 
mlnisterio; falta . de eoonomia âos dtnheiros 
publicos, nomeações h.npOliticas. O orador crê 
que não se podlão spontar factos que eu'Volvessem 
oontra o mlnl~terio uma ncousação mais directn, 
a eouetusiio pois sedr& um vo.to de reprovaoão, 

' ',1'0110 1 

tanto assim que alguns senhores do lado a que 
pertence a commissão, estabelecerão estes mesmos 

· factos, e tlráriio uma c<;inchtsào éontra a eommlssão: 
elles niio darão ao ministerio um voto de hesitação, 
mas da reprovação. . . · 

Para o orador é fóra de duvida u 
manto da commissão é hostil ao tninisterlo. Por 
mais . que a commis~âo o q~e!!a encobdr, .isto 
se ~e1x.a ver pelas contrad)Cçoas em que ella 
~h~. . .· 

O or.ador lê um. trecho doiFdiscurso em que 
o Sr ~ Rodrigues doa Santos estabelece que as 
intenções do ministerici erão excellentes, e em 
que, fllZendo a an~~o\yse de lodos .os factos praticados 
pelo mesmo ministerio, elle diz que nada depunha 
contra as int~nções do gabinete: lê t1unb&m 
outra passagem do . projecto de resposta, em 
que a commissão, depois de dizer que o seu 
voto era de hesitação e duvida, em outro lugar 
declara que o seu voto era a lingttágem de t>egu· 
rança, tranquillidade e baueficas intenções. -

Orê u.e uando h 
flcar tranquillo e seguro, porque uvidâ e tran
quillidade são idéas que se repellem~ O que pois 
põde concluir é que a com missão se via embatl\
.oada em encobrir o seu verdadeir 

e reprovaçao .ao m ms er o; q11e a.s . intenções 
da commisaão siio deitar o ministerio abai1to : e 
que estabeleéando e~la mesma ó principio de qüe 

. a suspeita · e desconfiança . produzem a desordem 
aga çao, e a a op ou as e systema e 

suspeita e da desconfiança .Para derribar o miols· 
terlo. · 

0 Ss. RODRIGUBS DOS Sunos:-Não apoiado, 
o sa: F.lUlNA~vllis OHAvB:s entende que é Córa 

de duvida que ba boa ..-ontade d'' eommis'lã_o · 
contra o mlnisterio. Se elle qnlzesse poderhl talvez 
i' enunolar as eomblnà.ções mintsteriaeá que est.iio 
hoje na ordom do dia. · . · 

o sa. FIU.NQA. LE1TB:~-'Vamos a ollas. · 
o . FitRNA.NDE ÜH.\'VB:Sl -

nobro deputado •.. ·• · 
O Sa. PEREIRA. DA. SILvA:-0 nobre dep"ta!lo não 

entra t10Uas. (.Risadas. ) 

a. • NANoEs RAV :- u po erta ct ar os 
nomes dos que estão embaixo da arvore <1om a 
boca aberta. á espertl dos .figos (apoiodosh eu 
poder la citar os nomes doa que j ~ forão faltar ao 
coveiro. {Risada~.) · . . . . · 

Mf4s a cot'umtssiio não teve animo d.e o d1zer, 
e· o orador va\ explicar a razão porque ell~ 
hesitou. A cornmissão hesitou porque vio no 
minlsterlo pessoas que eriio · de · sua politioa, 
amigos contr~ os quaes enteudle. que _lha fluava 
mal declarar-se abertáwante. Por outro lado a 

. commtssão teve medo da dissolução . (Apoiados 
e nllo apoiados.) · 

Apezar de tudo quanto se diz, pat·cce-lhe i)aco._n· 
testavel que eASe receio dominou na comm1asao. 
Em um trecho do disourso do . Sr. · Rodrigues 
dos Santos mostrava deseios de a commissà<l. ser 
esclarecida sobre um pontt> que tanto a .incom~ 
modava, e no me$mO discurso mais e.b1nxo de
clara. o . mesmo Sr. Rodrigues dos. Sa~tos que 

desmentido. E \)orque teria a commissào este · 
prazer 'l De certo porque tinha receio da disso· 
lul)ão. 
ALa,o~s SENJio~s:-M:uito bem. 
O. Sa. RoDl\l<itJBs :nos SANTos: -Estou. vendo que 

me quer metter medo com a dlsàoluçio. 
o Sn . . FERNAliDII:S 0RAV.IIi!i:-Não sou ministr.o : 

mas se quer saber o meu pensamento, que aht\s 
jà ma.uifostei, ê . esta o me1o que. eu julgo mai!l 
propr1o pata salvnr o palz. (AJlOIGdos.) · 

. .._J~Q .. _~·~---~·' ....... . 
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· O Sa. OLxvimu. Ba:LLO: - Antes laeo do que um 

acto de fraqueza do · goveró0 • · 
O Sa. FERNANDES . dHAVEs~-Serla o meu maior 

prazer. · - · ·. . . 
o · mi são ois· não teve .cora ern; ella não 

. praticou como praticou o par 1 o a que o ora or 
perteHce, quando fe~ opposição ao mmiflterio em 
1844. Então não forão seus •co ·rellglonarios con
sultar o mioisterlo se os dissolveria ; não forão 
de a guma sorte prevemr o JU zo a 
exercício de uma de suas attribuições mais im
portante!!. Pelo contrario, reduzindo-se á attitude 
de opposição, sujeitárão-ae a suas consequeucias. 
Era esta a franqueza . que o or11dor queria que 
exlstisse da . parte da commissiio . ::;e· querem . 
derribar o ministerio, . cumpre que fallem fran• 
cameute, que conquistem sua poaiçiio com . fran· · 

.. queza e de uma maneira digna delles. . 
Concluirá esta parto do seu discurso cltaudo o 

pensamento ·de um escriptor. Disse thláil osorlpior 
q~e . vttl~armente se desconfia dlls lnten,.lSoa doa 

, . 
disfarçar. do que os partidos ; elhs rara.t vezes 
diz!Jm o que querem; usilo de uma diplornaola 
mais astuciosa do que aquella do que aooull'lo 
os ministros • . (Apoi · . 

ALGUNS SENIIORll:S:.-FaÇiL a nppllCRO~O. 
OSa. ]'ERNANDBS 0.RA.VEs:-Pols não. Eu entendo. 

. . o 
seu voto de suspeita usou a . comml11~ó da 

· diplomacia de que fallfl o autor. (Apoiodol.) · 
Tratará agora de um pequeno incidente, · quo 

appareceu em . uma das sessões passadas. Fallán· 
·· · do~ se nas eleições do Rh> de Janeiro, o Sr. Paranhos 

censurava certo magistrado de se ter rebaixado 
ao ponto de fraternisar oorn seus subalternos, ê 
o orador ·pedia que declarasse o nome para 
evitar juizos t.emeràrios. Crê que nisto iladll havia 
de offensivo de sua . parte ; o que elle . queda era 
salvar a reputação do lndlylàuo sobre· o qual 

· s lt . as ual fol · 
o modo porque se lhe respondeu? Disse o St . . 
deputado Paranhos, dirigindo-se ao orador, tem 
multo boa momor!a: é tambem um dos bachareb.· 

ue se recrutiio I li Este facto . do bacharel ·à 
por vezes tem sido exp cado, a ora or o o 
pôde admit.tir que sej 11 trazido para lb.e ser lançado 
em rosto como desar, como sarcasLQo. Não · darà 
respostà a esta passagem do discurso do Sr. 
deputado; limitat·so·ha a dizer que a camara se 
convença de que a aggressão foi immereoida ; 
não dart\ uma resposta acre ; deseja antes que. 
esse Sr. deputado veja uin triUU\pho no sllen~ 
cio do orador, do que jàmals dar elle ocoasili~ a 
uma soao~ desagradavtll. (Multo bem I muHo 
bem.) · 

o .sr, Rodrigues d.os Santos tinha pedido 
a palavra menos pã.r~ responder ao nobre dóputado 
que acabou de faltar; do que para lançar uma rapida 
olhada para os resultados da discus~ão. Fõra sua 
intenção tomar um por um todos os oorollarfos . 
desta discussão, reunll-os em . um só corpo, e 
apreaental-os . aos. olhos do paiz, para que elle 
pudesse ser illustrado sobre o verdadeiro estado 
etn ue se acha. Mas nota que a oamara está . 
ünc1osa para p r . il1 a es e e , o 
tempo foge á propotQão q ué ao cresce a .necessidade 
de a camara pronunciar-se· de uma maneira clara 
e decisiva. Na pree.ença pois destas oonslderaoõlls 

. não tem remedio senão · oontrahir·se i mas neste 
intuito não sacrihcará algumas idéas capttaes. que 
julgn deverem mereóer a consideração da oatnara ; 
antes fará . todos os esforços par" oondtuist1r o 
mais poaslvel totlaã as idéas que tem de apro · 
sentar ã casa para offe.rooêl·a& deb~ixo de Ulll 

. ponto de ·vista claro e bem · pronunciado. ·. 
Tem necessidade . de tnanltestar um penBatnento, 

e é que a ooinm\slsilo nilo tem o de11lgnlo de 

querer mudar a adminlstraoão do palz : o . que 
ella qulz foi consi~oar · na nisposta á falla do 

. t~rono quaes as razoes e motivos por que a camara 
nao pod1a dar ao governo completa adhesão tal 

· qual desejava . . · · · 
. . arasob~ 

porque tem observado que muito se tem em
penhado alguns senhorea em figurar a commissão 
como desejo!i~ de provocar. um v~ to de reprovação . · 

e us seus amigos, se quize~:~sêm limitar -se .á posse 
de certas posiçõss no palz, á continuação de . 
certos .gozos que o poder da, certamente não teria . 
procedido . como fez, porque ninguem poderia . 
contest.ar"lhes a continuação destes gozos, uma 
vez que prestassem franco apoio ao governo. 
Ainda mais : os membros da commissão têm no 
governo homens que lhe merecem mul pronunciada 
aympathia e re!ipeito, uns pela lealdade e ea" 
valheirlsmo de seu caracter, outros pela sua 
oonlitante adhesão aos prlnc.lpios que professão os 
membros da commlssão. Deixa pois a camara 
ave ar quaea ser ao as graves razoes qu<:~ mov rao 
a com missão . a pronunciar-se de uma . maneira 
dosagradavel ao governo, quando podia ter muitos . 
tnotlvos do fallar de um mod,~ Usongeiro. · . 

o se ga pouJ que a comm1ss o m 
por motivo menos uobre, ou qualquar intenção 
eRolstloa. ·Se ella assim obrou foi em contempla

. oAo ~a clrounlstancfas do palz, e ao mod•J por que 
~ · , onv~ção 

que ~lnha, e ainda tem de que o mint~terio 
oom\) · está organisado uão reu.ne as. condições que 
&li oircumstancins exigem. para ser o paiz con~ . 
servado com ordem~ paz e tranqulllidade~ · 

Para demonstrar esta propo slção, nada !he 
parece mais efficaz do que o discurso que pr\)· 

· ferio o Sr. ministro . dos negooios estrangeiros. 
Quem ouv:io fallar S. Ex., conhecendo seus in· 
numerave1s · recursos parlamentares, sabendo as 
provas que tem dado .de seus talentos am varias 
ocoasiõe~ difficels em que · so tem achado no 

. - · · ar coilveocldo, 
ao · ouvir o sou dtscurso; que lhe faltavil a razão. 
Esse discurso sa fundou . em bases inteiramente· 
futeis,_ . ue '!ão . odiiio merecer à contemplação 

apresentou, ningu em po ia . ficar convencido de · 
que exist.e unidade de pensllmento no nlinitlterio. 
Por outra parte niio tem observado a c11mara o 
não interrompido silencio que tem guardado o 
Sr . . ministro da guerra, apezar de ter sido re· 

. pet1das vezes provocado . para p..-onunciar-se a 
este respeito ? Não tem a camarli observado que 
ftcâriio igualmente sem resposta varlas .interpella· 
ções feitas por . amigos do orador a respeito de 
certos pontns de politic11 .interna ? E á vista 
deste slleuclo tão tenaz quauto slgnifléativo, niio 
terá o orador e seus amigos razão para sa . col· 
locarem oadt\ dia Wt\is na posição de duvida que . 
tinhão escolhido ? 

Eis o resultado C}l\6 tem tido a discussiiQ • .. 
. Por esta oocasião chamará á coosideraoão da 

caml\ra um facto que lhe parece tl\lhado para dar 
verda(ieira slgoiflcnção 1\s teodencias do minis· 
terio. . . · 

Em 18·15, uando se discutla a · lei de eleições, 
o o .. os BpretrelnnctJt!\fllrriiiitf'o...,.. ---
a idé~ das iricompatlbllidades. . ata ii:lâa soffreu 
todas as 'resistenoins que costumão sofft·er todas 
as idêas novas, e entretl\nto ella esteve em 
termos de triumphar i1ll camara : . elli:i cabio por 
um só voto, hav~ndo da notavel que o Sr. Ooelho; 
entilo Ullnistro da guerra, e o Sr. Ernesto França, 
ontiio ministro dos uegooloEi estrangeiros, vota rã o 
outlts·u a idóa das inuompa.tlbilldade8 . . Esta idéa 
não Llnha · sido propostl\ pelo minlsterlo, oito 
era pensamento do minlsterio ; e entretanto, 
por isso que a votaoiio desses dous ex·mlnlstroa 
produzlo aigllm .st1.surro d~ desapprovaQílo em 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 14 55- PÃjgina 8 de 8 

SESSÃO· EM 26 DE MAIO UE 1848 155 
alguns grupC's dá camara, o Sr. . visconde de . 
:M:acahé, actllal presidente do conselho, julgou 
iridfspensavel dar satisfação a esse descontenta-
rnento ; entehdeu não ser conveniente que existisse 
no ministeri.tl um elemento capaz de p,roduzir 

I 

as diminuísse, antes e-nxergou oellas razoes 
muito sufftcienLes para acreditar que as opiniões 
emittidas e · .f&.ctos praticados pelo min!sterio 
tinhão a tnndencia q né já disse. Lembra as 
declaràQÕes quo .fizerão 0B . Srs. ministros a res· 
peito dos presidentes de . provincla, dizendo que 
ilha não pertenciito á opinião dominante, .e que 
oúttos não. tinhilo opinião alguma; parecendo·lhe 
que desL'arte o governo, pronunciando-se pelof;l 
factos, dêra a entend'lr que não tinha. adhesão á 
poHtica dominante, tanto que .escolhia hom~ns 

·dopú.iz. · . . 
Disse ainda aue o governo não queria a test1\ 

das provinclas homens de opinião decidida, que 
i v s e vo . · 

Em primeiro lugar parece-lhe uma injuria feita 
pelo gabinete a todos os partidoR anteriores o 
pretender que no selo rielles não havia homens 
assàs moderados parR execUtarem a sua polltica. 
Repelle esta oft'ensa, na certeza de que, .se o 
governo quizessa havia. de achar muitos homens 
~ap~zes de pt·aticar ovtn · fid<'lidade a polttica da 
)UstlQa e da tolerancla. · 

Não de\xa. ta.mbem de lhe merecer reparo n 
explicação que se deu da nomeaQão de homens 
sem cõr politica. Desejava quo o convencessem de 
que o miniotorio quer dar ao pab. libtordade de 
voto, mas crà que .isto não passa de vã ostentação, 
e que os factos talião muito olaro. Lembra a este 
respeito o que disse hontem o Sr. presidente do 
. conselho no aenado sobre a eleição do Sr. ministro 
· d~ guerra para senador. Um ministerio que 
assim pt·atica quer liberdade de voto? Não quer 
lntrometter-se ·nas eleições ? Tal vez deva attrl.buir 
a isto o nãu sat.isfazer o miolsterio à interpellaçi\o 

ou não o. emenda da commlssão sobre as incom.• 
patlbilidades . . Este pedido ficou sem resposta 
certamente porque o ministerio não queril:\ prestar 

. &dhesilo a um principio que .contrariava suas 
intenções . . · 

Uma das necessidades mals palpitantes na áctua· 
lldade .é a diminuição da~ dospez~s ~ara pO~-l\s a 
par da reoalta que . ameaça . dhnmuir de d1a em 
âla. Os ministros estão Mnootdes com isto, ao 
lllonos asslm o dizem, e entretanto o que se passou 
no senado t No oroamento que se dlsoutio naquella 
camara, teve a despeza o augme~to uo ministerlo 

do imperlo de 164::0oon, no da fazenda 115:000$ 
e no. da guerra 1,128:000S {mouimento 'de admi· 
raçtio); e isto sobre um orçamento . cuja despeza 
Jà estava calculada em 26,130:001)8, não incluida 
a amodizaQão da divida interna e externa; de modo 

se tem querido entrar no exame da slgniftcação 
desta palavra, não se quer discutir. se é uma 

. capa com que se quer encobrir designioa infensos 
ao paiz. . .· · .. 

O SR. MA.IUNHO: ..... Peço a palavra para res-
ponder~ . · · 

· O ~· ltoDRlGUES nos SANTOS entende que é por 
is_so q1;1e se diz. que os quo sustentão o parecer 
sao inJUstos e mtolerantes I Mas não têm os 
membros dá. Mmmlssiio as qualldades que têm os 
tnais boméns 'I Podem elles uerer i t · • 
o extormimo no Brazil ? 

UM Sa. DEPUTADo:- Os factos fallão mais alto. 
O SR. RonRIGull:s Dos SANTos não sabe uaes 

. 1 . e m ssao. gum 
de seus membros jó. se achou em posiçiio de des· 
mentir por factos suas palavras ; · ·· .·. 

O Sn. FE RAZ:-Eu res · nd re · té c 
mantos. Assim me caiba a palavra, 

0 · SR. RoDRIGUES DOS SANTOa : - Querem-nos 
fi~urar como homens dominados por paixões ext&r
mmadores, para dahi tlral' argumento de que não 
sustentàmos o mlnlsterio, nàó porque. estejamos 
convencidos de que não pôde bem administrar o 

·· pa!z, mns po~que · .lhe· 9~ere~o~ . tomar o lugar ? 
Nao tem bav1do tolerancta no paiz 7 Tem presl· 
nido aos · seus destinos o reghnen do e:ttterminio f 
E' bonito . diiéi', mas rMta provar. Pois. q nem 
esta o4lcupando as primeiras posições do pai~ ! 
Mas os nossos adversarios oliti n nã c ·· 
tentão com as posições . que antes tinhão, querem 
até o minietêi'lo. · · · · 

O orador reoonhMe que na verdade as adroinis
traoões ue se têm succedido desde 1844 tem·se 
vts o na necess a e e azar a gumas es 1 u çoes; 
mas pe1le que se note até que ponto era a tdle· 
rancia dos ministros anteriores ·a 18!4, que, apezar 
das destituições feitas, · ainda mais da met~&de 
dos em'pregos estão occupados pelos amigos do 
nobre deputado a quem responde. · . 

:E quando i§e vê todos estes facto~, póde a!guem 
dlze1· que o orador e seus co·rellgwnarios são 
intolerantes? 

Qual a razão porque debaixo da ca~a da tola· 
rancir. pretendem. conquistar o poder 'l E' o unlco 

. recurso q u.e lhes resta. A aua op.iniã;o e_stá r e pro· 
vada, està oondemnada no patz ; . nao podekn 
portanto subir ao poder sem recorrer a um ardil, 
e éste ardil é-dai~nos metade do poder ; depois 
obterão o resto. · · 

O SR. FERRAz:-E' melhor do que recorrer ág 
artnas. 

O SR. RonmrioEs DOS SA,NTos P,ede gue ae observa 

têm sido apresentados . por uma .provlncla para 
oooupor uma cadeira no ·senado; e não se tem 
tolerado que elles faoiio parte Jaquelle corpo; 
procura•se coutrarJar o voto da provlncla, e isto 
.tudo em nome da toleraneta. (Apoiado.t.) 

Nostas couslderaQões que aoaba de fa~er lhe 
pateco que se encontraréõ respostas a algumas 
observl\çõeR feitas pelo Sr. Pedro Ohaves, e por 
isso limitar•se-ha a tocar naquellas que exigem 
especial reparo. · . · 

Não c,mteeta que na Inglatett&. e nos Estados· 
'Untdos, os partidos se tenhilb reunido para for- · 
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marem úma administração; mas recorda. o que já 
se disse na. casa a respeito dos . ministerios .de 
coalísiio que são passageiros. Adverte de mais 
quo não se · realisào entre nós todas as cireum
stanc~iu _para que to.l ministerio se for~e. Fóra. 

O riobre eputado, conclue o orador, qui~ f!liioar 
crer que estavamos aterrados com a idóa da 
dissolução. Digo ao nobre deputa~o qu~ e!l~â 

os outros poderes o que lbes permitte a conati· · 
tuição. (Apoiados.) · · · ·. 

Terminarei com uma observação, e é que nestâ 
c9iia liílo ha um só voto dissidente em todos os 
casos em que se tratar da conservação das· ineti· 
tuioões. (Numerosos apoiados.) Por . eUas nós 
estamos_ prouiptos a fazer os mais generosos sabri. 
flcios. (Numerosos apoiados.) O que .supplico é 
que os ministros depois de verem a manifestaoiio 
que a casa deve dar, contemplem o estado do 
palz, que o não sacrifiquem, e que vejão que mais 
vale . o pai~. .e a estabi lidada da l:Onstituioão, do 
que quan os omens . que possao ser m\ms roa. 
(Numwosos apoiados.) 

O sn; A'!REs ~o NAsctlril:NTo pede o ~ncerra• 

que o regimento marca. 
· Verificando-se liaver numero sufilciente de dis
cursos, ó oonsulta!Ia a camara, que approva o 
encerramento da dtscusslio por 59 votos contra 8&. 
. O Sa. FERRAZ requer a votação nominal, e asslm 
sé vence por quast unanimidade de votos. 

Procede-se á votação. · . · . . 
Votão a favor do J>rojecto da cotntnissão os 

Srs .. : Souza Frânco, Fabio Alex.a.ndrino, F. J. 
Furt~do. Lisboa _Serra, Pe\xotll d~ A\énc!\r. padre 
Sabota, Pampl()üa, Fernandes de BarroR, Saldanha 
Marinho, Josl\ .de Assis, Ayres do Nascimento, 
Souza. BrazU, Onstello Branco, Marcos de Macedo, 
Moraes Sarmento, Acnuiin, Carneiro de Campos, 
Coelho Bastos, França Leite, Afl'onso Ferreira, 
Rego Montoiro Obichorro da Gama, Lonas Netto, 
Peixoto de Brito, Vilella ·Tavares. J. Franco de 
Faria, Nunes Machado, Abreu Lim''• Arruda Oa· 
mara, Oarvalho de Mendonça, Mendés da Cunha, 
Urbano A. F. Ramos, Eduardo França, Barbosa de 
A mel a, emen. e os an os, . • e e o, 
'Mendonoa eOastro, Rodrigues dos Santos!.9arrão, 
Tobias, Abreu Rangel, SaBes Torres .11omem, 
Gomes de Menezes, Páranhos, Gomes dos Santos, 
Ohristiaoo Ottoni, Tbeóphilo OUoni, Israel de 
Barcellos e Ramalho. · · · . 

Votão ·contra o projecto da commtssão os Srs.: 
FerreiraPenua,Tenreiro Aranha, Graeiano, Affonso 
de Albuquerque, Gomes Ribeiro, Titára, Tavares 
Bastos, Anujo Lima, Silva __ Ferraz, Aprigio, 
Taques, GollQal've~ Madins, Moura Magalhães, 
Gôes, Paeca, Wanderley, Maria do Amaral, Tosta, 
Oampol!i Mello; Euzebio .de Queiroz, Pereira da 

)) 

Maioria ~ootra o mlnlsterio. 6 I> 

• Ainda tinhão a paiavra: 
A favor do parecer, os Srs. Furtado, Gomes 

d€l Menezes. França Leite; Oastello Branco, Nunes 
Machado, Coelho Bastos, Vilella Tavares, Lopes 
Netto, Urbano e Acauãa. 

Contra., O::i Srs. Por eira .. da Silva. Góes, Ferrsz • 
. Oarrã.o, Thomaz. Gomes, Taques. Jobim, Eu~ 

· · , ve :-e-Marinho. 
O Sa. NuNEs MAcHADo (pela ordem) pede ao . 

Sr. Pl'esidente que de para ordem do diA as inter· 
· pella.ções sobre os negocios de Pernambuco. . 

consideráção o requerimento do Sr. Nunes . Ma~ 
chàdo. . 
. ~A p~ra o~dam ~o dia: leitu!a . de projectos e · 

. s, litBGilSSl\1') da 'fasollí~ao n. 4 deiJte aooo , 
a de n. 1 e 74 de 1817, ao meio dia · el~ições de 
Sergipe. . · · · . . · 

Levanta-se a sessão ás S horas da tarde. 

Sess6o em ~'J de llàlo 

PR&8IDE!!f0JA DO SR. YUN.IZ BABR&T01 lo SEORBTAaiO 

Su~~IA.aio • .-.. Ex:!>ttdiente.- 1lequar&mentos ~ 

- · El~tç'lJes d6 Sergipe. 

· A's 10 horas e niela d' mr n hã abra-se a sesaito, ,, 

EXPEDI}!; . . . ·~ 
Remette-se: 
A' commissão de constituição , o requeri

mento dos eleitores · das freguezias pertencen· 
tee ao . ntuniolpio ·. de Jaguarlpe, provinola . da · 
l3abla, em que reclamão uma mi:Jdld~ leglslaUv a 
que, restabl)leol\ o seu collegio nll referida vllla. 

As commiasões . da justloa olvil e orhnhial e 
primeira do or~alfiento, uma represen ta~io da 
c~mara municipal da villa de Baependy, pe· 
dtndo a rev!siio o 6menda da lel de 8 de Dezembro · 
de 18~1. · 

A' printeira commissito do orçamento, . uma re
presentação . da referidf\ oamara municipal de 
Baependy, i>~l!inlio uma medida. etll.caz do corpo 
legislativo parü. prontover no Brazil a cultura 
do ohâ. 

. A' com missão de ooostituloiio, a seguinte in· 
di cação: 

eqnetro q e a o . .l ao . 
examinando em gera.l a ml\terla das interpellaçõe..; 
proponha, ou indique o que julgar conveniente 
sobre os seguintes pontos: · · 

(( l.o Qnaes as re~ras que devem servir de norlna 
para regular a dtscussiio no caso das mesmas 
in terp ellações. · . · · 

« 2.o Qual deva Sal' o modo de resol-ver-se sobre 
a mt\téria dellas, depois da l'espeotiva 'discussão, 
para que a camara ext~rima um juizo ácerc.a do . 
objecto · que fôr su~eito ã Mmara. . 

« Rio, 18 de Mato de 184.8.-J. O. S. Titáta. >l 
Vai a hnprlmlr, para ·entrar na ordetn dos 
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empregados da thesouraria da província do Rio 0 mmtssao e co1H • utçao. 
Grande do Sul ttmhão -os megmos 'ordenados O Sa. FRANÇA. LEtTE manda à m~ea urn . addi· 
marcados na tabella dé 12 de Outubro de 1833 ta.mepto para qu.e ?S_ projectos vão ás tres com-. 

· · os em re ados da thesouraria da rovincio. m1ssoes ·de constitui ao · usti a ci · · · · 
do Maranhão. · . .. Suscita-se uma questão de .ordem. decidindo 

2.o Do Sr· Jobim, p11ra qae o presidente da afi~al o Sr. presidE~nte, em conformidade com 0 
·província do Rio Grande ,do Sul seja a.utorisado regtmento, que. não _pôde o · requerimento ser 
a mandar vender; com mtervallos regulares, a tomado em constderaçao. . 
quem mais der, e precedendo annuncios, os lances. 
de casas de propriedade nacional existontes na ESTATUTos l>UU. A. li:SCOLA n:s MEDICINÀ 
grande praça da vil\a do S. Borja, em Missões, 
e .que estão alugadas a particulares. . . Entra em discussão o requet'imento do adia-

Entra em discussão, e é approvado sem. debate, manto da resolução sobre estatutos da escola de 
_ ...:.o..:.· s,;.c:..;g:..,u;;-;i::-:n:-:to==r-=-e....:q:::u-:-:e~r-im=e-n-=to:;:::=---::-::--~~::J:-:-:;-;r:;;:i·~:r..-+rmii'eiidfri'-'icifin=;a~;;la~re~o · pelo SL.tillelho Bastos, o 

« eque1ro que se peça t\.o governo .é tHa a ua e reJeitado depois de fallarem sobre ·elle os 
ordem do tbesouro ex · ida este anno a todas · Srs. Aeauiin, Mou.t:a Ma alhães, Fran a Leite e 
as thesourarias para que . es as úuó paguem aos ra. 

·juiza~ de direito os seus ordenados, sem que elles Oontinúa a discus:;ão do. resolução. 
apresentem attestados de exercício passal}o por o Sr. Ob.rlStlano. ottont"não estava lem 
escrivão do seu 'uizo. -Oliveira Bello. » bra · ·· · · 

O Sr. Ferraz faz uma rec\ificação a respeito da c~mara dos depUtados foi para ó senado .a 
de apartes publicados no Correio Merct:m~il; respetto dos e!:ltatutos, e por isto não pedio a 
reclama contra o juizo que a mesma folh11 em1tte palavra, porque, tràtando-se simplesmante da dar 

· · ri uma autorisa ão ao overn ara or ariisar u 
um sentimento malevolo a omissão do seu nome prcJetto, não se julgou na fi~cessidade de moti'Var 
na p~blicação (eita vor aquella folha. dos oradorllS o s~u voto a este respeito; porém a questão· agora .. 
que tmhão a palavra contra o projecto do votll é d1 ver:~a, e sóbe de import.ancia para o orador~ 
de grj\ças apresentado pela commissã.o. A camara formulou um projocto, o senado pro-
. 0 · sr·. Ul''ban~ acha que 0 Sr. F. erraz ten1 pOz·lhe emendas, a eamara r&jaitou essas emendas; 

d e D:l OpÍDÍàO dO Orador 1 8 na de mUitOS, 0 art. 01 . 
razão dê queixar-se dessa. omissão; mas enten 8 da constituição · não foi cumprido. Oomo pois a 
que · não deve attribuir isto a um sentimento camara dos Sra. deputados ha de ceder essa attri-
malevolo, porque nenhum interesse podia haver buição que julga lhe dar a constituição, como ha 
em omittlr o seu nome. · de assim ibdirectamente reconhecer que o senado 

Quanto. às outras observações sobre . o juizo podia negar, lhe a reunião da ascembléa geral para 
q~e a fvlha da casa emitte, não · lhe acha razão tratar desta questão? · . 

ORDKM DO DIA. 

o Sr. Tosta. apresenta é. consideração da 
camara uui projecto que entende vai infallivel• 
me.nta purificar em sua fonte as eleições que se 
houveraDl de fazer no paiz ; que tande a tirar 
de sobre as maiorias certa nuvem desairosa que 
dJ _ordin~rio costuma acompanhar a!guma de suas 
dehberaçoes, mórmente quando sao da.das em 
M\lsequsncia do propostas do governo ; que tam
bem tende a desembaraçar os minlsterios que têm 
de precisar de certo numero de empregados, qu.e 
se . julgão enfe!ldados . porque . 1'eoebêr~o delles 
alguns favoràs; e que, finà1mente, contém utlla 
disposição essencial e necessaria .á moralidad9 
p~b~ica, quo vai até certo pontt> impedi~ que <?S 
mtniatros despachem . pessoas que lhes sao mats 
chegadas pelos vínculos de parentesco. 

Julga-se objecti) de deÚbenção e vai a imprimir 
uin pt•ojecto de decreto do orador resolvendo que 

.... '. . ·- -- -- .. . 

tribu14o pelo os udo, e de nomeação do poder 
execut1vq, desde a suB eleição ate seis mezes 
depois de finda a nspeotiva legislatura, oxoep · 
tuando os cargo~ de ministro de estado, de pre
sidentes. de provinoias, diplomatiOOS, COm liCtWÇ11 
da Cllmara a que pertencem, e os acoessos legaes 
<tua lbes competir pol' legislaQiio anterior: Que os 
asoende.ntea, deso.endantes parentes e Rflns, até 
o segundo gráo, de millistros e aecretarioa de 
oslado não possõ.o obter empt•egos ou cargos da. 
natureza esl>eoltloada no art. lo durante ns flHto
Qõos dos mesDlos ministros até seis mozes depois 

o Sr. Moura. Ma~ir;alnãe• não julga qu.e 
o projecto mereoa !l reprovação da casa pela oim • 
pies razão enunciada pelo Sr. Olt(\ol. A questão 
relativa ao art. 61 é umfl uestão inteiramente 

tVersa a que se trato.; nem e consta que por 
occaslão da rMusa. apresentada pela oamara dos 

· deputadó~ ás ellleridas aos estatutos da esl:ola de 
medicina, a mesDla. .camara pedlsse, ou trata!iSB · 
de obter a fusão. A camo.ra rejeitou as emendas 
apresentada~ pelo senado, pot·que as bases . de li\ 
vtndas não agradárão â maioria da casa. A ma· 
tel'ia que hoje se enancia é uma materla absolu· 
ta.mente distlncta, porque o senado entendia que 
materiu1:1 regulame11tares dependião unicamente 
dag attribuloões do poder executivo, e semelhan• 
temente que a nomeação dos · empregaJüs da 
escola ·devia perte11cer ao governo e .não á CC)n~ 

· gregação. Sendo estas as duvidas as mais aalientos 
apresanttldas oont.ra os estatutos. que daqui forão 
pela camara vltalicill , parece· ao ora4o~ que. a 
camara doi! Srs. deputados obra com JUH~o pl'U· 
dencial se por ventu.ra deixar lJBSsar á . resoluç.ão 
que se discute. Nem se diga (é opinião que C? 
orador repelle com .todas as suas furoas) quo e 
· · • • ··· ·· · • -·· ..... ldar 
muitas vezes de suas opiniões, po o contrario é do 
decoro dos corpos co·legisiadores quanto fór pos
siva~ barmonisarem-se, chegarem a um aeeordo 
commum, sem q_ue da.hi possa resultar nenhum 
inconveniente ã ca.usa putillóa. . . 

A <i,Uéstiio do 1;\rt. 61 da oo!tstltuição é uma 
questu.o utulto dehcad~, e que _atndn està em ~eu 
ser (apoiados), questl\o que nao fica de maneua. 
algumn prejuJicada se. por v!lutura passar esta 
1·esoluçi\o. O andor niio S11~pe1ta a respeito desta 
questão, foi elle o reliltor da oommissãoque apro· 
sentou a lntelUgenolil do art. 611 e ell,~na tribuna 
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. . 
constituição. 

A discussão fica adiada pela hora. 

ELEIÇÕES D.E SERGIPE 

Oontinúa .a discussão do parecer da commissão 
de .poderes que annulla 1\S eleições de Sergipe. . 

o Sr. Barcellos continu!lndo o SI!U dis
curso hóntem interrompido, faz diversas observa
ções combatendo o parecer da commissiio, e conclue 
votando cõhtrli o me:.mo ·p-arecer, é pela emen · 

E' apoiaÚ e entra em di~cussão com o parecer 
a seguinte emenda substitutivn: ___ ,_ 

« Oo•lsiderem··se le!fíiimas a~ eleições feitas na 
prov1oc a é er~1pe para epu a os assem a 
geral , ã . excepçao dos das freguezias de Santa 
LuziR e Its.bayanlnba, onde o governo mandará 
proceder a novas. 

« aclarem-se deputados pela mesma provincia · 
os Srs. Drs. Joaquim José Telxah·a e Francisco 
Ignaclo de Carvalho Moreira, visto que, descon
tando-se em cada um delles o numero total dos 
votos dos eleltóres annullados, continuão a ser 
pt>r grande maioria os mais votados.-Be~rceZZos.» 

O SR. PUitSIDENTE (dBpois de uma longtJ pausa): . 
-Não havendo quem peça a palavra .•.• 

O Sa; MA.BINHo:- Peço à palav.ra~ 
0 Sa. PRESIBIDEN'l'E: _;, 0 Sr. depu~a.do tem a 

alavra. · 

o Sr •. Martnho:...;.Vejo um facto insotlto na 
discussão que neste momento nos occupa. Ru 
nunca podia supp~r qu~ apreseni.ando•se · um 

que versa sobre a annullaçiio das eleições de uma 
provincia, tendo·se hontemJormado na ÓBsauma 
maioria, · e estando o parecer · asslgnad11 ·· pelos 
membros mais dis.tlnctos da maioria, fosse elle 
c um batido por um membro desta maioria. 

MuiTos SENHOR&s:-Ob I olll oh I 
o. Sa. MAttlNHO: ~ Façilo-me o obsequio de mo . 

OUVIr. . 
E' ém verdade um facto insollto1 não sõ peh~ 

natureza da mataria . como pela . nat11reza das 
clrcumstanoláé. Se por vent\ua cabe o parecei' da 
nobre comndssiio, o qual ainda ni\o tom s1do susten•· 
tado pela nobre ooliunlasão, o corollarlo iufalllvel 
é etJte, meus senhore!l:...;.Nilu ha na oamara dos 
de(.)utados uma inálorla consolidada . (apoiados e 
nc'lo apoiados), não ha nessa maioria unidade de 
prln·~ipios. (Apoiados e tiilo apoiadCis.) 

ALGUNS SENHORB:s:-,.Não se segue. 

(Vivas rectamaç~es 6 apoiados.) 
ALGUNS S.&Naoa&s:- Não se segue. 
O Sa. MARINHo (com (ot•ça)l- Niio hnuntdade 

de principias. (Nôvas reclamaçê$es e apoiados.) 

O SR. Jos&~ de Assts:-Ora I o Sr. Marinho 
lJrovoca uma dlscussao desta ordem I 

UM Sa • . D:&Pui'A.no:-A questão não é de lJrln· 
clplo_s, o de jnstiQa. · · 

O Sn. MAni.Nnu:- :\. qnestão é dê justioa i betn: 
todo o partido que defende uma questão que não 

. é ·de just!oa, nem merece o. nome de partido ; .é . 
uma facoao. . 

Se pois cahir o parecer da commissiio~ o corol
lario infalli-val serâ : .....; não existe uma maioria 
unida em ptincipios." (Novas reclamaçêJés e apoia-

UM Sa. DEPUTADO : --. Se prevnleoessem suas . 
razões o senhor_ devia votar contra o parecer~ 

O Sn. MAniNHO:.;,... Se eu estivesse na maioria 
como JU guei, quando se tratou da vdriflcação dos 
poderes, de certo nunca tomaria a palavra, como 
não tomei, para atacar o parecer da.do por homens 
escolhidos pela maioria (apoiados), nos quaes en 
tinha depositado minha confiança. Quero declarar 
é~ camara quo votei a respeito de algumas elel· 
çoes .... 

Dn•Easos S!iliHOnEa dirigem apartes ao orador. 
O Sn. MARINHo : - Eu fallo em obsequio ã 

maioria, da qttál· me não desligo (apoiados), eu . .... . . prr::-

nobre oommtssílo tiver e oablr, o. que nilo posao 
auppOr, então esse . facto terA mostrado que n!lo 
existe uma maioria llgad'' pelos prluolploa (apoiado.J 
o nao apoiados), uma · maioria oom direito eu Oi· 
.alente para se lhe ontregar o governo. (ApoCado1 
.6 nao apoiatlos.) · 

Depois de expór ~B razões por que approva o 
parecer da oomm\ssllo, e de pedir a _eua lmpresttilo 
nll Oor,·eio Mercantil e no J!lrnal do Oommercio, 
o orador continua. . · · 

Agora poço aoe Sra. deputados 1ue J>Rrecêri\o 
det~cutirlr ern mim como uma separaoão da ldêas, 
que me perdoetn ~te me expliquei _mal •.. Eu q11iz 
escl,lrecer una ponto. Rogo aos Srs. delJutadoa 
que oon~idarelll a sua poHloi'io, e ·se pnr ventut·a 
não serà multo. mal para a oausa da mAlorla 
vér-se cahir um parecer. em tnaterla tão vital, 
subaorlpto por men1bro~ proemlnentea e dlstibctoa 
desta maioria.. .Ao menos eu lhes asseguro que 
serã um facto novo tiQ hlstoria de todos oa 

Mous senhores; eu qu&ro que a maioria, bérn 
que eu me lliia aoha no numero della, a forUfl· 
que, e se consolide. Eu estou com ella lnUmamente 
ligado peloe prlnoiplos líbaroes; a nossa dlvor· 
gencia (oi accidental, e não consinto que ma 
arrahquem do selo desta maioria. (.Apoiados.) . 
Eu farol os mate s.olemnea protestos contra aquelles 
que o tentarem. Declaro ainda mald, que. no 
ínomento em que as minhas oonviooões me levarem 
ao ponto de jUll(ar que não posso acompanhar 
esta maioria, a minha deputaóã(> atlaba. (MüUo 
b•m, muito bdm.) · 
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eleição. tem de comparar os factos com a lel. 
e à vista destes factos .formar o seu juizo. Ora, 
isto pôde fazer·se seja qual fôr o partido poli· 
tlco que tem de pronunciar. o seu voto,. . . .. . 

Não posso entreta11to detxar de esttmar mutto 
a intervenQão do meu nobre amigo· neste d!)bate. 
Elle no:~ certificou de um facto que ha de pro-

. duzlr a mais agradavel 11ensação no palz: sim, 
elle nos disse, e eu tenho o prazer de repetir 
que nunca. .estevl! em divergenoia commlgo quanto . 
aos priuolplos. (Apoiados.) Apenas houve uma 
-e uuna dive e a . 
se verificar a applicação desses principias. Mas . 
hoje .. desãppRrec~u o, barreira qne nos separava 
(apoiados), e estamos outra vez unidos, e conti· 
nuaremos unidos. Não se oderá mRis es eoulor · 
com a apparente separaoão que apparecêra entre 
nós. (Apoiados.) Portanto eu com meu amigo 
ficamos -:setupre unidos e fortes para rettlstit a 

. todos os abalos por que podemos passar. 
O Sa. MARINHO:-'- Para realisar o pensAmento 

liberal. . 
O Sa. RonatGUits bos SAN'l.'OS entrando na _ma· 

teria sustenta o parecer mostrando que a!l eleloões 
são nullas. e responde às .censuras que foriio 
dirigidas 1\ oommlssão. · · 

o sr .. oa•tello nranoo retoroa os argu• 
mantos produzidos pelo Sr. Barcellos contra o . 
parecer da oummlssão. 

A discussão floa àdiada pela hora. 
Ordem do dia 29 : continuação desta dlscussãl) 

e o mais que vinha para hoje; · 
Lovanta·so a sessão· t\s 8 horas d~ tarde. 

· Se>II&Ao em 1!0 de Maio . 

l'a~aWll:NOl.\ Do SR. MUNIZ BA.l\RlllTO, 1o SEORETARIO 

SUMMABio.- Expédltntte.- RequsritHento sobre a 
ultim« lei. do o,.çamento ele Minas.- Ordem 
do dia.- Eleiçl1es de Sergipe. 

A's 10 boras . e S/4 da manhii abre·se à sessão, 
lê-ao e approva·ae a acta da ant(lcedente. 

. EXPEDIENTE . 

Uin officio do Sr. ministro da justioa. aecuilando. 
a rece~ção Je outro desta camara que . lhe foi 
tra!lsmtttido, aco~panhado da queixa feit!l por · 

tomará .. este negocio na meracida consideraÇão. · 
-Fica â camara inteirada. 

Vai á commlssão de justiça civil o requerimento 
de José Maria da Costa Fostinho, escrivão da 
chancellarla dá relaoii.o do Marauliiio, pedindo 
uma indemnisnção. . 

A.' oommissào de f~tzenda o requerimento de 
D. Theodora Lopes. do Sacramento, pedindo que 

. o goveruo seja au torisado para pagar~lhe a quan
tia de 1:200$, hnpo.rtancia · de seis notas do 

Di.:~se o Sr. QulntiÚano que havia sempre cum
prido as ordens du governo imperial, menos uma 
que lhtl . recommendava, em nomo ~tl uma uugusta 
persoiaagem, oousas que contradiz1ão ao seu oa· 
racter a. aos seus prinolpios. O orador pede-lhe 
quo duelara o BOotldo dessa ordem; e qua diga ee 
julga que o orad•1r foi autor delta. porqua re• 
ferfodo·se a elle, e citando esta ordem, pat'eoeu 
indicar que ella tinha tido parte nella. · 

O Sr. Qu1n.t1Uano diz que nunca Jol seu 
pensamt~nto attribuir a ordem . de que se trata 
a pessoa alguma, e multo menos ao Sr. Vas· 
ooncellos, a quem tributa multa ; amir.adtl, que 
nõ.o tem sido alteradQ pelas vlctssltudes poll-
tic•ls. · · . 

1 AproV'etta.ao da pala~rl\ para notar uma nex
actldào. que apparecu na J?Ublioaoão do !eu ~la· 
curso nu Oorre&o Mercanhl . O orador nao d~sse 

· (tratando da lei provincial, e do ultimu oroamento) 
. · - · ue 

não achava boi\ a sua disposioão, que o hnposto 
·. não estava bem repàrtido. · · · 

Dando-se por discutido o requerimento, e elle 
àpprovado. 

ORDEM DO DIA 

Contlnunçiio· da . disoussito do parecer da oom- · 
mlssõ.o de póderes que annulla . as eleloões da 
provlnola de Sergipe, oom a emenda do Sr. Bar· 
oellos~ . ·. 

Tomilo parto na discussão os Srs. Casado . e 
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Titàra• que. sustentão o parecer da . oommtssão, 
.e os Sra •. Souza França e Oastello . Branco, que 
o combàtem e votão a favor da emenda do 8r. 
Barcellos. 
· A discussão fi?a adiada pe~ horll. 

Se ssl.o em 30 de Maio 

PRESlDENCU. DO SR •. MUNIZ BÁRRÊTO lo SECRETARIO 

SuliiM:ARio.-Expediente. -Ordem do dia. -App,.o · 
· tiacâo das elei!lóes. de Sergipe.-Varicas reso· 

htçêles. 

a sessão, 
dente. 

approva-se 

EXPKDlENT& 

Um officio · ilo Sr •. ministro do', imperio, parti• 
cipando que na tR.rde de 25 do corrente expedil·a 
ordem ao presidente da provincia do Maranhão, - ,• ' ~ · .. -
nas fréguezias dás villas do Brejo· e Vianna, 

. mas tam bem para a remessa dl\8 actas daa e lei~. 
Ções primarias das de que. se compõe o circulo 
eleitoral de Aleantara, da de S. José no.de Caxias, 
e das de Guimarães e S. João de Oururupú na 
de Guimarães : bem como para fazer proceder 
CO til todo .o rigor dss lels Qontra os · aut-lres . das 
violencirls _ _praticadas nas sobreditas villas d.o 
BreJo · é Viánna, por occaslào ·das eleiçqes de 
eleitores, dando conta do resultado. -Fica- a 
camara intelradn. 

Outro do SI'; ministro da fazenda, transmttHndo 
o o c o o pres en e a . pl'ovmcta e. a ta, e 
maia papeis que o a..:ompanhão, relativos é. rei v in· 
dicaQãO das téi'l'áâ que Carão· do usofructo da 
.casa de NhHt, e forào v~ndidas a Thomaz. da 

va arau os, por se co ormar o govert\o 
com a opinião do dito presidente, de queo poder 
legislativo ·antes de· que o judiciario deve in~ 
tervlr nesta questão.-A' oommisaão de fazt~nda. 

Do Sr. deputado Costa Piuto, communicando 
que ndo tem comparecido · por. haver fallecido 
sua mulber.-Manda~se desanojar o Sr. depu· 
tado. · · . 

Val à comtnissào de constituição o reqllerl
mento do · padre Josá Voti :Rei c;, natural de Vianna 
d'Austria, que pêde carta de naturalisação de 
cidadão brn~ileiro. · · 

Julga-se objecto dé delibenQão e vai a lmprl· 
mir ·se o projecto de reHotução da commissào de 
jtlstiça civil, c~nftttnil. iidõ a daaçà.o da uapella. da 
Senhora da Ajuda, erecta na o1dade da Bahia, 
concedida por decreto de 10 de FevereiJ:O de 1827• 
à irúlandada do Senhor Bom Jesua dos Pa11sos 
da mesma cidade. oonforme ·aa clausulas de que 
trata o referido decreto. 

• o 
clamação contra inexactidõas que apparecom 
no Rim discurso publicado hoje 110 Oorr-e&IJ Met·~ 
cantil. 

ORDEM bO DIA 

OonUnita a discussão do parecer da cotnmlssão . 
de podertlil umlUllando ns elei~õos da provlncla 
do Sar~tpo cotn a eme11do. . do 81.'. Bu.rotl_.llos. 

Depots da tomarem· pai' te nâ dlscussRo o . Sr. 
Mello Franco e o Sr. Marinho, que sustentõ.o 
o pareoar, e o Sr. Souza FrauiJR que o combate, 
tla-se por discutida a matada, o procedendo-se 

~bde: . . 
« Ar.t. 1.o Os o,tficiaes do corpo_ dé r:nuntoipaes 

permanentes da côrte, que servtr(nn por espaÇo 
de . 20 annos sem nota, e. se. impossibilitarem de 
continuar . no .serviço, poderáõ s.er reformados 
com veucimento do me10 soldo; e se tiverem 
mais .de 25 aunos de serviço o poderâõ ser com 
solt.lo por inteiro. » . 
. Entra em. discussão o segulnte: 

cc Art .. 2. 0 Se o official ti'!el' sido tirado de 

de linha, tnas não· poderáõ ·accumular. o.s venci
mentos de duas reformas; uma couio ofllcial do 
corpo, e outra como official de linha. » 

manto muito maior •. 
o Sr. Paran.b.oa.• observa que na resolução 

.· não se · dà o direito, . mas sim concede-se ao 
governo a faculdade de . reformar oom venotmen~o 
os officiaes do corpo de permanentes que servlrern 
~em. Se os oflleiaesdo corpo de parmanentes forem 
tirados da classe do exercito, se se der a bypotbese
muito especial que o Sr. Penna. apresentou, o 
soldo da reforma deve corresponder ao . de corpo 

.. de linha, e não e.omo offieia\ do corpo- de muni· 
ctpaés permanentes. 

O Sr. Oarva.lho de MendonQa diz 
que a commiasão entendeu que ·oa otilclaes do 
exercito não .podiào ser chàtnndos . para o C'>rpo 

reformados, e por. isto na resoluçfio dlz•ae que 
·não poderéõ accumular os vénoh:n.mtos de. duas 
refor~as; Entendà qne o projecto deve. eér re· 
mettldo a uommissiio para tonlár e111 oonslderao«o 
o art. 2o; e nestes termos mandtl um requeri .. 
manto à mesa. · 

O requerimento de adiamento é epprovado, 
detlois de fallar contra elle o Sr. Euzef>[o , . · 

Achando-se na sala immedlatá oa Sra. Drs. 
Joaquim José Teixeira e .Francisco I. Oarvalbo 
Moreira o Sr. presidente oonvidll os 8rs. So e 4o . 
secretarlos. para receberem os mesmos senhores, 
e observa aos espeotadores que, quando a 
camara sl.l lov•mta, siio obrigados tambem a se · 

. levantarem. . . . 
São introduzidos com as formalidades do l'egi· 

manto os l'eferidos Srs: depl\tados, prtistiio jura· 
manto e tomão asserito na ciulà · · 

E11tra em discussão o artigó unioo da resolução. 
n. 64 de 1847. . · . 

• . 1 
como entender da justlç~, considerando nas 
differerites .classes, ás reclAmaoões dos capitães 
Jo~á Oustodio Rodrigues Silva e Frauclsoo José 
Oamsra; do tenontu José Maria de Moraes de 
Me~quita l?inú:mtel; dos alferes Quintlliailo Hen· 
ri que da Silva Primavera, Ràymut1do Remigio 
de Mello, . Augusto Oesar da Silva U.abollo, 
B~ruardo Joaé Lopes Lat·angelra; e .do 2o tenente 
Hu:ardo Antonio da . Costa Rlbeli'o, precedendo 
oo.nsulta do conselho supremo militar, e nova 
i~spucção de saude; e ficando revogadas aa 
du:~poslções em . oontrai:lo. » 
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o que fez n com missão foi proourar ver q uaes 
aquelles officiaes que tinhão em tempo requerido 
a entrada para o quadro do exercito; e a estes 
declarou com direito á entrada para· o quadro,. 
porque não forão ouvidas as &uus reclamações; 
mas todos aquelles que, tendo sido reformados, 
ndo reclamt\rão . dentro do tempo que o governo 
teve, a commlssão excluio. · . · 

O Sr. Moura. Magalhães acha que, 
passandoa resolução, não tem .nàda de obrigatorio 

• • tando·as não farão attendidos pelo governo no 2Q 
prazo que sd marcou. E' o modo porque a com· 
missão encara a questão, que 11.\e parece defeituoso; 
não acha . que a oamara dos deputados possa por 
meio de suas ootnmissões estflr examinando os 
doêumenios de oada. uma. reolamaolto para ver se 
ha jusUoat e delJols de ter .assent•1do qu11 tem · 
justtoa, autorisar a governo,. porque uma tf41 

. autorisaoão i01portarta um prt~ceitü ig~pl!ratlvo. 
E' o juizo lndivid11al que .a oommisssllo taz~ qne 
lhe parece menos pro rio da oamara dos. depu· 

ten1po apresentar suas reolamaoõos, o orador 
desde Jlk 1be bypotbeca o seu voto. 

o 111&-. Fe1•ru.~ reforoa os argumentod apre· 
llentados pelo Sr . . Moura Màgallli\t~e, e oonulue 
votando pela reooluoilo; por sar uma medida par· 
clal, .entendendo que 1\ vista do estado do palz 
oito se deve dàr senão uma autorleao•to multo 
limitada ao governo, nilo eubondo por quem tem 
ella de ser executada. · . . 

O sr. Pa:r~nho• Julg•• dever aocrAsoentar . 
breves observaoões a favor d11 resoluoão. Oonlle· 
oendo a óamai'a que no uso da autorl!:cação posterior 
ã lei de lBU conoodlda ao governo pãrà attendbl' 
às reclau1açães de alguns otlloiRtes, abusos se 
commettêrão, e reoeiando a oontinuaoão dos mesmos 
abusos se delegar ao governo .. nova autorisaoilo 

. para so formar o quadro do exercito ou alteur 
a olasslfioação dos oftlciaes do ex.orolto, entendeu 
que devia espP.rar que ~s representaàõ~s .fosMm 

' presumpolto de justas, dar aõ. governo uú1a auto· 
risaçilo especial para attender a taes e taeli oftlolaes, 
qu!4ndo, depois de ouvir o con~C~elho supremo 
militar, conbeoa que é fundado o seu dlrelto. E' 
neste . 11entido que funcolonou_ a commisslio, e 

· portanto o at·brtrio que pt·opoe que se. dê ao 
governo é restricto e limitado, mas lndisponsavel, 
porque crê que a cnmara não póde deferir os 

· representantes. Vota pois a favor da resoluoão. 
Julgada i\ mataria alsoutlda, é apptOVada B 

resolu~t'i.o. 
Entra em dlscussílo o seguinte: 

:&OMO l 

<t A assembléa geral legislativa resolve : 
. « Art. 1.0 . Os cirurgiões, approvados segundo 
o plano dos estatutos dfls · antigas academias 
mediço·Qirurgicas do imperfo, ·silo considerados 
habilitados · como. doutores em medicina para 

porque entend(l · que . aiRiliD .. grlko . de dlat lncoilo 
devem ter .os cirurgiões formados, propõe. que, 
depois d•' sustentaoilo de tbeses perante qu·llquer 
das faculdadé11 de medicina, elles. possão ser 
doutt>res e1n medicina. · · 

A emenda do 8r~ Soares de Meirelles ê àpoiada 
. e entra em dlsoullslo. 

o ar. Ser:"ra. eno!lrando a redacoão da reso· 
·luoão . como deCerhnento do requerimento que fol 
presente ao senado, nilo entende que Jiella sa dê 
o grio de doutor aos &U\)plloantes, mas sim li· . 
pela resoluoilo. Parece·lhe mesmo que, .ee a \'8· 
soluoilo t\vessa em vl11ta conceder . o grl\o de 
doutor, sorla multo anais expUclh, pois quG oi\o 

' o oom;lltl\lel 
oom. as habllltaoõos doe quo com elle l o eer 
ravoreoldos. . .. . .· 

o &r • . v. Torre• Bom.em. lamenta que . 
tenha a deagraoA chegado a ponto de se que· 
rerem fazer .·. _graoaa mesmo. em eolenolaa sem 
oeceealdade, dllndo.ea um titulo que traz .uma 
ldéa real; isto é, uma . corta . aomma . de conheci· 
mentos a lndlvlduos · quo não têm para isto a 
lnstrucoi\o e mer.eeimentoa neoeasarios. . . . . . 

A autisa lel da oreaoAo da escola pro~lbla que 
utn otrurglão simples pudesse curar de mlldlcin·•, 
e até determinava que nllo IJUdessém pratlca.r as 
grandes operações sem nssistencia de médioó,. · e 
fsto naquella épooa, quando os medioos não 
abundavão. Oomo pois .lr·ae-.ha. dar a ostes mes
mos homens, . . p~ra cuja admissão na .eRcola 
rnedioo·cirurglua d1zlão os estatutos que serctJ bom 
que ·· soubessem ze,., fac11ldado para . exercer a 
Uledicina, e o que é mais, dar-Hies. o grt\o de 

· d r não óde concordar nem em 
uma nem em outra aousa. Tam em se opp e 
ríe~unda parto da emenda do Sr. Melrelles . por 
in) usttl emquanto vai conferir o grAo de d2.utor 
a iodividUliS mediante a shnples suatentaçao de 
theseil perante a faculdade de medicilla, quando 
os nlumnos da escola são obrigados a fn~quentllr 
aa càdelráB em que se eneinão as dUierentes 
matarias. . · . . 

Portanto oppõe·se nilo só A reeoluolo do ae~ 
·nado, como 1\ emenda do Sr. Melrellea. 
. O Sr. Jo•é de A.c•l• vota contra a reao• 
luçi\()1 e contra a emeQdl\ ~o Sr. Melrelloa. 

~~ 
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· Confessa iJ?genuamente que o senadO . comp!e• 
bendeu perfettamente o pensamento dos cuurgioes 
da antiga. e.scola, pois que o que ell~s querem é 

toras or ual uermeio que seJa ; arque, 
se como se tem 1 o na casa, e es m o a• 
cu'tdade de curar ew. medicina, se esta faculdade · 
estâ fundada em lei, porque vieriio requerer ao 
cor 0 legislativo esta mesma faculdade? Esta 
s1mp es o serv _ a·o . -
do direito de que elles já gozavão queniio mais_ 
alguma causa, e era o nivelamento· com os dou
tore~ da nova escola do medicina. Se um tal 
nivelamento tivesse lugar, como ·que viria a 
estabelecer-se o principio de que não ba\'ia diffe· 
rança entre uns e outros, quando esta differença 
é muito simsivel, e se acha estabelecida. por lei, 
porque na escola de medicina so exige hoje muito 
maior cópia do conhecimimtos e muito maior 
numero de materii\S. do que na antiga escola. 
Jul~a pois muito abusivo q~e os cirur i?~s da. 

justiça, porque ao . estes cirürglões estudarão 
pathologia. in~erna . e externa, anatomia descri· . 
ptiv(1, ml\teria medica e outros . ramos que são 
propriameute de medicina,. se elles esta vão por 
uso consue narto ml .. pos~e . e curãr · e 
dicina, como prival~os dest.a posse quando entre 
elles ha homens qunlificadlssililos, como pót eX· 
8fl!pll'l. o Sr. Ohristovão José d.os Sáotos,_u~_ dos 

, 
cujos talentos e capacidade são reconhecidós por 
todos '1 . · . 

Não -vê necessidade de se alterar a disposição 
do senado com emerida algum:a. O parecer da 
commissão do senado, que é multo bem dedu· 
zido, mostra que estes cirurgiões estavão na 
pratica de curar de medi~ína, e que estudáriio as 
matarias par1\ isso necessaria~:~. Não se lhas põ~e 
pois negar a continuação deste uso, muito ma1s 
qunudo estrangeiros formados em Bolonha, Pavia 
e outras universid~des são immediatamente ad- . 

e o e ane1r0~ 
e11tudos muito mai11 .desen \'Olvidas. à o lhe pa· J.ievanta ·se a sessão âs 2 horas e meia . 

. recn que a frequencla dua bospltaes, a grande 
cllnlca o o estudo, para assim dizer, da ruédlolna 
exterlot, tlnAlmente, o exerc\olo material da. me· 
dlcinn, .habillte um Individuo qualquer para B3r 
m11dlco. 

V uta contra a reiloluçito por dosneól!s!Õiarla1 ln· 
justa, e porque imporll\ a cre8Qilo dtt um privl· 
}l'l(lo, a lm posiQito dt\ um trlbut11 de respe\to da 
ptu·to do 11eus conchltu.lt\os, que nilo póde ser 
conct~dido Keni\o. t\queUos que estão pnra lsa(l 
devidaiJiotlto balJUiladoH. 

0 Bn, .FERREIRA PKNNA lembra que sobre este 
projecto u comuli&Rdn apresentou val'ias et'Iiendas, 
que dovtlm sor oonslderadatt nesta disoua!lão. 

n. o .E:ORE'rArtlo 1 a segu o e etl1end.- da 
cnmmissão! 

« No art. lo, em . vez de-são cortsidorados 
llabilltadoR como .doutores i!in medlcina.-diga·ae 
-silo considerados habilitados como licenciados 
em medicina. e em cirurgia.. » 

F.llta emeudn é apoiada e entra em dibous-
são. · 

o s:r. Moura.l\lu.gu.lbà.e• pede a leitura da 
representação dos cirurgiões f,lrmados, para quo 
a . oamara avalie as · razões em quo se fundão. 

(E' satisfeito. · 
O SR. Pa&SlDtmT.E:-S~;~ óão h1l mais quem peça 

a palavr~... . · . 

O Sk. MotiRA MAGA.LI-Ü:ss pelo quo colhe da 
· • . c · · s 1111 o e 
dtr reP.r.e~entaçt\0 ·dos petioitJparioa; . vê . que os 
clrurgtoes approvados da anttga e!íoola t\ vista do 

·. planu dos esl.ndoâ. que 1\Utl\o existia, · est1\vão 
lJabilltut.los pura curar de medioina; o que eRMR 
:prütlcll, üs~a cliui<:ü de que elles até eutrio usnvi\o 
ant•l!:l da rarorma dos estudos medln•)s, se lhos 
qner e.go\'a pruhib\r, se não por rnl'ios •llt·e· 
ctos • ao. m~noa por melas indireotos •. Orl\ , 
oata pr<lhtblçno pareoo ao . orador de toda In· 

Sessi\o em 31 de Malo 

PR&GIDENOIA .DO 8Q, . MUNIZ liAJlRETO, 1 o S'&OBRTAl\lO 

SuMMA.lUO. -Expedlento • ..;;,Rsquedmento;- Ordem 
do dia.- Discussao da ,;.esoluçlfo sobre cirur· 
gi'õ6s approuados~- Adiammlo das resolu.ç<:Sss 
sob1·e are!hivo publico, e sobre limitei entre 
as pro"inclas de ·Minas e do Rlo de Ja
neit•o. 

approva•se a 

EXPEDIENTE 

Um offiolodo Sr. ministro dos negocios estran-. 
gelroR, enviando a cópiB da correspondenoia entre 
o gove1·no imperial e dos Estados-Unidos, a 
respeito da presa feita por corsarios !lrgentinos 
em . bans e fazeuda~~ de Vll\'ioa senadores e de· 
putados que vinbão de passagem · nos navios 
.norte·l\tl\ericano, Ontario e Plant em 18271 de 

· toda a ue tem havido sobre o referido ob ecto 
entre 9 governo imperial · e o argentino, e da. 
sentençl\, decre.to de graQa aspeoialissima o outros 
papeis relativos â propriedade de . suodltos de 
Buenos·AyreR encontrada pela no&&ll es(.\ulldra 

oquea oru o 10 a ra a em a or o o 
brigue Leonid<»s, tatnbem dos Elltados-Unldos.
A quem fez a req Ul!!iQão. · · . . . 

Outro do Sr. miulstto do hnperl•>, remettelldo 
n (lópin do decret.o pelo qual se conoede a Luiz 
Yürnet o privlleg1o excluslvü por sete annos con~ 
t111l•)!\ desde o dia elíl qlle prlnolpll:lr a exertlêl-o, 
ptu;a preparar. , vandér e applioar . néste ltnpel'lo 
um liquido de su~ ln\l'anoão •. que preserva nilo só 
os couros da pohlha, mas tambem as madelr~$ 
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SESSÃO EM 31 DE MAIO DE 1848 
do euphn. da putritlcaÇão e dos \ncendios.~ A~ 
commlssão do commercio. 

emette-se á commissão de instruc iio ubl\ca 
0 reqüetimen o os apta.!) da. aoademia .de t.·Hn!uha · 
José Joaquim de Avtlla ~ José de Patva o Stlva, . 
pedindo IJ6 · lhes faça extensivo . o art. 17 dos 
estatutos, que ~oneede o ·· râo de. doutor aos lentes 
e tsctpn os a e co a m 1 ur. . · .. 

A' commissiio do . commercio. o · requerimento 
de Luiz Vernet, pedindo a appr.ovação do seu 
privilegio. . .. . . 

Não ba mais expediente. 
Entra em discussão, e é approvado sem debate, 

o seguinte requerimento : . 

plano dRS antl~as 8!!(lOlas; têm uma longa pratica 
de exercício da medicina, e estão habilitados para . a . . _ . . 

é que asses cirurgiões sejão doutores, diz o ora~or o 

que no senado cahio uma emenda do Sr. Olemente 
· Pereira iguàl. á que . elle apresentou, e 'que por 
uma das · c · 
approvada em tercoira discussão o uma resolüção 

. quo . declara - b.abiUtados doutores em medicina 
os cirurgiões approvados segundo. o plaho das· 
antigas escolas. Não sabe o motivo por que ha 
opposiçã0 á. eliminação das palávras - como dou
tores- porque os peticionarias ficao com aquillo 
que pedem. Quantço áemendll que ptopOz em lavor 
de cirurgiões formados, coniquanto acredite que 
não bav~a nisso violação de lei, · eomtúdo não 
insiste nella. · . 

« Requeiro que se peçtl .ao governo clrcum · · 
atanciadas informações ácerca da . permutação que 
propóz a camara municipal de Pol'to-Aleg~e de 
um terreno seu occupado pelo arse.na\ de marmha, O Sr. Góes vota pela resolução vJnda do Se• 

.. p~r outro nacional, sito na -varzea da me_stlla nado co . . 
~o fa:& ~ais do que ieparar uma i~JúsUça pal-

publico, interpondo o governo seu juizo cerca pltante que .se tem f oito. · . · · .. 
con'Venlencia da troca. · · . · Observa ao Sr. deputado pelo Rlo de Janeiro 

« Outrosim requeiro que se. peça ao governo que hontem . perguntou se sa estava na época de · 
informações sobre a quantia que ·o cofre geral conferir grãos scientificos áque\l;as ·que para serem 

· deve ao provincial do · Rio Grande do Stil . e admittidos · na escola bastava que soubessem ·1êr, 
ao municipal daquella cidade; e quaes as pro· q_ue posto que os estatutos da escola medica e 

.;f::~:~~~.- ~adas ·:.~~a . ~--!~~~~~-e~.t-o -~~-t~~~ ~i~ . -~~~~;~e~i~!~t~i~~l:d~:~:ib~o J~~. 9~!~:d.oq~: , 
« Paço da camara dos deputadoR1 Sl .de Maio de compendias silo em francez, in~lez, latim e tod9s 

1848.-. Barcellos. I) · . oa estudantes !}Ue são matriculados têm necessi-
dade de ter conlieclmento dessas linguas. Se nesses 

ORDEM DO DIA estatutos ha es!Jes lilnltes, é porque naquelle 
tempo viviamos sujeitos á metropolo, . que punha 

Oontlnua a discussão da reaoluçãó n. 59 de hnpecilhos para que se . possa ob~er o grão .de 
t84õ, ácerca dos c\.rur lões. approvadoa, cQm . ~s doutor ua universidade de Ooh,nbra. · · 

--~~e!Hmn61eRilldEl!n · · - • 1 cu o o ar • o,- e e re e a o, 
· o Sr. Jóbbn acha que a resoluçito não só é e em seguida a emenda da c.ommlssão. · · ... 
extravags..nte .cotno até. obscura ~injusta. Não sabe . E' approvada a emenda do Sr. Melrellas, supprl-
como o dlreetor da faculdade de medicina ha de mindo as palavra- como doutores. . 
pôr em .exeouçilo esta resolução . No · art. ·1° a . O Sa. PREstDRNTa::-Uroa parte da emenda do 
comihissão_ diz que esses cirurgiões serão con· Sr. Jobim est~ comprell«mdlda na votnçiio da 
siderados como doutores, e depois diz no art. 2o emenda do Sr. Meh·e\les, e a outra parte ni\o estA. 
qua se lbes . conferirá. um novo titulo. Se ~U9S . . em discuedo .por tratar de art. 2o. · . · · . 
forem considel'ados cotno doutores, floilo BP.ndo · E' lida e apolada a emenda do Sr. Jobim para 
doutores; e qual o ·diploma que · a faculdade ha a j{UppreseA:o . do · art. 2o, · · 

• @ fiihllt Y ~ fa"auldade nilo resolver!\ que ae dê O Brt. 2o é rejeitado sem debate, estando 
o titulo de doutor ; e se o désse, seria 1sto uma comprehendlda na votaoilo a emenda d.o Sr. 
grande lnjusttoa. porque tendo passado uma lei Jobim. 
que determinou qlle oa olrurg\õee formados que O · art. lo addltlvo dA resoluçlo fica prejudi-
qulzeasem ser doutores se suJeitassem ao exama oado. . . · . 
dá 8 ou 4 matarias medicas que lhes faltava, e E' approvsdo ee.m debate o artigo addlUTo of· 
tenda havida u.m graatle numer . e es. 
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1.64 . ·SE~SÃO EM 31 DE MAIO llE . 1848 

dnquelle engenheil'o, que são oaceasarios e in· 
dispeusaveis para bem se esclarecer a mataria, 
vê•se obrigado .a pedir o ~diamento ~este projectõ. , 
d'"'manda á mesa o segumte requerrmento, que 13 · 
apo;ado e entra em discu · . 

cc Requairo o adiamento do projecto · por espaço · 
dê 5 dia~. » 
· o sr. Par~n.hos é da 

r~:~ ferem sejão . remettidos ao govàrno para quà esta 
· emitta o seu juizo âcerca da mataria; ouvmdo os 
Jlresidentes tias províncias de Minas e do Rio de . 
Janeiro • . A camara reconhece quanto é delicado 
esle assumpto. que não se pôde tratar delle 
senão á vista de dados muito positivos e seguros, 
e que não se deve deixar · levar . tão · sómen.te 
por informações dadas pelo governo de uma das 
províncias, sem que seja ouvido o da outra, 
e por hitô o orador ofi'erece o· seguinte addita- · 
ménto, que é lido e apoiado, e entra tambem em 
discussão. · 

de S. Pa.ulo, Minas e Rio de Janeiro, e vota pelo 
lldiamento do Sr • . Paran4os, . juntamente com a 
Eunenda do Sr. Jobim. · · 

o Sr. Ma.rlnb. 
se t1·ata. dà interesses c()ntestados p!)r duas pro
víncia.~, é necesaurio proceder. com tuda. a cii'
cum~pccção, vota por qualquer dos adiamentos .. 

o Sr. Rodrigues dos su.ntott pronuncia- · 
se co11tra o r~querimanto do Sr. Joblm, e a favor 
dos. outros, ·porque ·entende · que matarias desta 
orde01 exigem toda a separação~ · · · . 

ó Sr. Jobh:n, sabendo que todas às vezes 
que se tratou desta. mataria tem havido muita 
susceptibilidade df\ parte ·dos Srs. deputados de 
S. Paulo, prop.ô~ a sua emenda como meio de 

. ' 
· « Requeiro que a resolução, como todos os vêr & camatil qüe é facil attender à commôdidade, 

papeis · a que ella se · refere, seja remettida ao e interesses dos povos, sem prejuízo da provinoia . 
governo · para informar, ouvindo os presidentes dü S. Paulo, que pbde ser convenientemente indem• 

· das .duas provlncias. 1> · nisada por outro Indo. 
o Sr. J ol,>i~ · nâo se oppõe ·a este addita- o Sr. Gtunes ele Meneze• entende que 

manto, mas deseja fazer sentir á camara a ne· · o requerimento proposto para que o adiam~nto 
cessidade .de tr11tar-se desLa mataria · de uma tenha lugar por cinco dias não preencbe as vistas 

. maneira. mais completa. Não sabe a raziio por da seu autur, pois que na casa não existem todas 
que se ba Je trataa· unicamente dos limités entre · as informações necessarias pnra que alla possa . · 
ali provinch1s do Rlo de Janeiro e de · Minas orlonlar·aa e dar uma boa decisão a respeito . deste 
Geraes, deixando de parte outra questão muitG negocio. Inclina-se a votar a favor do requerimento 
importante, qual a dos limites entre as provin• do Sr. deputado polo Rio de Jan~iro, qlie quer 
cla11 do Rto de Janeiro e de s; Paülo, a por que estl) · negocio vú de novo a lnformat -ao · pre-
isto apresentarA. uma en1enda para que o governo sidente da respectiva provinoia, que consta man-
mande engenheiros para demarcar oa . limites dàraha pouco lazer nei'iguações a este respeit'>. 

----1&tu.Da.\o~l'&---c&sta previaoia e · . . ; · o Sr. Ferreira. Penna jul~a ser o mais 
que, quando se tratar dos limites com a provincta razoavel d'entre os tres que têm sldo propostos o 
de Minas, tambem se ta·ate dos limites com a 'adlame.nto do Sr. Piotó de Oarvalho. ·que pede 
. provincla de S. Paulo. .· cinco dias para se procurarem . 1nforml\ções gue 

o sr. Pereli:'a da Silva. mostra a con· com toci.a a probabilldade ex\stem .na caaa. Em 
venleocla da e~nenda que o Sr. Jobim pretende 18~ offereoeu a· commlsslo da estatlstica um 
apresentar, e diz ao Sr. Paranbos que votar!\ projeutl•, sendo o ducumento que tnals tev.a em 

· · pel~ seu requerimetJto se lhe annexAr as palavras vista o decreto do · poder executivo, marcando 
-com urgencla. . · pl'o\'lsoriatnente estas di visas • . Este decl·eLo foi 

E' lido e apoiado o seguinte requerimento do . expedido pelo Sr. Oarnelro Leão, que tinha sido 
Sr. Joblm : · . . presidente da provlnola do Rio de Janeiro; é 

. · · « Requeiro que seja adiada a dbicussilo deste pl'is natural que nilo o expedieso sem fnndamento, 
. projeclo sobre limites da pro:vlncin . do Rio de e Bt>fll lnforn1apilo da · presldencla daquella pro· 
Janeiro com a de Minas, até que o governo nos dê vlncla. Em 1847, com~ viessem novas iliformações 
informações sobre os llmltes do · Rio de Jageiro · do presidente da provlnola de Minas Geraes, julgou 
com a pro\'lncia de S~ Paulo, afim de . trntar-~ie à commlssi\o conveniente alterar o projeoto que · 
conjunotamente, depois desses e:ame • . . · ato, mas, pelo lado da presideriala 

· genneiros, dos lhnltea . do Rio de Janeiro e de do Rio de Janelro, parece que jA vlerão todai 
S. Paulo.- Jobim. » · · · . as tnrormaQões que são neeessarias para esclarecer 

o lli:r. Va•oono"Ho• não duyida adaptar a questão. E' para a camau certificar·so disto 
o adiamento proposto pelo Sr; Elias de Oarvnlho, que são nénessarios os oinoo dias que propõe 11 

mas nilo . 'Vota pelo do Sr. Paranbos, porque emenda. · 
no _parecer da commissi\u de eslatis\ioa. de 1845 o Sr. :Pà:ranb..os · insiste na necessidade da 
rorao presentes todas . as. reclamações, tanto por apptovaçi\o de . I!Ua amenda para que a casa fique 
parte da prov!ncia do Rlo de Janeiro, como por esclarecida sobre a questão, como convem. · A res• 
parte . da provlncla de Minas. Nesse paràoer peito do Rio de Janeiro, as lnform~oões que 
estilo mui minuciosamente . declarados todos os existem não lhe parecem bastantes. A commlssão 
fundamentos que Sàrvirilo de base 1\ apresentaoão de . estatlstlc.a, fundada em esolareoimentos que 

· , a ar ou-

.... o l!!lr. QúlntiU~no vota contra o reql.le· de Minas Geraes destruirão as que antes havlil:o, 
rlmento .do Rr. Pàtanhos, porque na secretaria porque não se pedirâõ tambein Mvas lnformaQõea 
de Mlnas n4o e:tlste nenhum doouD'lento alêm no presidente do Rio de Janeiro, quando consta 
daquelles que forll.o enviados 6 secretaria do quo elle acaba 1\e encarregai' a um dleLinoto oi .. 
imperlo e d i t 1 ; dadito do Onmpos o ·levantamento da pla11ta, e 
dente de 'MYn~s~or · s 0 oc 080 ouvar.ae 0 prosa• o fllrneolmento da lnformaoõBa oonduc11ntea a tlxar 

os limites eutte as duas provlnolslil oom attenolo 
o l!ir, GoJn.e• do• santo• mostra a ne· â commodldade dos povos e aôll <1 reltoa de uma 

.... ~~_!~ld~~~~~~--~xaolio dos lhnltes ~J!J~a ~·rovlnolas o outra T · . · . - .. . .-- --- ----....,; 
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SJ:i;SSÃO EM 31 DE MAIO DE 18!8 165 
F.errelra. Penna. pondera que, a 

. o ue aclarou' re~ 
ferir, haver~\ o perigo de se pedirem informações 
que jà existiiio nA casa, o que não ser~\ muito 
airoso. · · . . 

a mnterla disclttlda é a rovada a 
emenda que requer o adiamento por cinco 1aa. 

o SR. PRESIDENTE convida .os Srs. deputados 
pat·a se occuparem em trabalhos de commissões. 

A's 2 horas o mesmo Sr. presidente dà para 
ordem do dla 2 de Junho: · 

Olscuseilo do projecto n. 114. de1847 augmentando . 
a de ut ão da to'\·iocia do Rio de Janeiro com 
mais !lous depu~ados. . · · 

·. 3• discussão do projecto n. 121 da 184.7 sobre o 
juro convencional. . . 

Discussão do rójeeto n. 1 de 1847 concedendo 
errenos para pa r momo e .camaras mun c paes 

em Santa Oatnarina. 
Dita do de n ~ 73 de 1847 eonccdendo carta dé na-

turalisaçao. . · 
· . Levanta-se a sessão. 

1 I IIHI L ·· 
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·18:48' 
·cAMARA D.OS SRS. DEPUTAD.OS. 

. . . '.- '1 · 1· ·· · .. . ·, - • . . ' • • . . ' 

,8eiJ&6o em e de Junho 

PRii:SIOENCIA. DO SR. MUNIZ liARltli:T0 1 1° SBORJ!:'l'ABIO 
. •. ' ' ' ; . 

S014MI\lUO.- E'ltped\P.nte.- Ordem do. dia..-Au
gmmto· de dep.utaçll'es, juro convencional, terras 
dt~vóltda.ç. Al:1iamentos. -Programma do novo 

···· · mirti.ttet'io. · 

A's 10 hora~ e 40 minutos da manhii abre
lê·sé e a rovn-se a MtR da ante· 

EXPEDIIl:NTS: 

cbotlo, pedindo carta . de natura\ieaçi\o de cidadão 
braztleiro. . · " 

Nilo ha mais expedhmte. · 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão a segutnte resoluçiio: . . . .. 
« Art. l,o O knunicip\o nt>ntro e a prnvinciá 

do 11io de Jnneiro darjio Dí!lis d9us deputados. 
<( Paço · da c1uuara dos deputados; 27 de Agosto 

do 11H1.--Thomf,lz Gomes dos Santos.-M. J. 
Valdeta,·o .-Dias da Motta . ,, 

o Sr. O .oetbo B.t!ltos fundamenta um rfl · 
quArim~nt" para que a re!lolilQilo quo se discute soja 
ramattidll eom urRe Mia ~ eommis. são de efltatlt~tlca• 
ou " o1ttra qul\lqunr q 1u1 o Sr. presidttnte Am 
sua sabudl)rla julgt•r conveniente,. para que f.1r · 
mn\e um projucto afiro da que Reja augmnntada 

~'Ptes~n ao1 o e 011 a u a 1 • 
da populact\o presu.mlvel d11 rtisultaJo de t•ecrutas 
cnm que cada uma dellas tem concorrido para o 
e;a:erclto . · 

O Sa. 1o. SEd~ETA'IUo (pela ordem) lê um otllnió · 
do St. Josl! Pt~dro Dias dtlÚarvatho, que pRrtloipa 
t\ çamara. ha~or sido nome~do tninlstro e secretario 
de.e&t.ado d .)s negooiüs' do imperio. · 

A. caJrimra fica · lnt61rada. ·' 
TOMO 1 

São lidas e apoiadas as Elegu\nt.es eme\\d8S! 
<t A pr.ovincia de M.atto-Gt·osso dar!\. nia.is um 

deputado. . · _ · 
a Paço da camara dos deputados, 2 de· Jun\Jo 

de 1848. -Getulio: » · · . 
. a Artigo addítívo. A. província de Santa da, 
lharlna darà mais um depi\tàdo.-Li"rame~to.» 

« A. provlncia . de. ~qrgipe d11râ .mal~ dous 
detutadoe. -Ga7""alho M oretra;--T~i:;cttira. P 

. ' li. do, apnhuJo e entr~ ·êlf discussão o seguin,te 

« Volte o pr~>jecto A comtriissão para .considerai-o 
novamr.nte, ~u~mentando ·a r~presant.,lçiio das 
provlncllls da. s Alugõ.,s, Pernambuco, Rio Gra.ndé 
do Norte, Ct~arâ, Mf\ranbão, Parti . e .Pi_auhy .-0. 
Basto.t. I) · . . · · · · · · 

. O Sa. F~aREIRA Ps:NNÀ motiva a segtllnta 
emenda: · · · · · · · · 
. « Seja remettido o prlljecto à commissilo ,especial 
e~carregada de rever a lei regulamentar i:Jas elel· 
çoes. afim de que ella proponha o. ·que· páteeer 
mais razoavel a respe~to do numero dos del_lu-

o SR . . lo S&ORE'rABlO (pelo nrdetn) lê dous OtllCios, 
dos Srs. Campos Mel\o e _SI)uzi\ ;Franco, rartll)i· 
pnodo o primeiro haver sidt> nomllado ministro 
e secretario ~d esta~o dos neg~~ios da justiça, .e 
o seg!mdo m1nl~tro e secretario de _es~ado dqs 
lHl~OClOB estrangeiros. 

A eámara fio a i o telrade. . .. .. 
jacto: .· 
· << A 1\ssemblita ga\·al legislativa 4ec.reta: . 

« Art. Lo Não havel'à aeçào alguma om JUI:to 
por qual :1~~r convenção ,ou conlraqto ~e j,ur!'l, 
premio ou mtere~·s~ no que axceder de 12.% an• 
nual~cmta, exoeptuaod•) os . çqntraoto_s a rl!JrtO 
mtmtuno À outros de sel)'lelhante n~tureza. 

(( Art. 2.ii Fiof\(1 rt>vogadas RY lflls ~!'ll cor· 
trn1·to. · · 
· « PRCO da oamf\ra das deputadoH, to . de So .. 
tambro de HH7:-L~ptts GtJm~.~Oo~C!I Pâ"Co, P 

' . Q 

prnjecto. 
O Sa. SitvA. F~&RRA1. fundamenta A .manda ' 

muaa o se~uirüe requRrlmil~to: · •1•'''1 '. " 
« Ptoponho .o adiamento da reeolu~ito para ger 

discutldll ~in tempo t)pf)ortuno ·e em'' 't•re!len~á 1 · do 
Sr.· mloist.r() da fnzttnda. --suva · ·.Fe;'ra# ,-,.,.," · .. , 

o _Sa. R(n::iàxcwni" nqa St~±os oppõe:'rie'ao.adja· ntento. .. . .· ~ .·.- .~ ~. I'" · t liH ,·l~'J' . ~ L ü't• \ } .... . .. , .. ~! 
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170 SESSÃO . EM · 2 DE JUNHO DE 184~ 
Entrito na sala e tomão . assento nos compe

tentes lugares todos os. membros do no'lo . mi· 
nisterio. . . · · . · . . .. · . 

O Sa. 1o SECRE'l'At,uo (pela ordem) lê u~ offiCio . 
do Sr. ministro do 1mpurio, em qua part1c1pa q~e 
S. M. ·o Imperador rf:lceberá atnanhà a deputaç~o 
da. eatnatà. dos Srs. deputado:! que lem . de \r 
apresentar a resposta da. mesma c.a.mara. â falia 

· do tbrono. · · 
o . Sa. PRESIDENTE desigtia os Srs. dAputaàos 

que têtn de compôr aquella deputação. · E' oudor 
o ~r. Rodriguei:i dos Santos. · · 

Conlinúa a dis.cussiio. . 
O Sn. · FERRAZ . considera prajudici\do o seu 

adianumto · pela presença do Sr. ministro d!l . 
fazenda • . · · 

l.m ()Ortan~es eon~_o !lata .~ · . 
outras d1sposu;oea: mas entende qut~ . a c:un1u·u 
deve obrar como julgar mais acetla·io ; por•JUe 
tràtQndo actualment.e o senad9 dll cod,lgo do · 
commeroio1 e tendo esta resulução da ü· para 
aquella ca.mare., ,Podara .. f!lla julgar "e é luutil 

. por estar preve01da a sua m!\teria, ou se convem 
addicioüar esta disposiÇão ao mesmo eodigo. · 

. o S.t-• . Paula Souza (presidente do cotis!J~ . 
lho) u8o . s11bil\ que se discutia esta resolução, e 
por isto não veio ·preparado . p11~a fallar · ~obre 
ella. Concorda que as matenas ti\u graves e 

Sr •. presldente, '(lOntinü.a. o orador, aproveito a 
occasiào pará numiCe;;tar é. ea.maN ·ü · pe.nsamento 
do . gabinete actual. (Movimento ·geral de curio· 
ddade.) A camara sabe que .ba um gllbindt& novo, 

· .. . 
i-econheco tncl\paz e Rem meios de esquivar-me, 
p11rque · n~o o~tava MS tninhas . mãos deix.ar de 
obitilf!'!:)l' ã volltade .do ~bilftt dtl .t~stado, que JU~gou 
qüA eu pod~:~l'i t ser ut1l ao paaz, eu obedeca, e 
vou tootar. e.4ta obra tào superior às minhas 
ft>rt,m!f . · · · · 

Oumpi'e p()rem que eu · declare desde já que · 
para isttJ eu necessito contar com o apoio das . 
catnaras, sem o ·qual é impossível fazer cousa 
algurna (apoiados) .; acci'eMentarai ainda cotn 
f1·anquczá que, neste ponto sou e ~evo~ ser exi-

. gentl}, não . me sat.\sfaria um apoao stmp\es e 
ordiuar~o : . júl~o indisp~nsat>el para bem do pa\z 
um apolo etlléaz e dedtcado, porque, segun~o o 
mo•lo pQr qud eu encaro o estado do patz _ e 
sua!.! m:•is urgentes e vieses necessidades, e tnd•s- · 
pensavel fazerem·ee muitas cousas logo, embora 
não sejão . bem feita!! e devão ser pa•·a diante 
aperfeiçoadas (apoiado.~), e estM me~hdas .ur- . . 
~uut'-~S e importantes nii.o ~oden\õ p!Ls~ar se não 
hnuver 1\1\S eamara~ dedieaç!\o 6 accôtd•)· . 

Os meins ue eu 'ul o indis eusaveis rtra 
que o patz em rea 1. a e se torne .um paiz livre, 
llU tenho índlcaflo ' em muítl\9 occasíões . O que 
eu disse em 181:1 · em · ttma das sessões de Julho 
ainda é o ·que. au ,hoje pen.so, e por is~o escuso · 
repetir. DeseJarei · que a camara seJa fNnca. 

· corn o ministerio, p1tra que elle possa saber 
com o que . póde contar ; atgumas · das m"dadas 
que ·julgo necesse.ti.as jé. .ex\st.em \nic\ad~~os na 
ca"a, t- entre ellaà fli:t\lrll o que . diz respeito às 
incompatihilidades. Eu quizera saber St1 posso 
contár cutn o apoio da cautaa·tl. (muitos apoiado.r) : 
pôrque se o:~u não o posso . esperar, ·. o sacr•tlclo 

. a mim ê hnn'lenso}, é touttl, 
desse gabinete; mas o que talvez a csmara Ignore . o ttea•to entlio eu resignado. pet1111te o throno a . 
é que eu estou i.nteiramonte convencido que nl:J cornmlssti,) quo me deu; mas se eu posso Cio~tar 
sou o mais idoneo para· est(l commissão. (N4o co1n o auxlllo ~. conc.urtto das : .camat'as .para 
apoiadoJ•) O estado das minha$ torças é cttnhêoliio . alguinaa deti\tas medid~~os qui\ }ulgC\ inJi~pensl\veis, 
por touos os qutl costaüuão tratar cemmlgo, . t\ emqua.nt(l a.lguma Corç" m6 rtli:ittlr; eu a dedicare\ 
minha saude é St<tttprt! precaria; porém. i!~ Agllllto toda am btJnutlúlo do paiz : bt~nat\clo de que 
para ;ch, mai~ do que nune~ alla tem p~:~il>rado. todos partUnamott porqlle \emos tllhoa, · ami~os, 
Eu. tmhe. . d6Jx.ado de . apphcar· tn~ 1\ tudo quo parentes . ü ln~·,reas!ls que e~tt\o llgaJoa à sorte 
tem relação cum. a pl)l\tlcà, e ba multus mezes . dll hnpe1·\o •. (Apoiados . ) Stt btiU v"r entre nós, 
a minha vida tt~m sido toda domaHtioll. de com· o que De•JB 111\o pt~rmattB, a repareussl\o dos 
pleto retiro, e só dadlcilda a mlnh~ rarnllla. Eu · ncooteolailentos dA J1:urop11, nós tt'ln,os tnals que 

~~~~~~r~e~o~~~·h~e~·o~.~a~~~m~~~l~d~O~·~u~e~e~~~~~· ~~~~~~~~~~~~· ~~ piius : su~~~mos mut~ 
a ao ua , o governo o f'ai2: precisa ter utuita . t'ltals quo eltus ~ pt.ltqus na t\G\\S& otg\\ut;.aQi\o 
Hlus~raçi\0, ,muit~& moral dada, tnil{tl\ anergh. soell\l os elomtmt,ls Sll.o diversos, e ~emos ele· 
(.3lu&to' apo&ados .} Eu cro!o quo o palz 1\1\o estA. · men to~ mal" periROSol\ que os tl\le existem ~I\ 
em }l)ito de roea1.1. e além úos multis tnlert 1\ · 

g t o. c m 11. Ol', 11 s t t1V1:1mos nllcessu- quRn\o a.nt.us s.e dlgue l~tout r essa · propus ta 
riameuta ~ tatll\\1' tl rapdl'llUII~Ilo 'dort · IIUooe~!ll)S &• •bre incompatablHJudi'S, pa11l QUtl desde logo 
ôa EU\'t\P"· (Apoiudo~.) Pureria lut! que iiO!ittl p ~8l\, QOCUpnr•se dtl rerormll do P•lder; ltldiolario. 
estatlo que julgo cr1Llco. o uulco mt>i11 dt1 t~alvát.Hio (AfJO'i~dO., .) · · . · ·. 
publ~cn re!lidtl no patrlutl:>mo e ubuegação dod · Existt~ na casa uma proposta a este respeito, 
bt·uzlltliros. · anai:l oomo sou franc•'l, e llil~o qlla l\ franqu~~Q 

S~ri!\ pata desejar Q.Ue homens UólBVúÍS; qual~ e . Ut\Cessarla t UllVO deulartU' quo, SU\ h\Ínha 
. qui:! r qué fosse tl sua .CÓt' volitica, fize~!:IO Ul muttws o lntli.o, essa Pí'l) osta e ds iua$ladnmente {\ . 1\ 

~~~~--'--lã!HuteeriJl.e.iit . · e .VIS as put·q e { esc~ a e a . aes em nucio!\idades propriaS 
a rtlspeito tios meios d~;~ sll.lvll.r o pt\iZ Jas â islls para s~rem d~:>senvulvidas em mn regulamento, 
por que .Pódo . passar : que se li~a~s~~t~l J.llltt\ o e r aputo i!!lt.l u~ü dllf tJ ito , porque náu .temos 
eXfHite ~ dtsculiSROd••s 1\ls lhoras a ti.Htnos a alioptur tempo para a.Uender à discussão da medidas 
p11ra este 1iu1 i lliREi ()ue, . d ~;~pui s de ilcolhiuos. e prnpria lllente re ~otU!n!Mlltu.reH. {Apoiados . ) · . 
aúoptadoa, fossetn tlllurgicml e porse vot'aiJ tes elll Pnrece· )íJB preftH'l vt~ l , o Ctlrtarne11te muito regu· 
sua re~lis •c !lo. Ptlrll isto ani necet3sariu que tiS lar, deuretarem· se princl pios e ba!las para serem 
pmier ea }IUb\iCOS ~ t! IHlO.dedica!l~tllll ll outr a C•lUSU, pt!lú t:( tlV9rlltl deseuvOlVHÍtlB em todaa aS SUl\!! 
quu tnarcliussem •!O uccordo, ou qu~J 1w .wunos se ·u~tpllca_ções . pratl~ ·ts , de oott(urmiuade e . de~tro 
não hostill"a ~stnn, que os homtm!:! pulitious qu~ daH l'tllll~ matcMal\ nas me~IJ\as bases. A'ils\ln , 

· oilo !!e pu•1essem r.lUnir ml. escolha das .ttredid 11s llU àelo qu ... f~cilment•l se poderia ntlsta S(l!oiSáO 
a que alludo, ao menQs acaltnast-~eu\ essus paixões decretar es~l\ t~1> ut·g~nte r.efortna. N !\n confundo . 
ardau · t · , · · · 

fa ta•·s. Para tudo isto t~ta preciso um ministeri <>, 
vu ao menos una cbofe de ministerio que Livosae 
as quallda\lea qutl a situaçiio r equer, entlrgia, · 
vigur., e ao mesmo tempo capacidade itrteHectual 
superior, foroa de alma .e persevet•ança, para se 
relllhu~r as grandes medidas de segurança, P.roprias 
p_ara afianQar ao hnperio paz e tr~tnqulllidade, 
Jl'o.roado porém ~ · aoQHI\r uma poa1Q4o d.e que. me 

'prt~oipltnç1lo que poderia ser prejudicial ; antes 
. dee1:1jo lJtll:l haja uui dehnte · lumi llóHO e franco, . 
mo~ desthtado uuic!lmente ao deeoobrhueJ,to da$ 
mfllhores iJàas a ndoptar, . o não a impedir que . · 
a lgullla ooUR·I se faça. (Apoiados . ) E' tão pro
funda a minha . oOilvioçãu ~:~ubt•e a necesliidadú 

· dal\ .lóedldu qull hei iudioll.do que, se elias não 
Corem oouvertllills em leis na aotua[ s essão, t~mo 
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SESSÃO EM. 2 ·DE JUNHO ·DE 184.8. t7t 
que 11, paz publica possa muitô·perlgar (apoiados) : 
queria eu pois que a illu~tre comtilillsão a · quem · 
foi a . proposta recnettid1l quanto ~:~utos nJflicta 
sobre ella, t~ndo em vistas a~ observaçõe~ qu~ 

· tenho leito para habilitar n caulara a occupar-se 
de tão irnportaute _ objecto~ sobre o qual o paiz 
tem fixado suas vista::. · 

A respeito dá out.ras leis, como a .da rMorma 
· eleitoral, eu devo dizer que pàrece-me qae. no 
sanado se tratará. dellas ~ ainda hoje eu fallei a . 
este respeito, e· a co in missão respectiva prometteu 
apresentar a ' sua ' opinião com ortJvidade sobre 
semelhtlnte reforil'la. · . · 

Alli se tem tratado até o presente do orçamento; 
porém cuido que elle nâtl se1·á. afinal sdoptado ; 
porque sustento e já enunciei no senado a con
vicção em . qu11 estou · de que não deve passar, e . 
o . propo;;Ho de propOr a r êjeiçf\o de uma lei tão · 
defeituosa e discordante éom a situação do pàiz 
e de suas finanças, como essa que slUso discute, 
fixando a . receita e a despeza pára o anno finan
ceiro futuro~ fundQda sobre factos do anno n,ue 

. · sa e que ese:~e rçameo u 01 
diMcutido e decretado no anno p.,ssado nesta 
catnara; as ciraumstaucias são hoje muito diver
sas ; a cama.ra que o confecc~onou e diversa, o ' 
gabinete é diverso, Parecll portanto ír~eonveni~nte 
votar·se hoje um orçamento que tem .26 mtl e 
tantos conLos 4e . réis de despeza1 quando a renda 
é tiiQ inconsistente e ameaça diminuição con'Ji- · 
deravel. · Não . sêrà. melhor que tratemos desde 
iA dtl um · novo orçaUlerito1 no qual. se attendão 

. a todas as «:.>naid~rnções indicadas 'I . Não póde 
haver ni~to . mlil. algu!ll• porque nós _ttlmos ·um 

. e que Q lmico m&io de ter domínio e propriedade 
s.obre terrag put-llcas é a -compra. · S1\ o governo 
tiver a fortuna de obtllr que as cllmllras coopprem 
pftra a r11formu judiciaria. para a refortúa Pl ~ltoral, 
p~ra n lei du incompatibilidades .é para a r efllrma 
de guarda nacional, então·, q'tiaest~uer que Bt>jão · 
a~ circumstancias, teuho esperan~a de di\ixar 
Uni\\ patria a meus filhos ; mas sfl pór desgraça as 
cumnras nada fizerem, eu procuurei conyenCêl,as 
da necessidade que ha de tratar séria e prornJ)ta-· 
mente . de ti\o ,gl'aVP.S assumptos: . porém RA depois. 
de meus esft>rços fór desvanecida a minha. espe- · 
rança, nào me·teHta outro .. recurso senão r etirát·Uie •. 

O gabinete não pôde ter a louca pret eoçiio 
de exigir o apoio . da cam~rá inteira. nem mesmo 
.de parte detla ; o gabinete cont.e~ta-:>e com esperar · 
o apoio da seus amigos pflliticos, · e 11 des ejar 
niesmo que seus adversarios , se nlguhs hou Vt3rem1 
esperem pelos seus actos, porque tem esperal'!ça 
·de co-•qulstar por elles o apoto de seus propr1os 

. adversarios • . Se .a.caso ~lle tiver esta fortuna, 
d - -
dialmente com o paíz · e st!US. representantes, · se · 
e$ta legislatura. puder consolidar as nossas insti
tuições. (Apoiados .) Do que eu estou lnli~e.mente 
convencido, e ·creio QUd o estão igualmente todos 
os ·homens · sensatos · do . Brazil, é que o · uniéo 

· penhor da nossa . salvação é a consolidação da 
monarchia representativa (muitos ~poiados}: uma 

· dissidencia sobre . a fôrma de g<.~verno, julgo que · 
seria a Olt\iOr das infelicidades (apoiados) ; . à estou 
persuadido de que esta é a opinião da aamara . 

. (Muitos apoiados.} Se esta persuasão pude~se ser 
· destruida. nada mais nie reli ta v a SQnio de tora r 

. t ' . . 

Dll sessão pasgada. e . que póde ir tJ~rvindo até 
. qU:~> hüja nova lei, Insto pela necess\d!lde . de 
no:vo l)rg~meui.O . para que a nova oamara eonsl: . 
d"'re ·o estado do paiz • . attondendo a certos ramos 
que na actualidade exigem mais larga dotação 
p1\ta e?itar futuros males. . · 

a sur e o meu patz com Bmoçlfo : st)me ao e 
ao selvagem que, exh11usto de ·forças para lutar 
com a torrente -.que o arrebata, lt~tga .o remo e 
. Cl;'.uza os ·. braços, tlsperando o momento ern que 
stt precipitarA no 1\bysmo, eti elevih'el meus olhos 
plirn o céo, e resignado. softrerel os malee que 

Ousaria pois pedtr que aa illustr.es commissõe.s 
trabalhassem quonto tosse po11slvel; pora qüe 
s~ pudes>~e ter um orçameu\o que honrassn esta 
casa, que n~ais ou menos se . approximassé oin 

. seus efl't!ltos .ao brçamento de 1880: nessa época 
a eatn~ra era nova, aabnn um pedido do g - · 
de 18 mil conto11, reconhecdu que se tlnha de11•. 
pend\do nos ·· tres . uitlmus annos virtLe e dous 
mil contos de · réis ; e · reduzio o .o·roameoto a 
12 mil cottto • o ·· · · · · 
pa r ot CO da CI\W&ra. pois que veriflilOU•S(l . que 
tb.en\o·se todos o~ ser'tiçoe com menos de 12 mil 
contos. Eu queria que eata · oamara qus acuba 

· de Ber eleitB, compenetrando-se do estado do. 
patz. flZltsae um orça~t~nto no qual se procu

.. rasse reduzir nas despeza<l tudo quànto f?sse 
~osslvel economisar sem detrimento do eervtço. 
Esausado· me · arece e11 trar em de tal es · o· r 1a 

eceru ac mente as razão por que na ar.tunl1· 
dada cert11s verbas de desp E>zas cumpre que sejâo 
mals do~ados. (ApoiQdOs . ) . . . 

No seHndo pretende-se tratar da lei elelt.oral, 
lJretende·sa tratar i.tualmente da reforma d1~ 
conselho de estado : . à ootninlssão . t·espectiva 
recebeu addlção de um membro, hoje. nomeado 

· pãrl\ tratar da. reforma da lei da guarda nRCional 
~eba~xo do principio que indiquei sobre a reforma 
JUdicJarla, Isto · é, decretação de bnaes que serão 

• pelo go_verno desenvolvidas ern regulamentos para 
var•se se ê poss\vel passai' nã aolua\ sest~ão. · 

e p a a o m-
llliss1ilo espeoial . encarregada dli qu&sttlo do terras 
pub lcas e oolontsação, no intuito de prepara r os 
trubalbos preliinlnares l>i\ra a adopcão de algumn 
medlda a. l:lAte respeito • . Se tivessémos uma .lei 

(
de ta~ras. : maior seria a emigração para o hnperlo. 
ApotQdos .) Dulls medidas tlUo passem este anno 
podao\ cooperar muito para a ern igra.oiio e riqueza 
publloa, e liÜ.O dllcl.Ql'~t abol\d_~ O airelto de pOSse, 

uão pude ovitar. . . . . . 
Poréc1 et1 ainda oão desespero qu& esta oamara 

t~ nba a gloria. de confecc:lonat · esta leg\8\açiio, 
quo julgo · lndlspensavel · para consolhtaoiln daa 
h1stltuições: no ruturó serA ella apontada como 
a slllvadot·,a das instltulcõ_es. _ dos monarobloos· 

' . 
j~sto dc1s t1tulos as booqãos datt Rerações vln· 

. douras. (Mt~itos apoie~àos; sensaç4o. ) .... . . 
o s'r. oar...,alho l\S:orelra nada tem· 

u zer so re o a arnen !J proposto pelo Sr. 'erru, 
p\lrque crê que a ot\tnara eat~ disposta a ap· 
provlll-o. · · · . · . · 
. Jà que . me levantei1 diz o andor, e tive a tor- · 
t~na . do ou vir o nobre presidente do oonselllo; 
jl\ que tive a satlsfaQãO de ver que o nob!e · 
prosiilenta .do ~Jonselho do gabinete !le31tle Mato · 
ê o mMmo velho patriota ao gabinete de ~ de 

ato 1 J q le • x . sse que con a pa a evar 
a pffuito lod~tá l\9 rnadidas que tem projeotado que 
j\\ sustentoU, e de que. 1ião desiste, com o apoio 
dtl seus amigos poUticós ·e hómens atl'elooados és . 
idéas ~tenerosaa e patrioticas que aaabl\. de eu un· · 
olar, eu Vlljlf-me na necessidade de. eno~rar ,oertoEI 

. factos oaplllles que devem 'oaracterulat· o pres~~te 
gl\bineta para saber em que classe · de auxthar 
me bel de oollocar : ou de seus alliados poli tioos, 
ou de s~us afft~looadoá. · · · 

Sr. tltesidente1 o. prÚneiro facto sobre que dese• 
l~va ouvir o nobre presldenLe do conselho é o 
segu e: s J 
do aonselho da ministros, . ou quaes são as. bases 
deste regulamento, porqu~ S: E~ . . foi o prtme,lro 
que teve \d«h d<1 uma tllltnatll\1\Qiio descon}leo1da 
entre t1ós. S. Ex . hilo pódo delxar de ~os informar 
pelo n)ollos quaes alio HS bases fundamentaes dellse. 
regulau\'lnto1 qual é a iufluencla que aada um doa 
ministros deve tttt em conRequenola desta regula· 
mento uo. gastão doa nesou\oe pub\\ooa, qua\ e a 
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honrado Sr. P.aula Souza me tem sempre inspirado. 
Eu vejo neste gabinete dltrerentes membros hete-
roge~eos... . 
.. O Sa. PREsiDENTE observa ao orador que estâ 
fóra da ordem, porque sómente nas dlscust>ÕEis 

· du voto de graças, das forças dtl mar e ter'ra e 
do orçamento é que :se peidem lazer iriterpell~ções, 

·e que afóra estes casps devem as interpellP.ções 
ser reduzidas a escripto. · · 

O SR. 0Aav.a.I.H'o MOREIR&:-Então não estou na 
Müm? · 

O s'a. PREsiDENTE: -Assento que niio. 
O Sa. dAav.u.ao Mon&IR~\:-Pois bam; sento-me 

.e rese~vo•me para occasião opportuna . 
.. o Sr •. Paul';' Souz.a pJ•en t1nte o conse

lhf'): _":""T~mos certaml!o~e muitas questÕ•!S a trabr, 
e entlo os hortrado:> mE!mbros poderéõ iilterptlllar~ 
me, ·e eu terei" a honra de lhes. res onder s_obre 
. u_ o . quan o en en o como •n 1v1 uo, a como 

. D,lambro do. gabinete,, em n'?me do ~odo o gábin.ete; 
m.as de:~de Já .o que posso d1;er é qu~ nós eotràtnos 

.,para .o .. mi uisL~rio aot~7hqntem, 81 de· Maio, e não 
61;4\ possível ~aver tem_ ru> para já se ter um regu· 

,lnQlento dQ .. conselho. Em outro tempo, q:aando 
. ,estive no niini8ter1o, ~ratc.u . se dlstó1 orgamsou·se . 
.Jne~mo o re«ulamento do .conselho. mas não me. 
. Ç9n~tta que se .. ten.~a publlcàdo ; ·Ignoro o estado 
. delle : niio set : mas posso asseverar é oainara 
.. qpe olle ae_ ha d11 ft,ltllr ,e publicar: agora, como 
,ae_i'á el~e, q~ne~ ~s .idéas que coaterã, devo ditar 

''.essa obr:!h . há do 'ser . do couMelho de ministros. · 
O que, pos~o dizer é que ~ate regulamento se bl:l 
,de .form\!lar .. segundo a.s, tradições e estylos das 

I 

· França, Ingl!l~e~r~ ·e mala quttaa. Se~ que Jê não 
existe nada esorlpto a tal respeito, e que regem 
·ac tr~dlçõéa e da uaos. Tl!ndo estudado multo 
lnludlâmente eata materla, apenRs me lembro de 
que ·ha um decreto em Franoa que _eõ de pasARgem 
PI:esuppi5e a . exlatenola de um regulamento do 
co.nselbb de ministros, porém nada determina; 
tn_aa nós hl\vellios de estabelecer um regulamento 
l!m que .sejão consignadas aa regras ~ue ·prati• 
ca~,eote ae obaervão na Fr!lnoa e na lnglaterra. 
.. .. ó ~~· -.:, ~'6.1~.~: ~~r. ,·pre~tdênte. · pà~t a pala
.~ra, IJiJ~ . ~an~o para fl'llllX: ,spbre o ,adl~m~nto, ,como . ~~r• ~allJbedm . {ªz.eri alguma~ . ol,lservaçõe& ao Sr. 
preel~erh~ · o conee ho de ministros. 
· V, E:a:. declarou. que ea não podlão tazer estas 
observações, e cbamo11 o Sr. deputatfo por Sergipe · 
A ordeaul . . 

Sr. •presidente, i\ noticia que posso ter da ma· 
nelra ·· o r que ·ee ·ptatica ~a cama r a qúando um 

p~n:ante .. e~ a fi!Al~ra!\d.o, ~ . ,sua polltt<~a, .é que é 
liolto,p..oi!, dep.uta~qa,o otfareoer ·ao gabinete suas 
ob~t!lrjV~09:~~' , (opQf~4ps),, ,o, ttl~f\PlO declarar nessa 

.QQ~as1ão ,qual o ç_oal!, q~~ ,Pr.~s~ilo ou, negilo 110 
~esDJo . gablnet,..,.,V .. Ex. po~ém cpnyldJkllos a que 
,ppro:veltemoa. p~ra ..las~ •.. oqtra .disuulil!ilo; mas 
•Rerdó,e .V •... E~. ,a ,Qtl&ef:v~o~o qu.e ~ou. fazer .• V. 
Ex .. entfln.~e,u qq~ O~ Ql~Y, l.lobr,e collft~& de Sergi~e 
.. qué~L~ .~IFisi.I;,.L lnt~r~~~ .\~Q~~s ,a~. 8'àtihi~te Jl\o~u.l\ ; 
eu,p.ao ~e. ,,PR4t~.o ,co.J;l ~l'»"J?~ .. cow !!ata pp&n.l~o . e 
,V. E~, 'r ti oft'~r~oo á_, ,~,ll~}O,n{lld~r~.çãl?\1 uma . ~P.\Il.a 
observa..,ilo, e e que as lnterpetla..,õas verlllto 

· sob r& facto:-~ e factos que pódem inlluir de quslquer 
maneira sobre a ordtlm ,publica, ttmti> P.m relação 
ll•l iuttlrior, corno ao exterior, e o meu c"llega o · 
que fez fuidirigir ao 8.r. presidente do co~n!1elho · 
algumas obKtJrv:u;ões para . o ex~itar a expl•car · 

. . . .. 

Sr. miaistr.,, mas tenhl) · necesshláde. e declaràr 
á camt~ra qual a rni11ha posição nesta casa de 
bt)je em diante. Por isso peço a V. Ex. que me 
dê licença para fazer esta declaraçS.o. Não quero 
pedir explicações. . . . . 

O Sa. PaEslDENTE:-A mesma dllliberação que 
tomei qtiauto ao Sr. deputado pol' Sergipe é a 
4ue toml) quauto ao Sr. deputado da Parahyba. 
O rer}UEii:·imento diz que as interpellações serão 
feitas elJl tres casos especiaes, e fora deste~>. ct1sos 
serão apresAnta.clat> por esoripto~ Não falta ocoa~iào 

Entr&A em discussão a res•)luçiio que concede 
terras dt!volutntJ a algumas villas da proviacia de 
Sauta Olltharina. 

. . 
« S~:~ja .o projecto adiadc> para ser · tomado em 

con~idera_çl\o. quando se tratnr da lei dt> cotóoi.Jação 
e da venda das terNll deV·lluta\i. >> · 

Tomão par~e ni\ discussão os Srs. Livramento, 
Souza ~ranoa e Coelho Bt~stos . · 
. A.discussio ftca . eucerrada . por _não bav_er casa 
para se . votar. ·· . · · 

O Sa. Pa:ssiDEN'l'S: dâ ·para o'rdem do· dia a leitura 
da projtictos· e indicações, resotuçdo .. iobre .oa 
e'JtP.tutoa da eac1.1la de mel'Uolna, dita maudando 
coa tiouar o ordon~do ao bllobarel Lu i&;. Paulino 

·· .. -------
Sesslo em 8 clé .Junho 

PRE8lDENOIA DO SR. _ MON1~ l3ARBETO, 1° ii&ORET.UUO 

Sur.wAR~O· ~ Expedi,ente. - Leitura de jH•oject,os 
e. &nd1~:aç"os.-El~uçllo da mesa. -Resposta .de 
Sua. M<;~gestade ao voto de g1·aças. -Estatutos 
da escola de medicina. - O art. 61 do conati-
tuiÇI2o. · 

A's 10 horas e 40 minutos da. manhã ahre·se 
a ·sessilo, lê-se e approva·Se a acta . da antece
dente. 

, . . . . . EXPEt)I~NTS: . . . . ·. . . 
, . Rt~mette-se ã commissl\o da podares o 'diploma 
do, Sr. Jt:lsé Fel~clano, Pinto Ooelht~ d.s Ounba, 

. em~tte,~sa á oommi~são de panS,Õil8 e ordenadOS 
o rAquerimento do oidadào bràZtlelro Henrique · 
Velloso do 'Oliveira, 'pedindo os seus verioimentos 
,pot , inteirO des<te a data BLÍI que deUtls 'fõr'a iojUs· 
mente privado. . 

Nito h'a mais expédiente. 

L~ITURA DE . PHdJ'Kd'l'oS' E: INDlOAQÕi~ 

. O Sr.l"•hirt~-c Ma.oilU.do estaÚdb c'J\l'v~lii/idCJ 
:~~ 'l}.ua ' as , o\reum~tandi!As . a.ot~aas _ ~'ii<?. '':':~ . 'rH~ls 
prbprlas para' serem a\)ro'Veltillé's l k)elos póli~~es 
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do liStado afim. d~ melhorar.em !1 triste condição I 
elo r.ida<ilil1 hrazrle1rn, qur.·atiJ ho~Je so vê Psmagado· 
dHhuiltl.l do peso de utua concurr• ·nt\ia a.bsoluta, tlo 
uwa ig..taldude com o lliuudu todo,. vai ma;adar 
á 111esa urn projecto, que pollto não t11nha o liP.t!· 

· 1 nto de 'ui ar ue ossa. satisfazer âs 
uecessidudes do paiz naquellt-l · re~peito, comtu o 
servir~ de illcentivo aos pod(lres do estado. para 
que, cnnsultando as ne?essidat.las publicas, as 

rou v a da melhor remedto. · 
E' j•\ ga o o JBC '> e e 1 era.çao o segu1 e 

proj,·cto do Sr. Nunes Machado: 
cc A assatnbléa g~>rallegh;lativa resolve: 

. « Artigo uniciJ. E' privativo do cidadão brazi
leiro o commercio . a ret11lho. Q governo marcará 
um prazo razoav.el1 depois do qual ni\11 puderáõ 
continuar as ca,..aa e,;traugeirns que vendam a 
retalhil áCtualmenta existentes . . 

<( Fici\o revogadas 11s disptJsições em contrario. 
<f Paço da éamora, 3 de J.unho de 18!8. -

Nunes Macl1ado. -Lopes Netto. -Arruda Ca.mara, 
....,Fada. ~Vilella Tavares.-M. Sarmento. » 

o Sr• Fra:nQa Lelte tl88JBII o que SA peça 
ao g'•verno a informação exigida pela · camara em" 
184::3 11obre o teltuerimento dos ofl:iciaes de milícia 
thados da 1• linha com as condições · exigidas 
na re er a requtlllQRI>, num a nes e . en 1 
requerimeuto 8 meiJa, que, lido, é ,approv!\do sem 
debate. 

o r ê · iltecer 
da comrnissãa de pOLieres, que leflalisa o diploma 
elo S1', }4,~líciano Pinto Coelho da Ounha, doputado 
pt1l1\ provincia de Minas Geraes.. _ . 

O parecer é. appro-vado sem d1scussao. i:l.o .Sr. 
presidente declara deputa~o pel? provmc1a. de 
Mina& Geraes o Sr. Ft~liulano Pmto Coelho lia 
011nha. · .. .. . . . 
o · sa. PBESID&NTE nomêa o Sr. Silva Ferraz · 

para preencher a · falta do Sr. Sot1za Frauoo na 
primeira commiilsiio de orçt\mellto. · . . 

O Sa. FuR'l'ADÓ pede · a palavra para runda-

ussim: . 
<i Requeiro que st! peoa ao governo as seguintes 

lntormações : · 
« 1. o A cópia dos offiolos do presidente dl\ 

provinola do Ma~anhão, dando conta dos •lcon
tecllnen.tos havidos na capital daquella provinoia. 
nos dias 22 e 28 de Abril por occasião das 
eleições que déra lugar à intervenção da força .· 
armada, e tambem das vlolenoias coll\mettidas etn 
Oexias no dia 23 do dito mez. · 
. (( 2.o Que. se porglinte ao governo quaes as 

prov\denr.las tomadas pelo presidente contra os · 
autores dessas violenclas .. 

« S~tla .das sessões, S de Junho de 1848.-
lí'urlado. » . . . · . . 

Julga·se objeoto de deliberação e val a imprimir 
o seguinte projecto : · 

« A assembléa geral legislativa resolve : . 
u ~rtigo unlco, São concedid~s á trltiBOdlldo do 

capital da provinoll\ dus · Alagóas, para auxilio 
do . eciificlo da lgrt~ja matriz, • cujos alicerces se 
aohtlo assentados, quatro lotertas, as quaes 11erão 
extrahhlus uma nnoualmente nesta oõrte, . e J'e · . 

· gul~tda~ pelo plano · das ooucedldaa em b11ne• 
ftoio da aanta oaaa da mlaericordia da tne~ma 
CÓI'ltl. . . 

11 Paço da ca•nnra doe deputados, S de Junho de . 
18!8.- Jose Ttwar-e.~ Bastos:-- Alfonso de Albu
~ut~rquo e ... '11 ollo. ~ . G11mas . Ri Miro.- M ath6us 
Vasatto dt1 Ltrattjo L1tna Arnaud .. - J. c. dt1 S. 
Titàra .- !Oarvalho Moreira. li 

úontinúá li discussão do projecto n. 4 deste anno 
em QUA autorisa o govllrn!l a da.r estat1üos á e11col~ 
di! m~"dit:ina do Rio da Jàneiro, cotn u. emenda do 
Sr. F•lrrnz. .. . .·· 

o ~r. Ohrhttano Ot"tr,nl tinha pedi•io a. 

t(nn de dar não te~ii.r• todo o v~lor por não es
tal·~m prese~tes as palaVl'gs daquelle nobre depu, 
todo: Lodav1a, a~tendnndo .á importancia crescunte 
desto_ d~b~te depois que appkreceu . na. c~sa a 
relaçao .mttma em que ~stá esta questão com o 
.art. 61 da constituição, não desiste da palavra, e 
procurar!\ fazer algumas observações. · 
· . Acba que . o projeclo nada. Ci•ntâm qué não a~
tlvesse con!ltgnado na~ emondas do senado rejei
tadas 011. casa, a .para o provar coufronta o projecto 
com as emendas daquella canuua, e diz que a 
camar · - · 
d!J.t.~~r. o cll~inho que tinha · encetado, nào póde 
desistir ti~ questão <lq art. · 6l.para fazer passar 
esta . meJ1da que nao á senao párte daquélla. 

ue o seuado ro óz e ue • 
J6ltou. . 
. A camnra reconheceu vantajoso o seu projecto, 
o~cioli ào sen.ado sobre este . metJmo prujecto 
d1zeodo q\le o reconhecia vant.a'oso e ue · na 
op1n Bll a camara ev1a ao re e e ter lug~r a 
reunião das. duas camaras; mas não se tendo 
o sena!lo prest•tdo a reunião à respeito de outra 
questão, aguardava a camara o cumprimento. do 
art. 61 para tratar então dest.e projecto : e se 
o. camara já assim se ~xprin1io , como póde 
desistir da t!Ucuçiio do art. 61 · da conetftui-
çiio ?. . ... . . . . 
. Além de . ser iodeeoi.-oso que .se approve t& r e· 
solução, entende que é inutU, e que os nobres 
deputados não obtêm o fim que .tem em vista, 
porque tendo o. seuadl) julgado nec_essarlo esta-

, 
re,joluçilo para o senado, voltarà com emend ae 
aoalogas és que vierão. ··· 

Não entra na questão da . necessidade que ha . 
a a ll e e 

medl:llna, reconhece a necessidade e C!>Dvenienoia 
de que isto se façs., mas acha que com esta 
)'esoluoiiu nada se obterâ, a que ·a constituioiio 
não ()à ouLro meio de se che$lar a um aocordo 
senão ext!cutando-ee o nrt. 61. Ooovãm não ladear 
a questiio, convém . enoaral-a de rosto. Nos prt. 
meiros annos do sy~tema representativo foi 
longl'ment~ discutida esta. questão, o senado por 
fim cedeu a ex.ecutoti-ae o art. 61 da oonstltulç•ío. 
Agora ravive-se esta questão, diz-lie que a palavrà 
-requerer- do art. 61 deixa ao senado o. direito 
de defllrlr colllo batn lhe approuver a es~e reque
rimento . o orador mostra que a palavra-reque
rer- á emprégada muitas vez~s · no sentido de 
-exigir- que nas ccntestàçõe~ que ha perante 
o poder judiciario, a parte t•egu11r ser admittida 
a tntel'pór tal ou tal recurso, ·mas o juiz a quem 
ella se dirige não lhe· pó de negar hto •. porolue 
requer a axacuçiio da lei; que· u mesma consti
tui ao o ar 65 serve-se tambom da alavra 
-requerer- no sentido do -elligir- quando lz 
...-.para ser st~nador requer-se, otc., eto. A palavra 
requerer aqul não quer dizer senão -exigir~ , 

· aslihn tátnoem no art. 61 . a palavra requerer é 
exigir. O orador àcha que a questão torna-se 
ti\o simples quo até lhe <lausa sorpreza que se 
contesta a intelligencla que a oatnara tem dado . 
ao nrtll'.(o. Se o recurso dó fJ.I't. 61 uiio fosse 
ba~tauta effieo~z · em todos os casos, .se à constl
tuiQflo adUtitisse OiiSOS em qUe, reooiaheoldu a 
vnnta"lllll 8 necessidade de um projaoto, aquoll~ 
recurso fosse lnetlloaz, eat!\ claro que >a o· nstl 
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tuiçiio provllria de remedio este caso, e iudicària 
o caininho a seguir, aliás segue-se o absurdo de 
Sff reconiJecer a llP.ees~;idude tlfl uma 1ei, e niio 
haver rnaio de chegarem os. dnus ramos do poder 
legi<'~lativo u. um acco.rdo . QuRndo a~ emtmdas 

de um projecto, embora se trataRse de uma . lei 
vital parà o paiz, se cruzas~o o~ bràços ••.. 

O SR. M&IRELLES :-A.bda ha outro remedio. 
O Sa. · CHutST!A.No Ü'I''I'ONI :....... Qual é ? 
O SR. 1.\tEIRI!:Lt.ES ~- A reforma do senado. 
O Sa. CuRJSTJANO Ol''I'ONJ :--Eu não queria tocar 

nessa questão: julgo mais prudente doaxal·a por 
ora, porqut1 nào duvicio . que o senado su pt'este 
á P.Xé~ução do art. 61. 

Urnas cous(u; fazem suscitar a lemhrattça de . ' . -
alRuns .Srs. eputados não iulf(úem muito con
nexas, ID'\11 que me parece prestar argullie!Uo na 
quilstào da re.solu~ão de que se trRta. · · 

N 

nador pela minhl\ provincia.occupou·se, e occupou·$8 
. com muita uttenÇào1 das occurrencias aqui havidas. 

EUA suet.autava no llenado que a camara dós 
dA tttados ret~ndia coa ir a coróa a nomeár t~tl 
ou-,ta m oisterto, e que por sso era necessaTia 
a dissolução da. camara ; que o paiz não se sal· 
val'ia sem que GStll cslliara fossa dissolvida ; que 
era uma camara que niio comp1ebendia a sua 
missão; Queria talvez esse nobre son11dor dar a 
erHendet qu9 a eamara pretendia assumir uma 
verdadeira dlctadura, ret~tringlndo as nttribuições 
da corôa, e impoódo·lhe um gabinete composto 
de certO!! t1.omes • .. Ests questão 8 muito Cl)lltleJCa • 
com a· quastilo ptasente, porque. vem muito a 
propoaito saber tle a earnara Jos dt'putados, 
quando tivesse t1ma maiorlti f.,ecio,a, podia ·con· 

mentt~ qua ulo P'lnln •. {Apoiat.los .) ' . - . 
~u vou most?ar a tlltft~rt>noa que a e..:te re~peitt> 

. sa. llllta entre a oonduota da oamara dos deputados 

A consli &uJolio, quando· trata da dlss.1li.iç4o da 
camara do11 depu,ttdnf1 diz t~implesm11ntti : « O 
PO•l8!". tnod,ra(iOI" pddtJ diSiolv!ll a quandO assim 
o exegu· o salvaçcto do 6staào u .; pu r conee(íU"n~ia 
eupi•Õe que a camurl\ dos deputadO!'\ se comporta . 
d~ uuu\etra. Llll, que ponha et11 perigo a sa\vaçii.o 
do e~tado, e. é ne1h1e cas•l . que a constituição 
~utor!sa 11 . dts.iuluçdo. Entretanto é uorreote a 
doubma qus ~u adapto, qut1 aml)lia es~a attri· 
buiçiio do 110der rniJderatior, porqn-3 gerlllmsnte 
se têm admlttidtl ontre nós. 111El o poder moderador 
deve e l>Õ,Je coustituir·~:~e juiz nos casos de col\· 
ttlstaQiio ontre a c!l_mara e o gabinet~;~, e que, se 
enteude~ que a razao eatá da pli.rte dó gabinllt&, 
pó ti~ dtssolver a catl\at·a uos deputados... · 

O Sa. 0.\.lWA.LHO Mo1umu. :-Quando stl tratar 
dâ áàlvaçào do estado. 

O Sa. CHaiRTIANO ÜTTONI :-0 poder mod11rador 
está no seu dlt~itó dissolvt~lldll tl el\mara. na byt'o. 
theso 11 fi tu · ' · · • · 
sido 1\ miltilla, e já pr11ticada algumas "ezes que 
a eam.ara pód~ ser dissolvida toda~:~ as vezl3s que 
o gabmete . . uao tem o apolo da camara. PtU"a rnim 
e&La doutrl~a é co~forme com as rPgras du syst~rna 
represeutHtivo, nao . l'ne opponho a ella : se se 
qutttJr entArlder ü. recurso dado pala couatitutçi\o 
contra a oanu1ra dos deputados de um modo um 
potwo .. trwis amplo do qu~ patt~cem inlH<JI\i' llll 
palu.vras~sl\lV•\!J lÍ.O do est~do-, J\à() serei eu quo 
me oppouha. Acho que oo11Vém multu que oxl11t.a 
este l'ecurao, áindl\ I)Ue t>St<~u oouvancillu do que 
a eonstltuloão uo paragrapho relativo à disso· 

lução não quiz e~tabelÀcer esta doÜtrina ampla, 
porque se rllferio ã salvação dl) estado; e. evidente 
é que ilérn B!ll todus OR cllsos em que um gabinete 
niio tem o apoio da cumara p~riga a salvação do 
estado, e por con~aqnem:iu. '' a!tigo d1\ cn~stituiçào 

contra o . senado (muitos apoiados) ; porque se a 
camara dos ileputados póde abusar, ninguem dirá 
quA o senado tambem não possa abusar.(Muítos 
apoiados.) · · 

· O Sa. TAQUES (com ironia):-0 recurso é. acabar 
com o senado • 
. O Ss. CHRI~TJANO 0TTONI:--Pelo que vejo estou 
defumlt'ndo o stlnado contra os nobres deputados I 
O .qu., uigo é para acabar com o senado? Entendo 
qu•l para deft~rader o seuado é preciso chamal·o á 
leal execução do art. 61 (Apoiados.) 

O Sa. APRIGIO :-úhamal·o a . bo\os. 

. UM SR. D.&PU.'l'ADo :-Quaes bolosl E' phrase 
da escola. · 

TTONI :-Tenho a for una, 
meus senbore!J, de não ter preferido nesta casa 
uma .só proposição qlie oão provenha de intimas 
convicções ; por isso os apartes não me desviaráõ 
o meu propost o . 

. O senado é vihlicio pela constituição 1 e se 
nesta camarà pode apparecar uma maioria fac. 
dosa,. se pôde âpparect:r aqui uma maioria que 
11spire ·1;' dicta~ura, ~má maiorl~ qne n~o- seja 
a · genuma, é rmpo;.stvel que h8JI\ Js.to no se· 
nado? Parece·nle .que os senhüraa . que têm as
sento no senado rorão · elt!itos da metima ma· 
nt!ira . que nós, forão feitos como nós .fomos teitotJ, 

. da. mesma massa : e se . aqui podem apparecer 
maiorias nàó genuinas, la, por causli. da vitall· 
ci!ldade. \)OJ.erá ntto apparecér urna unanimid.ada 

em semelhante bypotbese. Ninguem me 'contaata:r• 
estll prop;isição. ·. . 

Ora, m.io vejo na constituição reouraos contra 
abusos, que é poasivel que .appareção 110 seoado1 
sendo . dous-3xecuçãu do art. IH-e modl6tt\QliO; 
Nforma 11\nt.& e gradual do pfls~oal do. senado, 
~n1 f~ nua. da \M&rna oonlitltUiçiio. Se furem 
mut11tsadns est"ls doue recllrilOS, lj Hénado1 quando 
lha "prou ver, pôde al!lsumir a dictadura; ( Mtdeos 
apoirtdos.) 

·. NM digo que húja illténçiio de anuullar estas 
. dou11 recursos, mas temo, e temo porque dPsejo 
dt~ftlnder o senat.i•), desejo que a ooustltuiçào 
seja executada fi~lmenté, qU•l vingue o syiltema 
d~~:~ ~Ua11 c:lmuras, e que , prosper11, e não ~tppare· 
çno tdéat~ como a que ·aveutou ha pouco o nobre 
deputado. · · 

. O Sa. Mntal'!lLI.i!:s :-Estava brh1cando. (Risa· 
das.) . . 

• 1 o T'I'ONI:- ara conservar o 
syslema das duas cam!lras cúmo está ila constitui· 
çiio, e p1u'a que não nos vejamos na necessidade de 
reformar a coustituição, precisamos fielmente 
ex:e.cutal·a. (Apoiados.) . 

O Sn. Jl11lm' b& ASliUt :-0 senado seja o que 
a cunJtituição quor que seja. · . . 
· O SR. OunisTlANO O'tTo~r:-Ntio entrarei Íu~ dls· 
cus!iil.ô dos PBtlütttosllus escolatt de rulldiolnll, para 
ó q~" alià\1 ndo me julg•l multo habilitado. Jâ notel 
a ihft\lretlça eutre a .conuuctll da uaruara dos depu· 
tados e do senado. A c amara dos detJutf.ldos tendo 
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contra si o recurso da dissolução, e sendo reno
vada de quatro em quatro fl';lnos, tem adm~_t· 
tidll sem reclamar que a dl)utnna da ~tss~luçao 
seja ampliada, e já se amphou tanto 9ue ate UJ?a 
dissolução prévia houve (a-poiados), tsto é, dis
solveu-se a camara antes d" ella estar constituída. 
Eu já disse que não reclamo, nem concorrei para 
reclamar contra esta mais ampla inlelligencia da 
disposição constitucional ; tenha o poder mode
rador este direito amplo . Se se .tratasse ~e 
discutir fllguma reforma a ~ste respe1to, eu tenc~ 
a minha opinião ; mas esta reforma não me parece 
indispensavel. 

O senado não pôde !ler dissolvido ... A conducta 
do senado em alguma occasião foi que fez que 
um illustre senador, já fallecido, cujas palavras 
hoje pertencem á hístoria, e que eu posso invocar 
sem tem er ·que sejão suspBitas , chegasse a dtzel' 
que era necessaric; po<!er dissolver o senado. 
Foi o marquez de Paranaguà. 

Eu derendo o senado contra este dito do mar
guez de Paranaguá ; não julgo necess~rio di~so l
vel-o ; julgo antes que é preci~o sustent••l-o como 
está decretado na constituição ; mas entendo que 
a primeira necessidade é executar-Ae a constituição, 
e que da falta da execução da eonRtituíçfio é 
que podem nascer necessidades, que hoje creio 
que não existem ainda, ou julgo ao m~nos não 
conveniente discutirem-se; n.as tudo isto debaixo 
da condição de ~e executar o artigo da con~ti
tuição. 

Outro recurso · é a rerorma lenta do pessoal do 
sonad,,. Não quero discutir a decisão do sanado, 
nem combatel·a; mas as circumstancias que tê rn 
oi:corrido, e air.1da uma ultima dectsãc> do senado 
tomada quasi sem deba~e, faz receiar que uma 
fracção d" ·senado tambem queira annullar este 
segundo recurso. 

UM Sa. DEPUTA-DO :-A segunda votação do 
sena,~o cc.n.firmou amplamente a primeira. 

O Sa. ÜHRISTIA.Nn 0TTONI: -Não entro agora 
nesta questão Não sei s e eu estivesse oo Renado 
se votaria pelo requerimento do Sr. Paula ·s ouza: 
a que,tào então era inteiramente diversa, e 
aquelles m~smos que votarão pelo parecer sAparado, 
muitos delles votarão contra o r equerimenlo do 
Sr. p ,1ula s ,mza. Era uma quest:'io de regimento 
que não tinha nada com a questão principal. 

O SR. PRESIDENTE adverte ao Sr. deputado que 
são buras de se proMder á eltição da mesa. 

O SR. ÜHRISTIANO OTTONI:- Ainda tinha alguns 
ap<Hlti!Ul ellt·J ~; ;o o as conw elllls perdê! àu de i nte
ressA pel., int.:,rvallo deconidiJ, e q uant•! ao art. 61, 
que fo1 ba~\antemeote explicito, te rminará aqui o 
seu dis<atrso. 

Annuncian<lo- se l'lSt~r na sala o Sr .. José F elí
ciano Pinto Codho da Cunha , é introduzido na 
sala C•Jm as fcrmalídades do costume , presta 
juramento e toma assentv na camara. 

Procede-se á eleição da mesa, e são eleitos: 

Para presidonte o Sr. Chichorro da 
Gama por . . . . . . . . • . 
obtendo os Srs. Tostn 22, Muniz Bar
reto 4, Rodr.gues dos Santos l e Custa 
Pinto 1. 

Vicll·presidente, o Sr. Muniz Bar-
reto. . . . . . . 

1• secretario, o Sr. Gndoy. . . . 
2• » o Sr. Cà.Stello Branco. 

· 3• » o Sr. Barcellos. · 
4• " o Sr. Graciand. 

Supplentes 

O Sr. Pamplona • • . 
O Sr. Ftlrreira Penna , 

64 votos, 

70 J) 

58 )) 
46 )) 
48 )) 
40 )) 

24 votos. 
9 )j 

O Sa. PRESIDENTE declara que fica interrompida 
a ses~ão até que chegue a deputação. 

A' uma hora e moia volta a deputação. 
O Sr. Rodrlgue" dos Santos:- A com

missão encarregada de apresentar a S. M. o Im
perador o voto de graças, foi admittida com as 
solemnidarles do estylo na 8ala do throno , e 
achando·se Sua Magestade presente, em nome da 
camarfl li o voto de gracas tal qual foi approvado, 
e Sua Magestad e deu a seguinte resposta : 

<< Encho-me de vi v o prazer ao ver-vos ao redor 
de meu throno para em nome da camara dos Srs. 
deputadoa ine manifestard es seus sentimentos de 
adhesão e l ealdade á minha pessoa: meu sincero 
agradecimento (assim o podeis assegurar á camara 
dos Srs. deputados) será o meu continuo e .fiel 
empeuho em promover, por meio da consolidação 
das instituições que nos regem, a felicidãde do 
meu paiz, mostrando- me assim sempre digno do 
amor que meus subditos me consagrão. » 

O SR. PaESIDE!'ITE :-A resposta é recebida corn 
muito especial agrado. 

Continúa a discu~são interrompida. 
O Sr. M o ura Magalhães se propõe a 

respond1.er aos tres srgumentos do Sr. Christiano 
Ottoni contra a resol~tção que teve .a honra de 
mandar á mesa. São estes argumentos: . 

1. o Que era desair•-.so à caro ara dos depu· 
t ·•dos, depois de ter rejeitado as emAndas vindas 
do senaJo aos estatutos das escolas de medicina, 
apreRenlar uma resolução identina, ou quasi 
id ~n tic:~ á essas cmAndas. 

2.• Que se a C•lmara dos deputados Approvar 
esta resol ução , declina da questão do art. 61, e 
prejudica portanto 6St,a questão pendente. 

3. o Que esta rPsoluçã'.l , se por ventura p~ssasse; 
seria íot~iramente inutil, porquanto o senado não 
desi'<tiriil do primeiro accordo, antes era natural 
quA insistisse na sua primeira opinião. 

Responde ao pri meiro argumento que não se 
póde con!'idPrar desar algum á camara dos depu
taJ.,s em ap p;·o vnr esta resolução, ainda mesmo 
qu~ ella fo~ ·· in teiramente identica com a opi
níãu do s~uaJo outr'vra rejeitada, porque é de 
todo o ent~ qu e pensa, principalmente em um 
corpo lr.gisl-ltivo, mn<lar rte opinião em materia 
purao11mte administrativa, conforme a~ circum
staucias" P,Xigirem. Isto diz, dada a bypothe~e de 
que a resolu~ào fosse identic1 áA. eme.ndas que 
vierão do sen,.do ; mas tal identi-dade se não dá; 
pelo contrario ella é inteiramente difierente, como 
prova, comparando a rAsolução com as emendas 
do Reuado. 

Vam•.rs (contínúl o orador) á sAgunda questão, 
e é o art . 61. Será, Sr. presidente, a minha 
logica muito ncanhaJa, muito puuco des.,nv<>lvtda; 
n1as eu j á d iss~ em outra sessão que achava e~tas 
questões inteiramente distinctas, e qne não tinha 
na•l!l a approvação da r esolução com a queslão 
transcendental e de gravd importancia. do art. 61 
da conslítuiçfio. Nem vejo que, passando essa 
resoluçtio, se possa tirar uma iila~ão logica, con
cludente e verdadeira de que a questão do art. 61 
fica prejudicada , porque a perda da direitos, ou 
a concessão de dtrei tos constitucionaes, de tanta 
v111ia, de tanta monta, n~o se pôde de maneira 
ne·•huma estabelecer por m~to de illações, e do 
il!açõe~ fugitivas . Por consequencia, quando p~sse 
a res.,Jução, a q nestào do art. 61 fica em todo o 
seu vigor, em tuda a s na integridad~, nào fica de 
forma alguma prejudicada. Nlltn me venhão com 
argume11tos im!Ji icitos e não !mplicit?s, directos 
e wdírectos, po>rqua em mataria COliStlt.uciOna\ os 
direito,., ou sejào indíviduaes ou pertencentes a 
corpos collectivoíl, não se estabelecem, não se 
conced~m s e••ão por meios m11 íto directos, muito 
claros, e não por meios iudirectos e fugitivos. 
De fôrma nenhuma posso admittir isto ; e se o 
admíttisse , nada poderia haver de estava! no 
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.proullvcua. EsLa duvida loan mala algum htgil.r; 
mas " reoustu.l!l fus!io n1\o Lem lUKRr a& IH Um. Mlla 
dPhtemos l~to. · 

'fratarel agórR dB ulih\IR objccQI\o do honrnllo 
me•uhro• e é que esta rl'stilui,il\o 1\ lnultl, porque 
se pns~ar, o l'•mado hutlstlrà em . t4Uil prhnt~lra 
opluit\o I Que carteta l111n v raobt·o t111puta:Jo puru 
fazer tiSle t\cilrto? Nt\o 11el em que sttfUIILIIl. Pois 
a-11lhn rollltl mutlamtHl liA accorclo, o seruulo tambem 
nà•1 podet'à mudar 'f Mas suppunhiunus que lll'lo 
mudR, o que tHnws nó11 cot11 is~o 'i .fa.;a catla 11111 
o 11eu d~ó!VI!r. Se a ca111ara llos dt•put~~ouos eutundl:l 
que 1\ r oso\uçli.o e boa, .util tl vrovijilosn, údóple-a; 
não nos importemos cO UI a opinião Li o Hunado . 
Pura miro ella à muito r aspeitavel, tnas não é 
atteud~ndo·se . a que o sa nado approvoani. óu llã o 
uma medida que deixaremo~ ·deu inici"r. . 

Não v~jo portantó razão pma .se iwpugnal' esta 
resolução. 

A discuasâo fie!\ adiada pela hora. 
R. R.ll)SIDE NTE e 

mNnun, a Às ouzu horas a fixação das 
W IH, . . 

·Levanta-se a seasi\o àS 2 horas. e um quarto. 

Scss6o em r; de Junho 
• 

P.R.ESiDENOIÂ DO AR. O HICliOBRO DA. GAMA 

se a sessão, 
cedante. 

EXPEDIEN'l'E 

Um offieio do Sr .. ministro do imperio, remet· 
tendo outro do vice-presidente da provlncia de 
Minas Geraes, com a cópiá . authentica da acta 
da eleição de eleitorAs que teve lugar . em No
vembro do anno proxlmo passado na fregu11zia 
de S. Francisco daR Chagas do Campo Grande. 
-A' cornmissão espeeial encarregada de rever a 
lei d · - s. · 

Outro .do mesmo minlatro, transmittindo a Sil 
via de um officio da eanaara mullicipal da cidade 
da ,l4'nrtaleza, capital do Coará, acompanhando 
Uiila c6 ia da acta da a ura ão · eral da elei iio 

e deputados . n que se procedeu naquella pro
vlncia : um officio do pre~idtlnte d~t provincia do 
Rio Grande do Norte com 19 c6pliu1 authl!nticas 
das actas da . elE~ição de eleitol'es •le difftirentes 
ragut>zms ll 1 a provmc a: um o e o o prein

dentA tia provinoiR das Alagóas com igttaes ..:óplas 
lias actRs dll eleição primada que teve lugar nas 
vtnte fregue:tias da m11sma pruvincla,-A' mésllia 
eummis-ão especial. . · . 

'Outro do ~r. ml!1istro da mar!u~a. partlc"ipando 
hl\ver recebtdo a mfausta notllllll do falleciutEinto 
da seu pak e que por Isso não pódll comparecer 
na camara para ossii\Ut· h dlseus~il.o dâ tlxaçi\b de 
forças da mat·•- Fica a camara lntairáda.. · 

Do Sr. daputado Oout,, Ftlrrin:. oommunlcando 
ni\o poder oolitpareoer pur haver falloclrlo sua 

ORDEM DO DIA 

Oontlnua a dlsousslio da rs8õiúo»•l n . 4 de 1B1lf 
llobre estatutos para a escol!l de m·ullolna cnm ll 
emenda do 8r. lí'el'raz . . 

o sr. Molrollelll eutande qu ' n resoluçtio 
t_al qual se achll concebida ndtl dev to sHr ad•.tptllda, 

. nüo 110 por que r11\o .se . ditve tocllr n11 . lei dt& 
orR"anisnçdu da~ escóliui de medicina sómente para 
o fim dtl si! trl\,t!lr do!!! .emprflgados della~. como 
por que mnréà·St) um t t.lttlpo dentro do 4unl o 
guvet·uo dtJvà ft~zer os e~tatutos . · 

A resolução niio obriga o gl)verno a dar esta• 
tutos dorttl'o de G lll tlZE! S : 11 aulot'ISnQâO e faoul· 
til ti v a : ~o governo póde servir-se della, ou •1eixar 
de s ~:~rv1r·sa, e sendo Rata uma materin de utili· 
dada 9~~ deve ser feita . 31~1 qualquer oecasii"io, é 
de optmao que se supiH'ltnllo as palavras-dentro 
do o tuuzes ; 

. T a111betn s e oppõe · a resoluQão, porq\Hl diz 
si!tlp!Mmonte. respflito a esco!•t de mtldicina do 

tuediciil~ du impf!rio é uma uniCil: us di~pollições 
a r11s pe1tó de tuna Hscolu. são ns n H:!Stli9S a 
respeito da otttra, e P'' r lAto · e11tent.lo que os 
estatutos que se flzert'm parn uma devem servir 
piu·a tudas. · · 
Jul~a convenlentfl que uma vez que se toca tli\ . 

lei organlca d11s oSO\Jias de medlolna, como M fnz 
pot· _llltllo J estu rmw1uçào, StJ tormi a alteração 
mais atn(lla , quo se toque , por exeruplo, na 
disposit;i\tl da lei que tmta dll nomeaçt\o dos 
substitutoy. Nll lui orl(anlca se di~t que as pea~oas 
que querem se r substitutos passem por ~m 1Qon· 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1505- PÃjgina 2 de 5 

.. 
SESSÃO .EM.& DE JUNHO ·DE jg48 ·177 

governo para • escolhe~ aqlle!les _que. devam. p~e
en~;hilr as vagas: mas tt!to nao tem .stdo pratlca.-to 

· pela nscola do Rio de Janeiro. Até hoje setnpre 
que ha falta de slib~ututoá , pel~s ·.estatutos 

àquella pessoa que a escola julga mais babil ' 
entre !lS que se apresentão, é proclamada lugo 
subt~titnto, torne.ndo.sc. ãssim o governo méro 
secret.arlo dá escola de tnev icin.a. i O que .o o~ador 
dtz a respeito dos . substitutos é o mesmo qu.a se 
prlltica a respeito dos .l~wtes. . ·. 

E' de opinià•l que os subtctlttitos umQ vea 110· 
meados possão passar a pl'nfesMres !'em depen: 
dencia de novo concurso. llist~ idéa não é no~a, 
já. !oi llllnccionada pela camàra nos estatutos que ·· 
ror~o para o senado; alli se diz que, lnp;.o qua 

. . 
. sejão non1eados leu tes aquelies que forem mais 
antigos; mas como póue dar-se o caso de haver 
um.·· subs.titulo em u~1a secção que, posto . s~ja 

dt>z auno~ de magisteriti, p:,1ra não .actintecar qua 
um julgtuJuo-se muito babil e .eo.in muita. . pro
tecção queira ,concorrer, . n.a certeza tnlvf\z de ser 
beUJ tiUCCSQidu Ô VeliCer aqu~;~lle qUe alli esteja 
10 uu 20 annos. 'l'ambeni é de ópiriitiu qutJ .os 
~xiu.uea sejào vagos, porque á,quelle .que mlo se 
achar habilitado. pata f!\zer tl11ltnà vago, não astarà . 
hahilitt.tdo para . exercer .·medicina. 

Aiuqa ontr~& modUluaoão tem de · pro pôr so.t:lru 
a mesma lei, e VdOI .n a~r sobté os cur.soa ·par- . 
thmlares. O. artign da. lei QUtl diz que o en11lno 
dl\ tnediclna fica llvr" ~qualquer peel!Oil, t~m, sido 
n or pte a o IJ& a ,.ll\llDe&ra . ma s. es r~& vagan e. 

QUBlldo OS llU6 lOUII\rtiO piute na ono.feooilo ti~RU · 
lnJ BBBim ae exprimirão, náo qulzerão dizflr &llnilo 
que hou\"~sse curs•1.a aux.Hi.,res do cur~o .da eijcola, 

I ' ' . ; 
acilli'al~-â- aos ulumnos; tnl\ti . n~O~l}Uizerãu · dh:er 

,Que tudo qu .. nto se tmtimdllsse que rN u&edlohJll 
eo tmsinas!lu fi ili:l eepalbRs>~e a1a populaçílll, 11 • 
vi11La doe 11busoa quo tên1 ha vldo 1\ esta ttlllp!!ltta, 
ô dli vpitui\o qut\, tlt\nstlrVIltldo·se o artigo oqtntl 
sn aalla, acorjjtiCtmttl·Ba qutt ·as esuolas tauhilo a · 
ln•pecoiiu nocessaria sobro e11ses cursos. . 

Rt~ft~rindo-se o. 11radur il um apa1·te . qu11 .d~u 
quando no sabbado . rnss!ldó tallava o Sr Obrld· 
tiano Oltonl, diz . que et~se ~partA att~rrou mtüta 
gente , uão dentro da casa, mas fóra. Para 
a4uiatar o u~piritn dell.sà geutl:) que . al\1\s não 
tem dil·elto, neúl p61.le. tor direitl) a ass.(1ntar-se, 
no selladõ ; . obserya ~ue se referio à reforma· 
proposta por olle orauor~ que já te.vu pl'iinéira e 
segunda. Jeitura, proposta que tem . pot flrn 'fllz'er 
C\IUI que os s üuadores ~ajüo · dtreotalntlnte ·no·' 
lllt.Hidus pelo iu1perador. Foi neste· sêntido 'que 
deu (l àeu aparte . . ' ,, ' . . . . 

A di~ouss'ão li ·a adiada ela h 
Eut1·a fim discu.~são o P,l'oJeeto dtl. tlx~çilo de 

forçatJ do mar ; 
· O SK. MuuNHo pede a palavra para fazer~ u.m 

requllrimento de adiamento, ~orque uào podendo 
comparecer com Jus tu liloti vu o ~1\inistro da r e· 
partiQt\o rt~l:lpectiva, crê que u dlsàut1sàO uão' iJ•á 
besn tH~tautlo ••ll~:~ auseute. · 

O requerimento d~ . adiamento é apoiado e ap· 
prtl'ndo !:\~01 uebat.:t. . . 

Ooutlrtúa li ~.lil.lilUBIIilo do lU'ojt:lcto n. 4 sol.lrt> os 
eaLnLn lot:~ dü escola de medicina oom li emen.Ja 

.' UO .l:)r , ~;errnz. · '· · · 
2'0il'l> 1 

E' lida e apoiada a seguinte emenda : . . 
" Supprimtio•se as palavras -dentro- de 6 mezes 

d1\ publicação desta ·lei- eni li1gar de....., para a 
escQla do· Rio· de Janfliro- dl~a·se·- para as · 
esc'olas do Rio de Janeiro é Babi11. · ' . . 
. · <t Add1tivo. A's d1sposiêoes do 'art. 5Q da ,lei 
organica d~a escolas ··de m~dicioa, accrescente·se 
..... ~raduando-étl' o seu marêcimento ·pelo numero 
de vot~~ .que tivera~ obtido em seu f~vor. 

• •· I • 
Unuará· em vigor com a " seguinte alteral;ão :....,... 
'Quando ' houver vaga de leri'e em quilJquer das 
secções, o substituto ptais ··antigo serâlnomeado 
lente sem dependencia do concurao : requerendo 
porém · a~guetn·~ on alguns· ·das · o~tras • ~ecções · 
•que· tenbno ma1s · de dez · annos . de· exereu~io, o 
·governo mandarh proceder a oU e, e · se praticarA 
o mesmo que fica' disposto a rt!spelto • do sub· 
stituto. .· · ·· · · · · · 

« Additivo. Do nrt. 27 da citada lei suppri
mão·se as palavras"""" e sol:lte . Mataria do ponto 

o . . . 

· u Additivo. Ao art. · 3 da·· dita lei accreg
centé·ee - fioando·lhes .. com tudo . o . :I) irei to . de 
hispfléçào sobre esse:> cur~tos. _;S. R.'_; S. do! 

· Meirell~s. » . · · · · · · 
· E' lido, apoiado e entra em discussão um re· 
quorinu~nto do ~r.; Ohrlstiat.ro Ottonl para quo elita 
materh fiqut~ adtada. ·'até,~ que· o senado :dê uma 
tas ll.Sta satlsfactorl!í ao officio dêate · eniíuira de 

· e 1111 o e 

o . ~r. T~~t~· e.nt~.n~e, que. e~te ~~querimento 
'li\o ·t\lm lug~r por ''!:ler'. ~qd,e;flnt•\o, e : pe,~e ~ioenoa 
~o . Sr. ~reetdente para . du:e.r t~l8u.lll.a ~ollil~& a 
respilfto 'do art. 6t da 90.~stttuloão. 

O .sa. · PaaszosNre observa que · o adlanu1uto ' 
o que esLâ em diecuesAo. . ·· 

· O Sa. TosTA, 1\ vlsta da c1e~tailo do S.r. pn· 
stld&n

0
te .. i · • s:esen;a~~~ , p~ra· ·,P~. ~~r · . a· i>~·~·· em 

emp • · ·· · · · 
1 " 11 ' • 

mua um raquerltnt~nto de a~l-.mooto, pedlndo 
qUt! eato pt·oJucLo fosse t\ oo~nm\~du r~I.P~CLln 
p1ra ppusi~~raJ,•O, .fiO!IOlMle. ·•I• ... 

o er. Jo•é ele A. .. te · aoba q11e o adli· 
·mento nllo é Jnl!eftnldo, porl}ue " 'flotla para • 
· quul duve 1181' &lllat.lo t> negool o, .6 aqu&Utl fim 
que o lenaiio · decidir a qtaeatl\u penden&e aobro 
o art. 61. Moatra que o que •motlvoq .a ro· 
aoluvi\o, no 11eu mcJdo de entender, tüi. a dUHcul· 
dade . nm que · l'e ~cba collocad.. a oamara doa 
depntadoa pt>la lutelli1Joncla dada pelo aenado ao. 
artigo 61 da ·ctm'Btituloi\b. ~ Entende qu11 u camara 
dos deputados ndo deve ceder · da lnte\Ugenola. 
quo dâ ·ao 11t't.' 61 da · cOnt>tltulçilo, e . que ~ata 
serh\ a épuca mouos apropriadll ., p~ra. fue~·se 
semelhante conces'3iio ·ao senll~o. . · 
·Não· 'Vê vaotaginn 1\lguma na resolução, p~ra 

qu'~ não ee appro~e o •adiamento : pelo: con.trar,JO, 
se não pa&'silr o adlame!lto.. e se~ se approvnr. a 
resoluQão,'talvez urtlBQil mata o ostado liet auttrcbaa 
da nsoola ·de medicina. O orador ' fo\ ahúnno .. da 
oso9la,. fo~mou: ~u .. doutor , E~tn 1~~1,_ e o .que. vlo . . - • · . 

' ser . ~i~~c'totes, ({~~i1pp~ :9110 o:. e 'qüe'r.' ~~5i(a·~ é 
o t.rl'\llnpbo ,de ~m.a pa~(11alt41,lt;le . . da e~côla. 

o sr. Taque• oppõe-se no requerimento 
de adiamento p01;4uej ulga q11e · oonvám examinar 
!IE:' à resolução é' ou lião vantaJosa para apptov&.r·Sa 
ou rt>jeltar-se. · .. · · · ·· " • · · 
. Ndo aoba . que a carnara · esteja . lnhlblda. de 

tratsr da· mllterla· sobrs'"quo" versa·· o .pl'lOjecto, 
pur 1.11to quo rejett~u ae ' emendas da camara 
"ita\lcla ; ainda qu8' , o· lltnh&dtl e · a. Cll•u~ra : nílo 
pud&Nsem "oó~cordar a' respêito ! de urn pr,ojecto. 
a mutedll puile'rla Bflr t'a$l>lvldá por melu de 

~ 
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outras disposições. Se a camara temporaria nã() 
póJe concordar com o senado âcerca do projectó 
primitivo que foi apresentado para regulamentar 
a escola de medicina ; se a c.1unara temporaría não 
póde concordar com o senado quanto ás bases 
que para este regularilento passarão na outra 
casa parece ao orador que a questão póde ter 
uma' solu<}ào muito facil, por melo de algum outro 
projecto, dando-se uma novn fórrna ás disposições 
que forão rejeitadas. L embra que em 1845 _foriio 
rejeitadas na casa as emendas que passârao na 
outra camara, alterando a lei de fixação de 
forças de terra, entretanto que n enhuma duvida 
se moveu àcerca do projecto que· foi iniciado a 
r espeito de uma nova lei de fixação de forças 
de terra. Como naquella occasião a camara não 
se julgou lnh1bida de discutir um novo projecto 
de forças de terra, assim tambern entende o orador 
que {l.Mrca da matHria em diseussão não se 
acha a camara ínbibida de tomar em consideração 
um novo projecto. Para chegar . se a um accordo 
entre a camara e o senado, nenh11t:nn me<.llda 

. extr~o~ordinaria é necessaria, pôde organisar·s~ 
· um projedto que nem sej •l aquelle que foi 
adoplado pelo senaJo, nem a4uelle que foi 
adaptado na camara. 

o orador não se occup~riÍ com o projecto da 
reforma do senado, porque não a julga opportuna 
como p11rece ao Sr. Christinno Ottoul. Parece-lha 
que o Sr. Cbristiano Ottoni achando-se em 
umil posição muitc~ diversa àa sua, a chando -se á 
frente de um partidú important.; , tem ob rigação 
de eslo~belecer o seu programma, e por isto 
tem -se aproveitaJo da discuss tlo para manif~star 
suas opiniões sobre as questões mHl~ importante,. 
que se têm agitado e possão agi tar~se 

Tem-se alludido muitas vezes a medidas extra· 
ordinarias para pór em accord o a camara com o 
senado. O orador é de opinião que agora não 
é a occasiào a mais opportuua para se fazerem 
reformas; uma reforma traz se:~•pre um abalo no 
paiz na proporção da lmportaucia della, uma 
refnrma vai encontrar interesses estabelecidos, 
dir o<itos at.l•1uiri •ios. . 

O Sa. PRESIDENTE pede KO oohre deputado qne 
se cinja o mal" ljUe · fór possível á mat~ria em 
discussão: 

O SR. TAQUES ente nde que para havsr con-. 
ciliaç:1o et.tre a ca marâ e o senajo é nec~ssario 
qu ·· se guarde todo o res p eito d t·VId•> ao "e~>ado. 
que ello consel've a sua indaven.:ltmcia. O "rador 
não póde adoptar a opiniflo <.tue é. f,,vuravel fi 
existencia de uma só comara <:m um governo 
represontativr>, opinião que nliás reconheeA que 
ó o desideratum du radica lismo. O Sr. Chris
tiano Ottoni, que deseja tonto exprim ir •uas con
vicções, que deseja tanto um accordo entre "sta 
cam11ra e a outra, par~ce querer consegail-o 
{lOr meio de ameaças. O orador entende 1ue não 
e aesim que se obtém um accordo, que niio é 
procur&.ndo aterrar um ramo do corpo legialati vo 
que jámais se ha de chegar a um accordo. A 
camara vitalícia jámais tem posto Impedimento 
no governo do paiz, pelo contrario tem sempre 
apoiado o governo. 

o Sr. Cnristia:uo Ottonl diz que não é 
sua Ctpinião, que s•l precisa pnmeiro r eaolvu a 
questau do art. 61. para dejlOis se. pro!êr a 
re~pe1to desta mate• 1a, mas s•m dehb··raçao da 
camara. A camara d<.>s depntndns j.ulgando quo 
era n8cessaria un1>1 lei que lixasse os estatutos 
das edcolas de medicina, julijand() o seu prujecto 
vantajoso, üfficiou ao ;;enaJo dizendr,1 que na sua 
opinião o meio de d e_ci~ ir esta negócio era dado 
pelo art. 61 da constitUição; portanto a delibe
ração . da camara dos deput-1dns, que eumpre 
aca ta r, diz que nada se pôde faze r neste negocio 
s em que o senado se resolvn a cumprir o art. 61. 

,Acha que não existe identidade entre o que 

aconteceu com a lei de fixação de forças de 
terra em 1845 e o caso que se apreRenta agora 
Nislo ha uma ddl:orença muito importante, pri· 
meiramente a C!itnll.ra nãa deliberou que o senad o 
cumprisse o art. 61, e por consequencia não era 
inde~o ro~o votar outro projecto, e em segundo 
lugar tr ••tnva-se então de uma lei annua (jUe 
pela constituição do estado tem o poder legislativo 
a obrigação de decretar em clida se~sií:o, e não 
h avi a cerL~za de que nessa ses~iio se chegasse a 
um accordo sobre o art. 61: então bavia razão 
de -co u ve niencia para procUl·ar-se essa tangente. 

Se as emendas do senado se referissem a 
objectos r egulam entaras, tal vez alguma razão 
tivesse o Sr. Taques dizendo que .1uando o 
i<e nado pro.,uzessH a um projecto de Ata camara 
emeudas, send<J ellaa aqui rejeitadas, h av ia sen1pre 
o recurso de apre:~entar outro projecto ; u1a<1 o 
senado considerou a questão no seu todo, não 
r ..• rmulou ulll regulamento para a escola, apre. 
s entou as bases, e essas bases cahiriio na camara. 
Sa sobre esta questão ha d ivergeocia entre as 
duas camaras, se não ha meio de acabar com 
e,;sa divergencia, sanão com o art. 61, como pór 
de parte es~as base~ e tratar dú desenvolvi
mento? A questão é das bases em que deve 
assen ta r o regulamento. 

D eclara que nunca disse que era indecoroso 
mutlar de opinião; mas acredita que a caman' 
dos deputa.:lo9 não quer e não póde mudar de 
opiuiilo sobre o art. 6L. 

O orad or iguorava PStar ã fr P.n te de um partido, 
como d1sse o Sr. Taques. Quando VP.io para 
esta cannua procurou aquella dos ladns da ca~a. 
cujlia opin iões com as suas se conformaviio, e 
uui<•·se a elle. E' soldado e não chefe. Julga 
que todos o~ que se sentão nli camara devem 
de,clarar a sua opinião, e é por este motivo, e 
n à0 pela razão lJUe indicou o Sr. Tt~ques, que 
o orado•· entende <.levar fallur com muita fran· 
quP.Zil. . 

N>.•La mais que nunca disse que eriio n eces~arios 
outros recursvs contra o senado. SustéoL·•U pelo 
c•mtrariu na sessão pa<lsuda que o~ rec ursos 
que estão na constituição são sufficientes , que 
não é necessa ti ·J cuidar ag•Ha da r ,, forma do 
seaado. Portanto, a cha ·que o Sr. TlllJUP. S foi 
S·d.wranam en te injusto para com ~ lle, díze11J :, que 
o omd ;r arneaçava o s<>.n :,.lo. Mas ji\ que foi 
prov .. cado a esta c.iís•oussão, dirá qu~. se se 
apretleul:H um p1·ojocto para a reftH'ma da coneti · 
tuição, no art1g'' d • vilaliciedRrle do s~nado, uão 
será com n seu voto que h a dti cahir. 

Disse muit·J <oxpressa~Uente que adoptavll a 
idéa de duas cam .•ras, e aín tia o declara em 
ra>po~ta ao Sr. Tt~ques quando dis,;e q11e o 
principio de uma só camllra é o desiddratum cto 
rAdicaliamo. 

Acha que o adiamento não é inrlofiniclo, e que 
e con for me ao r egitt~e nto. 

O Sr. l\J:oura l\J:agalhâe il hesita sobre a 
legali ,!a<.le do requ ,;rimentiJ .de adi11 rne ntn, por· 
qua nto, tendo já a camara r ejeitatlo um IJutro 
adiamento sobre a mesma mat.,ria, part>ce-lbe 
que é pn;hihtdo apresentar se novo aoliauvmto, 
e s~ a~tiim não fosse, nunca acabanão os 
adi ame ntos . 

Aiérn disto o adiamento não póde ser admittido, 
porque é indefinido, embora S8 dig->1 que está 
ma rc!lda a ép:1ca, qu~ é q1nndd o sen~do decidir 
a questão do art. Gl. 8e p.n· ventu ra passar 
este adiamento, a camam dos deputados nada 
pode rã lazer, porqu~ a qnestiio do nrt. 61 está 
p An•le ntfl. Vêm eme.ndas do senado, são rejei
tadas, e por i~to ficará a camara inhibída de 
propór urna medida qualquM, debaixo de que 
aspecto fór, P·lrque ~e rflj eilánio B~>sas emendas 
do se nado 1 O que viem., s nó~ fazer aqui, diz 
o orador! M:elhor é fecharem-se as portas, 
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porqu~ a · illaçiio que disto se . H~a, é que daqui 
a ·pouco 111\da temos que faz~r. A . prevalecerem 
os argumentiiB dos Srs. ·. deputB;dnR, uma ·VeZ 
qu':l a camara dQs deputado~ i'ej~1tou as emendns 
do RAnadll par~. a · confecçao ~os estatutos . da 

O SR. MouRA MA<i.\LHÃEs: - Então . o governo 
não cúnsultatá \)eritos, não tein o · pa\z official 

ara coosul 1\r . . - . . . 
O · or.ador observa . ao Sr. T11quea que nãO sa 

trata agorl\ de ensino, qlle oão 'se trata da or• 
~anl~ar o plsno . de estudos, · ni\o sendo por islo . 

orador esb\ persuadido de q úe · bàv.iiio de · sahir 
taes estat11tos ·para as kalendas gregii~. 

o Sr. Souza Fra.n.~~ · tambeQl votará 
contra o. ·adlatnentn pní· s~r cor~trario aó regimento, 

or Sl'l I! • -

, 11UZA RA.NQA:- no quero saber de 
factos. Senhora .. , pôde ou não póde o govérno 
fazer estatutos para as esealad de me.dictna t . · 

o Sa. 
virtude . da leL. 

O SR. Soou FRAN~A .entende que o ROverno · 
pôde, · e conclue • mostrantlo . que não ba que . . 

liberar sobre a abj ··etl) de que trata-a'-re11AO'»ltt,...~'1lflo-, - - -
o que ao gonrno inõümba fazl!r o seu dever. · 

o Sr. · M:etrellew slisieuta o adiamllnto, 
. . . ·não tllnto pela>~ razões · apresentadas pelo · autor 
\) SR. J 1is&' v& Aesrs: _E · de nomear . . os em· do requerimento, comQ porque ta\ vez t~eja 

em cabidas as ~~!G Sr. Meirellee p 
~:~erern . toda!l relativas à lei organica. Não. He · 
traLa de refor:mar. n lei. orgunica~ trat11~Be de dar . 
estatutos t\ escola medica da cOrLe • . 

preMados della . . . eonvenlt>nte pausar melhor . sobr~ o desenvolvi~ 
· · mento destu. resolução. · ·· 

O Sn. · MooaA MlounxE9 entendo que se h a . A' :vista. .· do que . dispõe a OI'JnAtituiçno, não 
deaman..loa da. put.e.dos profettsnres e dos alurnnos . . contestar~ que 0 governo pôde · fazer . este re
d porque n«o ba um (rt~lo efficar;.... . · p;ulameuto, ma!l por outrCI lado vê qüe a lei 
. O Sn. Jutln&:-Oa lentes prec\siiu mais do re~ . di.z que compete . h escolas fllter ·seu regulil· 
fCUlamanto dô que os alumnos. mf'nto,. e subt!.'ettêl·o · â approvaçilo do corpo 

----~:Hmo1lmtb~Exo'Kt;nA1~~r---Mmn~ll9olillta-~-!::~~gt:iau.la~t~lv~o~,;J·~e nao---sabo G!)tna, eem ee . eliminar . . • . . . . . . esta .dlllposlçào da ·lei org~nlca, poua o governo 
tnettto nilo póda pas11ar ainda por outra razllo. sem infrlngil·a dar este TBRlllamonto. . .. · 
O que a resolu9Ao quer nilo á. mate do que de- Por outra p~~orte convêm barmonlaar melhor a 

· ternttna a constltulollo, e par~t isto trata d~ · reso ão · • 
· ref~o~R"' um., dl"poalolo da lel.or . ~ _. --... ___ , _,por__lhe_ fa\tinefX1 _ .rnilitaiJ. ~ .sP.~s\oõee eesencilaes, 
do t11t<dloluo, que . de alguma maneira . re,voga eete multas ~das quaee se comhnliirl) - rror ~--astatntor~ ·- -
preceito da mesma couslltulção. A constituição dâ . que furao emendados . li o eenado. . . 
llu pod11r exeoutivo a attrlbula;llo de . ra~a; regu~ · Qu~r ·pois 0 adiflmento para que o negocio seja 
lamentlls para s boa execuqito das ,lata. desta novamente medlttldo peln 1iommf8são. . 
prluolpio geral consagrado na const1tuto~o bem · Aprove.itarà. 8 uccasiito para responder ao ·Sr. 
se .Pólle ded uzlr com toda a !urça. da log&ca que . ~epuhdo pela Babia que a . e~pl.cação quo o 
pac a dar um re"ulamento d1.solplmar para estas orlldor deu hoje ao . 88 u .'aparte de sabbado 
escolas o governo é ooolpetente. . pu.~11ado tbe parecia sumól~nte para fner qualquer 

. Nent:um . perlgo aescobre o orador· om que o argumentação a tal respeito. Jl\ disse, e repete, 
((OVerno exerça estl! attribuiçiio que lhe é dada que quand(l no RéU àparti! faltou na reforma 
pela . constituição. qu~nd~ a camara tem sid,o .do sena~o, se referió ~o . projecto tle reforma da 
prot.hga em dür autorrsaçoes de IZI'&ilde magnt· Cllnstilutçilo que ba dou~J aonos otl'ereceu, para 
tudo, e quando ba pJucüa dlaa o prop1io preNideute qut> . os s '!tladores fossern nomeados imme~tllta-

. do cons11lbo, . que não é ~111!\peito, pediil qua a mente pelo poder modetador; que, filho da ~poca 
respeito de certas tnedidaR fossem approvadas e ·.do seculo das llize~, t:lla.rchando com as tdéas 
pelco corpo legislativo as bases, · para o governo da !:;eculo, nilo <lê ·vf!na · u e.ada · mo~umto em· 
as desenvolver, pro\>idimoia que prdio talvez com bul'açado polos homens Qll&. representao as ldé~s , 
muito fundamento A. \fie ta da ex.iguidade do tempo velha~. e. que_ querem arales . que perigue q pa1z: 
e da rlifficuldade que ha do pnssar um projllcto · e as tnst1tuiçoos1 do que sacrdicarem taes_ 1déas. 

' . . . • ' ' a agérl1 este 881:1 ctlo pl\1'1\ Qli!l nao . eoo-
0 pai~ com ns medidas que el\e reclama. Ora, tmue a haver. argument~Qão . f?ra d.? . proposito, 
~e é esta a opinião do presidente do coneelbc,, se e P•1ra se não reJoroduzlr.em dJscut~soes que r6ra 
a oatnara tem dtldo ao governo autorlsações para · da .oasa têm havido. · . 
re(or~ar alfandegas, tiiE~souto, tbes(lurarla11~ &H· · o sr. .:Job1Dl (pelac Ot"det)l) re4uor o en• 
orlltlll'las de estado, arsenR .. s, acaduulfa mllltllr, · aerramanto da tllscuaa1\o

1 
e assim sa vence. . · 

etc., etc., como trepldart\. ella em dar ao. governo Pl·ocAdondo-se 1\ voláglto, ô ndlameato é ap· 
Rutorlsaoll.o para~ COilfecclollar une e11t"tu~oe par.. prhvndo por ·l8 vo.toa. . . · · · · 

. att escolas da medidt1a 't · · · &uh' I' em dleouliai\o a s~rculnté reiiôiUQito : · 
Mae houve quetn dissesse quo os eatntltloll • A llllllambtó .. ~Arul · l~~llllu.Uva roMolvft t 

<lovlilo ser conlttooionadoe pAlll ou.marit, porque . • o llt\Ohürtll LliiZ 1' ·•ulinu da . o,,.t.. Lobe 
ora o w.,lo dt1 nilà Ir ella lotelramente com " tetn dlrllito A oontltlUilQí\o do seu ordebado1. co111e 
oplnii\o do sanado I Se ta\ idéa prevalecesse, o jui~ do Llirolt.o da coulai"Oll de Marvio, aa pro· 
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vlncla do Piauhy, desde que deixou de · o percobàr darão aos clnirgiões, porque estns duas class~s 
pela posse · do seu successór, dt~scontando:se-lhe se . achão em ideliticas eircumstanclas. 
no respectlvQ . vencimento O que tiv.er percebh.lú ~ O Sr. Fes•ru.z encara a rosoluçi\ol pelo . lado 
titulq da pensão (je 6008 annuaes, que lhe f?l de t'llt~ · tender a fazlilr unill éx~epçiio na.s leis 
conferida por decratQ, do ({overno de 13 de Mn•o rtlilitares a suudu 88,im ~:~ntaudu ue a camara 

· de 1841 parr~ suaellhluste . , · · · . . . · eve cofiBú ta r preví·unente o goveriiO, _a . ex•g• r 
de cegueira temporarin ·; v1sto que esta se tem d~lle as inf·Htnitções quu . f•.>rein neces:-~anas para 
tornado incuravel: derogadas para es~e etfeito . decidir 8 questão coni c.ouhec1mentú · •ie cau~a • . 
quaesqucr disposições em contrnrio. · · . Por · uutra . parte crê que no e;;ta.Jn de . apuro * PdçO da_ assembléa, em 13 de ~Q.· -'le--l--;e;;m:---cq;;u~~:.:;.:se~â!;;l:;;:a;.:;u~a~s=.tTin~a:;,fi~C .. >fi. s~.e,Yo;r;. ~il;v>itnmGqiliumehei'llstiRilis~-
de .1847.-Sotuo França.-Machado de Oliveira. medidaR .parci!les sejliO muttú rar~s. ParHce lhe 
-J. M . Wanderley, vencido. ~> · · . poüeo exacto 0 llrgumen~o produztdo . d~ qu~- os 
. Nlio ·havendo quem se proponha . a fallar, é Cllp~llãe.s devem ser tHJU lpa~adus aos e~rurg10es; 

· julgado discutido o .. objecto da resolução, e púrqtie e~tiio em ig\laes c1rcumstancias::. Pa~a. 
procede-se á votação nominal .· na fôrma do um. corvo qne requer apeó.as um cap~llao!-~ao 
regimento. . . . ibllispensâvelmonte nece~saraos dous e~rurgwes i 

. ·E' regeilada a resolu~ão por 87 votos contra 31. 0 clrurgiii.o tem trabalhO multo mal·'r rlo que o 
Entra oúl discussão a seguinte rasi•luçào: · capellào ; e alÃm tlisto 0 augmento q11e se deu 
« A assembléa gAral legislativa re:.olve: · foi enl cmtst.iquencia da ditll~uldade (lo ac~ar 
• Art. l.o .O.t Cl:lpellàes dos corpos de lioha do pessüa.s hâbilitadas para s~rv 1 r~'!l n.o exe rc1to, 

e:lorcito são considerad.,s con1 d.ireito. ás mesmas por. nwguell,l querer sar. cuurgtaO-RJUdt~nt!'• . e . 
gra~uaç!S~s e venc.tme~tú ue com etem aos · ·ao·mór Mm as diminnt•)!l veueimi~Dt~s 1:11:1e 

pelliea aos clrurgi~e8, maa eaLa déa . ulo passou 
porque entiki. ae diaso que oa oap~llies estilo 
bam aqutuboadoa·; a ela que agora aa estl\ dhtcu .. 
\Indo uma rBioluçAo dando aoa oapelliles um 
IURtnento• que en~Ao ae provou oi\~ aer necea
asrlo 11. ·· Até certo ponto parece·lbe justa a 

. resoluçlo, amquanto quer eatabolecer iguatdadit 
entre o8 venctme11to1 doa capal\llee . e doa olrur· · 
gl~es : ·· mal vlato que eesa · litualdade tanto ae 
ül augmontsndo oa venàlmeutos daquellea, como · 
dimlnulndl) o8 destes, P"opõe a eeguloto emenda, 
que é apolltda: · 

a Oa cirurgiões dos aorpo8 .. do uoroiLo perc.11· 
b,,rAõ oe litetlmCJa veochileotos que 011 capeUAea 
do mesmo exaroito, e estes torilo 1&8 graduaçõee 
daquttlles.-Coelho .Ba!tot. » 

. lL"• elx.oto de A.loll.cBr Astil'va longe 
de pellsar que ,o Sr. OoAiho BaNtM; dl)tado 
eomo é de esplr•to de · recHdão, se oppuzesse . a 
utu auto dé rigoros~ juHtio••, por isso que os 
capelliles do exercito estão no meRu\n cat~o dos 
cirurgiões, e 11e a . estes !!e dEJu au~ute!lto de 
vencimentos pe.los accessos que olltlvarão em 
razno de seuti si!rviços, uilo sabe pot· que 111\o 
terão t~mbem oo~ eapelliies direito U: iguaes van-
tagens. · · · 

O · Sa. OoBLHO BA&Toli:-Eu .os equiparo na 
minha . emenda. · ·. 

O SR. PEixoTo DE ALENoi.a:--Sim, mas tirando . 
dlroltoll já . adqniridos, contra o que as partes 
têm de reclamar. · · 
· Os ci t nrl(iões, ape.z , 

que talvez seria razão para se ·lbes nAo augrnentai' 
o venolmento, tlverilo augmento, o· ou capellAes 
que, posto pelaa suas ordens possilo fazer algum 
rendimento, nt\nca ~odem ter tantos lucros como . 
oa clrurglõea, nllo liio do ser lgualmenta attfln · 
dldns 7 · · . . 
· Oonaldero polt ·de toda a ju11Uoa que aos · 
oapolllhlll ae dêm as me•mas vantagens que se 

cido QUR&t O dobro, e 'n •I ba oieiOS de augrUAOt1f 
a rond11 eat&belecendo novos · lmpotttos. A' . vi~:~ta 
dl"to proporá quo a preaent~J re8.>lnÇão fi•JUe 
adlatia para ser disou\lda depol;; do orçamento, . 
em . presença do respectivo mlni~~ro. . · . 

O adia,nento proposto pelo Sr. Ft~rrnz é 
apoiado~ . 

o t!Jr; :P&i--.nbo• dee~obre inçg_n~eniente em 
quo· passe " ld/oa geral de que qutllquer augmen~o 
de vencimentos que se apresente na casa fi·tue 
adiado par1a depois que Ae tratar do orçamento, 

. porque as 11Im pôde a camara ficAr tolhida de dar 
uma provideud11 · quulqu~:~r j ustl! e · necesaaria ; 
oftarece pois a seguinte em.onda: . . · 

te Requalro qiié a· resolução vlndP. do 'senado 
a s capo es o e:r.orc o s~JR reme a 

commlsstio dfl rnarlnba e guflrra, pHra que _inter~ 
pon lla o. aAu parAuer. -Silva Par'elrihos. » 

Nào havendo eat~a para votur, fica eucerrada a 
dis~;ustli\o do adiamento. · . .· · 

O Sn. PRESIDENTE dé para ordem do ~la 6: 
wtaçào do . requtlrimentó tie adiamento proposto 
â ràsolução que dà aos cspel\ães do ~x.eroito .as 

· grad~açõui" · e venoin1entos d9s cirurgiões f . d1s• 
cusHao da rf\soluçào que Mncede .á soc1edade 
AliiBllte da Instrucoà~ o dominio de. ·Um tt\rt•eno 

lei sobre . KS liiCOOipatibilidadt-8, 
Levanta ·a e a sessão ã~ 2 lf2 horas. 
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Sessão em 6 . de Junho 

PRESIDENC!A DO SR. (JHICHORRU DA tlAMA. 

SUMMA~Qu;.:... Expediento.-Ordam do dia.-Adia· 

-Goncessllo de terre~os d sociedade. Amante dtt 
Insh·ucçllo .--Lei da.~ incompatibilulades. Dis
curso~ dos Srs .. Tusta, Sou,za F'rança, Carvalho 

A;s 10 ho~as e tres quartos da manhã abre-se 
a ses~li<•, lê se e appruva·,;tl a a c ta da antece
dente. 

· EXPEDIENTE 

Um ufficio do Sr. minisli'O do imperio, remet
tendo o mappa e mai~ esclarecimentlle ministrados 
pela Íllspecção gMal da..; obras public~'s a rHspeito 
do val•~r e desaprnpriação da~ terras adjacentes 
ás cabt•cerras do rio Maracaui\ a seus confluentes. 

t ' • - ' 

I 

nlstrador-·do correio geral da cõrte e provinola 
do Rio de Janeiro, pedindo que os vencim>~ntos 
dos empregadt)S desta _ repartição sejilo desde jl\ .. 
consideradtl& como ordenRdos. 

. Ni\o ha mais expodlentH. 

O Sa. 0AR'9A.LHO MoRP:lRA mandR à· mesa o se
gúlnte r~querlu•ent••, que é approvado seut de· 
bate: · · 
· « Raquolro que ge peoão ao governo, pela ra

partlçdo de estrangeiros e justiQa, os docutnentos 
a P"ll"is relativos á app1·ebens:\o do na.vlo Sttbt:il, 
e Hutl'os que têm sltlo apprehendldos por vusos 
de guarra bra~ileiros, por se acharem empreg<\dos 
bó trafico de africanos, e que têm sido subwet
tidos. aos tribunaes do pa\z. Bem assim os pa~ 
recer11s do conselho de estado sobre os processos 
respaetlvos a taas totnadns. · 

« Pacri da c.amRra dosdepuhdos, 6 de Junho de 
1818.-0rtrválho Mo1·eira. l> 

ORDEM DO DIA 

Proeedendo•se t\ votaoiio r'!n requerhuento de 
ar\!am?nto d_o (lrojec.to sobro c11pelldes do e~erclto, 
CUJ& dtscussao tlcou hontem encenatla, é reJeitado 
o requerhnento do Sr. Fürraz, a approvada a 
emenda do Sr. Parnnhos. · 

E' approvado sem debate, ·o va\ ó committsão 
do radacção, o sügulnte: . . 

« A as~~mbléa geral legislativa a·esolvo.: . . 
« Art. 1.11 E' upprovada a cesstio feitl\ pela. -oa· 

marl\ tnunlcipul destl\ cidade t\ soofedade Amante 

. . 
da Instmcçiio do d.uninio util ·que tem ern um 
terreno sil11ado .na rua de Sa11ta Luzia, e com 
as !>PS{Uir•tl'ls comliçõés. . 

<I ~ t. o Que a Cll>!R. i1Alle e à i fi cada .Se dê O des. 
tinoyura que_é coitcedida a educação e eotsino de 

~ 2.o .Que, ni1.' falta du cumpriinP.nto deRta. con
diçàG- o·1 Ull t-Xtincçào da S••ci>!dade; ·t·evertiio para 
a mesulil U\Ulliciplllidadil os terrt>nos 11 · todrm os . . _, . - ' 

•< Art. 2.o O goV<!rno darà ll!i provid>~ncias ná; 
cessarias ara. que o coutracto se lavre na fôrma 
do partido, concessão a approvaçiio, e faça Ql\6 se 
lh!:'s dê completa . execuçli.o. 

•< Art. (l;o · Ftcào revogadas todas as leis e 
disposições em Cimtrario ~ · 

« .Paço da cam,tra dos. deputados, 19 de Maio 
de l8!8 . ..,.....Souza Franco . ...;...A.maral.-Garr-ao.,) 

Entr:l em i.Jiscus,;>\o o segtlinte proj.1cto du lei: 
« A oommissÃ.o de constituição e. poderes, a 

quem foi ri1mettida a proposta do govern•t sobre 
8 incom alibilidado da eleição de algu11s funceio-
nanns publicos nos ugares am que exercem· 
jurisdicçr\o f'! aut•1rirlade, vem . offarécér à consi
dl'TilÇR•I da camara •los Sra. · deputttdos · suas 
1'1-l.ft,.xões a respeito. 

<< ao p· e a OClmm ssao a · . 
mais completa. adbesão ao pens!lmento da proposta: 
ella sati,.;fllz &.'i exigenclas do . systema rAprasen
tativç, que tem por principlll át•o.lo a liberdad& 

o . o o, e . .. . . 
de que se re~ente 8 administração -pelll lntervunçiiu 
dos funcciunario·s de mais elt!Vada categoria nas 
lutas eleitoraes. . . . 

«< Experl~ncias bem slgnlftc·ltlvas, e niiu poucas 
vezt:ls dl)\orosas, têm · demunstrado que não ó 
pl'atlcllvel a liberdade .de vuto, quQndo aquellas 
natol'idadas a quem està conllaJa u guarda e 
defeza dos direitos da asso.ciaçllo. e dos individuo&., . 
achAo ·se dominadas por pàixõe" e Interesses, por 
vantura 6ROl,.tlcos1 e oonsegulntemente impoABl· 
bllitadas de !Jlllntarem a imparolalldade é energha 

tteus liever~s. 
« Todi)S os direltus do cidadão ficão tUneaçados: 

as . leis s.ão esquecidus ou post~rgada~, conM·!ne 
a necesstdado do tavoreaer ou upprlmtr i.. a vw
lencia e a ourru pçào ergueut o oollo a\ti v as e 
impuJentes ; todos os crlmus se o~tantào ousados; 
e esperando n impunidade, espaculào com a 
dep11ndenda em que está a autoridade t~ncarregada 

· dll l'eprimil~as. . . . . · . · 
« Assim depravão·se oa cos~umea publicos pelo 

espectaculo do rebaixameuto da autoridad~; asllitn 
se ostragão e se anniquillào os elementos de 
orde1n pela ptltticipaçào da au.tol'idade nus lutus 
a quo devem ~er estrauha:~ tl nas quaes só 
tleveriiio ter uma iuterfHreucia.benllfit:a; esclarecida 
e desintet·~:~ssada, protege11do os direitos de todos, 
e cllhibindo todo~ os excessud. 

<t Oompraz-se a cotnnlissiio elll reconhecer e 
oonftls:~ar que muitos fuuccionat·ios ax.ist~m no 

. ))aiz que. dovem sua. li~tii4,1ão ás qutllid~des recom· . ' ' 
dos sutra·agios popUÍili'eá: não é pois a esses que 
podem quadrar a~ reflexõe~ que acaba de ox.pender; 
e espera 11 cornmissào quê será acreditada quando, . 
alhata a pt'e\'a.uliões, e iaenta de artimosldades, 
vê·so na doloa·oKa. n~cvssida.de dll qua.liftcar, com 
exaoUdão, os ef!l~itos da interveb()ãó pe&tloal e 
iuteres~ada de ulguns funcoionarlos amovlvels em 
quelltões eleitoraes .. 

(( ln uil:o é meüos digna de atteuçiio a. conn· 
nieuoia da conservar~m-se n~s seus lugares, e 
em permaneu~e exorotclo, os JUizas de 1\Ue trata 
a p1·oposta. Bom pa.lpa.vois e recot:ahoo1dos são 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1506- PÃjgina 2 de 7 

SES~ÃO EM 6 UE JUNHO DE 1848 · 

I • .c: 

prolh:sional, .colno ate uma boa parte .da irnpos
sibHidalle iudispenstlvel nu magistrado A j u~ti.,;a 
porém é a primuira necess1dilde !'Ocial, ·e · por 
cons~>guinte, ain(ia com sacrificio da eomposição 
do poder . le~islativo, cumpre dar ao Br~tzi\ um · 
podar judici.ll qual lhe garaute a con~tiluição. 

« Pen n pois I! commisslio rp1a á mais r1ue muito 
urgllllk! occ,lrrer com providencias appropriadas 
8(N mahls at:ima apontad.r:s, quA , por sem duvida, 
affectão e compromPtlllm gravemente os mais 
vila~s interesse~ da sociedade ; e por isso é da 

arecer uA a r11fer' li · 
em discusRão, corri aa emendas que oft't~reco, par;a 
ma.i" compl~to e efficaz desenvolvimento do pen· 
samento :relia contido. · 

<« Ú·•nse uintllmente na fórm do dis o to no 
ré~lln~-'ll o, apresenta a c·•mmif\são a proposta 
convertida no seguinte projllct'l de lei: · . · 

« A assemblóa geral legislativa decreta : 
« Art. I.o Os presidentes de rovincia, co•nw 

n es e armas, cotnD'llln ao es e ex>~rCJtos 
e de for.,;as em operaçõAs, ch>~fes dtl policia, e 
juiz~s de primeira 'inKhncia, não podaràõ ser 
ele1tt1s dt>pulatloe ou simadores pelos collegios 
eleiLoraes daR prnvinciaa, ou das comarcas em qua 
exarcerom .jurll:ldicçi'io, ou auloridade. · 

« Art. 2. 0 SL:J por demiSBiio, remoçiio, Otl outro 
qttalquer uiodo, os funccionario~ deAi~n.~dos n.o 
srti~o &ntecedente d~\itarem ·os Elmpregos, não 
podarl\õ St•r el11itus pelos colleglos d11!! ptovincitas, 
ou das coo1atêas em que t.iverem exerci•lo jnria· 
dlcQiio, ou aut.orid\\de, se~ão 11asliad9s lltlis mazlls, . 

luncções. 
« Ar~. 3.o Flcào revogadas 

Irado. · . · 

EMKNl)AB 

11 1. • Ao art. lo, depois das palavrJl.s-prhnelra 
lilNtancla,- accrül'lcenta-1111- Kl!ntetarios t.lail presl· 
delicias ti inspoctoro!4 titl razllnda. . 

<« 2 • A'• a•·t •. Lo, depoi~ das palavralt-RP.Inldures, 
._aul?resoeute· S(!-e liHlUlbros dao ne~emblóas pro· 
VIIICII\6~. 

. . 
. rüceios do nnbro presidt~nto do consHlho; nem 
· as opiniões da commissão a respeito da.s van
tagen~ •jue este pr11jecto pó·le tNzer ao paiz, não 
tev~ •luvitla IHn toinar ll p~o~lavra. · 

T~tnbt~nl so animou a Hntrar na discussão depois 
·quo se r1:1cordou da~ ee!ebres e memot;avuis pa· 
la Vl'l\!l do nobre prêsidente do Ccluselho prllf.:~ridas 
om Ull)a d)ls ultimlls se~.:ões do !!enado ; diz 
ceh·bre~ a memoraveis palavra~; ptlrque nã•) sabe. 
corno ·o nobre presiderlte que pede o apoio dá seus 
cn· r :i1gion~rios ~-a car~11lra cha~a a proferir pa-

da oomposiçiio da maioria dt~lla. (Apoiados.} 
O orat.lot lê ti Allgulnte trt~cho de um discurso 

do Sr . . senador Paula Souza : 
cc Es o el' u d' 

talló ern que 'estão as nossttB cousa~, nenhun1 
hon1em c••nsciencioso podert\ dizor, afürmar que 
11 rt~presantação é genuioa: assim como f"zor-se 
o üà retendo com a re resentaçiio actual ua 
nwgUelil rr que genuma.- uteo o que, dq 
modo por que e&tá urganisado o p•1iz, emquantu 
ej(istirem certas leiR, Mmpre hão de ser repreRtm· 
tantas do votu publico aquellea qut! o poder designar 
e qutzer. » 

A.' vista destas palavra>l parece ao orador que 
não é outro o Intuito do Mbre presidente do · 
co.\selho seuiio att~r.rar, p11is que é a con11equancia · 
nl'lci:lssaria e quaal infalhvPl q•umdo na represen
~açs\o uttoioMI sa aolulo aquelles que não são os 
rép!Aseuttlntes Reliúitloll do J.lllVo. · . 

Não ~~~be. como U•••il tJeme\hnnte lei votad!' por 

IIIR\t,rlnl rloR povus. Espttra todavia quA o Sr. 
pr•J!lMilni.u, <:om a coragem que lho é proprla1 pos11a 
d••strulr esAoe ul4orUf'Uios, mostrando a nuulttlra 
por qU•• o p••i~ ha dll atiClptar uma . medide& que 
ullo ê fllhll d•• . vot11 uaclnnal, que mlo é tomada 
pelos rllpreeuntantl!ll lP.glthnot~ do paii. · 

« Arlditivo. O:i ministros de etltado, durante o ·· 
fllt~>r~i~io deH~ti . ~mprago; e aei,s mezes depois de 
dermlt•dos, IIRO podert\õ ser elellos stmadores. 

« Paço da cnmnra. dos daputados , IH d~ 
l\fllio do 184.8. - · Rodt•ígues dos Santos. ~ T. B. 

Aqui chRma . o oudur . om RUI\ d&fORil o twbre 
presid.mtA tio conaelh11, a rAspolto de u•na expre11aAo 
tó • que sa earvlo . na o asa, qnando Lilsss que 
al~uus ~rs. daputallos não pareciõo represeo~antes · 
da 118-Jiio. 

Passando a tratar du mataria, acha que a colll· 
lni:isão não se quiz dar ao trubalbo de fazer a 
cuinparaçdo entre a conetituiçH.o e os artigos d~ 
propost•l : limitou-se n procurl\r as conveniencias, 
a AXpõt a m.Hidadu do prt1jecto sRgundo essas 
rne~u~us couvcnieucias. Mas mesmo nesse ponto 

Ottorti .' ll · 

O Sr. Pere.i.ro. d.u. SHvu. diz que ôJendo o 
prujecto que ao passa íl discutir uml\ prop(t8tn do 
ROVetno, e não estando na t:asa nHuhum metnbro 
do ministerio 'ul i! convooilln e fld' •O o s e 
pe a c lA~uda dos Srs. ministros. 
~ntrão ria · sala e tomiio ns~ento nos seus MUI· 

potentes lugureli .os Srs. ministros da justiça; 
guerra. fnzonda, irnptlrio e estl'ahgfliros. 

O Sa. 'PnKslbll:NT.Il1 (depois de um longo inter· 
vallol:-: :Nào havuudo qu~m pat,.m a palavra sobw 
a olütertu. vou p6l·l\ a Vt)tos. 

· O 8a. 'l'owrA:~ PeQo a palavra. 

O Si&. Pu.JJ:!'ItD~N'r!!l: - 'l'em a palavra o Sr. 
'l'o11ta. 

o Sr. •.ro•t'-' ndo llusejav11 tomar parte UtJStQ 

foi u t\otnm issiio iltfeliz. · · · 
O projecto nuo se casa de maneira alguma com 

a Cúllt'!Lituição: o àrt. 96 da constituição mui to 
ou n e comngna a o ma que o os os 
~\dadãos brazi\eiroe são elegíveis para deputados 
e senadores ein qualquer lugar etn que poseão 
acbar·se, ainda que mio sejão domloilliarios na 
província, air1da que. uão estejiío mesmo no im" 
!lf\l'io . . Or~, o que ft\~. o projacf.<? q_ue se djseut~? 
Üt)nta mtuto lltleralmente esta d1re1to do e1dadao 
bt•lzi\eil'o, direito que não pôde ser tirado por 
tn\lio de umu lei ordinaria. A constituição marca 
tras casus em quo se SUtipendo o exercicio dos dl
i'~itnq pu\itioos do llidalit'\o1 - incapacidade physloa 
ou Utorul- pronuncia ou sentllnça Mndelnoatoria, 
passada ew julaado : ha àlg11m destes motivos 
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no caso 

vezes de executAr para razt~r ult~ger aqufllles que 
o polter tttin dtlterminado . .. Ainda o ontdor não 
descobri? q_uaes BR(I às tnedidas que pn~ ventura 

. . 
respeito dos presid~otes . niio tem o prOjàcto de
terminado . um remedi~ efficaz. · a resp11ito dos 
juizes de dirt!ito, jUiZfS OlUDiCi pll.H8 e dt1 primeira 
ln8tt\ncia, ainda o prujecto é mais ft1lho; p•Jrque 
o que póda succe~llr é quo .o juiz não seré. elt11to 
na sua comarca, mas ea qu1zer t"r um &8lHmtu r.a 
repr.esentl\çdo naciflnal, prn·curarà meios .de lllud.ir 
a le1, entprup.art\i por t>X+<mplo, toda " tuflu .. ncaa . 
em EIUQ CliiDill'CI\ pAr" que não sejão ahi V.••taJos 
certos individuus, 13 .por mFJio de uma transaoQiio 
com outro i1u.livtduo de outra comarca, conel'giilté. 

' I · 's vo ··~ á 
Qil>< na cúntrt;tla sajl\ elle o mais votado. &' de 
aupJtÓr q\lt! a ao111mlssão nllo qu11h'a qllé o~ 
emprt-~admt na adminh.1traçi\o puhlios, na adlili~ 
uiH ra •t\o dA usti •a ostil'to t11r QijSentiJ tia re i'P· 
st~ntnçl\11 nac1t1Dnl,. mal:! ainda por n~t!l raz o 
acreui~l\ qt~t! o prujt!cto . dtl\'ft\ ' ser julgad•l 'tlutno 
toCüiiStilUCl011ül1 CillliO ópposto a OUli'O Rrtif{ll da 
constttult;r\o que suppÕo,~ quu .os lmHviJitoll que 
si\o lituprog tdoo~ pnblii)Oft poa~i\u Stlr membro!\ da 
rt~prtlsetthAt,lf\1\ Dllulonal. N 1\u lu\ bm ta tlbnudanct.t 
dA captl.uidadtn~, du eap .. ulalidaJoll p11ra su poder 
abamlun 1U' tantos homens qu" 80 t!lllllt'ogi\o n .,_ 
Clll'ruh" ti à l'lÚ prt'KOJUB • .· · 

A o .. n.a!listu\u com " !teU. projeoto vai razl!r com 
q\ie 0!:1 homtlctS cunscftluulcumll, OS eiliPI't'glldll>l de 
bott fé fiqnt>m inteinuuentu apartados da rept·~su n· 
taÇâo nacicnal, (\fllquaotó quH aqUt•llíls · que qui· 
Zfll'ém lançar ml\o rle certos meios pouco hunustos 
hi'io de trinmphai' NObre aquella~. . . 
· 'Parec!l·lhe 4\lé o qt1.0 t+JUl . dito basta para 
lllostl·a•' que o . projecto netll está conforme cunl . 
os artigos exvr~ssos da constltuioiio. ntim pólle 
prouu:..tr os etfeitos qua so esptml:u. Era preciso 
pr.ucurar mais h1ng~ a ~rigem df1, t<)dafl all ca!a· .. 
qu.e se fosse Llestrulr a alia. origem, o intei'PSSil 
quu cada um in•líviduo · ltnu du ~er mstnbro du 
•·epresent•lçiio nacional ; era p1·e\li!IÓ qne dtt corta 
ólnntlira so t->nfraquecossA o ~~~:;piritn · de partido 
de tiUe muitos imiivhluos estilo pussuidus, e que 
muitas V~"ZeB os levi\o a nc\iões que niio e~tào un 
Hnlm daquallas que podem tler pl':ttioadas com 
honestldMhi: erl1 ptllclso talvez udoptar ulguma 
cou~a dos artl~os q Ull o orudor 1\presGntou. t\ ct&Sll 

· para se. destruir o Rraudu interesse qull cada Uttl 
. tem do ser~lr ao governot . de assentar-se na 

repre1-1en ta9ão uaclo!lal. 

. Faz votos para que o projeeto passe : parece· 
lhe quo não devnser suspeito nesta materll\ porque 
foi tJlle · um llaquell•JS qtt;l tlptllárãn o gttbin13te 
qua apresentotl a .propustR, niio por que a ado
pta:o~se em toda a su~ ploni t.udo; mas . porque 

O Sa. TosTA acha que a expariencia mostra 
todo~:~ os dtas que m~is males têm provindo de 
desCtlnfiatlça infundada d•> que de urM confiança 
razúavel. · 

O Sa. CBRISTlANO 0Tl'ONI :-E' contra. rio. . . . 

UM Sa .. DKPUTAOO: -A deacllrrliança J natural 

gue pbr eoc1a, não por e e. 
o Sn. TosTA: -0 nobre ministro foi obrigado a 

88hir porque Linha apreg•1ado >lntiloJ R polltioll da 
tu.leraol!ia e d' ju:::tir;:\. lNdo ap,ia:los.) · 

O orado~r vê tetnbdlll no gabwdtt! llln membro 
cuja sigoificaoão p"litiua aiuJa · não pót.le ties· 
~bri~ . . . 

UM Sa. DEPUTA.oor.-.Quem é Y 
O Sn. T11sTA.: -E' n nt~bre ministro que r,,fre· 

ptf'IAentantfl pela pNvinoia Ütl Part\, e eRp"tO flUe 
R i N•lll o Ht<jl\ O ue reprt!senta o nobre ministro a 

. quem. rne l'ts t·.o 
O 8a. OA.RVALHO M•lltElRA: ...... E~ o nnioo que 

re rflllt•nltt a 11\tllnrla •la casa. (Apoiado..-.) 
I 

sontt\o. 
o Sn.. c.mv.\Ll{C) M•)R&lll.A.: -E' unloo. (Apoi~ados 

e t11!o apl'i"do.i.) . 
O 8n. TllilTA:-0 •lUti reJ>ruse);lta o Mbl'•l lninls· 

tro a t.jUOIII tllo rt~th·u ? R>~pro~Mnlu a!4 hléas do 
gabiucte de 1\l de S11~t1mbro qUH tllta dott~n,tttu 
nt,tlta Cü>lB, ruprusenta ás tdtll\s . uo ~:cablnete da 
23 de .t\'Iurço, 1\. 4UIHH elle 111\•l . ri'CU~OU O KtlU 
uptlio, rt!pl'thit!Ula as · idl\as do gahiilllL~ de 2 de 
Fev,,rHiro, em cujas fllHlbu1 eutrnu o ullbrtl ministro. 

· Tt\l ê a · itlt.lilllsisteuélt\ nestt& parto d•> uubre 
ullni~tt'Q..t\ qu~Jtn tntl n~llro, q1u1 IH\ ve•·dnde UJIO 
posso Assignar um lugnr ct~rt•• e dAtorininado onde 
ell e reprtisonte · idât\tl de oea·tJ' ordem .. 

Vós ttltnbem rt~l)l'ú\'à~tefl, cumhate!ltl:ls .mosmo 
as tu:Jserçõtls d'.l nobrA mini .;Lrn da .iustiça; q tuwdo 
se seutava tiO seio da . cllma.ra; foi 11lle llm dns 
qtummta e quatro qt\e não pu lerdovonce•·: todtwia, 
chamad() ao miuidttlri(), vós tliztJis que lhll prostais . ~ - ' ·,, 
!ill olhnvn aos principius, que s tnentHSo oncaravt\o 
as pessoas. · . . 

O Su. RoontouFJ8l:>os.SAN'l'· 's:-Nt\o era quoHtiio 
de prtnoipios; ort& du slncerRmente dos qtte dizit\o 
quu os pro!tJssavll••· 

O Sn. Tos'l'A ~ntando que pela divet•sitlade de 
t<l~;~wentos tia qu•• se oumpõi-l o gubinl)to, ni\o pólle 
ull u <1st ar cotlcordo em utm\ granllA parte dLI 
slius penscltuentos. E' preolgo UIUI\ rt!Kignaçi\o 
u1ulto . graude dtl algunt~ dos minleLros p1ua coa· 
cordaram iiQm a malorla aotual da oaaa1 em ldétUi 



184 SESSÃO EM 6 HE JUNHO .OE 1848 
e em eousa~ q11e ellea reprováriio, para se com· 
binarem com os seus colleg..ts do gabinete em 
muitas das idé~s que to ltes não seguiriio. Portanto, 
a composição do gabinete é bustantemente hete
rogenea, e por isto mesmo. fraca, oão podendo 
por conseguinte o paiz esperar de um tal gabinBte 
aquellt1 effi<~acia no emprego düs meios nscessaríos 
para fazflr triumphar os princípios Súgrados da 
tolerancia e da justiça. 

o Sr. Souza França entende qne a questão 
é simple~, que consiste n este dilemma- ou a 
proposta rto governo é co"traria á constitni<;iio, 
ou não é; - se é , faz v otoR pam que não pas~e. 
e se níin é, faz votos p•ua que passe. Acha que 
a proposta niio é contraria a constihição ; nín· 
gusm nega que os empregado<, qne o~ agentes 
do poder executivo possílo sAr Pleitos, mas não 
emquanto agentefi do poder executivo. O que diz 
a proposta do governo?-Vós, presideutes de pro
víncia, !JUe quereis ser candirlatos ã camara dos 
representantes do povo, deixai seis mezes antes 
a vossa presidencia. -

Não ha couss mais contraria ao bom senso do 
que ser o povo do. Brazil representado por t~gentes 
do poder txecutivo (aJ•Oiaàos) , porque o quA os 
representantes do püvo vêm faz er na cas~ é fiscn
lisar os actos do poder executivo (apoiados); e 
como ba de o povo nomear esses UltiSUlfJS ugeutes 
do potler para vir aqui fiscali sar seus direit(•S f 

A proposta do governo corrig<J este defeito, defeito 
que não continuaria até o presente Sf' acaso o legis· 
l11dor que redigio a <lonstituiçõo se lembrasse desta 
especie, p c; rque não é crivei que uma constituição 
tão democratica como é a do Brazil, deixasse de 
r emover da representação do p ovo os ag;mtes do 
poder. Devemos quanto antes purificar a r r.pre 
sentaçào nacional dns agentes do poder, sem lhes 
tirar o direito de serem votados. Não vendo na 
proposta do gov;,rno senão uma utilidade muito 
grande, e nenhuma inconstitucionalidade, vola 
por ella. 

O Sr. Carvalho Moreira antes de entrar 
na mal~rta em discussãu vê-se na necessidáde, 
por um tal ou qual compromisso em que se acba, 
a vista do que enu"ci•JU em uma das ses8ões 
passadas,. de proseguir nas suas observações ~obre 
o caracter do gabin~ete em geral e em suas partes, 
e sobre as perguntas que pret~.nde fazer ao mesmo 
gabinete a respeito de factos muito capitaes e da 
política que pretende seguir, porque a aver·iguação 
desses f• ctos ha de determmar a posição que tem 
de occupRr na casa. 

O primtiro fat:to que preten da saber é o que 
fica sendo o ·nobre presi<i eute Llo conselho. S. Ex. 
ueêl·•rou o outro dta qu~ não existe r~gulamento 
algum de conselho de ministrus, q 11e· t em estudàdo 
Ultudamente esta materta, que porem n ão achou 
ll<JS .paizes constituch,nae8 este r egulamento, que 
apenas alli constava que havia tradicço.;s e e,tylos 
pelns quaes se regiàu os con;,elhos de ministro~. 
O orador nãu se s>lttnfez com esta resposta, pelo 
contrario as suas duvidas redobrárão pllrque não 
sabtl a influe·ncia tutelar que o nobre presidente 
do conselho tem sobre '' r esto do míuist•Jrio. 

Pede ao nobre ministro da justiça 4Ue diga se 
compartilha as opimões de seu antecessor ares· 
peito das Alagõas, e que declare quaes são os 
meios de que o rninisterio pre tellde d is pór para 
restituir atli a paz, a tranquillídade publica, a 
segurança indívidu~l. Aquella província tem sido 
gov<:rn;:da desde 1844 até hoj e por quatw presi
sidr,ntes ; os meios que se têm alli eropregado 
não tem surtido efieHo. U nobre ministro da justiça 
fui presi,lente da província das Alagóafl, e na 
opinião do orador f,,z-lbe damnos cruei~, porque 
foi o devastador daquella província ... • (Não apoia· 
dos.) 

I) Sa. PRESIDENTE pede ao orador que se cinja 

ã mataria em discussão, porque a QCcasii'io oíio 
é propria para fazer interpel\ações. 

O Sa. CARVALHo MoaEIRA cuida estar na ordem, 
e espera que o nobre ministro da justiça lhe 
responda sohre estes quesitos. que julga o des<lU. 
volviment.o fio prngramma do mioisterio . 

Entende quo uma lei de irú1ornpatibilidades é 
de abs<Jluta necesii dade para o pHiz, e pensa que 
elln uão é inconstitucional ; mas aéredif.a qne o 
proj~cto da com •nissão não satisfaz ás Mcessidade~ 
do paiz, que é incompletissimo, e que é uma lei 
de occasião. -

UM Sa. D &PUTADO:-Apr8sente emendas. 

O SR. CARVALHO MoREIRA diz r1 ue as apre
sAntará segurallleute. Tem muito medo de l9is 
de oceasiào ; e como é moço, niio se deixa asAím 
acobardar pelos terrores qne o nobre presidente 
do conselho figurou na primeira vez que se dirigío 
á camara. Disse S. Ex. que o Brazil tinha ne
cessariumente de tem~r a repercu!!lsào dos movi· 
mt>ntos da Eur.>pa; e mostrou-sA tão compenetrad~ 
deste terror, que toJo o seu discurso pareceu uma 
aeclaraçãn qu11si solemne, de que elle proprío 
niio se julgava com forças de salvar o paiz. Como 
veio o nobre presidente do conselho trazer o seu 
progrnmma envolvido em um n1anto de luto, 
suppóz que o nobre ministro pedisse uma sessão 
secl'eta para se tratar do estaclo do paiz . O or:tdor 
nada terne, e crê que o Brt!zil nada tem com os 
movimentos da Europa ; crê que o pai~ esteve 
em estado mais difficultoso em 1831, anno em 
que parecia que a boceta de Pandora ia abrir-se, 
e chover sobre o im perh> todas as calamidades; 
e tanlo parecia, que os autores d essa r evolução 
recuárão. 

O Sa. MARINHO, -0 nobre presidente do con· 
selho e seus amigos salvarão então o pai z . 

O Sa. CARVALHO MoREIRA ia referir -esta facto, 
e é por isto que diz que se o nobre presidente 
do conselho t11•ha susto de que naufragasse a 
mio do estado, devia ter aquella discrição que 
todos lhe reconb,.cem para pedir uma . sessão 
secreta, ou nada dizt~r a tal respeito se julgava 
pelo contrario que tinha ainda aq r: ella força de 
animo q uA dese:; volveu com o s• u partido na 
quadra calamitosa de 1831 fl 18W. 

'I oradur cita diversas l11is com ·1ue foi dotado 
o p~iz, sem que fosse preciso o h i-ror para as 
conseguir do corp•l leg i,;Jativo dura~o te os 10 annos 
da regeucia. E' c~ rto que o terror ., ue apresentou 
na casa o nobr;; presidente do conti elho foi urna 
causa predispvne nte para a conce~sii<J destHs leís; 
ma~ o medo quando fosse r eá!, nunca .~ er i a bom 
co nselh~iro , porque é debaixo da impn;ss:lo elo 
terror que s e deve dotar o paiz com medid"s tão 
impurtantes. 

Aindet ma is s e <naravílhou por ter o nobre 
pre,.idente do conselho villdo á camara pedir 
meramente bases para legislação diz"'ndo que o 
guverno se encarregaria da tílrefa de fazer no 
regulamento o desuuvolvim€nto d tlstas bases. 
D eseja que S. Ex. diga em que paiz constituci<>nal 
j ámais se apresentou um gabinete fazendo seme
lll;;nte exigencia que nàv fosse r epellido imme· 
diatament.e velo potler legi6lativo. 

P ela cünslituição o governu tem tJ direitu de 
fazer regu latnen tos para a boa Execução das leis , 
maa a cama ra cumpre fttz<cr as le is e não bases 
d.; lei. So o nobre presidente do c<Jnselho é o 
proprio que no senado disse que a cnmara dos 
deputudns f,inh ,l voLado a ·lei da rtformu d~ 3 de 
Dezembro de l8U com toda a precipitação, Stl 
não quiz c.,nceder a faculdade d0 fazer bases de 
lei, como é que a gora retractando u seu pa~sado, 
veuJ pedir ao corpo l egislativo bases de lei , para 
em r egula mentos se desenvol verem ·essas bases e 
salvar-se a patria ? 

O orador ~e~ !liUitQ medo de precipitação: vi o 
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na regencià: terem ·propoRtas nesta casa me~idil.s Quanto aos funcilionarios · publicos, descobre 
extraordinarias,, a?OmpAD~adas de terror,_ dlZ~~- . dobrilda i'llZiiO para . que . ellas não possão . ser 
do·EIA que o patz. I à -engolido p&la rovoluçao. ;, v!o legieladQJes. Troux.e·se a ~asa urn argutneilto' em 
propór·se uma le1 de 14uspeitas, ma~ .a maiorta. · sentido contrurio, dizendo·se que os conhecimentos 
tev-1 muito bom senso, muito pntr10t1Smo p11ra especiaes que os · fu,lccionarlos pub\lcos . podem 

· d ir x - · · · rande auxiliar 

O Sa. · AÍ>alozo:~Pür u alguns é certe~a; 
O Sa. OAautii<i . Moall:lRA:~Mas, ainda quando 

r . 
presidente dn conselho, põde . A caml\ra limitar-se 
a dtlcretat bases pari\ o governo desenvolver ?Os 
depuLsdlls não vlerilo para a camarlol para autori• 
snr o overn1> ar-R fazer leis ao mEmt>s o oradur 
n o est . 1spoelo a a 11ca.r . o seu . < reit? .de 
leglslart tem trRbalhos sobre a organssaoão Jtldl · 

· olaria, na de aprAsental-os, · ba dll acompanhar a 
discut~sãtl ·· artigu por artigo, e por. iss, não quer 
qúe Je sorpreza se venha á eamara arrancar 
})ases de legialaoi\" para se rtlformor uma legls
laoão que Ht! . diz OliDs~antetnante quà é da occa~ll\o, · 

· tnnn lagisb~çào que o partido · chllma.do .liberal .. 
diz que foi feita por uma ólyg•lrohia, em tem~·o 
em que os Inimigos dra Uberdàc.le do patz tt&tllvilo 
tudo~ arregimentados no . podt•r I Pote querela 

. procedtlr do .mesuto modo 't QuArals .. imitar o · 
--~.--tpwrfH6C:!e8dtmef . . . . . • 

exttruplo de mo araoào; . mostremoe . ao pafz que 
nós Romos suptirlorao a esse partidn; qut~ niio 

. t81lUIH)I8UlO~ a dl!IOU~Balci, qi.\e OlltlllllOS promptoa 
li cmtra,· cem elle no e · 
mesma obra~ e que quereli!OS ·com·-toda a calma, 
ct1m pleuo oouheolmento da caul-1& otostrar·lbea 
que · t'11to.vi\o em eno, . e que aa lula ~ue tlzerllo 
nilo' têm produz[\.lo nG pslz Od bene~fluJos que eaae 
partido tlnb.. e1n . vista. · 
· Voltando A queiiLAo •• • ; · 
· MuiTos S!cNiro&sali..-Apotado. · . 
o·sit. UAt\VALHO Moa&IaA:-Slll que nilo tenho 

agradado a alguns Srs. deputallua (apuiadoa), maR 
tenhão paclauoia. · . . · . · .. 

Entrando ua materia, dlrA que o deo;·eto 11ilo 
deve sal' appro'Vado da mnneira por quo esté 
rlldlgldo .; mas antes de entrar net~te E~Xame, per
guntarA tto Sr. presidente do conselho, ao Sa·. 
lllinistl·o da justiça e nos dous ministros que não 
perttmcOrão ao ministsl'io passado. se adoptilo 
a proposta do governo . com as emendas da · 

· commissiio, porque, como dias~ na cal!tl o Sr. 
presidente do lloliselbo-m lnistro novo, ·vida nova •.. 

ora or en e u e que a lei d eve ser adoptada. 
Oppõe-se é idéa . de funccionarios ·publicos depu
tados1 e tlstende ainda maia a suu propostu, 
pois que compreheude nella as assembléas · legis
lativas das provincitls. . · · . . . 

Ni\o quer.· que me111bro~ do poder jud1o1ario 
sejdo deputados, porque julga qua a mngistrut\lra. 
dt~ve formar no paiz un1a chissfl profissional, 
umu clalise alloun·egada sóulente. de administrar 
ju~;Uça ; fl a aocl.ünUlllQiio <.las fuocções poUtica.; · 
no u.~ugistrado · porvllt tem, . des uaturiio., . niuàa 
meswo . s~ni alto o qu~rer. 

'l'O"O 1 

tos~ reín .tàó mdranrdinarios, tal a !lUa imvortancla 
sociál, que o paiz julgua que é de absoluta net:eesi

. dadé que enLrem no .recinto.· das leis, ~aes homim.s 
- · - · .· , · · v n-
cia, lnspectore!:i de theuourar a e outros funaclona
tlos publioos a t\tuto do auxilio quo1 · se pteUmde 
que se eolha de . ~eus · conhecimentos eRpec\acs · 

leis, tiverem o ·direito do 
entrar para o corpo . le.;islaUvo pàlaa provi nelas 
onde exaroem autoridade, a oamara se ct,mporA 
prtaoipalmente do tunoolunarloii . pubUcos. Para 
provtt de!o!h& sua . 8$serçi\o, ped~ que se note 
qua n~t oamara actual se contão 59 empregad()s 
publiooll, sttndll 31J membros d-) podt~r . jucllclai'lo 

. o 2S fuuoc\onarloa publicas, nà1l lncluidos 08 vi· 
gR.r\o8 l\61'11 _ oa deputados . que exercem o .o\i-
n18terlo. · . . · ·. . · . · 

Falta·lhtt agora t'àllar nos conhecimentos supfl· 
riores que podoil'i trazur á oonfécçiiQ das lEillf os 
ftlllCOi!JIUUI08 lii88UIO 08 alLos fun i il 
oa u o. es e reapu to d ri\ que, so qulzease 

. fazer I& eatatlatloa doe \\l>mons em\nentea qtlu t6m 
feito pàrte de . amhàs t\8 oan\~trRa, . podttrla mo!l· 
trar que n'Mht& t~m buvldo hnnJelul de t"limto 
aupA or tlt! . m o egd o n o a a roa sar suaa 

·· ldéat stn .,b, maa. atil o ~en.v(lrn~r ·o pnl-, e que 
taéa bomtmll Mo têm sl<.lo tuncctooarlo• publlooe. 
p,,rU\I•~o este argumanto nilo lJÓt.le provulacor. 

E11tA . certo . de que o fun~oloraarlo pubUoil1 o 
mal{llttraLio, e ouLroll pari\ quom jUIMI incompa• 
tlvul · o oxerolclo de aeu carRo oolt\ o direito dé 
leliialar, ni\u pode1u olatrar no gremlo d" reprtl
eeutilullo illlólónal aem qUAbra de sua p1·oprh' 
repu\tu;üo, e o q_tlo á malll &h\RUiar, sem que 
ellllB o slntitu I Qual é o homem horuu1to, qual 
ó. o maglstrll<to bonettto; que aem o aontlr não e. 
'Victlma dó uma alllolaç!\o pol\tloa 7 Pllrs pOr 
portànto os mlagislrallms e funcolonarlos publlcoiil . 
ao abrigo da corrupçi\u, e dos assaltos que podem 

. sotfrer na sua reputação, quar exllluiH>s da ca~a~ 
declarando (l ue not! lugares onde exerourem J 1.1· 
rlsdicoi\o não p•Jssão ser eleitos deputados. 
. SHmprt~ julgou neoeasu~ja U•IIA le1 do if?Onm~,>a- · 
t1bUidadeEI p1u•a . os nutgu!trados e funoo•onars•)a · 

licó . • o rimeiro a reconhecer ue a e 
da niagi&tratura precisa Slll' sustenta a nos seus 

. fóros, nn sua lodeptltldencia i esta medida pois 
deve ser acompanhada de outr~ m~lto sa~utar e · 
indispensavel pari\ que a remoçao dos magaatrados · 
n ilt' fique a arbítrio do governo.: . d.eve tatllbem 
passar uuu\ lei sobre a. po:<entadortas ;-mas parece.·· · 
lhe itnpossivtll qué es~es trab~lbos jl\ não teohão 
sidc' elul>orados pelo Sr. preatd~ntB do con~;elho.· 
Espera portanto qnll. S. .Ex. h~tJil de apresentar 
propostas neste t!eiltldo, e est~ certo de que este 
seu dost~jo serâ comp11rtllhado por todus aq~telleiJ 
que entenderem ~ue sam estas medidas amullare11 

:~"! ·· 
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a magistra~~ra fie" ao aceno, 110 arb~trio ~o Tem pensr1do sobre esta proposta, porqlle, oomo · 
poder. executivo : posto que os. seus roce10s n.ao sabe a camara, é objecto a respeito do qual multo 
sejão muito grandes, porque, desde que 2 magts· se. fa\la; tem procurado com toda a oonaoionola 
trado deixar ·de ser homem polltloo, o poder terá formar uma . convicção ; · e deve declarar ' casa 
tnenos moUvo de entender com elle. Não ·lhe que nà,) tem hoje hntos escrupulos como entilo 
consta que membro nlgum do poder judiclario Aa tinha ; isto é, parece·lhe qué pela fórma porque 
primeira e segunda ·lnstanolR tivesse de refl\stu a proposta esté. hoje conceb.ida não• oft'ende a 
alé. hoje a umo exlgenolil Uh!gltlma do poder constituição. · .. 
para o tlm de deoldlr as quealões que se ventilão O argumento maia. fortE\ que tem sido produzido 
entre os cidadãos: nito lbe ·consta ainda que é . tirado do nrtigo da constituição que .. diz que 
houvesse um governo tito cyfttcamento vicioso que todo o cidadão. brazileiro pôde ser eleito de· 
que se intromettl~!lse nas deciAõea dos ·pleitos. putado por qualquer circulo eleitoral, porque este 

Para tornar ainda. mala clara a necessidade de argumento se apresenta deduzindo-se () principio 
ser declarada a iooompritlbllldnde dos magistrados que de3de que uma lei ordinuria disser . :~tal 
de l• e 2• instancia, faz ver· que juizes de direito cidadão brazilelro niio póde ser votl\do por tal c ir .. 
ha que nunca forno abrir o jury em 911a comarca, culo eleitoral-, ella vai de encontro á constituição. 
e. que têm sido .subsUtuldos polos jUizes muni· Este argumento póde de facto .entender- se que é 
cipaes: prejudicando grandén1ente esta continua poderoso, porque esta disposição parece coarctar 

· interinidade a regular administração da justiça. não só os direitos que o cidadão brazileiro tem 
. Lembra que mesmo na capital do imporio um de ser eleito por todo e qualquer 1iirculo eleitoral, 
• · · · a . mns ainda coactar o~ . direitos dos eleitores, 
crime de assassínio, rol presidido por um . ciru : quan o a ~ons 1 utçR.o perm1 10 que ossem Ull<'l&r 
gião. · candidato, qualquer que elle fosse, e em qaalquar · 
· QUnnto {). inconstitueionnlldade da medida; dirá parte que estivesse. Entretanto . declara á cnaa 
pouco. Está persuadido de que olla não é incon- quA o que mais concorreu para destruir esta eu a 
stitucional. Crê que ndo . é o mesmo . dizer--o cotivicçlio foi a opinião ~e alguns doe proprloa 
magi.strado niio . pôde . ser eleito deputado pelá autores da constituição, que explloârão o esplrlto 

· provmcia, onde exerce juriadlcçâo-de que dizer..-. porqüe tinha sido lançado este artigo •. Quturilo 
- o magtstrado mto tem o dlrolto polltico de ser elles com este artigo declarar que os oldadiloe 
deputado. A niio eleição pola província onda 0 brazileiros, bem que niio fossem nascidos om tal 
magistrado exerce jtulsdlcot\o, ó uma condição de ou tal província poderiào todavia ser por · ella 
habilitação, ê umn condlodo para o exercício do eleitos deputados. 01'a, séndó este o ésplrito da 
seu emprego : se nao . quo r ser mHgistrado, se co.u. stituição, ainda qne o orador reconheça que a 
ju\ga que é melhor .-or poliUco, seja-o einbora, l&! parece oppór-se alguma cou'la a este esplrito, 
mas deixe que a justloa ton1ta o seu andamento n11.~ tem con~tudo ·grande embaraoo em adoptar 
regular. · . · · a tdén constgnada na proposta, porque neste 

Trouxe·se o art. 00 dll . constituição : mas 0 caso, . fi9audo toda a n.tnplitude a respeito da eleição, 
orador não descobre na dlsposloão deste àrUgo · ~onsidera a . incom.pat.ibilidade co.mo u.m.a co.nd.içào 
;robibição, antes lho parece que favorece a nnposh pelo puder legislativo a taes indlvh.luos 
mcompatibllidade : porqunnto por Isso mesmo chamados a exercer taes e taes empregos, o que 
que o cidadão em qualquer parte .onde esteja o corpo legislativo póde fazer, assim como tem 
póde ser eleito deputauo ou senador, não é. ne· estabelecido por exemplo que um indiViduo não 
cessaria que para o. aer roceba a eleição em sua . possa ser juiz dà direito sem que seja bacharel 
propria ootl1aroa. · formado. · 

O argumori.to f11ndado .na dlspusloão do art. I~€!_lina•se tanto ~ai~_ à es.ta opinião, qun.nto as 
, 1 . aos · · · • · .• d . . 

,- ·~·têm-direito-a · serem cbamados partl-os-empregci-- _p.Q_r_p_roY-lfi.ClAr.~r~a-~qu&-os·~vol~e-- e--uma~-
publlcos, sem outm distlncollo .quo não seja a d~ c~marca pod.am nno . fazer falta ao candidato : 
seus talentos e vlrtudell, lambem lho parece do pod~J ~~~~ . ~en~ar de ser. votado na comarca onde 
pouco peso. Nest.a thea11 88 comprehende uma temd JUrtsdu:çao, e todavta ainda ser eleito. depu· 
grande somma da dlreltoR lndlvlduaes e politlcoà, ta ~· . . _ . . . 
e entr~tanto ha um mUbilo du leis que e~tabelacetn Dlz. fr~nr.ament.e ~~e nao adopta esta oploiiio 
as condições para o eurclclo doN tJmpre"'os porque stga o P~IDClplo dos que entendem quê os 

· · . . · "' em re ados uohcos devam ser afastados do o r o 
polUieos do cidadlto; oomprAhendldos nesta these egislativo sem d~vi·d· 11 pel~ convicção de qu. e os 
da constituição e sómenta SUperior nO direito eUlpregadus pubhcos quaSl . semvre se curvi\o t\ 
politico de Rer ~leito deptttarto, e entretanto um VO>ntade ~lo poder. li'azendo um appello é.a suas 
chuveiro de leis coare~. a estR tbose con.atitucioual, rec~r. d. ~ç.oes.r . ella·z· lhe dlz .• e· m. que ~.os tempos . o.s . 
exigindo habilitações, e estas tela nunca forâo . mats dtllicots f•Jrao os .pnnclpios llberaes oons· 

. julgadas lnconat\tuolonaes. . . . tantemente su~tentados na c~sa pela_ reapsltavel 
Reserva-se o orador para em outra ocoasião res- classe da magtstratura: {Apoaados.) . Não a adopta 

ponder. a quaesquer. argumàntOR com que se pre• tn1mtbem.tp~rq~e se pnt.suad. a que os maglRtrado. s . 
tenda impugnar o projecto da com missão, bem fa em u JUsttQB..! afim de se !azarem eleger de· 
que pretenda apresentar outro substitutivo levando putados. A raz'!-o porque .apota eatn medida se 
as incompaLibilidades a muito maior eso~la. · f';tn,da na nece~s1dade de. Jazt~r cessar .eslia lnte· 

rmtdarla meuctonada pelo nobre deputado, porque 
em verdade o povo tem direito o. ser julgado 
por magistrados letrados . A relação do Rio de 
Jnnoiro, que tem ~rande numero de de~;~embnrga· 
dores, q~ando so aora . o oorpo legislativo diffioii· 
mflnte pode tt·nbalhar : e nas comarcas flcão as 
d,ifft~rantes var11s seudo servidas por juizes ioté· 
rwos, e · todos sabem os m!lles que provêm dessas 
serventias interinas. 

o Sr. Marinho pretende dizer muito pouco, 
e sómente dentro da esoala LraQada pelo Sr. Tosta, 
porque entende que é só ~entro desta escala que 
a materla póde ser Mnventantemente tratada, isto e, disoutiudtl o. constitu<iionalldade da propostal 
e dizendo tan1bemj alguma oousa a respeito d!l 

· sua convenienoia. 
,g orador te1n necessldtlde de emittlr a sua opi· 

ntao, porque em optr~ ocoasiiio, quando se tratou 
nn nasa dR malet'la tdentlcá, fol um dos que 
fizerilo. alguns l'Bilru,pltlos a respeito d~ ooustitu· 
clonahdade da medtda, e quo entendarao dover-so 

roourar um meio 1 · 

Eis pois a razão por que vota. pela proposta, 
mas dtlclara com . toda a franqueza quo não podarA 
dar. o. Neu voto ao artigo da oomtn1ssil.o que diz 

. r espAtto á eleiQiio ·dos sen•ldures, or t\o ess~ 

oonamutci\o, mas o adoptat•á com qualquer emendA 
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que salve este principio, Isto é, que um ministro 
só porque é ministro . não fique inbibido de ser 
eleito senador. Entende qufl se não póde dizer 
em uma lei que tal individual.idade não póde ser 
representante da nação, mesmo porque a consti· 
tuição não só permitte, mas quar que o deputado 
chamado ao ministerio deixll vago o lugar, mas 
possa ser segunda vez eleito ; e como é que por 
uma lei ordinaria se poderá dizer que um mi
nistro, só porque é ministro, não póde ser no· 
meado senador ? 

Reconheço, exclama o orador, n triste, a fatal 
necessidade em que lnfelízmen te se acha collocado 
o paiz, para nós d!lsej >nmos sem duvida estas e 
outras disposições legislativas; convém na ver· 
dada, para bem da moralidadll publica, para 
bem do systema constitucional, que não baja mais 
essa decrctnção de popularidade, como tem havido 
uté agora. De certo que ~er deputado é caminho 
para ser ministro, porque· isto está na ordem do 
systema representativo ; de certo o ser senador é 
caminho pam. ser ministro ; é isto tambem do 
systema rapresenhtivo; mas entre nós voltamos 
a~ cousas de modo que ser ministro é caminho 
para ser sanador e deputado. Entretanto eu 
considero da maior necessidade que tenbamos 
cuidado de respeitar com todo o rigor aB dis· 
posições da constituição, porque eu estou ínti· 
rnamente convencido de que o paíz não está em 
um leito de rosas, e que a ga1antia mais solida 
para a existencia do paiz e da nossa naciona
lidade, é o respeiio o mais prof:.mdo á constituição 
do estado. . 

O orador passa a responder ao Sr. Tost<l, que 
começou o seu discurso notando algumas palavras 
.:lo Sr. pres!dP.nte do conselho, quando elle disse 
que talvez se não pudesse affirmar que esta ca
mara fosse uma representação ganuina do paiz. 
Ora, eu não sei, diz o orador, até que ponto sej~ 
Pxacta esta proposição do Sr. preRidente do con
selho, m>\S tambem declaro f!Orn toda a franqueza 
que a r-amara actual, fallando com toda a impar
cialidade, é talv~z aquella que desde a decret,açi\o 
dessas animosas leis ...• 

0 SR. FERNANDES C!U VES: -Com que OS senhores. 
se têm regalado até 11gora. 

O Sn. MARINHo:- Representa melhor o penRa
mento do paiz, porque vejo membros de todos os 
partidos, vejo representados todos os interesses, 
vejo deputados eleitos por províncias onde todos 
confessao que o poder não exercen nenhuma acção 
nas urnas eleitc;raes. Daqui pois concluo que 
desde a calamitosa época em que desgraçada
mente um partí~o ent':lndeu que era muito con· 
veoiente ao paíz formar o corpo leglsl>ltivo ao 
seu capricho, á sua vontade; desde a época ca
lamitosa em que um partido julgou que devia 
fazer um contraeto entre a lei dtl 3 de Dezembro 
e o decreto de 4 de Maio, tudo tenrlente a virem 
para aqui necessariamente, só, pura e simples· 
mente os representantes de um partido ou de um 
principio ; desds essa época, digo, esta camara é 
aquella que na minha opinião parece apresentar 
a expressão mais -genuína do palz. 

Mas concedendo mesmo que é verdadeira a ar
gumentação que apresentou o nobre deputado a 
quem responçto, perguntarei: o que cumpre fazer 
actualmente o corpo legisla ti v o? Cruzar os braço·s1 
Despedir-se da (\asa ? Dizer-não representamos a 
genuína expressão do paiz, e portanto vamos-nos 
embora 1 Qual seria o resultado, meus senhores 1 
Que os outros deputados vlrião eleitos d~baixo 
cta mesma infiuencv\ permanente das leis que nós 
queremos revogar. Se me disserem que no paiz 
ha um partido unico que, avezar dessas leis, 
deixaria no povo a livre manifQstação de sua 
vontade na escolha de seus repreRBntantes, eu 
lhes perguntarei-qual é este partido'? Mesmo 
que se pudesse suppôr um mioisterio eminente-

mente moral e mngnlfieos presidentes de província, 
seria possível que um tal ministerio, ainda com 
as melhores intenções, que esses presidentes, dis· 
postos a fazer cumprir fielmente as leis, pudessem 
pôr barreir~ a essa immensidad$ de agentes es· 
palhados por todas as provincias? Tratemos pois 
de reformar essas leis, entremos em uma discussão 
razoaver e conseienr.iosa sobre o objecto, e ve
jamos n que é preciso quC;~ se faça para que o 
paiz volte ao Reu estado normal, porque ninguem 
dirá que com estas leis o Brazil tem uma admi-
nistração normal e regular. . 

(Ha varias apartes que nl!o ouvimos.) 

O Sa. MARINHO :-Qllerião gozar eternamente ? 
Não havia de chegar a nossa vez ? 

O SR. FERNANDES C!!AVEs :-Trabalhamos para 
o bispo. 

O Sa. MAI\INHO :-Oh I não : gozarão muito 
(~·isadas) ; emfim não quero entrar nesta discus· 
são. Perguntarei sómente : qual é o partido que 
nestR casa e~tá flm melbor posição ? Aqualle que 
inventou, que decretou essas medidas, f)U aquelle 
qu~ apenas se ac!Jou nesta casa, tomou como seu 
principal dever revogar uma de~sas medidas, a 
mais terrível, como era o decreto de 4 de Maio 'J' 

O Sa. ToSTA :-Com que é que substituirão o 
dacl·eto de 4 de Maio? Com a machina infernfll 
d"l 19 de Agosto com que matarão os seus adver
SI\rios. (Oh 1 oh I) 

O Sa. ·MARINHO :-Os parpdos são muiio in
gratos I O nobre deputado julgo que já se não 
lembra de que destes bancos partirão as primeiras 
exigencias pan1 que passasse 11sta lei, não se 
recorria que esta lei passou ultimamente pelos 
votos desse lado. Então eu não quiz acreditar 
que · o procedimento desse lado tinha por fim 
unicamente "!Apaçar as eleições por mais um 
anno. 

0 Sa. PRREIRA DA SILVA :-Então não é gloria 
sua : farão os outros que fizerão passar a lei. 

O Sa. MAI\INHO :-Votarão por ella ; mas tam· 
bem os maus amigos não a in pugnarão, sómente 
não quizeriio algumas emendas que passarão no 
senado, e o tempo tem mostnldo que elles tinhão 
muita razão. (Apoiados.) 

Ioflillizmente os factos têm justificado que 
aquelles que recusarão a lei por causa de algumas 
emendas do senado, tinhão .sem duvida a pre
videncla · de homens de estado ; mas eu declaro 
francamente que me repugnava a idéa de ser 
ainda uma vez eleito pelo decreto de 4 de Maio 
combinl\dO ·com a lei de 3 de Dezembro, e então 
assentei que mais honroso era votar pela lei, 
ainda que imporfclita, e que mais imperfeita 
ainda ficou com as celebres explicações que se lhe 
fizerão. 

Quando comecei a fallar desejei dar uma pe· 
quena respo~ta ao Sr. deputado, mas não a darei 
porque quero evilar tudo qu~nto possa concorrer 
para nos chocarmos ; entretanto por minha parte 
quero protestar alto e bom som que o nobre 
deputado a quem se referia o lllustre membro, 
a qu~m respondo, nunca mereceu, e não mer!lce o 
nome de devastador de uma província. (Apofados.) 

O Sa. C~avALao MoREIR" :-Eu o mostrarei. 
O Sa. CAaRXo :-E eu responderei. 
O SR. CAI\VALHO MonEIRA:-Acelto a discussão 

como e quando qulzer. 
O SR. MAniNHO:- Disse o nobre dllputado que 

o gabinete actual é heterogeneo t Eu declaro que o 
gahinete actual não é heterogeoeo, excepto se a 
heter.,geneídade póde provir de sympathias ou 
antipathias pesRoaes ; mas se a homogeneidade 
de um gabint>te deve ser medida pelos principias, 
eu vejo no gabine~e perfeUa coniruunhiio de prio· 
eipios. 
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O Sa. 0ARVALao Mo'RElRA :-Eu bel da mostrar 

que ellé .não é homogeneo nem com a maioria. 
o SR. MA!mm:o : :- o gabinete está com a . 

maioria {apoiu.dos), e niio qufllquer maiotla; com · 
uma grande maíoria; (Numerosos apoiados.) · 

Tem ·se pretendido convencer o paiz de que uma 
votação que t~ve lti~ar no voto de graças .tinha 
por fim extremar Ofi homens e os princípios : mas 
qual foi a nossa divergE!ncla 'l Eu. ia o d'3clarei 
aqui. Nós que sustenta vamos o gn.binete, . enten· 
diamos que e\\e era suffi.cicnte pata dotar o paiz 
das leis e medidas. que .()H e rectatna ; entendêrào 
alguns dos meus lltmgos que não, fi que o gabinete 
nàó estava por ta\ forma constituido que pudesse 

,dar esta segurança. · 
O Sa. CA.R"VA.Úto MoREIRA.:-E el!ga tna.toria foi 

a que venceu. 
O SR. MJ.RII-~Eto:- Bem: veio um gabinete· que 

tem os rineip\os dos 5() e dos 4~; logo, a conae• 
quenc\a. . que em vez e mo · 

. e riSadas.) 
o Sa. ÚARVALitO MoRElBA: - En responderei a 

este calculo. · · 
O Sa. MARlNRO:-E' Mta a signiliORção que tem 

para. mim a forma?iio d•• actual gat:lioete. Pois nós 
que votárn. os pêlo mini!ltArio , Unhamos renegado 
nossos principlo!i anteríores, e tinhão os nobres 

. <ieputados que votârã() contra o minlsterio rene· 
gado st-us principias? Não: uós diverglamos em 
um ponto: eUali entendião que o. ministerlo não 
estava organisado de modo qúe pudesse fazer ·o 
bem do J)aiz ; eu e os meus amigos entéudiamos 
o contrario; · t-etl:ron~se o ministerio, e veio outro 
sabido doa mesmos t~rincipios, com o qual estou 
de acctlrdo nos pontos e vírgulas, como creio quo 
todos os meus amigos esti\o. · · 

o sn: FERNANDE~ Cru. VES : - Quaos sã.o as 
v1rgu1as do ministerio? 

O SR • . MAIUNHo: - EstQ pergunta do nobre 
deputado ote faz ·pensar que.éstou dizendo cousas 
boas; l}Qrque · ~o contrario nã.o . dar\a um · aparte 
sem si nHicaçi\o. (Risadas.) 

onc uae ec ar~n 
meu · phystco, ou· mesmo de miüba--'molestia)-o ·: 
nosso estado não me parece tão r\sonbo como ao 
nobre deputado por SllrRipe. Participo muito das 
apprebeusõe~ do nobre presidente do éonselho; 
não que .eu jul~ue que estejamos sobre a cratera · 
.do utn votcão. mas po.r entender qtts a prudencia 
exi~e de ~ó~o · o hotuem de. e~ta.do, da ~odo (I 

o qu~ ba)a de h1admissivel nesta proposição emit· 
tida velo nobro praNidenh ~() con11elbo~ que os 
acor1lecimento9 da Europa potlerião rApstcutir nQ 
BtiiZll. Niio se diz que o Brnzil inteh'ô muda ~ 
fórttla dé seu governo: mas ni\o podem em um ou 
outro ponto do pal~ alguns individuas, algumas 
cabeças mais esonnder.idl\8 illudir-se, fascinar·se 
Mm o e\lho dease trovão, e qu.erer repercutir no 
Braz\1? Então direi ainda, parodl1mdo as pa\avras 
do nobre pres\dent.e do conseU1o-attendamos aom 
toda . R seriedade para M elementos . da tlOSSU. 
sociedade, e vej11mos em tnss uireutnstancias quaes 
l:lerii\o as calamidadel'! do l3ratll. 

Entreta.nto admtrei~mo de ver que o nobre depu . . 
tado, acostl!mod.o a uma rigorosa loglca, .todatia 
apresentasse depois nrgumentos inteiramente Mn· 
tr~u·ios ao que queria aemostNU' . . Êlls disse-não 
fm posslvel que em 1881 a monarohia perigasse, 
co~u sarà J?O!ISI\'el em 18•18.? Mas el\e rsspondell 
a s1 ~1ropr1o, 9uiHHio enltmertm os motivos. por 
que a r. ev-Jh\',/l\0 em 18St não produzto tothlo os · 
estragos , porq\\6 Qs hon1enk 11beraeK , mona.r· 
ob\st11~i qu~ q\\etii\o a .const\tuicão e nada mai~ 
ligln'ãC!·se lmrnsdiatament~ pura. sati.sfazer ág . '" - ( j. 
aoto addloi·ona\, o oodigo do procéBso. e todas as 

leis que C) pMz rectaml\n. Acredite o nobre deru:. 
tad? q~e . e_:Jse proc~dlment~ foi o qutJ salvou 
as mstltUtçoes ~o pt\1~. ( Apot.ado$.) Se nessa ópoca · 
apparecessa raststencu~ a urna -von.tade tiio fórta
m~nté mllriifest1vJ~. não .sei o que se podaria dizer 
ho~e d~s nossas rnstitutções. (A.poíados.) Assim 
pots,, nos que queremos as in.stituições que regem 
o pa1z, nós que queretnos a con~tituição do estado 
com todas as st\as con~equenci_as , nós qtte a. 
queremos com ~oda a fi~~\ld~de, hguemo-Ma para. 
dotar~os o .P"uz das. l1.ns gua . &Ue reclama, .parà 
gar•mttr a \tvre uu~n.festaço.o do voto . (Apoiados.) 
Meus . senhores , eston int<:liramente co!lvtweido 
qu.e é sõ o partido . libet·al moderado. . 

ALGUNS SttNuoa"tts: -A.poíado: moderado mode-
rado. · ' 

. O Sn. MA.tuNHo : -:: E' sõ o partido liberal, 
<1b~ando com rooderaçao, decretando as leis que o 
psuz retlama, Q)Hl b.B de sRlvat a monarchia. 

" er s IH dos. . u Ue ue onduzidos 
P.lit: qunlqúer. pr~)Cipio, teimarem em fazer oppo
stçao à relllt~açao d.estl\s necessidades publicas 
otnbou. se proclamem tnonarchistas nas caro aras' 
e om qualquer . pntte, direi que são sem duvid~ 
ne:thuma os ioh'nigos mais poderosos da mouar
cb~a (numerosos apoia~os), e dos instituições llo 
pal'i:. (Nume1·osos apolado.s.) E como a \)ropostt\ 

· concorre em. parte p1ua. se realísarom '-!Stas vistas, 
para. se rcahsar o pensamento do partidu liberal 
voto por ella. (Muito bem !J ' 

· . O Sa. PllESt.DENT&: ~A discússiio fioa ~diada 
p~ahMa. · . . ·· . · · 

Nomeio pata me sub:~tihür na commlss!i.o do 
fazenda o St. Fe\\x P~ixoto de. Br\tQ; 

A ordem do di>\ de amanhã e: 
. Discussão . da resol\lQào n. 139 de 1840 auto

. ·rtsando o ·govflroo· a. ·mandar c.·otttinu.ar . ~ · paga
men~o da. esmola con~edida no convento dos 
relig10s0s de So.uto Antonio .do Recife. 

Dl~cussiio da resolução n. 13 de 1848, autori· 
snndo o governo a tnandnr vender os lunóas de 
propried~ade nacional existout~s em S. Borjll, fl 
que esLRo alugados · a pnrt\cu\ares na proviilcia 
do Rio Grande !lo Sul. 
. ..... s .. . or~s con muaçao .. a 1scu~sso o. pro. 

posta. sobre. RS lncompatibd•daàvs.···-·-····· ----- -----
Levanta-se a sessão. São 2 horas e. meia. 

Sessão em ir de .Junho 

l'REEIIDENOIA DO SR. OU: lltiRl\0 DA. 

SUMl\IARto.--E:q.Jedienta. - Pa1·i.os requérimento.r. 
--Ordem do dia.- Adiamento do p,.ojécto $Obre 
a esm~la ao con_vento tlot religiosos de Santo 
Antomo do, Recl{e.- Discussau do àrl. li> do 
projecto ~obl'~ . incompatibilidadel. Discursos 
dos. S!'"s. José de Ast:is, Pe~eira da: Silva, 
e p,.estdente do conselho. Emendas. Votal)lfo. · 

A's 10 horas e 40 m\nulos da .marihã nbre·se · 
a seNaao, lê,se e approva.se a act~ da antace· 
dente. · 
- Ni'i? h~ expediente. . . . · . 
. Va1 a ltnprimlr o parecer da cummlssi\o de ma

rltlhi\ e ~uena, aonvel'teud9 em projeoto de lel 
a proposto. do governo ~ue tb.a . as forças de 
terra pat!\ .Q atmo f!nancEnro. de 184.9-1650. 

ó Sr. Ferra.z reclama contra inexaotldões 
quo s~ enaontrll.o. no sett . disoul'!lo publicado no 
Gorre&o Mercal'tt'&l e _dsseja que olles appareQào 

. em resmrto quando nao foreru bem tomados. 
. O o\'adot \)edH\ l\ pata-vra \)ara fnz6( um req\l.e

rt~Jent,~ •. Em todos os pai~\is 9. co\'tUpCJ~G 6 _o 

publica, quan 
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lativas apparece a accusnção ·de haver no ministedo 
quem furte ou q~em consinta. fu.rtar, · a ca.mara 
dos deputados nao deva ser md1ff~rente a uma 
accusação de.sta natureza (apoiados), especialmente 
quando esta accusação é dirigida a n1inistros que 
me1·ecêrão a sua couftança, .quer .como homens 
particularf:ls, quer como homens publicas. O Sr. 
senador H.oll.anda yavalcanti, . que tem occupado 
posiÇões. mUito emmentes, qué ha p01.1co tempo 
!oi ministro da faz~nda; da' guerra e da. marinha,
tratando-se no senado da lei do orçamento disse: 
it Parece-me que vi na Ga.zeta Ojficial que se 
K mandou pàgar a certo jui~ uns poucos de annos 
c< dn lugar que não exerce. Não sei se isto foi 
'' revisto na contadoria : não sei se foi feito por 
« esses ecoriomicos I ..•. ·Não me · ·pús~o conter.· 
<C Furte-se monos I E' a verdadeira ecooomia . 
« Furte-sa menos .... · Se é preciso eu soletro a 
cc palavra. » 

A continuação, diz o orador. envolve uma · 
aqcusaçiio ã m~ioria desta casa, envvlve ua.a 
accusação aos membros da casa t'l ao ministro 
e e . 

« t~l juiz. O exemplo -veio na mesma oi, e ahi 
~c vêm mais dous-dous ju1zes qut'l nãó exercãrào· 

. << os seus lugares, e atraz desses virão duzentos. 
« Ah 1 se o ministro ·quizesse quE'i não se furtàsse 
!1 tanto, niio mandava pagar essas quantias; nii.o 
11 é a lei qua estorvava as economias, não é a 
« lei, senhores, é talvez a theoria das maiorias, 
c< a qual tem feito que esteja sem vigor o aodlgo 
<< do processo criminal! Niio ha crimes no Brazil, 
« porque o arranjo das maiorias absolve todos os 
« crimes I Póde roubar, matar, eommetter os · 
« maiores horrores, más em se .recorrendo para 
« .uma maioria, estl\ tuda Rllnado'l Eu fallo em 
u presetll)a. do meu J.laiz, qu-e tod() me deve ouvir, 
« elle que . me desinmta.)l · . · · 

O orador, à vista do que acaba. do ler, _entende 
que a csmara não deve prescind'r do e:ume deste 
negocio pàra accusar ao mini!õtro que cCinsentio 
ou que commetleu o crime d~ furto dos dinheiros 
publicas, e por foto vai mandar ã mes~ um 
requerimento que lê. Suppõe que este trecho do 
dit~curso do Sr. Hollanda Calvacan ti não se i.·efere 
ao j~i~ de ... direito de Can\po. Maior , porque 

stt\ h anuo f d lu ar e 
'"'· ~t1fv-in>- pagamento-'---dO -- se\\-Otdanadu_.p_ejQ_j__a locldo 

Sr. Satul'l\ino de Souza e Oliveira,. e não -Pãlô
ininlsterio pnssado: demais, este juiz tt~m r:nuita 
dig1\ldad9 para se não h11portar com semelhantes 
COUIU\8; (Apeliàdas.) 

O orador faz votos para que os homens de 
es~ado quan.do largtio o poder fallem desta ma• 
na1ra e deseJa que o nobre senador o Sr. Hollanda 

f\Va can , quan o mtn s ro, cumpra s o . nscn. 
Dal'io, não so quei'endo asquocor das quei'x.as que 
tlnhn. dos a~hentenses, ordenou ao seu . criado que 
4uando . es\1vesse .Ja!ltando sempre lhe dissesse 
ao ouv1do -lembral·vos dos atben\enses.·- Elt 
dir~i ~ este honl~tti (~oucllle o orador) que q_uando 
est.1 yer no mhusteno, peQa ao seu offi<nnl de 
gabmete que llie diga :...-.. furte-sú menos : e a 
vilrdadein economia. (Apoiados.) · 

E' lido a a pprovado sem debate o seguinte 
requetimento do Sr. Ferrt1z : . · 

t< Requeiro que se peça ao governo urna relação 
dós juizes de direito que obtiverão pagamento de 
ordenados a.tl'aZt\dos durante os dous ulUmoa 
annos flnanceh'os, com deolaraoi'io do tempo n que 
por~enciã.o essas quantias pagas. » . . . . 
~ao . · também. approndos sem dlaóuseãa os se· 

gmntes requerimentos :. 
c< R e!lueiro M · peca ao governo remetta com 

urgeno1a um ma.ppu .do nl.unero do rl.lorutas que 
tem dado annu"ltnento cada. uma. das provlnc!as 

. úo · imperio. p !U'l\ o axeroito· e armat\à desde o 
anno de 184:1 até o ptosante.- c. Bastos. » 

<t A cotnwisano de commerolo, indt\Stria e. artes r • 

communicação dos privilegias .. e prorogações de 
prívllogios concedidos, quer tenlliio elles já sido 
approvados ·pelo corpo legisll\tivo, . quer não. 
~ Gomes àos Santos. - T. d6 A guia,... - Rego 
Monteiro. >> · 

. . ORDEM DO DIA 

Entra em. discussão. o seguinte : . 
<< A assombléll gera\ legislativa resolve : 
<< Art. 1.0 O governo é àutorisado. a. mandar 

C?ntiouar o. p!!.gamento dà esmola de SOOU conce
dl~a ao convento dos religiosos de Santo Antonio 
do Recife de Pernambuco pela carta régia de 20 
de Outubro da 1819, .logo que o mEismo prove 
achrnem-se .de todo satisfeitas as condições da 
mesma carta ré~ia .. · · · 
. . <( Art. 2.? Fi cão t•evogadas todns as diEiposições 
em contrano. 

<( Paço da camara dos députados, 21 de Agosto 
de 18!0.-.: M . ~. Castro e Silva.,, . · 

O Sa. REGO · MoNTEIRO manda â mesa um 
req!lerilnento . de adiamento para que vo te o 
pro)ecto ã comnlissão de fazenda para de novo o 
considerar·. . . . · · · 

E' · approvado sem debate. . 
Entrà em discussão o artigo lo da rasolução 

n. 115 .• 
o Sa. Oo:&Lll() BA.STGS é de opinião que se adie 

esta resolução para ser discutida em prestlllça do 
St. ministro da fazenda. 

O SR. PREs~DEN'tlt diz que a mataria fica adiada. 
p&la hora. . . • 

Continua a discussão do àrt. to da . proposta 
sóbre as incompatibilidades com as emendas da 

· commlssão. · · · · 
o sr. Jose do Assla referindo-se a um 

. to pico d<t discurso do Sr. Carvalhli. Moreira, que 
disse que, ta\vez por ser moço, tinhll bastante 

. coragem, confessa qiíe, apezar de moço, nunca 
teve menos . corageru do ·que nesta occasião , 
chegando o seu terror. aQ ponta d.e lhe parecer 
que dos. bancos da extrema esquerda ainda ouve 
uma voz . levantar-se e · dizer·lhe : · « Pobre de 
aspirito: remetle-te. ao silencio, · nâo. te etiv.olvas 

-se a -pedir-. pru(lv...:~J._ ~Jp_~;al' .de ~ao· ser lo~istii, 
pela conslderação de que, Eiehdo representanta dR ---
naoão, tem o direito de declarar .francamente a 
sua opinião. . · . 

A idée. · com.ida na proposta. oifel'eaida pelo ga· 
bluete de · 8 . de Março, t'oi aventada na o asa . no . 
anno .de 1845 pe!a camar.'\ que succe~ou â<tuella 

ao orador • . DAsde que a oamara comeQoú a funo· 
alou.•tr, uma. voz eloquente e póderos~ se levantou 
no recinto de\ln, e proclamou como uma. neMB• 
sidade à medlda das incompatibilidades. Esila. 
voz encontrou acho em alguns dos membros da . 
maioria de. 1815 e elll todo o pait:, e hoje se pôde 
dizer que a medida . das incompatibilidades é 
reconhecida como da interesse vitlll. 

Reconhece que o gabinete de S de Maroo 
apresentando a proposta qu~ sa discl\ta. prestou 
um serviço ao paiz, e que a commlssiio a que 
foi· remettldli. esta proposta, da.ndo·lbe. a súa 
adhesno e npoio, acompanhou o go'Verco nesse 
serviço por .elle feito. , 

Pedio a palavra contra a propostt\, . porque a 
aoht\ muit1) incompleta; acha atê que a proposta 
offerecida. com ns etnendilS da oommissão é umi\ 
prova do regl'esso das hiéas emit- tidas na. oamara. · 
no aano de 1845. · · 

(Entrão na snlu e torniio assento nos aaus ros· 
pectivos lugarés os membros do mlnlsterio.) 

O orador nuo sabA por que a oommisaiio fallando 
. dos j.ulzes da primeira _instanclu 1 niio sé le\'tlhrou 

esem-
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Oonvém qae para sua discussão se proceda com 
toda a moderação nas plllavras, toda a calma 
no racioclnio, e .toda a franqueza e liberdade na 
emissão do voto. · 

Trata-se de uma. reforma no nosso systema 
eleitoral,. reforma não de formulaa, sim porém de 

. fundo. Elicar.ando todavia a maioria do projecto 
debaixo do seu verdadeiro aspecto, e da sua pro
pria pbysionomia, me parece ser questão puramente 
administratiVa, e não politlca. · 

Desde que o ministerio passado apresentou á 
consideração da camara dos Srs; deputados a 

· província das incompBtibilidades, de que trata o 
projecto em · discussão, · eu, e os meus · amigos 
p.oliticos deliberâmos apoial-à, e por ella votar, 
é. e:x:cepção de um ou outro honrado membro 
em os · quaes prevalecArão eserupulos de · sua 

. inconstltuclonalldade~ Não"desllsllriamos destepro
posito, qualquer que fosse f! gabinet~ que estiV(SSe 
a testa dos. negocias pubhco~ (apotadós), porque 
considerando a providencia como um melhoramento 
no systema eleitoral, como a satisfação de uma 
pubHe11. necessidlide~ él'a do nosso dever pro-' 
movêl·o, 

Estou comtlido convencido de ·que o ministro 
actual adopta, e pra\iéaté. a politiea de tolorancia 
e justiça estreada péll) gabinete seu predecessor. 
O honrado Sr. presidente do consellio assim o 
declarou no senado, teferindo-se á fatla do throno, 
que appellidóu o transumpto de suaa idéas, e ao 
voto de graças da camara vitalioia, a que dera 
sua adheaão. A circular dirigida aos presidentes 
das próVInclas ·o confirma. A conservação de 
dous membros do passado minlstarlo, dos quaea 
um, alto e bom som proulaml)u nesta casa a 
solidariedade a uulda'de do pensamento gover-
01\tlvo do gabinete a que presidira o Sr._viRconda 
de 1\facabê, fo.rtalece a minha eonvlcçao •. Ootl_l· 
pleta-a a.lnda u en~rada de um lllustro depuLado 
por ,S. Paulo, ~ua sustentou e apoiou· a pCilitioa 
ao JUStiça e toleraucla, fot contado uo numero 
dos quarenta e quatro deputadQiJ da !lllnor.ia, e 
é hoje ministro da repnrtlçdo da justiça. 

Eu, 6 nteUII amlgos polltlco&, pol~. que apl)lamo& 
aquella pôUtlca, pl)r entendêl~a conveniente era
zoa'Vol nas actuaes clrcnntstaneias do paiz, con
tinuaremos a tnhttental-a agora, por que não nos 
dlrlglmoa or pasaoua, e alm por ldéa:~ prlnolplos; 

11 oiados. · ·. . . · . 
Daremos os nossos votos ao aotuRl gabinete se 

eUe continuar no deeeu\'olvlmento da polltloa do 
)HlBSI\do minlatario, como nos promette e afl~noa. 
(,1poiadoa .) Far-lbe-bcmoa opposlol\o R e por veri
.h\ra seus a&utos d~t~meutiresn suas palavra"' (apoia. 
dos), e. nos oonvéuct)rém da lnt;ineorldade de súa:t 
p~omossas. · · · 

Grande um nto em favot· do . ro ·e c to em 
l!o\issl\tl fornsoe a or~nnlsaçl'io da aoluR onmara 

dos Sra. deputados. De sobre . 94 ou 05 mombros 
quá se aobl\o oom . aRsento; 79 sõ.o amprt•gados 
Publico ai Dtl&tt>s 79} que ex.iraordloaria quauttdade 
de presidiHlté&t ohil es de policia e seor&tarlos de 
governo I · . . · 

LI\DQando os olhos sobre as camaraR anteriores, 
nouhuma possuio em seu selo tão gran•.le numero 

. ega os pu cos o 1 . s 
elege nova cümllra, mate avultà.o os empregados 
Pllbllcos I As ouusas desae raoto existem nas leis, 
s são p&rmaneutes. Oumpre portanto removel~us, 
porque o. fuLuro . ~mealia ainda mais 'do <}Ué . o 
tntlsmo preseqte, e se ó como penso um mal, elle 
ca<l.a ve~ mais se aggrava. (Apoiad_os.) . .. . · 

O proJeoto actual tende, se nao a excluir da 

a diminuir o seu numero, excluh1do • por maios 
indireotos. algumus ol 1esee dellas. · 
..l .N'Iio farei iongas e desenvolvidas conal~erações 
"cerca do inconveniente de ser uma camara com· 
Posta de e mpregadi)D publloos. · V. Ex.., a ;Sasa, 

o governo e o palz comprehendem os mal~s que 
podem desse facto resultar. ·. 

Contento-me com lembrar que nem o paiz põdo . 
ter fé em uma semelhante camara, nem os seus 
mesmos membros podllráõ cumprir conseiencio
mente os seus ~everes e elevada missão, e nem 
o governo pôde obrar livremente em presença de 

. tantos seus subordinados. · .· . 
úomo póde ter fé o povo qu"ndo observa . que 

os empregados publieos abusão de seus empregos 
para .entrarem parR o parlamento, e que lá col· 
locados, não se podendo. dizêr seus genuinos re~ 
presentantes, e sim seus forçados representantes; 
ou melhor, repre~entantes dos empregoa que pos-

. suem ou da autondade que exercem lá sõ dõs seus 
interesses partieulare9 ? .· 

Gomo poderâõ . mesmo' taes deputlldos cumprir 
sua elevada missão de inspeccionar o poder, viglar
l~e seus ac~os, àécusar seus ilgentes, quando alies 
sao subordn~&dos uos ministros, o arri~cão suas 
posições ? 8.e apoli\o. o governo, são aceusados . 
d.e ser.vis, sa o bosliliaão, dir-se-ha que querem 
accumular os empregos com as doçuras da po
púlatidade t ~ 

Como poderá livrémente obrar o proprio · go• 
verno, q!lando vê em torno de si 13eus subgrdinados, 
que ma1s ou menos têm ambiçãu do subir .na 
eseata dos empregos, e que se votari!m contra eue·, 
ou os terá de demtttlr e passar por tyrannico e 
perseguidor, ou de os conservar, e conservar 
inimigos. em po;cições que lbe podem causar em-
bara~os? . · · ·· 
Um~ .assembléa deliberante n~o systema repre

aentatJVo não é uma commissao. do governo, é 
sim representação ti() povo; deve ser o espelho em 
que a sociedade se veja, e se mire, e se reconheça 
em todas as suas classes o categorias. (Apoia-
dos.) . · · · 

· Nno entendo couvenlentq e nem ju9io a ex~lusiio 
de tollus. os empreg:\dos publicas . . Elles formiio 
uma 13lasse impottante e respeitavel na sociedade 
bratileira,. ~ têm direito como todas as outras 
clnt!Se"' a reprtls~ntar.·8e no parlamento ; observo 
m~is qui! 12e1a mania que garalmen~a ba. n~ nosso · 
paaz pt~los empr~gos publicós (mt"fos apotados), 
a. mrlior parte dos brazileiros deseja, e ambiciona 
ser funocionarios publicas antes do que eritregàr• 
se . a· outras proft~sõe~ independentes. (Numeroso& 

-apoiildoá ~ , -- ----o·· ... -... -c- _,- . .. . . . ·. . . 

lugal'Há de representante~ . do paiz quasi ']Ue unioa- · 
menta oie~tinados aos emprtlgados publlcus. (Apoia· 
dos .) Jul~t> í tstr> que o parlamento oont~nha 
runccionanos publicos, não porém que se com
ponha de funooiouarios ·publicos. (Muitos apoia-
dos.) .· ·· · · · · · 

Não admltto portanto o principio das lncon1pa· 

C<H'isequenoias logioas. Em politic& vlve~se. de 
prudenoia, de moderação e de transacoões. Não 
·se deve lovar de umà vez .a· sond:\ ao fundo da 
ferida.. (Apoiados.) · · 

Na classe pois dos tuncolorH1rtõ~ · pubUoos pro• 
curemo~ aquelles qu.e exercendo autoridade podem 
della abusar pari\ obtar votos, obrigar os eleitores 

· - · e tall.tes e· usar emlloa 
do seu t!mprego em prol lle ~uas oandidatu raa, 
jl\ .por mttlo du vlolencla, e jl\ por meio da oor
rup~ào; proóu·raroos tatnbem aqueHes. que tnais . 
direotsmente. dnpendert~m llo governo, e men·os 
llberdade · pudéril ín · ter pelas suas poBIQões, em 
prAsenç~ dos · s~ud lluperlores. .· · · 

De certo· que nes~o numero se comprebenderàõ 

os seoret11rios. do governo e os oommandantes da 
.for_çn pl\blioa. . · · · · 

E nllm é . no:vo o systemR que apresenta o 
.p,rojecto: ,pelo contra. do; uu adm~ro oomo no Bnzll 
tão tarde se aventou, e se conheceu nooeeee.rift 
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esta reforma, tendo ja nós tantos unnos de pratica 
de systema i'épteseQ.tantivo. . . . 
·. Em todos os paizes constitucionaes, e mesmo 
nos . republicanos, proYidencias se têm tomado 
para limitar, senão excluir, o numero dos émpre· 

era 11s. . 
.. Recorra-se a histeria da Iuglateira e á histeria . 
da França. . ·· .. · . 

· . A Iuglate.rra póde gabar.sa que_ goza do, s stema 
' ·. ' 

precipitou do throuo a casa dos Stuarts; e elevou 
a de Orange. Em 1692, quatro anilos apenas ha
vião decorrido depois deste acontecimento . no
tavel, quando o parlamento decidia · que devêra 
pt·o~l.?ir a . eleição da representa2ão nacional aos 

· indtvtduos que r~cebesseQl pensoes ou ordenados 
da lista civil, e aos empregados na percepçiio .de 
impot>tos, alfandegaese indirectos. E\! ta 'providencia . 
raalisou-se em 1700. Ainda posteriormente, reinando 
Jorg{l_ I, e em 1742, .durante o famoso miniaterio 
de' Walpole, se excluil'iio todos os empregados da 
se undn ordem • . peta terce 

orge r • em 780, se· exchiirão nté os indivíduos 
que tivessem foito contractos com o govllrno . . A 
legislll~iiill ingleza hl\je . fixa a regra geral, de 
não pode.r um em r e. ado · ublico sor 

o par amen o, sa. vo por exôepção expressa dé 
lei. · · . . . 

Em França. dl3sde allsaembléa Milstittiinte qtié 
se trata de iilcoUJpatlbllidades. Em 1791 "x.::ltli· 

- . .· . . ro · e .es a o, ngan es o po e1· .. 
· executivo, empregados da casa real, oollectortls · 
. e co•ilmandat1tes de guardas naclonaes. A cou- . 
stitui~iio do anno terceiro ex.clulo t.ótahnt~nte a 
todllS .OS funCCÍOD8flo8 publiCO& :. erofim{ depOill 
do regimen representatlvo, e da revo uçllô de 
Julho de 1830, ·se dilclnrl\rilo e:toluldos de ser 
membros da camar•'• . pela l~i . d~ 19 de Abril .de. 
1831, art. 64, ost~refeltos, e sub· prefeitos, comman
dantes de diVit!Ões, collt!ctores Kllraea e parch&es, · 
procuradores do rol, o dlrec~orss de oontribliiQões 
dlroctas e lndlreoLas. · 

· · adla~tados na praUoa . do ilyat•imn q~e adoptatuos; 
siLo lu;õea que devemos llceltar doa nossos mestres~ 
imltt~mol-os naqulllo que fór bom a conveniente 

. . u adopLado 1\s nossas . nece . · · 
-- - - eL~no,ss.- (Apoiados.) ·- · ·· .. . 

Oumpre IARt>ro. que eu d iga que, se bem ·adapte 
a doutl'ir~a · do prójeoto, _ niio . posso deixar de 
cotish.leral·o manco e f.alho do outras providencias 
qu11, no onao de sij lhe . addltarem, oomplu~arãõ. 
por .1\aelm lllzor, um systema de rerorma. e u\u· 

.lhora.mento no noRiio syi'ILema eleitoral. que pôde 
ajudar a purltlfldr a ole•ollo 11 Lornal-a mais livre 
e iudupeniieute. Estn~ provillailclas reduzem-ao a 
duas, que satisfaztnn as . necas.shlades da nolisa 
época e .do DO!lSO palz. · · ·· 

conveniente . ao puiz, á mesma <:amara e . ao proprio 
governo I (Apoiados.) A . t)nmara tornar-se;.ha meio 
de. obter emprt~gos ·publicos,. o luga•· de deputado 
modo de vida ; e o que é mais, quantas vezes se · 
des edern bons e modestos em re ados u · 
para se ar seus empregos aos .. de-putados. .e 
assim obter .o governo votos ~o parlâmento ? 
(A p_oia dos.} 

ua. . . _ · . i · os que sÕ--têet~mHpi}tOHr~---
si o titulo li e deputados se tira o pão e se reduz á. 
rnlseria um . antigo e hóiu'sdo servidor da naçiio T 
(Apoiadós~) . · 

ALGUNS SENHOREs: ~ Mande â mesa ·o s.ddita
. monto; que votaremos por elle .• 

o Sa. PEnEtRA. nt. SlLvA.:-A outra providencia, 
· Sr. presidento, que eu l~uibro, é tirada do estado · 
· das ide as .e · das crenças do nosso paiz: com 
ambn~ completar-se-·ha o projecto em discussão; · 
serà um . verdadeiro ay:~tema eleitoral; com a 

· garantia do voto livre. e da fiel ~x.ecução do man
·lament•1t. 

ao pai:z; que · a camara se .não torne reuniiio de 
pretendentes aos empregos publicas ; éonvem 
tatnhem ao paiz, é. camara e ao goverilo, · que 

· · · -e l'&eebiie sub.sldio · 
·nenhum I (Apoiados, ·· sensaçllo, movimentos de 
approvaçllo e de · sorpreza.) . . . 

o sa: OOB:LHO . BA.STO~:-Reolama ~ i~vençiio I 
O Sa. · FRANQA . L~rr.E : .-E .p senado soei tará ? 

O Sa. GoMEs Rtulnao.: .;.:: Porque nfio ha de 
a.oeitar, . se ella estA. · com medo de ser refor~ . 
ntado? . ·-

O Sa. PEREIRA. nJ.: SILVA.: -Apezar dos applausos, . 
coiuo que goraea, que recebo e que ·. muito me 

. glorio de l)avar excitado na . casa, · a·eceio . multo · 
e t1i\o paese está ultlma pr oVIdencia por mim 

lombrada. Permitta a camai'a. que eu diga que 
duvlolo que pttsse I . Se roMio . até que nem a 

· primeira providencia passo I . (Risachs . e. apoia·. 

D~claro porém oomtudo~ alto a billn . som, · qua . ·· 
creio firmemente . nl\ boudad~ dabi;a:; idéas, que · · 
.estou çonvenohio que a camara qtil' votasse pelà 
exclusão dott pretendentes a empl't•gos publlcoá · 
e l)slR llbolioão do subsidio, levantar ·I\ perdura vai 
padrão de gloria para si, e . !ar ia um grande servioo 
ao . pniz I · . · . · · · . · · · · 

O prt•jecto por · 111 só será nlguma causa, ma 'I 
pouco (muitos apoiados) , · ::itlmpre é um beneficio i 
com duas providencius que ~u pas~o a desenyoiver 
será, .na mlnQa opinião, uma das melhurtls leis 
que possamo11 fazer ao paiz. · .. · 

Oom o projecto indireotamente f~chamos n porta 
do parlamento a algumas clasa~s de empregados 
p~b\icos ; · não vh•i\õ os funcuionarios publicos, 
mas ~iio .. fechamos as portas aos pretendentes 

Oonftudo, como estou; nas iôéas quo ou Uva a · 
honra de ex pender, ll que eu entendo · inesn1o . 
dt!vert~m concorrer multo, quando aprovfiitadas 
pelo uorpo l8gislaUvo, para nlvil(Ji\o do palz, 
eu d11 Of>rLo, se uio dcixas:~t! c~rcllr e possuir de 
tert•oa·~s e ~Justos que asaaltiio o. honratlo · presl· . 
dente do conselbo do miuistros, a não .eerem ellas 
adaptadas, como desde jê. pauso que não serão. 
dh'ia como s. Ex.. disso, üa ·previsão talv.ez de 
ni'to ee Slllvar o paiz cotn as suas idéaa, qu•J 
110 caso de. não passarem, como · o selvagem desn
nimallo de cortar a impetuosidade d~s .agqas, 
lauçâriii fóra o remo, e doitar-se•bia no fundo da 

. can a, e GIXar•Me· 111 arras ar pe a corr~:~n eza 
apoiado_,.) ·. . do rio. i · .Oomo porém, apezaa· dt.~ não oonsidurar 

Additando-se ao projecto um. artigo prohihindo . . bonançoso o estado do paiz, apezar de consideral-o 
aos deputados de aceitarem efi1ptegoa publicos Uiearno · f!W criticas oli:'oUU\Btanclas, ni\o o vejo, 
astipendiados durllnte o tempo dl:l sua deputaoão, . como ·s . . Ex., tã'> proxhno às blltdQá da orate~a, 

. tl . àinda seis mezes depois du findo. a legislatura, direi antes com um poeta aUemão:--Oollocareimeu 
exclttellH>tl tambeill do parlamento os pretendt~ntes ntwio em uitna do · Dllll~ el~vado pron•ontórlo <:Ia 
e . candidatos aos empregos publico&. (Muitos }Haia; e esperarei que as aguus do . rnar s.ubi\o 
apoiados . ) · · · · . . até fuzel·o navegl\t.-·Ol'eio que não collocarel .o 

·Não sol nHlStno se diga · que uinda é pelor lHna uwu uavio t~m lugar lnacceasival. e que mais oêdo 
cllroaril ooinposta. de · !Jre~endentes a empregos ou. mais tardo minhas . idéa~ seriio aprovei· 
puhl!cos, do q.ue mestno de ewpt·egado$ publioos. . tadas l (Muitos apoiados: muito õem; muito 
\Mu,tos apoaaàos.) l?areoe-me que serà menos bum I) 
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Tenho .dito~ : Sr. presidente, rjuanto me parece q~e esse p~rtido ,õ~a'.o que·salvàrsu monàrcb~a 'ciu-
suificiente em favor · do projecto . Elm diacu89iio, e r~nte ~ ép"oca . da rJ.llfi~ridade·, e o . salvàra· fazendo 
dos dous artigos additivo's que lhe pretendo alei ?-o aót() add.t.c10nal e o co~igo .do P,roc·e~s.o, 
a·unexar; o da exclusão. da camara, .dos pretén- e · sattsfazend.o ~eslm, ás , necesstd.a~es do .tempo, 
dPntes a empregos pubUcos, e o da ftbolição do e que ~sse p_artido era o unico babthtado pa;ra sal-
subsidio. Trntarei agora de outra. ~estão im or- var aiud · o" · · 
an e, que • se ou nao co~:~ rar a · cons tu ção que tem · em intuito ; qué . o partido adver.sd ao 
pólltlca do estado, a materill do projecto, questão · honradó membro caunrta 'de certo a ruína da 

. que foi avE!ntada. pélo meu muito particular amigo . monatchla, se o partido liberal não sllhisse . da 
e honrado collega, o Sr. desembargador 'l'oáta, .luta · viotorioso, e ue ainda bo'e o ·. 

· - , . • . u s urso que no re epu a o ser111 o maiór nlmigo da .monai'· 
hontem H casa teve a fortuná de ouvir-lhe. · .. . ·· chill, . se não qulzesse · approvar . as reformas 

(Aqui o ort~dor lê e compara as doutrh1á~ dós . lembradas pelo 'nobre deputado. . . 
àrts. 178, 1,79:l, ~~ · 14, . 96; 94 e 95, e depois de . Em . primeiro lugar tenho que notar que o 
muitas cotisid·eraçõee, conclue que não se excluindo honrado membro se engana·redondamente se peli$a 
das eleiçõés totalmente taes classes de emprégRdos, que é privilegio exclusivo do partido a que per· 
e sim prohibindo·se apenas que não sojào vo~d~s tflnce a causa sagrada da Hberdade. (Apoiados.) 
em certos circulos eleltoraes, o que é na a!e1çao Não tem o partido a qua o · nobre deputado diz 
muito pequena excepção, não é inconstitucional s pertenc;er màls direitos do que o partld~ que lhe 
mataria do projecto. O orador · continúa): é adversatio, para ser considerado amigo das 

Aqui cabe-me, Sr. presidente, congratular-me liberdades . publicas} verdadeiramente . liberal. 
ct•m o mP.u illustre amigo, deputado por Minas, (Apoiados.} O ser ibâral não é nionopolío do 

... · - · · epresenhnte por · Mluas. 
de interprf'ta.çii.o_.a.ttthentl~í! na constl!uiçãó. DPcla• Lembro-me dq que o nobré membro repellta slimpre 
rou-nos o hunrado wembro na séssao de hoDtl:lm o .titulo de partido da ordetn nos 11eus advêrsos, 
que se convencera· de 1ue · o ptojecio aotual não V()tque o antipo·da da ordem sEirià . B desordem~ 
era . inconstitucional, porque . um dos. Ulustres A baodeirR da Hberdaoie nos pertence a lodos 
autoras e redactores da conetitui~iio lhe . asse\'tl· (apoiados), porqun todos nós estamos dentro 
r a v a não ter ·sido a idéa do art. 96 tão absoluta ·· iJ~ constitúi«;>to . politica do linperio, e a consU- · 
que com Alla se · não~ compadP.cesse . a mataria tuiQào . politiOl\ do imperio garllntio as liber-
em guestão, que a lfitenção fóra declarar que U 1dns publlcKB por gue todos pug11amos. · (Muitos 

· pot.lil\o ser votados . os brazileiros ausentes dQ . apCiiados .) To.dos silo liberaes~. . · · 
tmperio.. •• ' ALGUNS . Sas. ' DEPUTA.Dos:~:Muito bem l multo 

O SR. Ml.roNao:-Apoiado; bem I E::~titnamos multo ouvir isso, é lloguagem 
U SR. PER.EL"tA DA SILVA:~Bem ; o" nobre depu~ nova. · · 

Lado · se oonvenceu· ·pela pu lavra honrada de um .. O Sa. PltR&IRA. DA . Sxr.n:..:..Nãó ê linguagem 
'dos autores da çonstituição, admlttio·li. como . nova, é · a . verdadeira llnguageQJ · q11e tivemos 
lnterprr.~ação autheutica; Deve portanto tambem seinpre~ Os honrados . . deputad'oiJ sAo · oa ne 

· estar eo».ve · · . . . · . . • .. e s vo s un oos no . amor 
gencla do . art. 61 da constituição, quo tanta. liberdade, ~ondo como que ohunes · de que n6s 
bulha tem feito, ê aquella QU!) lhe tem . dado . o tambem a · ameinos e pràtlqu.émoa .•• . · 
senado. ALGUNS SENHORBS:-:-~Ao, nilo. . 

O.Sn. MAatNBo:~Oomo isso' o Sa. PRRitiR.\ DA. SiL'VA:-Nôá &6 tllntOII unia 
O Sa. Pstúmu nA. Sit.V.A :-Porque o lll11atre · patrla (mtiilo.s apuiadc;.t) : eatóu conveilddo de 

senador .o Sr. Antonio Otirlos Ribeiro de Antlrada, que todas desejamos o aeu engrandeôlmente> e a 
aut(lt·ldade que os nobres depútados respelUrão eu a gl~rla: todos estamos convenoldos de qtie, 
sempre ..(apoiados),_ declarou nu senado qu~ fOra sem Uberdadea publhsas nilo ae oonsegulti esse. 
de sua redacçllo aquelle art. 61 da constltuloAo, engrandeóJmento e essa gloria: podemos porém 
extrahido com &li mesmas palavraa de outro que dlverglr nos melos · de chegarmo!! a esse ds1id8· 
para. R conetltulolo qutt devi~ ser presente A ratum, sendo &Uibora todos como somos amigos 
sssembléa constituinte elle. esorevêra: que appll· da liberdade. ( Ãpoiadol.} . . 
cara a palavra- requerer- na · intolllgenola e · O uobre deputado foi tambem ·infeliz no eabooo 
sentido de deixar é oamara re uerllfa o direito . hlstoricli que traoou da ápoca da mlnortdade . . . 

~~~d~e~ac;e~lt~a~r~, ;.o~u~re~c~u~s~a~r~a~fu~s~ã~o3. ~·~A~or.la~dio~s~.~M~e~·~o~~~~~~.~~~a~a~t~ê~m~·~·KU~a~aoqlá e reaeeão na 
n e epu 111 o eR en eupm~ n erpre aoAo aut ott· RocledRde, todaa as oplnHIE's aeRuam a mesma 
tica o ãrt. 96, por · lhe ser uplloHdo . o seu . carreira natural. A · reacçito em favor das Jdéas 
sentido . geoulno . por um dos legisladores · quo demooratlaa8 causou a · re\'oluo.io de 7. de Abril 
o eaorevôta, tamb&m d&VIJ entender pehr mesma . de tssL· No melo da'anarchla que R& lhe aeguio, 

· luterl)reti\Qilo autbentloa· o art. 61, por lhe .iJer bllvla o partido a que ora perten~e o qobré 
expUcado o ·· B&U genulno stmtldo peJo . proprJo deputado f Os partidos poUUoos .. naséeín~ ~édi'ào . 
redactor. (Risada. e apoiados.) Eu vanglorio·me e morrem com as clrcumstt,~oclas .e com os · 
pois de vêr o nobre deputado unido commigo, e teDipOs. · Havia então . 4m partido . que taml>em 
coill meus amlgôs polltlcos DI\ intelll8eno1a do se qui~ · chamar lUierat,· e · que por t:nü ltl\ gente 
art •. 6lda collstltuiQão: (Risadas.) . ·· foi intitulado exaltado, que , pretendeu le_var As 

. . Expendi9 Sr. presidente, quanto . me pareceu ultlruas coriseqúenuias · o · principio democratlco. 
convenletite e necessarlo st.)bre a . muteriQ em · Esse · orém, não fez · servi os ao alz na uella 

· ' , a 1 · & so o pon o e v s a pooa. . a que s.a v rao . o paz, a~(ancan o-o d~ 
de utll~dade, .. quer debaixo dó . aspeato de sUa anarchla . gue em · vortloa . hqrroroso amea~JI\ra& 
constitucionalidade. Não findarei o meu discurso . sorvel-o, forão os homens moderal\o~ de tod,as 
sem uma terceira parte., que serd . appllcada em as ' orênqas que se colllgátiio, formârlio .. uma 

-------"o~oun"'s~rcl\ . de proposiç s . . ctp_ o p . ~ o rc .m· 
houtem na camara pelu honrado deputado . por stonc~as e. a oooasiiio, oppu~erào ' um 4tgue ,é 

. Minas, a quem j à me referi . PaQo·lhe licença para · reacoão das ldéas democratlo!)s, . ~ . mode~~rii9 _ , o 
ouaar responder:lbe.. ·. · . çurso. dos · acontecimentos pol~tloos ;· . {Apo~ado.ç ,) 

O Sa. ~hl1INHo:-l?ois não I Essetl homens, a maior parte do~ q11aeo sã~ · 
O Su. :Ps:all:IR& DA .·SIL:VA:-0 honrado deputado cbefJs · do · aotual partido a que per~enQo, for.to 

comeoou por . estabelecer que se achava Ugado · a · os llalvli.dorés , do pai~. p~rque ~ompreheodêrão 
um partido poutlco a que ·deu o no~e de liberal, bem ·as oJrcum·stanofas do ·tempo, 

:\ TI>Mó 1 . 
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Uma sociedade não tlca estacionaria; marcha: 
a!l idé~:~s têm seu curso . regular; os partidos não 
são permanentes, dissolvem·se · com as necessi
dades publicas, acabiio com o tempo. Ha occasiões 
em que .. á erocls~ modera~ as tendencia~ dest~s 

aquellee que sabem comprehender as necessidades 
do sou tempo. (Apoiados.) · · . 
~mquanto: esses ·dignos e~tadistas salva vão o 

., 
tambem se chamava · exaltado, fazia desordens 
a sedlçõea, e tendia a fazer. a famosa convenção ; 
e se não · fosse a fusão . e liga que então 
appareeeu, ai do paiz e da monarcbia.l 

Sr. presidente, a época actual. me parecia uma 
destas épocas de necessidade . de fusão e união 
para salvação publica. Depois de um governo que 
estragou todes as molll!i da administração publica, 
abusou e desmoralisou todas as leis, perseguia 
em la~ga escala a t11dos os homens que o não 
applaudião nos seus de!irias, appareceu o trans
acto mioisterio roclamando urn es ttAr.im'lnto 
do passado, justiça para todos, to emncta e 

_pr_Qt~_çip___p_M.IL.t.o.dos. e nnião de todos para R 
salvação do paiz. Apressamo-nos a apoial-o, e 
iné parece que· o .nobre de utado; a . quem tenho 
respon 1 o, eve como que recP.IOS e q e n s, 
até· . aqui . ilotas, f.lntras.semos pRra essa fusãt' 
necessatfa de interesses e principias ••• 

O Sn. PErumv~ DA. Su.n :- ... me parece pela 
linguagem do honrado membro . que se arreceiou 
do 11os chegarmos nós para o governo, e apoial· o, 
e estigmati~audo·nos, .proclamando•se unico par• 
tido liberal,. disse que só o seu partido poderia 
salvar o paiz I 

O Sa. MAatNIIÔ t- Não mereço essa Mnsnra. 
O Sa. PEnElRA :DA. SILVA :-:E para arredar·nos 

de perto tio ministerio, . e mais se co\llgar com 
os interessados· no principi.1 .do exolusi.viltmo de 
liberal o honrado memllro disse \\O nós havia· 
mos Cómtnt~ltido o grande crime da ei de 8 de 
Dezembro de 1841, e do decreto de 4. de Malo 
de 18421 . . · 

Pe1hrei licença ao nobre da utado ara dizer 
que e e . e o s~u par .1 o, se quA o org o o 
seu parhdo, sao muato .Ingratos I · ~osto a lei de . 
a de. Dezembro de 1841~ e o decreto de 4 de Malo 
de 1842, IJUA o Mbre deputado tantll ePtlgmatlsQ 
e appelllda machina lnf"'rnal, machina llleHoral, 
não forão que trouxerilo o .nobro deputado o s•ms 
a~lgos ~ camura na leRlelatura paasada? N1\o 
fo1 . Assa lei abusada lutolramonttt pttlull nu vos 
operarios da machlua que lho~t. abrlo aR portas 
do P.••rlamento 't Os nobres deputado11 jà por vezoa 
têm .oonressado q_ue servirà~Mta dell11, appllol\rt\o· 
lha uovos operartos, aperfAiooàrlto o trabalho, e 
Rté .· ufanão•ae com uma gloria que de . maneira 
nenhuma posao deRt>jar, com uma Rlorla que u 
oplniilo publica . ha de eAUgmntlt~ar ; glorHió~se 
de . empregar esta Ulachina pRra vencer seus 
RdVersariOB, e dizem 08 nobres deputados que 
ellea é que são llberaQS I Ah I . vós sois libera.es, 
e. vós e~contrastes a machinn h.a quatro annos, 
at ndR n_ao a revogastes I Além d1sto, fh:estes uma 
revolu u.o or esta cau roólama teB ue tinhas 
re~olucionado Mina~ e S. Paulo, por causa da 
le1 de 8 de .Dezembro i ha quatro ·sonos estais 
nesta camara, e ainda nii.o tratastes de revogar 
es._ta lell Sois liberaes e vos aproveitais desta lei, 
nao para ser executnda por agentes mouerl\dos1 
por agentes que m\o so servissem do arbitrio 
que ella dl\ ~s autoridades para · a regular adtni· 
nlstração da. justiça, mas por ageutes revolu· 
cloba. rl·o·s, por agentes proprlns .. para todos os 
excessos a violenoius I. ... Vós sola llberaes, e 
usastes de tódas as vlolenolas, praticastes todas 
M enormidades, · empregastes esta machlna de 

modo que ella estã inteiramente estragada I Sois 
liberaes I. .. (Apoiado,·. ) 

V. ó.s vos dizei-4Jiberaes, e porque não revogastes 
a let de 3 · de Dezembro, .se é contra as liber
dades publi~as? Vós sois. liperaes, e po~que, 

que provais que a lei não 

LGUNS ENHOI\ES :- O 

O Sa. PEREIRA DA SILVA :-Pois bem, não· foi 
i&Ro ; propuzerdo a reforma pro (oJ·mula. e o 
meu partillo é que se aproveitou della ts a fez 
pa~sar. (.dpi>iados. } . · 

Tanto à·· verdade quo os nobres deputados não 
queriiio a realidade da reforma, que esse decreto 

· de 4 de Mato de 18!2 era do poder executivo, 
podia ser reformado ou revogado (>or outro: não 
se precisava para sua revogação de acto leglsla
tivu, e o partido. dos nobrea de_putados, subindo 
ao poder ern 2 de .Fevereiro de 18-14, e dissolvendo 
Elm ~ · · e a o a camara oa e pu · os, nent ez 
rtlvog!lr~ e nem reform~r euo decreto por outro. 
qult mesmo que por elle ae fizessem · us. eleições 
de \&1-·i, fi ae 1\z~r~o oom uApantosas :vlolenclaà 

I ti 

Ato uNs S&NIIORES :- Oh I oh I 
O SR. PKR&IRA D.l SILVA :- Ouoi1o, tenhllo pa

olenol!l, eu tambem ouço muita• vezes o que uilo 
gosto. (Riscadas.) · · 

E os honrados.· deputados grltlo contra eaae 
dect"ato, a o que ó mala, atê. contra algumaA · 
diaposltJõea dell!t, d11 qua ae. servirt\o pará a lei 
de 19 dn Agosto del8!8 '1 Ounipre, Sr. presidente, 
obaerv~tr quo esse dticri:lto foi feito ern 18-12, de-

. pois das famottas ,elelçõ.es de 1840, dessall eleiéõeiJ 
tl\o geralmente astagm&•l&adas ua opi.niilo publica, 
que um senador alliu.do presentsmente dos hon
rados memb1·us nppellidou- saturnaes do poder 
em dellrio. . , · 

UMA. Voz :-·Quem íoi '1 
O Sa. Pl!:aEIRA DA SILVA. : - Autoridade não 

suspolta para os honrados membros; o Sr. con
selheiro Aureliano d~ Souza e <?liveira ,Coutinho. 

eleição de 1840. O governo tiuha-os contra si. · 
O Sa. MARlNlio :- Apoiado t Que oontlssão I 

(Risàdas.) · · · · · . 
O Sa. PEREIRA DA SILVA :-Escutem, deixem

me faltar. PE:~las . instrucQões anterioros, O!! julzeA 
dA paz tinllào todo o arbitrlo e poder ; em vez 
dà eleições do povo tet·se·bia eleições dos juizes 
de paz 1 O que fez o ~ovorllO? Ndo podia fazer 
uma lel . completE\, pod1a fazer algum1 melhora· 
u1ento~; para que houvesse lei l!_teohiáva-se do 
assenso do corpo legislativo. Fez·se pols as 
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SESSÃO EM 7 .. DE JUNHO . UE 1848. 19r: 
. .) 

instru~ções de 4 da Maio, que se podem·considerar 
de occasião ·. ( muitos apoiados), é estabeleceu 
dous grandeli princípios que ser~irão para a lel 
de 19 de Agosto de 1846, quahfi.cação fixa,. e 
mbos os artidos com membros ue os re re· 

sentassem ua mesa. Ma~ o defeito, meu.s senhores, 
nãó està nas leis, está nos homens, nos ex.e~utores I 
(Apoiados.) Quando a autoridade· abusa da.lei. 
niio h a lel boa. (..d poiados .) ·As melhores leis . são 
1ôs rumen os e ar 1 rJO, a v1o encJas. e. e râu e. 
(Apoiados.) . · 

Disse tambem o honrado membro que era. a 
ca.mara actual a mais genuína represen tanta do 
p~~. . . . . . .. · .. · . 

Para . contestar e combater esta opinião do 
honrado membro, não citarei mais as palavras 
do Sr. presidente do CO!I!!elho dos ministros, 
que pensa que nenhum homem consciencioso a 
póde Chllmar genuina ; basta que eu cite Utll SÓ 
facto. 
· A camara se recorda de que o actual Sr. pre-

- governo, sob cuja administração se . f~z a eleiçãO 
de 1847 • . Lembrem·se os nobres deputados das 
palavras judiciosas proferidas por S. Ex. nesta 
camara, em Agosto. de 184.7: elle declarou . que 
queria a liberdade do voto em toda a sua pureza. 
Nilo forão bem aceitas as palavras de S. Ex., e 
felizmente que · uma molestla veio a tempo ar~ 
rancal·o da . sua cadeira · c! e ministro para ae 

· poderem fazer as eleições, chegandn os t~eus col
legas ao ponto de lavrarem um · decreto em que 
o deohnavão perfeitamente. incapaz de ser mi· 

· niatro I I Vejão, ineus senhores, quanto providente 
foi o Sr. presidente do conselho, quand(), divisando · 
no horizonte do futuro, e .vendo que as suas 
palavras ser!üo ~una perfeita burla, com . a 
honradez e prohlbidada. q:ue o oa.racterisão aban· 

onou o mm1s e no, etxan o ... que . os outros. 
carregassem com a responsabilidade e não. elle. 
(Risadas . e apoiatlos.) · 
. Este facto· falia bem. alto e prova cómo torão 
feitas estRS eleições I . . . . . . 

O nobre deputado por Minas declarou hontem 
am voz alta, ~ossante e coberta de applausos, que 
erõo mouaróblstils sómente aquelle. s que unidos 
a elle. trataasem hoje de votar por __ todas as leis 
que o nobre deputado e o seu partido -julgilo 
lndtspenaavei~ pQra felicitar o paiz. . 

o sa; MARlNRO; -Tambem nilo dls.ee isto. 
O Sa. PEREIRA DA SrLV.A.: -msae, e está oo 

Jornal do Oommflrcio; O nobre deputado amal· 
diQoou mesmo os Que· o nilo acompanhassem 

quizessam, e dell\arou que erão inimigos 011 mais 
decla.t'ados figadaea do throno qué querhto 
perder a monarchla I I 

Senhores, eu conslderó que . todoY querem a 
mok1arch.ia no paiz (apoiados), quer volem como 
eu, 9!ltll.· votem etn sautldó contrario. Respeito as 
opinioaji7 e por Isso replllo a proposiorio do nobre 
deputado que nos quer lanoar fóra do gremio do~ 
monurchistas. para elle só passar por monarohista.. 
Não sei o que pretende . oôter o ·nobre deputado 
c,om tantaij conclusões! Não sómoa nem J>artído 
hberal e nem mona.rchista I A. oiados. O ue 
somos en ao · ec aro ao no re deputado que 
Ofida um nesta casa devo ter lndependenola e 
hberdade plena de voto (apoiados), e que devemos 
cr_1nslderar monatohistas tanto os que votão. 

o, omo os que vo o em sen o cou
~rarlo : .tanto. os que votAo pelas 1dêas que uns 
JUlS~() salvadoras para o palz, como os qu~ vot~o 
ôontra estasldéas. (Apoiados,) 
Demais~ eu nilo considero o nobre deptdado 

autorlsado, averbo·o mesmo oo.mo suepelto, para 
dar ootno ruonarchistas s6 011 que pensão oomo 
ellehpara dar bulias de mouarohlsta. (Apoiados.) 
Sen ores, os nossos titulo& uAo são aquelles que 

nos pôde dar o nobre deputado ; as nossas bulias 
não são as bullas que o nobre deputado pôde 
f~lm~nar ; as nossas bullas estão na honra, .na 
<hgn1dade com que os nossos chefes têm servido 
a a· · !'1 . - • · 

deseuvolvhnento das idéas que esses chefes têm · 
constantemente praticado . no paiz; as. nossas 
bulla~ . emfi~ estão es~riptas em toda a parte, 
por ue o a1z as roclnm ve · 
sao · recon ec1das como taês no coràçâo de todos 
os homens pensadores. (Apoiados.) Não ha de 
ser o nobre Jep~tado que nos . ha de dar diploma 
dé monarchistas, nem tirar-nos o direito que · 

.. temos a este titulo. · 
· o:~obre deputad? nem é competente, nem ~stã 

habilitado para u1so, a nelll o seu pnrtldo. 
(Apoiados.) Nós não trocamos os nossos titulos 
de monarchistas pelos titulas do illustré . depu-
tado I . · . 

ALGUNS Sas .. DEPUTADos:-Muito bem, muito 
. bem. (Apoiados.) . 

(0 orador é cumprimentado por muito~ doi 
seus 4migos politicos.) .. 

o Sr. Pau1a. Sou;f;a (presidente do . con· 
selho) declara . que pouco B'l póde alongar .na 
discussão, por isso que, pulo séU. estado de saude, · 
é com summa difficuldade qut. falia ; a& nunca 
faliou . bem, agora em 'Vírttidé desse estado 

· muito menos o póde fazer, mlls atteuta a sua. 
posição nno deve . deixar de expô r a sua opini'!io 
.sobre a lei QUtl se discute. 

Antas; porêm, de entrar olm mataria, diz S. Ex., 
cumpre-me dar uma explicação sobre o que li 
hoje no . Jomat do .Oomm6rcio n'um topico . do 
discurso do honrl\dó m~mbro que abrio esta dis
cussão. Oita.-ee ahi um trecho de um meu dia· 
curso ronunciado no senado dit1c rso · ue. 

. corrigi,. assitn com? não tenho corrigido Q.!l . outros . 
que se têm pubhcado, como podem affirmar os 
redactores da folha que os publica, porque n&m . 

· o mau. estado. neru os meus afazeres o permittem ; 
mas esse trecho não é exacto, ha a\U pensamento 
meu, porém adulterado. O meu pensamento, 
aquillo que tenho dito muitis.Bhnaa vezes é que, 
com a organ.isaoão que se deu no paiz, de certa 
épooa. pará câ, com a legislação que temos 
nenhum homem pódo amrmar qua uma eleição· 
seja verdadeirarr.ente genuitJa, . porque, oom . essa 
lagialaQtlo o voto das urnas pôde ser falsificado, 
tanto pela loteneno4o do governo, como . pela du 
tacoões. (.Apoiados.) N~o . e 116 governo Q\18 pôde 
lnfiuir em um aentldQ contrario A manlteataolo 
do voto po ulnr : as faooõea poden1 tambem faa~er 

• . t 

expi'iml no senado, . crelo que _quando 8e tra~ava 
das elefoõss de Psroambuoo, N&lil& ooéaahto, 011 
quando sd tratava desse objeoto, appareoeu 
freqUelltemente a ldéa. de d.isaoluolo da oamara 
aotUQl : então eu disse -o que . acabo de dizer, 
Isto é, que se viesse outra oatnara, eleita S(lb o 
domini() e infi11enala da leglslaoilo aotnal, -ninguern 
podt!ria affirmar conscienciosamente que ella rosse 
a genulna e'ltpressão do voto ptibli!lo, para oomo 
tal cooperar para a adopção das medidas que 

· julga indlspensaveis. (Apoiados.) JA na sessão 
de hontem fiz no senado a mesma reolaml\ ão 
deo arando que o meu pensamen o e que Selll a 
reforma eleitoral, .da g1111rda nacional, e do systema 
judiclario ninguem poderá affirmar que a eleição 

. será a expressão genulna e sincera do voto do 
pl\ z. para essa re or a q ra a o : para 
que estas leis fiqu~tn em harmonl·a· com a ·lndole 
do systema que nos rege .é que empregarei todos 
os UH. us estorQos. · 

Dada ésta . ex~Uoaoilo, passarei a fazet alguntas 
· consldAraçõeri sobre o que se tem dito, e o mais 
resumldnmeota que . fõr poasivel . a enunolar a 
mlnba opinião, que cuido set a · doa meus nobres 
collegas1 sobra a let de que se trattl. . 
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Sr• presidente, não. é de h~?je, é d.e mtiitqs 
annos, desd&' Fe~ereir~ de IBM. q\le nas catn\lotas 
e uns conferencias part•culares ~li ~anho dito que 

. todo o homem dotado ~e pa~riottsm.o, qu~ amasse 

inferir, e oom toda a razão, que o mal. não àstã 
nos homens, mas n~s leis. Davo portanto tra

. balhar· para que elle cesse , extirpando-se . da 
legielaçã.~ as cnusa.s ·que as produzem; E' poig o . 

ta.tivo que tenha lei~ igu!les · ãs nossils, fjUe tenha 
uout legislação que reduza o voto pubhéo a ser 
a. " .• pressão não da conscienoia mas da força. 
maneJada ou pela autoridade· em .nome do poder. 
ou pelos ~artidaristas, em nome da.s. f11cções 9.ue · 
se levantao am uma ou outra locahdade, muatas 
vezes au~iliados pelos meios da autoridade. Para 
a extinc\ião de ·semelhante mal é que precisamos 
trabalhar com lliinco ·e. promptamHnte; pata isto 
é . qu~ eu dizia que desejava que os poderes co~- . 
st.ttuctonaes convergissem sous esforços, decre· 
tando com brevidade as medidas. mais efficàze11 e 
a ropna as, ·· . . . . 

. Qando eu disse que querhrqua"llã ·trzeãàeliii "àsléis 
por um methodo abreviado, não que riu . dizer que 
SG deixasse tudo ao governo : eu que tenho sempre 
contestado . ao governo o direito de legislar, que 
tenhu-ms oppo:4to. ás delegações deste direito, não 
podia ter semelhante pensamento: quiz dizer que 
as leis só devião conter as disposições absoluta· 
manta indispe!lsa~eis , a~ que são proprias e 
pu_ramente lega!!lst•vas, de1~ando-se ao governo o 
outdado . de deteru1inar o modo pratiuo de sua. 
execução. Se quizerem que as leis qtie indico 
comprehendiio · 1\ disposição e o modo de exet•ução, .. 
se quizertltn que alias indiquem todo.!l os del11lhes 
de sua app\icaçi\1}, illlpo~sivel serl\ que o teuipo 
ch~ tla para tanto. Po,fer·se·ha di.zer que a lt!i 

( . 

convenlanta para tál fim: mas · para tnilfi nM. ê . eut uma le ? Não tem feição de regulamento ? 
esse o principio ml•is proprlo e adaptado às. ctr· ~ã;; .b14stava que .ella contivesse unicamente taelt 
l.luinstancias o desejos do povo brd~ileiro. ( iipoia- e taes artigos, e que o ma.·is foss13 acLo · regula· 
dos~) Em meu conceito o principio •tue nos . deve · meutar? Et\tendo que shíh Ma& essa lei foi intai· · 
dirigir é de satisfazer as úecessidades · reo~es do rament.e oaauistic~ ; bouvo tat;vez raziio pnra isto : 
paiz (apoiQd'os) ; e no meu entender é realnHlote porém o que .é incontestavel é que hoje niio 
una necessidade, e necessidade urgente, a reComta pOdtlriamos fater o mesmo. sem risco d~ .. nada, ' 
desnas leis, . de modo tal que desenvolvão stncer~ • .ou quaE'i nada fazermos~ ·· · · 
meut~ oa tleslgnios da l'ei rundainantal do estado. · . . O mes~~ .. ~ig~>__~c!H"cJL -~tL~o!arma. .. jildiclu~~~~ 

... (.Apo&ados..) .. --·----:-· -·-·------------·-----,· ·~· ~ ·-Etc quero que esso.s lt~ls tragão s6 o absolutamente 
Notem 0.9 honrados m~mbros a que tempo. está. indispensavel, para que tiaja tea.po de razêl·a8 

o paiz dividido e.Dl dous oa[l)pos. e a lrrltaç!lo passar, dsitando·se o mais aos ragulamentos do 
nest&s dou9 campos é o~da vez malor1 e cada dia governo. Nem eu tlvo em vista conli~:~car em meu 
toma um incremento assustador. · ·Pode subsistir . proveito a faculdade . de dar aetne\hante dAsonvol-
\lma soc)edade ues.te· estado .. . ., IUril!) que os agenii\8 VJmtmto ; fazer regulamento~t para boa. axeou. oio 
da autorida~e é qu~ . abusão, qile ~lles oauslo e das lelst é um d\rl\\t<) de t~{\o u govArno .qualquer 

e a 1 n o, . • ' . 
q':'e estilo em manorla, tuas os o~tros, quando fazer .tâes regutaml!ntoa, nem por isso. deixari\õ · 
eatavão debaixo. dizlt\o. a mesma cousa, isto · de exercitar um direiW proprlo à ordinatio, ficando . 
é, que o mesmo ou talvez·· petor pratio~- porém oiroumaorlptos aos Uu1it~s marcados nas 
"Vi\o oa agentes do làdo opposto qúe então disposições legislativas. Ora, lle eu antes julgava 
gover!}ava: o que bavemtH!. depois concluir t qua estas medidas eriio indl~pensaveia não s6 
Q~o o m~\ estt. .nas leis.. tApoiados.) E' preciso pàr~ manutenoão da paz, consolidação das ill!ltt-
poJs faz.er de8áppa~;eoar este . m~l para que e~trem tulçoes , e ainda mesmo para . oivlliaarmo-nos, 
os· partidos em um~ ~lsoussiio tsenta de pertgos: como para tornarmo-nos respeitaveis ao estran· 
em uma discussão, ammnda mesmo; porém paol · gelr9 que tanto abusa de nosso. fraqueza (apo\~a. 
tloa, luminosa e incapaz de J>erturllar a ordem dos), quanto mais hoje, . que vejo em toda a 
ubll~a. (A . àtados.) .Se ' os partidos tiv~r.em oon· Europa abaladas as mais . antl as lustltuiQões T 

. tiVerem eaperanoa de que àeul:l .. votos biio de 
triumphsr quando fOrem parttlhado~ pela maioria; 
desappiireceraõ estias · ~ommoçõeG · violentas qu~ 
tanto ·abalo rorJu~em e o cain o do combate 
não ilerA . l~gitlmo. A violar; 1a deixar de ser uma 
condição da foroa e dura91io das opinlõtle trlum· 
phant~s , e as. r avoluoõeê nll!) ~erào m"i8 o reoutso 
detestavul das ep,nlõ&s veno,das. Perdurando a 
actunl ,liiBI'JlllQilo, . o!l malas e odmes qu,e os que 
estM fura do \'l~der \mpu\ão .aos gu& eeti\o itl> 
pod~r, as vlolenuias de .que 88 Julgilo vJotlmas 
aatão a\lego.d.as com igual ou mli.10t' ra~ão, ae a 
minoria B\tblr at> , P()~er . (A.~oi~~os.) Dovo poi.s . 

ficados pala acoão dos seoulos que as têm respei· 
tado, ~gltito-se e tantito adoptar novas rórmas: a 
me11~a Ingla~erra. q_ue é o mo1\eiu de pedeioi\o 

rahua das tnstltul oes re reaen attva~ ue as 
em assentado 11obre baY.ea t o solidas e dura.· 

douras, não est~ iaentll de ab·1lo8, llailead.os pela 
geral cornmoQãO da Europa. Ell quando soube d~s 

· otlllllt'reaolas da Europa. li~o pensei que a velha 
lnglaterra lambem soffresaa. mfls ella soft're l · 

E qual é o unloo palz da Europa que aotual· . 
ntente, e ~pezar de. tl\!lta eltoltao~o nlo eàti 
sotTre,mlo T Os .hq11rados membro& s1,bem 9ue a 
D~~gioa é o unloo i e qual .4." rM,\1~ . ~~~~9! Po~~ue 
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estão satisfeitas todas as necessidades moraes e 
materiaes do paiz. por meio de uma legislaçiio bem 
pensada e garantidora de todos os interesses 
legítimos, e, ninda assim, logo que alli se vio o 
p.erigo, novas altera(;ões e reformas se fizerão 
immBdiatament8 para satisfazer as novas neces· 
sidades do paiz. A Belgica está unida á França, 
está pArto da Allemanha e da Inglaterra, entre
ta,to é o unico p,üz da Etuopa que nrio está 
soffrendo em virtude dos ultimas acontecimentos. 
Quizerão anarchisal o por meio da invasão de 
turbas agitadoras; porém os que para alli se 
dirigirão com esse fim forão batidos, e porque? 
Porque os avAntureiros agitadores não podem fazer 
fortuna quando nchão um paiz contente com suas 
instituições e organisado convenientemente para 
garantir não só os gozos do presente, como os 
melhoramentos que o futtiro possa proporcionar. 
(Apoiados.) Os movimentos, as convulsões não 
são factos desej aveis para um povo : todos com 
elles perdem ; e quando apparecem, indicão sof
frimenLo que uma patriotica providencia deve 
empenhar-se em estudar as suas causas e prevenir 
em seus effeitos. 

Ora, pó de dizer-se que o Braz i! esteja em um 
estado prospero? Creio que ninguem o affirmará. 
O paiz snffre, e soffre muito ; vej ão o que nelle 
passa em todas as províncias do norte ao sul. 
No norte reina a agitação, a suspeita e terror 
de grandes males: as fracções em que a popu
lação se divide encarão-se com mntuos receios e 
patente . inquietação : no sul dá-se, posto que 
em menor proporção, o mesmo_ facto, causado 
não tanto por motivos políticos, corno por outras 
circumstancias e elementos a que já por vezes 
tenho alludido, e que estão ao alcance de todos, 
e por isso serei facilmente cornprehendido . 
(Apoiados.) 

Pois, senhores, neste estado em que o paiz se 
acha, quando elle soffre tanto e por tão diversas 
causas, o que é que nos resta ? Cumpre c;u e o 
governo, os homens influentes do paiz procurem 
acalmar as paixões, serenar os animas, fazer 
justiça a todos, por meio de uma imparcial 
execução das leis, infun·lir ao menos no paiz a 
e,;perança de que urna época s" approxima, em 
que os d-ireitos de todos serão seriamente res
peitados, que todos os interesses hones1os e 
sociaes serão promovidos e auxiliados, par:l que o 
desespero não produza os seus naturaes effeitos, e 
não sirva de estimulo ás paixões em delirio, exa
cerbadas pelas facções. (Apoiados.) 

Quando fallo no respeito de tudus os direitos, 
na igualdade com que os cidadãos devem ser 
tratados, não quero inculcar. urna confusão de 
idéas ou de pessoas que as representão, nos 
empregos, destinados ao desenvolvimento do pen
samento governativo; os honrados mernb1·os sabem 
que, na f!'Jrma de governo que ternos, o ministerio 
representa uma opinião, está á frente della, deve 
executar as suas idéas, sem comtudo converter-se 
em chefe ou instrumento do partido que professa 
essa opinião. 

Se o governo é o· representante legitimo da 
opinião que triurnphou no paiz, o respeito que 
é devido ao triumpho e manifestação official do 
paiz, em favor dessa opinião impõe·lhe o dever 
de esQolher agentes que a pr"fessem, a C·Jrnpre- · 
hendão, e tenhão interesse de executai-a com 
pureza e dedicação. (Apoiados. ) Para isto é 
indispensavel que os agentes do governo que são 
obrigados a srguir aquellas regras pelas q uaes 
o mesmo governo entende que deve reger o paiz, 
sejão a expressão fiel do pensamento do governo. 
O governo representa uma opimão, mas é a deve 
ser sempra o governo do paiz e não governo de 
partidos, dominado por paixões e interesses de 
uma fracção da socieclade por mais legitimas e 
nobres que sejão suas aspirações; nem é outr.a a 
D;IÍI;Isiio d!J qualquer governo : della decorre o 

dever rigorosissimo de satisfazer a todos os 
direitos dos differentes membros da associação. 
Mas eu entendo que, ainda que o governo tenha 
as melhores intenções, nada lhe. s·erá possivel 
conseguir sem a reforma de certas leis. O governo 
póde f>1zer sem i8so algum bem, mas note-se que 
todo o bem que nasce dos homen;; e que de.lles 
depender é sempre ephernero e passageiro; o bem 
deve nasce~ das instituições: para que seja perma
nente é mister que funde-se nas leis e não nas 
opiniões e desejos dos homens, que todos os dias 
mudão-se. 

Se pois o paiz está neste ~stado, se eu desejo 
prevenir m:lles que podem vir, porque não sou 
tiio afoito como os honrados membros que julgão 
que não h a perigo algum para o Brazil. ... 

O SR. CARVALHO MüREIRA:-Ninguem disse isso. 
VozEs:- Disse, disse. 

UM SR. DEPUTADO :-No senado tambem se disse 
isso. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - , , , , quero 
que se reforme a legislação, porque entendo que 
só com ella se poderá isso conseguir. 

T•1mbem .... direi todo o meu pensamento ; não 
creio que haja perigos para a monarchia do Brazil. 
(Apoiados.) Direi mais, para dizer todo o meu 
pensamento (porque; senhores, eu tenho nrn vicio 
muito grande, que é a. franqueza); o mais que 
póde acontecer, a maior desgraça que puderia 
ameaçar-nos por este lado não passaria de algum 
rapido eclipse que tornasse menos radiante o 
pensamento mGnarcbico ; mas a monarchia não 
correrá perigo algutn. (Muitos apoiados.) 

E' p1rém certo que, para que a monarchia possa 
des_empenhar bem os seus fins, é 'preciso que a 
legislação se coadune com as instituições. Em 
uma monarchia constitucional , aonde ha uma 
constituição escripta, aonde os membros da asso
ciação vivem em commuoidade de interesses, e 
com direitos iguaes, se a legislação fôr tal que 
uma opinião possa sempre ser opprirnida, será 
razoavel esperar que urna situação tão anormal e 
violenta_ não produza graves perigos, e repetidas 
convulsoes do corpo social? (Apoiados.) Sem 
duVIda. (Apoiados.) E' por isso que eu desejava 
que os homens influentes, notaveis do paiz se 
colligussem,- se unissem para ver aonde está o 
mal, para o destruirem. Se não ·estou em erro, 
o mal está todo nas leis, e delle nascem todos 
os perigos que eu terno : se isso não fosse , 
qualquer que fosse o govemo, todos nós desfru
ctariamos as garantias q u.e a constituição asse
gura, que a civilisação nos promette como effeitos· 
do aperfeiçoamento das idéas , e progresso do 
espírito humano. E' por isso que eu quizera que, 
tratando-se da alteração da legislação, houvesse 
uma discussão calma e luminosa, porém rapida. 
Não é por muito fallar, por muito dizer que uma 
questão se illucida: é com calma, com ~inceridade 
na investigação da verdade, que se póde descobrir 
os verdadeiros remedios para os males sociaes. 
Oh I se nós pudessemos reformar essas leis, ainda 
que só fosse a de eleições, da reforma judiciaria e 
da guarda nacional, então, apezar de velho e de 
doente, era o primeiro a dizer- o meu paiz não 
corre pBrigo.- Mas, se não fizermos isto, confesso. 
que tenho bastantes receios; não para a monar
chia, corno ja disse, mas pela ordem publica, e 
pelos destinos de um povo que a providencia 
dotou eom tantos meios de engrandecimento. 
(Apoiados.) Parece-me ter respondido ás differentes 
observações geraes que se têm feito. Agora pas
sarei a considerar a questão em si. 

O artigo que se discute, a meu ver, não satisfaz 
ao pensamento d.a muitos honrados membros que 
desejarião mais largas reformas. Tenho notndo 
na discussão que se ha encarado este obj ecto 
como reforma parlamentar, entretanto que eu· en-
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caro-o co mo reforma eleitoral, ll a camara deve 
bem conhecer ' que são causa-< muito diversas. 
A reforma - eleitoral tem por fim assegurar a h· 
berdade do voto, e o fim da reforma parlamentar 
é constituir o parlamento de um certo modo que 
se julga m•>is _ u til, e por ventura para garantir 
a sua índepende11 cia e liberdade. Ora, este pro
jecto tem por fim a reforma eleitoral ; e tq nt~ 
assim que, notem os honrados membros, ~lle e 
tirado, com poucas alterações. de um projecto 
de lei eleitoral por mim _a presentado no seu'ldo, 
e da reforma eleitoral é que eu entendo que se 
deve já tratar. Essa ref?rma na actualidade c~n
siste, a meu ver, prmctpalmente em duas dts
posições, incompatibilidades e eleições por Cl!· 
culos. (Apoiados.) Incompatibilirtades para nao 
haver violencia de voto, eleições por círculos para 
que todos os partidos possão ser representados 
no parlamento. Pelo modo porque se fazem 
actualmente as eleições, uma diminuta maioria 
vence ás vezes a maioria dos votantes de uma 
província, (Apoiados . ) Por exemplo, ha mil vo
tantes, oitc>cento8 discordão na votação, duzentos 
estão unidos para votar em um sentido, vencem 
a eleição, apezar de constituirem uma minoria. 
D emais, muitos eleitores, não querendo perder os 
votos, são obrigados a annuir ao que os direc
tores do partido ordenão, e votão contra suas 
opiniões, Oommigo tem succedido isso : tenho 
alguma occasião votado em indivíduos que eu 
não escolheria se não tosse a necitssid a de de não 
divergir a votação. Deste modo, e havendo eleição 
em toda a província, a guerra é gersl, tudo se 
agita para vencer . Pelo contrario, na eleição por 
círculos a guerra se limita, cada um trabalha nos 
seus círculos. Nas províncias, dentro de certas e 
determinadas zonas, varião as opiniões: logo, de 
um circulo ha de sah1r a expre~sào de u·11 par
tido que póde estar em minona; e eis um partido, 
embora em minot·ia, tendo um orgão legitimo na 
represllntação nacional, sem ter tido precisão de 
recorrer á violencia, e a outros meios vi&lentos 
e illeg,,es : entretanto que, não tendo um orgão 
no parlamento, como o coração humano nem 
sempre se contenta, podem lembrar-se os partidos 
cégos ou fascinados de lançarem-se em veredas 
perigosas tanto para . elleA, como para o paiz .. 

E' preciso que haja valvulas de segurança no 
- no~so systema oolitico, que por ella se des

abafem as paixões políticas em abolição, afim de 
que a compressão não produza explosão; e por 
sem duvida que a eleição por círculos constitue 
uma e~pocie de vBlvula, pelo meio da qulll um 
partido em minoria leva ao parlamento o des
abafo de suas paixões (apoiados), a expressão de 
$uas queixas, de seus aggravos . 

Para que pois todos os partidos possão ser 
devidamente representados, u possão tomar parte 
na tarefa de legislar e concc.rrer com a sua il· 
lustração para a adopção de medidas uteis, pro
ficu as, vantajosas, muito convém a reforma nes~e 
sentido. Póde um parlamentü fazer leis uteis 
quando fõr composto em sua quasi totalidade de 
uma só opinião?- Não é possível. O qu~ é que 
faz apparecer a vet·dade ? E' a luta das opiniões, 
a discussão . Eis porque, na minha opinião, a 
reforma eleitoral reduz-se principalmente a estes 
dous pontos. Tudo o mais é accessorio. 

Esta idéa de eleição por circnlos se propàz no 
senado quando se discutia a lei de 19 de Ago~to; 
os chefes dos grupos do senado díziiio que, es-_ 
tavão promptos para a admiLtirem, mas receia
vão que, vindo a lei para esta camara com tal 
emenda, não passasse. Hoje porém talvez ap
provem essa idéa por não existirem os motivos 
desse ten10r. 

Se pois a questão das incompatibilidades t al 
qual a estabelece a proposta é uma reforma elei
toral (ao menos é como a encarll) e não parla
mentar, a camara vê que não poderei approvar 

que, se enxertem nolla 'objectos que não são de 
reforma el~itoral, mas parlamentar. Creio que não 
e tempo de trabrmiJS agora da rsfdrma parla
rnAntar, pelo menos não é tão urgente como a 
reforma eleitoral, para que se estabeleça a li
bnrdado de voto, posto qut~ eu duvide que esta 
hberdade de voto se possa estabelecer plena, 
como convém, emquanto ü eloição se não fizer 
por c i rculos. 

Orá, no projecto estão envolv-idos os presidentes 
de província, commandantes de armas, chefes de 
policia, justiças de la instaQcia, e na emenda 
que a commissão apresentou estão envolvidos os 
silcretarios das presidencias e os in spectores de 
thesourarias. -

Os inspectores julgo que deviiio ser incluídos, 
por• jlle realmente têm bastante influencia. Nós 
estamtJS no seculo indus\.rial, em que o dinheiro 
é a primei ra potencia. Todos sabem .que a revo
lução de Fr~nça tem maiil pronunciadas feições 
de U1na revolução industrial do que uma revolução 
poliLic.- , ao menos é a mintla convicção. E' crível 
que os proJetarias de Paris s e quizessem insurgir 
para que fossem eleitores t ·•es a taas pessoas 1 
Insurgirão-se porque tinhiio fome, e as condições 
sociaes não lhes offerecia- melo prompto de ga
rantil-os deste mal; insurgirão-se porque o go
verno -estava com a neta de corrupto, e não dava 
satisfação às suas necessidades mais energica. 
mente anll·Unciatlas. Estamos no seculo metalhco, 
e por consequencia os inspectores 'de thesourarlas 
podem t er uma verdadeira influencia, e que não 
poucas vezes será infensa á liberdade de voto. 

Quanto ~os secretarias d as presidencias, julgo 
e~cusado toclutl-os. porque elles só obrão á 
sombra dos presidentes; mas não faço disso 
questão, 

O SR. GóES E OoTaÕs SENHORES:-Não; influem 
mais do que os inspectores de thesourarias . 

O Sa. Pni!:SIDENTE no OoNSELHo:-A commissão 
apresenta outra emenda fazendo extensiva esta 
medida ás assembléas' legislativas das provin· 
c ias . 

Senhores, para as assembléas provínciaes é 
que julgo dG mais necessidade as incompatibili· 
dadas. Na assemhlé!l geral ha -rnuita gente, e 
gente da primeira ordem, uns podem extorvar os 
máos desígnios dos outros; mas nas ass'lmbléaa 
provinciaes, em algumas das quaes 6 votos de
cidem uma qu_estão, maior cuidado deve haver ••. 
as pequenas parece que têm 21 membros, com 11 
póde haver casa, e 6 formão a maioria para 
decidir qualquer negocio, por mais importante 
que seja. 

Note-se quA as assembléas provinciaes, assim 
mesmo como estão, têm bastan tes poderes; podem 
forçar o presidente a- fazer o que ellas quizerem 
pel<>s 2/3 de votos; e por isso cumpre que nella 
SPjào bam representados todos os interesses. 
Quauto ao artigo additivo, creio que não està em 
discussão, e por isso não tratarei delle. Direi 
sómente de p~ssagem que eu tamhem não julgo 
adoptavel esta medida da commissào dizendó, 
que os ministros não podem ser e\dtos senadores; 
porque se o lugar de ministro é da primei ra im
port.-ncia, se é lugar tal que um homem que o 
vai exercer é capaz de desempenhar a commlssão, 
faz sacrificios os mais horrorosos possíveis ; et!se 
homem não deve ficar inhi'bido de poder ser 
votado para senador. Demais, se a constituição 
presuppõe que os ministros sejão membros do 
corpo legislativo, parecia logico que não ficassem 
elles impossibilitados de serem membros de uma 
camnra. Agora, com a limitação que um nobre 
membro que acaba de fallar apresentou, eu acho 
a emenda muito admissivel em geral, e em res
peito á éonsid eração de que desde certa época os 
Jugar~s de senadores infelizmente são dos mi
nistros, e dos amigos dos ministros. {Apoiado•.) 
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Logo, pa1'B se combinar a satisfação desta . na"" 
cilssidade.com a justiça, eu entendo que se pôde 

· admittir a emepda que diz-sal v~ ~a~ .Provinci.as 
em que na~cêrao, ou onde têm donnc1ho.-Aa.s1m 

· se conciliao completamente todas as C<•nveoten· 

direi desde 

Não 

PEUJ:SlDENTE no OoNSELllO :- Portllnto a 
.o n' o i\ o arfs• 
toora.tlca, e força a que sõ os ricos govel'Dem. 
Ora, em um palz. novo como o nos!<o~ q11e C(ltnfCICR 
agora, e que não t~>m rlquezaM solidas e e.:tavels. 
qual seria o resultado · da ab~.>UQt\o do subsidio 1 
Só poderliio ser deputados os habltautes da cOrte; 
e as!llm tornar· ee.bla a ca111ara do11 d~putados 
uma oamarl\ municipal do Rio da Jauelro. ((Apoia· 
do.t.) Note111 mais qu". todus os pullllolstaa, que 
passdo pol' llllllllltes da . con11tttulçAo, por nttta· 
'\tela cnJiaoldades, clarndo pelo subsidio. Vejiio o 
que a ettte •·eapelto diz Bllnlamln Oonstant, quo 
ninguem ·taxar!\ do r.,voluc onado, anteil paiW!a 
-por patriar~ha das i<téaa nloniltchillo·cont~tituciu· 
naas. Na l11glaterra todos os oh11mado11 llbara·~s, 
desde .a primeira . proposta da reformll quo rem 
subsidio; · suada ago.-u na actusl eftt~rvescencis 
uma d~s idéas por que se. pugna ê o subeidio. 
.Portanto pareaà que a ldéa do Mo subsidio é 
aristooratica, . é mesmo irrelllisavel, t>urque nin· 
gue.m virá uqu.i sem esse aux~lio. E•.l, não sou 
. - . - - ' . ' . 

lle1ro se me nilo derem subsidio . Na minha casa 
tenho com q11e viver, mas no Rio . de J~Aneiro 
não. A maior parte dos me111bros do corpo le~ 
RlslaUvo estão fi&R mesmas circumstan.olas (apoia· 
dos); . O patriotismo, ainda (}Ue real, e pttJOll<O 
hão est'lr em tutn com o tJgoiAmo e con1. a fell· 
cldade do individuo. O · vordadelro patriotismo 
nnsae . do amor ·da famllin~ Ora. a auppresRão 
do subsidio tenderia à annullaoào do patriotismo, 
porque seria a ruína . das CamiUàs. Tendo dito !\ 
minha opinião, eu desejaria que algum membro 
da oa.aa que esteja por estas minhas ldéas as 

formulasse ein um!l emenda para ser sujeita á 
votação, sem que . entretanto eu me empenhe 
decididamente na adopção cle algumf6 de minhas 
idéas. . ·. · 

Oonchlirei dizendo ue me daria or muito !eltz. 
se acaso pu assemos ao menos conseguir a imi
riuiçilo da irritação dos partidos, . e sa empregas. 
semõs esroroos mutuos para consuguirmos algumas 

·das reformas que julgo iudispen11aveis. Se isto 
· , s n ere , como 1sse 

um nnbre. mem ro do outro lado. ·Se acaso ven
cermos isto, eu dil'ei que ó Brazil niio tem perigo·· · 

. de perder.s~. e que elle ha de t!alv.ar-se. Fechémos, 
senhores, os olhos para o passado, nàó vamos 
buscar lll passado motivos de irritação, fitemos 
nossas vistas no. futuro, u firmemos de hoje em 
diante uma nova ~ra (apoiados): principiemos uma 
nova vida com novas ideas, sejão ellas a mira de 
nosStiS esforços: se quizert11os recordar o passado, 
seja unicamente p•1ra dt!plorl'l·o, e dedi.Quemo·nos 
ao futuro, animkdoa do siucero desej1) de tvrnal·o 

ro ' · · · 
{Numerosos apoiados.) 

Sã.o li<Jas e apoiadas BIJ seguintPS emendas: 
<< Substitutivo do l.c- Art. L~ 0:! preaid!Ulti!S... 

de rovmcia eomm nd n d " I a ~ 
danteB de exarcitos e ;ie forças em opera9ão, .· 
chefes de policia, jUiMs de dir~ito e inspectores 
das thosourarino.; ·••ii·• poderàõ ser eleitos .deputados, · 
senadores e membros das al'lsembléas r 'ociaes 
nas prov1nc1aS sen o a e e .;ao por paroc 1as e 
nos clrcalos sondo a eleição por circulos em que 
exercerem jurísLiicçiio ou autoridade. Os dêsem.;; 
bargadores · dus rehtÇÕt~s nãcl. o poderãõ S!'r DaR. 
provincit•s \lU ciNulos oude estiverem as mesmas 
collocadas. -J. àa s; Oarrllo. » 

<t Emellda ao lo artigo- dept)ls das palavras 
-juil:es da la lnstanela, acicresoente-se-officit\es 
das. secretàrias de estado e vignrios.-FtrN'ande.s 

. . .Oha 1l8.f • » . 
<t Sàtvo nas província~ em que tiverem· nascido 

ou Nn que tiverem dolliioilio.-Persira àa Silves. » 

MuiTAs Voz&s:-Votos t votos I 
A' vista dos desejos da oamara de se proceder 

t\ votação, oadem da palavr~& todos os oradores 
in11crlptos~ . 
JuiKB·~e a. mataria discutida. . . · . 
E' upt~rovado quaill unuuiuJemeute o artigo da 

pru~o,ul con\ a11 . t;tueudlliJ da conuuiasilo. 
· E · rttleltsda a emenda do Sr. I~IH'nlludet~ Chaves. 
E' approvado o ultiülil perim.lo da etnenda do 

Sr. Oürrt\ .. , a· respt~lto dos dt~aambargadores, e Jloa 
prt>juuloüdu o prluwiro perluuo. . · .·· 
·· E' üpprovada a emeildlt do Sr. Barcellos. .·. . 

A ewenda do Sr. Pereira da Silv~ t1cll reservada 
pa1 a ool~asitto opportuna. 

A dis~usslio flua .ndiada pela hora. 
· O S8. NuNÊs MACHADO (pela ordem) pede âo 
!:!r. presideute qua de opportunamante para o1·dem 
do dia a lei da aptlsuntadoria dos magistrados. 

Ordl!m do dia lia amanha.- <Jontinuacão da 
reso uç o n. · u • sauesao a re11o u o . 
n. 7 daale a11no. A's U horas cuutinuaoão da 

. rt~spoata . sobre incompatibilidades. 
Levaota·se a sessão áli 2 horas. 

.. ':'" __ .,.....,..:---
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Sesslo em 8 de Junho · 

A's 10 horas e 40 minutos da ma11bã abre-se a 
se.ssiio, lê ·se .e approva· se a acta da anteca
denh. 

EXPI!:DIENTE 

São lidos O.i seguintes ofticios do Sr. ministro 
do hnperio: · . 

l.o Participando qu~ na data de 6. do corren~e 
communioára ao . pre::adente da provmcia . do Rto 
Grsode dg Norte a · deliberação des . · 

-- -relativa aos eleirot-&8.-. .. daquella provinciY., de que 
trá ta o officio .tia mesma camara de 25 do passa.do ; 
e que, em quanto 'as act~s d!' eleição ptimana a 

envlt\ra 19 cópias dellas, ,devflndo as restantes 
ser brevemente transmithdas, segundo <? que 
affirma o referido presideute no seu offic10 de 
11 de · alo deste anno."-Fica a am ra in ei· 
rsda. . · . 
. 2.o Oommunicando que S. M. o Imperador 
ftcã.ra Inteirado das pessoas que íorwão . a mesa 

·da camara dus Sra. deputndos no corrente mez. 
-Fica a uamara inteirada. · . 

3.o Remettendo .o . ofticio do vice.· presidente dn 
provincia de Minas Gtiral!s datado de 25 de Maio 
antecedente, . acompanhando as cópias autbentl~as 

· das · àctãs 'da eteiçii<:r 'de · eleitores que t~ve lugBr 
em Novembro do anno plissado nas fregu•lzlas de . 
Santo Antonio da Serra do Grào•Mogol, de Santa 
Anna do rio. de.s Velhas, de Noss11 Senhora do 

I • 

Ob11gas do Oampo Grande, da villa do Araxá, 
da villa Janunrla e de Nossa Seuhura da Oon• 
.calção de . Morrinhos. -A' eommissão especial · 
<n:acarre~a · · · · - • · . 

4,,o 'Iransmltlndo, . tanto o officio do lnspeetor 
d8 aula llo commercio desta cOrtil, de 16 de Junho. 
do auno passado · flUI qu.e propõe · a creaçào da 
mais uma cadelra . destinada prtvativameute ao 
en11lDo do direito commercial a da parte de economia 
poliltca, nomeandll·Be par" ella um lente e sub
stituto especial ; como igualmente o ofllclo do 
pre!lidente da proviucla de Pern·ambuco, dé 1~ de 
Fevereiro ultimo, e mais papais tmnexos, relntiv,ls . 

· . â despeza fe1ta . e por fazer pam u couclusdo da 
obra . do pálaulo dos autigos goverlu\doras de 
Oliuda.-A' 1• pat·to á · comm\.ssno do lnstrucçii.ó 
publioa, e a 2• ó. 2a commlilsão do oi.'çaménto. 

Remetta·se à 1• comlllissão do orçaü1Mto o 
map'pa deU\onstrativo da assignlitUi.'tl e substituição 

. do papel-ruoeda. 
· Vai é commissiio de fazenda o requerimento dü 
viuvas e 1terdeit·o:i do finado capltiio .. mÓl' Joaquim 
JoYé Barbos~t, da pruvincla do <Jearà, em que pede 
o pagauaeuto de 600S ~uo ao me11mo Uuudu aa 
tltlu u rileL•ludo do snbsl lo como . d t . 1 ~· 
aambléa goml na 1• sesHf.o da pl'iuwlr~t loKilllll· 
tura. . · 

Julg"·l!e objoc~o do dolllleraç1\u o vai u llllprhnlr 
ó prUJéctu da Clli'liiiiiRHtlu dn ju!IUQB civil, ru11ol· 

· vendo qúo lRtillt:ltl Ar.cluli do 0Hri.JUOil'a u Silva 
eslll LlabaUtudo pnr•1 ud VPgar em Lodo o ímpor1o, 

. lnd~<puudentu dt~ llcunt;a d•>s presldeuh•tl dus ril • 
laçõ~11 1 cuo111 se fot'B~ buullürel formado ou úoulor 
em .11c1enulas juridic•ts e Hoolaes, tioando ptua 11ste 
tlm dlap«nllui.lo o § "/o do att. ~o da loi de 22 de 
Setambru de Hl28. 

.Fioão . adiados; l)ot' se pedir a palavra, doua . 

e ordenados, 

. o Sr. Jobt.xn reclama contra ornâ inex:aetidão 
publicada do Co-rreio Metcantil. . · . 

Fundamenta em breve!'\ tArmos um requerlm•mto, 
que pretende apresentar para que se . convide a 
commissão de. constituição e poderes a dar U:m 
pol'ecer sobre a rnaueira de sabir-se do embaraço 
a res cito dos estl'l tutoa ara e · 

a c ecisão tom•\da ultimamente ca· 

requeri-

· t< Requeiro que se convide a commissão de 
constituição e poderes, para · que, · coneuitando o 
estadu da qut~stãn rt~hitivo aos est•,tutos da escola 
de tlledicina · lo IJ&ra sahirmos 
des11e e11tado. . . . . . · . 
. cc Paço d~ camaro. dos deputados, 8 de Junho de 
1848,.;_ Job1m. ,, · · · · . . 

O Sa. Pa.EsiDEJ'iTK diz que niio sendo um roque
t'iàlllilto, e sim uma indicação o que o Sr. Jobim 
apresentou, fica. ellâ reservada para s··r discuLlda 
em tempo . competente. . · . · . · · . 

. ORDEM DO DIA .. 
Entt:a .. em discussão o se"ulnte artl~o sogundo 

e as lncompatlbilldades: . .· 
« Al't. 2 .. o Se por dsmtssi\o, ramol)iio ou outro 

qualquer modo, os funcclonarlos · designados no 
artigo ant•Jce,Jtmt•J delx.nrem . os E~mpregos, não 

õ set· elaites pelos colleg10s .tas provlnclaa, 
ou das coml\rcas em que tlver•im ··xJ)rcldo jurls
dicQiic,, 011 autoridade, senão ptlSBn ~los .seis mnzee, 
con~ados .do dia em que tlverom Leru1lnado as IU.III 
runcções. )) . . .. . 

· o Sr. To• ta requer o adlarneuto do projecto 
at~ .o mi:tio dia, ou antes se chi:!l(ar alRum doa 
munstros. · · · · . . 

Depots di! _ ftlll•lr i onb·a o adilunalltl) o · S:r. · 
Mlu:inllo, o Sr. Ooelho . Bllt~tos desiste da pal•1vra 

· qu~ tinha padido a favor do requeri111ento por 
entrarP. Ill na oastl os Sra. ministros-dos uegocios 
esh'augclros e dn g_uerra, que t0naão assento nos 
seus .lugtlres compMentés . · · · 

O Sa. Tos'tA pede. é obtém.liceiiça para retirar o 
seu ro4uerimento. · . · . 
· Entra em dittoussão ô art . 2o da prbpoata. · 

o Sr. TotYtu. oppõe.se ao artigo em discussão, 
porque. se. o ar.t. 1° era Inconstitucional e in
CllhVI!DIIlnte este é m · 
t. 1' 11 t trl• I)K pr,lltlcoa nos ctda<iuos · bro.ztlolros, 
oslu oo~ncta·lhtls por mala tempo o exllroiclio 
d•tHSIIri dlr~llos : lltJ nquolle quuri" que .all:(tlns HU 
qunsl ~odoK OI\ ttmpl'•!Ktldo!! publicus nllu tlvt~as&m 
o éxorololo dl)" dlroltos pollLioos, oRle quer quo 
ulutnno aqU:ullt!N qua ní\o s1l11 ompregadós pubHooa 
nilo tllnlu\o o extJrololn liesse dlrelto. . 

O dJrelto de ser aleito d eputado e senad,lr, é. 
tlll·oito polltluo que compete a todo o oldadilo 
b1'11zilalro . qUe tem os requiattos marcados na 
éous~ltuiçito; o projacto lhnttundo ou suspendendo 
"''" parte f'aae direito ataca defrente os arts; so, 44, 
91, 93 & 94 da. congtltuição. · · 

·' 
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O Sa. CHRIBTI.!.NO OTTONI:...:..Não suspende, res

tringe. 
O SR. ToSTA acha que se é restricção, é uma 

violação dos direitos políticos, porque estes di
reitos não podem ser restringidos por uma lei 
ordínaria segundo a constituição. 

Admira-se de que o Sr. Marinho chamasse 
interpretação authentica á opinião individual do 
Sr. Antonio Carlos RibP-iro dt; Andrada Machado 
e Silva, a respeito do art. 96 dn. constituição, 
porque entende que (I interprot~ção authentica é 
aquclla intelligencia dada por aquelle corpo que 
tem o direi to de reformar as leis. 

O orador, depoi;; de responder a alguns argu
mentos aprP-sentados pelo Sr . Pereira da Silva 
em favor do projecto, diz que o art. 1• passou 
sem se olhar para todos os elementos que erão 
necessarios para se fazer uma lei de semelhante 
ordem ; porque, sendo o fim della impedi r que 
que um individuo qualquer possa ser 6leito pelos 
ele i toras que existem no districto em que ~lle 
exerce jurisdicção, comtudo não se tomão medidas 
para impedir que os eleitores de uma comarca 
vão votar em outra, como acontece na Bahia, 
onde parte dos eleitores da comarca de Santo 
Amaro vão votar na comarca da Cachoeira. 

Sente que o nobre ministro do imperío não se 
axpli asse de uma maneira muito posi ti va a 
r espeito da constitucionalidade do prc.jecto tl que 
se limitasse a divagar sobre p ontos gemes ·de 
politi0a. Pela respusta que deu o nobre presi
dente do conselho, entende o orador que está 
"COnfirmada a sua opinião de que o nobre mi.nistro 
suppõ~ que a CE•mnra não é a expressão gerlUina 
do voto do paiz, e não sabe como leis feitas por 
umu repres~ntação que não é a verdadeim, como 
S. Ex. disse, poBSão udquirir aquella e autori
dade moral que é tão necessaria nos paizes livres. 
Como é que o povo ha de acreditar que estas 
leis foriio feitas para sua util idade , quando 
a(juelles que as fizerão não são seus verdadeiros 
r~preseutantes 'l 

O orador insiste no que disse no seu ultimo 
discur:;o a respeito da heterogeneidade .do minis
teria; não sabe como o nobre ministro da guerra 
é apoiado quando no seu ministerio de 2 de 
J\ilaio se lhtl fizerào as accusações rnai::~ graves, 
exprobrando·lhe o Sr. Salles Tones Homem a 
politic.n da tolerancia e da coucilíação pela ma
nPíra. pln· que era entendida pelo m~smo nobre 
ministro. Lê um trecllo de um discurso do Sr. 
ministro da justiça quando deputado, para mostrar 

·que o mini8terio não tem cnnv1cção de que na 
can1ara po~s11e uma maioria de princípios, qu€ 
só conta com uma maioria de coaliBão vara fazer 
pasgar certos principias que hão de algu :tJ dia 
trazer muitos males ao paiz, para reformar luis 
de improviso sem atteoder a neuburu elemento 
que deve concorrer pam ~ua ciJ nfecção. Não &abe 
como o ll(•bre mini.,tro da justiça a o nobre 
ministro de estrangoitos poderáõ cc.mbinar a,; 
medtdas que têm de tomar a respeito da pro· 
vincia das Alagóas, á vista das opiniões que 
têm sustentado a respeito. 

o Sr. Ohristianq Ottoni entende que tra· 
tando-se de com(;çar a reforma eleitoral , tratando-se 
de ~stabelecer uma medida que o lado co,.trario 
diz que não é co,. stitucional, toda a discussão 
é pouca, e por isto applaude que o Sr. To~t:l 
defende•;se suas convicçõHs, sentindo sómente 
que no lado a que pertence não pareça haver 
unidade de vistas. 

Aproveita-se da occasião para manifestar ao 
Sr. Pereira da Silvn o prazer que causou a pri· 
meíra parte do se1 1 discurso, que chama - part<J 
liberal,- na qunl na o só provou a constitucio
nalidade desta medida, como demon.>trou cabal
mente a RUa necess idade e conveniencia ; mas 
nota umà contradicção entre esta part.e e a 

TOHO 1 

segunda, que qualifica de - cortezla aos seus 
amig?s P9lítieos- pretendendo mostrar nella que 
a legtslaça•-, que se quer reformar é um 'i legislação 
benefica e protectora, e que só. depois que se 
mu~ou a direcção da polltica é que essa legis
laçao se tornou malefica. Oomtudo, não lhe 
responde nesta parte, porque parece que elle 
aceitou as rectificações que ao geu discurso fez 
o Sr. presidente do conselho. 

Passando a res~onder ao Sr. Tosta, o orador 
entende que o art1go 8• da constituição não póde 
ser. applicado ao cas~ em questão, nenhuma ana
logm ha entre esta disposição e a que diz que 
os presidentes de provtncia que quízerem fazer 
valer o seu. direito de elegibilidade larguem a 
a pres.tdencia.. P?r Isto não fica · suspenso o 
exermcH? desse dtreito polit!Jo; os presidentes 
de provtncta, os !nepectores de thesouraria etc 
sómente não poderáõ ser e!Aitos por aquell~s 
~leitores que votão no lugar onde elles !:lxercem 
Jurisdícção. Adopta a definição dada pelo Sr. Tosta 
as palavras- direitos políticos,- mas não pó de 
conc0rdar com a consequencia que elle tirou, 
porque sendo tambem Jireito politico o direito que 
tem todo o cir:lactii.o de ser vereador dns camaras 
municipaes, comtudo a llli do 1• de Outubro exicre 
dous annoa de re~idencía pfMI'a ser vereador. Na 
primeira legishtura, que se r:listinguio no paiz 
pela aua veneração á constituição do estado votou
~e tambem a lei orga~ica do. suprAmo trlbnnfll de 
Jll.stiça ; por es sa lei nenhum membro daquelle 
trtbunal póde ace1tar cargos publicas que não sejão 
os de deputado ou senador, entretan to ningoem 
duvidou que a assembléa podia lmpór esta ('On· 
diçào ás pessoas qnA qulzessem ·pertencer a ~sse 
t ribunal. · 

O ~r .. Tosta que é de opinião que se não póde 
restrmg1r por uma lei ordlnaria o direito de con
correr para as func ções publicas, é o mesmo que 
aprese.ntou um projecto para que os membros· do 
corpo legislati.vo não possão aceitar empregos 
pubhcos. 

Ignora a razão qne o mesmo senhor apresentou 
para _provar que não havia analogia entre esta 
ques~ao e o argumP-nto, que produzio o Sr. Pereira 
da Silva a respeito do direito de ser eleitor; mas 
c<?m? elle não. mostrou que não se restringe um 
dtretto, · determmando que sem ser qualificado não 
possa um cidadão ser eleitor, o orador por isto não 
se demora nes ta parte. 

Quanto n díztlr·se que a lnterpellaçiio dada ás 
pa!av1·as da c,mstituição por algum de seus autores 
não pód e ser considerada authentica, observa que 
o Sr. Marinllo trouxe a opinião de alguns desses 
autures como argumento auxilinr, e não como 
a.rgum ent? principal. Não póde admíttir que pelo 
s imples dtto de pessoas qn13 collaborárão para a 
constituição se procure dar uma interpretação 
contraria á que devem ter as palavr1s da consti
tuição: o .qua. cumpre é comparar este artigo com 
os outros >trt1gos da constituição, e procut·ar com
penetrar-se dtl espírito della para poder entender 
a letra. Consta-lhe que um dos autores da consti· 
tuiçãu disse tambem que a sua intenção quando 
escreveu o artig•J 61 foi a votaçãn separada em cad~ 
uma das cantaras. 

Quanto ao argumento de que em al~umas 
comarcas residem eleitores qtle estão suje1tos á 
jurisdicção dos magistrados dessas comarcas, que 
todavia vutii.o em c:.~ marca diversa, com o que se 
pareceu concluir que o projecto fóra elaborado ás 
pressas, responde com a leitura do ~rt. 1o já 
vencido:-Nào poderáõ ser eleitos pelos co!legios 
eleitoraes das províncias ou das comarcas ew que 
exercerem jurisdicção-. Por aqui vê ·8e que nos 
collegios que se reunem na>l comarcas em que tem 
jnrisdlc~ão as autoridades a quem Stl relere o ar· 
tigo não podem ellns ser votadas, mas podem sêl·o 
em outros, embora nestes collegios votem pessoas 
que residem em lugar sujeito à. sua jurlsdicção. 

~6 



SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE' 18!8 
A idéa do projecto não é que ~ autorida~l! deixe 

. de ·ser votada por quantos eleitores esteJ~O su · 
jeitos á sua jurísdicção, mas sim que de1xe de 
ser votada nos col!egios eleitoraes reunidos em 
territorio de sua jurisdicçiio. . 

Se é, como se disse, para arrebanhar grupos 
qu~ tal medida .se apresentou, honra aos grul!_os, 
aos indivíduos que por isso se a.rrebanhárao ; 
porquanto não se consultárão os interesses desses 
grupos, antes elles abraçárão u idéa com pa· 
triotica abuegação. Mas esta idéa das incompa
tibilidades não é lev11ntada de ha pouco para 
excitar enthusiasmo e crear maiorias ficticifls ; é 
idéa. discutida ha seculos, e nos parlamentos de 
diversas nações, discutida me8mo entre nós ha 
muitos annvs, e que tende a acabar com clamo
rosos abusos. 

Nenhuma duvida tem sobre a constitucíonali· 
dade do projeeto, a unica que tinha era sobre 
o artigo additivo da commissão, porque ha um 
artigo da constítuiçãu que diz que o ministro que 
fór eleito deputado ou senador !lccumula.rá os 
dous· cargo~>. 

A modificação que julga. dever fazer·se, e com, 
a qual o pensamento da commissão póde passar, 
é-salvo se a eleiçãq. do ministro tiver luga~ ~a 
provlncia em que nasceu ou em _que é domicillarto 
-salvo se este ministro já tiver merecido a bonra. 
de uma eleição para a camara dos deputados. 

Oomo está convencido que, não só por affeição, 
mas por devet·, cumpre-lhe dar apoio ao actúal 
gabinete, uão póde deixar de responder a am 
argumento ha pouco produzido, com que se pre
tendeu mostrar que o mesmo gabinete não tem 
unidade de vistas nem de peusa.mento político, e 
por isso improprio de dirigir os negocias publicos. 
O nobre deputado que produzio este argumento 
referio·ae ao nobre ministro da guerra e á época 
em que este nobre ministro pertencia ao gabinete 
que dissolveu-se em presença das camaras. A 
historia da dissolução desse gabinete não é a que 
apresentou o 1-10bre deputado. O actual ministro 
na. guerra e o Sr. Fernandes Torres, então mi · 
nistro da justiça, estavào em perfeita harmonia 
com a maioria da casa, tiverão até o fim do seu 
ministerio o apoio dessa maioria ; mas havendo 
sahido do ministerío o Sr. Hollanda Cavalcanti, 
e entrando o Sr. Looes Gama, a maioria entrou 
em duvida a respeito 'deste senhor, conhecido como 
tendo idéas oppostas á dos demais meUJ bros do 
gabinte: entãu houve reunião cje amigo~ do mi· 
nisterio, na qual se disse ·que convinha que o 
mlnisterio se retirasse; não se lhe impôz condição, 
ntl:o foi elle ameaçado d.e soffrer opposit;ào na 
camara, mas apenas se lbtJ apresentou que con
vinha a sua retirada. Os mintstros approvando 
as razões que se apresentavão, retirárão·se. 

Coucltie declarando que dá o seu voto ao actual 
gabinete. Marche o ministerio com vagar, com 
reflexão; desempenhe o seu programma, satisfaça 
8s verdadeiras necessidades publicas, que será 
abençoado por todos · 

Dá-se por discutido o art. 2•; é approvado. 
Segue-se a dlsussão do seguinte artigo addl-

tíw: · 
cc Additivo. Os ministros d3 estado, durante 

o exercício deste 'emprego, e seis mezes depois 
de demittidos, não poderáõ ser eleitos sena· 
dores. » . 

São lidas e apoiadas as seguinte<~ emendas: 
« Artigo additivo. s; 1.• Nenhum deputado 

poderá aceitar durante a legislatura e seis mezes 
depois emprego algum de nomeação do governo, 
nem qualquer titulo, condecoração ou honras 
conferidas pelo mesmo; exceptuão-se os C»rgos 
de ministros e seeretarios de estado e diplomatas, 
e general de forças em operações em caso de 
guerra ou rebellião . · · 

(I Si 2. • O tempo da legislatura não será contndo 

na antiguidade dos empregos dos deputadoa.
Barcellt;s. » 

cc Accrescente-se ao additlvo da commissão 
o seguinte :-Salvo se. nelles concorrerem con
junctamen te . as duas mrcumstanc1as q ~e se se-
guem: . . . 

c< l,o Ser nascido ou domiciliado ~a provmCJa 
em que houve1·. de ter lugar a elelçao. . 

<< 2.o Ter já stdo por esta ou por .outra provmcia 
eleito deputado.-0. Ottoní. '' 

« Artigo additi v o. ~ 1. • N~nhum deputad_o po· 
derá aceitar emprego retribmdo de !'omeaçao do 
poder executivo desde que. fór eleito ate _ se1s 
mezes depois de finda a legislatura . .Exceptuao-se 
os cargos de miniMtros e secretarias de estado e 
diplomatas, e a.quelles que laes competir por 
promoção ou antiguidade. 

cc g; 2.o Fica abolido o subsidio dos deputados 
a assembléa geral.-Pereira da Silva. >l 

cc Os lentes dos cursos jurídicos . não poderáe 
ser eleitos deputados ou senadores nas proví ncias 
em que exercerem o magisterio.-Mo1J.ra Maga· 
lhâes. » 

o Sr. Taques: -Bem que tenha votado a favor 
do prtmeíro artigo da proposta, não obstante alguns 
escrupulos que tem a respeito de varias de. suas 
disposições, escrupulos que esp~r.a ver remed1ad~s, 
não póde approvar o artigo add1t1vo da comtmssao, 
porque no seu e~tender ~1em. é contítucional, nem 
conveniente. Nao constltucwn~l, porque é fóra 
de duvtda que a declar~ção de incompatibil~da.de 
absuluta, a degradação completa de um d1re1to 
político, irrcgacta a uma classe de servidores de 
estado fere a constituição. Declarar que um 
cidadão não possa ser eleito no imperio para 
senador ou deputado, é o mesmo que declarar 
que não goza de um direito político qtt~ 8 ~on
t!tituição dá indistinctamente a todos os c1da~aos. 

Ainda é anti-constitucional, porque va1 de 
encontro HO artigo da constituição, que diz que 
os ministros que, em consequencia de sua entrada 
para o poder perderem seus lugares na. camara, 
poderáõ ser reeleitos . 

.A idéa que se apresentou ·com o fim .d~ con
ciliar o a rtlgiJ addittvo com a constltUiçno lhe 
parece inadmissível por incoherente, emquanto, 
reconhecendo a difficuldade, não a remove,. e 
como que cor1trariando inteiramente o espinto 
da ctísposíção, deixa em todo o seu vigor o mal 
qne quer remediar. 

Declarar que um ministro póde ser eleito por 
uma ou duas províncias, e não por 16 _gu 17, 
n~ deixará rte ser anti·constitucional; nao an
nullar absolutamente um direito que a constituição 
esta b~leee mas concedê l-o em parte não deixa 
de ferir a' constituição. Qs direitos não dependem 
do numero. Se é direito político ser eleito senador 
no imperio, tanto se infringe a. cons~ituição a.n
nullando este direito em todv o 1mpeno como em 
algumas das provinciag, 

Discorda da opinião do Sr. Marinho, quando 
disse que se devia principiar por ser .senador 
para então ser ministro. As pessoas ma1s hab_1-
litadRs para irem occupar cadeiras no seuado s.ao 
sem duvida aquellas escolhidas para o mtnltl
terio, pela confiança. que merecem da coróa., e 
pelas provas que têm dado de. seu t~lento _e 
capacidade. Não descobre pois msto a mvs!sa.o 
que notou o . Sr. Marinho em ser. um mimstro 
nomeado para senador. . . 

Não duvida que abusos posi!ão ter hav1~o, mas 
esses abusos não datão de hoje. E' sabido que 
ern outros tempos farão nomeados para a c~~~ra 
vitalicia indivíduos cuja capacidade e optmo~s 
políticas não erào conhecidas absolutamente nas 
provincifls por ,mde vierão eleitos. Observa 
mesmo que o abuso ~pontudo não tem sl~o tanto 
quanto se tem quando dizer, porquo atnda ha 
pouco no Rio Grande do Sul, e em Pernambuco 
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fizerão 

. 08· cidadãos braziletrôs por classes, . e diga--. 
~os poderei" gozar d;os direitos _9ue. d~ a con· 
stituição, porque so1s filho da provme1a. . tal, e 
"VÓS não, piJrque não suis da provincia ta.l? ~ · 
Considera semelhante idéa ,muito dig1ia de. repr~· 
vação, por.não estar de accôrdo com a C?!lStituJçao 
do estado, com olil ~entimentos de umao, e por 
não ter idéa que dava ser approvada por "uma. 
legislação r(>gular. . · . 

· Não p6de portanto dar o seu voto ao artigoJ 
-~.9J!~-~s.!3 .. ~~~-a . &f!l .~discuesiio, mas crê. que corn 

dà illustre maioria que o aJ)Oia, porque esta 
certo de que o que.7querem e .o accórdo . fiel e 
inteiro com a constituição do estado ... 

O Sa. ~'EilNANDEB OHAVEs: - Nam um apoia· 
dO. ; . 111 . . 

O Sa. TA.QOE& eRpera que o gabinete e a maioria 
· removão tls difficuldades que apparecem na adopção 
da proposta; e provttm que a propos~a estê. in· . 
teiratnente de accdrdo com a · coast1tuição do 
estado. .· · · · 

Não desája impugnar, antés deseja inteiramente 
votar polas mE.didas qye o Sr. presidente do 
conselho supponba oeoessarias. para que possa 
marchar o governo de que faz parte. Pôde por
tanto o Sr. presidente do conselho contar .c<!ln o 

na oat~à; mâs lhe declara que isto gue diz não 
é um. compromisso . . O oràdor não liypotbecR o 
seu voto a favor de todas as medidas que o governo 
lniolar. Ha de votar pPr aquellas que . entender 
que são uonvenlentesi fazendo por modificar as 
que f~rem aueoeptlvels dé modlfioaolo, e adOptarâ. 
aa ~ue. julgar boas. · ·. · 

Em- geral estai disposto a votar pelas propostRB 
que S. Ex. tnlclou. Julga . de lmportanota esta 
declarooão pa:-a o Sr. mlnletro; porque na ct\sa se 
tom estabelecido tal antagonismo entre os diversos 
lados 1ella, que jâ se abegou o· dlr:er que ao 
nega\ra. o apolo a um mlnlstorlo. porquo ó outro 
lado lhe dava apolo, · e parecia Clonftar un admt· 
nlatrao4o desse minlalerlo. Quer que a Dl"lurla 
fi ue Uv e de 
possa dar um voto da .utalsle11 e ampla aou1lanoa 
ao mlnisterlo. . . · · 

óonsidern · ti\nto mais importante está sua de
ola\'a9ào, quanto, combinando o discurso do Sr. pre· 
sidente do conselho · na oamara dos deputados, 
que tlnhta por tlm expór o pensamento do governo; 
ootn · outro que eUe .pro!erlo no sena{}o, o orador 
enxerga o mais perfeito aouordo com a declaração 
que acaba de fazer. O Sr. presidente do onnaelho 
oem entendeu que não podia es!>_erar auxillo. de 
todos os membros da oa~Ja. S. Ex. pols fez uma 
seleo ilo 
espsro um apoio Clonstante e leal, e dos outros 
oonbmto·D}e que observem meus ao.tos, e em e.s~ 
parar que venhão ao meu partldo; mas por ora 
conservem a s11a bandeira e n venhilo oont minar 
o ma or a o pura, ito o oaa. 

Digo, oontlnü.& o orador, que isto é tauto mais 
exaoto, quanto no senado s. Ex. dli!se que adoptavu 
a. politioa da.}uatloa e do. toleranaia entliiOltida no 
du~ourso da corOa, porq~e era o t r ansun1pto de 
todas as suas ldêas, e aqui na oasl\ niio se animou 
a fazer uma deolaruoõo . igual~ contentou-ae erp 
referir ã oamara utn dliloursu qua proferio .ijm . 

uma camara passada, que já não e:ds&e, e cujo 
orçamento . nem quer aceitar' hoje. 

Por isso não é por mim que deixartõ de ~;~assar 
essas medidas P.rotectoras que o Sr. . . prestdente 

blzen<h .Isto. se'!Jhores, eu sln.t~ qua esta pro~ 
posta que Julgo. ~hás de t~>.nta .~t1hdade, . tonha de 
ser o tumulo poht1co do Sr. prestdente do conselho 

. . . . . . . • U O UI lCS q US O 
ru:tnal gabinete não terà a duração que lbe desejo. 
As pàlavras do honrado president~ do conselho 
na outra c'•mára o aqui, o silencio sepulcbral 
que_ reina no:~ bai1cos do centro esquerdo (a depu~ 
tRçao de . t>arnambuco), tudo ma annuncia que 
esta propot~ta é o tumulo. politico do sr~ presidente 
do con~elho, e talvez de todo o gabinete. A tem
pestade P{lrece armada, e jà prAt~tes a desfechar-se 
sobre a cabeça do gabinete. O Sr . presidente do 
·eonst:>lho permltta que lhe diga que o oonsiderão 

· apenas como chefe interino do ~~tbinete, como 
su lente o · . 

. qué eu tenho lido do. senR o, o que-ae .. tem-···-
d•to ~esta casa ; . o silenc~o, o abandono daquellas 
cadear~s me i!Jdlca perf&ttamenta o que _prevejo. 
Eu. nao . deseJo que os maus presentimentos se 
realizem. desejo que o ministerio tenhà. vida ·longa 
e . duradoura, e toda a força para i'éll.lisar as 
medidas que elle julgautels, que elle julga deverem 
produzir tantos beils ao paiz, porque eu tambem 
quero votar por ellas. · · 

o Sr. Püula. sou:t:a {presià6nte do con
selho):.;...As consideraoões feUas por alguns hon
rados deputados forção-me a dizer alguma cousa. 
Etl .nii.ojulgava qua me fosse preciso oxplicar~u1e 
hofe, pois que . hontem jâ tinha dito a minha 
op1nlão sobre as emendas ua se havido otrerecido: 
08 di . 
poem na necessldll(Íe de accrescentar illgumas ob~ 
aervações, e. Isto faoo pelo respeito que consagro 
aos nobres membros Qlle os proferirão: o proprio 
facto de partirem da minor.ia estes discursos, 
convida·me a considerai-os prõtüptamente, -porque 
todo .. o gabinete quo deseja o bem de seu paiz 
deve ter todo o reapeit<> as minorias do corpo 
legislativo. Por . Interesse setl deve sustentar 
Clom ellas uma dlscnssb . frauca e lumi uosa. 
(Apoiaelos.) · · · · ~------- · · -· - · 

Eu bontem Jã diaae qufl tlilo aó julgava este 
arUgo, tal· quar foi proposto. deaneo688arlo, com() 
até preJudtolal ; maa que, com a Dlodlftca9ilo que 
llJe tloba feito o nobre deputado pelo .Rio de · 
Janeiro, poderia, aor adtrilttldo. Eu disse enlio 

ue a orl em des a o ll 
abusos que se tlnhlo pr~tloado deade certa época, 
para lieren1 oa . ministros sempre sonad()rea natos ; 
mas devo db:et â casa que, se fóra eu o autor 
d~ projeoto, oito apresentav' certamente esta 
dlsposlo. ilo, porque os abusos havidos nilo silo. 
motivo para uma disposloão especial em lei ; 
porquanto ouh·oa meios . pódem ser empregados 
pnra continuação destes abusos, embora o mtnis.tro 
seja tnhibido de ser votado~ Dema1s, o . .doar. um 
mlnhtro inhibldo de ser votado, me · parecia 
prejudicial, . porque equlvàle a condemn~r nomens 
que se julgil.o llabels (e l•or isso silo cba~aaos 
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Não entre1 ontem na questâo ~a antl·consti· 
tucionalldada da proposta porque ma . pareceu 

_ qqe estava bem discutida pelos honrados ~em• 

Eu entendo que o art • .J.o não é antl-coustitu· 
olonal, porque· não se trata nelle do dir~Uo de 
oidadãos, mas de empregados, e _eu dlstlllgô o 
direito de llidadão do direito dos _ empregados, 
porque quem quizer quem não puder suppodar 
estas uondições, póde deixar de ser eanpregado, 
e ,passaudo _ll olasse do_s simples cidadãos. entra 
na posse dos direitos que a elles a constituição 
confere. (ApoiàdoJ.) Debaixo deste ponto do vista, 
ainda .quando a camara votasse a emenda que 
não approvo . poderia não considerar-se anti· 
eoustituolonaf, porque não é attrlbuloão ou dlrel_to 
do ministro ser eleito · senador ; esta attrlbutgão 
ou. dJrelto · pertence ao cidadão ; e .o mt nlstro 
podia _del.xar de pertellàér por motivos de utilidade 
pubJlc(,l. · _ · 
El~ porque não fallel -na mataria; e t:~ntendi qU:e 

ella e~tava discutida, e que tlnbão sido apl'esen
tados todos os argumentos pró e contra. 

Não desejando· prolon ar R dlscus_silo, 

llenado por occasião da deolaraoão do programma 
do ·gabinete, "fol o ~~amo que eu _ disse aqui, 
com a dift'erenoa de que o que estava dito lê., 
er!" .éil~~sàdo repetir aqui , pq_rq~e 9 que se 
diz em uma oamara se diz .à outra, dlz~se · ao paiz. · - · _ · ·. · · · 

Ali oplnJõell que enuncie~ eão_ opiniõea antlqujs· 
s_lnu~~ mlnhali ; _não as ~anho de hoje. O _ modo 
por. que etttendo _que 4eve ser goverJ}ado o paiz 
6ll o ten~o enunciado muit~s -vezes no parlame.nto, 
quando . I:1B~IIva na tnalorla, e quando estava na 
~h1.oria~ d~fJ~-~ 1888 · para o~~ Eu· ~lsse qtie o 

a maioria a "ravor do pensamento do governo, 
lougtl de f11zer mal ao g~binete, l~e.!az um bem 
incalculavHl, porque_ fortifica. a op!UIR~ de qu~ o 
gabinote Iaarcha em vereda JU!ita e uhl_ ao palZ, · 
e porque, · vend•l o paiz que os lados em que se 
divide u nação convergem pari\ a sal vaçãó do · 
paiz, .isto será d~ um _ pes() .extraordinario~ Na 
actuahdade é prec1soque ~- pa1z ttm.ha esperança; 
a eaperança é uma novü. v1da. (Apoaaàos • ) 

E~timarei pois, forcejarei mesmo por merecer 
o apoio de todn~ . os_ lados da ca.mara, ll.Orque 

do ~ablnete tem a seu favor o . geral conceito de 
justiça e utilidade, visto que é apoiado pelos dous 
partido~ que divid.em o paiz. . ·. 

nem deVtlm ser. ftx:os e · immutaveis ; a polltica .. 
os modifica conforme as necessidadt~s qne surgem 
no palz . Os partidos tory e whlg na ·Inglaterra 
· ' · i o mo iflcados · o toa· 'á não 

existe em sua primitiva 8igniftca.çiio, e o whig 
··. está dividido, parte ligou-se com os tadicaes, , e 

outra parte com º partldo Pe_el que é umo. frac9_ao 
do nntigu tory. Em um paiz que tem chilisaçao, -
em um paiz que maroba., os particlos nunc~ podem 
ser lixo~ e ioalteraveis • eu ao menos não dese-
jsr_ei que haja _partidos flx.os e l"'altet•aveia no 
meu paiz, porque para havel-os · seria mister que 
ex:ishssem profundag disAidenclaa sobre o _-modo 
de organisaçào fuodtuneutal. Eu desejnrei que . 
os homens vel'dadeiros amigos dú palz, que Lêm 
inftue1acia social, possã~ saltur as bat!'eiras_ tem-

• • partido novo que tenha por m a salvação do 
palz~ o aigão todos os que por sUa se iuteressiio. 

.. E' o que espero .. o desejo. . ----~~--- ~---------
-0 Sa. Anvuuo llREIM:- ntão quer re un r 

a maioria? 
0 Sfi, PRESIDENTB nn OoNS!l:La.o:~Eu mnito 

desejaria refundir a maioria: quero dizer, que a 
catnara ficasse unanime nas quostõas ~rinolpat~s que 
tociio oom os interesses da todoe1 e logo que os 
dous lados se reuuão _para este fim, a maiorla 
ftoa refundida, apparece a unanimidade. 

O Sa. _ GoJus RmEIRo:--Isto é posRlvel. por um 
ministerio de coslisão. - . _ 

O BR. PRESIDENTE DO ÚONSELHo:-Não fallarei 
agora em ministerlo de coalisâo por não de
morar a discussão ; a não. ser esta ooHsideraoiio, 
eu diria minha o~inlao a respelto. e exporia os 
casos e condições com que podem ser addm1ttidas 
taes orgtmisações . · · · 

Vote a camur.g, como entender em sua sabedoria; 
se oonoordar -com minha opinliio, ella rejeitaria 
todas alj emendas que são proprla.s de uma rt4forma . , 
votação, oumpre que este projeoto seja multo bem 
estudado na tercerr~ dlsou11aão, para que elle leve 
o cunho da perfe1gi\o tanto quanto ã possível e 
necessarlo para ser oonvortldo em le1 do paiz 
com o assentimento de todos os ramos do poder 
legislativ(). · · 

O Sa. OAaVALHO MoamiaA:-Entilo este não 
presta 1 

O Sn. PnGSIDEN'l'E no OoNsswo: -:mu .não digo 
gue nd_o serye, mas que sarJa m!Jlhor que nil~ 
liouve~:~sem cer~os pontos dlffi9els · q1.1e r11) podenl _ 
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remover. Eu não tenho o louco orgulho de julgar
. me com direito de dominar o voto da camarcl· 

Vencidas ns idéail capitaes, o desejo do gc•vemo 
. e11tá satif;f"itn; mas eu quererin que se fizesse 
isto elo mndo que· ju\~o melhor, nquillo que o 
gov~rno : · , . . · : . . · · .- .-. . · 
gabwete, c1fra-se em urnf\ ltn de wcompat•\nltdade 
de elaiçi\o •ie alguns funccionarios de maior ca 

.· tegoria nos lug11res em que sün hit~rvtmç ·i 'l pessllal 
pôde ·ser prejudicial ; mas ·nem fltll' isse Ele · 
governo de annuir, dentro de certos limites, f\ 
a\gumas limitações ou ampliações que a catnl\i'a 
julgnsse indlspensavel para mais compl~to e efficaz 
des·envolvimento do · .pen~amento capital. da pro · 
posta ; não é tamanho omeu orgulho que aspire 
a cl.lamar n minha opinião tl)dos OR membros da 
camara em questões não essenciaes, e sobre as 
quoes · (o divergencia não p6de !iflr consequente, 
nem estabelf'cer dosharmonia. · São esta!'! as e'lt· 
plicaçõe~ que julguei dever dar é. vista das 
obsérvações que ouvi s. algum~ Srs. doputados. 

' · • NI insiste em ue a sua 
emP.nda não é contraria á constituição. 

O 8 .R• MARINHO offerece a se~l'linte eme~da; que 
. é aJ>oiada • .. · . · . · .. . · . · · 

« i ·- e;;.;excé to elo . rovinoia de sua natu-
ralidade, •)U pela Atn que ree1 a ; e por aque a 
que .o tenha eleito deputado por mais · d" urna 
vez .. » · • . 

O St:\; OaRis'l'IA.No 0TTl1NI p\lde licençn · para re· 
lrar a sua emon o. 

Não ha-:vendo casa para .._otar, procllde·se á concedido em o anno passado a outra fabrica da 
chamada. · .. · . . · . mesma natureza. . · · · · · 

A ordem do dia-· 9 de Junho 'é: · ·A' · mesma commissão._. uma representação dos 
A's 11 horas continuação da proposta de to- emprezarlos da fabrica de tl&r e tecer algodão 

compatibilidades: antes e depois, discussão dâ denominadn-Todos os Santos--. situada na viUa 
. resohação autorisando o· governo p!lra. mamlar . de · Valença, província da Bahia, pedindo Ubl 
· vender um.a casa . de · proprtedade nac10nal em ern{lreàtimo igual ·ao quR fol . conferido á fabrica . 

S. Borja, ·província do Rill Gr!lnde do Sul: · dita do Rio de · Janeiro, hypr1thecando para segurança 
mandando ~ua se f•'OQ e~·officio o preparo· das da fazenda publica todo o estabalecimento •. 
causas da fazenda no supremo tribunal e relações: Não ha ml\is exl)ediente. · · · . 
dlt•l · sobre eleitores de se.11adores. . · · · Entr~ em llisc~ssão e é approvad.o sàm . debate · 

Lnant(l•se R sess-a&--asf--i6~»'Bc~H:I--lll:el-llr---:--+-"O-Iimguu:l\a--tequmw.em«)...:.!_~-,.----,--=---=---~--,----

tegada de rever a hll de . eleições. · · · . . . 
. · O~tr.o do mes~o ·ministro, reroettendo níio _s6 . 
o o1Helo do pres1dente de Matto-Grosso de 81 de 
Janeiro deste anno; com•> côpias authent.loas das 
aetae da eleioiio de eleitores de tOdas es freguezlas 
daquella provi nota. menos dns de S. · Gonolllo de 
Pedro ll .n da da San~a Anna da Parnabyba, 
etn que não bouve . eletoão, mas tambem o ·da 
cnmara munlolpa~ dil aidade . de Ouyabá do mez 
d~ Fo"Vereiro · ulttmo .ootn as aotas da av.uração 
geral dos :votos dos respeetivo~ eolleglos elettoraes. 
-A' mesma oommissão. · 

• commissiio de peusões e ordenados reotter 
que se peça ao · governo as seguintes infor-
·ma.oõos: · · 

& 

-e fôta detla os .oo o 
de Abreu a Manoel Alves Branco, tiltlmameute 
aposentado&, este · no lugar de desembargador 

· da relaoão da córte, e aqutille no supremo tribunal 
de juattoa. · . · . · . · 

(c 2.• Se a aposentadoria do dito oonselhoJro 
Limpo de Abreu foi ooncedida a tequerimatito 
delle, e em todo o caso, quaes a11 razões que a 
determíul\riio. . · . . . . . . 

tt :Sala dàs comm\ssões da camata dos de-pu
tados, 8 de Jllnbo de 1848.-Lopcs Netto.-T. A. 
d.6 .Alv4renga .-P. de A. Cergueita Leite. » · 

O SR. to Slil!:lRETAtuo lê utn parecer da com-. 
missão de n1arit1ha · e guerra, do anno passado, 
sobra a ptett~noão do . major Antonio Bernardo de 
Oliveira e tenente Liborlo José d9 Almeida. 

Depois de algumas observações d.o Sr. Muniz. 
Barreto, consultada a ca•.uara, deo1de-se . que o 
paracer volte á vommissão. · 

ORDEM DO :OIA 

Oontlnúa ~ dJsoussão doa · artlgot~ . additl~os i 
proposta do governo sobre incompatibilidades. 

O artigo · adí:litivo do Sr .. O. Ottoui é retirado 
oona cousent\mento da camara. · . 

Entrão na sala, · e to mão ·assento· nos lugares 
competimtes, os Srs • . minititros de negoaloB os· 
traogeiroiJ, iwperio e mnr.lnba. . .. · · · 

o Sr. QtünttU.ano tam dado o seu voto a() · 
projaoto de lncompatibllldades, . porque eo~ ollt) 

. R autoridade de or<Unario se conservará rolteada. 
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de máfor ·decoro, e não porque supponha. que 
se vã . acabar cc1m as lutas el~itoraes ; · as lutas 
eleitoraes cessarâõ quando cessarAm os interesses, 
quando a representacão nRcional deixar da ser 
·m melo de e itima intlueilcia ua sociedade · 

mas neste caso tambem o parlamento teria mor
rido, e a constitulçlio teria acabado. 

Acompanha o ·Sr. presidente do conselho na 
o iniiiQ a respeit-o da emenda sobre a incompa-
t1 1 1. a e os nun s ros e es a o para can 1 a os 
á senatoria ; acba que a publicidade, qu~ a im· 
prensa será .talvez um corr(lctivo para que cessem 
os abusos que têm · apparecido na . eleição de 
senádores, sem ·que seja· necessario legiillar-se a 
respeito. · 

São lidas, apoiadas, e eotriio tambem ém dis· 
cussào as seguintes emendas do Sr. Gomes Ri-
beiro : · . 

« Emenda substitutiva â do Sr. Marinho. 
" Depois do artigo additivo, accrescente·oe l 

. .;(LAs. di~p?si.QÕl)S da. Ptese~te_Jel ~ª1> ... \e.~ªP.l~gar .. 

dantss superiores, coroneis de legião e tenentes· 
ooroneis, c.ommandantes de corpos naclonaes .fiquem 
comptehendidos na generalidade das disposições 
anteriores -Gome · · 

o Sr. Moura. Magalhães, vendo que as 
tendencias da camara niio são outras senão, pondo 
de parte a constituição, invoca, a.slllvnciio publica 
e as clrcurnstancias do paiz (apoiados e ttllo. 
apoiados) vai acompanhar por um . pouco eata 
inclinação ~ · Gffereceodo mà\s uma ca\egor\a para 

.. as suas taboa11 de proscl'ipção. ·· . 
A proposta do· governo n1ereceu o seu assenti

. men~o p~~que se limitou a apresentar restrlcçõea 
e prohlb1ções ap&DI\B temporarfgs; mas tratando-se 
da exclus-ão abaoluta e per etna de nlasses do 

arlamento lst e · 
constltuioão, nito se po endo fazer por melo de 

uma le\ ordinu\a l'éetrlcçõea ao direito de eleger e 
ser elt1ito. · 

·C··--·-"Se..aeasa.._ rsvaleceSfle .•. tLdiatlu.ç lo_ . ue o Sr. 
ptes en & o conse o ontem aptesen ou, e 
funccionatlos publlcoH, e da cidadão, as lllacções 
seriã.o muito absolutas. S. Ex. oons,derou o 
homem cllmo cldadilo, e como fnncclonarlo pu~ 
blioo, e disse quo aqui . não se tratava de esta-

. belecer condições a respeito do cidadão, mt&s aim 
a l'espeito do empregado publico. O orador entende 
que se não póde Sl!parar a quatldade de cidadão 
da qualidade da . funcclonario publico ; este é 
chamado a exaroer funccões publicas n. a qualidade 
de cidadão, e por oer 1unccionario publico não 
deve ftoar despojado das garantias e doi direitos 
de cidadão, porque s.e assim niio fos~e seguir
se-hln o absurdo que podendo por exemplo os 
nidadiios, segu~do a constituição, p'l,lblicar livre
meute aeüs penS!\mentos, seriiio os ful\Ocionarios 
publicos exceptuados, porque uma .cous.R é.
t.lmpregado pnblico,-e outra oousa ê-oidadiio,
segundo a oxpressiio do Sr~ p1·esidente do conselho. 
(Apoiados .) · 

O orador ara m stra.r r e se . nii 
mentar com . as diaposições das constituições de 
ontros esLadost cita as constltui~ões da França 
em· di-versas epocas, da lnglaterra, de rliveràOEi . 
éstados da Allemanha, e entre ellas a dó ducado de 
B11d~n, na qual está oomprabendido () Sr. · padte 
Marmho. · · 

O Sn. MAJ.UNHo:-· Peço a palavra para res~ 
pond~. · · 

O Sa. MounA MAoAL:UÃES · oontinúa a citar as 
oollEitu.u ições da I-Iolliinda, da Suecia, da N o · 
t•llega, do. Polonia, da . Ilespanba o Portugàl, e 
dos Eatados•tJnldos .da Ame rica, em alguinas das 

quaes estâ · · estabelecid·a. a incompatibilidade, em 
outras nada se diz a este respeito, ou remette-se 
isto a lei regulamentares. · . ·.. · 

Acompanhando por um momento o impulso da 
amar ·· ''~'~ 

se . os outro~ empregt~dos publicós devião ser 
exclUidoCJ do seio da representação nacional, . por 
sér assim conveniente á causa publica, ·nesse 
mesmo caso .esta'V'ãO os lentes dos cursos ·uridicos~ 

e a razao ptua !!e exc uir da eamara funcclo· 
narios. publicos, devem ser os funccionarios arno
vivAis, qua não offerecem garantia alguma (apoia~ 
dos), nem têm caraotér de independencia: são 
esse~ funccionarió3 que se podebl comparar com 
verdadeiros musulmanos que estão olhando cons• 
tanteUlentA ptJra a Mecca governsmEmtal. · 

Uonvlnba antes que o~ lentes dos cursos juri· 
dicM ficassen\ em suas cadeiras finsinando a 
mocidtHt3, do que serem distrahidos para o par
lament•·, . uão só porque nisto lucrar!\ mais a 
Ç!lJ.!~f\. .PuJ>.Ii~a, ,.m~J.L~inda pgrque se OI,JJr_qs .!I!Pc;: ... 

• as eleições apresentarAõ as mesmas torpezas que 
at~ agora·. Antigamente;· quando RB . paixões. não 

. as tavão ainda em campo, . quando OÍ' partidos 
eriio desconhecidos, e a ingerenoia do governo 
ni\o se manife~:~tava, nenhum grito se levantava 
contra as eleições ; mas desde · que os partidos 

. se têm apresentado em . catnpo, têm·lse levan
tàdo gritos contra as leis de. eleições, e agora · 
mesmo jA s.e clama contra a lei de 19 de Agosto 
de 1846; · ·· · · 

Eu não sei, dl~ o otndor, onde \r13mos parar; 
até se õe em duv d 
oamara I I Muitos apoiados. ) En nl\o me. posso 
llCt:ommodat CODl Esemelbanta ldéa ~ dlecuta•BO Qhll . 
a conveniencia on nllo oonvontencla da dissolução 
desta · camara or ue talvez nito re resente 
vor ~ & rnm~n L-oll ntersssea . do-patz-:~-mu-nilo
se d1ga quo esta camnra merece ser dissolvida 
pe\~ facto de · não sor legitlmatnente eleita. (Muitos 
opotados.) Eu ouço esta& cousas onde illo as 
devia ouvir (muitos apoiados), P.Orqua se acaso 
se eatigmatisa • ·~o . cruelmente · a leglthnidade da 
camara dos deputados, esta tambem tem o direito 
de perguutl\r: « Vós assantàis-vos legithnaínente 
nas oll<Jeiras do senado? » .(Multas apoiados.) 
Algu~ prealde'!_te commissàrió não vos foi norneart 
(.Apo&ados.) Na o tlzestea derramar o sangue na 
provlncla? Não està a vusíia. fatda salpicada de 
l!l&ngue 7- (Mtdtos apoiados.) Não fostes eleitos 
por umã pro\>ltlilia onde o vosso nome ue111 era 
conhecido 't (Muitos apoiados.) · .. 

O Sa. MARINHó :- Tirou-me o melhor trecho do 
meu discurso. \Risada~'.) · · · 

O Sa. MouaA MAGALHl.Es :-Discuta-se a dlaso· 
lução d!j camara por outros prinelpios (apoiados); 
eu até sou de opinlão que, a assar as medidas 
que . es o. so r e a mesa para a exolnsão dos 
magiatrtldoa , é . consequenoia . rigorosa qua os 
mem.bros do min\sterio aconselhem a diasoluoão 
(apolado.f) ; nem. por um momebto mais devemos 
ter assauto lll\ casa (Apoiuàos.) Se acaso não 
fosse contra . os estylos, eu seria o primeiro a 
dirigir UlliQ petição a corOa parR que dissolvesse 
11 oam.ara.. F ulgo mu\to de ter al:isen~o na repre· 
sentnção nacional, mas ficaroi satisfeito e muito 
satiafeltó, qualldo della Cór . expellldo, se dessa 
medida resultar algutn bem, e prou\'ora Deus que 
a folicidllde do meu palzl gue a tr~nquillidatle 
publica dependesse dessa ell 
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o orador .não desconhece que a. nossa. legislação 

· ê defeituosa, que precisa ser reformada em alguns 
pontos, mas entende que,' emquaoto não houver 
mais moralidade no palz,. todas e quaàsquer leis 
que. se fizerem, por melhores quo se;ão, não terão 
na pratica a sua devida execução, e não rarao 
por. isso os beneficios que dellas se esperão. . 

Não .é tanto de leis quê precisamos, mas sim 
de· que se apasiguem o~· aotmos, · ~e que · se 

t .f . . 

dotado e judicioso (apoiaâos), não só para dar a 
cada um o. que é seu; não só pàra manter a 
ordem publica e para reprimir os excessos da 
abllrchia, mas ainda . para promover . os. melho· 
ramentos materiaos das províncias,. de que tanto 
necessitão. Do que se precisa é de dar ao throno 

. todo o explendor, toda a importaneia de que se 
faz digna {muitos apoiados), porque a monarehia 
é a suprema intelligéncia em politica, . porque em 
roda desse centro de ordem é que o Brazil deverá · 
des~reYer o circulo da súa civilisação. (ltfuitos 

commum para se fazer .a felicidade da patrlà, es· 
quecendo·se dos reseothnalltos. 

0 SR. ÚOBLHO BASTOS :.....o/u;sitn~qttllirã'O\)tOV ~.h 

O Sa. ·MouRA MAGALHÃ&:s:-Passe essl\ lei das 
Incompatibilidades, passe a iei da · refoimaJ·udi
clarla com as bases pedi~as pelo honrado presi ente 

eu faço votos para que estas medidas sirvão ao 
·· gabin-ete ; peos pe~mitta que elle não se veja com 

eatas med1das mutto mais embAraçado I Suas 
aircumstancias com estas riu!dldiis . se torriaràõ 
tat~ez mais calamitosas. Notai, senhores, aué 
na vida dos governos ha circumstanetas taes que 
muitas .vezes o _apertão de tal maneira que . se 
assemelhãD tis serpes e11 l~oscadas . i\· roda dos 
membros da Lancoonte, ou a tunlce. do Centauro 
adherente fls carnes de Hercul&s. . 

o sr. Marlnbo foi nomlnall!lente ohamado á . . . 
julgava ter de combater o uobre deputildo, ac l>U•se 
Coin elll\ parfeit·1mente de aecordo, havendo apenas 
uma pequena Jitrorença,, e ~que o nobre deputado 

~us!lt .• Declaro·lhe que nun~.a te\'e ten~iio de qun
hllcar o nobre senador e seus amigos de inimi~os 
da monarcbia. Quiz dizer que na sua opimão 
desservião Ó. mODI\TChia aquelles CJU6 nao queriiiQ 
adaptar leis que o orador ·ul a 1ndis ensaveis á. 
ex.ts enc1a o patz, e recama as pe o bem pu
blico, e assim não só salVava as pessoas como 
stílvava as intenções. Póde ser. que em vez de 
estar f~zendo o bem que deseJa esteja fazendo 
. • • ·- . . . . 1 o se se 1~ser que 
a.. sua opmtao e contrar~>l a esse que deseJa. Nem 
o seu procedimento na .tribuna, nem o seu com, 
portamento nas relações !)àrticulares autorisa 
os r1o~res deputados a acreditar que . os q~eira 
repelhr. · · . 
. . o orador depois de dizer alguma eouaa em 
resposta ao Sr. Moura ~agalhàes, continúa assim: 
Não quero rllspoudor ao nobre deputado (o Sr. 
Pereira da Silva) como tnlvc;;: conviossé nos 
apôdo!l lançados a mim e .aos meus amigos com 
quem tenho estado ligado. O nobre de utado n . . 
narcbistás .. Uma vez que està intro>duzido o ar, 
gumento da in.compelen~itt, eu dou-me por in com. 
patente ; mas JÓ. que o nobre deputado cotno. que · 
uit lan ar-me uma i n -

successoo· que tiveri\o lugar no paiz, . declluo 
solemnemente que é na historia desses succeRsos · 
que o homem desprevontdo ba de achar a prova 
mas evidente do monarcbismo desse arUdo • 
. 0 Sa. MEIRELLRS:- Apoiado. 

0 ·Sa. . MARINHO : - QuEr não mostrou, nem 
!Jlesn~_o no embriagamento de brilhantes viotorJas, 
Já. nao d:go um .ac~o, ruas uma palana que ao 
menos pudesse 1hd1rectamente ·. co1icorrer para 
marear esse sol, que nos tem iHustrado (muitos 

. ~poiados), e que nos ba de constantemente llluatrar. 
Mas dilclanr mais que se eu tivesse ·tido a -des
veatura de •nn qualquer oal!asiào ter um pensa· 
.manto cpntrarlo 1\ forma de govetno do meu palz, 
se eu t1vess~ tido (ounu tive), mas 11e eu ti vosso 

f 

tnOtlar.clltll 110 BrazU, serl~o aesee 8UC08B80R que 
m11 tanào llolt~tnnemeute uonvonoido dl\ excallencla; · 
e da necesstda•le de11te IJOVerno (muitot apoiados ; 
muito /)iml · · · · 

_ .. de po oras õoílãl.itilintlls, podendo ~~ui\vootadé-- --a - anluhu--:oa OIJQ ~nda rolado na prac;~ - Pl'blloa, 
decretar o quà lhll parecesse oouveniehta a respeito · Plldtda p~r tltlses . ca.nnibaes, que. depol.s de tereru 
da elegibilidade. A• cama1·a nada 01ais compete lavrado o combate eó quurhlo o nosso sanglttl, se 
do · que t!XBmiunr a uonstituição el!cripta, e dentro o monarcha nllo . dl~BeRBtl~- b•1sta llté ah1 ; depois 
dos limites po_r t~lla preNcrlptos, determinar 88 do trhtmpo pordllo. (.Vuteos apoiadCJs.) · 
fórmula!~ porque podem ser nomeados 08 membN~ Repito pola que, a•1 eu tlvess11 tido em algum 
do àorpo L(lgl~lattvo, e por isto não 86 deve dls- tempu um pena:,monto tnenoa monnrohioo, d~esa 
cutlr se seria melhor arredar do corpo legislativo época em dtante a minha Mn vlcçt\o n1lr) podia lloffrer . 
esta .ou aquella classe. · . o m11is pe•1.ueno llb·1lo.. DenlQro franoRmenta que 

O orador sustenta a. constitucionalidade tio quando VAJO um partido audaz lntrin~helrando·~e . 
prujeclo, . e mostra que niio ha exclusão de uma · no r_:>ducto que lhe resta, sem re~ps1to á oplniao . 
qualquer cllisse porque . aea . presidentes . que pubhca, obr~&nolo de uma manetra que parece 
não podem ser' eleitos deputados na provincia prt~ !oca.r todos os el~mentos de dosorde .. m e des-
etn que são. presidentes, flcào todas ~8 outrns uma.o, e na monat'ohta que tenho a mmba e~pe~ 
lJrovincias pelas quntls podem ser eleitos; e o ranç11. . . 
mesmo . acontece aos destli:nbargadores qtte, não. O Sa. RooamuE:s nos SAtiTós:- Apoiado. 
podendo . ser eleitos dentro dos dlstrictos da · . · . . · . .. . b 
Jurlsdicção da relação, 0 podem ser no resto do ALooNs SENHOR~~:- Mmto bem ; mu1to em, 
hnperlo. Todavia. declara que dará o Seu apoio o Sn~ 1\IARlNI-Il) :-Senhores , eu não desejava 
a uma qual. uer idéa qutl na terel!ira disuussilo entrnr nestal:l . di!loussõtt!! na · camara dos Srs. de· 

· · ' p a s ; m11s precuw qne uos os . n yersartos 
qua tenha past>ado menus penl!ndatn~nt!l: A .re8- saibào que se nós fazemo!! sacrlfleios à prudeneia, 
peito dos desembargadores, pó::Je .sa dizer que,· . se nós nos calamos multas vezes, é porque vemos 
podendo as relações julgat·em ns causas de todo à frenté do govtirno amigos nossos, e um ras-
o lmperio por melo de revista, pó\le se duvidar paitavel cO ·I'eligio-lario que niio cessa dé reoom-
so por ventura tleiio elles inuibidós de serem mandar a prut.tenci,, parn unhio de todos : é por 
éleltos deputados e senadores em todo o hnporio : il!só que nós dt:~ixamos muitas vezes sem resposta 
declara me11mo que est!\ disposto a adoptar llct:usações que se não . podem so!Irer · (apoiados) ; 
qualquer reetricção razollvel 1\qulllo que se tem wa8 niio é po~sivel que levemos .a prudenola ao 
apresentado. · ponto: de nos ap1•esentarmos perante o palz como 

O orador teve um motivo de orgulho ao var oon\'enctdo dnqulllo de que s11 nos at•gue. 
que o ·Sr. Pel'eh.'a. da Silva para Iha responder . Tem•se dito e .l.'epete·se todos os dias, que a 
tinha ~eoorad~ d~s9ur~os doli Srs. Tblers e Rê· oamara não é a expressão legitima dll \'Oqtacle 
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nsctonal. Mas 'não poderemos nós pergunta~ que 
títulos tendes vós que nos arguis de Hh~g1timos 
representantes do paiz ~ võs ~o:ueados por pro· 
vinciRs que nunca ile vós ouv1mo fallar, e onde 
não fizestes nenhum serviço,; vó~ que para .ter~es 
um lugar no alto corpo .socu1.l d1s~olveste prev1a• 
mente · uma camara, u.mcnmel\te pata a.n~ul\~r o 

. cor,po oJeitural ; vós que · gastast~s . os . dmhetros 
par1~ vos fazerdeR .eleger 'I E s01s. '!?s que nos 
accu~ais de filhos liJipu,ros da opm~ao. do pai~ l 
Olhat para oi! VORSOR t1tulos,. examinai a vossa 
origem; mostl·ai-no;; a. vossa pur~za, vós que 

. abi fostas collocados quando evidel\temente '5e 
mostrou no senado que na vossa eléição collegios 
eleitoraes !orào dominados llela força; e quando 
se ·mostrou evidentemente nó senado · que (appl!llo 
para as discussões do tempo ) Unha hayido o 
roubo o .maiR escandaloso de setas elEntorel:l. 
(Apoiad~}-Ei&--OS-~!1 puros ~a opini~o do 
pt1iz, e1~ os que Re Julgaó com. d1retto de ul ~r 

a ~ a . repre~eli ao es . a optma.o . 
o paiz I . 
Estas r&flexõe~:~ natuta.lmente levão o orador a · 

.não apotat o artigo da cotmnissão, com o qua~ 
niio póde coneordar. pois que entende ~ue. !BI 
de encontro a um artigo expre:~so da constttutça~, 
emqua1ito suspende por algum tempo o · oxerclc1o 
de um direito político prt~cioso. E' !)or isso que 
offerece a sua emendt1, qua espera que mereço. a 
approvação da casa . . · . . . · 

Mas ( con\.l.núa o . orador) ~a me esquecend<r 
tocar em outro P•mto do · d1seurso . do nobre 
deputado. Accusou·nos o nobra deputado, aecu· . 
sação qut~ é .de mttito t~rnpo feltil. oas. cnmaras, 

· · e . reptoduzida pela .. hupr"o~a, qlle . éstlvf3mos · 
quatro annos no poder, e nao rovog(lmos a let 
de S de · Dezembro por que .iel\a nos qu.oriamos 
utilissr I . . · · · . 
· Senhores; como viemos nós para esta casa 

depois da dissolUção de 1844 T. Estigmstisãdos 
cumo .os tevoluciouarios do pa1z; coinll os des· 
traidores de tuda ·" ordem soo1t\l : entao· dizla·se 
que .nosso ftm era acab~r cQm todas as ' leis qua 
davih: garauda ao podt!r. No minlsterlo estavil;o 

m gos o a a (18 ; 

mas que . nãO . et~tavà.o eompi'olltettidus CO In O nós 
nesta questão e~:~pecllll da revoRaoão dessas la1s. 
Ora, nós · aprRsentamos todo!~ os nossos bons 
desejos, apre~~t\~audu 1HffJrontes projeétus para 
a reforma · da let d11 B c.ill Dllzombro, da le ua 
reforma. da f{Ua.rda na.olooul, e mesmo um projnct.o 
de incumpatlbilltJades, e, · t}llüJHlo J.llldeinus, Úzl!· 

. ' . . . . 

puroza das ehi1ções. J.<''izttmos, pois, o qut~ estuva 
em nós. · . · · · 

Ora, o nobre deputadi.l sempre von\ com a o·lúl· 
ouçiio d ;\ lei rl11 8 .t.le Dezembro I Meu~ saullores, 
a\\tremos ani ama nnàlysu, elltl'ttllio:'l até e m uma 
cónfruutu.ção du pessoas que · ~:~xerooriio o cltl'go 
do policia. antM e · depois dll L8!4, e !lU as~tJguro · 
ao nobi'e dllpl'lado que a petdu. ha de estar de 
seu lado. . . .. 

Peço aos Sril. deputado1fque, pat u bem do paiz, 
e pelo rest>eito que ~uub~oUJeute se devem .o.s 
partidos; nao entremos nuns em semelhant~ dul· 
cussão. Pàrodlaudo as pal~vrl\,\ do Sr. pl'l!!lldeute 
do oooselh9, d~rei: ...,.pois btilil,. tudo ~t.~ aqui t.üm 
sido muito rlum ; ost~moe em poatçao de faz11r 
DHilbor ; en\endlillliOà; mas emeu.demos por lllelo 
do l"h!, . athn de que nós estabeçamós gn.rnntiaa 
para 4odos os partidos, · qullr estejào no poder, 
quar fóro. poder. . 

O or~dor passa a .. su!ltentnr . a sua emenllll e 
depois eoniiuúa : Maus senhores, eu paoo . á 
ouuuu•a que reJlJCtt na necessidade que e1la tarn 
110, tauto qU.u11to e~Uvor ueutro de suas ~ttri-
buições, olliar ara o e · · 
on~ ereu1otl o. u.-g11oisu.oio doeae eorpo, oontrn. 

o c;tU.al 1u\o U~;> rt)é\11 &v o()l)st\tuo\onaL Nül.) h a 

de .consideração nenhuma, a da niio ter dlante· · 
dos olhos sonii•) o poder, só o poder, . e ~etnpre · 
o . poder, se constituir no senado em liH\IOrla forte 
e numerosa, como tetn feito, . cbamand~ para. 
aque\la ~}amara tod(>s ·os · seus .amigos mats . dEl· 
dlcad(ls, mal~ presta vais, como pOde fazêl·o, porqtt.~ 
ewnfim. os minlsterios entre nós se succedern uns 
aos outros ; quando uma maioria~;.. (créio que 
é maioria, e q 11e assim posso dizer · sem offElnder 
as regras parlamenLares) tem proclamado alto A bem 
som-destas pnrto.s par:n dentro só entrão os do nosso 
partido-quando uo sen1,do se apresentao souadores 
que, tenlio tido o escaodnlo •1e votarHtn por elei~ões · 
as mnls imperft,itas, e a a têm achado boas, r e· 
pellem oa~rtttanto da uma maneira lnqu"lifioavel 
a . nomeBQI\0 de senador.,!! procedentes de uma e lei· 

· çào ó. qual se · llilo pnd{a lll'·guir de ... falàhlade .; 
qllando a maioria ih> senado . ndo pé.ra nem diante ·. 
datt olrcumst.auclas do mundo, nem diante daa 

.necessidade~ do.palz, ntlm tutJsmo, é preoll? dlzM·o, · 
diante do raspes to devido ó. ooróll1 qnal n a eepe• 
l'ança que nos resta as por Vt o tu r a a camara, · 
emqullnto pullsr. ul\.o ptuc\uar opp6r um d\que 
a essa torrvnte que ameaoa levar oottutlgo as 

qua o •·emedh.> u Cr.,uu ; nu qUIJ;!'tll gue tatilbem 
oR párU11tes tlos . u1ln\atroa t\cRaenm lnhlbldoa de 

· aar I.' leito~ deputado!'! pelll mannh·a P•\r que . o têm 
sido i lll>t8 jt\ tlUtt iet•t lll\O é p~,_~1va\, fl\çamôs 
o quo unhe 1!11ntrli da ualllalu das iloli · llB otLrlbulções 
hmlt14ulio easett esàaudato_., oaaas t mmorallJ~ctes 
de tJUil us nl\stttiat a.tvertulrlos 11os t6m dado tilu 
tl'ist"!f ll lata 

Maus ~:ot!nhores, 1ii\o no1:1 1Uu(lanws ; niio pense• 
mos que uma ooncesstlu 't'' purte d<)Sta 011mürn ha 
da fuztlr com u ~enado 1:10 turliti mais UIOdtH'tl.do, 
mais razoava~:. Nilo1 st~nboreã, tido nus Hludamos: 
UUJQ COIIC&II!Jill)~ Ulll f tlCUüllléi'ltl.> Qt\ parte da 
Cl\UIQI'a dos dap utudu~ trará sam duvida o seu 
sulquillamento (apoiados), u aniquilhlmerltó daS 
illstituiçõ~~. (Apoiados.) 1!.:\\ qutH'O poi~ . que a 

. camara do~ deputado~ sa mautauha nl\ l1nha . em 
quo a o•tllocou u consLituicf'0 (apoiados), e I]Ue 
ulga tumb.tJm ao sanado: -parai, tlcui titllinha· que 

· vo~. traçou a constitulçiio, que . deu ex.ist~ncia a 
vós e a nõs, a 1\Ós . e a -qós : tunn vós pudels 
subir acima da nós, tléD1 nós qut~remQs 6leva.r·nos 
twiou\ de v6.,. Mas resptJitenws os direitos de 
.cada üwa das camaraii. .. . . . 

E' ·preoiao qlte nós entei\damos que seria uma 
anomalia incollot~blvul de UUlU. inntilidade lnoom· 
l,>t'euonsi vel o aL·t. ü1 · da oonstitu\otlo, se por 
ventura llâB m!ios do tHmado esU vease reouanr a 
fui.i\o quundo ll pedti a camara. dos doputtldos. 
(Nttmal·osos apo\e~dos .) Assl \1\ ·(aliamos ao seuado . 
alto e liou1 som (apoiados), 1\t\o \mítemos . a 

.. ijl;lles seullo1'es que têm tontadü a si a lamenta· 

~apoctiào~ ); · ndo ou úlitemos~ was sei~mos · tAo 
ful't.es ovmo olleà. querem ser (apoiados), el'eVC)· 
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ve-nos. ao nivel do senado (âpoiados), porque 
8 conl!t\tJ)ição lá · nos collocou,· e digamos ao 
stJnado :~Vossa exlstencia .••• vossa exist'lncin, 
vossa segurança ... para o bem publico, para o 
bem do paiz, para vossa segurança não queirais 
pass~r além da Unha consmucional, porque se o 
pretenderdes, meus senhores ••.. Já . houve· um 
ministro que disse que havia de dissolver o 
senado : ~é pois para evitar que possa apparecer · 
nnil!o triste Recessidade, que aconselhe ainda a 
um ministro tão audaz como osae era essa me
dida, que eu quero que o senado mantenha•se 
nos seus direitos, é. resp~>ite a camara ~os dtt· 
putados como sua companheira, e ainda mais, 
porque as nossas funcções . são talvez mais emi~ 
nent.es dó que as que Lem o senado. 

Desta maneira, meus senhnres, sustentaremos 
a coHstituição. Não queiramos pela nos;;ll. parte 
trazer a tr1stt) necessidade de· um mP.io fóra da 
constitu~ção empregado contra, o senado •1unndo 
elle . qUizer escravi:;ar R corO" ou tyrannisar a 
naçiio. (Apoiados, muito bem I) · · 

0 Sa. OURA AGALHÃES pede 6 . obtérn licença 
paro. retirar n sua emnnda. · . 

O Sa .. PEREtRA. DA 8tLvA.:-Peço o. palavra para 
responder. · . . . . 

O Sa. Pas:SIDICN'l'E:-Tom a pali\vra, · 
O Sr. Peretra do. SllvO::"'-Sr. pr.esldente, 

eu não tive tres dias pal'a por um discurso responder 
ao nobre deputado, Climo elle os teve nesse 
di!lcursô que acaba de pronunciar, e que appel
lidon de improviso. Eu fui ~ncontrado pelo nobre 
daputado nes.Le mesmo momento, e sou· o brig.,do 
~t dar·lhe uma breve e immedlat!l res~osta. Niio 
falta\· oi ao m.tiu dever, e cumpre-me declarar que, 
para respontler 110 Ulustre melnbro, nunca me foi• 
ú neu\ me . ê neceS$ario ~:~stlldar ~ prepnrar, 

Mui diffioH âetla entrt>tttnto a ntinha tal'efa se 
o ·nobre deputado, nos tliscur!loR q~e fuz i'la. 
oamara, co~tun\aa~e sazonar súa~ palavrus com 
qualquer l1çi\o lttttJrarla, e não tlvesst~ por 
lio.blto fallar . com dlvagnções e ba.naUdad11s deéla· 
matorlas: o nobre dl'lputadn tam muitas palavras 
sonoras, e com 11Uas arredondn pAriodos e pu rases, 

. com éllas organisa os seus discursos, que não 
pBI:lt tiS O UlO• 

mentn.. . 
Qu11lxa·se o nobre deputado da discussão, qu11 

pelo atHiamellto qne tom levado, il\ lhe uno agradá, 
nuH lembre·sero nobre dtJputndo quo fni elle que 
a tro\lXti para o . campo polltico (apoiados), que foi 
e\le quem lho cteu . o c11ractnr trriti\UtQ e. prnvo
cauor q~le ;H lia enuerra. (Apoiado .~,.) Nt\o M jul~õu 

autores da lei de S d\l DezembrÕ rl~' l8il, e. do 
docroto de ·•i de Maio de 1842 ~ (Apoiado~'.) Qua
teria hnp11namente injuriai' e .nltU'tlllr o pa1•tidtí 4ue 
lhe é advel'so. :Apoaados.: · 

O Sa. 1\hRINuo: -N'iio injuriei. 
O SR. PÉREltl.A. DA. SILV'A :-O nobre 1leputado 

tinlH~ de fl\llar . na quest!lo das lncompatibilidadElS: 
como é se\\ costume não nprofllndar questõas 
q~o ae ventiliio, apruveitou-se pata fazer (I seu 
dtsuurso dtJolamatorio; e efit,ào dldgio·se aa pt\rtido 
a que tenho a honra do pllrtenuer, flt'epatlu todas 
es!las banalidadils qutJ n :1 tribuna e fóra se tt'lm 
upt·esentadll . Cl.ll\tl'a 1.1 lei. de 8 de D ozombro de 
1841, o até di~se que seria esse partido illiUJigo 
o mais porigoso do throno se ndo acotl! panll'ls~El 
o !lObre . deput~do nas su~s idéas. (Apoiados,) 
~no é isso iujuriar T IApoiCtdos e 1'eclamaç<1Js . ) 
. Sr. presidente, eu noto ua vida parlament~r 'do 
~llustre deputlldo durau.te a preseute sasHtlo duas 
poca~:~ multú. divérsas e distlnatas: a prliuelra; 

dl1~~~~~~--~ axl~tencia do nlinlt~tt~rlode 8 de Murco. 
o noBre Cie~utallo susteut"va-o como sustenta ao 
Qotual nlimHterio ; mas tlúha na tt-HHma uma 

TQMO 1 

linguagem . de moderação. de prudencia, de con
ciliação,. parecia Olesmo nos seus. discursos um 
ministro de p11z, um prégador do pulpHo. (Risadas.} 
Fallina em época. da. regeneraçiio, em . fusão de 
partidos, em .coalisação âa idéas; em união. de 
todos os homens para salvação do paiz. (Apóia· 
dos.) · · 
· ·Depois. porém .da dissolução do gabinete de 
8 de Março, e. da composição do actual ministerio, 
o nobre deputado nos seus actos e palavras dà 

. '' entender que tem .uma necessidade de se ju!!ti~ 
ficar para com a .maioria desse seu proceder 
durante a exist&ncia do gabinete passado Parece' 
querer colligar-se com aquelles de quem se sepa~ 
1:!\ra ..• (apoiados e nllo apoiaàQs), como· que tem 
remorsos da haver naquella occasião pertenc\.do á 
ntinoria.; .. 

O SR. MARINHO dá um aparte. · 
o Sn. PEREHU. DA.. SlLVA:-~ •• e deseja agora 

praft~rir pert~ncer de novo é. ma\oria. e dar-lha 
novas gatantias, rehabi\itar,se no seu conceito. 
A oiados e reclama ões. 
·Por essa razão nosd\scursos o nobre deptttado 

de eutão para cá Sê vê linguagem diversa. Nesse 
desejo de rehabilitar·se no. conceito daqtlelles 
da quem estava o illustre membro separado, e 
de entràr de novo . para a maioria; porque parece 
que o nóbre deputado tem horror às minorias 
(apoiados). e. prefere as doçuras, e gozos dn maioria 
(apoiados), o nobre deputado tem proferido dis· 
eua·so.s !ecbeados d~ insin':'ações malignas contt:a 
a lllim)r~a a que estive umdo. 

UM Sa. DEPUTAI)O:~E' fantasia. 
O Sa. 'MA.iUNHó dá um apinte. 
o Sa . . PEREIRA DA Sit.VA;....;Niio é rantásla, e a 

verdade. Desde que cahio o ministerio passado, 
· todns a1:1 vezes que falla o nobre deputado, para. 
levar A maioria o thuribulo do sou incenso, é para . 
deprimir a minoria, Isto é, o partido a que 
teubo a honra dé pertencer, venha ou não a 

. proposito. Htl .tr('B dias · levou ao excesso esse 
desi.ljo.... . 

0 Sâ. MARINHO dâ um apnrte. 
O Sa. PEas:Ú\.\ DA SILVA : - Escute, vê. ouviu· 

nobr~ deputadú -··r!!p"Lindo hlli·o o que diAsara, 
declara que · se déra por fe i~ quu eu para 
respnnner-lho foílse estudar llll doutrinas doR 
publioist.ns mollerllo~, decol'ar OIS debati!&, do par
lamento franca:~:, .& aprender os discursos de 
Rf)musat fl Thiers •..• 

(H a apartiJs.) ., 
ouvir· me, qu~ ouvi com pac\euc\a e qu\etaçllll o 
Sr. Marinho, salvo se os nobres . deputarl~s 
entondeúa que 110 os deputados que fallíio dn mu.lonn 
devt!m se1· ouvidos. (Nilo àpiaados.) Se f:w qlt~t· a 
liberdude ãa tribuna, hão dê ouvir-me. (Mu•tos 
apoiados.) . · . • . _ 

Da trea partes consta o tneu dtllcur~·:> da sessao 
de quarta ·fel r~. Na prlmE!,ira tratei da conva
nienoio. da lnelhdR de e)tclusao de certos empl'~:~ga
Jos publlcos da oamara dos Srs. deputados. Nt\ 
segunda parte. da inoonsijtuc.ionalido.de d!ls. me
didas · e na terceira, da resposta devtda . no 
nobrE~ deput»do. Na primeira Pllrte, que se tra.ta,Ja 
do objllcto sobre que tem versado a noss~ ~iscussao, 
8 que -era assui~pto de doutrinas 1;>oht1ousa sobre 
que ltavllio escr1pto nutores e deliberado ~arla· 
mt~ntos da nacõet~ estrangeiras, qlle podena. eu 
apresentar de . novo ? Qual aquelle que póde ter 
ó orgulho de diz11r que Lem ques\ões novas da 
direitos, sem ha.vM·IIS bebido em livros e alheios 
esorlptos •. · . · 

Era dt)Yer meu aprofundar •a questão, examinar 
0 que a tal. respeito ftzerilo as outras naoões que 
tên1 o .mesmo aystema politloo que o nosso. e 
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. estão ua sua· pratica e civlllsação mais adiantadas declamações do seu · primeiro discurso,· . notel 
do que nós. Com esse estudo mo fortaleci~ e del}e porém que o illustre membro recll0\1 nas aocu-
tirei. 1ngumentos. par:!' apresentar á constde~açao sações e nas insinuações maligna!'! que fez ao 
da camara. E fui tao pa~OQ que coufes~m que me11 partido .. (Apoiados.) No. primeiro discurso 
a questão· da c~nvemP.ncla de ~xqlus!lo d~s declarou que, se teimassonios em não acompanhar 
funccionarios publlcos do parlamento fora quostao as reformas pedidas pelo gt\binete, elle · tinhll o 
já levada na França e na Inglaterra pot d1ver~aa direito de gritar que aramos oa verdadeiros e mais 
vezes à tribllna, era questão decidida por l~g1s- · pedgm~os inimigos da mOn!lróbia. Com a minha 
lação ingleza e por le~islA9iió franceza_. e ate fiz resposta o nobre deputadrl recuou hoje, e retirou 
um como esboço htstonco a respe1to dessas a accusação. (Apoiados.) Dou parabens ao pRiz de 

· legialàçÇies e dos debates que nos . paizes estran- ver que o nobre deputado recuou inteiramente, 
geiros e\las motivàrão para que esse es~udo nos o não ousa mais levantar a sua voz e accusar-nos · 

· aproveitllsse . . (Muito$ apoiados.) _ . de anti-monarchistas: verdade é que nenhum peso 
Eu pretendi discutir a questao seriamente, tinh11 a accusação do honrado membro. (Apoiados.) 

aptofundando·a e historiando-á, e não corno o Congratulo-mo, por~m. por vêr co~o a minha. 
nobre deputado costuma fazer nos seus discursos, r~>sposta teve um tnllmpho, que fo1 fazer com 
sómente divagando e declamando. (Risadas e que ntir:lSSe á. sua proposição. (Apoiados.) O nobre 
apoiados.) Se posso por essa r~zão ser ~ccusado deput~do tratou h~je de defendll.r ~ seu pa ~t.ido, 
de plaglario, dosprezo a acctlsaçno como mtseravel. .por nao haver reaha•ldo seus pnac1pios pohtacos 
(~soJ-Gpo.i~~s. da esquerfl,_g_J_ ...:.._ __ ~ , , ~- _nos quatr()_ annos em qufl esteve n_? poder. Eu . 

.. ' • t . 

tives.se lido os de~ates do parlament~ fra•1cez e 
os d1scursos de Tluers e Rémusa.t, nao ousaria 
dizer •. ·.• · 

o SR. MA!UNIIO! ~E' verdade, não li, ouvi -O. 
O Sa. PEdlRA. DA. StLVA: -Ouvio de orelha. o 

Coi repetindo. • • . · 
.O Sa. MAJ\INHo : ·~ouvi dizer a amigos. 
O Sa. PtaElRA. DA SILVA: -Se o nobre deputado 

os tivesse lido não teriu aventado tão insidiosa 
lnslouaçi\o; Saiba o nobre deputado que--e"' ll:liO, 
1841, l!:H2, 18-18, 16-U, 184f> e ltHG, em França 
o de que stt. tratava uii.o era da . exclusão de 
.certos !)lasaea. de. empregacios · do parll\mento 
francez, el·a sim de mellid~s tendentes a fdchar 
a porta da · parlamento aos prete11deotes e _can-

. dldat11s aos etn(lregolf publlcos, . fazendo com que 
os deputados não pudessem aceitar do p01\er 
executivo ernpre~toB plibllMs. (Apoiado~.) Em 
Franoa, desde l9 de Abril de 1881, ha lei ex· 
aluindo dó .pnrlo.manto cl'lrtas classos de . empre· 
gadoK publlooa. Não Sil Lratou de 18·10 para cà 
n11 ctunara franoaza de axclus~o do em regaJos : 

t . 

d~putados n«o pude~se•n receber .omprtlgos d() 
govertlo. O nohl'ti deputado mostrou quo na.m 
conlH1cia u lnl franoezn, nem huvlà Hdo na l{azetas 
e rovistas 11aquor da Europa,~ n11m està ao !acto 
dos acontecimento!\ politiuos contomporaneos. 

~1~ Sa. D81'VT4~o:...;.hto não ó pnrlameutlir. ~ 
O Sa. P~rU!:IRA LIA 8lLVA: -Oom ll. los in ua ã 

mallg11a do honrado membro, ins1nuaç1'io que 
repetlo l!lem fundameqto ptoprio, e apenas por 
oUvir de .orelha, pretenderia o nobre deputado 
marear n minha replltli.ção ? 

0 Sa;, MARINHO:_;.Não. 
O Sa. PERitiM DA Stt.VA:-Persuad.io.se acaso 

que lanoando esta insinuação tirava toda a força do 
meu discurso T O nobre depUtQdo persuad1o ·se 
que desfazia esse discurso com maliciosas 

. palavras 'l Se asaim pensou, s~ foi cotn o intuito 
de marear o meü caracter a o meu · notno, ropille 
essa insinuação; e com. orgulho, porque eHt<•u 
persuadido que tanho já algum nome ua sociedade 
bra~lleira e no meu pai~. (Numerosos apoiados.) 

OtR, na segunda partA do meu discurso so 
tratei de'rnostrnr a constitucionalidade do projaoto, 
e ahl appllquel maus estudos a conatltu!Qito 

. politlca do imperlo;. procur~i Interpretai-a. No 
terceira parte respondi ao nobre rter.utado, a 
baRl&rão para ro!utal·o donslderações t radas dos 
aconteoltnentos polltloos do nosso pai~, · do 
estudo das tandenolaa do nobre .dt~putado, e do 
seu partido . (Apoiados.) Abl ni\o era preciso re" 
corr.er . a estudos de Tblers e R.éntUsilt. Risadas c . 

9 !lObre daputRdo reprodu~io hoJe as mesmas 

quo . passo a C!lzer desta parte do dillcurso do . 
uobre deputado. Oonfe!:ISOil que o seu partido 
politicó havia por· causa da lei. de 3 de Dezembro 
de 1841 incitad.o os movimentos que. tiverão lugar 
em 1842 em as provlncias de Mmas-Geraes e 
S .. Paulo, porlbe parecer essalellnconstitucioi:ial. 
Oonfe::~sou que o seu partido trhimphou . e entrou 
em maioria Am 184! . para A camara dos Sra • 
deputados, que de então para cá não tratéra de 
rt-vogar essa Jei e nem outras oontrQ que fallára. 
Oobonestou. p~rém esse proc!)der · do seu piirtldo 
com- 8 declaração de qua, --embora apoiasse 08 
ministerios que de 1841 para oã. têm dirigido 08 
negocias !)Ublicos, não pudera convencer esae.a 
mlniaterlos da neoeutdade da revogação Ja lei de . 
3 de Dezembro de 1841. . · · · .. . 

O nobre deputado p1)rt\m não comprebende que, · 
se era principio de . honra . do seu partido revogar 
11 lel de 8 de Dezombro; poderia-o fazér, vlsto que· 
tinha malorlll na carnara, independente do mhll&· 
terlo (apoiados), que ao mel\1)8 era do seu dever 
ln~oh~r .es11a revogação {apoiados), e tendo, como 
deveria ter, hlfluencia a maioria da oamara no 
miohtterlo, deveria e odoria corivence o n .. 
er o a ,o r gaç~ o 8-..lB:!LagllLeSBa I e • ___ . __ _ , _ __ . 

A AXphoaQàO do honrado. membro o.~té. longe ae 
ser satlsf11ctoria • . E' verdade que o governo deve 
tliri.glr a maioria: mas é . tainbem vordadtl que o 
tlsp1rito da mol~nla deve Influir u.o ROverno. 

Se, ootno disse o Sr. Marlnl1o, um doa compro
misllos do 8tlU partido 61:'11 revogar a lei de 8 de 
Dezen1bro de 18U 1or ua ell e os s · · 
lll!o procurarão infiltrar noo que dirlglão os 
r1egoclos do paiz, e~ta necessi~~~de para o fim de 
revogar ssmelha.ute lei f m sa não lhefil era possivel 
inllcular no animo dos gabinetes que fie succodêriio 
decde 184.4 a ll!lcessidade de!!ta revogaoão, como sus· 
teu tavão fortemente taes gabinetes como .flzerilo 1 
(A.plliados.) E s e é inconteatavel que o Sr. MarhlbO 

. e ü seu partido, llcompanhárilo, apoiârii.o ess()S 
gabinete~:~ até hojs, ·apozar de não pollerem obter · 
delles a rPvogiiQiio dessa lei, aP.ezar de não con
terem elle!i pessoas das op\mões políticas . Elo 
nobre deputado, eomo alle o assavorou, acho~me 

· al\torh!ado pa1'a concluir que abandonarão seus 
pri oci pios (apoi<Jàos ~. nllo apoiados), e que o. par. 
tido a que pertebct> o Sr. Ma1'iubo saorltlcou as suas 
partlcuhros convenienc1as a seus proprioti prln· 
cipios ? ( l'i v as reclamações, ) 

O Sn. Il.ODtuGuns DA Sn:.vA: -Era de!lejo de do . 
aatisrQzer aos senhotes, que querlào qUI) passasse· 
mos por agitadores. 

O Sa. Pl!:nmlllA :OA SlLVA:-Pois tlnhiio medo . 
de. p~!isár por agltr.doras polltioos, roalhando os 
seus prlnclpios? Se. entendião que a rellllsaoào de 
seus rlnoh lo11 tinha r s ie nd 

raz e ra, en ao sabiilo que se~lf:i prinoipios erh 
agitadores e revoluoion"dQs (muito-1 apoia<fos da 
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· esqtMt·da), e erão de inà fé, apregoando-os; mas 

86 entendião .o contrario, devião · pugnar pela 
realianção de seus vrincipios e se oontinuâl'iio, como . 
fizerão, a apoiar ·gabinetes que se oppunhào á . 
realisnção de taes pri!lcipiotl,· ·· autorisão-me para 
dizer que, c;»brando assim,. sacri.ftcâriio seu~ pr~n
cipios (apoaados) à .sua proprla convemaue~a. 
(Novas reclamações.) . 
. o sa. RooariluE~ Dos SANTos: - Temos mais 
de uma ve<: mostrado que não som(,s cortajadores 
do ·governo. Não nos provoquem u este res-
peito. · · 

O Sa. PERI!:IRA DA SILVA.:- Os sonhores forão 
os q_ue (>rovocarlio. Não tetibo medo da dis-
cussau. . 

Ou pensa vão na justiça e bondade· de seus 
princípios, e deveriiio, fossem q~aes fossem as 
circumsttlncias em que se achârao, porque era 
um ponto de honra, e por elle bavião causado 

.os movimento~ revolucir~narios de Minas e de s. 
Paulo, rocurar realisa.l·os, e se o mlnisterio se 
oppuo a, com a ·O, . . porque os. prtnc1ptos se 
não devem sacrH1car ás comoiodid~tdes passoaes 
(apoiado3), e em vez disso, uonfessão que sue· 
ttintàrão o governo. contl·ario a seus prioelpios : 
óu entiio, se . sa_biiio · que · seus principi()s . erão 
agitadores e irrealisaveis, porque causârão tantos 
wales em 1842, incitando os povos A desordem 
e Hedições, perturbando a ordem publica e lan· . 
çando mão das armas? (Apoiados; m~ito bem, 
muito bsm.) . · . 
. O proot~dBr d•' partido do honrado deputado · 
não· tem desculpa nenhüma, nenhuma· deresa 
(apoiCJdos), e .os proprios nobres d.éputado• o cou· 
fessão me-imO I ·. ·· 
·· O nob:re dep11tado declarou que · i'etlpe1tava, e 
queria que se respeitassem mu~uamante ambas. 
as camaras ql\e compoem u corpo legMuttvo do 
ll_a\z, o senado e a oamar" àos . Sra •. deput!Qdos. 
Entretanto, Sr. prolsldttnte, so bem que o nobre 
deputado ti.vesatt deoluradu no euu llleourso que 
pretendia respeitar o .11enado, . para que e\le rea· 
paltaese a oamara doa Sra. duputadoa, nu eou 
delfenvolvJmuntll aoa\laou o senallo,. mu.st.rou . que 
nilo lhe tlnb1 o respelto que o uobre deputado .... 

de~:olamacões orl\torlas, 01als propria.s de um pnlpito 
do que de um parlamento .••• 
· ÁLGVNs Sb:NHóRES : - Oh I oh l 

O Sa .. P.&a.EIQA DA SILVA :- Sim. repito, mais 
proprlas de um . pulplto, onde se trata de. mover 
os affet.:tos e arrastar os ouvintes, . e não de 
co.n vencer por uma discussão razoavel e positiva, 
que é a propria dos pal;lamentos,. o nobre de· 
putàdo exclamou que o senado · deQlarára que 
sótnoute abriritl suas portas aos dileotos dà sua · 
. maioria I . · · 

.O Sa. MARINHO:- E não é verdade? 
o Sa. PER~IBÀ JjA, SILVA : -- Não e verdade i 

não ; por ventura ella~:~ não se abrirão para. o 
Sr. L1mpo de Abreu, para o Sr. Fernt&ndee 
Tor~es e para o Sr. Sou~al. Queiroz f ( M ultos 
apo,ados. Troctlu-ss muitos apCJYtas. ) Nilo sil~ 
gritos e vozes dn maioria quo me Mo. do fazet• 
àrk'lpinr, não btlo de fazer di~er o contrario do 

.. qno sinto i hei de o dizer,. embora aos nobres 
deputados uão agradem minhas palavras ' tonbo 
bastante ootagem. (Muitos apoiados.) Poia se é 

que sómenta abriria suas portas aos dllectos 
politic~s. da . maioria, com? 11dmHt1o ·em seu selo 
fmmedratam'Jnte os Srs. · Ltmpo de Abreu, Fernan- · 
des . Torres e Souza Queiroz? (Apoiados.) Por. 
ventura por esse facto já não merecem esses tres 
Hlustres . senadores as sympathias poHticas dos 
nobres deputados ? Já não pertencem ·. ao . seu 
partido' · 

· Ar.GuNs . Sas. DEPU'l'Anos ~- Não, não. . 
O Sn. P.maEIRADA. SILVA : ..- .Só os · nobres depu-

. tndos não contestão que oão se fechãrão ns portas 
a estes tres senadores, e.ntão os nobres deputados . 
devem confessf\r flUe foi injusta a accusação de 
que· ellas só mente se abrilio aos dilectos da 
maioria. (Apoiadas . ) . · 

O nobre deputado quiz Rem duvida referir-se 
no f1lcto da li ullidade da eleicão de P&rnambuco. 
Mas àcarca destas óleições o nobre deputado vio 
qué apparecêl'iio duvidas, qM soLre as eleições 
de . Pt3rnambuco foriio .mandadas representações 
ao sooado e sendo · elle o · uiz om 

. untco JUlz pata. ar a sua. . opinião e senten
ça .• : . .f Apartes. ) Acabem o~ apartes, que eti 
contmuo. · 

O Sn. FRAl'IQA. LEITE:- Não 4 o juiz. 
O SB. PEREIRA DA SiLVA:- Mabárão? Deixiio· 

~e fa\lar 't . · 

O SR. FR.tNQA LElTE dà um aparte. 

o SR; l?Eà&If\A DA slr.vA.: - Mão, 'o nobre de-. 
putado quer fallar ? Eu o deixo fallar para 
depois eu .. co~tinuar. Porque se ha de estar 
in terrompeudo-me· para nllo dizer a.qü.lllo que tenho 
de dizer 'l 

· O Sa. Fu_NQA. LJUTB da um aparte. . 
O Sn. PEBEllu. DA. SILVA.:- E' o senado o unlco 

juiz ··da validade dad eleições de seus membros, 
tluba ·· o senado direito e oompetencla para co-

• nbecer se aa eleições de Pernambuco podlilo ou 
nilo ser approvadllB ; asshn como o senado julgou 
dever approvar as ele\oões de Minas e S. Paulc, 
julROU dever a.nnul\ar .aquallae.... · 

O Sn. Pmoro pm Ouv.u.ao da um aparte .q11e 

o SR. : .P;ãirl\.l"oÂ ' Sr'LvÃ:~ So o nobre dopatado ,
de& Aja faUau, peoa a pálavra e Calle ; nilo queira 
perturbar o flo da mluba argurnente.çilo ; eu não 
tive tre" dias para apromptar respostas para hoje 
fmptoviscw. (Rtfada&,) · 

O Sn. ~IAnnmo :- Isto são mlserla.s. 

nilo deve. se zangar com os nossos apartes; 
lhe oóoasiào para mostrai' a aua coragem. 

O Sa. PEn&J:QA tiA SILVA: ..-Não bs de ser o 
nobre deputado, nem ninguem que me ba de fazer 
perder a .· presença de espirito, embora me àchasse 
eu unico ~:~ isolado no meio da oamara. 

· (Trocao-se .diverso.s apartes que o susu;•ro nllo 
nos permittio ouvir.) · . · 

O Sn. PEnlnnA. DA SILV.l :-Fação sUenoio para 
11u ooutlnuar. Esperare\ Q,Uà a. maioria me deixe 
fallar. (Ftt~-se completo nlenc1ó.) . . . 

Qs nobres deputàdos, repito, sabem que pela 
conatituioão do imperlo o senado é competents 
pará declarar se silo validas ou não as elelgões 
dos seus membróe. Ora, se elle e competente, elle 
podia Julg.-r valldas umas elei~t, " J e anuul\ar 
outras: tte o senado, elltre eleições de tres pro
vlnolüli, ann\lllou a de sua p~ovlnc1a, estava no 
exe1·ulclo da · seu direito. (Âpoiado.t.) · 

·A . acouaaoilo de exoluslviamo âppllcada ao 
senauu por es1111 annullaotto· utllca daiS eleloõea do 
uma l'rovinula é a mais flagrante lnJastloa. 
E uem •\ oonvoalonte que na camlll'a. áoe Srs. 
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que podam recordár q11e ilas elolções de 18~4- a 
camara .dos c;;rs. deputados anoullou as eletçoes 
do Ceará , -'- ~ia . e Pernambuco , e sobre este 
ponto nada uesejo dizer p~>ra nãú ittit11r tna.i.s a 
discussão. (Apoiados.)_ · . . . . . . 
· o nübre dflputado nao só .fo1 inJü~to para com 

. 0 a+mudo; e faltou·lhe .ao devido restJeito, senão 
tàruberu fez sedali ameaças à existencia do senado, 
e á ,;ua propria segurança. Pensa o nobre depu
tado que; fQ?.•.\ndo ed"s ameaças, dt~ alguma ·~orte 
concorrerá pili'Q f~zer o senado recuar .a justa · 
ctm·eira que te111 seguido '1 Se fni esta o ponsa
ml'nto dó nobre deputado; engana-se redonda· 
nwnte. {Apoiados.) 

O Sn. MARINHo:- Não fiz ameaças, esta impro
visando. 

O Sa. PEREl~A. JJA SlLVA: -O uobre deputado 
diese que · a camara tios deputados deveria tnost,·nr . '' .. 

tiJbatêl~o: e que , se o !:lOOildo contiuu'lsse na 
carreira em que ia. , perigava a s.ua ex.ister1~ia a 
eagurança, e talvez éhegasse l\ tnate necesstdade 
de eet dissolvido..... · 

. O Sa. MARINHO : - Não disse. isto; este argu. 
mento tem rr.uito do mallciosll. 

O Ss. PEREIRA. DA SIL~A:- Nada .t&m de mali-
cioso; eu sou da melhor boa fé. · 

O Sa •. MARINHO : .:... Se se diz de boa fé, não 
refira o que ni\o se dlsoe. · . · 

O Ss. PERKIM DA SILVA:-Repotlrel as pala-vras 
do nobre deputado, donde se yê que dirigia 

.ameaças (10 senado, e que eu não estou lnven· 
tando ca~tellos para oõúlbater. . 
. O · honrado deputado dlllsé que a camara dós 
Srs. deputados · !le só mostrasse pacifica daria 
coragem. ao senado Jlllta oonUnu.nr na cartel_i'a 
que ]eva, e que o nobre deputado reprovâ ; que 
era ptec\so que a camara doa Sra. deputlldos. 
provasse que sabia combatar e repelllr o se· 
nado •• •. · 
o SR. PR'BilmtNTB: - () s~. de · ut.ado tom 

rma o. que fJ e amoaQou o aena o; ou. n o 
ouvi somelhllnte ameuQa ; se a. ou V Isso o teria 
chamado 4 ordem : euteudo que o que eHo dis:~o 
nAo era ameRoa. 

O SR. P&BEISL\ DA StLVA:- Nllo se p6de inferir 
outra oousQ do que. . • • . 

O SR. PtútatoENT&: -Avalie o O(lbre deputado . 
quizar , que ou •~s avaliarei e·omo entender: não 
ouvi ame!loaa ao sanado ; se ouvissa; . pnra 
ôlnnter o lugar que trté flli _dado pela camat•a., eu 
o tetia. chamado ã ordem. 

. O Sa. l?lllRltt.B.A nA: Stt.VA.:- Eu peço á.õ mesmo 
bourado deputado que declare se não repito sttus 
proposições. 

Disse o honrado ulentbro que era preciso que 
esta camata não tleaase quieta , e que antés 
mostrasse ao sanado que . tinha bastante coragem 
para o repellir (apoiados), que se o sellado não 
titl'ipi~sse carreira , petigavào sua a:(iatencia a 
segurança (apoit.~dos) , que poderia. àpparecer a 
triste necessidade de que jà · rallou um ministro 
de éstado, de dissolver-se ó senado. (Apoiados.) 

O Sa. M.uuwn:o: ·-Pudesse pensar como o niar-
quez de Paranagu4. · · 

O SR. Piía&KU11 DA SILVA: .:...E &8 não silo eRtBs 
p!!lft\lrall aaneaoas, o que silo? {Apoiados.) Pelo 
mono a. lnstnuaoõoa ameaQadoraa. · (~poilldos d H<fo 
aP.oiados.) . . 

Estou l>ersuadldo quo eatos ameao11s do nobre 
deputado nA<l ohegilo lltê o senado I (a oiadus) 

vadeoura que tem seguido . até aqui (apoiados), ·.· 
provando a!isim sua s~bedoriil e amor . do paiz. 
(A poiauos. ) . 

Estas palavras . do nobre deputatlo porém são 
inconve!'lieuLe,;, atem . de ittjustas; e· por outro 
lado d\\vó diz~r aCI nobre deputado que, se o no_bre 
deputado é tão aiiU\Dte da constituição como diz, 
como ê qufl jã enJC.et-ga a possibilidade da disso
lução d•) seuado, e em perigo a sua propria 
existencia, qtiandn o senado p!!rÍgàrá e deixnrá 
de existir unicam.ente quando perigar e deixar 
do existir a constituição politica que nús rege? 
(Apoiado.~.) . . ·· . 

Uma propósiçfio destas pódé dar nascimento a 
idéll.~ \'OVoluci<atatias. e anarchicas, se o paiz lhe 
désse importaucia. (Apoiados) E' uma proporçiio · 
desorgnn\sâdora da nossa suciedàde, é destruidora 
drl constituição do estado. (Apoiados.) Se o nobre 
deputado. crô quo a camar~ dos deputaLIOs de'Ve 

. . ' 
ca~naru ~ Pa1•a que não. respeita, e ntà ilmeaça õ 
senado ? Para {{Ue está a insinuar uma idéa. 
revolucionaria a anarchlca ? 

Um «nügo verdadeiro e 6incero da constJtuiqiio 
exigiria a sua completa .execução, e nuncfl aven, 
taria uma ldêa. qtte . não póde ter outt'o resul
tado senão a destruição .da mesma constituição l 
(A_poiados .) · · · · · 

DeJxe o nob~l) deputl\do . que o ~anado pense 
diversamente de::~ta canuua àcel'ca do art. 61 da 
constituiôãO do ·estado ; .· os nobrE!& deputados 
querem ter liberdade de o. entenderem como 
qtdzarem: ; pretenda qne sejn llvre á maioria dll 
eam_ tlra do~ Srs. deputados i nterpratr.r o a_ rtiRO 
eonst.itue\one..\ de uma. fó't'ma., e não são hl~ole· . 
rrtnUsshnos em .pretun1\erom s~bvrdinat . o senado 
A sua lnterpret&Q11o? Não . 6 tílo livre o .senad\> · 
como a c~ml\ra dos dnputados t E porque annulla 
urnu ele1çlo. estando no . sou direito, e entende 
um artigo coostltuciooal de mnnuiru diversa da 
que entende a . malorlu. da oamnrtA dós Sra. depu• 
tados, . há por ventara direito para ser o aettado 
censurado~ . e até . ameaoado em ·eu" àoguranol\ ~ 
exlateucln, e ootn um fu\ut·o de .diasolu M' · 

nn ores --o -pr IIG p o __ O-llU m__ o~~ 11 .. ,1!.: _esp_a
lhadt> na sociedade bra~Ueb·a turuar·ae ;h~ o mali .., 
Rilbv~rslvo das noss'\8 instltuÍoi'Sea; dlasoJvendo·aa 
o stJnado, tlisaol viela eat~ a con~ttltuloAo {appiado.t), 
de um otlso 1\u outro nilo ha mais do que um 
passo. (.4poiados.) · · 

O Sa. M~\UNito• . ...;..A eonstltu\çito doixou os n1eloa 
ara mOdibcar o senado : nosto !'loutJJo . é ue 
li o ; «) n e u n o a annra la • 
· O Sa. P&REIRA nA SILVA: :_ Sr. presidente , 

concluirei t~2:endo uma ultima consliloraoão: se 
to<los nós de\'emos efttender que cumpre haver 
mt.ttuo t'tlàpáito entre nós mesmQs, 'e u1utuo res
pe\~o e~t~.e as dua~ catl\1\l'l\S q\\e oompoe_ m o corpo 
legtslatt v o do p1uz , a11 palavras do honrado 
detJutadó tendem a retirar e!l&e respeito, a con
sid.e\'açiio, o préstigio a que tem direito a outra 
can1ara ·tanto como ost~ : a união dle duas 
()a!ltaraa fórtna. o corpo legisla ti v o do paiz , e 
não .é, possivfll que este corp<1 legislativo obtenha 
a estún9. e as ,·espeitos du povo se continu.a.r 
a !PPBt:,OOBr na u~mara dos Sr. deput!\tios propo· 
s1çoes t~o sub\fat'SJ\'Bs éomo ns que aventurou o 
nobre deptttàdo por Minas ; é verdade que .o 
nobre deputa~<? exola!flou, que com~ 11entpte im· 
provisava, d1z1a muttas vezes aqulllo que nio 
tlnba em mente : · se asslm fol, dóu de barato ao 
que ella disse, 8 k'etiro .o qt\e avauoel : e se não 
foi, meroola uma rospot~ta, e QUem a d1,ndn eatou 
no meu cllrlllt11, (0$ amigos político• do orador 
o cumprlmfltttllo.} · 
O l!!ir, .ro•ó do A••lil · 

pu lll o po u llh a; suQtentanuo a unU ·oonHtituolo • 
naUdade das medidas dtu1 lboompatibiltdades, 
apolusso . a propoata em dtsousaito. A. ·ratão q~e 
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produzia, de .flue SI) trata'Va dJ. uma restricção, e 
não de exclu1r, lhe par~ce nao poliet prevalecer, 
porque tanta ínconstituciolullidade hn na exclusiio 
do todo, como de partP. . . . 

Pareceu-lhe que o mesmo Sr. doputado flcàr<1 
muito agotliado porque o or1tdor disserll que ua 
occasião das elei~õe~ o demOnio entràv!l no corpo 
de todos .. ln-;iste poré~ riPate sentídn, e o amplia 
mais, affirmnndo quo o demonio entra no corpo 
não só d.ur11ilte as eleiçõe~. como antes ci~;~llas, 
e faz com que muitos indivi•iuos qUe receião não 
st~r deputados por uma prnvincia fazem empenbl) 
para s9rom presidente della. 

O SR. MouRA. MAGAt.llÃEs:-E' commigo 'f Se é 
commigo, digo·lh& que tlstá enganado. Fui tres 
vezes presidento, mas nunca pedi sêl~o. · 

O Sa. Jos:é DE Assxs:-Quam diz o quo quer ouve 
·o quli não quer .. 
· O SR. lVI. MAGALRÃES:-Tambem ha de ouvir. 

O Sa; Jnstl.: DEAssxs:-Tenho vida politica muito 
' ~ . . . 

oS~<. M. MAOALHÃEs:-Nem eu. 
O Sã. JosÊ DE As~Is :-Entrando para esta casa · 

cotnecei por oppór-me ao mintsterin. · 
Entende que tudo quanto o Sr. Marinho ouvio 

do Sr. deputado pelo Rio de. Janeiro é bem feito, 
porque elle devia tRr attendldo bem ã liga que 
formava (pot:to que não de princípios} com certos 
t~enhorr.e cujas oplniões erão diametralmente óp· 
pot~tas ; se não . tlyesse falto h;to, não teria dado 
lugar a que ectes senhores snppuzE!ssêm que pelo 
slm~,>les . raoto de crinjünctamenta defenderem o 
nalmsterlo paei!ado havia liga d~ pl'lnc\pios. · · 
. Qtu1nt•> ao senado, dac!ara que tudo . quanto 
dlt~se foi _prevendo o futuro. e qua não tratou do 
estado actuàl daquella eat:nata, nem mesmo de 
responder. a proposlçõe~:~ vlol,mtas e .ferinas que 
do !Alto da tribuoà do senado têtn sido dirlgidás 
contra a oamara dos Srs. deputados, porque 
têRl havido no iienado líluito raspeih\Veis oradores 
que têm tomado a défesa desta oamarn. · . 
. Pedira porém de passagem a um nobre sartador 
quo ao menos de certo tempo . paracé. tem querido 

· ter-··a ·fallz--lemb!"DÇa de estabelec~r f6rmás de 

Abreu deu o nome de · caricat!lra de governo, que 
proponha no s11nado uma med1da contra1·ia .ao que 
esti na conatituioão, que manda que as resoluções 
das camara11 1\ejão . to&nadns . pelt\ m•\lori~, e não 

· po\11 mlnoriB de Aélí9 membros. Entende que com 
I aro faria um serviço ao paíz. . . 

Se o nobre senador ·tem entendido; eontínúa o 
l'a l r fio a t e · e 

fa~etn com emprêgos, e oou1 dinhfllro, lilrei s6. 
mente que tendo elle tldo uma maioria nesta eusa 
filha dos sentimentos generosos, que elle não 
devia ter no rigor dos prlnolpios, pelo procedi
mento que aprlísentou, de alguma mnneit·a uão 
era elle o mais proprlo · para irrogar à injustiQa 
que teu\ lrrogadó, porque no seu ulthno rüinisterio · 
contou apoio de membros muito respeitavels 
desta casa, · talvez levados por sentimentos de 
generosi!}ade. Isto arn respostA ao · Sr. Hollanda 
Oavuloanti. · · 

Quanto. liO que disse o Sr. B.odrlgues Torres, 
eu querena que S. Elx. determinasse donde datão 
as matarias artifida!ls, por que houve tempo em 
que este Sr. ~Jenador e o Sr. Carneiro L oã(t fazlão 
pha.rte . de um pequeno pnrtidunesta o!Hllllra, a que 
li amavilo a maromba. e llessa oéoasítio sendo 
mlnllitro da corôa o Sr. 'l'ristão Pio dos Santos, 
daolaróu muito solatnnetnento que o regente não 
thtba oer~o e determ\ llado apolo (e nessa oocasii\o 
~dús 'VIrao que esse ministro se referia · ao Sr. 
..... odrlgues Torres, e ao partido d~ maromba), 
porqua não queria !azor ce1·te.s cohcessõos, porque 
118 Ue de dia O ~uerrea'llitO na oamara, de noite 

Acho mtiito .util a .recordação do passado para 
nos. guinr no presertte. . . · . · 
. Amda ba. um facto . que talvez haja na casa 
ulg~Rm flUe diga se é verdadeiro, e é que um dós 
mlmstt·,>s chamados pelo viscorulll de Olindt~ 
qua.ndo. regente, foi. muito guerreado na camara: 
m~s d1zom que terln maiol'ia a seu favor, se 
qutz~s~e fazer uma concessão a u1'i1. dos senadores 

. que hoje fatliió elli maiorias artificiaes isto e
se demitti>~se .o preili~ente da Bnhiot eu tão o Sr: 
Th•\maz Xavter Gareta de Almeida.. Se são os 
meios estes de ter maioria natural, euão artificial 
e~~oro que se me diga \ mas o· facto é · verda: 
de1ro . . · · 

. O Sn. 0ARVALa:o MinútraA :- Maior insolencia 
já~i~~e aqu~ um m~nistrll, qua.udo avançou que us 
mu.10nas orao paganas do orçameuto .••• 

O Sa. Josli: t>ll: Assis continua fazendo mais 
. . alguml\s consideraçõ~s oaste sentido, responde ao 

Sr. Pereira da Silva quanto à admissão dos tras 
senado_rQs em qM fallou, e co!lc!ue insistindo na 

A discussão fi~n adíâda pela hora·. 
· A ordem do dia é a leit.ura de ptojectos e in· 

dicações, é a mataria dada. · 
Le.vantã·sâ a sessão. -·-Sessão de f O de Junho 

PRESIDENOIÂ DO SR. OHICHORRO D4. <lA.MA. 

SUlllMÁRIO • ...,... ElC.podiel\te .- Projecto-do Sr. Nut1es 
M~achado sobre caixeiros · brazileíro.r.-Coti,i
t1Uaçl1o da discussão do artigos addiCivo.f 
sobre incompatibilidades. Discursos do.r Srs. 
Sou~a. Frcmça, Ferra# s França Le.it.e. · Vo-
taçllo. . ·.· 

A's 10 horas e 3/4. da manhã abre-se a sesdo, 
lê·se e approva.-se . a actà da antecedente. 

E1U'EDIENTE 

··· Um-.officio .. _do .. Sr. ministro do iolperio, re~ 
mettendo o do . preslden e a ·provnioJa-- o - l\" - 
ranllão de 2 de Fevereiro ultimo, uo. qual, dando 
pnrta de haver assistido · á oerem:onia . inaugural 
dos trabalhos sobro . a abertura do canal que 
· tem de communicar a!! · aguas do BaoaragQ · do 
interior . da ilha em que 88 acha Q oapltal da 
provincia com us do mtu• que banha a eosta 

· marldlonal da mesma Ilha, solicita um auxmu 
peeumar o em pr e. .-
A' segunda cowmlssi'io do orça meu to. . 
Remotte~se á commlssão de . conBtltüipi\o e 

pouert\e o requerimento do subdito poi'tugue:r; 
Joaquim Josb de Az~vedo, que p.eda ·carta de 
naturallsllção de oidRdão brazileiro. 

Não ba mais expedlénto. 

L~I'I'OR.l DE PRóJEOTOQ E lNDldÀQÕES 

. Vai á oommissiio de constituiQão . a indioaoiio 
do Sr. j"oblm; apresentada na sessão de 8 do 
corrente. · 

o Sr. Nune• :M:u.ohll.cl<>, entendenio que 
o povo reclama medidas de um interease mais 
lmmediato, de um interesse mals péssoal, me· 
didas que abrazileirisern mais o pniz, medidas · 
quo, se não puderem pôr os bra~ileiros em 
uma sltttnçiio muito mais feliz, ao menos o!! não 
oonsorvem . nbaixo d()s ultlmos estrangeiros, que 
lhes gnrantiio rueios mal~ seguros, e oattos de 
um1l tõubslstenoia honesta para si e . seus filhos, 
al>resenta o seguinte ~rojeeto de rosoluoã:o, <tua, 
lido, é julgado objeoto da dellberaoão, e V't1i • 
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· (C A assnmblóa gáal legislativa reRolve: . 
<t Att. · I,o As cas.IIS 'de negocio, de . qulll9uer, 

· genero que sPjn, nnci•1ilaes ou · esl.rang:enas; 
existentes e que Re abrirem de novo~ ai:! ~b

. teráõ · l1cnnça, tenrto pel•l · menns um ca1xe1l'O 

pelos tramites por ella estabelecidos, não se podia 
decretar incompatibilidade alglltna, e .aind.l hoje 
tem · série.s npprtlhensões a este· respeito. Entende 
qufl os 1\rgumontos tirados. dos arh . 32,, 96 e 97 
da constituiçü•> contra a. prOpQsta, têm stdo das-

. truh:ios ; mas julga quo se nãO podem dispensar 
os argumentaR th·adt>s dos arts. 95 e 8o da con
stituição, .qltt! garante os direitos do eidadiio. 

brazil.;\ro . · 
« Art. 2.o FiciiO i-<P.ntt>s ·do serviço activo da 

guarda nneional os caixeiros . br:1zileiro1s 
c< Hevogao·se as dispo:;içõe!l em contrario. 
<< Paço da · Camata dos doputndos, 10 de Junho 

de 1848. -?'Junes Machad.o. ll · . . 

O oradot sendo magistrádo, e ·vendo que · um 
-·brado geral se levanta no paiz a favor de uma 

lei dfl incompaLibilidadé!l . de magistrados! não se 
· póda oppór a ella, pot·qua esta 9pposlçao seria 

tomudà pelo lado do egoismo •. Rflconhecc que os 
pt·e~iuentfl~ de provia1cia, que os i nspectores de 
fazP.nda, que os juizes de direito têm contribuído. 
para que se levante este brado geral praticando 
couPas que siio contrarias ao hem publico. Os 

. O Sa. Ps~:BID!;;NTÉ pró põe . a nomeaça11 de ur,na 
deputaçiio para, no dia segumte ao em que Vter 
á' luz o serenisshno principe ou princeza cujo nas
cimento se esperl\, ir leHcitar S. M. o Imperador 
p<'l' este plausivel mil ti v o. · . · . · 

A camat·a declde affi.rmativamente, e o Sr. pre· 
sidente non1ê.a pRra comp6r aquell!\ depntllção os 
s.e~ui'"!~ef ~rs.: · · · • 

. dMv• ·nbarp;Rdores por sett lad•l fazem tambení 
.muitn : ba pouco . tempo succedeu nesta\ côrte 

Pompêo, Macedo •. Moraes Sartnllllto,, Carneiro de 
Oampos, Nuoes. Machado, Netto; Titàra; Rall?os, 
Pacca, Tosta, Mello, Rl\ngel, Paranbos, Pauhno, 
Paulll Oerquelra . Leite, Carvalho Moreira, Gon· 
ça\ves Chaves, Rezende, Li\lrnmen~o, Fernandes 
Chaves. 

um far.t•1 

• Continua a dlbin:ssão .dos arti~os addítivos á 
proposta sobre incompatibilidades~ · 

O Sr. Souz~. Fru.nQü. vota contra o artigo . 
a.ddtUvo porque não .sabe o motivo por quo ftcaró.õ 

prol<'(t•!r à-· üma parte, retardàu um processo. em 
suas miios por muito · tempo, até . . que outros. 
desembargadores ·viessem para n eamara. O resul· 
·tadQ disto fui agarral ·o um estranReirQ na rua e 
espancai-o ; . elle não teve vergonha de recorrer . 
á policia, e depois o masso de autos appareceu 
em conferoncia. · O orador . acha de necessidade 

· pata a classe a que perteuctl que estas riousas .. 
sejiio sabi•ias, porque é preci~o q_ué a t;nagis\ra- · 

· tura seja purificada de enti!s tão tgnobets, e que 
fa~em com que a nlasse toda da magistratur11 
carregue com-uma re~ponsabiUdade que não deve --í)l'ivados o R ministros da sua elégibilldade pora 

~éoador, quando fica a . porta r.berta para a sua 
elegibllldade çomo deputado. Os senadores nilo são 
nomeados pelo povo, &.penas o povo ooncorre com 
o seu. voto . apresentando tres ~and)<latos para ;a · 

. escolha do poder modet'tldor. que pôde corrigir 
·qualquer vicio quo bajn na elo\çii.o popular. 

. . Desejando que. o publico fique persuadido de · 
. que o voto da camura dos deputados não fot. 
. contrario l1 constituição, o orador paasa a responder 

àquelles senbureR que atacArão a proposta pel9 . 
· lndo da lneunstltuclonalldade. ·. · · 

O Sr. Ferl'az: Unha-se remettldo ao RilAnclo 
· ne11ta \testào · · o r -- · -

scuss o esta lel devia anteceder a discussi'l.o 
· da reforiDa eloltoral (apoiados), porque pôde dar·se · 

o caso de que, sendo certas ldéas consignadas 
na lei dn reforma eleitoral, veja-se immedtata· 
U\ente a. camara na necessidade de reformar a . 

· lel .de Incompatibilidades. Acbavn tambom qu~, 
attondPndo·se ao estado do palz1 BA devArla fazer 
o sacrltloio maior po:'islvel aoR resentlmentos r 

· · nsse em con acetona a, .e nR.o se 

ter. ·. . . · . . · 
· Entende que o. paiz nitc se . acha. nas oiroum
stan!)ias as mala rellzes ; julga que o nobre 
.presidente do. conselho teve razll.o quando dla~., 
que p.odia ter lu~ar no paiz a repercl\osão dos 
movimentos da Europa, sendo sempre m~o o piloto 
que nas époeat\ em que as tompestadea c<1stttmilo 

.. n· apparecet• em oertlia mares não · se acautele • 
Acredita que todos amAo a mon~rcbla, qtie nln• 

. guem duvida quQ a monarobia é uma necessidade; 
mas oito podem appRreoel' móvlmentoa sem ter 
por ftln a quéda da monarobla, movl~eutos que 

. I 

exigindo .não só · núilti\8 de&pezaa. como multo 
sacriflclo de sangue 'l O orl\dor continuando a 
mostr~r o estado do p1\lz, exclama :-Nilo ha uma · 
difficuldade ti\o. g\·ande etri obt&r·sé Um t~mpre~to 
na lnduRtt•ln ou no commerclo 't A. nossa mocldade 
não sEi apinha nos R~binetes dos mlnl itros para 
pedlr ompregos ? · ,Nilo temos uma t4o grande 

pudAsile nunca suppól' QUA e\la era o effeito de 
· paixões. Ju1~ava tl\mbem conveniente q\le 110 pres-
cindisse da tod1u:1 as emo.ndas que têm appareoido, 
porque 11 tribuna serve para na vastas discussões, . 

. mas p~ra o que siio tointteiosidadea, e pornienores · 
das le1s , é olla p,ouoo aulllcieuttl: urua emenda 
improvisada destrôé muitas vezes o systemu o 
melhor possíveL D eseja que a camnra so compe
netre do principio de que e sem~t·e infeliz retardar 
uma reforma que se julga con.vMiento, mas que ó 
tntlito mais infeli?. fazei'·&e uma ínnovaQão que ~· ex.· 
per iencia n iio· tem mostrado necessaria, e da que se · 

oom · pequeno11 venelmentos que nAo · chflg~o para 
Blitlsfn>tar as suas llecf!ssldadéê 'l Nilo tomos uma 
grande porção dà ofllciaes do exército nas mesmas 
elroutnstancias 'l (Apoiados.) Não vemos nós esse 
fiagello das accumulllções a.o t~af!so q~e os empre· 
~ados vl\"em ne. l)Emuda pela aooumulação de 
outros que nos insultão com · o · seu .fausto 'l 
(Apoiados . ) Niio vamos llii'idQ pela .corrupQà? em· 

·pregados de pequenos ordenados tambem msul-

. póde prescindir por algum tempo : r~fere . se I'Úist" 
parte a algumas jdéas C6rn do eysterna da lei, fóra 
do o.bject.o dn lei, que se . tem aJ)reselltlldu e~n 

. dlVarsaR emendas. · Pede que se attenda tl marcha. 
da algun<1 governos 1uamdo Sé tra tou de um o bjacto 
aamalhante, o cittl o que ~e praticou na lng\Rlerra. 
Acha que a camara so deve contentBr com al~utnas 
lnàdldaR, (lelxando está.'~ quE" não fazem o objeoto 
do projecto para ttlinpo ópportuuo, pl\ra dupoid 
qua oom mnduretn liA pensHr sobr·e ellas . . 

O . sau BllllliOlt> n este rosJieito pnrtu da poRIQilo 
que tomou em dunK llltf · · . 

a passa a l:io re .til! tu objocto ; sustentou na . 
cau qua, lieln que se reformNsae a conatltulQilO · 

tando a decaucia publ\ca (apoiados), b~ilhando com 
· as sU•is ioias como o onvallo de . Dario na ba· 
talha de Arbo\o T (:Apoiados.) Não sabernos nós. 
que o estado de bossas ftnanQas é preoario, que} 
determinado pelos desperdlcios e erros da admr· 
nletraçdo ?. Que a\ovano11 mais forte para as re
voluQõas do que o. mão estado de flnllnças de um 
palz ? Não sabemos nós que a oriaa oommercial 
se pôde tornar Ulals grava, e que o resultado ser& 
que nmttas fortunas deMppat'eQeràõ, que muitos 
braços 1\carâ.õ deséhl\>t&ganos T E tudo isto não é 
nlotna11to ptlta U1na desordem T Não sabemos nós 
qua empregl\dos ha. que ·ahl viveU\ na corrupção 
a tnalor po ... Kivil l, e q\lEI quando le"'ac:los por llcttso 

. QOH trJbunallS SilO GOttOl V idos T Que triinlstros ha 
· · • e o 

e quatldO fóra olnmil\l 
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Para demonstrar mais fac\lmente o estado me· 

lindrõso do paiz, o orador . demonstra qU:e infeliz. 
mente a representação nacional já não tem.aqtielle 
conceito que algum dla teve ; que ns .esperanças 
da população têm murchad'? no todo., . vendo-se 
que o.s deputados vêm à c?rte sómente. para se 
nrranJaren1 empregos para SI e para os seus, sem 
fazerem nada em b~neficio do paiz. E á vista 
de~te estado do . pa1z, pôde-se .. dizer que não 
exrstem elementos de desordem de que se podem 
np1·oveitar os. ambicioso~, ~o mando qualquer pre
texto 'l DcmatR, às provmCias do nort.eo estão em 
um c:;tado an~rmal ; o estndo d9: . província dA 
Pernambuco nao é um estado hsongeiro · nlli 
ambos os partidos estilo armados. . ' · 

Acha que ba uma necessidade de réformnr a 
!egi.slnç~o na parte que diz respeito ~· legislação 
jUdrcinr1a ; ma~ eotenrie que os prestdentes que 
os chefes de policia_ ni\o podom ser respon~~veis 
pelos actos arbitrarias _que praticão os delegados .e 
subdelegt\dos porque sa.o nomeados muitas vezes 
te_ndo·se ~m vistas as melhores infortnações. Não 

o mnl todo provétil a legtsl{lÇRt.l, porque aindà ' 
m ... esmo que se estabeleça a melhor legislação, se 
nao fór bem executada, appar~cerá o arbitrio ê a 
vlolencia. · 
. Vota _contra a artigo et!l discuss~o. porque não 

vê razao para. se exclun• um m1n1stro dé ser 
eleito senador o. não de ser eleito deputado. Um 
ministro que se apresenta candidato à senatoria, 
faz menos mal ao pa!z do que aquelles q11e . pro· 
movem a candidatura de outros. · · · 

A razão por -que ·os magistrados se apresonti'ió 
na . oamara é paaa obterem garantias q_ue de 
outro modo nilo podem ·obter. Um mag1sttado 
que nl\o b deputado nuncA póle obter lim aéCilsso; 
vê·so semp:re ameaç~idO cie uma remoção ir:-justn. 
para se dRr o eeu lu~ar a alguru deputado que 

. quer entrar na carreira tia magistratura • .Iufeliz 
é o magli\tradoque se acha nos remotos sertõe:i 
do Oeorã, porque elle serl\ sempre esquecido. 
Se o magi$tratto tivesse certe~a de . qua pela 
antiguidade obterln o sou .. acoesso, talvez \\ão se 
mettease em polltloa. Se . ao magistrado que 
fost~e eleito . rllpresentat\te da naoi\o nào se .oon· 

. ta~se na sua antlguldade o tempo ue e>~tl\ nn . ,, 
n\l'lnto, talVez nlto ·se apresE~nh\t~~e ctuirfldat(). . 

O orador ouvto exprobrar · ao Sr. Marlubo o 
havor folto liRa onm o lll,Jo ·. !.lu .· oa11a que · nilo 
o"mllllrtllha. ititelramArlta aLUllt ltlónt~. Ni\u julgl\ 
IJUe se pnssa maoulnr •> oarauttJr lle um. homem 

. poliUco . quando ellu et:l uma époctl sustent~t uma 
idõn, e pelo C"onourso de tnn\tas olrcU.mstnnoia~, 

' . 
'"'~llndroso do palz, faz o sacl'itltllo d•l algum 
Pflllclplo, o ado~ta a oplni1\o contrnrla . . · . · 
. I!tlnta~ on~io cénsurar o gubitiéte passado por 
não ter ~'hssolvtdo) R caltlara dos daputados. Entenda 
quo U!n dos rna~ores males quo poderia appat·ecet· 
no pa,z,ofllU.dJssoluçlio da catnarn.. (Apoia!!os.) 
Se o . rm01steno passado mon~ceu a suu uon.fianç•l 
o o sett apnio pela roarcba que seguio, . hoja ri\ e· 
rece os Reus louvt)rtH! por as ter retirado, porque 
ern mellwr qtte se rAtlrasse do que pôr o paiz ell\ 
couflagtl:\ção. (Apoiados.) 

Fallou·se contra õ s enado. O senado ó urn 
turno do poder legislativo que morece todo o 
acntamento da camara dos deputndos; e se alg·t\ns 
s~nadores têm maltratado n eamara doa de putados 
tlao deve ~llu . segl.lir este eic.emplo (apoiados) \ 
acnte.se ao. sonado, porque nii.o á pnSslVIll que se 
COllijlga cousa alguma t\rand'i a força UIOrlll de 
U!ll do~ ramos do poder legislativo . Estas discus· 
SOElS 11!\0 podl;)m ~er pt'OV'tlltOSUS na aptJCll actual 
9 tendetn l:lórneote a exacerbai.' os espíritos: deixe·a~ 
~ passt\do, atnbos __ os lados têm pecoallo; 'rruto·ee 

0 presente; a cam11ra tem uma gt•ande tnlasiio, 
\\ttu' grande res onSllbilid"de: ba vlolos e abusos 

q~e cumpre ex~irp.ar, é esta a reforma de que se. 
Df\O pód.e pteF!ctndtr, _ê e.sta a _nece~idade que se 
dev~ lltlhsfazer. Estas d1saussoes nao podem pro
duztr bem algt.ll'll,. entretanto q. ue co. m o concurso 
de esforços de totlos se p()derá fli:>:er alguma .COU!Ia 
de estavel. · 
. ~ Sr; ·.Fra•d.Qa Le.lte juigll inteiramente 
lllJUSta . S tmpntaçào feita Bo ladO . da O:lmara a 
que pert~nce,. de uno. ~er satisfeito os graudes 
compromissos que bnvll\ contrahido dentro dos 
quatro a unos que con!ltituio ma.iori a na casa 
porque nos. primeiros tempos da ~ua etttr~da par~ 
a c~mara o~ me~~ros do gablnote de então oppu-

. z.erao·se mut postttvamente no cumprimento dessas 
promessaR a q~a a _maioria estl\va 1,iga.da. Hoj~ 
as circutnstanctas sao outras, e por tsto o orador. 
décl.nra _que prestará . ao gabinetfl um apoio · de 
d~Hhcaçuo, e não du.vitla mesmo dizer . que estl\ 
d1sposto !l. compartt\har ct>m o gabinete toda a 
r.e~ponssbthdade que possa recahh· da su. a po-
httca. · ·· 
~c.o_mpanha o Sr. pt·esidente do conselho na 
. . . . . . . a nao 

tem os mesmos .direito · que tE!m o· cid!ldi'io. Um 
emprAgado pnhhco tem uma somma de deveres 
om . m~lt? mala nlta escala do que ·o cidadão : . 
seu~ dir~Jtos, como ~mpreg~do publico, estão por 
aas1m dJzer em muttos pontos su~p~nsos por · 
emquanLo. O St·. Moutil Magalhães disse que todo 
<-' cidadão tem o direito de pu~lil!ar seus pens~&
mentos por palavras e por ~scnpto, mas o orador 
n~ga que o empregado publlco tenha este direito· 
.elie não p~de s~:~niió fazer executar a lei, alndà 
que ~lia ~eJil algurnn .oOU>lQ desvantajosa ao paiz : 
U'!J otda..la~ tem o dtreito de ID?l:!trar que esta 
le1 é f)ermclosa, tem mesmo o dtretto de resis· 
te!1cia, que não perteitce a um empregado pu-
bhco. · · · · 

An~lrou·Bfl q~e fo~s~ o Sr~ Moura Magalhães 
que c1tasse as ~IspostQ~es ~e varlal\ constituições, 
porque · e lias dafferem mte1ramante· da nosRa. O 
pri11oipio Lh)miiiador das constituições da Alle
Ulaltba é o principio monarchico ; ahi não se vê 
~xl.l'l:lrnacla esta th visão sabia de poderes oonsa· 
grada na i1óss•1 oon;;tltulção. 

Dlz ue, !i& tem adoptado a pt~posta de ino~m-

desejos . do que para condescender eom a maioria 
da cllmara, porque por eHa 1\no se darà l\O pi\iz, 
como d,tls_tlja, um p•>der neutro que esteja livre 
dl\s ptuX.oes e dos mteres~el4 que n plllitfoa faz 
produzir. t;l Qlte sirva de verdadeiro. f{llrnnte á . 
ordom pubtiott e u~JB direitos Jndlvldu•iea do oi
daJIIo. Ha m uitoa annus qut~ estA lnthnan1onLe 

' I 
uma sociedade · civil sem uma tnnglstratura qt1e 
distribua. .. nnparuill\mente tL j ustlça a todos oR · 
mllmbros dessa suciedlltle : e t1:1ru Inteira cnnvlc· 
çtln llo que.11 poder judlciii.rlo enttA nós .não é 
Sollào UUt.l caricntura. d•1 poder judicial'io rual. 
Patl\. pt'úVQr o que ilCabli UI! dizer, pergunta Stl e 
p(ISStvt~t (ormal'·Stl . urü niag!strudo quando. desde 
ó bet·ço sa col'rompe a jovon mnglstmtura; Túdos 
aquelles que sabem o que é a sciéncia de direito, 
reconhecert\õ á.R diffict.üdadee lmmensas que tem 
a VIHIC.er um homem para chegar ao e~tado de 

· podAr applicl\r. o llli . âs Mçõa::; in oi viduaes i um 
JUVtm ou mn~lstr,adu t~rado da prlltlua constante, 
lftborlosa. e dttlicll do JUlgar os homens, es1.1e ma
gistrado nunca póde bom distribuir a juàLiça à 
sooieuade. 

O desejo de sE!r pólltioo tem feito orear urna 
magistratura ~nlitioa qua atn todo o paiz nãoha 
etHt~ado senão grandeiJ mall~S : daqui a oonstante 
Haeeasidade om que se tem 'VIsto o go'Verno do 
lut~r oum os.·. ma~istrados, daqul a necessidade 
deliHil.S. rt~moçõe~, romoções inci1nsideradas que 
tantos m~les . tên1 Cel~o. O orador considera sempre 
immoral O aoto pelo qual .O magistrl\dQ quo O 
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encarregado ' pela sociedade da rnanütetiçiio das 
· leis se apresenta em toda ·a parte· dP-clsma!'}.do 
coutra o poder, · decl.tmando. ~ontra a~ ·le!s•. 
e preterindo muitas_ vezes dtrottos de ct~adaos . 
seus adversnrio~. Não · lhe parecê . que · ,Isto se 
combine cum a moralidade de um magtRtrado. 
Convencido pois destes ma\es, · é da ?ecess1~e.de . 

O Sa. G~.wEs Rrne:zgo:..;..E~ quero ·que demonstre 
a necn~Ridade da disposlçiio. · .· . · · . 

o Sa. FRANÇA t.EtTR:..;..Nfio a roce.lo : .não vivo 
ds camara·. ~ . . · · 

o sà. GoMES Rma:mo :~Pois dotrtonstre. 

· de retnedial-os, entende que .o umco meto é 
a \ncompatibilil\ade, · a . orgli,nifii\Çlio do corpo 
de magistratura do modo que ~e'!e s~r · ;p.~re. q11e 
garânta a ordem publica e os dtrettos mJtvJduses. 

O Sa: FRANÇA.LttrrE:-Vou fa\lat• na disposição, 
jê. que o nobre ueputadó o quer. . .· . 

Pouco valor dá ao aq;tumento apresentado contra 
a ptóposta, fundado no art. 95, .ou 96 da con
stituição, quo dispõe que todo o ctdadão pódl) se~ 
eleito em · qu~lq~or . p\\'l'lA._ onde se a~bat.: A. \et 
das incompnttbihdades nao liga o culadao, ma~ 

. unicamente o empregado. N i~to estn. . o orador 
conforme com o que disse o Sr. prtjs1dente .. do 

. con!lelho. Que111 qulzer exercer o empre~o, s~ff~a 
as cundições estabelecidas na lei. Esta dtspos1ça.o 

' a t m H ·COI ltu . 1 · 
CouAidb~a os artigos dA CCit'lBtituição u~icar:non e 

como ibt1BAS que · tê.in de ser deR.envol v1dns pelo 
corpo legislativo. As leis que A:itabelecel!' o modo . 

· de praticar, de executnr estas t~es.As nao podem . 
. ser taxadas de contrarias é. con~tttmção. . . 

· O SR. GoMES RIBEIRo :-E' minbn idéa domi· 
nante. . 

o Sn.. FaANQA. L~ITE lembra que na Inglaterra 
88 hWJmpatibiliriades f!Stão GStabelecirJas em tão 
grnnde escala, que um empregado da CR!!B . real que · 
tem uma hbrn est~rlina de ordenado por anno, que 
niio so recebo, faz pllrder immediatamEinte o 
assento na ~·tmara ao deputado que · o tu:eitar ; 
porém, de todas · as incompatibilidade~:~, nquella 
qul3 o orador julga ritai~ necessarla e de maior 
vantugert_t para o ~ p~i.z ê a dos magi."trados. Qu~r 

absolutu . • •. 
O Ss ~ MENI>Es DA CQNHA:-Era m~lbor. 

· O SR. Fl\ANQA. LE\T&~- •••• porque quer crear 
dé. novo o poder judicio.rio no Btnzil. e para leso 
esli\ disposto a votar pc•r todas as garantias a· 
vantagens a favor da magistratura, porque na 
sua opinião não. hn. vantagem que . compense . uma 

. verdadeira magistratura. . · · 

. Não segue 1\ opinião rlaquelleA que dit;am que na · 
constituição não se deve tocar abso\utameute ; 
antes da doutrina contrnria lhe parece que re. 
sultão muitas vantagens. Em política as verdl\de~t 
não são eternas. e nl\\ltas vezes R"' aircumstsncins 
axJgem qUO Uma verdade eRtabelecld!J> . no· codigo 
f~nuamenta\ se mod\ftque ou se ~xphque por esta 
ou aquella mnnelra, e se . o corp~ legl'!!atlvo não . 
tiver para iAso o poder necest~ano, nao baverà .. 
recurso. Nll con<tUtulçilo existe uma reforma, mas 
o or&d!il' pede ·. que so coosideri) · a · dHTerençá que 
existe entre ease recuuot que deve aer extremo, 

A!(Ora rospon.lerei (corltinú;\ o orador) ao sr~ 
- Gomes- Ribaito : elle .. falloll sobre. a . dissolução. · 

da cnmara. 

. e a sua oplnltio. .· · · ·. · . 
· Nito comprtJhcude n. divisãO, a lndepoudentla do 

. poderêR pol\tlcu!l, quando rnnmbroa do poder il;l· 
dlciarlo 6 do poder executivo, a quem e11tA locum- . 

. bldn a exectliJtlo, po<lem entrar na confécçilt~ das 
mesmas lei11. Ntlo lhe parece posslvel que . c:on · 
\h\ue a anomolla de serem Etxoouto.raà das leis 

D\Q Catnara . do empregadOR pub!ICOS nito Ô 
aquelln quo na oplnll\o do ondur pottsa dai' um 
V•lto eonsc\<inélotm contra o poder. Em uma tal 

· cl\mara o voto uo pnvü ó multa~• VflZGB Hlnilido . 
O qtte ó Cello til\& 01\l\\l\\'l\S dos e1npregados pu\l\\cus 
da Frauon' O que é feito dessa mal11tia que là se 
oprl'seutnvn para ju~tlficar os desvarl?s do pouer? . 

o a mnndiwn 'l 
· O Ss. Ont.~&s Rln~IRO : - O· mesmo aconlaoe 

uosta. fitlll tautbsm ndo ropre!4entll o paiz. 
O Sl\, l<'BANQA Lt-~tTE goalo. mu\tn do <~oüf~H'tl'\1\r" 

sé em mntet·ia da gúvemo com o govt•J'uo lt\glez, 
porque tem t\ 11au f1ivnr 11 rJx.perlonCill dos secttlo<~, 
e a su~ h\stor\a ap'Cesilnta \1íl \nfl'lnt~\1\ tln\\e 011 
m11smos mu.llls · por . qUé · Ui111 puliSl\do muitas 
llll~Õeá, e que por nós talnblitn ten1 passado . Mas 
elles têm chAgado · a r t>formnr, não o pei-lsoal, uaus 
a legislação .;.inglozn. Là ó subido, que li cnmam · 
nM so CllOlpol:) de empregados pubhcns. 

O Sn. I<'lilaNANDEF.I On.w.a:s: ~'rotn 70 otnpriigo.dos 
punti\lOS. . . . . . 

. O Sn. FHA.N<;lA LmtTE:-Maa síio 500 oH membros 
dl\ ca1uara,. enlr!ltaoto .qun, sendo nós 10!~; eut\tu• 

. tnóR 58 empl'eg~dos pub\loos. 
·· O SR. Goiiin:s Rimcmo:-Logo, ll&ta oamnrn deve 
aor dlsMI vi<lth · · · .· · · 

0 Si\. FRAN<;li. LRIT~:-NI'ío nstóU lnnl(a disto. 
Não eHtou tltpti púr pt·olt!flQI\ti do gu\lllrtw. Nl\o ó 
o . ((Ovorno quo lllf.l póz ilQUl, n~on'l ,, pal'tldo •. • , · 

nós. 

. Penal\ u nobre deputado que me faz algum mal 
· 1\ dissoluçilo desta carrrara ' · · · · . 

O Sn. Glll\lll:S RtB&iao:-A queattio não é esta. · 
o Su. Fn~N~A LttiTJ~:~Se eu :rião tlvor ocoaslão 

de fallar outra VAZ aqui, outro vi~à por minha 
provlnci11 . qU•>. dosampanbe melHor este . lugar do 
que eu. (Nilo apoiados.) . ·. . · · 

· O Sn. GoMER RtDEIRO:~'Nào ó essa a questão: 
são as conveuienciü8 publicas. · 

O SR. FnANQÃ LEITE: ....;Eu vou lâ. 
, en ol'es, a \ ~St> uç o a t· arnnr~ n o me 

pódfl fazer . mal algum, na:n me pó le ser rnesnlo 
tlstranhn, . porqlie jâ. pn.~se\ por .,m pareear de 
comtulssdo, que mu botou para f61·;, , .•• 

O Sn; GoMEs R1~ttmo ~-Foi p e11 ~ l. 

O SI\. FnANÇA. LRrru.: - •• • o ~, · Ir uma d\sso
luc.''~· fl.U mdl) · apt~nas tlnhamo~ faltado sobre 

O 8~ .Fii!l\NANDES dnAvÜ:s : -Era bastante. 
O Sn. l"nANQA L~rl'E: -Por consequnncla um!\ 

tli :~soluol1ll uiiu mo p6J•I sor e11 trat)hll. . 
O. Sn. Al't~t<lll>: -OollsoliHto cnitll''ll lgo. 

o Sn. I•'uANÇA r.J~lTE:-.Mas nJln sllrei ou Ql.lfl· 
\onve õ holliêm . r\ e e'ILI'Ido qua levaot& a voz da 
\tma 11lta poil iQiio parn d esam'edltar um rnmo dô 
corpo lllgi!llfl.ti v o ~ não aerai eu que louve o bo· 
mem de e!ltado que Rll astlent~ nos conselhos d11 
eorôn,. que procure dopreeiar a um doR ramos 
do poder ltlglslativo. Niio, de cel'to: esta. lingua~ern 
t!lUIC'l me ouvlstfls, seuhot'l:ls. 
. O ~R. GúMI.l:s Rm1.m io:.-Està lndeando . . . 

O Sn. FttANÇA LÊr~ll: : -Estranho <tUe no senado 
hont l)n~ c<1Hucados em alta posiQão, homens de 
estado, l~vantem . gritos co11tra uma parte da 
rHpre!lentnçdo naoion~.~l, e. proout•em depreciar o 
corpo tlEJ ttUfl fazllttt pitrte. . .. · · · 

O Sn. UnM~.ts ltm~.txao:_;Oâ o 1~ mà.':i fadils ba. 
. O 8n• FnAN~1A Lltri'.m:--Aqul Mm havido res-
polltll ~ provOótldlis. · · . · · 

o o a quem me aptasen e e~emplo e 
Ullia oamRro alta . tr~tar ootn tRuto desprezo a 
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SESSÃO EM' 10 DE JUNHO DE ·t848. . . . 2t't' .. 
camara baixa~ como tem feito o senado, sénão 
em tempos difticultosos... . . 
· o sa. FERNANDES CH~Vll:s:-Não ha tal.. 
o SR. Go:a.ul:s RtBEIBo:-Entre nós as camaras 

são iguae~. Não ha can1ara alta. . · . . 
o sa •. FRANÇA LEITE :-ChRmo o s~nado ca· 

marli alta, porque estã no eampo. (R1Sadas.) 
Foi;me muito dolorosll, Sr. presidente, quando 

tive de ler estas proposições lançadas . no se· 
nado ... 

o Sa. ÁI>íUG[(): -Algumas são tão verdadei-
ras I. • • . . . 
·o sa. FaANQA. LEITE:-.... principalmente . 
enun~iadss por homens cuja posi_ç~o !JS devia 
tornar maiR considerados. Por fehctdaae desta 
camara. tivemos então um. membro no s'lnado 
.qUA. pnrtilho. a nossa opintão, que respodeu de 
alguma . marieim o 9ue devia, a. esse .. seMdor 
in<lOIISiderado : elle d1sse QU(I s? vto nm e~emplo 
de se dissolver a camara por mottvo de nulhdade~t, 
mas esqueceu-se e .o. ro e . _ . · • . 
no. Frunça, quando m1mstrus altamente crnnmosos 
quizerno sacrificar a cor~a. 

o SR. Gol\it!:s RtDEIRo:-Ainda não fui sàt\s , 
ftJito. 

O SR. FaA.NQA LetTE:-0 que quer? Quer que 
eu descomponba? Não sirvo para isso. . 

O SR. Gor.~:gs Rimuao: -Não é iãSO o que eu 
· q~~ro • . . _ _ __ --· . 

o sa~ FRANçA LEITE:...:.:Não- ó posàlver que : eu 
me retracte dós m~:~us votos, nem que desconheça 
a decisão da mait>rl~ . · · · 

Sinto muito qua no senado se tenha procurado 
-de .alguma mllDHirà. destru~t· o pt:f;!Btigio que dtwe 
ter a corôa com a declsao 1~ havldti sobre a 
eleioão de dous senaltorea por Parliátnbuco. Ntlo 
reconheço 110 senado o poder de . uonhllUI.'It' de 
eloições. · 

O Sn. GoMEs RmEIRil:-EnLilo nem na camara 
doe deput.,dos. · 

O Sn. FRA.NQA LnJTB:-Maa ae o aeuàdo quer . 
usar d\)ate oder, deve fKZill-o d" manatra ue 
n o JíOD a a cor a em o pos ó o. . , . . 

. Decl"ro nos nobres dep11tlldos qaut muitos don 
4ue votnri\o por esse parecer 010 honrdo. oom a 
Rlll\ nutlsade : mas aa ··· I)U f\:lstll'l . oonselhelrQ da 
tl t> l'óa. ritlo erilu os orlados do lmper11dor que 
vntavtlo pelo parocer . Votarhlo ni\o !:'findo orlado11, 
•••as sanilo otiadus, não votuvão. N!lu tJr4o tulll · 
lltHn os conselheiros da lloróa quo 1lavi\o . ~teme· · 

A.. ctUniÜ'a sabe quanto os ingle2'.08 sabem ll'llnter 
n sua liberd1\de, o 4ue o governo lnRiez em tndos 
oll . tem pus procura .. satisfazer a oplnll\o llem 
desenvolvida llo .pRiz. mae tambem sabe quanto 
os lngleztiR respuitao a aorõa; Nilo ba exaruplo, 
a \aào wer elli tempos diffioeis, de algu.oi oonse· 
lhairo da oorón se ~~ppôr da alguaul\ maneira contru 
ella. 

O Sa. Gó&s:-lsto não tem paridl\de. 

O . Sa. FaANQA. L'EITu::-Â este l.'espeito apl.'e• 
seaatarei um exemplo. F ú){ em uma tRvert1a fez 
uma sauda no povo soberano. Referindo .este 
fa()tt> ao rui • . elle padlo ao ministro que lha 
troux~ssJ n lista dos conselheiros privndos, é 
com a sua pt·opria milo riscou. o nome de FolL 

O Sa. Gótr.s: -'rem muita analogia I I l 
O Sn. F'BANQA LIUt'rll:t-Aqui os grandes llo im• 

perio votdo uontl'a a corôt~ : aqui. os quo sé 
!HH:Itão nos seus constJlhos são aqutJlles que com
promeWnn o · governo do pa.iz , sào os 4ua .votào 
cuntro. t~lle, e poem em dlffiouldades a corOa. 

TO~o.t 

O Sn . . FRANÇA LElTE:-Eu entrei nesta dis
cussão _porque os nobres deputados .a ella. me 
chamãrao. . . 

Eu respeito o senado, mas digo que não co. 
nheço nelle o poder de conhecer das eleições pela 
cunstitulção, e julgo que a decisão do senado foi 
n~amente censuravel. Digo isto como cidadão, e 
nao ~omo membro da camara. . · · 

· O Sa. GoMEs :Rms:xao:-A sua opinião não é 
liberal. · · . . 

O Sa. FRANÇA LEIT&: -Não tenho necessidade 
de dar prova de liberalismo: a minha 'Vida desde 
a infancia me parece prova bastante. · 

O Sn. Tos'l'A.:--.Mas âs vezes . a gente estâ 
olhando para um lado, e rema para outro . 

· O Sa. FRANÇA LEITE~-Amo muito esta fôrma 
de govurn•!. Não quero que a CRmara ultrapas8a111le 
os limites necessarios pura a felicidade na nação, 
e Hi\o quero tambem que o poder invada os li
mites estabeiHcidos pHla legislação : julgo que só . ' ' - . . .. 

circulo prescrípto pela constituição, e que !:!6 póde 
ser betil mantida esta liberdade pelo respeito e 
consideração á coróR, e pela Btla porpetuhlade que 
tanto desejo, como dosej<:> a perpetuidade do corpo 
legislativo. Bem vê pois .o nobre deputado que 
não de11mlnto os meus princípios. 

O Sa. GoMEs RIDEiao:-Mas o fim da sociedade 
nã•) ó a liberd11de. · 

O Ss. ~,a.\NQA LErTE:-Então é a escravidão? 
O Sa. GoMEs · RIBEIRO :-E' a ·felicidade do 

mnior numero. 

O Sn. Fru.NQA LKlTB :-Da boa combfuuoão da 
autoridade cotn a liberdade do11 aubdltoe é que 
resultua feUoldad& dos cidadl'loR. Essa. comblnaçio 
nós 1\. temos, o que f~&lta é fazer com qu" aeJ1\ 
tliit facto vt~rdadeirt>1 c é porque ténho suatontado 
RQUI oplulõt~s,. jt\ de~rendondo oa direitos do povo, 
e lt\ duCAndendo o prestigio e conslderaol\o d.a 
curo a. (.A poá(dos, muHo li6m .) 

Bem vó pola o nobre deputado ~ue nilo quero 
rotornaar o eonado, mas a eleição . Eu quero tlrat· 
ao pnvo a oletollo do11 senadores, .e ~êl~á ao poder. 

trulr o preaUglo do senado. 
miRo• .. 

Oor.oluo votando . cnntra o ~ · ~. e a favor da 
fllllunda, quo mndlftoa a sua 1osição, autorl· 
111\lhfO 11011 tltlnh•tros de estado .·ara serom VO· 
tntlos pullill pruvlnclas onde. rtlSldem, ·ou onde 
forl\o ua"oltloa . Quer que os senadores que 

prl!sentom lnturosses llt! locahdades. 
O Sa. JoBIM ceda a palavra para se votar. 
Prooede.se t\ votBoilO. . .. . 
E' app1'ovad1l Jí~r 45 . votos contra ~. Rl\lvaa 

a<J emendas, o arttgo addHivo da oommu&àn que 
dlz: tt Os ministros de estado durante o exerolclo 
doste emprej{o, e seis m~zali depois de dewlttldos, 
não poderáõ ser eleitos senadores. » . 

São approvadas a primeira e segunda parte 
da emenâa do Sr. Marinho que diz : «Excepto 
pela proviucia de . sua naturalidade ou · pela em 
que .resida. l> A S• parte «e por aqttelln que o 
tenha eleito deputado por mnis de uma vez » à 
tlljaitada. . . . . . . .. a· 

Approva ·se a parte da emenda do Sr. omes 
Ribeiro quo applica tios vice-presidentes em 
exeroicio ·.as disposições supramenclonadas. 

o Sa. O. BA!iTOS requer votação nominal 
sobre a patte da emenda do Sr. Porelra da 
.Silva· que abole ó. subsidio . dos. deputados. Este 
l'l!querimento é rejeitado. 
· li:' rejeitada }>or 42 vo.tos oontra 2"1 a emenda 

o 
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dapútados aceitem empl'agos ou graças do go. 
vertto. . .· 

o Ha. GOME!~ RIBErao:-PallS•)U o piio-da-ló. 
Votüo ape11as setl) membros a favor dl.l emo~da 

que abole o subsidio d1~ dep~tados. 
As outras emendas .ficau pre]udlcillia!i. 
Julga.s6 finda 1;1. segunda discussdó do projecto, . 

a passa para · a terceira. 
Eutra em discus\.oliiO o prujecto . n. 15 deste nnr10. 
O Sa. C. BASTós propõA urn reqneriménto de 

adiamAnto, que · não pôde ser votado por não . 
haver .:asa. 

O Hs • . P~tESm~N'l'R. di\ para órdem do dia 14: 
às 11 botas di!:!cussiio da prc1post" s.óbre fixação 
de forças de mar, e ant11s e depois di~cus~ão 
das resolu<jões ns. 15, '7 e 5, todas dPste ahno. 

Levauta·Sé a s.essão ás 2 bor2s . da tarde. 

----. ., .. :;..---
Sessão e111. t 4 de Junho 

PRESIDKNCIA. DO SR. CHIOHOR\\0 DA. GAMA 

SuMMARIO.-Expe{liento.-Rejeiçlio dt~ .tnaa pensllo. 
~Ordem dn dia • ..-..Fixaclfo das (orças àe mar. 
Politica ge,·al. Díscw·sos dos St's. Eu.3't~bio àé 
Queiro:t e Lisboa Sfirt'ci, . 

A's dez horas · e tres quartos da manhã ubre
se a . sess1\o, lê tle e approvo.-se !! __ acta da ante· 
cedente. . · · 

ltXPEDlENT& 

Um officlo do Sr. mini.slro do lmperio. com
rnuuicRndo que S. M. ·o Imperador receben\ DQ 
paç(l · de s~ . Ohristovão, p~\1\ ·uma horu da tar~e, 
no dia immedinto ao do no.scim~nto do principe 
ou priuctJza que ·S. M. a hnperutriz der à luz, · 
a deplltaçàQ deàt!\ c~ruara.- Ftca a camura in· 
tairada. · . · 

Outro do Sr. ministro da juatiç~. remettendo o 
requerimento documentado, em que Franciàéu 
dos R<'!is Nune11 Oan1pello, e:mrivito da ehancellnria 
da relaçli.ú da provinc:ia de Pernambuco, , __ pode 
que se faça extensi'lo àquellu relação o alv1m\ 
Je 9 de Julho de 1810, que U.lnlldou tranRitnssem 
p!!lll ohancellaria da CÓI't(:l as s!llltouças do~ juizas 

I ' ' • ~~ t ·~ I - ~ • 

civil. 
Nilo h a . mala expedientõ. 
li'H;a adli\Llo por se pedir a palavr111 u parecer 

dn commlsíuio da. punsões e ordenados, quo ct•ill\lue · 
que stl hl\o appruve a pausãu annual dê 800$, 
ctnlc\ldida p()t' deet·eto de 11 dé Dczt•mbro da 
1~41), ao \liuo-almh·•mte reformado ~'ranci~o~co 
Mnria Te\les em lena reomneru li.o de sous 
BUrVl\iOB; 

E' appt·ovado outro parecer da wesma com· 
mls!:lãó, eoncluindo ~.tua, so não apprtlve a pensão 
unuua.t de 6QOS, cuucedidw p()r decl'oto de 80 de 
Juubi> de 18-17 a D. Therez" ue l!~rh~~ Pet't3íra da 
Ounha, eru ramuneração . dos serviços prt>stutios 
pot' seu finado marido . o couselhelro Antonio Luiz 
l!,i ueh'a Pereil'a d~:~o Ounha. · 

. . ' . ' . B; 
Fabio, Furtado, A:lt~ncar, Saboia, Batros, Nas-
Cituouto, PoulQêo,. Marcos, 01unairó do Oaulp•)l:l1 
Grnclauo, O. Bastos, Netto, Peixoto tie Btito 
Víll)lla, Faria, Nunes Mac.hado, Mt~ntles, 'Utbano, 

. Alll!l4.ucrque ll . Mello, Titára, dasudo, Ft~rraz; 
AptlglO, Euuardo, G. Mat·tius. Wandlll'lt~y, Tost<1, 
Otu·vu.lho Moreira, Olutné~l.e dLls Hunto~; MuUo• 

' · • "' r . , . 

HoU•Illll , Muu.iz l3t>rt'ulo • Gomes de MatWZ(Js , 
Paratthos, Uos~u Pinto, Ooni)Uivoa OhllVtH:~, Go!.loy, 
OhrlaUuuo, Pinto dtJ Carvalho, A~:~sis AlliHlidn, 
Va,;<lollctlllos, Paulo Oeryueira, Miirinllo. l~'tlllôhi· 
liimo• JL•Sé b'elilliano, Pedro Oetqu6lra, Mello 

Franco, Quintlllano, Getulio , G6as, Ottoni, · 
Alvarenga, Rezende, Ramalho, Jobim, Bal'oel\oa 
a Fernandes Chaves 1 total 63: e contra, o Sr. 
França Leita. ·· 
. o Sr. Ród:rfgucs dos Santo• dllseja 
saber qual o ·andamento que .se tPill dac1o é estes 
parecoras rle commissào, se o Sr. presidente terll 
de m&ndar commnnicar ao governo e ao .senado · 
a approvãção dada M . . parecer que se acabou de 
votar, ou se se limitará a mandal·O guardar no 
arehh:o da cnmara. · 

O Sn. PRESIDENTE:- E11 mando examluar os · 
· estylos. · 

o sn. RooRlGUES Doli :SANTOS molltra a lrre• 
gnlaridad~ do uma facto ultimamente bavldo no 
senado, na sessãô de sabbado, .com a pensão 
que nlli se. approvou. No anuo pae!>ado a camar" 
dos deputados reprovou essa pansiio, . entretanto 
a camara tert\ de ·occupaNie novamente dessa 
pensà')• porque nesse anilo foi approvada no 
senado. Para evitar pois que a outra cantara 
tanhtt o trabalh() de discutir materll\& qlie jl\ roriio 
rejeitadas na eamar'' dos deput~tdol!, pnde que 
tambe.m se commutliqu11 ao !!enado et~t&lí fiii!IOIU· 
ções que a camnra tomar. 

o Sr. F~rru.:,. entende que o senr~do pótle 
prop6r qualquer mtJdida embora nilu tenha pas.
sado na earuara. dos deputudos, e por lato lembra 
qut~ seria mdhur qull taes teeolllc;õus B()bre 
pensões que vierem do senado,. depois dn . seore
tar1o_~_~ar. todo:i . os t~sclaraolmentos posalvels, · 
vão a uma cotutnisslio\ A oommlssilo · n4o tem 
n1ada que dlzer senão ...,. não se pôde ap1írovar, 
porque já houve uma resolução da camara a este 

. tllspeito. . . . 
·. O Sa. · PaEaioENTS acha qu& o. que prGpõe o 
Sr. Rodrlguus dos 8antos uilo. pôdt1 ter lugar B6trt 
uma indicat;ão; mas o qlie propõe o Sr; Ferr,•z 
pó de ter · independllnte dê ~otaodo da .Gatnars, 
e pur isto adnptarà . o expediente leu1brrodo pelo 
Sr. Ferraz. 

o Sr. Roc.lrJgue& do• Snnto• Julga 
quo para serem os ptojectt~ll qua vlal'tllil do aenndo 
remettidos a um& collintissil{•• é intJiaponsavel 
umu vutllçào da casa, e por · i;~t.o pode novamente 
qut! se c\ê conhecilu~Jnto ao lli'UI\do · daqutllo que 
1w pal.lsou na oasa, o quu ettt& nu arblt.rlo da 
tne~:~a. 

O SR. PnssiDEN'rlil acha que a nllllhor niio 
adoptur n~edida alguma sobre a mataria 1 ui\o · 
diz que haja . h1uouvtmioilte e tu comUIUnioar•se 
ao ~eno.do a taaoluçi\o da. ClltJa sobre qualquer 

. prO}llc\o: mas podllndl) o se1lado estar ou não 
estar por e~>ta cómu1unica~no, simdu f·n\i\o inum 
e~:~tn t.nedida, · ul a . qua uilill.tor seria quo se 
apresen usse uuH~ mttca.;uo que se Jll gi181Ul m ·us 
ctmveniente, para sobro tJlln u oamara totnar uwa 
dalibal'~QiiO~ . 

() Sr. Fon.•eh.•a Ponnu. ê dé opiniilo que 
SP deve ost!\balecer um novo eslylo, e é l)\\e as 
pensõt~s eej1\0 rejflita.:ias poa· 1Hn ucto ll•gl.s\attvo, 
assim cou1o são approvaàas ~ o 4ue este aoto 

· · · s dua c r a. 
O Sn. PRESID.Il:NTii: ponder:l qtlc), á vist11 do q,uo 

Bl.l . ~em_ dito, é melhor m;perar que haja uma 
lnd1oaçao p:trtl so tomar uma medida · t~obre a 
ml\teria. · · 

ORDEM DO DtA 

Etttr11 em discllssão o seguints projecto de lei : 

pül'll 8 c.JiScUStlllO l\8 obl.ltH'V•li,)ÕtlS qUfl fotem ne
OilSSQI'il\:4 aobru a propoHta do I>{I•Vt!rtl(J, tbando as 
for\)a~ dl! mnr ptíl'l\ o anuo finalHlElii'O de 1849-
11:300, e aguardando u\tllrioras htfun.uaçõ~s que ôS 
debatus p(ldét'ilõ turth.\1' UllCtiS!.'at ial!, u qUtl llQU\· 
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. SESSÃO EM 1f DE .lÜNhO DE l8il8 
pletom as contidas. no relat~rlo da mesma repar~ 

·tição; npresen~a a mesma proposta, c~uivertida em · 
proj11cto de let: · · · · · · « A assembléa. geral legislativa resolve: 

., Art. l.o As disposições do art. to do decreto ·· 
n. 45l A, de si · de Julho de 1847, que fixou as 
fol'çBtJ de ttlar . para o anuo finance1tt> dé !H49 
-1819, terão vigor no anno financeiro de · 1849 
..;...1850. . . . . . . . . . 

" Art. 2,o Ficao revogadas . quar,squer dispo• · 
· sições em .conturio·. · 

« Paço da camara dos deputndos, em 26 de 
Maio de 1848.-0hrí.stiano Ottoni.-Manoel Igna· 
cio d.e Carvalho · Mettdonça .- José .. Vtzria da · 

rea\ldad~ . d_ivl.dldo · e~ dous .P.artidos politicos, 
que a d1vtsuo de partidos . pohttcos era essencial 
nos governos representati"os, que as divisõ~s q_ue . 
ex\stliio entre os partidr:s do Brazil e.riio diviRoes ·. · 
lmp~rtantes, filhas .de. ~ri~cípios, _e daqt1f quiz 
conçl~\r que uma concthaçuo que ttV6lJse .l>i.Jr fim 

· uma fusã? completã de todas ua opiuiõ~:.s, era 
uma ut~p1n, repugnava. com os prlncrpios do sys
temR rep,rll:~.~ntat(vn .(apoiados); e niio podia ter 
lugar, pnne~pa.lmente na oeca~lão em quo fallava, 
porqu.E! os par~tdos !!e. a~bavao extremados pela 
manerra 11 ma1s pronunctada. . . . · · 

Para que a cam1tra n•lO peMe que esta ex.piicaçiio 

Silva Parà'Yihos. ,, · · 
o Sr. · MarJnho . ti.nha pedido_ a pal.avt'a 

pela nrdem para fazer '!ma re<namnçao qu11 ~ulp;n 
indispflnsaval, porque nao lhe parece conveutente 
que os discursns profP-ridns na camara corrão o 
pai:t inteiramente desfigurados. · . . 

é dada para ·~xpllcar hoje cunforino lhe convém 
· o s.eu pensa1~1énto de outt·'ora, o ()rador ·11) um 

per10do dt> d!s~urso que então P,rofe~io, em que 
Clt\. +'lata def1Ulçf.\l't ll. palavra-conclltaçu.o. Quando 
porem, se · tratasse eutiio mesmo da col\Ciliaçf\<' d~ 
que hoje parecE:~m o?cupar-se alguns espiritus, isto á, 
daquoll~ que constste apenas ~m_ fazer ~om que 
as fracçoes moderadas se entendao, d1m1nuão os 
pontos do divo'rgtmcia que os dividem, essa con· O Sa. FEnRAz.·-No men pequeno discurso conte( 

·até ü8 erros que nlterão o sentido. · . · · 
o sa. MARINI:IO:~Mas como a Jlalavra nAo lha 

foi dada · na occasião em que pod la fllZtlf ~88& 
rectificnção, espera qüe o Sr. preshlanto Ih' a . dà 
iltnanbii. . .. . · · . · 

0 Sa. EUZEDIO OE QU&IROZ:""':' P600 á palavra • . 
MulTos S&NuoaEs:-- Peç~ a palavra. (Muieo.t 

oi-adores s.e dirigem; d mesa para "arem in.tCI'IVII:' 
os 3.eus nczmes.) . 

o. SR. PàSIUDENTE:- Tem a palavra o sr. Ell· 
· zeblo de Queiroz~ . .· · . . . ·· · 

O Sr.. :Eluzeb.lo de · Queiroz . diz . Qlle 
.. quando <>e dlscutlo ·~ voto de graoa9 leu•&e na 

casa um trecho do .. tltscurso . por - elle orado, . pro
reridó em uma das s~s~õe~ do. 1844, no .q\1!1\ dlase 
que bàstear, na posJçao . em que se acbavi\o os . 
lJ~rtiJus naqu •~lla época, a bamleira da cilnclllação 
niio tinha signiflcaçilo . alg11ma. · Oomo quiz · se 
enxergar uma contradicoãu entr.e a 8\l& opinião 
nrssa epOCI\ e O seu cotnportamanto de hoje, pedi o 
a pilhtvra pars demonstrRr que niio ha ·o rtlenor 
contradicçiio. · 
· As · palavras de·-um orador . não se podem · en-

. tentler sem nttençiio ás circumstanoiás, ~ó tempo . 
em que si\o proferidas, e. muito mnis quando o 
séi\tido se acha expresso em todo o dlscurso, como 
acontMe no caso d.e quH se tratQ. 

O · orador · record1 
etn que se ncbava o paiz quando fallou en1 1844: 
tinha cabido o mfoistorio de 20 de Jnnelro, com· 
posto de co·reltgionados seuH, que bavh\ sidll 
substitui do pelo mfnistorio dA 2 de F'evereiro que · 
eHe e toJos reputavào composto tambem de hó· 
mens de seu lt~do . Seu~ adurQar\os pollticos 
pre.v_altJcêr!lo· sf:i com ~uita habilidade nessa oil· 

lhJàdes que por vezes àppat·e~em nas· pessn~s que 
Bll succedrm na admhllstraçiitl dos negoc\oll \)u~ · 
blicos : e para atttahlr os ministros que antão 
se aahavão no poder, prlnoiplárí\o pot aseoa.lhar 
uma doutrina, e é q_ue no BrazH nüu havia. 
divisão ·de partidos pollticos, que nossos prlnolplns ·· 
lodos estavi\o conéordês, qlle a questilo era de 

assoas r 11 d · · 
ctpios prouuravão deduzir duas oonsequ&ncias, a 
prlmuira ara quo o miulsterio de 2 de Ft~vertJlro 
não podia contar · com o apolo do lado pol\tioó 
que. uão eontava com seus menibros dtlntro do 
ciroulu de ferro ; e a t~eguuda consequerlllia ora 
(jiUl se esta winisted~ hasteasse a bandeira da 
conoillaçno, e~ta baudelra rounirla am torno de 
si todos os brazHeiros, · haveria uma cutn lata 
f~s~ e o us ~g optn es, . esapllareeor a a 
diVIsão dos parttdos. Era pois a U1tenoão do 
ok·allur quando tiHnou a paluvra no~sa Ôi>ooa, uo· · 
maçar por demonstrar que o Brazll se 1\obava n~ 

. ci\laçno ·não era pos!llvfll (flinbora talvez hoje alia 
Re po!làa realisar), porque a dlvet~encia hMsa--· - -· 

. época era mais pronuncia•ls do q!la hoje ; pelo . · 
menos naquelld tempo se persuadio de que, se · 
&Cttffo o poder . passasse par11·· seus advflrsarioa, 
um · dos primeiros actos . dessé pnrlido seril1 . a 
co•ttpk•ta revogação da lei de S de Dezem~ro de 
l8U, seril\ u resll\uração da legis.laçào do ~odigo 
do processo Je 183~ . . E qua\ é hnJe a poaiQao em 
quA s& aoha asse partido com relação a e!lta im. 
portnnta questão <h organisação jlldlcinria? lioje 
u grande maioria do partido . éOilttnrlo cuncol"da 
que a le~ de S de De~etnbro tem defeitos . que 
convém rf'formal-o, mas jâ tlilo se trata de uma 

. immediata revogaQiio \,lesse. lei~ Ooll~cada a quastão 
.. nésté terreno, .ncha que ·ó póssh· itl .q_uu OR partidos 
. se ent~ildiio, -é natural que. as !racçoes moderndàs 
. dos dous lados cheguem a um accot·do. · · ·· 

A respeito da organ'isaçãél judiciaria não lJOdia 
concordar que a. f•Jl'tl\ação da culpa fosse nrran 
cada 1\s autoridades nomenda9 p8lo governo para 
ser entregue R jUi~OS eleituS por maiori~S da 
saehrlstfas; ma~ quawlo usou deHta · expressão, 
ni\o tinha lenção de t'Xcluir os princ!pios das 
maiorias, que sã~ essenclae!í no systema repi'a· 
sentnt}vo ; e:eto !'ontrario .quiz _. roostrl!.r. _q~~~~sa.s - -~
malor~as nao sao as verdl\deuao~ mR.lortas ·flUe · 
devt~m sor repeit11das no govorno representativo. 
O ineRmo qu~ dis4& n respeito dessas maiorias é 
app tcnve s mmon~s . ur . u en as e cr mmosas. 
Pontos. ba ·no Brazil, por exemplo, em . que 
existe Vicente de Paula, ·em . que se as attrl- · · 
bu\çõ~s da furmnoão da ~ulpa e de -vigilaucia sobre 
os crimes · que u.meação a tt·auquillldada publiCJa 
fússem . confiados t\os homous da .lllaiorla dessa 
locl\l\dRde, tt1lvPz não se pudesse satisfazer a . 
Algum partido honesto do pai2. Ooucorda em - . . ~ 

lmportancla a· nutol'ldades tão nmoviveis. como . 
são o~ delegados e I!Ubdelngados ; e s11 os nobres 
d~>putado!4. convém em ~ue . . estas attribuições 
sejno tiradas a autorirlados · tão nmoviveis para 
serem entrt~gues a autorldades non~eadas pl)lo go· 
vorno quo oftureoiio . mais garllll_ti!ls, como a. tia 
perpatutdatJa 4uu se encontra nos JUlZea do diretto, - . . 
vel'l\ . iut!litamel\te a esta opinião. . · . 

Reoeiavú tJRquella época a guo se rt~fer~:~ que 
se o poc:er passasse para us mllos . . de seus ndver- · 
sarios, seria pr(lmpta . a. re-v-ogação da lel QUe 
interproton o acto addtétOI\al, 6 com \sto nem 
anti\o, nen\ hoje poderia coficord~r c~m .aquell?s 
que o prl.ital\dossem, porque Jt\nuus . poderu1. 
oonvír em ue o aiz voltásse a esse estado. em 
yue us . ju zas o re o e mo .no1úea Oij p~ o 
p\'osldl'Hte de provlncla u d()speit.u de um arl.tgo 
uxprossn d" constnlliçiio, que deolahl que .úS 
muglstrauoa sejão nomeádos pelu poder execu-
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ti'vo ~ - jli~ais poderiá . concordar em que as pro- g~ande conspiraoão . amançava Igualmente ~~tras 
vlncins tivessem o . direito de alterar toda a províncias; inepto seria o ministerio; em tão crit1cas 
orgauisaçiio ju~iciarta d5> .Paiz. . circumstancías, se na distribuição do~ empregos. 

Não sa aoredtta todavia que o orador e seus de confiança tivesse ·em. principal consideração o 
có·teUglonarioR são ini.migos das 1:\!lS~f!lbléas pro· modo por . qug a .. pOlítica do palz · era eucarada. 
vinciaes, pelo co.ntr.arJO · està p~tsuadtd.o que · as · por aquelled a . quem nom.eavà : ora, não sendo 
assembl.éns P,rovmctaes lên;t ·fetto se•·.vtços reaes ~~ paiz tão abunda•'lto· da homens DllS circumstancias 
ão palz, e ~allando da do R.10 de Jan1'1ro ent_en~e de Incilit.arem à nomeação si 1nliltanea de tantos 
que muito tmportantes serv1ços tem esla provmcta ompreg!ldos, é e\aro que essas nomeações . não 
recebirlo de suas assemb!êas provinclaes ~ . pod1ão ter aqtíolle gráo de perf(3ição de que seriiio 

O orador deseja sinceramente apoiar o gabi · suscepti v eis .e in épocas .n1enos diffi.ceis. A execucão 
nete aétual emquanto aéus Retos não forem da lei cahio desde logo .nas mãos dos adversarios 
contrarios às 11uas palavras: mas por isto mesmo politicos do orador, e entilo (segundo as expressõé8 
não deixa de se llfiligir vendo ·que o i Ilustre de um nobre depu tudo por S. Pàulo) tendo eUos 
presidente do COII>'elho .. acredita quo . os mule'l at~hado monta•1a · uma n1achin11 infernal. para 
que pesâo ~obre o paiz pro:v~m .dos defeitos da comprimir inttliram\lntu as liberdlldes publicas, ó · · 
sua legislação, · vondo que faz · pesar a res~_>onsn- ministeril> não Leva tllais nada que fazer seuão 
bil\dade desses mnles sobre a legislação Ílllta. etU mudar OS operarias da machiOil, pois que, Bllnão 
1841. Para que o . nobre président6 do colloelbo havia j11stiça neste procedirueoto, era !Jelo. tnénos 

-·-demorlstrasse isto i:l(lria .. necessario que provasse ~ muito razoavel (no d1zet do tnesmo nobre deputado) 
primeiro • . que o ·estado do paiz antes dessa que sunittlhunte machinl! fosso convertida êoiltra ·· 

· legislação erà . mais favornve\, e .em segundo . aque\\es que a hâ.viiió .montadó. (Reclamações. Ha 
lugar, que esta lei .. tem tido . a · execução que . varias apartes.) · . · . . · 

' suppunbào que deveria ter aquelles que a ftzeriiô. o Sa. F.&:RNANDBS . ÜHAVS:S: - E' . exacto, até 
Pelos relatúrios do ministerio da justiça anteriores fallou na compeosaçã.· o. 

· a esta léi, vê·se que um nnno só não se passou . 
no impetlo sem que duas ou tres provinclas se O Sa. Euz~t-axo DE QmnMz tontinuandÓ, o\)serva 
ngltnasem, serr. que se commettessem os ctimes QUA uma lei executada desta maneira, . longe de 
mala horrorosos. . prüduzir o menl)r bem~ não ·· p64e deixar · de $ar 

. O orador passa . s mostrar o estad\l da legis· mwto l~nesta 140 paiz~ E a este respeito cita. 
laçii.•) e as ~ircumstancias em que se achava o urn facto que é puolico : Selllpre qu~ o lado po-
paiz em 1837, opaca em qlle os seus amigos litico a que pertence se . queixa de quaesquér 
polilicos entràrão para . o podet, e coohecêrão abusos das autoridades ót'enda.s pof esta lei, . o 
que · a pdml'ira necessidade que havia era pro· lado contrario.; f'lm ve~ de _ detender-ae, como que 
t~;~ger a ortiem publica que 99 achava amaQ!)ada sente um movimento · de prazer e el.clarua -
em todQ o im~erio. E' ruul.lo natural que .. que• e~tai~ sentindo as consequeneias da .vossa obra t 
rendo ·se proteger a ordem pontra a anatcbia em (A pot()dos .) . · ' · ··· . · 
todo o .. imperio, . alguma causa s11 ex.agera.sse · Pedirei ao nobre prasid~:~nte do conselho, diz o 
neste sentido, mns ndntittindo que a legislação orador, que dusàpaixooadamente declare qual 
·reita fosse defeituosa, con1Ludo entonde que · não ~eria a · lei capaz .de resistir a uma experiencia. 
se deve. lémbrar do uma. ou outra imperfeição, de desta~;, a uma execução dlldtl por llquelles mesmos 
um ou outro ma\ que ella poa~à tet trazido, que sen\ião um descredito . da lei como que a. 
para se esquecer dos immenso~ serviços que ella justificação do neli procedililento 1 (Aroiaàos.) E11 
tem prestado ao paiz. 4uizera ver a lei de 3 · de Dezembro exccut:,da, 

·E' · preeili!}· e1.aminat-·se- a màneira. por que est~ .. _por exemplo, Pelo nobre presidente do cnnselllo., . 
legislacào Coi executada para se poder conb~cer ~ cõ~!I6s&}u~de-·estabt)leeilr-1Fllberdadà d!) votor-
so o mal desta legislação prové01 ante$ de seus de garanti•·, dt1 protegér as liberdades publicas, · 
dbfeitos, do que da sua má execução. Todos os e ez2tão acredito que muitt.HI de!lses males que · 
'publicistas de m~lhor nota .concordao em ue o ho 'a se · · - . · · · 

e se . ·· . . . · · e . · ; e . _!lrç , p~ QS· qt;taes se av1ào feito as priúteitas 
logo que . se começuu a executar, alguns movi- ele~<;oos do tmpeno, que, na oplrliào mais gt~rtil, 
~2ntos excepciona.~s apparecêrão1 as ~uas rebel- f?~iiomuito re .. gulares. Todo o pa\z tem pronun· 
hoes de S. Paulo e Minaa ufferecêrao tropa~os ctado o seu JUizo a respeito •ias eleições d&sse 
ll execução dessa lel, de. manelrn que do melado o.nno, em . que na ·proprio. oapital do imperio, à 
para fins de 18~ é Q.\le ellt\ começou a ser e:x.e· vista do governo, as portas iina fregutlzias erii.o 
cutada no irnper1o ; Jâ em Fevereiro de . 18141 tomadas por hornens armadós de oi\llete& e dé pu· 
Isto â, anno e mélo depois de.sta execução; ella nhaes. Nas pto~lncias pe ueuas o mal já datava 

relro. . 
Oontfguando na defesa da lei de 8 de · Dazem· 

bro de ·184l, o orador observa que os prlmelros 
exeuutores della não podião aoixar de lutar 
com ~raves diffiouldades , em parte essenclaes 
a toda log\slação nova, e ~;~in . parte devidas às 
clroumstanciaa do Jlaiz; hão sendo a marlOr des!lâs 
difficuldades a de fazer de 1 

SI n e e nomeaooes. que a sua execuçãó reolamava, 
1\0tpenqoe!l a que o governo niio podia tiO pri· 
mtllto blOtne.nto upplicor aquelle grão dt! attençiió 
queM corre~ d,o tempo lhe serill,possive\ ein'pregar. 
Duns das tna1s Jmt~ortllutes provtnoia~ do impetio l!le 
acbavão então a braç\ls com a guerra chll, uma 

, · e 1a e eg 
1\ si e .li. seus aiUhadoà com as . iustrucções de 
26 de Março. .. . . 

·O Sa. GoNQA .. ÚvEs .1\IAR'I'INB :- 0()m a lei actual 
V~ori\o . todos ; . tlUncil a CRióara teve ttlntos .pre• 
stdentes de provhwla como agora. · 

O Sn. Ouats'riA.No 0-:r'i'okx: - lll as de 4 de . 
Maio 'l . · · . . · · ' . 

O SR. EuzRBIO DE. QUEIROZ <iit que niio é seu 
'proposito deftlnder essas lnstruooões; mas que é 
cerLu. que dallas ~e .ab~sou igualmonte, qu1:1. sen~o 
um dos seus pl'lncLtJaes peusamentoll a subst1tuloao 
do sorteio A auolainaQilo tllmultuosa das mesas, 
ee abusou dessa disposiQiio. nssim como üe to\las 
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as. disposiçõ. es legislativas entre nós · em mataria 
de àleiçõns. 

(H a vari('s .. apartes.) . .· . . . 
Em 1840, diz o orr1dor, era a turQulencla quem 

fazia a~ el~içõ~s, hoje é a poli oi a (apoiados). mas 
I) rHsultad,• é o. lllbàmo. • 

O SB·· OHlusTu . .No 0TTONI:-E depois de 4 de 
Maio.? · · 

. O. SR; EuzEBlO D~ QUEIROZ: -.Eu jâ tive occasião 
de· fallar nesta casa sobre 11s · àleições de 1842 ; 
j~ disse, c!lncordu que nonhu!n homem con~?íen
r.w;;o (serVllldo-mo da expressao do Sr. preslt:lbnto 
do ·conselho) poderia allirmar que olles erãn a 
expre;;são gflnuiua d•) voto do paiz ; mns t) que 
digo, e repito, é que nessas eleições uno foi 
necessario recarrer á vi(llencia : . serin inepto o 
governo 'IUH recnrres~e a E:' !la sem tAr neé«Jssidade. 
l Vivas reclamaçõe-.. Cr'tlalio·se differentee apartes.) · 

O orador, pros•'guindo~ diz que não é sua 
intenção aze!\ar as discu ·sõeil, e pede á camara 
que tenha alguma indulgencia com elle; Sabe 
quP suas palavras não podem ser acolhidas com 
muito favor, mas antunda que cumpre o s.eu devãr 
u1nnifestando · <:om toda a precisão o seu ptJnsa
mento. Dizendo que o partido qun em 1842 sa 
achava à testa dos negucioa publico!! não tinlw 
necessidado da recorrer a viole11cias tent justificado 
ess~ partido. Para 11e poder c.lizer. que ü1so era 
consequench das instrucções de 4 de Maio seria 
Jleues>~àrio suppór (}Ue o f!fleito pt·eclldeu á causa, 
As instrucções de 4 de M11io, embora tenhào essa 
data; forà() · publicadas muitos dias depois, e a 
camara de 18!2 foi dissolvida no lo de. Màio. 

Eu sei, diz ll oradór, este fact~ particul!lr 
QUI' os nobres deputados poderáõ JUlgar se é 
-exacto ou .não; .uma puasoa que me parece ino&p9Z 
de faltar ã · verdade dirígio se a uma dãs sum- · 
midadà:~ · po\it.ieas do . lado contr"r\o par.a • VAr. se 

· era pos1nvel que. seu . nome fosse aauntlldo na 
lista dos deput11dos por . u.ma provincia do norte, 
e então respondeu-se:- Niio, o partido de~ta . 
vez hão apresenta candidatos, porqut~ esta dls80· 
lu-;ãa é prévia, é illegal. -Oomo assim pensa v a, 
esse ~ar ti .:lo j lllgou que não devera .~~r\cci?nar a 

~Jilegaliuade.----io.m.and.Q."parto ·.nas eleiçoes, JUlgou 
que deveria empregar outros iiiêios "q\re;~q-uamto

. ompreg,\dos,. d\spt,nsão de certo o combate no campo 
· do. legalidade. Não forão poi~ as inatrucções de 
4 da Maio nem no menos causa concomitante. .. .. . .... 

nas eleições, porque antes. de appllreoerem essas 
instrucçõss j à a. doli beraçiio estava tt•mada. 

Tem·se dito quu us dtlfeitos da nova loi de 

l
oleições estão nas intorpl·etações, mas em primeiro 
U_Kar c~mpre attender a que estas intcrpretaçõos 

Uao forao dRdllS s~não quando pedida~; e em 
segundo, que todas ellàs partirão de ministerio 
da cõr · o · • · -

pohtioo!l do orador. (Apoiados.)E' injust1unente 
que se quer fazer pesar a responsabilidade aobre 
o conselho de estado qunndo elle não é sauão 
consultivo, e qu11ndo . nom sampro tem sido con· 
sultttdo sobre a8 duvidas que bii.o apparecido na 
ex.ec11~ào dt\ lei, têm havido ministtlrlos que apenas 
ma:ndao ouvir o prt'outador dn eorôa. Além de 
que, para se odor uffirmar ue os males têm 

•1 o a~ exp Jonçoes, cumprio. mostrnr que 
~lias h avião sido religiosamente cumprldal3 i .mi\s 
t .0 Q?e não tetn sucoedido t> seu c'.l'!!Primento 
em Sldo o moamo que o das dlspostçoes . Ol'igl· 
nari~s <:lu lei; prova o que tetn succedido tlom as 
ll.re~:~adenoias das mesas e com o esorutinio se~ 
ereto. · 

Se undo . porém l\ opinião e atguições dos 1\ob•·es 

impurtante está na lei? Não . estarã antes na 
execução ? Por VéíitUi'a a loi di!s eleiQões admlttio 
na mais pequena parte do proce~so eleitoral a 
int•)rVençiio lia policia? Não; excluif) ·Q coolpleta· 
mento. 1,\'Ial! dtl que stJrvem leis 4\le se. não exe
r:utão? .Niiô houve já um presidente de pr<.1vincia 
qut~ recoll':linendou por. uma drcttlar a.· todos os 
~alegados li subdelegatl~ . 'lU~ foss11m fiscaes da 
qualific•l(}ão. dos cidadãos ? Por que maneira nã,, 
d•lve s<ll" . entendida silmelhant'í recomtnelidação, 
Sl;lbtlndo·se . a~ qu~ qualidade ~a pess,as é dh·i· 
g~tla ? . . .. Na o devo o Sr. prP.&lllenta do conselho 
ptlrsnlldir·se de que se semt-\lhanta mal se possa 
remi!dit\r com alguma medida leghllativa, ella 
não poderil · dizer sf!niio o mt~smo quê já se disse; 
excluirâ a intervencão da polici11,, mas havendo 
a teni.lencia para o abuso, e sendo elle acoro· 
çoarlo, a· intervenção continuar~ a existir. .Hn
vernos .de acabar cotn ·a policia? Como se concebe 
policiu que. possà proteger efficazmenta a ordem 
publica, a segltr:IOtJa individual, sern lhe dar 
meios tão efficazes que, por um manifesto ábuso .• 
não ponsao com effeito atacar a libt~rdade do voto 'l 

Ul\ÍÁ Voz :- Por eitemplo, com os processos. 
O Sa . . Euz.KBiiJ responde que os processos silo 

a arma eleit.otal da qlle · menos sé usa ; que os 
meiod mais. cotnmuns são o reurutamento, . os 
dostamentos da guarda naclonàl, · os inspectores 
ornados con'\ suas fitas· avisando os cidadãos, as 
prisões pat'tl avariguu.çõus poiiciaes, etc. 

U:a~A Voz:"- O t~obre depüta'io como. sabe disto 't 
O Sa; EuzE:al:o vE QuEtnoz:- Eu tenho . vivido 

no Brazn, por torça hei de. saber disto; ha uma 
ditferent;;ll entrétanto : o é, ha muitt) pouco tempo 
QUi:! tomll parte nas questões eleit<~raes. Digo-o 
sem receio de se\' desmentido, na presenqa dos 
nobres · depli.tados, 'muitos dos qul\es me conhecem 
de muito tempo, diante da populaQiiO inteira do 
Rio de Janeiro, que seria. prompta a desmentir· 
me se ou fosse menfls exacto. · 

Niio à pois na reforma dn legislação que () 
nobre presidente do conselho ha de àohar remedio 
o este mal. E' preclsn crénr a moralidade nopaiz 
(apoiados) ·; é pre~iso crear uma opinião publica 
Q. ue sej11 superior aos oapdcbos d'1s . partidos 
1âpolaaõsJ;~é---preciso-erellr--uma-opiniã.o__ll..u bl ica _ 
que reprima os erros, mesmo daqu~Ues com quem 
ós partidos llympathisão, e i~so não . 11e pó de 
conseguir st~niio · lentamenta. Mas. o exemplo ha 

e v1r e c1ma ; o governo . que 11 
.exemplo da morallda~q. (Apoiados.) 

O SR. dams'l'IANO 0TTONI : - Em outro tempo 
queriiio que ~iesse de. bàlxo. (Risadas.) 

O Sa EuzEazo DE Qmuno~ : - Eu nilo posso 
considerar isso senão como um gracejo do nobre 
deput.ado, e o nobrd deputado tem muito esplrito 

· · · em I Sem re 
fuigerl\lmat\te reoonhaoido que ptll'li ser morallsado 
o povo . é necedsarlo qt\e as olns9.es superiores, 
que uqualles que estão ara lugares m.ais eminentes 
dêm o exemplo da morl\lida.de. . Eu noredito, e 
acredito o1u1to sint:eramente, que dó ' momento 
em que tivermos um rninisterio que oord\11l~ente 
qUilha fazer da liberdade do voto uma res.hdl\de, 

ue não r.oclame beHas verdades senão em 
pa av1·as, esmoa tn o•as . com o. . · 
que niio espero qua aconteQa 110 numsterlo actual , 
o. povo ha de acostumar·se a exercer oom toda 
a liberdade o direito do voto; e uma vez acos• 
tumado a este exercicio, ha de ser o melhor fiscal, 
o molbor ga1'ante dessa liberdade. 

· Em apoio dosta sua opinião, o orador lembra 
q~a ~e. todas ns Hberdades. poHtloas que a oon-

époM tnais ou 'moliós se ' tenha della abusado, 
~ quo Lodnvia t1.1m sldo mais respeitadà é a 
liberdade de i.mpreli.snt porque o povo acostumou· 
se ~ gozar desta libaraade. 
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·. O orador écha irreàpondivt~l o a,rgumento apre
sentado na outra can111ra por um 1llu:jtre senlllinr 
por :Pt~rnambuto : - <c St~ o governo . tem tuntns 
mtlios á sua dí~posiçiio para fnzer eleger aquelles 
que quer, porque razão não ba de _13m pregar tJSSes 
meios para fazer que o povQ ~le)a ~qufll~es que 
o povo qUer 'l- )) O oradnr v.1U ma1s adiante e 
diz :- A decima part~ dos esforços que •)S no!;sos 
governos · tên1 empregado para lazer com. que 
sejão eleitos os df.!~ignados n•is gabinutes minis· 
toriaes seria 1uaís que sufficiente pa1·11 razer com 
que o vot•> d,l pc1vo brazilairo fosse perfeitamente 
liVt'é 1 porque nisto. não t~m o govet'U<l m;,ls ·tull 
1aci\il.t\T aH tendenc1as do povo, que dese)a r11al· 
mt>tutll vottu· cilhl liberdade, que só d<~i"-a d€l o 
fuzer quando tem de lutar com a prepoteucía das 
autoridadol:l, com (H:JI'Il•lguiçõe!l, etG. 

Lt>mhra· que é por isso que elle e Meus amigos 
pollticos têlll . mostrado essa faci.lldade, que tant•1 
se ha censurado, de pt·estar fipoio a t•)dos os 
ministeríos que dão alguma esperànça . de querer 
dotar o paíz com u verdadeira liberdade. do voto ; 
asgim procedêtâQ na lngia\atura paas:\da :1\guns 
membro!! .d•l lado político do orad•lr• apoiando 
franca t'l tkc·ioiilitHrietite a administrttçi\o do Sr. 
Marcellino dtl Bl'ito, do Sr. Fernandes. Torres, 
do Sr. Jnii() Pau\\no, de pessoas emftm que nã() 
podiào considerar· se da mesma communhão po. 
litica. Ainda lh.e soiio aos ouvidos as palavras 
do actual uobrc ministro da guerra - que era 
necessario acab. ar essa di\'ida •dê r'erseguidoa e 
-pers,•gu\dores- ~sse distico do inferno de Danto 
para aquelles que estavilo debaixo.... · 

O SR. RoDRUlUES oos SA~'l"os : - Não ara já · 
í:ühlistro. · 

ALi:mNs SRNHOB&s :- Era, ern. 
O Sa. Euzruuo. DE QUEIRiJZ : _._ Qualquer q11e 

fosse .tl sua · pusição, essas suaR p<llavras lhe sào 
muito honrilsa.s. (Apoia;dos.) . 

Observa quà foi alntl1\ por est&. razão que, 
qunndo apparecuu o Sr. Paula Souza .fazen.do 

:_.~Plltt~t...!1!...urn _ tnlnisterlo · em que se eontavào os 
mai-1 pron'"ilü(:iüdos-- iii.h"ai'sâl'il)lf ·da · palitica que 

· SIIR1l~ o h\do da elltl\IU.'a 1\ qt\6 pertence, este 
se11hor recebeu quaai que uma ap•itbenso de.,te 
n1es•no lado; que pnr esta mesma razão o pas-. . 

s o teonr, a as com prâznr, o ttlesmo ladli ostà 
disposto a. apoiar o t\otual g11binate em quanto 
seus 1\ctos uilo desmentire111 119 sllliilptltavras. 

Entretanto n~o pó•le delxa1· de entrar em algumas 
duvidas sobre est!! punt(); Recorda· se que, poUcos 
dias depois de S. Ex.. apresoutar na CQtn~rt\ 
o. anno.passa. do .a sua P,Oiit\ca, l.t~V~ de r·eHrar·se 
do abinete · ue se díst~e ent1\o ue lt~ .-
a ar este pnsso as suas molesllas. Ni\o será 
hio iudisoretll que .pergunto a S. Ex.; se nlém 
deste motivo alguns outros se deJ'ào para lssó, 
se têm algurn cabimeuto os boa toa quo então i!6 
espalharão, como l!nr exemplo, qtte foi a convicção 
em ttU6 estuvr\ S. E~. de qaa não pudia fazet• 
triumphní no gabiuetl' os desejos que tinha emlt· 
t1uo na camàra ~ . nu~s .co1no ba nm flictl> que 

" . 1 1 ll e, J ga e . eam 
indisoripçiio pódu a respeito tleile pedir exp iua~ões. 

Este . f !luto é q IH! , ao mea mo passo q ua o nobre 
aoLunl prll~hhmte ·\o conselho s!l rt:Jl\tava do ga· 
biueltl, pubUc,,va·l:le a !)elebre ciroular 11011 pi'B· 
14iddntel:l tlaa provlllOial!, étn que1 átl'twéti lhl 
reserva propria da pt'ças offioiaes ae tal ordem, 

se deixava bem ·entrever uma modificação nos 
princípios que S. Ex. t~nba et?i.ttido na tribuna: 
flotre outras cóusas ah1 se dJZIIl-que . o governo 
tinha dil'eitos proprios em eleiçõos que devíão 
ser respeitadott.-Està que o nobre presídent~ do 
t.:onselho concorda rã em que, em .rua te ria de 
eleições o governo como tal não t•lm senão. <ieveres, 
elilbtwa os membros do lnínisteri•l.COtno ·individuas; 
tlmhào todos os direitos dü cidadão brazileirc. 
Pé~sua que lhe merece tíluito conceito. as~everou
lhe que no autographtl que S. Ex., eutiio ministro 
dn írnperio1 sujPitou li Keus colle~otas, taes palavras 
Hll•l Mdstíão, en~retanto que na camara disse o. 
Sr·. 1ninistro d.os estrangeiros · Suuz!l e Oliveira, 
qu~ esa11 circular era toda dfJ punho do s.ctual 
nolHe presidente do couselho, que apenas ~e lhe 
havião feito lig~:~iras modifieaçõtlS 'lUe em nada. 
alteruvào o ~eu sentido. Se S. E'lt. julgQ. l\Ue 
niio · hu indiseripção em rt~velar. o que ha de 
v~rrlaoJPiro a esta respeit.o. o nrador se persuade 
ter tbdo ocuas.iãt). a S. Ex. do fazer á sua rapu
taçii•) um grtmde sea·viço, e t~mbem um grande 
serv:. • ao pni:t, que sempre ganha em conhecer 
ao ju4o quaes as opiniões, qual a coberoneia 
de pessoas por ·tantos titulas tão altamente col-
lol!lldas. · . 

Um ó\\tro motivo tem do desconfiança da siu, 
curiJade du gabinete nestil. parte; à porque deseja 
dar· lhe o seu voto, apresenta-o para . Btlf escla· 
i·ecido. Oonsiste elle · no apoio . . que o gabinete 
r&cebe dos ilhJstrae membros da maioria .. que 
votàrri.o contra o gabinete passado, que, no dizer 
do nobrE\ presidente do conselho, tinha a mesma 
política do actual. Duas razões · se apresentárão 
ptlra uega.r o apoio a esse ministerio: primeira 
pt1f•lU6 t~roclnmava eomo pro~ramtna . .. político o 
principio da justiça e tolerànoln, que jamais podia 
Mr considerado comu tal ; se)(unda, porque não 
ofterecia u11idade di! vistas politicilii; neceasaria 
om um govor·no parlamentarmente organisado. 
Quanto t\ primairà raz1lo sendo e.'lte · e:x.actainente 
o programma do aotual gabint~te, dé'Vião ti&guir-se 
as mesmas conseqllenqias • .. Quauto A 136g11nda, 
ou o oradot· niio Mmprehende o qile sejtL 11nidaue 
J.e vistas em um gabinete, ou os nobres depu~ 
t1>d•18 afastàrão·se multo dos prinoipioa recorlbfl· 
cido~ por todos os pablioiata\1, Jnl~a que a unidade 
de VlSLas eiJl um gabinete ooauuste uo atlc(•rdo 
e re us s us mean roa so re o mo o e rea 1aar 
aquelltUI questõa\9 que o gabinale entende. exish·em 
solu~ào, e tJstlj acoordo nlió. póde ter relaoão 
iiOnâo ootn a actualidade, com o pl'e~eute, nito 
com o . íuturo, pt~ts que uiló se p6de saber quaes 
as qllestõl!~ ampurtautas que podem appureoer, 
e qnu ex.lji\o uma prompta solUQI\o, o nemtambt~m 
oom o p~tsaado. · 

de vi~tas llo modo por qu!.l ja apre"ento\.0 guailta 
às queslÕes que o · gabinete pretende resolver! e · 
nttnott etn reláQI\ó ao pllssado. Não se pouta 
dizer tjue o gubluettl de 23 dfl Maroo tenha urildade 
de vistas ~o p!Uisado; o Sr .. m. arquez de ParanaguA 
hav-ia tulhtauu sob bandtilra diversa da do Sr. 
Paulino. ~~ setn tocar mesmo ~:~m outro metl\bro 

' .. 
verso .~ esse mesmo gublnete,. aponta exemploii 
do gabuaetes apoiados pelo llldo da fllnstr«'. maioria. 
etn qM lSOmdhal\te un\dade de. vistas no passado 
se 111io dava ; tul foi o gabinete de 2 de Ft~vereiro, 
de que tl~eriio parte o Sr. vi~o~oonde de Maoahé e 
o Sr. Jeronym<? Fraooisao Otlolhu. Ora. apreseD· 
tàudo·~a o gabmete passado cuuoorde sobra · a 
1\ecesstdade das medlda~:~ .c ua Hnha de a teEientar 
ao corpo. ag s a 1vo, n a pe1 ei o accordo e 

· ~i-,tas : eutrlltn,tlto não foi acre11itado, porque o 
s,·, Manoel F•lh~lmlo etn ta\. époua foi i'l'eeh.lente 
tia uma ~mwhuna, sendo minlsl~u fu\ano uoe tal t 
E dllt•Sil·ha no ruh1isterlo aotual a unidade de 

· vistas no seuUuo em gue a entendem os nobt•et~ 
deputados? O no~ual .sr. ministro de estran~lro~ 
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esteve. sempre de accordo com o nobre mini:;tro 
do imperio? •.. 

Sua desconfiança ainda se augmeuta vendo que 
o Sr. Marinho, que durante a existencia do ga· 
binete anterior tinha sido o pregoeirC\ da conci· 
li·açâo, da tulerancia e da jurtiça, h oje parece 
'estar agastado com o lado a quem então teve ;J. 

bt•nóade de di-rigir !Jalavras de paz e de concordia, 
pois -que aesacou a esse mesmo lado insultos 
muito improprios da camara I I Accusou-o de 
cannibalírlmo li Declarou o Sr. Marinho que o 
pa• tid( a que pertence· o orador t<:~r ia visto com 
prazer, depois de vencida a rebellíão de Minas, 
rolar a sua cabeça pela.p raça publica 11. •• N estas 
palavras o Sr. Marinho. se ueixou sem duvida 
dominar pelo enthusiasmo, pois que n ão se póde 
cr6r que q uizesse irrog:1r a seus adveraarios 
injuria tão atroz, injuria em que mesmo haveria 
grande dóse de iugratidào ; porque depoi;; de com
moções politicas tíio importantes como as de Minas 
e 8. Paulo, embora iropoasivel fosse que um ou 
outro excesso se não tivesse commettido ; todavia, 
o partido que venceu na luta, apenas acabado o 
combate, lembrou-se que entre vencidos se acbavão 
irmãos, amig,1s e paren tes . E' facto publico que 
após n luta ~e desenvolveu uma protecl,ião em 
gnmde asc>~la. 

Algumas violencius parciaes se pratícé.rão , mas 
Bm geral não houve esôa perseguição, esse canniba
lismo que so quer inculcar. Se o orador não 
temesse azed ''r a discussão, perguntaria ao nobre 
depu tado se não se recorda das pers~<gulções dll 
jury do Ouro Preto em 1833 para punir um 
movimento politleo de muito t11enor im portan cia; 
no procedimento desse jury vio-se calcada!! aos 
pés as dispo11ições da nossa le~islação penal. . . 

UMA Voz:-Não failemos nisto. 
O Sa. EuzEBIO DE Qmuar-z diz que uma vez que 

se falia nestes objectos é n eMssario lembrar 
algumas c,•usas, que assim bom seri a lembrar 
tambem a opposição que encontrou a amnistia pro
poota entfio, que o ontão presidente da província, 
um doe mt!mhros m>~is proeminentes do partido do 
nobre deputado, julgou-se at~. autnrisado a não 
cumprir um simples decrato de commutação de 
peHas ; que entretauto apezar disto não f,, z ao 
lado oppr.•sto a ínjurh1 de suppôl-o possuírlo de 
sentimentos cannihlies. Lamenta que as paixões 
políticas tenllão sempl'il esta grão de eflervesctncia, 
quo a justiça S f~j a sempre sac!'ifl.cada a essas 
paixões ; lamenta que tal seja a sorte de todos 
aquelles que têm a desgraça de viver no meio das 
lutas intestinas, mas não faz a um partido que 
conta no seu seio muitas pessoa:! que muito a 
muito respeita a injuria de attribuir -lhe de$ejos 
como esse. 

O SR. MAniNHO: -A e o te r&ispeito espere pela 
minha uxplicação. 

O Sa. GoNÇALVEs MAa-rms:-Quasi sempre é 
pelo r . (Risadas . ) 

O SR. EuzBBIO DE QUEIR,,z: -Se o nobre d•~P ll" 
tado explicar isto de uma maneira satisfacton", 
como esper o, teuho conseguido o fim a que m!l 
propuz; acretlito qne não d~sejo em nada moles
tal-o ; .:leoujavu só dar-lha occasião de explicar o 
ex~esso a que fo i arrastado, creiG _que pelo calor 
da discussão. · 

Estü gmvísalma imputação dirigida a um partido 
politic,o, que ha mais d& quatro annos foi privado 
-du podar por m E>ios extraordínarios, " que i}(lf 
~<~paço de quatro annos tem sabido sofft·er com 
resignação os ,_,!feito~ dllssa machina infernal em 
que farão mudados os ope rarius, sem <.JU&, dunmte 
o;JSse longo periodo, uma :;ó vez Bt\ tenha esquecido 
dos princípios de ordem 4ue sempre proe.lanwu, 
parec~·lhe uãv merecida, e qae os que p8rtencem 
a asse partido devião ser trataJos com mais ludul
gench:;. Pedirá pois aQ gabinet~ actual que, não 

esquecendo os princípios de ordem de que tem 
dado provas eHte partido, e usando do poder de 
que se acha rev;:stido, Cúrno e!le mesmo confessa 
mais que s ufficiente para proteger a ordem e 
tranquíllíJade publica, não perca tempo ern repôr 
as co usas nos seu'! eixos, desmontando a machina 
inf.~rnal. Dirigindo esta linguagem ao gabin ete 
actual, eompo~to como é, e presidido pelo illuHtra 
senador por S. Paulo, ninguem pensaru que o 

·orador pede que S. Ex. substitua seus amigos 
pnlitlcos pelos seus adversRrios. O fim do orador 
e oulro. Ninguem negará que até hoje têm sido 
collocados nos lugares de confiança e de policia 
indivíduos que s~; têm distinguido pelo odio que 
votão aos seus adversarins (apoiados), e pelo 
desembaraço com que empregâo meios para v~ncer 
nas eleições. Se este é o estado do paiz, como o 
reconhecem os Srs. deputa~os do lado contrario, 
e o Sr. presidente do _conselho ; ~e o gabinete se 
acha armado de tndo o poder necessario, parece 
que á tempo de fazer triun1phar verdadeiramente 
a justiça, e que o gabinete 11ão deve esperar isto 
da r eforma da la~islação. Uma cousa não exclue 
a outra. O orador acredita que o Sr. presidente 
do conselho e seus coi!Pgas poddm fazer maior bem 
ao paiz pela maneira por que executarem as leis, 
do que pelil reforma du legislação. 

Como lhe parecP. que o Sr. presiJente do eon· 
selho tem o espirito muito preoccupado pela 
necessi<lade das r eformas , espera que lhe permitta 
dirigir-Ih~ uma aupplica a este respeito, e vem 
a Sf'lr que nas refo rmas da legislação comprehenda 
bem q ue são menores os inconvenientes de quem 
fica áquem da necessidade da refor ma, do que 
daquelle que fôr além. Se a rPfurma é incom
pleta, não tirf\ a força moral da ·legislação no 
paiz ; mostrará isto que o ministerio não errou, 
mas continúa na mesma senda, e uma lei pos
terior supprirá a falta ; mas se as reformas 
forem além das necessidades, e houver precisão 
de voltar atráz, os inco,.venientes quiJ daqui 
resultào são muitos. Deseja que a este respeito 
o gabinetH illdte a . prudencia dos inglezes, que 
~ó r., lm ittem reformas d~pols de muito provada 
pela oxperiencia a sua necessidade ; admittem 
reformas, e ainda assim AS fazem lentamente. 
Attribue a isto principalmente, e ao respeito 
reliMiosu que o povo iuglez .:onsugra á consti
tuivtio, ás leis do seu paiz, e ao seu soberano, 
a prosperidade de que elle gqza. 

Pedirá ainda permissão para fazer ligeiras con
Bíde rações a respeito d c.s receios que man ifestou 
o Sr. presidente do con•elho da rBpercussão dos 
aou n tec,mentos europeus na nossa tllrra . Afllige-o 
na verdade que t,;.es palavras sahissem da boca 
do Sr. presidentll do C(,nselho, qua, já pela sua 
pus1ção officid, já pelo justo respeito que todos 
tributão ao seu nome, devem ter gunde alcance . 
no pai?,. Quando mesmo houvesse alguma reali
dnde nesta parte, crê que o paiz ganhat'ia mais 
em ouv ir da boca de um estadista como o Sr. 
presidente do col'lselho, palavras d e esperança, 
de <:onfl.ança, •i o que d e desanimo e terror. Estás 
materir.s ~ão muito delicadas, e de ordinario não 
devem ser truzidas ligeiramente á tl'ibuna, e 
q nau do o são, d evem ser sufficien tementé des • 
envolvidas, par.t que alguem se 11ão illuda eom 
falsas apparencias. 

O orador tem uma opinião inteiramente opposta. 
Elle acr8dita que a repercussã<• dos acontecimentos 
europ8us, bRm longe de ser damnosa ao paiz, 
lhe p uderé. eer rnu1tissinw proveitosa (apoiados) , 
se aC•lSo os ministros que se achão actualmente 
á t<:~ta dos negocias publicas, souberem tirar 
desS6S acontecimentos todo o partido. A habili
dade de u ,n est..dista consiste principalmehte em 
apro vei tar as diff~rente~ cireums tancias que elle 
não póde dominar, e em fazer pruveHoso~ aquelles 
acontecimentos que, não podendo pt·evenir pode· 
riào ser ft4taes. Neste sentido. pede li~?enya para 
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repetir uma verdade muito sabida; mas qúe, ter!\ feito um b~neftcio rMl ao · Braill, e na pos
por Isso que tem . grande alcance, nãó perde por · t(1ridsde tl'rá uma gloria extraordinaria. . . 
ser repetida . . E' osta ver~ade, .que a revolu.ção Os acontecimllntes de .França devem .servir de 
fralleeza niio é uma· revoluçao pohtlca, mas socJal. ·Iiç:lo muito ·proveitosa · ao~ ·· governos európêos. 
Nno duvida que Luiz Philippe e Guizot con\mêt- O governo mglez ; . que tem· à vantagem de 
tessem erros, acrt>di'ta. mesmo quA os commattêrão, audar sompre alguns aeoulos adiante das outras 
nem júlgli. que pudesse deixar de ·· ser assim, e nações, ha muito que concebeu o mal e o remedio ( . 
que àpezar da superioridade !lesses do~s grandes Todo" sabem . os grandes estudos que se têm feito 
homens do nonso aeculo, . flll.tava-lhes o pharol . na · Inglaterra para ~:~scolher o ·melhor . systema 
que conduz · no governo representativo, isto é, do colonisaçiio; ontretanto . a mesma Inglaterra. 
rnltavn~Ihes uma maioria que genuitllltnente re- não têm .talvez .dado a esté objecto a gr11nde 
Qresentassê a maioria do paiz. · A eleição em importancin que merece. Quanto aos outros go· 
Françl\ nlio era como e entre nós; alli não havia. vernos eur~pêos o · orador .ao recorda de <lllO ·o 
ifle~lidades, pelo oontrari.o· havia um rigorismo governo portuguez ha poucos · annos procurou . 
extraordinario no . módo Sll foz11r a eleição em estorvua• Inteiramente a emignação de portuguezes 
Françc.; a · mais pequena h1fracçiio · de lei era alli no Brazil, e o governo da Prussia, .durante a· 
motivo para se annullarem. eleições. Mas o missão do Sr .• visconde d11 Abrsmtes, procurou coll· 
defeito estava na tei, e . não na execução dellà. trariAr a . emigração de prussianos para o Bruzil. 
A lei, elevando consideraveloiente o conso elei- Felizmente hoje aquelles goverMs conhecem que 
t!iral privava do dirMt.o da votar a Ullla grande · elle~ interessao na 6migrução, assim Cl>m o Brazil 
classe, ·. nàu dos . que hoje pi'bcuri\o dominar os ganha ·no. emprego de braços. 
acontecimentos,. classe ignorante 6 incapaz de tflr A historia algumas \"6Z6S é inutil: é ella quem 
uma itpiniiio propria sobro a. tnaneira por quíl itHlica nos qua dirigem a sorto dos povoa o 

. se dirigem os neRocios publicos, e que se deixa cami11ho que devem seguir para fazerem a feH-
levar por meia duzia de ambiciosos quo com ·cidade do paiz. Qun\ serà . p c&usa da incompa-
palavraa . ôcas a iHudem · perCeit~,ment~:~, ma~ de ravel prosperid•,<ie que nos nossos dias apresentão 
uma · classe muito importante. . Por isao Luiz os Est~dos· Unidos 1 Ser à a sua fôrma de governo 7 
Philippe e Guizot poderiào cotnruetter anos, mas Todott os politicos . concórdão hoje em que uma 

. M esses erros coucOrrêrão alguma co usa t;~ara a !órma de gov~rno concorre para a prosperidade . 
· revolução aclual, foi uuir.amente antecipando· a. de um povo, m:\s c~>mo causa concumitente e 
Ha. muito tempo que o orador ouve dizer que nunca como caustl uoica. A11sim, a Austrla e a · 

·uma · grar.de revolução era inevitavel ew Fral•ça Prussla, por exemplo,. apresenta vão ·o facto de 
logo que fallece8$e o rei cidadão, e esses erros um povo verdadelratoenle feliz debaixo da tórma 
não fizerão sonão accelerar talvez este perio:lo, de ~vsrno . monarchico-absoluto ; assin1 .vê-se .a 
de .que oão podia .ser longe; A ca11sa pois da Grâ·Brntanha chegar a uin gráo de prosperhtade 
tevolução existe no est&.do social da Franoa, e · tal que nunca R . elle chegarão as republioas .da 

··· · ná maior parte dias nações européss. .. ao\lguidtuia .· e a um flOdea· mu\to mais solldo do 
Jó. n('l fim do seculo passado econotnístaa dis· que o dn imperador Oarl••s Magno, ou de tódõs 

Unctos diziiio que se as cousas continuassem ~Jomo aquelles do que temos mP.moria na hlstoria antiga · 
iiio na Europa, não poderlão ir looge; pois que e moderna: e está ·grauc.lo prosperidade se tezn . 
erR consideravel a df3sprop(lroã~> dos brnoos pro· cops~guldo ,telHdxo do reRlmen monarchlco~cóP· 
letarios para. o numero desses braços que podião . st.Jtudonnl. Assim 'ê·se os E!ltados-UnldóS em 
achar emprego, e que esta falta de. en1prego che• meln duzill dti UllllOB ccinvertet' sul\11 mattaa em 

. gari a a um . ponto tal quo um homem pllr 1neto cidades e pro'lporar extraol'dinarlamente ciébafxo 
de seu trabalho . podel'iQ obter al)enas o ah~t()luta- . du governo l'epubllcano. Nilo depende porlanto 

~-roenwiifdisponsa-vel--para--aUmentQr a vada. Est.t\ prlnc.l_~almante d~ fôrma. · de Rnva•no a prõsperi-
da~:~prüporçiio dos . braçot~ em relação ao trabalho a,Je dll8 povos, ·e é n.ooessurJo folia procurar-em 
em que t:!lles pudessem ser emprt!gados se tornou outras causas. A prosperldl\ds dt•s J~stadoà , Unidoà . 
ainda mais grave cófil a ~~!sovbort11 de novos se explica· prlnolpaluumte se . Bll ttltaoder Aa. oir-

----wl-tt!i~tfh--fHtac-~mE'llsfWI!W--mi4ltimt8-1ih11rttei!l-tirtl1mti~-U.wtiJ.~BJ.J.ta~rrJ.lll~»llu.iii~OfH:D*l-:-(f<f«llt!-e -"Ee~&~e o:w:l\r!l o a 110 voa l'· ile, Isto . 
Como e: a pois posslvtJl reu1Rdlar u lual n11 8u~ t,,ve lugnr qua11du · a lntoltiraMia roiliglosa levRva 
origt>m, e evitar a ravoluoão, cuju reptorc:ussêu .1\s fogueh'a"' na . catholili~>ll inRltJ~~ 11 e os huRue
BH teme no Braz li. ondü uos uchl\IIIOS fnhzllluntu untaR franct~ze&. o~ t~ectllt ios dt·RAAS rellglõas 
em . circumstanc!u~ inteirnuaeu ta opposta>~1 e or1.do . ventlt) 4 uo 111\o podli\o ter R llbtirdadé dt! cnni\Ol· 
ninguem 111orre de fumt::. por falta dG traualllo ? · otiélu, QUtl tanto pt'esavão, tordo procurar em 

palz mai11 rm.noltJ oquillo que nà sua pllltria lhes · 
. UM Sa. · DEPUTADO: ~Apolndo. O quo nos fnltilo falta\'R, . Por ucca~i1\o da . ind,:pendeMia dos. 
s~o brnçoa. · Etitado~· Unido me · · ·- ·· · · 

R. UZI!:DIO Dl.: · uEtnoz cr que esses t!co· . &Hitar t<~da n. Eurupa ; a. guoi·ra· era geral, e 
· notnlshts qu11tt'mdo aêhtu· remedlo para éstf\s por conssquencia os oapltae!l ntto se oonstderàvão 
. maleá, niio foriin nisto tl\o fll.lize~ com. em descobrir seguros, e os braços · rliio acha vão emprego, e 

o mal. Eriio ouaia habeis no diagnostiut) do que as~iui devia neot~ssariumerlte . tar lugar .a oml· 
nú rue lo de .curar ll euferlllidatlo. Elle& IHatetlderilo grtu;ão para os Estados. Unidos em larga escala; 
que o remedio estaria em uma~ leg_islaoi\? qutJ potque qul\ndo uonbumá potenoi\\ podia sustentar 
tratasse de tolher essa reproducçuo tM rap1da da a. ueutruHdnue, os Estac.los-Uoldos fi susteo· 
classe prolataria, e ent~ndek·iio, a. até nconslllhari'i.o tarão. · 

• . o-no · 1s o para JIDI ar, para o que 
as 1nacbin~s. Esta. oplniiio . foi su~;tentadu po1· .· noct.sRarlo quo nós demos valor âa nossas terras, 

ptl!lsoas liiUJto abahsl\das, mas ·o •·emlidlo ura e qúe ~a\~arnos com rJÚe t~llas niio sejiio possuidaa 
ontro. A pruvldente' natureza, ao pas~o Que da pelo prm1eiro occupuntn. Se assim fizermos, se 
o mal; applica·lbe o l'emedio. Se h a t:!Xccsl!o de apresentarmos ao ,euru.pêo sempre dt!scontiado o 
população em uma parte do mundo, nunca alta nspHoto du um pau. cu) as eftervesoancias poliUoas 
11uperabunda ao mesmo tempo em todos os ·pontos M têm un1 pouco esfriado, é p1•ovnvt~l que elle 
do g)obo. O que dilqui · resulta .é QUtl; se o mnl pr~c111·e n sagur811Qil que lha falta na sua patria, 
da E11ro p 11 c (Ul.S.i.ste no llXWtiiSO--OfO-lltl' ~·~--IH~ii--H~W&l'jta--ootlttt&fléer--ti:tltir-'mlll1ie-'-mllrl~lin---nntt..---
·tnrios, é fRcll o remedio, fuzando•se uma pergunta niSUIJiio e· ua l'iqueza. qua .}evu aos Estados· 
para o Drazil, e rt~cubeau.lo elltJ ot:l braçoa qut! · Onidus • . Eis como os ao•mtacimentos europêos, 
lhé {àltüo; e o ministerio que perceber bem esta qUe por um lado eão um . verdadeiro màl; podem 
verdade, a\iàs muito trivial, conhecer sua hn· . · ser hf1;blllllunte aproveitados pelQ mln\aterlo, 
portanola, e dedu~irdella todas ns conaequenc1as, convert1dos tJW uma fonte de riqueza para Q 
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pa1z, porque v~râ tambem para o BrazÜ a e~i· ao Sr. ttiinistro da marinha; !lObre a fixação das 
gração dos cap1taea, que na~u~alme.nte Procurao forças de mar. . · ··. . 
o ponto que lhes otieroce malor .. ~egurauça. · · o Sr. ser~a ju\ga.se óbriglldo ~ e~píicaT a . 
: Aproveitando a palavra que lhe foi concedida, . razão por que · votoll a favor do proiecto . de reB" 
o orador deseja fazer observações ·sobre a impor· p98ta .á falla do throno ofl'el:"eoldo pela com~D;issão, 
tante . questão do a rUgo 61 d~L constituição, que para não parecer que eegU1odo e•le a pout1ca ·da 
tanto tem aido agitada na caea. · · Justiça e da tolerancia,fOi contradlctorio votando 

Tem-se considerado o artigo . 61 . como um corre~ .a favor de . um . proj6Ctó que deú. motivo. á retirada 
· ctivo contra llbusoa possiveis do senado ; .mas 0 de um ministerio qtie aeguía tambem a política 

. Sr . deputado por .Minas que assim fallou, tem o da justiça .e da toleranala. . · . . · 
esplríto bastantemente claro para Cóncordar· com Tudo quantC) o orador exige de um governo, 
o oradoi' . fim que, se o artigo cltàtio tem este fim, ·para que o seu apoio possa aer franco e decidido, . 
ci correctivo que estab.eleoe não podia ser menos reduz-se a duas ·condições esaenciáes: 1•, que. · 
efficaz. · · elle garant·a ao paiz todas as liberdades e. fran-

E' da índole do systema de duas camaras que qnezas que a constituição e as lsis têm outorgado, · 
caJa uma dellas · tenha veto absoluto. O legislador ma~ tão sómente o qua e~as têm outorgado. {lOrque 
·não póde tocar s um gráo de perfeição tal que · é utonarchls~a de coraço.o, e como tal dt~SeJa qne 
remedêe todos os maleli possiveis. Neste sentido se conserve o que a constituição .tem estabelecido; 
nil~ ha remedio aenão encsrar·se· a possibilidade · e 2 .. , que o govdrno desenvolva uma vontade !orte 
de uma lei precipitada, qual seria aquella que e anerP,ica no emprego das medidas necesso.rias 

.... _Joa.5.e ___ votada P••r uma camsra. contra a v,mtade po.ra lançar lollge de nós essa nuvem · negra e 
de ouíra·~·· õ\.Co abu~o que póde uma camara faz!! r, medonha que nos ve~ tl!ls terras africanas. Não 

. impedindo que po,su s~>r lei do pa1z uma medida aprofundara es te penaRruento, julga que_ a cam~ra 
util. Entre Oli . 1nales de uma negativa de uma .o comptehende. Elle encerra uma qttüstao de v1da 
medida util. e de uma lei precipitada, aão ui~- · e m.otte para o futuro do iruperio. .. 
noras aquelles que r.esUltã.o de Uf.l!.ll camara · op· Ooui eatad condições, 13 com peqtJenas ~odiflca-
pór:se a uma . medida util. Neste aenttdo, quando çõ.t~s ba nossa lll~íala~,iãu, que cortem ou dltllcultem 
o seuado emprega o Aeu veto, não abusa, e:r.erulta um · abusos introduzldos dara o 1!~\l apolo. · 
direito que e ruuito necesaario para imp&dlr que · Não crê que o horizonte do Brazil seja medonho, 
pas11elll laia precipitadas. · Mas supponhiH!e que comquanto não seja f~eciilildor e d~slumbrante ; 

. esLé principio não é e:r.1\cto1 e que com atreito não . entendo mesmo que ex1stlildoeetas VIStas da parte 
se deve conceder a uma das camaras o diraito de dt! qualquer gabinete, não dtJVem aftligir receios 
impedir que ttma medida. se .converta em lei, · de repercus!iãiJ de movimentos da Europa. . 
tem se conseguido êsta fim dan«io-se ao art. 61 . donsidera um só caso em . que pudaase haver 

.. a intelligericia que se. lhe tem d~&do? Não se vê · perigo para a ordem publica, e é aquolle em que, 
que o senado · tem na sua n1ào inutilisar intei· querendo-se ·tirar cousequenoias absurdas lios 

.. . . ramente . este correcUvo, deixando de mnildnr . movimentos dü Europa, . se. pretendesse lt~var a . 
emendas aos projeotos · 9ue forem da camara dos atreito na qusdra aotual algum plano desassisado 
Sr~. deputados t ·.E' . ~vtdente que se o. sei1ado de cómpressão ~lolanta . . {Ap()\ados.) O orador 
qu1zesse ·abusar, tinha n11 sua mão. me1os p~:tra confia bastante nos homens de estado que estão 
o fazer; Pro'lado assim que o art. 61 nilo póda á testa do ~overno p~ra não reoeiar que uma .tal 
ser encarado c~mo correctivo~ o .orador paasarli . . idea nos huja d.e afll1gir • . · 

. a· exprimir com franquez~to a sua opinião. · Pelo lado tlnànceiro, ainda· que conheça que 
. E' ·etla que o senado nã() carece de correctivo as . consequenoias da crise commercial hilo de . 
éspeoial, porque .<.> correctlvo pata a c11fuara dos Influir entre nós, esta influenolll · nàu póde ser 
dl!putados é. tambom cllrtecttvo para o senado. tal que .dê motivo . a sé-:-ios ieõeios._Se 11e tratar 
A raziio principar--põf<lUr'Blr'l>rucura--eet&-coor. . -de- fiscallsar as renc)as. ~" .sua pareepçao •. ~enhuma ~ 
r.oclivo contra um dos ramos · do poder leRislativo duvida .teu1 ·de que a tecei la- seja sumc1ente para 
é· porque é do~ ma fundnmental desta fôrma · de fazer face à despt}za. E.' gural a cren~a, · quanto 
governo a lndependencia r~a\ dos poderes poUtioos, aos · direitos de importaçdo, de quo o que se 
e e 11 a teria n t1 cessor1 ame o te desapp.ar.eoido 86-,---l.Qg:o---Hm'OOII\GIH H»U-H' .G--m~.r-rJKOH'f'----IISHJoHJq-uu:ae-u-u~ev\11. 11-14R.___..eunut>Frll~t-~rl'--'--· ~-
que uma oamara deoretssae e. outra approvasse · para os cofrt1B; e quanto ás. reud"s lnter~ae~ 
a uccusação de um ministrei que o chefe 1to poder durante o \empo que o orador estevú om exerctoio 
eXl•outlvo entendlli que seguia o . uo!co trilho o11paz de inspactor da tllesourarll\ do Rio de Jllnt~iro, 
d.e salvar opaiz, não pudesse o poder executivo p~<Jé pratlcaDI(IOt•l couveuoer·ae do que muitas 
sal'\'ar o mini11tt1rio déssa .decretaQdo injut~tn, di..;· vezes pala mudança . d ll pessoal ue Ut~a . oolleu\orh~ 
solvendo a camara dos deputauos. Oonsultt\dll. a a re11du. dupihm o lriplicu, Qunnilu se tratt\T du 
na,.:ào, claro era qué ae el111 màndavt\ rara a orçanteilto da reo!llta; t~xpenuara eut\B idéa11 ac)bl'a 
camam um R · malori~:t · no Olestno sentido f'St•\ · • ·tar o · t d dl!ha1ros U· 

·. O}> mao. n o po P ser a us ~~ ; e tJe nu 1ypntheae · blicos na percapçti.o dos impostos. l'Qr ~ntlhnHa·sa . 
contraria o . ~orpo eleitoral .Julgava q~H lhlVia mo- a recumu,endtlr ao governo a mala ragoroau. ~a-
dlfl~ar a mawria da oamara, eru ev1detlte (JUe a cal. i.saçào, à 11stâ certo. da que assilt• haverA met~s 

. razao estava da parte do governo ; e qu1mao o de oooorrer u tudaa as daspezas sem que seJa 
ministerio ttJtn o apoio da camara doa deputados, · ueeessario estabelecer novas lmposlçõe~. 
o senado não lhe póde resistir ; o que póde . ffintrartdo na materla principal . dn discuasã?, . 
f~zor ,apenas é Jimitar-se 8 rejiJ!tar medidas ·le· · faz ver que, COillqUanto ll~.tJ pareça ,tlUtl a reaoluç1~o . gudutlvas e . mu.ts nada . (Signaes de sorpt'6~a e a 1 .. 

v ' · c11vel actualmante; pot·que faz vigorar · uma lei 
ê . que esta conulusito do orador ca\lsa sor· · jA voiaun 00 1mno paasado, 6 por isso hl ve~ o 

prez~ a · muitos Srs. doput~dos, que aliás . nl\o ga. blnele ten.ha. da lha fazer algum. as moditloa.çoes, 
tlcârno sorpreudldos quando o Sr. Snturnino sus· d · 1 · · i t ri p · a 
tentou de uma ma.neira lnespondivel que ainda uão ht& e negar o sau apo o ao uun s ~ o ar 

. quando uno Rejilo dt!cretadas as leis . ali nuas, 0 tudo qutrnto raspeltar il nossa mariuhl\. . 
governo pôde marchar. Estu opinião funda .se na A dfscussã~ fica adiada pela hora. . 
foii-lstltuição, que dispõe que ~ubsista a do~:~i ~lit?àu E~tiio com I\ palavrn: 9ontrà, os Srs.w~~.nderley, 

l
ntltl_! de outro ll)OdQ p'oderia OOiiC&ber-se a disso· . Silva, Góes e Aprigio i e 8 favor, os Sra . Oartie.iro 
UQao da camam dos deputados. . do OaroJ,>os, O. ottonl, Rodrlgu&tt .dos San~os, 

O orador cono.lue fazendo Ugelra9 ·observações Aranha, Murlnho, Fàrraz, França Leite, Par:anbo&, 

~1 ~ 
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SESSÃO EM· 15 DE JUNHO DE f8!8 
Gomos de Menezes, Tavares Bastos. José de Assis 
e Sall&s; . 

O Sa. · PRESIDENTE dâ para ordem do dia 
a mesma, e levanta a sessão ãs 2 horas e um 
quarto. 

Se!'islo em u; de Junho 

PBESIDENCIA. DO SR. CHICllORBO Dl GlliU. 

.. auMMARio. --. Expediente. - Reclamaçllo do Sr. 
Marinho. -Ordem do dia. -Ji'ig;açilo das (orçqs _de 
mar. Di.~ettrSOI dos s,·s. 'Wanderley, ' m\~\6· 

. t1·o da mtwinha, Oa,-neiro de Oampos 1 Jobtm. 

. A's 11 horas da manhã abre-se a sessão, lê·sa e 
approva-se a acta da antecedente. · . 

EXPEDitJ:NT.tl: 

• gAral lagisla.tiva pela provinc.ia do Rio de Janeiro, 
a que 111\ oonf•lrmldade do otJlcln desta o.amara 
se mandou procedm·, acompanhada do offiolo. da 

· lllma. cauuua . tmielpal dtJstn cOrta datado 
·de 6 do mez COII' •·nto.-A quem. re~ a requlsi

ollo. 
·· RNuottem-..;,,: 

A' çommi~slio do justiça eivll; o requerimento 
do capitão Josó Nunes, por cabeça de aua mlllher, 
e outr() ua qualidade de berd•1fro de Francisco 
Jose do Si.lUza, pedindo Um R. resolução que .mande 
pOr atn execução no hnperJo llB sentenoas qufl 
fol'ii:o proferidas pelo tribunal do rsino do Portugal, 
naquellas . causas que, aendo . competentemonte 
intentadAs ou proseguidas no mesmo reino antes da 
independencia do . Brazil, forão ~etlnitivamel?-te 
terrninadns dep01s da mesma 1ndependencaâ, 
etc. · 

A' commi~silo de commercl.o, a repesentaQiio de 
Manoel Joaqttilll dos Passos, exponda os males que 

g 1 r ao se app var o p 1v1 eg o con· 
aedido a !Juiz Vernet. · 

Não ba mais expediente. 
() Sr. Mu.rtnll.o reclama oontra a inex.uotidão 

oom que . V'em publlcàdo no OO,.I"eio M tWCanm 
uma aiscussão que teve lugar om . \\ma das 
sessõe!l passadQEI entre elle e o Sr . . Perolr11 da 
Silva: o discurso desse nobre deputado sahio por 
tal fôrma desnaturado, por tal fórma mudaâo,. 
que niló contem netn aquillo qua so passem .• nem 
o que elle dlssa. nem tão pouco o que d1sse o 
oradór, emprestando-se-lhe · alguns apartes que 

não. deu, e supprlmlndo·se outros que havia 
dado. · . 

. 0 Sa. PEREIRA. DA SILVA:-Se O nobre deputado 
me tivesse antes declarado que pretendia dizer isto, 
eu teria exi ido da t o ra 1hla os do u 
apreseu ar. 

·O Sa; MARtNIIa não accnea ao Sr. Pereira da 
Silva ; não póde euppôr que isto proviesse do . ' 

no Oorreio Merce~ntilnào é o que se passou na· ·. 
camara. (Apoiados.) Ha mais: os discursos que .. 
o nobre deputado mandou publi~ar a pedido no 
Jornal do Oommarcio differem do que tinha 
antoril)rmente . publiéado o Oorr-eio Mercantil ; · 
forão .nov11mente corrigidos e angmentlldos; é uma 
v~tdadefra segunda e_dição. O res. umo publicado n.o 
dta seguinte da sessaopelo Jornal do Oommerc&o 
deu muito melhor idéa dessa discus11ão do que 
aquillo que apparece no Oorreio Mercantil. Decot•ar 
discursos, profe:ril-os na camars, depois concer
tai-os no gabinete, vestil-os de . llovo dar•lhes 
pr me ra, . segun a e ei'Mil'il e içao, e ailJda . 
em cima supprimlr os apartes <i é seus · adveraartos, 
mud11l-os ll sim arbítrio, é em verdade um com· 
bate désleill e o orador i!e declara lnlJabilitadu 

co o r. eretra a 1 va, 
se por ventura continuar por esta fórma • . 

O Sa. PEREIRA DA StLVA.lpede a palavra parautna 
ex lica ão. · · 

O Sa. PRrisll>RNTB diz qae amanhã terã o nobre 
deputado a palavra. · 

ORDEM DO DIA 

. Continua a discussão sobre a ftxaoilo de foroas 
de mar.-

o Sr. 'W'anderlc-y deflejando conceder ao 
nobre ministro da marinha aquelles meios qufl 
elle julgar apr<>priados. para o boin {\Dda~ento 
dos negocios a aeu carf(o, e vendo que a proposta . . . -. . . .. 

. 
afthmativo • 

O Sa. W.üm~RLEY diz que, como s. Ex. oon .. 
cortla , apresentarA algumas rt·ftexões para do· 
mon11trar que a ft-roa pedida é algum tanto 
dt~u•at~iada. · · . 

Pt\rece;lhe quo a distlncoilo entre força ordlnarla 
e forca extraordh1ariu ~ ovmpletamento inutll ; a» 
clrcumsh.noias extraordlnnrlatt uilo podem nunoa 
ser provi~tas o()IU um ou dous annm' de autaoa~ 
denola : nn wlpartiçtlo lia gu~rra póde uma olrou.tn· 
stancin • · }: ~ • : •H·d i naria ~o r pt·av.:ln!da ex.trHordlna
riameúlr, i··· .. :,, ow' vcrno cb tlmar foroa da guardA 
naclontll dl'uluuada, uu moHmo recrutar, e es1>a~bl\t 
esta forç11 p~los casco!\ d(ll~ batalhões jA dlsctpli
nndos ; mas na marlnhl\ assim não succede, não só 
ê necess11rio muito tempo para sa fazer um 
marl11helro 1 como ainda mais tempo é preciso para 
se obter navios nos quaes ae emprégue ·a foroa 
am circumstancias extraordlnarias. . · 

apenas os navios neoessarlos para serem gllarne
c\dos . pela força em olroun\staocias . ord\n&rias ; 
isto é, por 3,000 praQae, e que não ha e:.:.t;éranoa 
algunu\ de que se possa obter lla"Vlos iiumoientes 
pura nelles se emJ?regar a força extrao~dlnarla; 
portanto lhe parec1a que me~ mo · para as ol'roum· 
stanclas ordiuarlas se podia a:dmlttlr alguma 
economia uas foroas, dál• ·sé o que j~ se tem dado 
ba multo tempo, e é 2,500 praoas, · pedindo·se 
quando fosse ocaasliio de olrcumstaucl.as ex.traor
dinarlnR a foroa quo mala fossa precisa. . . 

Deseja que S. Eli:. diga qunea as suas id~a& a 
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respeito do. quadro eXistente do~ officiaea de ma.: 
rtuha. Parece, lhe que esse quadro deve ser · 
reforma.do para um . numero muHo inferior de · 
officiaes do que aquelle que actualmente possue. 
Dep9is da ereação do quadro até bojo tem ha_vido 

ento constante · no • · · · · 

a bordo dos naytos para se dispensar o P.ngaja.: 
manto d~ marUJS. estrangeira: o orador pede ao 
!'obre mmi~tro. que diga em qu& deu estfl enga
Jamento. de uldlOs, e refere os males que cuusárão 
os. engajadores . ou . ·cl\çadores de lndios '1 ue forão . . . ~ 

mar\uua ó qua ro . 08 · 1° o•aes ; isto traria se Cór da maruja estrangeira, e quanto ao recruta-
cornsigo à . vnnt"gem do~ mesmoa officiàes, porque manto, ~p~zar dos deMtos e das crueldades que nelle 
pelo grande nume!:o ar;ol'll existente não é possível se prat1cao, concorda <;~m que será tnlvi!Z pot· mui.to 
que haja promoçao. Como poderà haver uma lei tempo ounico meio de obter maruja pu.t'll a armada 
de promoção para accessos regulares se nel\sQ naóional. Houve uma tentativa 'lfll"ll adn:littir .uru 
continuar o. existir o grando numero de oflici~etls ontro systama, (Jual a inscrlpç 1) maritima quo 
que se observa no .guadro d~. D'l,!lriuha. 'i .I~to .é itrlproficua : o corpo legisla~ · ~·o sutorisou o 
talvez etn oulra.s na.~oes não seJa. tao pra)Udtcul.l gov~rn~ lltim de qua dóslle um regulamento t\s 
con\o entra nós ; aqui a officlalidada mais esperao · cap~tantas 40~ pottos ; n .eese ~·egulamento intro· 
çosa .é jutjtamente a de patentes inferiores na duz1u o m1mstro de antão algumas disposições 
marinha. . · · . tendentes á inilór~pção da gente dà mar em toda 

Se o numero de .offi.claes é ~xceàsivo, parece· lhe a costa do B i' · · . · 
necesslll'ia p!lra tripõlar o§-navioa arinadoa.~.:..O. ·-

qué a academia de marinha nno seja como um laço o••ador. ADtentla que este .-egulamento ó un'la. verdu- . 
o fi de vão cahir os moços inexperientes, qlle não deiraloi que contém muitas diRposições importantes, 
têm em que .. se empreguem depois de acabado . o que niio foriio · vist11s elo ot' · i · 

· · · a gumas · as '}Uae» précisiio mesmo de prompta . 
Deseja saber . qual o motivo por . que só existem reformu ~ nota militas .déCeitos que . eüe ~êm ; e os 

dez cO\npanbias do · corpo de imperlaes . marl· abusos quo se têm pratlcado com elle • . Na sua 
nheiroa, quando o ROVéfno se acha autorisado a provincla ba. um clamor extraordlnario contra à 
olenr esse oorpo a quatorze compannhbl&laHis:.-. --.!.;T~e:ttm&· ·"'st&-h~p~;-.;n;t;1a;;-;~o~p~o~rio~.::::::~--=====~ .. ~. =-. --"-"'="-"'--=----
recouhecldo que o unloD.melo de obter marinheiros . UM SI\. · DEPuTADo:-Eem toda 8 parte. 
entre nõs ·para trlpolar os nnvtos de guerra é 
creal-os: e se aashn é, entende quei em vez do nobre · O Sa. ·w 4NDR8LSY foiga qua· os n~bres depll· · 
ministro .ter dt·z conipanhlas naquolla oorpo, dsvh\ . tadeis qqe · habltiio. provinélilS · mfsritlmaa· con~ 
nAo a6 eleval·al a quatorze,· para que.tem autorl· · cordem com a sua op\nllilo, e por consequencia 
aao«o, mas até adop&ar a ldéa de seu antececsor, · . chama a attenoão . multo espeoial do nobre 
dé elevar e•&e · corpo ·de imperla&& mar1nbelros a . lninistro para a reforma de semelha.nte regula· 
vinte compariblaa, . · . · . · manto. Pensava que . a capltaulil de portos farla 

Acba preclao que 8 • . Ex. pito só exija do corpo uma dospeza lllUJt() dhxtinuta ; calculou-as. em 
legialatlvo um aug•nento na companhia de apteD· 12:0008, · entretanto téfii tido uma e:.:pansão 
dizes menorea, como atá autlve mala alguma CSGusa . tamanha l\ tal capHarila, que, em vez t\e se limitar 
o reorutameQto olt en a amento · 4eaaea menoret~ · aoa or ·mal - - · · · 
po Que o . un oo melo e termos mar nbeírM a. poUcll\ maritimà é m11is · precisa, tam-se 
oreJ!l os. Nota taua, aegundo a autoriaaomo, devia e.steodldo por quanta enseada, por quantos rios . 
8. Ex. • . &er na companhia de aprendizes 213. praÇàa ha : até ha dele~ados e subdelegados de. ca· . 
de --tôdas as ~lat11ea, . enbe\1\nto..q\ie_.aotualménte ltanlae de ortos I · ·· · 
o ; & a em ' m excesso e ma s e ~ an 1r as eu ao es ·navaea, .o .. orador . d.lz que. _ _: 
i:Jtetade, . en&ende que o que sa deve fazer é1 ou no decreto n. 475 de 23 d~ Setembro de 1646 ha 
•ef!&lliJar eato .. encouao podlndo 8(l corpo legislativo uma diapoeloilo eni q11e o governo diz que as 
o a11gmen\o do.ata foroa d~ aprt~ndlzes marl· estaoõos navaea &a pres~aràõ b exlganoias dos 
obelro•, ou deapedll·os. . . pre~:~ldan~es das provlnólas quando se convencerem 

Nlo IKbtJ que &ifelto tem produzido a oreaoilo . a~~ atu' necessidade. Isto ~ constituir o oom· 
do corpo de . fUzUotros navaes para. o servloo de mandante ou o otllola\ que oommandar o navio 
guarnlollo . doa .t1avlo11 e dos arsenaea, e observa no porto superior ao presidente da provi nela ; é . 
que, por motores ilsforooa que se tem êmpregadD. fazêl ·O mais conbecedor das necessidades <io 
nilo chega a ter este corpo SOO praoas, quando que .o praeldonte. lato produz . uma luta ooos· 
se dev.~ oompOt de 1,200 e. tantlis . Deseja saber tante entre os administradores e os commandantaa 
como S. Ex. suppre o11ta !alta . qua se deve dal" das embarcações. Julga neoesearlo . que, qunndo 
uos navios ãtmadoa. Nilo sabe se. foi couvanlente S. Ex. nilo reforme. nesta parte aquelle decreto~ · 
a abolloAo do (lorpo de artUharll~ de m~&rlnha 1 pelo menos fàça ClOm . que as i\\atr\i.llQões dadas 
se ni\o tetla sido .melhor que fosse r eorganiaado . nQa oftloiat:à aejeo taes quo semelhantes oolllsõea .. 
de modo que pudesse prestar bons servloos a não apparéõão em detrimento dó serviço pu· . 
bordo ·dos navios. · . · blloo. (Apoiado$.) . . ·. . . . 

· . J?ede ao nobt& ministro da mal'inba que diga · De oort.os e. unos n esta pada a uoasa armada · 
qu.al o . numllro de marinheiros esttau~olros que tem ido em um deoresohnento que muito nos . 
ex1ste · a bordo dos iloSMB navios, aas1m . como o deve magoar. Em 18ti! tlnhamos •18 etnbaroaçõe~ 
numero d n 
a o engajados, e qual o dos que têm sido re· ern . 184õ tlrihamos õ4 embarcaoões armndns com 
orutados, para se ver qual o methodo que têm 382 buoas de fogo; em 1846 tinhamos 88 ' etnbar(Ja· 
produzido melhor resultado. Entende que, apeur oões armadas com 8'10 bocas de fogo ; em 1B4!.t 
de não. se . poder ainda por muito tempo dispensa\' 88 · com 830 bocas de . {O!J''• e em 18i8, ~ 
o engaJamento de mat-uja estrangéir,l, oo.nvém que com 299 .bocas de fogo I Se .· a nossa marinha 
S. Ex. limite esses engajaràentos ao que é se . u.oha uo estado lamaotavel . desoripto · no . 
estrlotamente necessarlo, pal'eoondo·lhe que ha relatól'iO da roparUoit{) dâ ml\rlnha, o q\le pretende 
ma\or dospeza com o engajamento de maruja s. Ex . fazer para levantal·a.do . ~etl\do âe abatl· 

. o11trangelra do que com os marinheiros naolouaes. mento em que se aoha ? Qual o systema que S. Ex. 
Na lei da 8 de Setembro . de 1845 dt!U·Se uru preténda adoptar para regenerar a uoS81l mil· · 
orêd1to de cem contos de réis ao ministro da r i ilha T P~•lsn S. Ex. (lua se · deu dlsponaar aa 
marinha afim do engajar indlos que servissem · embaroaoões de grande lot~oão, para · •e tu 
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embarcações menores T Em que grão pensa S. Ex. 
admittir o vapor ua nossa marinha de guerra T 
O orador e.ntende que entre nós talvez fosse mais 
conveniente construirem-se em maior gráo barcos 
de vapor, do que :oavios de vela; mas, quer o 
nobre ministro seja de uma ou de outra opinião, 
àchar-se-ba embaraçado para reganerar a nossa 
marinha, porque, para a construcção de navios, 
nem S. Ex. tem constructores, nem tem os m·'lte· 
riaes precisos. Conviria pois que por aqui prin
cipiassem ~e-reformas de S. Ex., que elle tomasse 
uma medida, por que se clama ha muito tempo, e 
que_ até hoje não foi tomada, a respeito da conser
vação das mattas . (Apoiados.) 

O orador lembra tambem a conveniencia de se 
tomar alguma medida para a conservação dos 
materiaes dos navios desarmados; cita o que Sfl 
pratica em outros paizes a este ~espeito, e conclue 
mostrando que é necessario algum tlystema a 
respeito da c.omposiçào da nossa armada para se 
saber . o numero de embarcações da esquadra, o 
numero das que devemos ter· no estaleiro , a 
madeira que se deve ter prompta para tantas 
outras, de maneira que, á proporção que ee fosse 
destruindo um ou outro navio, fosse substituído 
sem gravame dos cofres publicas. 

O Sr. Antão (ministro da marinha), respon
dendo ao Sr. Wanderley, diz que no mappa n. 3 
sómente se apresentão os navios armados, e os 
transportes que t~etão debaixo do quartel-general, 
e não os navios desarmados que estão em concerto, 
e outros transportes em diversas commissõea. Se 
o nobre deputado fizesse o calculo de todos os 
navios, da tripolaçiio existente em todos elles, 
veria que a forca activa é superior a 3,000 praças. 
Teve o cuidado de mandar indagar isto , porque 
entende que é necessario que o col'po legislativo . 
saiba a força que existe para que, quando tratar 
de dar os fundos para a força naval, conte com 
toda ella. A força existente excede de 3,000 praças ; 
a estação do norte terr. 8 navios com 336 praças, 
a do sul tem 18 navios com 1,830 praças, a do 
Rio da Prata tem 4 navios com 578: aqui estão 
2,744 praças. Nos transportes de madeira estão 
empregadas. 4 embarcações com 134 praças. Em 
transportes de viveres para alguma das divisões 
navaes, ou em commissões desta ordem, estão · 
empregadas 4 embarcações com 79 praças. Navios 
desarmados existem 8 com 198 praças. A náo 
academica ..• • 

UM SR. DEPUTADO : - Isto nunca entrou em 
calculo. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA diz que, segundo 
as tabellas do orçamento que tem sido votado na 
casa, entrou isto no calculo. De bordo da náCl 
Pedro II costuma passllr alguma tripolação 
para outros navios, e por consequeneía não se 
póde prescindir deste calculo. Reunindo estas 
diversas fracções, ter-se-ha 3,335 praças; embora 
se tire a. parte que está na r1áo Pedro II, ainda 
assim haverá 3,000 praças. Por consequencia lhe 
parece que não se póde dizer que a fixação da 
força deve ser inferior no estado ordinario, porque 
efl'ectivaroente se tem precisado desta força para 
a guarnição de nossas embarca~ões. 

Acredita ter satisteito tambem á pergunta do 
Sr_. deputado pelo Rio de Janeiro, quando disse 
que lhe parecia que a marinhagem existente era 
apenas de 1,500 praças, porque reconhecerá que 
a força t.le mar existente não é inferior á força 
fixada ; mas se o nobre deputado só queria faltar· 
do que é 8uramente marinhagem, ella será de 
1,500 a 1,70 praças ; no estado completo deverá 
elevar-se a 2,000 e tantas praças ; mas esta não 
é a lntelllgencia da lei, a lei diz - força actlva de 
todas as classes. 

Convém no que disse o Sr. Wanderley a respeito 
do quadro da officialidade da marinha. Assenta 
que é indispensavel que se regule melhor as 

promoções na armada ; e são estes os anhelúS 
do disctú-so do throno quundo declarou que 
julgava inuispensavel que o corpo legislativo 
regulasse por uma legislação a promoção do 
exercito e da armada. · 

Conrorda em que o numero da officialidade de 
marinha é superior ao estado actual do nosso 
material , e que daqui tem resultado grandes 
males. O seu pensamento tem sido regular o 
serviço de tal maneira que possa ser ulterauo de 
modo que as vantngens caibão a toda a officia
lidade da marinha·, e declara que será este um 
negocio que merecerá toda a sua atteoção, tendo 
já procurado informar-se do estado deste serviço 
para melhor o regular. 

O governo não se tem descuidado de limitar · 
o numero dos que querem frequentar as aulas 
da academia de marinha. A sua opinião é que 
se deve augmentar os preparatorios, ou que se 
devem exigir certas condições para a admiasão, 
para que se habilitem cada vez mais os moços 
que alli querem estudar; mais isto depende de 
acto legislativo.. · 

Reconhece que o corpo de imperiaes marinheiros 
muitos serviços póde prestar á nossa n1a1·inba, 
que convirá tel-o em estado prospero, mas. não 
sabe se será necessario que se eleve ao numero 
9ue quer o Sr. Wanderley. A sua opinião a respeito 
e que, embora l:'e elave quanto se queira o corpo 
ds imperiaes marinheiros, em casos urgentes 
não se poderá prescindir da outra especíe de 
ma ruja. 

Quanto aos aprendizes que são companhias 
annexas ao corpo de imperiaes ro''rinheiros, cou
·corda em que ha o augmento de u ma com panhia, 
e estava resolvi do a pedir ao corpo legis la ti v o 
que na actual I <:li de fixação de forças fixasse 
em duas o numero das companhias. Não sabe se 
será conveniente augmentar muito o numero 
destes aprendizes. Parece-lhe que não devem estes 
corpos estar em uma deijproporção tão conside
ravel com o . corpo todo da armada; deseja que 
se guarde inteira proporção entre uns e outros. 

Quanto ao corpo de fuzileiros navaes, n ão tem 
passado bastante tempo para se conbecerem as 
suas vantagens. EnLretanto se persuade que serà 
conveniente que o corpo leg islativo hab)lite o 
governo para dar a este çorpo uma nova urga
nisação mais conveniente, e mesmo mais economica, 
guardando-.se a proporção de um soldado para 
quatro ou cinco marínheíros, como acontece na 
Inglaterra. E' de esperar que desta instituiçã-o 
assim organisada, resultem as vantagens que della 
têm colhido outras nações. 

O orador entende que não podemos preacindir 
absolutamente do engajamento da maruja estran

geira quando fór preciso. Vê mesmo qu e assim pra· 
ticão outras nações, e até a propria Ingla1erra que 
tem engajado maruja estrangeira para seus vasos 
de guerra. Entretanto se pudermos prescindir deste 
engajamento melhor será ; roas é sabido que não 
se póde obter uma maruja nacional senão por 
uma conscripção ou· por meio de recrutamento 
forçado, mas qualquer destes meios apresenta 
perigos e desv~ntagens , e- portunto é precist) não 
seguir absolutamente um ou outro, mas usar de 
todos elles, a ttendendo-s.e á s circums tancias. Sendq 

. o recrutam unto feito com todas ail precauções, 
e não de uma maneira vexatoria, como tem 
acontecido em algumas partes, poderá produzir 
vantagens. Entretanto elle tem sido dispendioso 
o sem resultado vantajoso ; mas isto se póde 
remediar mediante as necessarias precauções. 
Deixar de fa~er o reerutamen to seria pouco ra· 
zoavel. O orapor tenciona mandar proceder a elle 
com todas as precfj.uções, mas nunca prescindindo 
delle. Tarnbero não prescindirá do engajamento, 
porque elle habilita o governo para obter mais 
facilmente na occasião marinheiros adestrados e 
promptos para o serviço, ao mesmo tempo ql\6 
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lem motivos para suppôr que .não é mais dis· 
pendioso do que· o recrutamento. ' . 
·Quanto á conscripçiio, ·desejaria que o corpo 

legislativo, quando tratasse. da lei do recr~1ta· 
mento estabtüece.sse a\guml\ cousa neste seuhdo. 
Em outros paizes,. como SOl Por~ugal, eiti>ltO. uma 

• - .~ 1 • 

mar em certos e. deteru)inados pontos, . para ser 
chamados ao. serviço em circm:nst"ncias ex.traor· 
dinariás ; mas o or~dor não sabe se está illedida 

. . . 
sa lavailtárão em ~onsaquencia ele ul)l· sirnp as 

· ensaio que ao quiz fázer deste alistamento. 
· . Oouvém em que alguma ~odi~cação . se deve 

(:lzer no · regulamento das cap1tamae dus portos, 
reduzindo o seu uut:naro, não só porque a despeza 
tem ex.cedldo ás provisõés do corpo legislativo, 
como mesmo porque nem todas ella.s têm 
prestado oa sen~iços que dellus se esperavii.o. 
Quêr qué sejãu . cousen,.das .nos portos. maia 

··-··importe.ntes, onde. o seu .. serviço ó ma1s re-
. clamado. . ······--··-·· .. ·-·-- ·~; 

Tem noticia de que têm bllvido cóntllctos entre 
os capl ss os por os e os p s en as . e . 
provincia, a ponto de não quer~rem os ~apitàei 
dos portos racebst o sa~to e eeuba dos p~es1den tes. 
Concorda em ua · nao ·convém de1xar ~ste 

. . 

qu9 se modifique o regulamento de modo que 
os presidentes não soffrã.o es\as relucta.nchls, 
quando se trate de um serviço indispensllvel, 
túmiuA isto na devida · conslderaoão. 

E' um . Cacto quo o material dl\ armada tem 
tido alguma dtminui~ilo, mas niio tanta .eomo . 
so figurou, talvez porque se tomasse por bau 
do. cali}Ulo que se fez as emb&rcações armadas • 
transportes que estão debaixo do . commnndo do 
quarh1l·general, som se attendtir às embarcllções 
des_armadas e em construoção. O numero destas 

pot augmentar os Yeus vas.os de vapor, nil() é 
bem que o Brazll flque estlló onado. Cumpre 
niio Hruitar•noa l\ termos Vl.lpores para correios, 

. maa que . tenhnmos vapores em força suftlohmte 
pata a guerra, 

0 Sn. 'VAtfD'RRLBY:.;..ApCtlado, 
.. o SI\. ANTio (mtnt.rtro c.ta ~lladnha) considera 
menús justa a QOIJsura q11à ae foz de se h&.ver 
ldnandado construl~ uu1 vapor grande eu\ lugar 

e · d .us ou tres pequenos. E' vt~rdade que 

aque\le. que se man~ou construir. é grafide, mas ara 
conv~menta quê ttvessemos. um vapor daquella 
lotaçao. Orê que nll actualtdade no.o se . devem 
rnnndar col!,~:Muir vapores. de ulilli força igual, 

. comLudo 11110 devemos ter · vapores · de uma 
força que não seja suffi,eiente pina a guerra. Os . - . ,. . .. 
reconhecido pelos entendedores qne 'um ~apor 

. de força de menos !!e 220 · a 240 cavallos não 
é ~ufticiente para ter n den~minaçilo de . vapor 

por.es d~ lotação sufficlente ~ mas par11 
ind1spensavel . uma somma .uao pequena. 

O SR. WA.NnERLEY:-Apoiado. Nisto á que 
e!3tá. a economia. . ·· · · 

O Sn ANTÃo (ministro da ma,.inha) crê que 
teui sido .com as vistas de elevar o nosso .ma· 
torial de embarcações de vapol' que se tem . dado 
maior desenvolvimento ao· estabelecimento do 
arsenal de · marinha, onde se preparão as ma-

. , .i:b..\.J!.as, .. ~ahieiTas, e tudo o mais .. necessario para 
estas construcções, que sando novas · ·uo pai2, 

• 1 ·o-
cadím"nto do governo que . deu couieço a um 
estabelecimento que. promette ·tantas ·vantagens. 

Talvez conviesse dizer ~\guma cóusa · a ~·espafto . . ' ' . .. . . ' . . 

Vai á conuníssão. de coustituioiio um oBlclo do 
Sr. t:n\nistro do ímperio, pedindo dh1pensa do 
Sr. desen1ba.rgador Antonio da Oosta Pinto 
para ir J)residir a pru vincia da Pernambuco. 

o Sr. o~rnelro de oa:enpo• tião .tendo 
tido bccasião de fixar a sua pot~loão na camara 
quando se tratou .da. discussão do voto de graçaa., ·.· 
aprovêHa a presente opportuntdade para d(lclara.r 
que apoia o actual gabtnete . · . 

Votâ a favor da proposta, e propõe·se a 
fazer breves observ~c;ões sobre o. n1áo estado em 

nscion11l, não se te.m procurado vedar o contra
. bando, e ni\o se tem levado a t~ft'eito outras pro· 
vldanolas que o ·mesmo decreto recommenda, · · 

Espera que o Sr. znJnislro na refnrmá que 
annunclou pretender fazer, defina perfeitamente 
as attrlbuloões dos presldenteiJ, e qunnto ao emprego . 
tla foros naval marque os deveres doa oftlolaes 
de marinha de modo que, preenubendo·se melhor 
o serviço, nilo ftquem os presidentes de prollnola 
rebaixados na flonsideraoíio de que devem .. gozar. 
ao mo primeiras autoridades. que são ul\s respeotl· 
vas provinoias. . . . . . . 

O uórte das m~&detras merece ao Ot'ador espec11\l 
oonsidelaoão. O metbodo. até agora seguldop de 
se onooinmendarem · madeiras, e s11réli1 ellas 
trarisportadas para os _lugares onde t~U) de set 
emvregadas. e onde muttas vezes ohegiio Já podres, 
lhe pàrace, além dtl dispendioso, gravemente 
inconveniente. Fóra melhor construir nos lugares 
onde se procede ao côrte das madeiras, creando,se 
um corpo e engen 
assistir a estas oonstrucpões. . 

l?ede ao Sr. minlsti'O que ué providencias etllcazes 
para evitar a oontlnua9ão da destruição . das 
nossas mattaa. · 

o Sr . .to'bJm :-Sr. presidente, não posso 
dar o mou llssanthnento á proposta do governo 
sobre a fixnotto das nqssss torças nnaes; ·em· 
9uanto nào reotlber àelle as Informações que julgo 
lndlspenaavellf reo~bor Clm relaoão aos negoolos 
das ropubUoas do Rio d" Ptata. Nós vemQa que na 
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falla do throno se tazia Reíltir o quanto os nossos 
interesses . se ncbiio cottlprornettidos . naquellas 
republicas; e em uma digressão que fiz pelo Rio 
Grande do Sul, tivé <>ct·.asiõo de ob~~lrv a1· a. rea
lidade . da declai'atão que nós fez o discurso <in 
corô&. Na occásiào em que se discutia a resposta 
A falla do thronu ; ; ulguei que, .de pois de se t~r 
feito utna declaração .destas, de que os nossos 
interesses · se acbavão alli gravemente compro· 
mettidos, entendia t~'u. :tue não devia a r~sposta 
cingir-se a lamentar etls~ desgraça, mas a offerP.cer 

· $0 gov.:.rno todos os meios ue estiveRsem á nossa 
tsposu;a para repr mtr esse sina es~ mas en en eu 

a nobre commissão que se não devia adinnh~t' t~.m 
cotripromi~sospara com o governo, porque julR•lU . 
convenie11te dar um voto de desconfiança. NM 
foi esse o meu pal'ccer, porque ent.endi que nós 
uàu denriamos, .sem commettermos uma falta 
qu_e me parece àttentatoria aos nossos deveres, . 
de1xar de prestar toda a confiança a um governo 
que appa_rece, . emquanto · factos bem positivos 
não venhao desnumtir es~a eontian<;a. Cre\o mesmo 
quo esse principio não se póde deixar de considerar · 
como attAntatorio da tndependeneia do poder 
executivo. \lU do poder moderador, que tem toda 

. a liberdade na escolha dos àeus ministros, e 
que sO depois de terem esses ministrl)s mostrado 
por factos . posithos o · seu comport'lmento ou as 

' , . ' - .. 

O Sa. JoBIM :-Niio sei quanto; uma força 
extraordinaria ; entret11nto que da noeaa parte existe 
a mais . completa . indifferença a respeito do que 11\ 
se passa, bav!lndo um 'tratado ~xpreaso, . cuja 
exectlçi'io a nossa h•'nrn reclama : como t~xplicar 
tão extraurdlnaria indifterença ? E se o governa
dor conservador (}as leis, Rosas, . entGnde que a 
anatchia .nesse . es~ado lhe é prejudicial, porque 
razão . niio deverA ella ser consideràda como .muito 
mâis nociv!l ao Brazil que estâ em ~ontacto im· 
m~di:-t.o com elle 1 · · · . · 

· Oreio Sr. reside à · u nn · 
de . admittir que commettemos urn aeto de pouaa 
nobr~za, abandonando o estadóOii!platino ns forcas 
e 8Q arbitrío de Buenoa-Ayres. Pouco mA importa
_tin, ainda assiUl1 com esta matllria~ nada diria mes· 
mt• Robre l!llll se não reconhecesse que os nossos in· 
te~·esl:ws acbâ•) se gravemente compromettidoa, como 
bPm " disso a fall11 do tbrono, .como ~;u mesmo tive . 
oc.msião de obst~rvar e ouvir na longa digressão ·· 
que ,fiz, ba (JOU(!O tempo, pela fronteira da pro.• 
vinc\a do Rio Grande do Sul, da qnal como 
deputado tenbo a honrl\ de sentar-me nesta. casa. 
. Seja-mo pois ·permittido entrar etn algum des• 
envolvimento sobre assumpto tão importante e 
ti\o sério para o Brazil. Nós sabemos que o estado 
OrieHtal, .antes destas funestas dissenções entre 
v a rios ·. ambiciosos qu~ lâ d;a}>\tH\o o poder com . 

- • . o s 
de:vemos <lar~lhe ou negar-lhe <i nos~o . apoio. partes pelo m~nos do seu terri torio, por brazHeiros . 
Entr~t1mto, como .niio sei, em relação aos negocias que lá comprarão fazendas com p&rmissão do8 
do R1o da Prata; qual. .tenh&. de ser o comporta• . governos, e quo alli se estabelecerão ã cu.sta dO· 
mento do go~erno, e. entendendo que elle deve tómar seu dinheiro, e que lá ~ivião tranqulllos. gozando 
uma parte activB cor.ú o. sua intervsnção MSs.Js do fruoto do seu . trabalho ; mas depois que 
. 1\~gooios, por :interesse e dignidade brazileira, começêrào estas ultimas doaordens, não têm 
nao posso prestar·lbe o meu v()to nesta mataria ·· · · odldo ·· got-ar · O?m a.egurarioa das suas pro rl~
sem que · slle declare se esh\ ou .não nezJta&--l~~~HJI.atlfes..-EHiéUHiitkHooleilft&ll6!H~IHft1Hr1Hterlfittto------i 
uão que eu~ me proponha a tozer opposição ao 
governo, nao tenho motivos para tanto, mas .· 
porque esses meios eu não . os posso constderlir 
como sufficientés para manter a nossa diKnidad . . . . . , 

Sr. pre_êideuta, direi em-primeiro lugar que me nem a .contribuir eólli mais do·que os naoionaes 
te~ parecido ha. muito tempo uma cousa estranha para as daspezil.s desfias ftU&rras interminaveis. · 

. e IDconceblvel o. comportamento qus 09 governos Ainda se elleà fossem suJeitos a medidas gornes,· 
d<! Bra1;ll têm tido. em relação às republlcas do . que reilu!dlQ nenão eoftrel•as, embora se pare
R\o dl\ Pr1tta (~po,ado$), quando . se tem vistas cessem úom essa que teve por fim a abolioiio 
o tratado de 21 de Ago~to de t$28. Sabemos ·completa da escraYalura, a que poderia . dlzer·se, 

· que nesse tratado se acba estipulado que ambas. ,quo . foi de propu!iito tomada para ve:r.ar os bra· 
tlB ptntes contractantee, 0 governo de Buenoe-Ayres · zilelro6 ~ leso é comtudo toleravel, porque . vem 

. . e o Brazll se obrlgilo a defender .a lndoP.endeucla com vlsoEJ de utilidade geral, mas que elles · 
e ln\egrldado d.o 011tado Oriental. Que depois de sejão obrigados a fornecer mais gado e mais 
ter Cijte Mto a sua oonatltul ilo, 0 ue me parece sente <l<ls seus esta.belec\mentoD do . que os 
não e · · lllflBtnos f\lbos d z · · 

· oona u Qàó, I) que, qua\quur que seja a prolecoão te ug' aretn·se para · a provmo a · o 10 rande 
que atub.~~ · as partes . que\rlto p1·estar ao dito do Sul, de onde são pela maior purte naturaes. · 
a~tado o.rtental ou Cisplatina, essa .· proteaçiio . Parece que 11e o governo do ~stlldo Oriental niio 
se d~ve hmUar unioam6nte a restabelecer a paz . tivAsse parte nestas perseguiçõ&s. elle as tinia 
pubhoa •. ~m ou.tro nrUgo . s~ estipula que 0 Brazil desapprOvado, .e te.ria tllesmo empregado a !orca 
Reria .obrigado a retirar u~quella êpoca as forçus necess~ria para cohibil·M: .e ,ae as .suas forcas 
que tmba na oampunha, · dentro dé dous mezos, nit.o suo sumcleates llarl\ gtmmt\r a 'lidà e pro• 
e que, emquauto esta retirada se nno realisa.ase, pr1edade dos brazllelrOI'I, !lobrt\o pelo contrario 
o governo de Bueuos·Ayres devia alli constJrvar pari\ uma nova espeoie de vexama contra ellos. · 
uma força do 1,500 homens, ou mais, 11e julg1tsse , Obrigados a abandonar os .aeu1:1 estabelecimentos 

. naceasarlo, · emquanto o govért\0 do Bruzil oon· , aom o pouoo gado que lhes resta, procurAo a 
servaase ua mesma oaml!anha do . estado Oriental frontelra do seu \)alz natal, chegilo com deepezas · 
U}l~ s6 soldado. Orn. parece·me que este. tratado enorm('s;~ pagand1\ um e . dous pa.t.acõea. por dlli a 
tao solemne, em que vêm um artigo expresso reco• oada peao, e quando pensão poder entrar no 
nhocendo o independência do estado Oriental, não t.erritorio · da sua patrla, encontrão utn oorddo de 
pôde deixàr de ser cousldorado como violado psbs . gu~&rdae que ·não os deb.iio pãf:isar iSem prhnelra· 
clrcumetanolae que ae ~presentão , ROtualmente. mente pagarem . de corpo pt'éeetlte um paLaoi'tO 
Nó~:~ saben1os 9ue 0 Sr~ goneral Rosas conserva pur c&.dB rez, SeJa de que parto fôr, novilho ou 
n~ estado Onental patll mais de dO\\& ou trea . bezerro I · 
,n1l ho1nens. · · Oomo é 'posslvel que estes desgraoàdos, que vêm 

fugltüin de mil vexames, ·ff\Zendo pelo catnlnbo 
O SR. PEDM OnAv~s · -Doze · ou trete mil ho· : tautae despàza.s. paguem tallmposto t O resultado · 

mens, istJo · SiPl. · · ' deste novo torPleuto tem sido por vezea verem-se 
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. nã neeesstdllde de abandonarem o seu . gado, atlm 

de não acabarem alU com a vidq, entrêgarem.o 
. aos propr os pea . , . . 

delle. Semelhante estado de .eousas, Sr. pl'e!!idente, 
de'Ve necessariamente trazer uma· afilieção em to(jos 
08 habitantes dó Rio Grande, ao menos n~s da cam· 
panha, e fazêl·os «izer, com.parando o q li e agora lh!!s 
silccede com o que aconteCia quando elles andavao 
com as armas na mão, que ao menos nessá tempo da 
rebell.iao os seus direitos erão .multó m~is respeita· 

· dos do que hoje que elles se achão eordia\mente.liga· . 
do;; ao lmpetio~ elles nâopodetn deixai' de fazer este 
funesto reparo, e de lamentar que os minlsterios 

. não possão vigiar com mais zelo os aéus interesses~ 
que slio tambem · os interesse · · · 
E'. certo que alguns . brazileiros ·de grande repre
sentação que appareeem no estRdO Oriental, quando 
conversão com pes~>o~ tambem nota.veis desse 
paiz, ouvem dellss as palavras as mais . doces, 
as demonstrações as maís amaveis, os mais lison· 
geíros pro~estos de cnnsideraçdo pelo imperador 

. do Brazil e pelos . ~eus subditos: tenho lembrançà 
· do que a este respeito me . retei'lo o Sr. coronel 

Ortiz, ·um dos primeiros proprletarios do Rio 
Grande do Sul, que tendo occasião de conversar 
com o Sr. coronel Lamaii, em 11ma "ie.gotn que . 
fez até · outro lt\do. do Quarahy, onde esse coronel . 

. se achava post~tdo â frtin~ de usn~ força de Ortbe, . 
lhe l)restâra asse coronel o mais lis()ngeiro aga-
salho, procurando persuadil·() que multo lamentava 
s v xames de ue os brazileiróS se ue\xavAo 

. que tinha as ma s etminantes or ens . para os 
. reprimir e castigar os seus autores, e que esta era 
a resoluoilo •Jo 14eu . governo; mas uào sei como 

· conciliar estes protestos com fnctos que eu ouvi 
· reforir na. campanhu do Rio Gcan•le, ~entre outros 
o .seguinte:. . . . ·. . · 

Os .brazHeiros · p~raegnidos · pela tnanelra que 
disse um abaixo assigilado pedindo ao · ministro 

o raz reg en 8 ern o ') ev1 o e 
.desae por elles ao governo imperial para qUe .lhes 

. valesse. que Q8 nilo deixasse entregues à mais 
·desgraoada .sorte pre•tando·lhe uma protecção · 
. a , . l\ . . . . . • 

do Br-zll fot tr partir a nds ·a aiQJtNUsignJ;ados áa 
milos do gcmernl Otlbe, u eesf's brazlleiros serem 
vlcUmaB de no VIl\:\ p~rsegu\çõAt t u«o t1~!i se por . 
culpa do. represàntant·e do Brnf.!l, ou olo .. o que 
sei · i+ que forão todos os slgnat.ario!4 dease 'reque· 
rlmeoto vtctimos de novas pHreAguições. 

Ora, He nós considerarmos n queatAo for outro. 
lad••, vemo~> que o rilctador Roeu tem ntençõlls 
ai~istrae de violar o . tratado de que fiz menol\0, 
!JRO só por e""ae facto~ que o Sr. lt'eruandas Obavee 
Jl\ referJo .a'~'.u• como tombem pela" clróumstanelaa 
qu..e denot.ão bét.n qu.e as for 
eatado Orientâl obedecem ao Sr. rastaurâdor daa 
lei~, Rosàs; e. de mais P"r um . faeto q\\e ainda · 
hi>Jil vem pubhcado no _ Jc>t<ttal do Oommet'cio: e é 
ahe, t t"n<lo () g~l Odbe aoeit~do p · · - · 
. e,_ pn~ ent1·e na potenchu~ que se aahão om g~erra 
com o ea.tado Oriental e Buenos Ayres, vterão 
ordens p('lsitivas do dictador Ri>SilS para quo essa 
paz 8~ não fizesse •.. Por aqui se vê que elle exerce 

. uma tntervençãu activa. nos negoclns .do est!ldO 
Oriental. Nós . sabemos que o gl)oeral Urquizn, 
~e Entre·Rk,s, vio:se obrigado, a · instan,\.itls dQ 

· . .l\OSas, n. declarar a guerra aos madariagas, àe 
9orrlentea. Esia guerra deu em resultado a batalha 
"e Vunceat, em que os madariagllR forão complo· 
~lllnenttt dftrrotadoa, e Urqui:i:a puut~trou ootn a auR 
•OI'\'Il orn 01Jrrlentne ; t\. Q oonaequencia foi ainda 
m&&la ÜllliftiDl oortadaa aa nossas aommuulcaoõas 
oomrnflrclaaa de It&qul e de s. Borla pat·r, ltapu~ 
no Jlarngtu~y; Ua aorte qua nós hoje nos vou1oa 
quatsl Rem oonut~unlat.Q4o · alAUUU\ c\lm o nosso 
a~lgo, natural o •uulto ltial alUa do, o · Paragúay. 
. 411lte . fau~o dono~a, lttlJIUPdo mtl par11oe, un1a 

lotaBno&o bem. hllllllte•L• de t111er t.J<lo uaal po••lvel 
ao . raall. E•t• 1u1potta Rloda 01111 '" corrobora 

no meu espiriÍo, quando me recordo da sati~filçtto 
que o .governo do restaur.ador das leis, Rosna, 

r 
reconhacido a independencia do Paragnay'. Não sei · 

. como o governo do dictadot', restaurador das leis, 
pôde-se considerar. com o direito de tomar satisfação . 

. ao Brazil por este reconhecimento, já feito ba 
mttitos annos, no tempo do Sr. D. Peáro I que 
lã tGve · um ministro, sem que houvesse jAmajs . 
.a mcn.or reclamação do governo de Buenos-Ayres, 
e á v1sta c;lo tratado, de que .tenho tint exemplar, · 
de 4 de Janeiro de 1831~ celebrado entre o governo 
de Buénós·Ayres, o de Santa Fé' e o .goveruo de 
Entre · Ríos; Nesse tratado se reconhece a inde-

. 'a política de todos esses e~-----
como de todos os outros estados~americanos, e faz.se 
uma liga offeosiva e defensiva, fic~ndo cada um 
dos tres. obrigado a chamar, por · meios persut\'-
sivos;os seus vizinhoo á mesma liga. Como é pois 
que o governo de Buenos Ayr9s hoje se julga com 
direitos, que então não tinba, se elle não tem 

· outra3 vis~s ambiciosas sobre o estado do Para
guay, nosso digno e sincot.o alliado '1 Jà se vê que 
. tendo o proprio govsrrl<> de Buenos-Ayres reconlle~ 
oido a independeneiB. do Paraguay, assim como . 
recooh<Hie~ a de Entre·Rios e de outros estados,. 
sem aquelle motivo, não se pMe julgar com direito . 
a tomar-nos satisfaÇõés . ·pelo reconhecimento da 

. independennia do Paràguay, con\ta 1\ . qual elle 
parece querer tentar · contra .os nossos proprios 
1nteresses.. A' vista de taes factos, á vista àa 
· a . e segurança que m con 1 n e 
brazJloJros residentes no astado Oriental, que estão 
pela maior· parte . dispersO!!; e privados do que é .. 
seu. eu t~nteodo que o gonroo do Brazll niiCJ póde, 

· sem quebra da sua dignidade, · sem cotnpromettl~ 
manto doe . interesses· naoton~es, · delxar de tomar 
uma parte mui tu actlva nos .· nego~ios do Rio da 

. Prala. Nilo ·sarei de parecer que vamos já declarar 

igual, ao mehóa llllpll~ d.e gara11tit esses inLerésaeà~ 
ror tanto j r.OiliO .entaudo que é do li OSSO dever 
fazer com que lnternnhamos neatus negllllios, ndo 
possa 'Votar pela proposta do governo, sem prl· · 
•nelr,,meote eaber 11e · elle est.â nestas mesmas 

· vi:~t.ae, porque, s& · elle não qulzer pree~at·Sft a 
est~s meus aeaejoa, que silo; segundo crew, una
nlmes na provlnola •lo Rio Grande d1> t:;ul, ao . 
meno11 na oarnpanba; ou, .cumo deputlldo por essa 
provtnci~&, não poaa<l dar<> meu voto A proposto. 
tál qual se acha, porquu jtllgo esses meios tn· 

Sobre a . tilarinha; vejo• me na · necessidade e 
fazAr uma ot:xpoalol\t• da deRgrliQa em Q\1& vl uma 
pequenll . esquadr!l na Uruguayaua, 1\ tnttrgcm do 
· · · · · .. , m unha-se de tres 

saveiros ou cJanhonelras i estas, refer1rlio· 01e. ertltn 
sido compradas por. um offi.oial . do terra, . JA ep1 
estRdó de não poderem sarv1r por podres; estavao 
muit•• mal tripolildas por peães do campo; e at~ 
um desertor estranF{Mro ~ não . tinha at·mumento, 
nem muniÇõus dé guerra, · e .o seu oommandante · 
referlo·nie, com lagriml\s 11()8 ol~os, . que havla 
mais de seJ6 mezes que nem recebta r1:1sposta dos . 
seus pedidos, e que parecia terem·o coHoeado 
alli de proP,o11ito para o . perdere,m t E que não 
tluhão mumçiio alguma à sua dtsposlçào, nem 
malos de 11agar A trlpoltlQiio I Quando obsorvei o . 
et~tado deploravel destn chamt\cla esquadra, euo!'· 
lllada na~ praias do Urugu11y, foi em pcca111lao 
t!tn que · Urq11lzá perseguia . os_ madarSagas, e os 

· habitantes de Oorrtentes vinhao etn grande nu · 
· mero refugiar· se debaixo da prot~oçiio. dol.mperio; 
havia na Uruguayan11 para mahn\e sete mU etni· 
grados eiltrangelros, e. talvez que se nilo fosse. a 
enchente e a ex.troordloarla oorrente~a d~;~ 119 
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nessa ·occnsÜio, se não fosso essa circumstancia, 
digo provavelmente Urquiza julgaria a proposito 
atf•c~r esses emigrados: e com que meios os ha· 
viam os nós de defender, assim como os brazileiros 
que alli se a chão estabelecidos com muitas riquezas, 
e com grRnde commercio? Este estado deploravel 
de abandono dos nossos interesses me faz acreditar 
que ha da parte das nos.sas administrações uma 
relaxação e um desmazelo que não posso deixar 
de censurar e lamentar. A respeito do exercito, 
tam bem vi .. co usas bem deploraveis : ainda que 
não tenhâo cabida na present~ diqcussão, já -1ue 
fallei d~ Uruguayana, vou .referir alguns. fac~os 
que ah1· soube, e que mmto me contnstárao. 
Existia em Uruguayan.,, villa populosissima hoje, 
um batalhão, que lá permaneceu, na distancia 
de maia de cento e trinta leguas da capital da 
provi ncia, um anno e tanto, sem receber um 
vintem de soldo r Eu não sei a quem attribua 
semelhante culpa, quo não póde deixar de ser 
consiuerada como gravíssima pelas consequencias 
que logo referirei; mas ou fosse por culpa do 
presid~nte da província, ou do pagador das tropas 
ou do commandatlte das armas, o certo é que 
esse batalhão esteve mais de um anno sem receber 
um vintem de soldo. O que faríão os pobres 
soldados reduzidos ~ssim á maior miseria, sem 
terem qu" comer ? Começarão a desertar para 
Corrientes, provavelmente para S!l alistarem de
baixo das bandeiras dos madariagas, como se me 
disse, para tomarem parte na batalha de Vences 
e scírem completamente derrotados. Os que res
tárão na Uruguayana erão obrigados para sub
sistirem a an.darem saltando quintaes,. roubando 
a comida dos habitantes, e outros pedindo esmola 
de porta em porta .. . Isto é até onde póde chegar 
a miseria e a vergonha do imperio do Brazill 

O resto deste batalhão foi mandado retirar-se 
antes que desapparecesse todo, ficando apen;\S 
uns 40 homens commandados por pessoa que, me 
disserão, era o prototypo da indulencia, da 
preguiça e da crapula, que vivia sempre em casa 
sem se importar com os soldados, que exístião 
na maior relaxação possível ; isto ouvi referir por 
pessoas as mais notaveis de Uruguayana. O outro 
facto, permitta-me a camara que eu refira, porque 
me parece ser tambem muit0 triste para a n ossa 
dignidade; e é que, tendo o governo imperial 
detertninado que os emigrados, quae~quer que 
clles fossem, em sendo homens de armas, que se 
apresentassem na fronteira do Rio Grande do 
Sul, fossem obrigados a retirar-se para o interior , 
achava-se na Uruguayana uma quantidade deUes 
não pequena, e o coinmandante do batalhão de 
que »Cabei de fallar, não tendo talvez animo de 
prender essa gente toda, ou vendo, que se podia 
comprometter, convidou a todos esses homens 
·mais notaveis para um al1110CD em sua casa, e 
quando elle~ se achaviio ahi forão sorprendidos, 
agBl'rados e conduzidos para Alegrete; ·pedirão 
que os· deixassem ao menos despedir-se das suas 
fauülias, que se lhes désse dous ou tres dias 
para se arranjarem, allegando a desgraça em que · 
deixavão suas fKrnilias: a nada disto ~e nttendeu, 
esses homens assim agarrados e conduzidog para 
Alegrete, no caminho .fizerão uma sublevação, e 
os soldados virão-se na necessidade de largai-os 
e fugirem. 

Sr . .. presidente, não posso insistir, nem fallar 
sobre outras mqitas cousas por não me animar 
a reter a camara por mais tempo, á vista do 
adiantamento da hora, o que obrigou·me a corta r 
muitas cousas que pretendill dizer, e não deixou 
tambem de contribuir para perturbar·me ..• 

A discussão fica adiada pela hora. • · 
A ordem do dia é 1\ mesma. L evanta-se a sessão 

às 2 horas e um quarto. 

Sessão em t8 de Junho 

PRESIDENCIA DO SR. CHICHORRO DA GAMA. 

SuMMARIO .-Expediente. - Licença pam o Sr. 
Oostu, Pinto. Discursos dos Srs. Carvalho ltlo
reira, D&a5 de Carvalho, Urbano e -Jobim.
Fixaçllo das forças de mar. Discurso do Sr. 
Ohrístiano Ottoni. 

A's 10 horas e JO minutos da manhã lilbre-se a 
sessão, lê-se e approva·se . a acta da antece
dente. 

EXPEDIENl'E 

Um officio do Sr. secretario do senado, trans
mittindo a proposiçã·o do mesmo senado appro
vanrlo a pensão concedida a D. Mario. Secunda 
Fernandes, em plena remuneração dos serviços 
prestados por seu fallecido pai o conselheiro José 
Pedro Fernandes.-A imprimir. 

. Remette,se á commissão de instrucção publica 
t1ma proposta de Manoel José Pereira da Silva 
para o estabelecimento de uma escola de tachy-
graphia. . 

A' segunda commissão do orçamento, o reque
rimento de Irinêo Evangelista de Souza, pedindo 
uma medida que autorise o governo para mandar 
pagar ao supplicante os tubos de ferro que puder 
aprômptar em sua fabrica, conforme· o seu con
t racto. 

A' commiasão de constituição e poderes, o 
diploma do Sr. Felizardo Toscano de Brito. 
deputado eleito pela provincia da Parahyba. · 

Não ha mais e:x:pediente. -
Lê· se e t~nLra em dbcussão o seguinte parecer ! 
<< Foi presente á commissão de constituição o 

officio do governo datado de hoje, no qual par
ticipando a esta augusta camara que S. M. o 
Imperador tem julgado indispensavel a bem do 
estado encarregar as· presidencia da provincia de 
Perrrambuco o Sr. aeputado Antonio da Costa 
Pinto, ~e solicita na fórma da constituição o 
consentimento da camara, e é a commissiio de 
parecer que seja dado o consentimento pedido. 

<< Sala das com missões, 15 de Junho de 1848.
T. B. Ottoni.- Pessoa de J'tlello.- R!ldrigues :i os 
Santos. >> · 

O Sr. Carval.ho Moreira r .. quer. o adia
mento da díscussi'jo deste parecer tlf.é se achar 
presente algum membro do gabinete. . 

Entrando oa sala os Srs. ministr,,s do ímpario, 
da marinha, e de estrangeiros, o ~r. Carvalho 
More1ra d~s1ste de seu requerimento. 

O Sn. PRESIDE"''l'E : - Está em discussão o 
parecer. 

O Sr. Oa.r:V?-l.ho Moreira entende que, 
segundo a d1spns1çao do art. 34 da constituição, são 
neue~sarias du;os condições para que pos;a ter 
lug •r a sahida de tun membro de qualquer das 
duas camaras para uma commissão do governo 
durante a sessão ; a primeira· condíção é que se 
dê um caso imprevisto de que dependn a segu· 
rança publi.ca, . ou o bem do estado; e a segunda 
é - que seJa ln(itspensavel a nomeação de um 
membro da camara. O aviso do minlsterio do 
~m~eriu sórnente diz que S. M. o Imperador julgou 
HHtlspensavel ao bem do estado e~ta nom eação; 
mas, segundo a constituiçã.o, é necessariq que se dê 
nm .caso imprevi~to de que d~pe11da a segurança 
pubh!JB, _gu o bem do estado. O parecer da com 
m1s~ao nao attendeu a todas as condições do art. 
34, coosidarou sórnente o bem do estado em geral. 
Tendo a camara o direito de examinar as circnm
staucias pelas quaea o governo julga indiapensavel 
o emprego de um meml.>ro da mesma camara em 
uma cowmjssão qualquer, não se póde votar pela 
dispensa do Sr. Costa Pínto sem que o governQ 
faça essa d aclaração. · 
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O SR. FiJ:~NA.NDXS CH.tvEs:~E ténto mais quimto 
diz c:tue os mngistrados não devem ser homens 
po 1 tcn • 

O Sa. OAR'IAL:ao .Mnli.EIRA. niio censura a com~. 
missiia di) constituiçãó e . poderei!, porque suppõe. 
qne deu o seu parecer sobre informações que 
directamente tecebeü do niinisterio, e que .ó apre-
sentou como umll medida de confiança. · 

Acrellita que não s~ dá: o caso imprevisto de 
que fal.la a constituição : por. que o gabinete de 81 
de Maio depois que entrou. para o poder teve 
occasião de sntisfazer aquellas necessidades mais 
urgentes da administração e~. relu.çãll uo bem do 
etitado a r.espeito d~ provinc1a de Pernambuco ; . 

e en ao a c nao se em 1 o no lctas 
daquolla provincia. Além disto,. a nobre depu
tação por Pornatubucu, tfio zelosa pelos interesses · 
às sua província, não disse · na casa uma palavra 
seque1· em rélaçào a esse esta!io . melindroso em 
que se àcha ·.a 111eRma · provincia depois . quo 
entrou .... o gabinete de Sl ~de Ma! o, o quu prn~a 
qúe o ao ~e dà um caso amprev1Eíto, · extraonlt-
nario. · .. · · 

Não se oppõ·l ao Cl•rollario do parecer, e ainda 
que pudesse insistir. na segunda condição do art. 
84, dn in.Jispensabilidada ao indivíduo, comtudo 
não quer carregar com. a. responsabilidade da sua 
mio nomenção ~. acha que ella é excelltmte, é a 
~elhor pé>t;9ivel. 

óarvalllo (ministro do 
e · o 

accordo tJOUJ a opiDião de que à camara dos 
deputados compete ó direito de &xaminar se as 
citcumstancitls l)t!le.s quaes o go.-erho julga in~ 
dispànsavel o etnprego de utn d~s membros da 
.meima camara são taes quo devao . levar a. ca · 
mara a conceder ii dispensa; e estâ . convenci41J 
dn que a. cama~a t~m todo o direito de exigit do 

P'\ra que p<~ssa 
]UlZO· · 

Enténdo que 

igouoin que precedentemente se tern dudo. () 
ak't. 34 da coil.stituioão diz, que se por algum 
caso. imprevisto de que dependa a segurança pu
.bllcll ou o bem do estado .fõr indispensavel que 
algurn senadot uu deputlldo sala fiara uma com
DiiSsilo, a rospoctlvs camtu·a o poderádet~rmina.r, 
Ntio tern sido ooosl~ntaménte a int111igeucia do 
Corpo legislativo, QU\l :~empre que se pedir per· 
missãú para empregar qualquer membro de uma 
ou llUtra Clltnl\ra . deva verificnr·se algun1 caso 
lmprevist•). (Apoia.dos.) Em diversas ocoasiões 
tem-se cuuceJidn 1 s · e 
e talvez . mesmo do senado. para irem exercer 
commit~sões em provincias sem quo todavia tenhão 
npparecido Ca!;OS imprev\stos, circumstancias ex· 
traorcJinarias. Esta orsuadldo. de ne a Bll uran a 
pu tca, ou o em . o es a o llvem ser oonaide· 
rndoã qUando se trata de conceder uma tal 
dispensa, e por isto, pondo da parte aqualla 
circumsttlncitl de caso ilnpreviato, . conshlornrá 
8Õ111ente 1\B duas fi\ZÕes de-segutanQa publica (lU 
ben1 do estado. . · · 

O governo m\o enterldeu de oarto que a sugu· 
raraoa (!Ubllca exiKla laumedlatametittl a diapeii!;Q 
do nutlru deputado qi.Hl tol tiOWtllldo JlRra astn 
c<unrnl~:~Bi\n, lll&il eutoudeu qué o bem do estado 
exiMI~ que ellt1 nell;• toaso amprogudo. · 

O et~~l\do ll8 · provtucla de Pernllmbuoo, oou1· 
quanto ndu dn11 humtir serios recillos, todavia 
~ um e!!tlido d13Uoado. O govcrt\o n1\o dasejuuJo 
~pprimlr uum perseguir ll u~nlüUJ\ i'&rtido, . u~stl· 
JOIIdo dar a todo.a us garantiüf\ que pela ouustl· 
t.uiçào lhes oomptlte, estll nu. rigorosa obrlgução 
de iinVIur para aquella provlnola um homeut 4ue 
reuna todas aquelltUi condiçõe~ Qlte sl\o lndlapen
savela llilo só para bt~m governar . a provlucla, 

'fOMO 1. 

mas tambem para inspirar conllanoa aos dift'ererÜes 
artidos ue nella ·existem. O · oval'no ã i · 

· azar. unta asco ha. mais ajustada do qué fez 
{apoiados): está persuadido de que o. Sr. Oosta .. 
l?into sustentando á política. 'do governo, teré. 
uma conduda em Pernambuco que não inspire 
receios a nenhum •los parthloa, e por lstõ .éntende 
que o bem .do estado exige que 4 caai.arà dê licanoa 
ao Sr. deputdo que foi nomeado. · 

O governo não tem receios de uma des.ordem, 
não suppÕá a provi~cia de Pernambuco em con· 
flagraçàrJ: . o governo entende de Seu rigorol'jo 
dever mandar. ~!!1 homom pl\ra alli que repre
sente ~~us. opmloas, l}ue ao musmó tempo sirva 

~. . e 
alie procederá com justiça, tolerancia e impar-
cialidal)e. · . . · 
. Respondendo a um aparte do Sr. Fernandes · 
Cllaves, declara que o governo não tem a in
ténção . de arredar oH magistrados do exercicio . 
daquel1es cargos para que elles forem julgados 
babeis.; não tem intenção de deixar da empregar, 

· mesmo em commissi)ed de sua nomeação. algttm 
membto da. magistratura que eUe eutender con- . 
veniente empregar. O governa não quer arredar 
os milglstrados d&sta Cà!ia ; ·a sua intenção é 
pôr os magistrl\dos ao abrigo do.s sccusaçõea 
qu\3 se tôm feito, da intervir dlrectamente ni!.s 
eleições. . . 

UMA Voz:- E a respeito dos desen1bàrgadot'ol:l. 
. eo HM 

entende quu o .. artigo a respeito dtl desembar· 
gadoros. COIUI) l:lllSSQU, é Ulll POUCO exeeél!i'VO 
tapoiaáo'sl : deve .lilnitar-sa ü exchtsào à província 
onde estiver a relação, e não a todo disttícto. 

o .Sr. Urb'-' no mio pcidia guardar o silencio 
.nesta dl!:!cussão, não só como wembro da com
mis-são conJ<J M qualidada · da de utado ela 
pl"1JV1Mta . e érnam uco. oncor ao u com o 
.Sr. Carvalho Moreira que as palavrâs-bern do 
esttldo- tênt rtlferencia tambem a caRo . lwpra· 
vislo; pinece-lhe qu~;""'"oaao huprevisto-não uer 

er ue e so e nao po a sor prtiv e o 
polo espírito hlimano, m~&s sioo qualquer acon· 
tecimento que ostajl\ Córa das regras ordinada11, 
que ndo seja Lttll facto que . costume a appa· 
recer. · · . · . 

Aoha qúe razão tinha. o St'. Carvalho Morelra 
ptua p~dir ao govarno expuzease os fundamentos 
que tinha parK prlV'ar a oarndra do auxillo QUtJ · 
lht' podaria 11rastar um dos . membros ··da casa; 
mas nota (lua a cumara. ~etn sempr~:~ antendldo 
quo u apreoiaçi\u da necessidade., da ut·gt~nola · 
ou da lnlli~pous11bilidalle deve~s.e deixar· ao 111:'·· 

• • ' t .. 

gando e.o goverüo um · meio que alie julgue in· 
dispensnvel para betn desempenhar a sua ruh!&ão : 
e é assim q11e ent~üdle. que a ca.tnara dos depu· 
tados não deve . lltlgnr hcenQ8 . (apoiados), aii1da 
mesmo rocahindo n nomoaQão .ent um adversat'iQ 
polilico. . · . . _ . 

Dts!la·se . que a commJssuo podtma ter-se en
tendido cum o govarM, poderia ter sido cont\• 
denoialmeute informada dos motivos e fundamentos 
que levârão o govet•no a pratlo.llr esse auto. O 
orador pela sua parte deolara · qua oito te\'e 
i11telligencla alguma com o governo â. respeito ,da 
licença que su palie: não sabe mesmo que iutzo 
fórma u governo a respeito do estado da provlnoia 
de Pernambuco em vista das participaoõae oftlci~es: 
11ào tam oonheoiiDetltO desaus pàrtícip.,oões offi
oia.Hs, n1llti p.-e!iUme conheuur perft~itumente o 
e~:~tallo utlt:Sa pl'u\'iuoia pol' informaÇÕes ue pE>&~oas 
fidedignâs. do amigos, ell1 cuja perspiGacill. Q 
ftdelldl\de Mretllta. . . . 

so 
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Entendeu 

Não póda bem flxar am StiU espírito quaes as 
· vist~s. quaes as intt~uções do governo, qual o seu 
juiz<.l a respeito do modo.por que deve. ser admi
nistrada .a pruvínci" ue Pt~rllambuco na actualí
dnde. O nobre miotstro do lmpetlo dissé que . · 
o gov()rno queria. um praai.denle que alistontas~e 
a sua politir.a, mas que não persa~uisse ao partido 
opposto, que fosse impareial e JUJ~to pnta com 
todos. O programma assim apresentado é lison· · 
ge\ro. O orndllr não tem Teceio de ·. qualquer 
presidente qutl hoje vá pata a província de Per
nambuco, porque o lll&smo Sr. Pires da Motta; 
que se não foi, parecia ter sido mandado· com 
vistas absolutamente holltis, bojtJ peusa como .o 

. or,ad?r a respeito da verpadeira maioria da pro
vmcJo.. Todavia> deve d1ze1·· ao -governo que .no, 
es a o em qu · · · . 

. buc"• cuUlpre·lhe weditar sobre qual é o melbór 
systema. l\ seguir, cumpre ponst\l' maduramente e 
ver se sert\ convAuieute uma neutralidade abso• 
luta. Os partidos naquella proviucia alilda se 
votão odio e execração; uma neutt·alidade pllrfeita, 
acredita o orador que à syuoilhnv de fmqueza, 
de irilpotenciu mesmo. da parte d•> presidente. 
O Sr. Pires da Motta é hoje guerreado por 1\Jnbos 
os partidos, e se pt·acisar da u.rn npoio decisivo 
em qualquer emRrgeucia. 111io n acllu em nenhum 
dol3. pt\. rUdus p1>lit\cws. O go'f~mo dl)ve estar uu\ . 
pouco preparado para o futuro na provhloia de 
Peruaml>uco. Alh · ht~ uma luta que niio existe 
llM nenhuma d111! outras provinoia.s Jo imperio ; · 
essa luta que. hujo ex~11te sõ ua hnprensa pôde 
o r 1 ar utro oam o · e sa o 

governo se achar radutldó aos seus proprios re• 
euraos, ae o governo 11ão tiver chamado a si de
dicações e a•ft'eicões muito prünuneiadas, ba de se 
achar, ou mui~o emlle.raçado, ou muito en(raqtle· 
oldo, se acaso tiver da entrar nessa lutu. . 

() ~:>u.doT nD.o pMç, neg"t o s~u voto ao plld\do 
d.; gov~rno, niio só porque. segnndo !lBtlS prill· 
oi pios, deve·.se · sempre conceder estas lieeucas, 
como tambam porquo espera que o nobre presi· 
dente uQtneado correspouderà porfeitamenté ao 
qlia o . paiz L em dirr,Ho de esperar de sou nome 
e do saus preoadentos (apoiados) i e ·nesta tlrme 

o Sr. Job.bn quando · vlo qui) o ~abln1Ht1 
passado tinha domittldu todus os prealdentea do 
provlnoia, úllegando pat·a isto um rluolplo, llouu 

- ' 'J 
tendeu .Qno neste gabinete havia uma tendenoill 
·multo !lral:ld~. para sstlsfazer a uma. das P,rhtJoit'U!l 
n.ecasslàades publicas, que é tornnr ell'eotivl\ a 
respousabili'lt'ade de certos f11ucoionarlos pubUcos. 
Nào pódé acreditar que altos ru.uoclo~arlos, uomo . 
pr~sidentes, oo.mmandantes de arma~J ' a outro!', 
de quem doap~nd~ a. 'õ~?>guts.Ma públ\~a. possau 
ter effetJtlva rlls~on~abtudade qu'audo sabem do 
seto desta . ea.-;ú~, porque a oanltna tan'l umJull'lo 
privativo, 'que julgll lncompatlvel oçnn a etfeot.i-

. vldade ~~ responsabllidade. · · · 

Ouvio com algum p~zar dizer-se . que, quando 
esse . mínister~o . estabeleceu este • principio, t~nha · 

q~á qualquer seja f!aerifica•tó ~. ella, .niio ha c1i· 
pr1cho. . . (Reclamações e grand6 sussurro.) · 

·O Sa.. PEa'Euu .. n~ Su.vA..~-Dtiixem o nobre de· · 
· putado explicar-se. · 

O S:a.. J•JBUJ: -Eu digo e sustento que niio · 
pôde haver 110 paiz capricho algum que possa 
resistir ã vontade' do miniaterio . quando elts é 
fu~dada na utilidade pu.bliea. {ApoiadQs.) Digo -
sacrificar-por descer ela posição àm que se aebiio. 
(Apoiados.) . · . · 

O orador entende ue se ha rande inconveniente 
eti;l qtte os altos unaciouar os. s~tlão as a casa, . 
ainda maior será . ells . quando sahirem do senado) 
aonde a responsabilidade é menos. pussivel que 
Sf,l torna · etfecti v a. Nã~. pôde admittir qne umã 
eamara como o lienado, composta de Ulll numero 
tão limitado. de membros que esta~ un\do.s. pot 
laços de am•zade e d11 fraternidade, Julgue delictos 

· que commett~. a~gum . aen~dor ~esmo contrà a 
s.es~ranl)a, pubhca .. Para e,v1tar êate grave iilõoh· 
ven1ente, plga que se deve bzer com que ·nem 
da c~mara dos deputados nem do senado saia 
pessoa alguma. p11ra exercer empregos ·de grande 
resptrtlsàbilldude, e muito menos empregos dos 
quu~s. possa depender a segurança publloa, oomo. 
pre~udentes, commandantes de armas, etc. Tem . 
m!'IB outra razão · a~a assim se ex rhnir, e é 

. corpoR legislativos ave sempre . dominar um 
partido polltico, estes membros do corpo legislativo 
que . têm de aer nnrneados para preeldenLes devem 
necessariamt~nte · levar a essas. presidenoias o 

· espirlto de partido com . que satiem do corpo 
legislativo. O nrador antende que é um mal 
muito grande que a homens domlnadoa pelo 
t~spirito de;~ partido se · encarregue o governo de 
uma pto'finch~ ; .o · un\~o partido que. o Rovarnador . 
do utna. provwcta devu ter é o partfd,J da constl
tuiQão, é u l>Qrtidr., .dt\ lei •. (Apo,ados.} Julga pois 
que saril\ melhor que o gabinete· seguisse . o 
priuolpio que qulz tlBtabelecer o mlbl(ltei:lo passado, 
de nâu nom•Jal' pura presidentes de p~ vinola a 
me~br•JB do corpo legls\atlvo: e demau~ uao vê. 
mot1Vot~ ar~ q11e o Sr. deplltada da que file. trata 
SeJa spe11sa o e comp9réóilr na oamara~ 

ó Sr. X>la-r. de Ot;t.rvaUlo (ministro do 
imperio) teU\ da responder a uma ·. parte · do 
discurso do Sr. Qrbano q,uanto à exeoUQitO do 
programrna que o miuisttmo declarou qtte devia 
t\~r observado pato seu dalE;Jgado DQ ptovinehl . de 
Perllllmbuco. A respeito d(\ IJitequ.ção desse pro
grailHna, daVIl·Se tJ!il)erar pelos factos . . O gove(DO 
Q que \lÓde enun.ciar aào os pd11eipios ; mas o 
deBA!IVOIVimento, a, m~neira porqUt:l . deve ser 
appheado at)s f"ntr>s ln~1vldualmen\a, lijto não é 
posslvol que o lllinlatorio vonha dizêl~o á. oamat!lo, 

- . 
Rt:~:~pondando ao Sr . .Ynbh11, dlt que o go~;;rr.o 

tém entendido quo ó digno de approvaoilo o 
principio esto.beleoíd1-. pelo m\1\leter1o p11aaado 
de uão nomear sampre e iudlt;tinctarnente 11 mem • 
btús dt> oorpo legislativo p11r~ pt6sld&nies da 
p1'0ViiHl1a ; e t~o firme estl\ neste proposito que 
UtL\) SÓ sustentou tUdt) quu11t0 tlnh'\ aldo [altO 
P('lo rnluiiJtarlo an~erlor, o.OIM. ainda depois disto 
tem tratallo de pt'r)VIlr artualln!l p~ovlnoiae uas 
quaea ainda eatüvt\o empregado!! tnembros do 
corpo leglslaUvo. Na aotuBllâade apenas extste. · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1513- PÃjgina 4 de 7 

SESSÃO EM H> DE JUNHO .DE 1848 
um membro . empregado em uma .eommlssã.o, e a 
este me~mo o governo trata da dar substituto. Este 
principio que o çoverno acha convé!liante quando sa . 
· a na enerahdade não óde deixar de ter al uma 
excepção~ e a oxcepção es e pri~cipto ao a mut o 
bem cab1da 110 .caso em questao~ · . 
. Não acha razão no Sr. Jobim E)túquanto eot.endé 
tte, por serem membros de uma . ou de outra 

camara, es ao os a os uncc10nar os s. s 
responsabilid·nde: seria fazer . um conceito menus 
vnntajoso de cada uma das camaras, pensar que 
apresentai1do-se um individuo culpado, criminoso, 
so pato f~cto de ser membro da qualquer das 
camaras, se paasasse uma esponja pelos seus 
crimes, e não fosse responstiblHsadó. · Entre nõs 
a responsabilidade niio tem. sido effectiva . mas 
isto não provem de pertencer9m os funccionatios 
ao corpo legislativo, procede sim de um facto, e 
é que, emquanto o individuo está collocado em 
uma posição emlnenbi;·ha·,-n~ui~as qMix_as contra 

• ninguem trata de vetiftcar a sus responsahill-
dade. . · · · 

Observou tambem à.o Sr. Jobim que no Brazil 
toda o homem qut~ t.ein alguma im portancla. secíal 
tem um partido, tem suas couvicçõet~, . deseja 
sustental·as e!U q~alquer posição que esteja; mas 

· qt1ai1do uu1 . ctdadao é cbamad(l li exarem: o go· 
verno do estado, ou qu11lquer administração de 
provincla, embora tenlia um partido politico, não 
entende o orador que esse homem vá ser instru· 
monto do seu partido (apoiados): p6de ter um 
partido, póde maoohar no anutldo do se11 partido, 
eem faltnr ao cumprimimto das leis.e a observancla. 

· de todos os prinoipios cunst.i\t\Cionaes. O governo 
tem uma politloa qua desej~ sustentar em tollo . 
o imperio mas a ar de sua politloa quer ue 
tie respe1 em os re os e (J os os par .1 o~ 

(apoia:dos): e explicado desta maneir.a o pensa• 
mento do govet•ó'O, exeo.utl,ldO elle como quer 
pelos seu& delegados, nenhum incortveniante vem 
ll sociedade. . · 

Mut'l'OS SBN&ons:ss ...... Votos. votos. 
MuiTos SBNaous cedem da palavrtL para se 

votar. · . . . 
Dando-se por discutido o pareot~r, é appro· 

vado. · . . · 
E' lido e approvado sem debata o parecer da com· 

mlssilo de . contttltuloi\0 e poderes que laga.llsa o 
diploma do Sr. To~oano dé Brlto. 

0 Sa. PBBSIDIDNTB declAra deputado v o .• 

o qual (!. introduzido, presta jutamento e toma 
assento. · . · · 

O Sr, Pereira. elo &Uva (pela órdilm):-
Logo no principio da sesiião eu pedi a . palavra 
para uma rettiflcação áCllroa de uma disoussiio 
que houve el\tre . mim ~ o . .sr. conàgo Júsé . 
Antonio Marinho ; Y. Ex. não mtl deu a pa· 
lavra. . · · . 

. O SR. PaESII>:&NT:&~ - Jâ passou ·a hora. Eu 
nno dei ·a pala~ra ao ·nobre deputado, porque 
tl11hamos M oolo urgente de que se devia trntnr•; 

, _ , I -• 

a. BRBIRA DA. tLV!:- spetare po s que 
venha o dia de amauh.ã ; ·e paou aoR Sre. taohy-~ 
graphos qne tornem notã do que en pretendia 
responder. · · 

O Sn. Pà~álDENTB:.:._Amaubã terá R palavra se 
ni\o houver negootb Urgente. (Ri$adas.) . · ·· 

d 
Oo ntlnúa a dlsoussilo 9obre a fb:aoilo de foroas 

e mar, · 

o &r. o. ottont desejava IOfrlllr o exemplo 

dado pato Sr. Euzebio~ que pareceu apr&~entar.~se 
. na casa eomR chefe de extrema e~quer(fa ; desejava 
antes de entrar na mat~;~ria da ordem do dia otfe· 
reeer al umas considera õe~ .sobrá uestões oli-
tieas que . no. pr~Jsente tnomento eiigem soluçao ; 
mas _confessa. que se éonsidera em . verdãdt!ita 

· êoacção . moral . ao entrar ·neste · debate, porque 
teme que se lhe repita o que já se lhe disse em 
uma as sessoe~ plssa as, que naa 
direito. · · · . 

O Sr. Euzt~bio fallaodo do programma do 
ministerío a dandu os motivos por que du'\Jida 
da sinceridade com que elle apresenta eil~e pro~ 
grumma, dissl!:-desconftamos .na sinceridade do 
ministerio apresentan.io este prosramma, porque 
o ministerio . 1\cha · apoio na rnáioria que não 
apoiou o ministel'io pass•1do, .em cujo programm.a. 
exlstião as t)alavras .:_justiça e tôlel'ancia . .:_ O 
orador não preter1de negar esse direito; nem 
mes1no razão ~o nou_re . deputado qui! diz que 

adver::~o.rios, li.·~ha ist•) muito regular: se h a lados 
polit.icos na · camara, ae · ba. partidos diversos, 
OIJiniões differtlntes, é muito nat~ral que merecendo 
o mlni~terio o apoio de um lado, este facto faça 
de.sconfiar o outro lado: mas .eonn' o nobre dapu
tado enxergou contradicção na ml\ioría, porque 
não tinha apoiado franoa e decididamente . o minis· 
tario. a queni pArtanoe . a magniflea invenção da 
politioa da tnlertAnciu, apoial1do o autuai, o orador 
pergunta se ha oontradicção nls&o, o que ali!\!; 11e 
d4. no prucedlmento dos nobres depUtjidos, . que 
apoiári\o. o 1uiliisterio passado •. e quo não apo1ão 
o aolual, · em oujo 11rogramma dlzetn appar(>cer a 
mesma palavra; . · 
' Observa que a parta p!:inoipa\ do programtna 
do a.otual gabinete é 1\. necéssidade . da rafóttlll\ 
a eg s ac; o, n&aess e &DI .· ·· . . •. 

Euze'6lo: . qu.e o tnesmo nobre deputado apontou 
.. defeitos da lei da 8 do Dezembro do . 18:1:1, .como 
jà os havia apontado a optJosloilo da 1840 e 1841: 
que tla.tt proprlaa pálavras do t\óbre deputado 
oonnlue·se que esaa. lel c.>nfere ao governo meios 
de comprimir a opinião publica, e que . assim o. 
aotual estado de co usas nilo . pôde continua.r • 

. Alada pol' esta parte, o mal não provéan só doa 
llomens, mas tambem das leis : . cumpre· oomeoar 
peh\ r~(orma da leglslaoilo, . cuidando ao mesmo 
teinpo em ctear Unla oplnlio publloa. a moralidade 
no paiz. So se limltllB&é n pedir ao mlnls,el'io . 
que empregasse os seu11 tneull em manter a liber
dade do voto, deiund11 de se reforml\r A leglslaQilo 
cujos defeitos silo por todos oonheofdos, podar- .. 

a machlna . illferhl\l intacta pal'll ear manejada 
Quando t\ offioinà volta!!l!lem os · novót' operarios. 
Estimou · ouvir ao ltobre deputado deolarllr prestar 
o son a.uxtlio p~ta se acabar oom &Amelhante 
maobina, .fi.candó da lei o que hn de bom, pole 
qun nínjluem oppõe-se ao todo della ••• , · 

Concorda em que o ministerlo e n camarà devem . 
proceder com 11. · ml\ior prudenola1 evitar Ir além 
da sathHuoão das 11eceesldades reconh~cldas, para 

· não aoonttioer o mesmo que .oom .l.\ reforma de 41: 
então, porque se jalgava. que a ordetn precisava 
de arautlas, exagerou ·se esta M!lessldaiie, e foi· 

o . . . .. 
as le,is. Deixa, porém d{j parte este ponto. sobre 

a necessldadfl da revl~ito da leglslaçã~, , poas que 
tera 8s&e, (Jbejeolo discussão e11p,ecial qua~do . o~ 
respectivos proJectos se av.rasentarem; e p~ssa a 
fllzer algumtiB oonslde~aoões, sobre a inte1Ii. ~- anela 
do u.1·t. 611 e Isto por'l~e uãG , e6 . ni\o . a n" 
ordetti dos tcab~lhas obJeoto que dê oooas iio a 
entrRr naste debate, como por ser a questlo em sl 
muito importante. 
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. Diillle•B& que a · intelligencia __ dest& . artigo fôra sohição ; eu vos \\Utoriso mais, em caso ele divílr~ 
dada. no . seoo.do pelo finado . Sr. Antonio ,Carlos .gencia) a nunca. vos entenderdes f,) . 

. no sentido ern . qué o entenue o mesmo senado. . lia ô exemplo -da Im~laterra, . etn que as duas 
• admitta ue a hitelli eueia dada cl\ma.ta.s t~m este veto absoluto.; mas o reglmen 

· p<lr um homem que trabalhou em Ulll projecto na ng a erra mouàrc teo·arts ocra. co : camara · 
de lei seja a que deva -prevalecer, tOdavia cumo d\>s pares não,. recebe o sou mandado do povo 
citando·sa essa notabilidáde brazileita. se fez re- corrto recebe a. dos comiíluns ; são duas camaro.s 

· ferencia ao · ro·ecto de constitui ão ulaborado na cujos lnteresses podem não s~r. os m esmos, podem 
constítuin e, recorrer a e~te mesmo proJeC . _para mesmo ac ar-se- m o p zç _, . · 
apoiar a sua - argumentação. em contrario . Nota. · n!lrchia· representativa . eu} que a. origilm do poder 
que o projecto ua. constituição apresentado na é a mesma em que o constituinte . é um só, é 
c~nstitliinta tem muitas de . suas disposições re~ · evidentemente · um . eoutrasenso dizel··se que as 
prtiduzidas na constituição t}U.e aetua.lmente nos duas camuras podem não se enteodel'etu . · 
rege, ninda que na oonst.itulção em géral ha radac· Disse:se, em objecção a esta opinião, que o 
çiio mais cuiàadosa, Todavia em alguns artigos ha senado não vralli~a de conectivo, . porque se o 
~,U.trereuça de phrases: e esta differença que en· senado abusal" dissolve ·Sd a camara dos deputados. 
contrll-eiitril o·art: -&1 da·conaüt.uiçiio e que naquelle Não compréhende o orador este argumento: dado . 
projt~ct-o se acha sob o numero 00, o conyenct3 de o antagonismo-:-enLre ____ ª~--.. duas ~tn11rns, como é 
que a ibtenção do Sr. Antonio Carlos, um dos que a dissolução da dvs .depataclus pbtle· -ser-~or . ..... ___ _ 
signata'tios do projecto, niio era essa que lhe at- rectivà euntra os :~bu,;os do senado? lato seria o 
tribuem. ·Esse • . . ·· . . e dizer c~u.e o seuacdo . e ir11peccavel, ó · · 

· deputados não npprovar as étne;1da.s do tSel\\\do, inviolavel. Muitas hypntheses se. (?Odtlm figU:ra.t, 
e todavia julgar que o projecto é vanttljosu, poderá e que a maiorià da cainara esteJa de accordo · 

.· ruquerer por . uma _deputação de 3 m&mbrl>!l a com o minist.erio, _com . a maioria da nação : onde 
reunião da! duas salas a vet se eoncordão em poiS" o eorrectho cootl'à o senado 't D_issolve.-se a 
algum resultado oommum, -neste caso se farà a _ camara? - · ·_ · · · · · · -
dita reunião na sala do senado.- ·» Ora, qual J Estas . doutrinai_ qua jêm -appárecido ftUem que -· 
.•ste caso '1 E' evidentemente o ca&Q de se re~ o orador lJoba muito med•1 do senado, a este -
querer. . .. , . · · . . . medo sobe de ponto quanto observa .a organi-

Dema.ls, o ar,. 61 d~. o _dlralto de e1tgir., porque sàçiio do senado vitaliclo, tendo nas suas 'mãos, 
assim Sll entende o requerer. Ra. tela tnloladas pol'" melo da vetidcaçlio dos puderes, a ralllrlllfJ . 
nu c11mara doa deputndos a . respeito das quaes só do s.ou pessoal como bem lhe approuver, quando 

, - podam vir emendas do · senado, e então só se se d1z que .t\ v<:>ntade d1> senCJ.do é t1. que . deve 
. póde .dar o oaso de ser p$dida a fusão pela ca- pr.eva~ecer. e que, se & camara dos dnputaclcs· 
mat a e não pelo senadó. Ainda para a camara niio estivtir d~ ac·oordo com . o senado., .d11-ve ser 
•làr a estE:! recurso oonátitaclonal mais tmportancia dissolvida até que \'enba uma camára que obedeça 
do ue o senado ba a razão d>a dif!eren a . num e· ao senado ; e ainda mala uando, não tendo a 
rica: se a11 duas càmarã& eat verem em. 1~ergenc a; oons 1 urç o. a o a po ~r a guu1 no raz o v o 
áomo. a camara conatl'l .de um ntunero duplo oil absoluto, quando. uilu deu 110 poder ·módetadót 
_ ms.la qM duplo, se hQuver uma maiotia. Corte . seniio um veto lhnltado, tem~c)rario, ou v" dizer 
em antBRODl~tmo a dl.i . aenndo, . dar·aó-ba maior que o sauodo tem veto .llbàoluto, que jà déve 
numern de casos em . qu-e na a9sembléa aeral tolloca.t-o emftm fór~ da eonatl\uioão, acima · de ·· 
prépoadore a oplnli\o da oamarn; todavia nlnguem todos. ~IJ -poderes, acima da ·corOa • . · . .. 
di rã '1U4! na ma.lorla dos cusoa prepondere a -O ae'l medo aipda. · t:nai11 se augmenta quando 
opinião -da maioria da camara: casos ha em -que · v~ que aquelles que sustentJo estQs doutrinas 
a minoria dtl oamara Gom a maioria do senado astào n.1 melhor lntelligencia oom os ttiembroa de 
ptlaaa prepoodorar. Lembra ainda que no projtlcto um partido f•1rte no senado, que tende a tornar~ 
aa consut.ninte se dispunha que os . senl\dore~t se i!laloria. Não d~z que já o suJa. alh\s multo 

.. se\'tão Mtueados · pelo corpo eleitoral ~óaiente a . muior seria o seu recato. 
prhuelra vez, e que dahl por dlanto as vagas · . 'l'ra;,: isto .em resposta ao liObte ·deputado que 

· fO!'IBem prt\enehida& pelo poder moderador, esoo· dis81l que a ordem tmb~iCI\ não podla. ser ~ertur-
lhidus em Jlgta triP.lice formada pela cai:nara doa uada no Brazil por este motivo. . · · 
deput.lldos ; dava el\e, portanto, um grnnde re~ A -unica mau.eira por quo o orad11r eQneldera 

----1BM\lltf'&SGGc,,--tlblf!8tfffil--iQ~Ii~e~le!-lllll-t-~OG,,,· ~eOtHR'l-ltrfrl ~l-H· Hl-1-1' m· ~I-O-..J~I-Q-IliHHf-U9-P1:>t-1-tll-Wl. ~!t---llm-~»1. 41\--a.t.I'IUlqUillld>td e p•lbliC)Q 
que por ventura qnlztisse estonar os aotos que no Brazil ~ra se llOUVtHisu no Brazil .Ufnli corpo·· 
'da oamarà partlssent . · . Aiuda màls, não deu ao raQài:> qualquer qna tentasse pór-sa nclma da oonsti. 
senado o dlreito de pedlt a fusão, mas só á ca- tuiçiio, esti\beh.Jcer o séu domínio, invadhido todos · 
mara. Oi>mo, - portant(>; havendo a cous_tituiçiio os_ poderes e assumir o veto abso1uto quê a - con~ . 
que nós re_se tirado á oamara dos deputados toda stitu~Qi\o niio deu_ a ·antidailt~ s.lguruu. Se houvesse 
a logerenota na reforma. do passoat · do . se~ado, uma corporação as!:litn com,iot~ta1 pertenàéndo em · 
tornado reciproco o recurso tia rusão, pôtle ·se aua Rranua. maioria a um· partido, não tenderia a 
dizer que ellt\ qulz d!lr a cada. uma das cama.ras tortlaN:~e uma racoiio, nilo ameaçaria as liberdades 
o direito de recusar 11 mesma fugiio ? Seria isto publicas? Nâo tenderia_ a tornar o governo de re· 
dar um veto absoluto a uma das camaras; o presentat\vo que é em aristocratloo? Quando o 
qne nega que a conutituiçíio qulzesse,ou que seja orador vê a tenacidade do senatlo em negar-se l\ 
da índole do s stema re reaeotativo como re· . execução do art. 61 uando vê outroll fllotos qua 
en eu . <> no re . e pu a o pe o !'-. e anét to. a . m apparea o, quan o v qull . ~9 rs. _ e 

Nea&a eepeoie de governo à unica fonte do poder ttulos que ~stilo em perfeita. harmoilaa eoro esacs 
é a naoilo' ~ - as.duas <:~amaràs. onde .as hai a:·o senadores repetem . aqui q4e o seóado tem veto · 
iUt1baa represantantes da naoão, procul'adoree da absoluto ; nilo terâ ella razão parà dizet que tom 
mesma eu a. e: e ass m p re r oo . r1 aon m lo o s , q11 u r ao1eaoas 
que uma pudeasa · estorvar os aotos da outl'l\. A âs liberdades publicas? N!io quer dizer com i~to 
oste respeito memon as pala-vras de um escrlptor, que o partido n que se _ refere .teilha tentado 
cuJo nome cala porque tálvez nossa ser ol.bado como tornar-a~ tacioão, nem que elle esteja em maiol·ia 
rahula, por ser por elle orador . citado do que se permauerite no senado. Antes o mo•.lo por q\le fól 
deve peusat do individuo que nomear dous proou.· · approndo o parecer da commiseão sobro · a verl-
radores para trataram de um só e mesmo objeoto, fica.ollo .do" podetes de dulls . seM dores por 

-- -- .. -e-~-t0da.vin.__.lh.Q8 .•.. 5U.saer .... \ltl vos . autorlso a. Peruumbuoo, sern dlsoussão e sem que tossem 
nunoli dl!lcutlrdas e~n·-~<iõ.mimun; lfanão quando respondidas as razões apresentadas pelo Sr. Ver· 
qulzerdoo, as qu~11tõea que tenlam"rem prompt~ _ glleiro, lhe prova ~ue esf!a ml\iorli\ não. é senão 
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de ocicasi.iio~ por:q\le se . estivessem presentes todos 
·· <IS membros que faltavão; multo provavelmente . 

outro teria sido o resultaüo da votnção. Nestas 
circnm~tanclas não · admira . que appare~ão no 
senado delibPtações em diversos sentidos , ora 
predominando n maioria. em um sentido, ora em 
outro, co11fortne as faltas c11suaes do~ setladores. · 
Isto acontece em todos l)Q . C9fPOS ·dsllb\!ttttivos, 
qunndo a maioria rião é fo~te e pronunciada. . . . 
Disse~se que o correctlvo ao art. 61, ·quando 

· · ' · . ·· uesse chamat era inofficaz o r · ua o· 
senado em lugar. de em.end~k' os projectos os pó ia 
rejeitar, e àSsim exer.cet o seu.. v~to. Ell}quanto o 
voto do :-:enado se litmtar .a re1e1tar proJectos que 
podem ser i:'eproJuzidôs na fôrma da constituição, 
tal voto não é abs.oluto. Damais. ha easos de 
necessidades publicas· tão patentes que, nem o 
senado nem umn· corpornção qualquer sé atreveria 

il'eit!lr in-limine certas medidas. A üi a 
-- garanti~ ~- __ da oplmiio pu 1ca. as, quan o Cúm 
· o pretexto de emenda· se ·p6de .enc_ªX.~I!t:. o negocio 

no art. 61, e quando a~ sim ~ncartando Sob· pretexto 
de manter as prerogativas da çamarn do senado, 
se pói]e ~esprezar uma lei necessaria ~ fa.zer com 
que ellâ não passe, vem a {l~tabelecer·se um veto 
que a cooatitulçào não reconhece. So pela cónst1· 
tui ão o senado tem o · oder de re· eitar os projectos, 
exerça-o, estará no seu 1re o; mas se o nao em, 

· cuo~pra .o art. 61. . . · ... . . . · .. 
Ftca portanto tudo dependente . damtelllgencla 

rlest& artigo, ou antes da · oxcepçiio da palavra 
- requerer,- como synonlmo de sUpplicnr, pedir. 

· Emqtianto isto se não mostrar~ como não é possiv'el 
que se mostre : A vls~a do outros artigos da consti· 
tuição, em que se usa esta palavrll oà accepção. da 
_-exigir, fica .claro e. evidente que a ~amara dos . . 
dapütados tem o dlretto de exigir a.l11sno das duns 
oamar11s. . . · · ·· · . · · · · 

Antes de ·entrar na ·ma teria da ot·dem do dlil, 
ar reve respos n ao r. cpu a o pe o. 10 e 

. Janeiro, que. aocusou o partido a que pertence o .. 
orador de ingrato . para com aquelles que em 1842 
o protegêrão. · · . . . . . .. . 

E' ~erdade que em . 18!~ aquulles que querlãó 
perseguir, aquelles quo . fallavão de euergla vlo· 

. lenta ; nquelles qua dizião em uma folha offiolal 
que er.a preciso pun~r ós rovoltosos dentro e fõra 
dos tnbunaes (CJpouados) , não · nchárão toda a 
euqperaçiio _que espt\ravíio .nos. leg~lietas da pro· · 
vlncla de Mhti\B Gera.es. Em muitos pontos se 
resistio a estos desejos catinibaes: muitos homens 
que nilo quizerno . · ~r instrnmentos de crueJs · 
perseguições , . não. pertencem ao lado. polltioo . do 
orador. Hon~ a lhos seja falta. Mas dl2ar-se 4ue. 
os dlrectores da polltica de entiio quizeriio proteger · 
os venc1 os, uma ,per .e1 . .. • . . · .. ·. · 

Se o Qrador tivesse inhmção de azedar os anhnoo, 
elle poderia provar que pl'lmos, irm~os, parentes, 
e ate an•igos de e.lguem qtte se comprometteu 
nes8es movimentos, forào todos perseguidos syste
matlcamente, e que · ató um velho, que nunca se 
ocoupou de pollt.lca, que 'miMa se intrométteu e~ 
quosLões d!! part1do, estando doente am uma cama, 

· a s a , · , 
·e levado a õO leguas do distancl.a por sões t'rdeJltes 
do mez de Agosto . e postado à trente de uma 
companhia umbalada, cujns lnstrucQões t·riio1 que 
ss apparecesse o partido rebelde, que qu1zesse 
tomar os . p\'esos, fizesse-lhes fogo. (Ap.oicaàos~.) 
.Estes factos forão discutidos , e elucl,lados na 

.. camara em · 18!8 cuja malol'la. niio era suepoHa·, e 

tldiio lhe parece bem· mal fundada. · . . . . 
Entraudo agora na materia especial da ordem 

do fila, drt:lara que . a commlssilo llmitou·se à 
·llpreseotar ·a proposta ào governo convertida em 
res~~uoão, que totu uma só discussão, níto porquu 
deseJasse oontlnuarnõ systema a'imtttldo .ha dous 
ou trea. anuos, que não parece Mertado., de ser 
proroaada por . uma rosoluoão uma lei de ft~a~ilo 

. . 

de !oroas ·de 1845: antes enxerga neste. systeíila 
. mut . graves inconvenientes , sendo o principal 
delles. que desta maneira se não cumpre com toda· 
I\. perft!ÍQÜO O preceito COnstitúr.ional, que manda 
fixar as . forcas annualmente (posto quo não lhll vá 
absolutamente ·de encontro, pois qua ·e e ilx..ão RS 
forças como a constituição .manda) , e não se 
pr~encha . uma nec.as~i~ade do syetema represel).
,tatlvo. qufl é a . publtctdade, porque, referindo~se 
a lui a· disposições anteriores, só aquelle que . 
tiver a éUriosidnde de consúltar a la isla ã oder ·. 

car· beín inteirado d9 qué dispõe a lei !lctual ; 
· mas a commissão apresentou a proposta .convertida 
·em resolução, porque considf:'rou que no momet)to · 
actual isto podia trazer vantagens, .limitando o 
debate a uma só discussão, visto que ha questões 
a .tratar dt1 summa importancia. A commíssão 
P?lS se_gulo astâ estylo, . reservando~se para na 
d1scussao fazer &!!te ~eu rotei:ito;, ue não ficará 
em pn avras. coilllntssao em ormu a o uma 
emenJa ~ubstitutiva a esta. resolução. na qual 
se compUlào_to.das us disposições de leis 1\ntetiores . 

·. que devem vigorar . Oomo estll emenda .. contêm 
alçtumas. disposições que são ve.rdadeh·as emen.das 
aüdiUvas, que são doutr.ina no\a, o óra·dor passara 
a justifical-as. · · . 

. A res eito dó corpo de fuzileiros navaes, entenda 
a commtssao qua . neoe sarto con muar ao governo 
a antorlsação qüe lhe -foi dada de aHerar a .orga
nlsação__, afi1n de corrigir alguns def~ltos que uellà · 
se notao, como era natural que aconl.ecesse em 
uma institlllçào nova, por .maior que fo!isé o talento 
e patriotismo do ministro · quo dotou n nossa 
marinha. óom estl\ util creação. Parece-lhe mesmo 
conveniente que esta. organisaQiio ten.ha lugar 
antes. de se fazer o respt~ctlvo regulamento, porque 
as~hn se rE~movt:>râõ muitos embaraços quo hoje 
se · enco.ntrão. · . . . · . 
. Ontra alteraoiio na l~i ~xistente que n commlseão 

. 1\ . . . , . . . - -

nhias de 8P.rendizea annoxas . ao corpo dá hnpe: 
riMe marinheiros. AproveitarA esta oooashio par" · 
hzer algumas observações sobre a instituição 
dé$f·e corpo. . · . · . . · · · · . 

O orador não desounhec.e a sua t\tllldade. Era 
sem duvidA indispensavel na falta em que nos . 
achamos de marinhagem\ crenr urna institliição 
que nos .rornecesse marlnnelro~. ma~ concluir-se .. 
daqui que se deve levar . esta inetltutçil~ ao ponto . 

. de supprlr ella exclusiVamente a .ne<!ee11idade da 
marlnlla do guerra; nem é possivel, .nem eonve· 
nlente • . Não é poa~tlvel, porque nem com vinte 
compllnhlas se supprlrlào todas estas necesêidade!i, 
quando é sabido quo as dec.re~atjas em menor 

· número ·não poderl\õ · uiuda ser preenchiliag : 
. . -

• , . f 

grand~ numero da companhias, rarill uma despeta 
e-xtraordloaria. Não conveniente, porque o oon· 
tiogM.tte que fornece a ruatinha mercante, 01;1 p~r 
tneao d!> rocrutatnento, . ou por via de conscnpçao 
ixHnitima, ou por méio de engajamento, não é 
só utll t\ marinha de guerra, mas de nocessida4e 
para . a rnnr~nha mer~ante, orque po1· este meto 

manobras. Verdade é que se disse na casa que 
. uilo temos .verdtadelramente marinha mercante, e 
que h~t falta de marinheiros para fornecer estes 
coutiogentes. O orado\' não duvida que assim 
sejá, ntas então êumpre que se ~uide em fazer 

. com que os . ba]u. A este respetto lembr~ um 
projeeto offerecido por .um ex·mlnlstro que , se 

- • t 

. a vantagem de . chamar 1\ at~en~ão sobre este 
objecto, e tende · a acabar com utn abuso ·que . 
depende dR qüe&tâo . do tr11tado p~rpet~lo com a . 
Frauça. Tod!,S Mnheoem que a am1graoao que no!J 
-vem do àul da Europa se agg\omera exolustva· 
mont~ nos portoN ml\t·itlmos, o que uoa nuo pódo 

·convir. üm dos males que daqut se segue é que 
estos hómens atreitos Ma ba.bl~os do mat monoll<l· 
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. llsiio a joduàtda maritima é excllletn OB D!le' . , , pte · 
· porque estão iserito.s. de todos os onus ~ ·que os nflta.,- que a perfeição ~as machioas de. vapor em 
. nacionass estiiQ SUJtntoR; O orador dPseJR quP se tllrra depende essenctalmente _da immobllidade, 

. franqur.em i~ei1ções aos estrangeiros; mas àqlielles que niio póde existir _a b_ord.o. Accresce que a 
· que vêm rotear as t.loss~:~s terros e empreg11r-se applicaçiio das machinas ~e vapor ao serviço do 

na agricultu~a, e l!ao ao_s : qu.J vêm exclutr os . mar esté. longe de toc!lr a · perfe,ctlbilidàde a que 
nacionaes da 1ndustna mantnna. . .· têm ch~gado as machwas apphcadas á lndustria 

Portanto .a comrni!lsão, comqtianto considere a em terra. ·Ha mesmo duvida se é pi'e.ferivél o uso 
in1 tituição dos imperiaes mbrinheiros multo util, dns machinas Je rodas, ou a hélice . Demais, as 
ã vista das razões apresentadas, limit.ou o numero . va•ltagens da matinh.a a vapor ém casos de gueua 
de companhias a 14. .. . · não são · ainda bem conhécidaá: 'depois quo 4!sta 

Ha mais .uma ·companhia · de ãpr~Mizes de· n!'vegação teve_ grande incremento, n.íio app.areceu 
eretada por I · · . .. . . . , 
f}QSO este em que parece ao orador que tem lugar tanta ; Em rnuitoB C11sos a navegação .. ã véla têm. 
uin bill da ir~d.~Jmuidade para legalisar este. fHato, vantagens iucoutestaveia sobre a navegação a 
à vista da vantagem que daqui resulta. Or,~no vapor, é é t.al a despeZI\ da navegação a .vapor, 
a nffi.ueocia de . mf.nores para estas companhiaS QU-3 o .Brazll não. poderia sustentar uma marinha 

· e muito variavel, e depende .de circumstancias, to•lu movida a vapor, por multo limitada que 
n com missão propõe qu~ o num aro de com-pat;1hias . fosse. · . . · · . · · . 
seja elevado · a . 15, fi~·m.do o governo autoriHado . Discord1;1.da opinião d<l . Sr; daputàdo que. disse 

para ll ·corfo de imperíaes marinbeiros, e fazer pores pequPnos em lugar d" um grande. Os 
proporciona · alteração nos aprt1odizes. vapores grunda!l t~stãô mais em ciraumstaocias de 
.. A emenda da comtuissiio aluda faz outrtlf! mu- presLar bons serviçôs ; elles têm mais capacidade . 
daoça~. Ha disposições em ·vigor qua por sua para conduzir o carvão necessario para longas 
natureza nao davião ser decrebdas em leis annuas, viagens, e para serem convenientemente arti· 
mas fazerem parto de· leis permanentes. Taes · \hados. Conclue estas suas reflexões observando 
disposições a commissào declarll que são perrna- que não esta ainda_ bem resu!vida a questãa se 
nentes. . . . . con'Vé_m preferir madeir!'" ou ferro pam a. cone· 

Lumbra·se t~l' ouvido a Utn Sr. deputado da Ba.· trucçao dos vapores. c. ta a opinião . tle alguns 
h ia algumas observaçdes .sobre o grande numero de. membros do almirantado, ·que. preferem os va· 
otlicines de marinha qtte nós temos, e necessidade pores construidos. de madeira. · · 

um numero de officlaes superiores A verd11deira « Substituà-88 t\ resolução que se discute ~ se· 
necessidade. da morlilba. . · · · . ·guinte: . . . · · ·· ·. · . · . 
·. Parece ' ao õrador f6ra do duvid-a que eomti : · u Art. 1. o As forças .navaes aotivasJ.p~ra o _ a11no 

.està a acallémi&, principalmente como tem f\ido : ft.nàuceirO qUe ha de ·COrre~ de 1849 . a 1800, 
dirigida nos I\ h nos anteriores, daria um numero · constarãõ ew tempo ordinario de 8,000 . . praoas 
de oftlclaes su~erior às necessidades do serviço : , de torlas as classt~s, e em tempo extraordinario 
e não sabe lile bam habilitados: entende pois que ; de 4,000, e dos navios dt! guerra que o goveroo 

. a reforma da aoademi11 é de necessidade. Aquella julgar . con~enieoto armar; llbsérvat!as as dispO· 
que· se fez em 1889 nãu foi a mais propria para sições contidas ttos seguintes ~~· . . · · . · 
satisfazer completament-e os flns que se tinbiio · . · « 1. o O corpo de · fuzil~ltos ntlyaes pod~rA ser 
em vistn, ao mesmo tétúpo que muito llUgmentou ; elevado ao .estado completo, segund~ a org~liisaoão 
a llnspeta. · Os ·· meios li e instrucção tbeorlcn e . que lhe fot dada pelt, decreto de li de ~etembi'o 
pratica que exhltlào antes de 1889 sil.o, · com de 1847: floandu porém o governo llutoriaado a 
pouea difl&rehoa, os mesmos que hoje ~x,stom. modUloar esta organiaaoão, dentro do anno desta 
E' oecessilrlo proceder·Btl a uma reforma, estabe· lei, se o julgllr neoessario. · · · 
lecendo·se a &O!Idemia em terra >lra o eâtudo « o i · · 

ma emat ca e ou ros conhecimen~os que se po\lem de 14 ot~mpanhias de 106 praças cada uma : e 
ndquirlr em terra, st~ndo ·os alunmos que deixarAõ addida uma companhia de aprt>ndlzea mar!· 

. de ser onerosos áO estndo, obrlgodos a alguns nbelros, que poderà ser ·_elevada até o numero 
exercícios · ttUe sirvão para se conhecer ·!1 sua de 200 praças, de id&.de .. de 10. até 17 . annos. 
propensllo para a vida do mar; . . Dt~nlro dec'lte numero ue 15 companhias · poderê 
· Nt\o p6cl~ convir em que um cómmandaoté seja · o gúverno, se .lu!ga~ · oooveni~nte, augmentar a dé 
~OIIBI.il.uidt> em juiz da neoell~idude publica pàtll" o aprendizes, dllnlnl,l\Ddo de agual força o corpo de 
emprego d~ um . vaso · dtl guorra, quando elle fór in1perialls marinheiros. · ... ··. . . 
requlaitlldo pelo presidente da provio<iia; trina pnr · « 8.0 Haverà mais em Matto-Grosso uma com· 
outra parte reconhece que uma autorisação ampla · pani.Jla de irnperiaes . marinbairos, igual ás da 
aos presiuentas · tlé pNvincia p11ru âisl>•)r~:~·m dos côrte, quanto t\s praoss de pret. . · . · · . 
navios de guerra pôde em .multos casas contrariar « 4.o O governo, para comph~tar ~3 forçl\8 ora 
as vistas dll governo. Ignora o meio de aahir decretadas, fica a.utorieado para· ajuRta~ mnruja 
deste embaraço, e qual o meio \l'rmo razoavel a ptemio, nacionaes e eatran~eiros, e para re· 
~)ara que ·se não tólhão aos pre~ide11tee os me1c1s. orutar na fórma das leis em vtrcor. 
de manter . a seguran~Ja publica sell\ que tenbão . « Art. 2. o São permanentés as dls"oslçõAÀ con· 
a faculdade do cont•·ariar aa vistas dll go\"oruó t 'dà t " s 9 10 d l · t' oJn. d d 
im, perlal. Basta lb_e _iet.o p· ara não_ consu.rar o ml· 1

. 8 nos artrgos o, 
0 e · " · 61 no .Q'tA;í e 6 e 

Março de 1845, e nos arts. 2o e So da resolução 
mst~o que referendou o . decreto · que rt>duzio 11 , S'f,6 ~- e 12 de Junho de 18!6. · . 
&fil estações navaes de tres que et'iio a duas~ com· 
quanto o tirado - · o e e . e• 
oreto. 

Não lhe parece posslvol, necessario, nem conve· 
niente, não jã substituir complétamanta a marinha 
de 'llelà pela de vapor; ma'tl neu1 mesmo augm~ntar 
coilsltleraVélmente a proporção entre oH riavlos de · 
vapor, . e OH ouvios ·de vela; enteude mesmo que 
serln ·lmprudante fazet' um grande sacrlfloio peou-
niurlo . para este fttn. . · · · . 

Os tnaravilhogos resuHados das mabhioas de 
vapor app.llcauos t~m terra . uatulaln1ente fizet·ão 

. . .. 
em ·contrai-lo. -c. B. · Ottoni. "-Silva f~rtttÍhos. » 

o sr. Tàquea vê-se Rravemente emblirll· 
çado para respondt!r áO. Sr. Ottoni, poí'que, se 
fiuar denotado, o que lha . partlot\ ftiOil- de aaou· 

. . tecor na disoust~ãõ . que aquellu sànhor :quer abrir 
cotn o ortulor, será par~ &llll UUl desar, t1 se o 

. contrario acontecer, nenhuma. gloria daqui lhe re· 
snlta.rà; não póde lanoar ~iio dot~ mell.)s de que u~:~ou 
o Sr. Ottonl para .o combater llJ>pllçan<:lo a m_$the· 
maUoa ao dlrelto publlco. Faz .mais · alguma~ 

. ' ····----...._ .. _:.....:--..:. ..... .___. __ . ' . 
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retlexõe!i oeste. -~entido,_ Q ; reserva-se para fallar 
em outra occastao por estar hoje a liora m~i.to . . 

A diac11~são fica ·adiada, pela hora. . · 
A. ordem do dia de rünaubi é :. leitiU'a de pr.o

. jectos e indicações ! e ~iscussiiQ das tre~ ~asoluç~es 
· <leste anno! que vt~•hao _na orJe'!' do d_!a. d~ ltOJti: . 

Ao melo-dta: eontmuaçao. da dts~u.ssao da le1 
·de fixação de .forças db mar. · 

Levanta-se a sessão ·às duas hora_s e tres 
qua.rtos. 

Ses 

PRi.SlDENCI4. .DO SR. OHICHORBQ DA OAlU. 

Su»ldABlO.-ExpeiHente.-Resposta do Sr •• Pero~irt:J. 
. da .. Silva ao St·. Marinho. ·- Requenm~~tos; 

project<Js e i1•dicaçê1es; -:Disc~ssilo ·. da.pr.oJ~ç_t_(J_ 
sobre eleiçao de. senadores. Ducut·sos do~ Srs. 

ezes.-Fixa ·do 
das forças de mar. Discu_rs~ do.Sr. José de 
.Assis.-Incid6f&te caloroso. Ducu,.sos dos Srs. 
Souza FY"ancó, Pereira da Silva 6 FerrG~. 

A's 10 boras é tre11 qu~&ttos d11 maiahíl abre-sa 
a sessllo, lê-se e approva-sa a actá da: antece· 
deole. · · 

BXPEDiSN'rlll 

Um om11lo do Sr. 1 o . secret.arl~> do senado, 
nrticipado ue por oftlolo do mlmsLro e secretario 

ri constou t\O 

senado que, S. • o l•nverad.or consen~ ua 
resoluoilo ap_provando · o comp_ ~ndio de economia. 
politlca do Dr. PedN A.utran da Ma.tta ..... Floa -~ 
camara lntetraóacl. . · 

OllLro do Sr. deputado T·mtelro Ar.anha par· 
tlclpaodoq\1& nfio f6d_e oou_'P_ areeer por tor tail_ ecldo 
sua praz~&da mil .-Manda·ae deaanojar o Sr. 
dtlputudo. • · 

ltamaLte·se à conuniasi!J •. , ds Cl\z.ttoda o requeri· 
montt> do corol'ltll Jo:i' Br11m Antunes Gúlmari\ell, 
da cidade da· Bahia. 

Nd\1 · ha mais expediente. 
o sr. Perolrt-' .da Sll:va, respondendo 

is acausaçõas e.tUe. lpe faz o Sr •. Marl11ho na 

alguma na suppressi\~ dos apartes do nobre dl3· 
putadu, os_quues não se achavno ntts notus que 
o tachygrapbo lhe apresentou. Affirma com o 
test~tnuubo da seus amlgoa . que . se seutiio do 
seu lado qu.e .() uobre deputado dera o aparte 
q~e nuga . hav~r dado. Contesta .que os sa~s 
d1scur:~os pubhcados n~l Jornal do Oommercao 
divh·jão dos publicado~ nó Oorreio Mercantil, 
apenas fez neUes algumas cbrrecções grammaticaes. 
Sente ver a pusiçüo trlstissimu em q11e se ten;a 
collocado o nobre· d~putado. 

O Sa. MAJUNHO: -NuMa. estive mais a me_ll 
go~o. . 

. 0 Sa. PE\\EIRA D4. SILVA repara qu.e O nobre · 
deputado, por estar ne8ta pos\Qão, mostra-se bas· 
tantementa molestado todas Rs vezn~ qu.e se falla 
lltl ueoossidade da sua rehubllltaoão. · 

O ~a. M.4BINBo:-Appa,ll~ p'a·~a·ps, meus amigos. · 
. . 

o Ss. P&Rl!llR.\ llA SILVA deseja. que o nobre,.. 
. deputado• aMa dHsta postoão trtst~, de c.ont.in~as 
trlbulaoões ; deseja que fle.tua : lnteiratn'Jilte reba
bUitado, que não. tenha a tt\ste sor~e dl\qualla 
gr<llha·~ua tendo abandonado seus eompanhelros, 
~nattendo·sa entre às pavõàs, oobrinuo:·se oom at~ 
p_ennas. destes, . te~a ,de . os tirar. no melo , dQ; prRoa, 
El··voL~~odo para. suas oompaQhelrt'S. ro.t ~Qr:.elJa~t 

rep~_llid~. O orac;lor d~seja· que os .companheiros 
do . ttoore dep11tado o approvei tem. {Risarlas.) 

ARINHO :-" ra. eu esperava co usa 

. o ~r. Ferr~~ pedi.o a palaVJ:'" primeíratneute 
para. declarar. que os s,aus di!ictuos ultimamente 
pu,bl•cados no Oorreio },fercantil têm . sabido il~uilo 
tuJxactos :. om s_ egll~d'J l11gar, para tundamt~n~~r 
um requer1mento que manda. á mestt e em tercetró 
lugar, para repr~d~zir . a seguinte 'ioterpellaçiio, 
(}11~ durante o mtntst6rto do Sr. Marcellino de 
Brllo fez na casa (M) : . · · . · 

· « D~claro que laubo do interpellar ao governo 
no dit\ ue fôr desi nado subr ·os · · ! 

~ - e -~- go~arnó ~e julg!l autorisad<' para mau ter 
a .ll•.telh~t~ncta . 1.111 u~terpretação q11e por aviso d() 
mtntsten? .do tuapsr1o se LeU\ dado ao art . 15 do 
act? ad,lt,nol\~1, ._ua par~e q u\l marca qtte os 
proJ_ectos de let uao ~anccHmatlos pelos presidentes 
d~ uma província, <Jujuitos da aovó à discUsdiio 

·-na ·· as;;emblé~ · · ·pr~vincial resp.ectiva, não pos::~ào 
tur f1>rca obngatorta 11ando assarem elo voto 

as uas erças pa.r .es dos mem ros presenteG da 
metuna. ~~ossembléa. ,, . . 

O Sa. P~EsmENTE diz qua rl}arc~ràdi.a p·\ra à 
i~tlwpallaçao do Sr. Ft!l'raz dapcus da findá a 

d1suussào da tixaçào de forças de mar. 
o s~. 1° SÊoa&TARlO lê o segUintt) r.eql1erhnont.•) 

: d.o Sr. Ferraz, qu.e entra em discu~siio: · · 
; « Requeiro ·qlle s~ peÇào aó governo os aeguiutell 
; osclareciml\lltos. · 
; « Quaes as fabl'icas.e estabeleçimentos de indus. 
: tria qne têm obt\!1~ soccorros .pt!cuniari.os, o, 

L o tido lota~ias. Que tn.tmer~ de lotl!rias concedldàs 
! pan ta.OJi estabelecimentos tem Mrrit.lo. · ·· · . ; · ·« Du :estado destas .fabricas e est•belecimentos; 
: e o sau pro luoto ~nllual; . · · · 

a AcerHI:'tlente·se . .:..QI1asa Q4 fabricas do impe rto 
que gozilo is&noii() de direitos de hnpl)rtao~o. dae 
mater~&s pri.mas . . a a na~ure~~ , d~llas~ . . 

« Q11al u. unv·atancla dos dtre•tos que por eat~J 
motivo de_ixarlio dé pagar nos do11s ultlmos 
QDU()Q,. . 

te O. numero ue. braços que· empregu cada u1n~ 
das fabdcias, coln_ dbtincolio de livres e. escravos .• .. » 

o Sr. Tltà.ro. . manda â. mesa o sogulnto 
requol'imento, que em llraves termos fundamenta._, 
o qual á appl'i.)Vado se1Q debate : · 

utadlo da •·epartiçiio elos uegocios da fa;endo., .· 
cópiu. du offiuio tla prasidencia das. AlagOas sob 
n. 8, d_lltado 61ll 26 ue Ago!ltJ do llDUO proxi~o 
pas~>l\do e mais papeis que o O.companh~rão Acerca 
da ureução dE), Unh\ · casa pa\'a àifauJega, oom . a 
respeotiva p.)rl te, uo . pnrto o! e M~ceió, ~indo 
to.mbetn o orçau1ento o plano da obra, envaados 
então p()r aq ujjlla. pre'lidenoia au me~mu go· 
veru(J •. Paçu da. camara., 17 dH Junho dtl 1848. » 

o Sr. Go1n.ea de Men.e~e• faz llreves re• 
flex.õtHI eobre o. se~ülnte projeotu de" resolução qtia 
tntuh.la á meHR : é julgado objt~l)t() de delibera9ào 
e vai a imprimir : · . 

te A assambléa geral legislat1va resolve : . 
t< Art.. Lo · Fica i santo da todo o servl~o . da 

guarda nacional, a.pazar da que nella. tanha sido 
qualificado, o braziiAiro que compu~er a .. equi
pagem.!!~ qltalqutlr tHnbaroaodo que se empregue 
no c<>m!Xler~ta · de oubotagatn, ou ua. · peso~ de 

,, . t . ' . . 
dQs productos dulla . · · . 

à Art •. 2.o Toda. e qualquer emba.reaQilo de .que 
tra$a, o tlrt •. to. 'l\18 . tendo sido oonstn~ida. · em . ea 

' taleiro 'o!i.oloo.al, e que sà 1\_presenta_r trtpoll\<i~ . po • 
dO.U8 tel'Q08 pelQ mtW08 ue brazileiros livres, t 11ré. 
tlOl favor. a ieoocào da w,etade dos uh·alto~ de 
~Qootllgem, e,.de . .outro~ que aJaulo de .. ,despao~.o 
mar.itiQ\~. dev~ . pagl\l'. 
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« Art. s.o o governo em regulamento I!_roprio senador; . está lriteÚigoncia se coHige de m•.1itos 
dará as . pro·videuc~as pRra . q~e taes isen~oes se e differontàs artigos da. lei de 19 de Agosto. O 
não tornem illuson~As, ou abusrv:as ; · e . aos g.u11.rd~s orador diz que teUl lllll . art~atu . da cusa eni . favor 
nacionaes fará 4ar titul~s gratUitos ~e sua 1seoça0 da . opinião que sustentll, que · é a annullat;ão dos 
com . todas as declaraçoes uecessiU'U\s os uallá ell'i ,. · · · · . · o Ampara. 

() sr. serr1:1. faz .uma rectificação . que pre- dever ter um corp11 eleitora diverso do qúe elege · 
tendia ha dias fazer a um discurso seu, mas que a · cámüra dos deputados, qUP. · tl<vesse este corpo 
não fez porque começando a sessão quasi âs 11 eleitOral quatriennalQ'lente, que a eleiÇão que se 
horas; passando-se logo á o~dem d·• _dia. não. põde fizesse para a nomeaçiin de um senador por morte, 

· obter a palavra. Pede aó Sr. pr!!Sideute bala de ou augm~uto em quahju~r provincln, pri~8_!la 
· nttender ao art. 68 do regimento, que dispoe 3/4: ·na legt~;latura, ficasse vtgor~ndo · para ele1ço~s 

dé hora para leitura de paraceres e discussão tie iguaea dentro ôa mesm'' leg1slatura ; mas nao 
. requerimentos. .. . . .. ... .. · .. . . . . julgou dever apresentar Um di~po~içõ.o semülbante, 

o SB. PBESIDÉNTE -diz qué reconhecàtldo ·que par., ue .. ella irn()ortari~ uma reforma da lei.. 
ha 'O inconv&uieote que nota, deternlinou que i\ Acre1Hta que 11 projêeto · pôde ser adoptado o~m(). . 
ordem do dia pi'inelpiaase 8<) tueio·dia. ~lr:;rõve~rda~eiraJnterpi'?tação do art. 80 da lei de . 

' lida n se uin e in i a · · 
missão lle . constituição : . . . seilador Dt>meado 

,, Estando incompleta a deputaçãó pela pro- verificado o · seu diploma na. camara !l tomado 
vlnciü de M.inas:Gsra~s, pela.licença qu~ . acB.ba de assento ·. nella. Nesse caso não está preenchidà 
S(lr dada ao · Sr. deputado Antóitlo da Costa a missão do corpo eleitorul, e por consequencia 
!linto, indico · qut~ seja cl.lamadó 0 suppleilte deve elle p1·oceder a nova eleição. . · ·· · 
iromodiato em -votos para . preencher e~sa va~a. · A discussão ftca adiada pela hora. 

a Rio de Janeiro, 16 da JunhJ de 1~.-Perecra Continúa a discussão da fb.ação das f,)rças de 
· d; Vasconcellos. » · · · · · .. · · mar, com a emdnda subStitutiva da com.mlssão. 

E' julgado ob~ecto. de .. delibera~ão o sà.~uinto o sr. Jo•é de A!!II•Úa estando disposto a dar 
projéato, que Vai 8 lmpflmir : · QO governo tudo QUimto pteê\81\t pll-ra Ratisfazer a~ 

· u A at~sentblàa geral legislativa resolve : .· · · necessidades publicll~, não pôde roousur o seu voto 
li .Art. t.o . Ficã.o coneudldas dUSII loterias a be· 110 projecto em dh;cussão. . '· . . 

ne6.clo da obr11 da igreja tnatriz de NOS!il8 Senpors · .. Reconhece que. o pt!ssoal da armada tem ido em 
das ML'rC:êtJ da freguezla da Imperatrizdt\ pro"mcla · um progresso admiravel, · mas silnte que não esteja 
do OaarA. . · · ·. hoje na. posição om que desejava qne eativ~sse . .. 

. 11 Art. 2.o Estas toterilla serão extrahidas ·na . d · · ~a ou. menos · 
eérte pelo mesmo plauo das que se concede - bem aqulnhoal.ios, a artilada t.eln ficado estacio· 

· benofMo da matrlz da capital da me!ftna . pro~ nada. · . . · . . . 
vlncla. . · · . · Entenda que a instiL~içilo das capitanias de 

,. PaÇo d~ oo.tnare. doa deputados, 17 de Junho porto pc1dem próstar mUlto bon!l . serviço~; mas 
de l!H8.-0crlo$ Augusto P6ictoto de Alencar.~ reco11heoe que a\guns abuso~:~ ae têm dado, QUe são 
Frederico .Augusto Pamplorta.-T.- Pompt!o de ftlh11s do regulam~nto. Tem conhecime1\to de que 
S. Br·a.zil. - !)omingo.ç ·Oa,·los .de Saboili. :- . aqui 1111 COrto forto~ siio os clamorns que se têm 

· M. J. Ayr111 do Nascimento:-D1·. J usd de Ass•s levafltado aontr•• a oapitQnia do port ' ; não . quer 
.Alue• Bt•anco M:uni.z Harreto.-J. Fert&atade$ iodagnr se sdo bem ou mal fuudad• !I · esso!t ela• 
Barro.\'. » · · · · mol'flB ; mal1 o que diz ó que muit•l respolta o . 

E' lida e approvtm~ a redacção de varias ro· car.1otu~ probo do . caplt\I•) dC> ·porto· nesta côrte, 
soluções. · . . .· · e está oonvoncldo que, se alguns desvios têm 

Eutra em discussão o tJeguinte : . bnvidn, não são a eUe dllvldos . Sabe por \ntor-
u A assemblêa geral legisllltiva . i'esolvA. 111açõ13s que n Mpitilnia d , porto n ii R !n de Jane\ro 
te Al'tigi1 uuico. A uisposiolio do art. 80 da lel ten1 urestado bane serviços A policia, . tem. sldo 

de 19 de Agtlsl.o .do ll:l.J.6 não é. applioavt~l as um forte aúxiUar d~lla; mas ~omt.U.do pede· ao 
b otheses ·se uinles : · · · ·. e exam nat se s o ve • 
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exta;ema esquerda. Anima· se porém .e. tazêi-o, por· 
· ue "ul a · ue .entr.e elle e .o orad r exista uUu1 . 
espec e e sympa JQ.! · que · ·· aque .a que inspira 
a JUventude.· O nobre~ ,deputa~o- . foi d~nolldnado · 
por alguus amigos. pohbcos-o JOV~n saquarema
e o orador tem s1do chamado'-o Jov.en .do Oenrà • 
. Passando a ler o tre.obo · de .um . discurso do 

Sr. Euzebio, proferido em. U!'IIB das sessões de .. 
1844~ faz algumas reflexões parâ mostrar qua as 

C\nno a expressão geuuina d!\ v(?ntade naciqna.l .1 f 
Ah l admirav.el docili~~de, espantolla bondade do 

. Sr. dep~tado I ·Mas diZIQ elle estas palav~as em 
1842 eu 1842; quando acabàvão de ser feitas · 
estas eleições ? · Não : eutãu . nenhJ!ma exprimiR 
melhor· a vontade do paiz t. . . . . . 

. · cousas hoje estão no ·mesmo pé em que estavãQ 
nessa época; que os pattldõs sus.teotao . hoje .os · 
mP.smoâ prloclpios que eutiio. . · 

Nota que o Sr. Euzebio . disse!'lse que então não 
er~ pt)ssive1 a fusão das fracções ~odetadl\91 o,qua 

Disse o Sr . deputai~> . que em 1842 a vlolenci!l 
não se tinha tornaílu necess!ltia .l I I Oh .\_ eu queri". · 
tur uma eloquencia a toda a prova, eu queda ter 

. um talento proouncia~o u.a tribu~a, para pintar 
com as cõres as macs fiau; ·o .estado de horror. 
de violencia, de · erse · üi ao em ue · á e · 

. o)s JU g p . 1 :. . BJ sa er . . OI\ _e . rou o 
nobre deputado essl\ ectldade dfl fracçoes mo•le· 
radas, e onde ellas existem na casa. 

. . Acha que o nobre deputado ~Jstt\ illudido i1uando 
entende quo então st: quoria a rElv9gaçã9 .tia lei 

·· -âif-:rde "Dezembl:o: n() relatorio .do miuistro d11 
justiÇA déSSS epoca encontra•Se, . O,ão a iâéa da · 
revogação,. mas da reforma · des~a let. · .. 

de Fove':'alro desde o pri~lcipio soffreu a gnetra 
mais · pronunciada do lado contrario, que dizia 
que elle fl.ra tnftnenéiado por duas gran~es po~en• 
elas,· a Gtil -Bret1111hâ ~ a Joanna, on facçao auhca; · 
e nota . que aqu·eues que tanto ·se revolti\rão com 
a anmistla são huje oà apostolos da moderaoiio 

. e d.a toler&ncia, que procurãó tornar-se amigos 
de todos os mtnisLerios pare. v~r se e.saim abrem 
uo1a porta para o J>Od~:.r. . · · 

· · O Sr. EtlZeblo, fallaudo de . e~lções, ent.endeu 
que devia apresentar-se aos olhos da camara ·e . 

aqu não p9de dtilxar de len1brar~8~ de uma 
tl\axima de Themistoolt~a: « Amo maia a .taouldftde 
do . t1aqueotmento do que da memorla. » Este . 

· lllustre athecHenaa a18lm pe'nina levado pór um 
. aeu~hneu\o nobre. e goneroao. Teudo . fflito 11l0• 

rloso11 t~orvlooM • eu" paLria, foi .viotlma: maa 
çem por lato entt~ndeu que de\lla ·aegulr aa plaadrus 
de Alulbladea; no. reth9 a quo t\nba Kldo \evado 
professava " m.axlma t.le QUI! era tnelhor eaqoe· 
oar·ao do que lembrar·aA. Nlô~uuan dlrê. 111\8 
Tlumtl•toolea · ulo dava provR de um uaruuter 
nobre e e\ovado quando a111lm proat~tila; maa oa 
nos.aoll Tbemhttoololl de . uovt\. ettpooio, os que. }iQje 
têm Ol\~e~dldo que é melbnr eaqueotor do 4ue 
lembrl\r·ao, IJilo. unlúamentt! lev•,do~t pttla propria 

E' ~teua duvida lombrado dB malC.Iuu• de. The· 
mtstoolfl-l qut! o Sa·. deputado pelo Rlo de J .. cuslro 
ndo lltl Importou de Càllnr naa vlolenoiaa com• 
r11eUfdi18 ttltlftltlutOUte; t llJ 86U m 1;do .da enteuder, 
por oiloaslão das . . elelçõee, ê ·de apresentar os 
faoios de 1!:34.0 ou 184:2; mas o orador que ttn~~t.l& 
que, se o esquuch:nentu au1 uma.s ocoasloes é 
prova du generosidade, em outras ê t~1,1den~e ao 
suicidio, con1o seria do partido domihant'e, se 
BA osqueceS86 dOS precedentes hl)rrOrOSOS dO . 

· partido sou adveraario; julga pm· isso dever 
lembral-os. · . · · · 
·. · Disse o Sr. Qudlroz ·o a sess!io de 14 do cor· 
1'ente: _.;.. (( Elll ja .tive .oooasii\o da . fallQr nesta 
u .t:asn sobre as eleiooes de 1842: jl'l disse, · con· 
« cordo que· t1euhuu1 . homem . con <clencloso (~:ar- · 
« vindo·me .da llX.pressiio tlo Sr. prP.sidentu do 
« con~~lbü) páderia aflirmur que allat> ea·do . n 
c1 expressão genulua do voto do pa1~; 1I'Iãa o que 
ct di u a •• · · - - · · 
« nocessurio l'ecorrer à violencla : seri~ inepto o 
" g~vor11o qua . l:ecor.rf>sse a ella som ter neoes • 
« Bldado. • E' isto o 4ua t:ousta do uxlraatll do 
discurso do Sr. Queiroz que . He lê uo J ornnl do 
Cotnmercio. qtte dá. us oplnlõeH dos Jlval'sos 
oru.dot·es ()om · 'udn a hnp1n·ol~lidade, e por Isso 
uilo pôde se1' auspt!lto, . · ·. 

. .Ora, quem não louvará a den1a11iada doollldade. 
1\ deblül!ladi.L · bondude oom · qu~ o Sr. de,putado 

.... :.... .•. "...'i.lllt(1-~1---

VlV a O pat l O Q que . portenço ; t> para mostr.ar 
que assas \'iolencb's já de ante· mão tinhào sido 
empregadas, e que as eleições se flzerão no · · 
sihmcio dos turnulos... . · · . · · 

O SR~ M~IREI.!.ES :-Tudo era ordem. 
O Sn. FE.mf.\NDES Oruvs9 :-E' a ordem que ae .. 

observou 1:\Q,ui nas galerias quando se dissolveu · 

O Sa, M&IRELLES :--Eu t~flro-tne a . Paris. 
O Sa. F.s:aN.üross 0HA.V&s :.-.E' a ordetn da 

sociedàde haitiana. 
ALGDNB S&NHoass :-Ordem I 
O SI\. M&tRB:LLES :~Eu respoodérel. 
AL.GUN~ SBNliQBES :~l~Ü\Q respot\da. 
O Sa. Jos~· .o.s: · A.àeis pede ao Sr. presidente 

que pot ~mor !}a .ordem atteuda ao que eati pr~\· 
Uc anllo o Sr. F e 
se não · diga quo o orador ê escandeeldo. · .· ·. 

Oontlnniu1do. o orador traz . o taatemUnho que 
nl\o rt~o~llll qutJ seja recusado do Sr. · vi,conde de 
Maé~Allá; quando em l8lS dlsse na Ol\&a que ui\o . 
se .po.dia julgar . couaofanoiosamsnte represe!liàda 
a provtneta ~a S. Pauto, porque um partido que 
alll sobroa•~hla pela sua rlqus1s, • .lmportaocla e 
out.raa qualidades, estava supplantado. · · ·· 

Seria ·a rtlpr&~ei\taoão da ptovlncla de Minas . 
Gerae.s gen\dna, e verd•'delra, quando se vê que 
os procaaaoa se mu\t\{1\\cavão de unta ti\Rti-lra 
hurroroaa, ·quando â perseRuiçã,) era deeenvol~lda 

· nos seus . mala pequenos oorollario.tl, qu•mdo o 
ac.tulll mluietro do .lmpcnlo • . então secre'tario . do 

averno de Minas, fol duas vezas absolvido pelo 
ut· , e duas . vezes ae · ap illlou da doolsão dó 
ury ; quan o o r. u n1s~ro <.1 mper o, e"! o 

· ~idu a pritnolra nz absolvldo, e passadoR (has 
P••llto . em llbardado, dilpols por m~tivos, que por 
deuanoia o ot•ador não narrat·~, o chl\fe de policia 
de ent.âo o Sr. · Dlogo de V.a.sooncellos obrigoli o 
promoLo•· publico c.taquella época .a appel\ar se· 
gundu vez da sen~ença ? ·· . . 

ó Sa. V uoo~o~LLOS :-E• falso. · .Eú até estava 
aqui ria caaa •. Invoco o tostetnunb.o do $r. rnfnistro 
do impario. ·· · 

O Sa. ;DIA.':! nm O:A..avA.LHO faz sig!lal .àffirinath·o . 
6 SR Jos8' DE Asaxs· ouve al~uns senhores 

dizerem' que f11i o Sr • .Ribeiro da R <>zende. N :\ó . 
intiist\râ porta11to sob1·e esta ponto. · 

. · O~nt1nu~ndo, mostra que naquella. época . a per- · 
s uguiçiio pas::uwn doa .tnu~s ~~outfpats .(tfPO.'a~or), 
a que um valht> ocLngonar1o, pai d11 Sr •. mt01stro 
da nwr.inll!l~ fui atrutmente perst~guldll . pelas 

~ '-" - i . ... . . 

respeltavel pai ·a ~ous dlsti~otos orn11mentos da 
trl bUntl ta1t1bem fo1 persegu1do palas op1 niõt~s 

. que. pNfu~taa.vi\o àaus tl~llos . : ·a flnalmeule que 
a 8ngrn d 1l Sr. Llmp~ fu1 psrseguida atrozmente, 
arrl\stada. 

o Sn. F.mnNANDE!I Otu'V.o:s: --lst•l nqul ·não é 
cl\pãtQzlas, · 

o Sa. Joelb í>s: Aea1s ~Qnttn:~and.o ~ia que deve 
. '· 81 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1521 - PÃjgina 4 de 6 

242 SESSÃO EM 17 OE JUNHO DE 1848 
portanto applaudir a doeilidade, a bonda:le do 
Sr. Queiroz, quanúo as~evet()U que no atino de 
1842 não havia sido necessario empregar a força 
para vencer as eleições I I •rem pezar de que isto 
()S8 ' , . - • . . 

Fa\landó do voto livra; recorda que não. ba. 
muito temp1 que o Sr. !h'nador Vasconcellos disse 
que erão t>le1to~ t\eua.l.loNs por pruviucias que eUq,s 
~ ·- . - . ' - . 

efl'r.ito, quando se attendo ás eleições tle senadores 
foitas em cerl11s pro•1Íl1Cial3, não M pórle uesco• 
nhacér a exactidão deste dito. Verda.d-1 é qne se 
pôde dizer quo o uradur foi elelt•l pelo Oesrâ, 
ondé não íoi. \\&1\ciuo, \H:l\tl é donliciliario, mas 
toda e qualquur suspeita a respeiiv da sua ele1ção · 
desappar~;~ee á vista da cnnsideração de que o 
orador tem naqulllla. província. muito~ amtgo~ .qtt6 
eutendêrâo que elle podia v1r para a h'ibuna pres-
tar alg~lm s:irvlço. . · 

9 SR: PE:lXoTo DÉ ALENCAR:---Apoiado: ü eleição 

q SR. Jo~E; DE Assts:-Demals,dlfferente é ser 
ele1to deputado, quo é temporarlo, e stJnudú\' que 
é vitaliclo. · · 

. Ainda poderia descer a detalhes dii eleição de 
sen!'dor Ieita pelo Oenr~. Bo.11iaria tinta OOt)sldtl· 
rao;ao. patA todos ficarem sabendo como foi falta 
a eleiQào o. que o oraJor elil rt~fore, e 6 que antes 
da eleição pnra senador tinha havido outra para 
deputadós gerae11, en1 que fol trjumpbanttl o P•U'· 
tido que rocsonbece como chefe o Sr. Mouador 
Alencar (•le quem os. Sn~ do o\lti'O lado dizem 

· · boúor(>s, (/U&ndo no eutendor do orador o Sr. lie· 
nador Aleucar é um brazUarrô raspeltavel pt1loa 
Bl'US servl~~os •I llluatraçil\l, (Numerosos apo((WC)s,) 

O Sa. TI>I!T.t.:-Qual de.nóa tul quo tallou ountra 
\. 

O Sa. F'KBRAZI- Fol o Sr. M:1\rlln• ~.,rautllaoo. 
O l::la. Joat~' D& A.tilli ~-'i't~tldtt o ultlmu V11tii.,t<•20U 

ou 800 ·Votod lilllla do que o Jo vot.11du da. ohll}la 
opp011ta: e qua11do 1111 Lratou du ululçtlo d& llurindor, 
tlB~e iJàrtldo~ Íllllurt~ ~enuim\ d1t · Sr. 8~lU\d<Jr · 
Aleliour, .comó dlzu111 oiJ Sra. aetladores ninlgllR 
pulltlcos daquollu a qu11m o or·at.lor r'e~tpondo, vtilo 

. por fim a llliOptar lllll advureudo O!lúiUtiiQildU dil81!6 
Ulttsu1o vartltlo. · 

O nool"ll d!!putado u que'u róllponllo, continua 
o l)rudor, fullou.ahll(Q. Am um ptH\to ,,,,\ qu11 Jt~M~jo 
toc!lr, porque nno :-lgll a maxlma do Tbetl\ishlcles, . 
que . parece quo tUUtn·a ·mala o · esquacJrnento do 
que a memor~a. Ell julg? qua a lembrança do 

uss.ado é lllUtto necessana: e o nobre r\e utado 
~rn a joven, e a quem por isso dão o ilulo de 
)óven saquarerne .. , . . · 

O Sa. Fs:RNANDES ClHA. 'Víi:s: -H<Jmem serio, que 
não é capadocio. · 

O Sa. JosE' OE Assrs:-, .. 11sslm como se diz 
-joven ltnlia... . 

O Sa. FlllRNA.NDli'.il di.U.vllls (mais u!to\t-Homem 
serio qut:l .não é oapadocio. . 

O Sa. Pm~slnENTE : - Ordei:n l Eu nilo posso 
adix'littir que o Sr. dHputado dirija Insultos (Apoia-

O SR. FBBNANDE!s duA.vEH:-Elt não insultei. 
( Apoiadós.) · 

O Sa. PattiJID&NTE com for~a):--Ordem, Sr. do u-
a o, n o pQssl) oonsen lt • • • 

_o Sn. Ji'.RR'NANoJDs daAvJJ:g (c.;m fo?·ça):·--.V. Ex. 
nao pódo dizer que anmdtoi. 
, O Sa. PM!lrt>tm'l'lll (com vehemenCia)l-Orlletn, 
Sr. deputado I Não posso <1onsentlr om taes 
expres!:!oes: vat-ml•·he\ por isso obrigado a li:\1\Ql\1' 
tm'io. das disposiQões do ro~hriento. 

O Sa. F~•Nnli:S ÜHA.Yill~ : -.- Nuo insultei : 

V. Ex. deve. ter mais sanglle frio e ímparciall- . 
dad.~ • . {Ordem I ordem!) O Sr. pres!dente pensa 
que está em Perl:uuubUC•). 

MUlTA.B VozEs:...:. Ordem, ot·Jenl. 
. O ~R. PRR~tnll:NTE (com energia): ..._;Eu chamo 
novam"nte á ordem o Sr .. deputl\do. O Sr. depU:~ 
tado não t>Stá em estado de d13lib\!rar. (E(IJplosllo 

• · rito . s contràd 
que nao é po3sivel rept·oàu~ir.) 
. 0 Sa. FERNANDES 0RA.VIl:S. (apbntdndO paro o 
Sr. llr"éSiàente):~ Olham-lhe para u cara; vejiio 
o est~do, de colora em que està ô Sr. presidente. 
(Oonhnu~ o tumulto.) ·· 

O Sa. JosE'· m;: Assis 1atiOntando para o 8r. 
Fernandes Chavss): -Olhem u calma C\lnt que 
está o Sr. deputado I . 

ll'Vo meio. cltFconfu$l!O e vo~eria gue reino:ó na . .. 
sa~a, pedem a palavra varias senhores.) 

- St·, presidente, V. Ex. não póde, no estado 
aetual da lh&cussão , tomar uma deliberação 
destas, nem o. regimebto. t) aut•.>rlsa para isso. 
V. Ex. é que nllo estA em estado de ~eUberar • . 
O Sr. _1\eputado pelu Rlo Grund~ do Sul disse 
QU'l o Sr. dup11tado pelo Rio de JanelNt a quem 
11u reCerlo u Sr. deputado pelo Oanrã, niio é 
cll.pRiloolo. Oonlórn lato uma injuria f Contem 
antes nhla dttl118a. Mae, quando mesmo ee queira . 
Ollllllldurur quu cootdm uu1a injuria, aerã oaso . 
de uear•&lt de um rumadlo sempre extraordinarlo, 
que &&Inda aa \!lo deu Oi\ Otl:ta, de mandar retirar 
utn dup•atado dB sala t Is~o é coU11a que se nio 
p6.111 lulerur ; · é opprhnlr a lrlbuna, é lmpór o 
•lleuulo. Pol uooas!tario que V. Ex. foaae par• 
eua oadt~li'14 ara emprttgsr·llfl eaae remedto 
uxt.rRur nar o '' re men o, ova eCJ'p 01. o ' 
gl'áto1 dtJ ord1rn.) · · 

O Su. 0Aav.u.un Moalul\~:- E' um deapotlemo. 
O Hn. l<'ittts.u·s- Shn. ô um ctesplitll\mo atroz ; 

(be~ttndo com for~·~~ na halau.wtr<tda) 11uatan~o o 
\IUII titu~. o d.-~túl nlngueni me tlra; 

O tia. UArtVA.LUO MonttiRA.i-Apoiaclo. Ua·ee o 
ruglnumtu, quo ó aupt~rior a nós todos • 

O SR. FtutiUDGNTl!l ob11ervanllo que o Sr. Fer· 
nandtlB Oht\Villf ust\ra do expras~tõtle pouco decoi•osas 
pu.rt\ a OhSB, pois que )1\ ü pouco tiuha dito
qu~ a ctuniu~& udo ara oapatazfll, -alátu da outras 
om rdfatenola no Sr. deputado a quem se dlrfgla, 
o chttnt<•u pu~ tro.a vezeij à o~Jem,-e ventlu que 
a llZI\r disto contmuava com as s as ex ré s-êe 
te~o de declarllt' o. qu" ~etarmlna o rogimento, 
e e que o Sr. deputado nno estava em . estado de 
deliberar. A' vista disto cumpria ao. Sr. deputado 
retirar-se immediatamenta do. sala.... (Vivcc1 
reclamaç?Ses.) . · . . · 

O SI\. Fil:nN.u-tnss Oa!.'Vtte:- Tenho bastlll1te 
coragem . pat·a l"esistir a ordene · arbit••arias. 
(Apoialtos.) · · 

O .SR. PRESIDENTE: -0 que tt Sr; <ieputado podia 
fazer t)ra appellal' para a eamara; ••• {Denegaç<1es.) . 

ÁLGO~s SENHORlr.s:-Lêa-~a o re hnellto. 
O Sa .. PRESIDEI'iTE:-0 Sr. to secretario q11elra 

ler o artigo do regh.ner1t''' (Rsstabelece·se o silencio.) 
O SR. 1° SnoM'rAruo (lendo): lf Art. 199. So 

' . o . . p 1\ o ep 11 o se exoe e , 
presidente ndvarLlrl\ l• e 2• vez com a IIX.pt'aSiiílo 
""7' 'rdum--, e. oon~lnu1md•l ell•'• ·f) pretihlenta lhe 
um\ :-o S'l'. F. IIUO està em elltado de delibartn, o 
o uupltllldl' &ublr{i. hn•nedl•,til\nt~nte da aula . por 
accordo da carriara. » · · 

O Sl,t. PaE&lOEN'rE diz q11a à vísta do artiRo 
do l'Bgtmento Bllbtllettert'fà aeoisão ila o&mtlrll S\1 l:!l' 
devo ou oii.o óu1n pl'ir o art. 199. . · 
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que a Sr •. deputado Ie~brou, séria d~ natureza 
a fázAr lanoar sobre n . tttlperlo a su!ipelta de que 

iio ti . a . or fim rota e r os lntoreslles dó 
Bre.zll allt compromettidos ~ mas que Unha -vistãs 
intoressadas de a1,1gmento de tetritorio. 

o governo esf~>rça-su muito .em zelar. os ii:íte-
rellsas ua aa "ulgão offendidos, e dado o caso 
da neéess a e , e ou ras me as, o governo . as · 
tomará; e _então .P.spera que. será apoiado por 
todll a naçno braztleira. (Apo1ados .) 

A' vista dr.st11 explicaçãq, espera que o Sr. 
dP.putado continuarA a pres~r ao governo o seu 
apolo. . . . · . · 

Julga-~~e obrigado a dizer alguma cousa sobre 
a suspeitá de üesharmonia de idéas que possa 
hav.er no m\ni~terio, levantada pelo Sr. deputado 
d~ ~:tbia, qu~ fez a injustiça d,e taxar. ao orador 
.de mconsequente, procurando JUStificar este seu 
pénsamei:tto . cóm razões _qtlt\,_ s~ pensar nellas, . 

O orador não t<!caría nesta questão se ·não 
· tl-vet'lse necessidade de declarttr 111ulto .expressa
mente qúe estã na melhor harmonia com seus 
c()lle~a!l do !hinisterio; que . tem perfeita ~,tnidade 
de vtshs ; e que qualquer suspefta em contrario 
é infúlidada. . . 

P!lssando uma vista d'C:.lhoé Mbre o seu pro· 
cedl~~tHo . como . membro da cãmara doa Sra. de
bub4ós; o orador tnóstrll ·. qué nijo esta no caso . ae mitteccr l! accusaçilo àe fnconsequente. 
. o sr~ .Peretra .da su:.VQ. julga cqovenieut.e 
nesta oeoasião, quando se trtlta de flxação . de 
forças de mar, . labçar uma. · vistB d'olbos sobL'a . o 
estado do uosso paiz. Não o encaran\ debaixo do 
ponto de vill;&a. d~ . po~itica .inte~na., que .de alguma 

ai~uma sorte invertld~, tem dado lugat' a alguma 
pro"oeaoão. algum az~dume na discussão : tratar~ 
unicamente da parte política do paiz que diz 
respeito ~ nações estrangeiras, para melhor 
oomprebender a . necessidade. da futagão das foroas 
de war. E' para este ponto que cham!l ~ at.tençiio 
dn oi\sa. · · . · · · · · · ·· 

O Brazll t.em alHumus oolupilcações on.m nilÇõe~ 
estrangélras. Ern primeiro lugar Lum uma com· 
plicaoii.o no Rio da Prata. Nln~Utllll duvida que 
graves e IUUito imll_ortll,ntes qUest~SS; que afi'ectüo 
muato da partu .o Brazll, &e agitao oa9 nuu·geus 
do Rio da P1·ata. O Brazll ten1 necessidade uilo 
sõ de manter alll a suà influencia legitima de 
lmptjrio circnmvi"lnho o pr•1tector . pelos tr(ltados, 
com o de. tornar nal a sua influencia. · 

Ora, as clrcumstancias .da republioa do Uruguay 
são bastante cl'iticas ;· as forças de Oribe ·podem 
entrar em Montavidéo e a occu a ão ue ·à or 
terra eU as t m fe to nas. r bas. do rio p e affectar 
mnito os ioteressP.s do Brazil . · · · 

Pêrgunta pois ao. Sr; . tninis~ro da marinha so 
"ulga qua·uma. pequena estação de dous v~sos se' a 

as au e para garan r os 10 eressaa o raz • . 
. s.abe 9ue a ~anutHnoão de vasoo de guerra ~ 
multfl d1spend10sa, porque é preciso que tudo vã 
do Rio de Jo.uelro ; i~to será motivo para que i1ao 
WtlbamOS. Blli . '!_bnndancia de VllSOS de guerra, 
ma~ para que nao tenhamos alli uma. força su-
perior !\quella que lá . existe • . . . 

VAtdude é que. o Sr. ministro da marinha po
derá . dtp:r que os vasos que conservamos no !lU) 
estão propqrcionados ao estado de decadaocia da 
no~sa · marinha naval. O~>m eft't!ito, dos de 1848 
esta a. nossa marinha em perfêita decadencla, . . ·- . ; 

1843 ti.nhamóã 78 embarcacõe:l, hoje esta.m~s re· 
d~zidos a 38. Niio se. tem . procurado supprlr o .· 
d~~f~lque . CObl o fabnc~;> ou compra de outraii. 
eo::baroa~õee. Mas estl\ razão tiã? lbe p !ir cJCB suf
flcHmte para que tenhamos no R to d11 Prata uma 
estaçilo naval tão llnaltada, porque temo!! mais 
duat~ osta:-o\>t}S, e seria talvez conveniente destacar 
del\as 1\iguus VlHOS pari\ a estação do Rio · da 
Prata. .. Vê menos inconveniente na dhninuiçno 
destas estações do que na nihUidadé da t~~taoão 
do Rio da Prata. · . . 

No rolntorio aa diz que temos em Matto-Grosso 
q_uutro canh.oneiras incumbidas .. da vigia . desse 
l"IO e coneervação dos limites do lmperio. Nilo 
ha multo tempo que o nosso tcrrltltrlo de Mlltto
Grosso foi invadido por uma. !oa·ça da· Bollvia 
com quem m amos; ver a e qüe as a · oroa 
vl<>.·~e obrig ~da a recuar, porqu~_ encóntrou outra 
braztlelra ql\e se lhe opp6z ~ mns isto se podara 
repetir, porque no rt!latorio da repartlolo ~os · 
negooins estrangeiros mesmo se 'llz que aquella 
republiua não se · cnnslder:a deatltuidB do direito 
de occupat aquelle tarrltorio. . · 

01· •; ll orador tern hiformilções de que &!Juallils 
quatro chamadas canhoneiras silo aponas mlse• · 
l'ayl3iS lauehas, qutl não serveni nem para nellaa 
dormir 11. tripolaçito,, e sobre as quaes · se nãG 
pôde seseutar a arttlbarla. Ora, poderlilo estes 
vas··a ptll&tar algum urviçoJ.. quando L~nbamoa 
de soft'rer. algum ataque da J:Sollvia? 

Ohama a attanoi\o do Sr. ministro da ml\rlnba 
s" bre a necessld~de que temos de ter gronlle zelo 

e o re o r o r ar o ao m r u Q . o G · · · 
oractor que natl aguas do Rlo da Prata tem uma rosso, ~ chama a sUa attenoilo 8obre .eate pttnto 
pequena estaoào naval apenas ·oomposta do Ulbll Ol)D"I tanto mais rado, quando v.ê que o uumea·o 
corv~to. e dou& vasos de gut~rra pt!qUenos, que de 106 praou não éstB alli Mmpleto, e .poucas 
ftc~rão ainda reduzidos pela retirada !,lo brigue vezes . te,rn chegado A metade. O estado pois das 
BBt"eflic~ ~ 'remos pqi~ naqueUes màres apenas uma canhonetras e do se~ pessoal n!lo fnspll'a muita 
co'~;veta e una pequeno patnoho. confiança. · · . 

O Or.ador . .. ;;o ··é dos .qu"'. &"". \••em . . um"' p. oll·ttc"' R.econhece que uma das maiores n~:~cessidades 
""' "' ... e .. 1 .. do paiz é a economia dos dinheiros pub1\cos1 beUtgerante, antes propenda a que a respeito das tnus é trtmbem d FJ oplnli'ío que . n verdadêlra eco-

qtii!Stões que se agitão no Rio da Prata convêm noruia, quando, se tnta ~o f•>rças riavae~, · uão 
quo o g11verno cOOf;erve uma perfeita neutralidade; consl!!t~ om. detxarmoH. da ter torça suffiClente e 
ma11 clesoja que êsta neutralidade Reja de alguma · necossaria pará em ual uer casó ex.tr'aórdlnario 
so · , . . ·· em qua quer evfln ua a e ll ura, po ermos sua· 
ventllilo, e que atrectõ.o tilo de perto o impeTto. t l.'ntar a · dignidade di\ nnção . · 

Sl,be que Ro'aaa hoje n~o tem na~; · margens do. Entendo que . se o Sr. miniBtro qulzllr dar toda 
Prllta es ua.dra eua, porqllil tol a rlalonada pelas s stli\ attençito a ~ate ramo do serviQo publico, 

uae nao ea n lirv&n oras, ne e zer o ~~que o, . . . os v ç a pa z. a aa ua . 
maa e'u\b'l'ra nilo · tllnha marinha, oomtu~o bn dnde ponao que precisamos s•>b,retudo de ilD:l 
ttltllre~tsê& multo gravo& poloa quaoR dt~ve o Brazll mlbl_11t~do adrnlnlatratlvo1 probo, que toma aentlrto 
tllr a\U Uóla for9\\ marrt\mn tna\s reapeita-vel. N1ltl na. arr.ecadao1\o . . d. as ronatla . ._ na. ooa flsellll&aQão 

. sito b~m gt'âvos oé lntnressea doa brazltelroa r,l. dnllaa. maB que antefl do tuao eatabeleça os prl(l-
sldel)tva naquelhll lugares' Por vonttira R entrada alpioM ele jua.tlça, toler11noll\ a probldad(l1 probt.~ dada 
iia pra\)a do Montevlddtl i>elas forÇas de Or\be_nfto Ot& peMMoa cio& mtntatroa, e .nos a eu a 'Qgantes como 
póde. trazer aórlna complfoações par"· o paiz 'I Nilo P~"''1 eh•a Rnrantla da bon nrreoadnçilo o fisdnisanollo 
temos not\llla d$ q\le li paolfil.llióllo nlin pódé tar aaa rondas. . . 
lugrit-,<:.<H1\'o se dllMJa, e <l'lie détnllls ·eUa nlto se pôde . Pede a attenoi\G d" S. E1. 8()bre um fanto que 
'VI:!rlfltlal' po~que n volltQáe 'da Rósag a otlo àdrnltte? a opinião pu'blloa tem do alguma sorte aoolbhlo, 

--'-·-~· .... -.- ............ __ , __ ........ ~ ....... ;.. ... ,_. ...... ,~ ................. _.; . . 
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qur se passa na repartição. da marinha. O ante
cessol' ·de S. Ex . . mandou proceder a exame nas · 
secções e .illmnxarifadt1 da marinha, em que houve 
deuuncia _que ba\'i~ b~rr~rOSQ.~ prllvaricações. O 
orad<•r nno svrá tao tndJscrl!to quA peça ao Sr. . . ' . 

mn!l pedirá a S. Éx. com muita força que ulb~ 
aWmtnmente. pnra isto, porque crê que o maior 
mRl donde !e~ulta insu~ci~ncia de diHbdrós nos 

E' appr~v~do o parecer da c()mmlas~n· de justiça 
civil sobre a pretençiio dq Fi'~ncisco }:lereirl\ dos 
Sautos . Orasto, f1adar. da ex thesoureito Manoa.l 
M1.1reira Lirio . da Silva Oarneh·o, par:\ que se 
raltt~rôl .ao goverl\0 o pedid.o ànterior'!len te feito, 

.Jlllgo.~se objecto de deliberãção e ,.ai a imprimir 
o projecto da. com missão de constituiçãQ, auto
.tüando? g•JV&t'no a conceder .carta de oaturalissção 

prevaricações, e o. arsenal do mariuha é uma d~s Ficiio adiadoH, po.r ~ll pedir .n _p\\lavra; ~. quatro 
repnrtlções por _onde, ao menos na opinião pu- p,ttt'ilceres da commJssao ds pensoes e r.rdenados, 
bhca; ha suspeitas de que· se escoiio grossas ràprovando as ponsões do D. Rita Bernardi na de 
eommas. Alm~ida, D. Joannl\ Francisca de Oliveira, D. Ro.sa 

o sr. Ferra.z obsana que nem do orça:- Maria da Silv~;;ira Bom tempo e D; Maria Generosa 
itlento, · nem das t.abel\as quo acnmpanhárão o Lou..-eiro · . . ·· . · · · · · 
relalurio, r,onsta quol 0 numero nrovavel do ~>m· · Vni a implimír o pt\ft)Cer da terc~ira commissão 
bar~ações que o. Sr. mini::;tro pôde nrmar durante de urçam•mto sobrA o minist~rio da guerra . 

. ()anuo pBfa que é destlnRd!\ esta lei. o Sr. PereiJ:oa da Sil'Vd pede que se Te-
Deseja tnmburn ~qt!~. f) •. Ex. declare se à vililla tJwtta · à commis!li\o tlll estatistica, com· utgflncia, 

dll leitura ~~~ tod~s a.s lãls-·a?·--fiX•Icão-dll':·foryM -- --um roquerímeJJt!!.,_ ~~ .. ~.~.rtJsents, dos prirwipaes 
. . 

cou~idera que atripolaÇão dos uavios desarmAdos, 
e do\1 transportes qúe l!llio os que conàtltul!m .. A 
força passiva, podem entrar no calcu.ln das !orças 
qtl~ menciona o atk lo do projeoto, qu~ !lt\o.filrças 
act1vas. · . . 

Em virtude da escassez do . tempo teserva-se 
para Illl se~unda feira fallBr sobre a proposta da 
fixação de /orças. Lirnha·se agora l.l consideraÇ6es 
soba·e v~riu:~ objeetos, no correr dR!i quaes deohua 
quu ap01a o govel'nu, e que vota pela réfr>rma do 
st:oado. · · . · · 

A dlsousslio fica . adl ~da pt~la hora. 
Levanta.àe a sessão l\s S hntas. 

. --~ ... 

Seil•lo em te 4e .JanhG 

:PllB8lJ>BNÔIA DO SR. OliiOUORRI) DA. G.\11~ 

.SU_MM'A.ato. -Expndlen to. -lisctiflcaç~es. --Disct's · 
sllo da ~esóluçrto sobr6 slt~içlfo de setJador •. Dis· 
cur&.,s do& St's. Sall11s, Vcuconcsllot. EU#IIbio e 
Urbano.-Forçaa de~ mat•, D(scur!fos dos s,.a, 
Jobim e Fe,.ra~. EncerramBnto. Votnçilo. · 

A's 10 ·horas e mala da manhl\ ttbre-IJe a 
se!1Ai1o~ lê ·se e app.rova·se a ac~ da · antoce· 
dente. 

BXPBDlll:NTB 

F&ll· 8& tnenoito do um offioló do Sr. de utado. 
. az . ames os an os, par o patt o que por 
lnet~mmMado niio pôde compa,·ecor .-Fica a ca-
mara inteirada. · 

RPmettE)m-se: 
A' 2a cornmissi\o do orç1nnent•l, o requerimento 

de Janu,ario Garcln Lf)~l e José da Oosta I..ti.ma, 
p11di:tdo . que por. um resoluoi\(1 . aspe"Clal . se}a o 
governo imperial áutorisado a lhes pngar 18:486S220, 
qu~ntia. jt\ .· votndu ua lei do orçamento, que ficou 
aduuia no senllrill, para pagatttent() da eett·adn qutJ 
Os SUJ>plicantes fizerão da Villa da Constituição 
ate o Pnranl\. . . 

' ~ .. '· ··~ . · .•.. ' ' .... 
provincii\ de S. Paulo, no qunl pRiiem à camara 
qu~ desaltlléxe aquelle . territorio da provinda a · 
qut~ actualmente estê. ligado, para. o annexar à 
provincia jo Rio de laneir(). .· 

O Sa. Pa~BlDENTE diz que o requerimento vaiá 
comnlissão respectiva. e que estando presentes seus 
Dil3mbroa, tomari\õ em cóostderaçi'io o podido de. 
urgencia. · 

. o .sr. For~'e.~ diz '1ue quando pedio a palavra 
na questãl" da ordeiil da sabhado, tol depOi8 qut~ . 
o Sr. presidente (iiss-3 que o Sr. FernllndesOhavcs 
devia se ter rl\t\rado dtll5ala qu.ando declarou qlle 
nlio ostava em &atado de dellberar. Não se lembra, 
e mttsmo dqvlda, qu~ dlasessa ao .sr. presldentQ
V. Ex. não ostà em estado de dehberar ;-. .mas se . 

o Sr. Fesonu.lnl~• Oha"f'<Dit obser'ia que 011 
aconteolmentos .de &1\bbado publtc~dol\ no Cort-eio 
Met-aardil e~tão mulLo doall~urado~: ah\ li& attri· 
buem fio ore.dor aparte.; que n!\o deu; e se omUtem 
incidentes qua erno iteoAssarlos pará e:x.pllear a 
mnt'(\ha das acertos que . tiveriio lngar . .Ounfron
\ando.se o Jornal do <Jomm.iJ;cio com o M6rcanm 
ver.~ctl-bll grandu dHferença, e a paralsUdad6 aom 
que o or!'dor é tratado .. , · ·. 

ALGU!'(9 SENHOR!!:s:- Por qual dalles Y 
O 8R. FBRNANDB& OH.\Vli:S 1 - Pelo Correio 

llrlt~rcanut, quo é o jornal da caaa. Contenta-se 
~Sum esta declaração, não querendo dar extensão 

desagrada vel. 
o Sr. oa.rv"lJJ..o Morelrr& reolama contra 

R oollccaono de um aparte . seu publl.oado no 
Jorn.(Jl do Commercio, e contra a omlseã<J de outro, 
que dera. · · 

o Sr. José dEJ A.ssh ía~ uma reotifioaçiio 
a · um dos toplcos do seu discurso qúa vem ex· 
trt,ctauo no :fornal do Oommercio de l.lontem. 
Não disse que o Jornal (io Comme~t·cio dava oo•u · 
Imparcialidade oa extraotvs dos discursos de todos 
os .orndores, disse ue citava um treoho do dls-
curso o r. tlze n ex rac n o 
Cummet"cio, porque oiio podia aer suepeitü, visto 
que o Jornal apanhava semprt~ muito bem as 
opiniões do Sr . E11zebio. (Risadas.) 
· o Sr. 'Wahdertey &SeJa quo o r. pre· 

sldente lhà diga se . é regular que se faqão recti· 
ftoa~ão . de diHCill'ROB publicados e'll\ uma. fo\ha que 
nl1o é da easR. Pareca-lh&. que a,.,umo f1U9 nilo é 
tolnsdo da nollformldnda óom o que se .pas!loU, 
e reot\tloado plllo jornal da oau. . 
· o sa: PaitsioENTíf nilo nc.he. regular essa!!' 
roctlflcaoões, ·ma~ a~ ,tem e.dmi\t.ldo por \&r noMeia 
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de que está ~sto nos estylos d~ C!\sà,_e as admlttirâ 
ernqo.anto llao. houver uma mdicaçao a este re~· 
péito, que a camara approve. 

Oont\núa a <iíscuesào da resolução n. 5, sobre 
eleioão de senador quando tiver fallecido o senador 
el·'lto antes ue o senado · 
diploma, e julgado da validade Je eleição. 

O Sr. Su.'l.les Torr~s Hol!neoi convém 
em que a. re,.oluçào é incompleta : que nli.o 
remedên senão part':! do d~feito tio artigo 80 da 
lei de 19 de Agosto de 1816, Acha · que o tneio 
que lembrou o nobre deputado por Minas parece 
mais com pleh1, p(•rque satisfaz ni\o sõ na'l. hypo · 

. tbes~~JIJ:!t.~sentadas pela resolução, como LambHm 
em outro!! casos que ·olla qi\1) lJôÕP.ria- .compr?· . 
bender. Se na resoluçâll que aptesentou tlrtJfeno 
o nh3io ·da interpretação do artigo 80 da. lei da 
eleições foi · or ue recfliou ue a reform desse 
arttgo susci asse s rias difficuldades na . outra 
camarR, e . auppondo qlle a simples fixação do 
verJadeiro sentidu do art . 80 menores embaraços 
encootrass; . ffi.l~ uma vez que o Sr. Va:!C•1neellos 
sastenta a etnenda de qué fallou o orador não 
duvida aceitai-a. 

. o Sr. Vasooo.ó~llos quando disse que 
não duvidava vatar por uma emerid11 •1ue Cl'ncl• 
Uando a doutrina dR re!õolu~Jiio, fizesse com qu~ · 
não se repetissem com tanta fre9uencia aa elafçõeR, 
foi levado a Isso pelo de>~•'JO de remover os 
gravesJnconveníéntes qu~- dalli re~ultãil; . e nao 
porque aouht~siiu é opimao oo senado a este. 
respeit11 como parace lneulctlr o ~r. Saltes Torres 
Humem. O oradnr quando (·•llou sobre este 
ohj_lloto · Husteotou o lnlõas suns inllividuaes • 
ea mar a m.ul o se .essa emen a ~ r approva•la, 
porque entenda que Re . faz um verdadeiro sarvloo 
ao pai~ 'leclara.ndo que os eleitores . dentro tle 
uma mesma lüg\alatura são oompetentea para 
conhecerem de todas att eleiQÕAII de Renadoras " 
Qllé 8é .tiver di! ptoáett11r ; floàndo ilubslatlodt'l o._ 
anUgus para . a formaçllo da me11a. Na M88iltl 
passada !llsse 1\U& de lflft'erentea artigo>~ l.le · l11l 
de 1~ de Agllsto de 18!6 Re podia lnfertr qUtl não 

· é uma Interpretação, mss umQ reforma, e alta o 
art. 121 para provar lato. · · 

Não se anima a offerecer a emenda, mas lembra 
que Ml"la melhor ren:ettar o pro]eoto à có1nmhsdo 
encatti!f:tada d " um trab!\lho e{ãltore.t. para que 
ella tendo om vista as eonsideroções que se tõm 
apresentad'l, oft'ereeessn uma emenda a este res"': 

E' lido o SAgulnte requal'imento do ad\amllnt.o 
do Sr. Vasconcellos, qu.e e rageitado depois de 
fallar contra e\le o Sr. Euzebio: · · 

« Requeiro que a resiJluçiio sejà envinda é. eom
mlssão ospeclal encarregada da · revisão das leis 
eleitoraes, pllrA. a tomar na devida conshleraoi\o e 
prop~r a medida que entender conveniente. 

11 R\o, 1\J da Junho d" 1848.- 'F. D. Pereira de 
Vasconcellos. » 

Oontit1úa a discuASão da reenluçlio. · 
· o s..-. Eu•~êblo de Queiroz ent~nde que o .· ., . • . ... . • . 

de uwa hnportancia secundaria, oomtu o consi· 
dernndo·ó · com · relnçiio aos prlnolplos, tem UID 
alr.nnoe élttraordtnario. 0 direito ali itltOl' llfOtar 
lllna lei é muito distincto do dl éito da as Cazer . 

em admlttir interpretações !lo que a estRbelecer 
leis com offt~ito retroacti'V'o. principio · que im• 
pugna a boa razilo, e que é opposto ã consti-
tuição. ·· 

de interpretação, .porque a lei. é .. muit~ clara, 
porque quer que s13mpre que haJa necesstdade de 
s11 eleger um senadot' · por morte ou augmento se 
· • 11. e' -o ri ar·a. · orno li a · 
bypotnese senão da morte ou il?g!lle~to, eát~e 
palavras, bem long11 de serem ltmttahvas, sao 
explicativas. Qul\l e a razão por que· agora é 
necessario proceder-se á eleição de um senad<?r? 
E' pür•Jil9 verificou-se a morte .do Sr. Saturnmo. 
do Souz11 e Oliveira. e tanto é a morte do Sr. 

· Sl\turuinl) de Souza e OH v eira qM é causa desta 
n••v, eleição, qu•l se elle uii•l . tivHsse morrido 
esta eleição se nã>r fazia. Nem o artigo usou da 
éXpressi'i~pGr-· rno:de _ d~ .. um senador.-::- diz :-

. ten .lo sd de nomear algum senador por morte ou 
auutnanto. 

<> ar cou a . r so QR p s m . ao, 
e é quê ella niio· tem nquellé caraéteristíco que · 
a n••nstituiçã~· exige para uiXla lei, _isto é, que a 
utllidad~ pubhca.o eXIJa. O {)rador.nao desco11;h~ce · 
que ha tnco~vem•Jotes em se repetul)m as ele1~oes 

·. n., DI)SSO patz : concorda em que se dev~ ev1tar 
a suo . repetioão quando · ni\o fór neceasario ; 
mas ·acha quo antão teria lugar uma. medida 
loglslatlva · mai~t. ampla. que · . . determinasse que 
f,lfta uma vez a elaioão de el~ltoras para senadores 
de uma provincla, este oorl)o eleitoral tlvesso a 
duração deuana legislatura~ Entende que os nobl'BB 
deputados ngora se occup~o .com . uma hypothese 
j.A verificada, e que. nilo eerê. muitu frequ~nte~ ·· · 
·Quanto é segunda parte da reaolu~:ito, a cons1deu 
da-~neoes~arla; 

diz que o art. 80 estt\. verd11delramente no. caso 
de ser lnterpretario, porqua exl>~tem duvldu . a 
re~pelto da lntalllgeoola delta. Se o corpo legla• 
latlvo ni'lo o lnterp1·etar, o ~overno terã dtt tomar 
sobre si a rAsp.lnnbllidade de detlirrulilar a ma· 
nelra por que ao deve fa~er u elsioilo. Entende 
qUP.; em vez de se esperar que o senado. ma~ 
nlfeate o aou pens~mento depols de Mta a elelçl\o, 
deve·sa provocar uma éxplloaoilo do ccrpo leHlB· 
}atiVO anti!K dellBB élàlQitO, para que eJla 68 f&Q& 
sem rl8co de tr encontrar. o Juh:.o. ou o lltmaamento 
do senado • . Se aoaso o corpo leglalaUvo ou o 
governo nilo deolarau a maneia·~ do proceder~ae 
â eleição, e muito pruvaYel qu. e. &lia sa tenha da 
fazer ds um modo aontt'arlo. nos diversos DlUnl- . 
olplos, em ulgun" proeeder·Be·ha a novas eléioões 

s, . . . . 
eleitores existentes sã.o leglUmos · pl\tt\ proceder a 
nova eleição de senador. . . 

Coneortla ênt que o corpo legislatl'\'o deve ser 
muito cauteloso em i nterpretar ; o direito de in• 
terpretar suppõe dllvidas, e á por isto meso10 
que onte nd~;~ que ge está. no c.:aso de interP.retar 

. o artigo 80, · sobra o qual ha dlvergencta de 
üpinlões. . . • 

Enteude o Sr. Euzebio que a nova eleição devo 
ser fAita ootn novos elaltoros. e o o rndot' sustenta 
que dove _ser fel tu com os mesmos, · ã vista do 

Qunn o se ra a. dá Jazer uma lo! o potlllr l11gla· 
lati v() · não tem outro clrcu\o que .thnlt!! suas 
proposiçõt•s se não as condit:ões .eRtabelecld"s no 
eodlgo fundamental do estado ; mas quando se 
t•·ato do lntorprotnr, .é necossarlo que se l\pro· Hlll'tltlll o seu effalto, lli\1) aaba qual o . 
senta um a lel com ·· seutldo obsllurn, que pf\ssa inhablll~a~i'l() para proooderom a. nova . elalollo . 
pôr e m etnbnraoos . o e:oteoutor. Esta distlncQilo é . Assim como &llDUilnndo o senado a eleiçilo se- ·· 

- - rrtu-ito .. .im.por.tall~ .. ~l!L~U!!.~ .... \?.!~I.!.Eioquencla~, porq~e cu.nd"r(a nl'io sa devo proceder & eleloilo prlmarlltt, 
a nQda mono& se expil~:~ aqu,,cra·a·'1{Un3o-"·r,uwta- --du ... maatruL .m.Q.~o .. ml)rre~~~.--?~. senador eaoolb do . 

. . ---·------... _ ....... - ..... -·~ 
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é verificada, e ta11to é asalw, que os nubr.es de
putados · a.dmitt6m. qUé, annullada .a eleiçil? .se· · 
C!JUdatia, . se conluder~ o ~O!Pu eleltorallt~gtttmo , . 

Outra bypóthese: póde acontacer que depois de 
eleito o· senador por uma outra proviucilí, morra 
algum dos inchtlaoe na lista tríplice. O orador 
inclina-se a pensar que ne:~te caso não se deve 
proceder a nova eleiçãrJ, . · · · · 

Censurou-se a . resolução porque se entendeu 
que era uma lei de oceasi.ãt). Cu o Cessa fJU& é lu i 
de occasião, que é lei que. tem dé Ir tegultlr 
uma eleiçiio que se vai fazt~r: mas .não ao punse 
que quando diz lei de, óccasião, seja isto em 
sentido de tal .ou tal tnterosstJ, é lei que tem 

r arli o da lei eleitoral uu 
vai ser ex.ecutadi\ jâ. 

Adopta o . pensamento do que os eleitores uma 
vez noroeados para · eleger um s.enador, sirvào 
por toda a legislaturR, e até quizera ir mais 
lon~e, porque ilntende que é. uma verdadeiu ca· 
IAmtdado procéder·se a uma eleição d,e eleitores 
todas as vazas que · se tem de nomear um se· . 
naáor. Acredita que haveria grande con-qllniencla 
jiliblica ilm revogar este artig1.1 da lei 6leitortll · 
que foi . erixllttado no projecto remet.tido. pela casa 
ao senado. Acha que seria conveniente que se 
adaptasse algum meio para que o meomo corpo 
eltoltoral elegesse os tnombros de .ambaij as ca· 
lll&rae, t~ uma vez que o s.mado quer . pos~uir a 

· · -sufl. priirogatl v a ·de livre verlflcal}iio. de poderea 
ate a eleição primaria, se eidgliiM pl:lra a nulll· 
.datle d · · ·· · · 

in· 

. .. 
· · se ligue com po\eneias · eu1·op~illl .contra os nos;;os 

vizinhos, ou contra . os SAUY luterEJsses, que são · 
os uoeosos. . 

O orador, chamando a · dlstJussào para estes 
uegocios, niio teve toução · da . crear difficuldades 
ao governo. nem fazer uma opposl<:ào ach,tosa. 
S~ em todos os temp11S "s oepoeições actntoaas 
sao o cancro de uma corpllraçao como esta, muito 
mais o deve ser uas circuulstancias llm que nos 
achamos. Não pret~tide, euttando nestes nagoclos, 
pe~ir a revel'!-çfio da po.litlco que o governo ·se
gum\ nas d\ffer~ntes emergoucias que possãa 

as camaras, O\lmtauto qu~ o corpo eleitoral fosse lín(IR. 
c. mesmo para eleger uns e outros. · · Perguuta ao nobre mlnlatro !los nesooios és-
.. EsLA disposló a adóptar a opinião do. Sr. Ett· tranRolros se a neutrallJ~de de ·que . Callou a 
zeblo ; todavh~ votaudo por ·ella se a apre~elltar, corôo& po•ltJrâ susttJntllr·~e seinpre, e em toda11 ali . 
eutendo oonaudl-l que não póda preJudtcar a hyp1,theses. O or.adQr llcrêdlt•• gue niio: mas uo 
rt1eolução. . . caso du t,lr :i. Ex. 11 ubrlgàQi\o de acudir a · 

A discussão floa adiada ~ela hora. qualquAt eolérgencia, daàtlja saber se se acha 
Oontinúa e. disuu,~i\11 da ftxaoiio das. foroas de l'i't~parado para Mo; . que foro1•s de terr~ tum. o 

mar, com a emenda da liOiflmissão. . ~overno na9 fronteiras do Rio Granda :que forçlls 
O SR. MtiNlZ . B.uuiETO . parRUfita . ee eaté. em Buvlaaa11 a~reeanta o govt~ruo nelftes VllStos mares 

dleoussão a emenda t111ita da oomrnlssi\o. de tagu& dóoe da· Amerlea do Sul ; que rnadnba 
o Ss. · PaEBIDENTE roarondt' affirm. ativamente. ttjneaenta no ostado Oriental para austentür . o 

4Utt diz a talla do throt11> 'l . Püra quo o oradQr o Sr. Jobhn pedio a palavra para rospoudnr soot~gaslle, para que tlaaslie trnnqulllo, seria rnllltttr · 
. ·ao que dise~ ·na sessiló da . IUlbballo o nobre uii• 4ue o govarno ~tprosonlaase nas· BR'"'" tlu Prata, 
nls~r · · e lo e tran elroe . ot· ue acredita ou . na froniein tlo Rio Gr:mdt! do Sul umn nou-
.Qua S. Ex. não . o ooútoreh~uueu eau . quanllo rlj (a e que oase resj?e a n p o c , 
disse que u governo . do Draztl d~:~vla tuinat urna uu11t ueutr,,Jid!lde llrmaíia, prompta para pór termo 

. parta 1\Ctivà nos n~Jgocioa do Rio da Prata. O li to · a tmia e qualquer vlst.a .amblclueà que pos~ta 
do . orador (oi exigir o ouliaprimento lia convenodo apparecer, quer sobr~ '' R10 Grande, quor sobre 

· preUmwar de 27 de Agosto de 1828, dtl cuja letra Mont~:~vhlóo, quer sobra o Paraguay. O orador 
e 11splrito so · doduz beru oltu·amente que a indo· refHi:'tHIA às Ulensageas do Rosua 1\ sala dos 
pendencia do tJstado Orieutlll é um negocio que J-epresentantPs, â h:itprenlla argentina, nos rela· 

· deve ser . tanto susteotado poln Brazil con1o poi' t.ói'ios do . mlnisterlo dos negocios eatraogoiros na 
Buonos·Ayraii; Quando disse que o Brazll tinha partEl relativa 1\ correspondt~ncia diplomaLíca com 
direito de introduzir no el!tado Oriontal dous ou o representantl3 dll dictt~dor Roslls, e ?lta .alg~ns 
trAs mil bomous pará defender os interesses dos _1avtos pa1~a mos,lt'IÚ' qua .ieve haver ~erJO~ . r~cetos 
brazileirus, u'iio . quiz . c.om ·isto dizE! r . que se de· .tla.!:l vi11tas tu}lbtol<lsas . o d1tB inten<:oes suustrtia 
elttraaao . a guerrâ "u Bttanus·AyrM, ner · 
deprehender quo por este pl'liCtldiUI>JiltO o go•lorno . Dflt-;lljava saber llUÚ a .razão porqtte tendo o 
do .Brazil teotastle· contra a integridade de t l!rl'i· Brazll f•.ito umaconv a11çiio prullmlrla.r uom Buenos-
torw · du estado Oriental, e se so putlessa auppôa• A l't1S, r1 tl'l huj•J não .st) deu cumpmnento ~o ~ue · 
llsta te n t11tlv a, por que razi\e a ão se pó~*. 6--tlilf'fW:F-' -T--m-Jfll. -««' liW-tt~.r-:I:J.l-~~~""'-~'-'(UL~o7t~rTtl~tn~ti~o~d~e~h~u~H~t~es~----
da parte de Bue,IO!'l-Ayl'ea, que tem uma torr;n e de nuvegação flu vi11l que ooutribuin\. tnUltó para 
cooslderavel no estado Oriuntal' . o eugrandtwhnauto do Brázil . . · · . . 

Não deseja rtlte a paz éutre o Bra~il e Buenos: Outra quesliio sobr:a qua queria fl\llar é relatlv)l. 
Ayrea s~ altere ; . confa~:~sa que o dictador Rosna · ó. indepeudaneia d\• Puragilay. O governo do Bruzil 
lha. Dllll'tloe ~nulta eympatblâ pelo!:! s~us senti· qunn•lo reconhltceu a lndependeucla desLa t'l;lpll-
mentos a~~aertcanos. Repare o nobre mml~tro quo lll!ca., nilo fez inailll do quú su~emuisar um ooto já 
qu~aul'l o orador disse que era nocessario uma ba muito cónsuUtmud<J pelo primeiro imperador 
itltorvenodo aotlva nesses negoolos. nunca se re· do Bruzil. O diutadot RuEiai:i pt·nti>stou contra usee 
terlo a uma liga . que se llzeeee oom potenoias acto de jllstioa e de beuevolimoia l11> lmpet'lldot 
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do Brazll, e quer dominar no Paraguay, porque 
dahi pôde Hrar 30 ou ~0;000 homens decididos, 
vigorosos, capazes do atravessar qualquer . rio 
com a vélôcid!rdO da ca ivára. · 

. conveniente responder instantane1unente as per
gunt~s ·que. o orador .lhe dirige, M entende qne 
é nece~imt·to ~unsuHar seu11 collegatJ a este res· 
peito, o orador hiio exige uma resposta prompta. 

delxàr de coaceber grandes .sustos, não só .pela 
proviucia do Rio Grand.:l do Sul; como mesmo 
pela de S. Paulo: o admira-se muito de que os ha· 
bilantes da de S. Paulo naturalmente desconfiados, 
t~ão desconfiem tamhem com. o orador do.g con• 
sequencias quo póde 'er a intervençâo de Rosaâ 
do Paraguay. Nas c\rcumstancias em que nns · 
achamos, como poderemos dizer que estamo~ em 
oata•Jo dn sustentar os nC\saos dirEiitos e fazer 
com que a solução dãs questõeP, que se agitão 
nas- cuugens o.lo Rio da Pr1<ta, sejll conforme aos 
1 r ases do Brazil e· dos nossos viiinhos nossos 
amigos T Como se poLierà dizer . com vísos e 
vel'dade que a medldR da interveHçiio de algi.una 

. · foTga no estado Oriental dará occasiào .a suppôr 
que tenha por fim apocierarmo-nos do territorlo 
desse estado? .E se se pôde suppôr essa intenção 
no · Braz H, 11ilo se poderâ dizer outro tãnto de 
RosllS, que jà àlli lntro!luzlo uma força conside· 
raval T . 

Pede · que se attenda bem a que, quando . o 
orador faltou, não exlgio o romphneoto de bos
Ulldad~B; o que queria, e .atnda deseja, é que 
ndo vajauu~s com indlfforc,nça succumblr a naclo• ·. 
~alidáde .rJrleuLal ou do Paraguay às forças do 
.dictador Rosas. So Roeas teru direito a conservar 
força no ellt~&do Oriental,· parB reprhniar a anar· 
ehill, para qu~ oão seji\IJ lesados '-!8 s~us interesses, 

os lnturesies da pQrto do dlctador RoiiBS do que 
os da Bràzll, quo esta em immeu1ato contacto 
con1 esse estado 7 O fito do orador é que o go· 
vorno se pr~vlna a touJpt'l, e tenha promptos 
reaursos pari\ obstl\r a lnjustns atnuh:õos que 
po~~:do ap\lllrâCt'r cuntra 11 Bradl. Nil•l pód•1 R!lhar, 
mas tem le01brança d~ haver lld~ uma not.a do 
dlgn~~ barãtl de Ül\yrú, dirigida .no anuo piiMSiltlo 
ao mlule\ro pltm\poteucíarto dé Bu.enos·Ayras 
tHJata côrte, na l!U&l o Sr. barão de ~.lyrú diZH\ 
que a politllla l'lt~gativa do govarno ~lo Brnzll 
11iiu HA compl\l.f.eu~n com Oti vet·i:ia.tlelros Il\toresses 
do lmpt:!rio, tl r••ftJritl o fllOLil da ll30 brüzíleh·os 
terem sido ast~us"lnniJos n saoguo fri11 110 estado 
Orlontal. Ora, su o digno barão dó 011yrú uo 
rlnd \o do anoo assaJo M acbilvt~ nutorhmdo 

para izer tJU& 180 nu e ro~ orão assass nll os 
a &IUI~ue frio no et~tado Oriental, &lira lufutlll.ada 
·a !i\lSpelta de qlle et~t~ nt.ür~!lro . 1la bra?.illlir os 
~lU a~BIU~•1lnad•JB Ulullta hóje a mnls dt~ 600? 

· A' vistn disto como ó. que o acLual St. rn i ni~t.ro 
dos t1egocio~ tJStrangeir<~s espera que o Ol'lldor 
comprehenda, sem que S. Ex. seja mais explicito, 
quo ainda·niin cbflgou o caso de alterar a politic~ 
dtl neutralidade. qu!l o. governo do Btazil tllm 
!leguido até aqui? Que política da ntlutrulidada à 
est1\? SetA. por· vanturn a neutralidade dflsma• 
zelada, iod iff~rHnte dos antecessnn>s 1le S . Ex. ? 

CóU10 ó pois que t:; , Ex.. queriu quo o en teu• 
d aslíO 1 · · 
· Nilo PXIgo que o t:;r , ministro lbe tlê ji\ uwu 
fEii!pOBta di!CISl\'a iubre U.s itttOUÇÕtlS, S.1Ue qUa O · 
minillterlo Ull\r!lba · sohdat'íllmoute, Btlbe mearho 
que nestes uagoolou S . Ex.. não se dllvo preci
pitar; mas o orador vvuttHtta·lia cou1 uaía palav1'a: 
-Kim on n~o ;-nU.o quer dl!'tieuvolvlment.o, · niio 
qutlr expUua~ào de ~. · i.>tl'VOIJ· Su S. E~. ilitu julga 

,_, .,. I••• ' 

. . . 
flcante qualquer soffriwen't'o qua aquella proviuela 
eht>gar n ter : não sabe mesmo quaes posslio ser · 
as C(l(l864USUCi!lS SObre O resro do imperii.l, quando 
alli se 1\presenta uma mocidade capaz de resistir 
como uma mutalba . as tentativas de qualquer 
ambicio~o que se apresente contra elle. • 

Psra defender estes interéssos, o orador assegura 
ao St-. ministro dos negl)clos estrangeiros que · 
elle póde contar com .a unauimldade não só de 

. pRrtl'l dá nac;:l'io, como S. Ex. disse, ruas tarnbar:n 
com ~nanimidade re~peitavel e (õrte na provfncia 

. ' t . 

bra:zilelros; cbeios de :elo a entbusiasmo, valor e 
nobreZ:1; Nobre:&a, ithll, porque entra os mesmos 
que outr'ora .desgarrados <lo gràmlo brazllalro, por 
motivos qne não cumpre analysar aqui ••. mas 
dlrl\ sempre de passagem, erros que não nascerão 
t. anto delles,, como de outr~s q\le parecião resp13ltar 
as nos.st&:tlins, e.·. a consLit. u1. 9ào • .. Qnando se at.tende 
a tudo quauto o espll'itó de paa·Ud:> é capaz de 
l&var o homem. nito· ·se. pódn deixar de reconhecer 
qne nito ha acto, não ha.crhue, por extr&ordinario 
que suja, a que o eaph·lto de partido não seJa capaz 
do levar. O orailoa· tem motivos para .aoruditar 'que 
a rebolllão do Rio Grande do Sul .teve uma causa 
n1nis . poderou. na cOrte qüe entté era homens quo 
àndavdo O•l tn as arm1111 !la mão talvez llludidos. · . · - · az e o 
partido, quaado se rMorda. o que tem acontecido 
entre n&9ões oivllisadãiJ, jt\ oaloadas pela expe· 
rillncla. Entre outros . ex~lllplos apresenta a ~az 
de Utrecbt, fnit1\ preclpltadam~nt6, quando a. In· 
glate>rl'a tinha vantagens 4\eo\sha-J Bt•br~ a França. 
Iuflueuoias a e partido .flzerilo . com que a lngla· . 
terra . ni\o colha~~e. Oi! fruot<•li desllas vuutagons, e 
otllebrasse Rquello trátalio do paz. Portantn nilo 
é de . admirar qus o esplrlLo de· I' 1rtldv tivesse 
es~a inftnenoiR no BrazU. 

Mas, seja ooui\> fór, o 'lus pôde llRl\egurar é que 
buit1 o go.vern~ da Br"zu· ha de achar dafenllure• 
nlunlet\ t'l dedtcl\dos para disputar 1•almo a palmo 

. o tttrrHorio do hnperio 1\a provluuit, de S. Pedro : 
e que r~ses · qua no. oieiu meswo das pa1XÕt!8 

r. na ua u erotddude soubt~r!ló . dur e 
quo depoltl d 11i'i\o o maiA suletnn4:! desmentido 
senteni)Q de Oiue.ro-ciuila od\um intermin.aõ\!6 ..... 
!idrào lJrlltJlpt<l!l a ft&Z81' OllUHQ OO!llWUDl óüm todoS 
os llrazilali'ôs pl\1'8 •lefender . K lutllgridadd do 
itt•perlo, cuPo ella se ~che ameaçada. O go
verno achara defeiH:IOI'tlB denodados nãqUI:Illes que 
apeuas o li vlrlio iusultos da boott da um estran· 
g11i.ro { quandu RoSQS 8'3 e.n~~seutou com forqae 
extraurdtnari as no elitauo Orítlntal ) largàrão .as 
armas, e l'e unlràn-so gradualmente ao lmpeno. 
H •,jll que ellas se achào reunidos assim de coração 
ao lmperio, qu~rem uru~ ret.aibuiQ~ó (permttta:se 

o Ol't\t.illr luvoca 'em íuvnt• dalleli o§ 14 do aJ·L.l7 . 
· da cou13tltulol\u . . Embora olles errari\iem dttranLe 

o t.empo da reuulHt\1.1, nlngl\1\ul. lhes p6do uugar 
tll~eilto~J o virtudes polas qUI\ea &lljtlo d\gnos . da 
consideraoão do governo. 

. O Bn. F.lll.RRAZ 1-A polltioa tio governo nllo pódo 
sllr outro. . · · 

o .sn. J•JI'l~ eetl!Jl~rA mul~o · qu~ ~q~l~ 1$eJa. 
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· · . Ternifnarli o s&u disçurso dirigindo · ao govArn~ de não . se .. augmentnr a ·armada, nem mesmo 

uma pequena pergunta. · · cooasrval-a no. pé em que existia. · Quando o mi· 
« Consta . q~e o ·. ~eneral Andréa, que se acha . nisterio de 2 dti Fevereiro. queria adquirir algum 

prtlsídiudo a prOVlllCÍ!". de S. Pedro, .reclama navio, . não l!inçllVB mão do . meio do flibric.o DO 
cert1.1s .recursos, e pedna meios para estabelecer . palz ; maY, ou faz lá encommenda do na'llio de qne 
praças f~rtes nliquell~ província, .e fizera . outras óai;ecia, ou . o comprava. Este syst&ma apresenta 
rechunaçoes a respetto · d& . necessidades mili- muitos inconvenit~nLes. · . · 
tares. . . . . . Entre nos a construcçào é inteiramente iodfpens-

rt Deseja· sabe~ se as re~lamaÇões do general · . eavel, ainda· quaudo nào seja senão para haver no 
Andréa llào dlga11s da attençao do governo, porque paiz uma escola de oon~trucçiio · e ·operarias. 
esta eircumstancia influir!\ tambem no voto que o · O.llnl;'is ~ o systema de comprar . emoaroaçõas _ 
orador tem a dar.» ·. · .· quas1 sam 1·re traz· um resul~ado mão. O minis~ · 

Antes que re<~uba estas informações, que aliâs · tel'io póde ser enganado, como tem acontecido por 
não ~xige que sejão .instantaneas, não póde deixar vezes • · · . · · 
de dazer • ao Sr • . m1nistro dos negocios . estrau- ~eguiudo o exemplo de outros paizes, deve~oiJ 
~eiros que até ·agora ~te · acha impossibllttádo de ter sempre no~ nossos arsenttes construcções, 
corn.vrehender a politica de n t~,utr!'lidade do ac.tual ainda quA niio haja ·immodia~a . ne~essidade deltas; 
gu\nnete, que lhe parece tao mcomprehensavel . P!lra serem postos em aoti v1dade logo que o ser· 
co•ilo a pól1tica dt~ neutl'alidade dos tniuistros seus VIÇO do patz o reclatne- Nesses paizes até se 
antecessores. · · · · cousarvão t>or lóngo tempo 011 .navios nos estaleiros. 

o Sr. Ferraz está quasí arrependido dé com as · cautelas necessarias, e diz-se que .por 
. b. a ver ur. otnett.ld.o. qu. 8 fallariâ. .hoJ' e, na-o . 8. 6 porque este.,!acto.._as_e_mbarcações se . tornào melhores, mais 

t' leves e . mais. lTiãifii"if.--~- -·" · · · . . · 
a dlscussà() está bastautemente adiantada, e os O outro systema ssguldo fol o de prescindir-se 

· Srs. deputados quo · 0 · têm · precedilio tiadCL têm de toda a. marinha dé vela, e pretender-se esta-. 
deixado 8 desejRr; comõ · porque as -discu!lsões. bel1icer somente nüvios movidos a vàpor, quando 
hntorlores que . têm havido da vem acanhnr muito àliás além de ser esta naveg.loão multo dispeu· 
t\quelles que t.êm ·conhecimentos esp81llaes da · diõsa, M já demonatrado que nAo esté: aindà 
materià. · · · · · · · · a · I ld · bl d I · ' d 
~esslls discussões forãil declarados incompati· r so v o o pro ema e serem os nav os m.ovt oa 

vota uellas aquelleu que Lr.atavão do uo. a:~o dirttito. 1\ . vapor O!' melhores ·para . lU guerr•ls marítimas. 
bl fi N1io duvldo que possão prestar bons serviços· nas 

pu . . I co, não sendu pro sslonaes, podando isto miquRJras, ooiDo em . oooasiões de bloqueios, . e. 
parec11r directamente: dirigido à. um unico membro para rebocarem 09 vasos granJas de vela até os 
da ca~Q, q11a pertence á elasse dQ mnrintia; agora pootds ei:n q118. devem oo~se,nr-se aro llnbR ~ 
poderia be1n este nobre membro em compeftsaçilo 1 b .. · d t 
dizer qua . são tocompativels para enLrareql nest~ mas para ~sso as ta pequeno numero e8 ns 
discussão 08 que o Ao sno da . profissão. O orador embarcaçõ~s. e niiO é necessarlo que o teroo da 

. porém .entendEI que nilo haverá exactidão nem em esquadra iiaja mo'vido a vapor cO.Jllo se dts!le . na 

uma nem flm outra hypotbe8e. · • 
08

bi;qul resuitou que parArão todas ·as ocinstruc• . 
O direito publlcG constitucional e o direito das çõus, à exoapoão de uaa& .. caneta no arãeilal do 

. Rente~ · fazom bo.je parte da eduéaoão de todos os Rio .de · Janeiro, . maudando·eé despedir na Babia 
lndiV!duos ~ue vlvem debaixo do reghuen conati· todoa os operarias qne lâ trabaltll\vilo; ao passo 
tuol01111l. Nlo ~ especie .propria uuicamente do que o mtdstro .mandava contraatar operados em 
judscotusulto 6 duqut!U& que teln . um. pergaminho . PurLuglll . para o arsenal da · cór,e . . · · · 
dado por .· uma acadllmia da direito. Nota-&e PedH ao Sr. mlniJtrô da marlnba que não siga 
mesmo que os melhores publiolsta:t. os melhores um tal. systema, ~~rque o resultado que temoa 
horutlns dtl elltado não têm tido a pNftst~lio de oolbldo é t~st~&rmot~ com o material da nueaa ma· 
advog11dos, não têm e~ldQ juriaoonsu.ltos. E' mesmo rlnha todo eai mAo estado, e termos perdido •.1ma 
tlploillo de . escrlptorea de gra111lé nota que os grande quaotldad~ de . barcos que nilo for Ao sll~ 
hotneus especlues n11o. aí\6 011 que f:1zoua grandes &Lituldos , nen1 o poderAõ ttt~r tão cedo. So 
cou s • . Eutre nós ul a~ ae lnhabll!tado de · ser · eonttoltabnoll assim, em breve udo terflmoe ma· 
IIIÍUÍtltf() Ja tnl\rlnha . llqUO 9 que n O ma e- . r R a. . a . . ·. 
Ulatlco, ou da proUs~tào : maia esorlptoretl ntuito proporoilo que maiores quanthlll têm !\ido deoretadai 
nutavels dlzum qua uma cabeoa administrativa pulo corpo leglalat.lvo para o 1e11 . augmento e . 
valo mais do que o ohefu de uma armada, e que manutt~nçilo. · 
.no mhti~terlo da marinha um almirante num O me~hodo até agora . (leEJuldu quanto M arma~ 
sempre é' o melhor miuttttro. Em . upoio deljta manto dos navios não lhe parece tambem que 
propoelçilo o orador técbrra ao catalogo dos ml· seja o melhor. Nilo se · <.leve armar todas tU! . 
nletro~ da .mariuba ~uiJ teve a França1 e mo11tra embatcaçõas . q~e temos, mas aó1nente ~quellas 

oaoão teve 18 minis~ros da marinhl\ oflluitilltl da L&r uma me.riitba oa, · ainda que . dlmiuuta, do 
lllaa·iubu, 8 officíaes de tllrra e do corpo- de ell· que uma inarinha numerosa e mé.. Na es<Julba 
genheiros, 3 commitlsarios de m)lrinha e um padre; pois das embarcações que . t.êm de. ser armadas, 
podandu mostrar que otJ mais habeis . ministros deve-se aitendur não so ao eehdo d~:~Uas, mas 
du marinha , aquelles que · maiores beneficios ainda .& sua idade. E' ella que serve da gula a 

· fiz11rào á repllrtiçi.i.o da marinha em Franca, não · todos na estadistas quRudo tratiio da marinha. 
en'io kllal'itimos. · . dumpre tambem conservar o equilibtlo entre o 

o 1 e o waterinl. De. na\ta . serve termos um . 
de rundulla o entrar em questõus dê direito graotld pes~on ; quao o n o · e& p . o 
blioo constituo1onal, e das gentes, . não pôde aer ao material. O resultado sorâ ftoat•em pela maior 
tawbem objectu de. reparo que um legisLa too1a. parte Oit offioíaea desempregados, e a sua per-
parte na disuuseão . da fixação de forçat.1 de mar, múllenoie. em terra é contratia. â disciplina, e 
quaudo se limih unicamente é. ~arte administra· me:!m\J os fat perder os ha~itos do mar, porq,ú&, 
l.iva, como o orador pretendo fazer. tendo · muito diminutos vauounentos, · elles Stl vêm ·. 

Nilo . obstaute pede á camara toda 8 indulgeil" M ueoessldade .de emprugar·se em outros misteres 
ela, e ao Sr. mluls~ro QU~ . pàra 11lirnentaré•~• a vida. Dizia o _granda Fre-

"~tl•ilollo. · . . · ~ forl)a i~ual & doi! vislrilws1 t~~hamos .mel ores em 
Dtapol• ,.do; 1848 tem-se 11eguldo dous llystemas .disutplwa do que as dos 'fltll~hos . . »EMa . rog~a 

a a·eapolto da uiarlnha. Um destes aystema~J foi . applioa o orador t\ nossa mar1uha. Q11ando nao 
~1 . ~ 
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ha teiiliamol-a 

p11quena, mas boa. . . · 
. Quer tambem que ns embarcações l:!ejiio bem 
. trtpoladns, e chama sobre isto a. attençfio do 
St. ministro. 

Trea siio os meios por que S. Ex. pôde obtér 
marínharem . para os nossos v11sos de gnerra -
angajamen\o .Ôe ll•ICiOnaes· OU e~;trallgeitOS; inl· 
perlaes marinheiros ;-recrutamento.- Examinar!\ 
as vantagens ou desvantagens de qu>~lquer desttls 
meios. · · 

O. corpo. dA. imperiaes inarinhelros ~.uma· in:sc 
titulçiio digna de toda n recom~nendação, mas o 
orarior está longo dê crer que ella deva ser a 
base de . t<ldo o poaSóa\ · da aossa arma\la. Já 
se demonst.rou que isto sotia um eno, .além de 
envo\9'er grande dispondio. Em todos os p€\izes 
em que exhtóm oquipa~ons de linha ellas entrão 
em certa propcrção uo arou~mento dos n11vios. 
Dizem os peritos que. se tiles equipagens de 
linlHt entrao nas guarniÇões da:~ embarcaçõos no. 
razão de um terço, ~lias se torniio excEllente!i, e 
se na razão de metadt1, sa toraão soffriv.eis . Já se 
'Vê poh; que a. opinião de que o corpo <ill hnperia11s 
madobeiros saja a base de todo o pessoa_! da 
armada é contrariada pelos · peritoil. · 

Na Inglatei't'a e no~ Estados· tJu id1,s tambem se 
admitte o engajamento de nacionaes e ostran. 
geiros; entretanto o orador descobre nalle muitos 
lnconvooiontes. ~;ando um dolles., quando os 
engajados não alio nac!on 1as, as deserções con · 
tinuas apenas receb~m \) premio do oontracto. · 

O terceiro meio, · istq é, n recrutamento, lhe 
parece summamento dlffic!L O oumei'o de marl-

. obeiros livres que se erript·llga ua nossa navegação 
. de longo curso, na de cabotagam e n.11 pescaria. 
monta apenas a 10,529, que ninguam dirê. qua 
pos~ão dar o numero necet:!sario P,ara. armar· O!J 
navlos de gtterrá que temos. Deve amda attender
se a que os pêscadores não ~i\o os melhores' 
marinheiros e.pplieados ··á . marinha do guerri1_. 
Aecre!!l}&. que não é possivel absorv~r todo este 
alcmento da ma.t·lnha mercautll em proveito da 

. marinha de guP.rra ; RO contrari(l1 os grandes 
pratlons entendndores . da mjterla. assentao que · 
cumpre animar a Ularinha mercante o OlRis pas• 
slvel, e que a marinha de guerra dava amlar na 
proporção da mercante. 

Está portanto per~uadid•l de que o Sr. mini~tro 
ha de achar-se em (HfilcltldBdes para preencher a 
força qu~ se pede na proposta~ · · · 

. Outrll diffiouldude r•)ceia o orad.Clr que encontre 
o Sr. mlnist!o no !lrmawento e .. oquipamen~o 
dGs em barcaçoe.: ue ussa em r o ar. O:~ nüsSOll 
arsrnaes cs <lo . o os csp\ os, as nossas em ar
caçõe~ . mesmo estiill inal arma.\\a, a suà artill.arla 
é pesshna: tudo no~ falta: tud·• està por crear. 
Não temos porém motivos de c11rar ~or isso. 
Um depuhdo em França accusou o utmlslro da 
marinha daquella uação por bav~r tlrildo uma 
lanchá de uma não para a dar 1\. outra que 
clella carecia, por. n~o existir alguma uuh'a uo 

. .. ~ . . ' 
.· sendo nacessnrlo pOr utn mastro de mezenil em 
umü embarcação, foi sete mu.sll'o tirado de out~a 
embaroaçlill, Fi~slmonte, quere11do um almiratile 
tl·tmsportar-se ·em um vapor de Bt·est para o 
B:avre, niio encontrou a bordo eombustivel nem 
para 24 h t)ras. A' vista pois do que se passa flll\ 
ontros paizes. n1ais adiantados do que nós,. uão t . . . 

Julga cortveoi•)nte que o St·. mini~:~tl'll da tnu• 
rinl.ia fixasse o numero ue navios que devemos ter, 
servindo isto de base a . todas suas providt~noias, 
e ào moamo tan•po ao calculo de Cl)mmiasõBs d.o 
corpo legislativo. · · 

Achá m1\o o systema que .se e~tabal•leeu no 
de?ret~ dl\s lotações, porque mttitos ofticla11s 
de1drao de .pertenoer ao eetndo-rgalor· dos navios;. 

"•--·~· . - - --

e fit.:árã:á Msitn rive.dos dó meio de obtere 
neaassarm pratica. 

Entende que (oi um erro extinguir-se o .corpo 
de artUharia de marinha,. e que se n1ió ·.pôde 
prescindir del\o, cumo . pr•lva. a experieneia de 
outros povos .. · Todos os qutJ se occup.iio desta 
mataria dizem que a· artiUtaria de marinha é um 
poderoso auxilio da marinha de guerra. Crê 
que esta necessidade entr:J nó~ não .Póde se1· 
sutJprida pelo corpo de imperiaes marinheiros, 
.PriHctpalmonte quando se attsnde a qu&J ~ reRu
lamanto dt1quelle corpo manda sómonte mstruír 
vinte homens por companhia no axercicio de 
artilharia. Eute~de, pois, que o corpo . de fli· .· 
zileiros nava13s , . que . se tiver . . boa disciplina 
póde prestar bous StlrVJços, dev1a ter uma outra 
organi!'lação, e ao monos uma companhia da 
artilheiros. · ·· 

Olwma tambem a attençiio do Sr. mluistro sobre 
a c<Hllprs das · madeiras. O methodo hoje seguido 
de serem ollas traus~ortadas á custa do estado, 
quo paga o seu valor. sem que tenha eertéztl de · 
que ellu.s tossem realment~ entregues aos agentes 
d ·l goveruo, lho parece muito ruinoso, e não 
menos o pouco cuidado que ha na coO.Sérvaçiio 
das mndetras, r.omo pód11 . verificar quem quizer 
tomar o trnbalbo de Ir à Ilha das Oobras, onde 
exHtem rusdllÍt'aR na importanofa de muitos contos 
d•1 réis apodrecendo, expos.tas ào tempo. . 

Igualmente ped9 quR S. Ex. attanda para . o · 
. rneth,,do da. construcoão. Sendo ss eonstrucções 
apenas cobertas de um toldo de. lona, facilmente 
se arrutnão. . . · 

Não menos cnidad•l uspeta que mereça a s. Ex. 
o arranjo interno das ombaroações~ de modo quo 
tenhão ~ccommodações para o serviço otn que 

· tenl1ii0 de ser empregadas. 
. Apezar de considerar que o SJ.:. ministro niio 
poderà 11m estado extraordlnario armar navios 
correspondentes à força que pede, o oi'ador.com· 

·tudo vota por e lia como medido. de confiança. 
. -o Sa. Mii:LLO FBA~OO requer o encerramento da 

discussão no O!ISO de se terem profetido ·otJ dis• 
cursos que o ttlgiruento marc11. ·. · 

O SR. 1° 8Réal$TA'Iü:o informa quo sé proferirão 
seis pró, e lléis contra. · · · · . 

Consultada a <:amara,. approva-so o encerram ali lO 
por 45 vottls contra 14. 

Procede·se á votação. 
E ' approva<io o art. lo da proposta, salvas as 

emendas da commlssào. 
A enle11dn da e\ltnll'lissào & approvada. 
. u ga·se . n a . a . tscuss!lo, . e a reso uçao 

adoptada o remettid:. â comrnissão de.· redacçiio. 
Uoullnua s discussa<l da resolução n. 5 . 
Por h1io haver casa pat'l.l votar, fica encerrada 

ti dit~eusst\o. · 
A. ordem do dia. de amanhã e : 

de t.erta: e antêS e liep•Jis, vota!iàu do projtloto 
n . 5, o a dis.:ussõ.o das resoluções ns. 22, 1 e 
15 de 1~. · 

Levnnta·se 11 sessão és 2 horas e maia, 
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Ses•â.o em to de· Junho . 

PRESIDENOIA. DO BR. OBIQHORBO D~ G.U.lA 

Su!i!4ARtO. - Ex.pedlonte. - Ordem dó dia. 
.Approvaçlto àa. resolus:lto sobre eleiçllo de sena
dores. -Di~cU$sc!o àe» 1•esoluçlfo sobre caia:!Jiros 
b1·a~ileiros. · Adie»memtn.-Resoluça_o st1bre. pre· 
paro das cau.ras da fcu•finda. - Fia:açllo das 

.. (o't'ças do terra.· Discw·•o .do Sr. Ca7'Válho 
Moreira. 

A's 10 horas ê 8/4 ctQ' maubã abre ·Ye a sessão, 
l~·eo e approva·ee a acta dl.l anlecedente. 

EXPEDlBN'l'l!: 

Um officio do,Sr. ministro do lmp&rio, trana
lnitlindo o requerimeilto de D. An1111 Francisoa 
do Coral)ão de Jesus, llUperloru do recolhimento 
de Nossa Senhora da . AfifiUIICIIlçào .a Remodlos 
dá pro.vlncia do Maranhão, ern quA pede a con
cesdão de duas loterias de 120:000$ cadá 11ma 
pai R. S()r n S{'U pr(!ducto 1111pllcndo ao·· melh.->ra · 
mento tunto do respectivo edltlcio , como das 
rendas do me~mo recolhimento.- A' comml~sào 
do fazenda. 

Outro do Sr. deputado Trlstilo Antonio dn Alva
renga , participando que por doente não tem 
eomparéeido' nem. p6de COIDpRraoer. - Fica a 
camara inteirada. · 

Remette·ae à commleoão d11 Justlça civil o 
requerimento de José. Antonio Frelre de .Andrade, 
em que poda igual graça â que foi oonoedida aos 
advogados Antonio · Per14lt'tl Rebouoaa e lgilaoio 
Accioll de Cequeira e Silva. · 

Vai a imprimir o parecer d~ terceira comrulsaão 
do orçamento sobre o Ullnlaterio da marinha •. 

Não ha mala expediente. · 

· ORDEM DO DIA 

O Sa. PasaibENTB diz que ao vai p1;oceder é. 
votação . da resoluoilo u , t; , sobre eleição de 
aenador, cuja .discussiio flcAra eucoruda na sessilo 
anterior. . . . 

E' aeprovada a roaoluo!lo : lulga·ae finda a 
di~.;cusaao ; a resoluçiló é adaptada e · remett.lda. 

. ã commis.;iio tie rllduoçi\o, ·· .. 
Entra em dit~cussào 11 11egulnto resolução: 
<t A assembléll gerallt!glBlotlva r~11olve: · 
a Art. 1.0 As casas dtt uegoolo de qualquer 

Rllhero que i!eja, nacionaea ou •l&Lrangllirus. ti:dll· t . 
liceuça , tendo pell) mau os um oa xtilro brdzi· 
loiro. . . · · · · ·. 

<< Art. 2. o Ficiio iseutos do aer'ViiJll autlvo da 
gua1·da llkciouaL oiJ oalxilh·os braz!leiros. 

« Revogãó ·se as dlspo~:dçõua ein contrurlo. 
« Paço tiQ oamara dos t.leputadoR, 10 de Junho 

d•l 1848.- O deputado Ntnt.81 Moche~clo.ll · 
• 8l' T8 O 01'0 ru. 001111 I! R\ O 

qne este proj ecto é de grandfl hnporbnuia, purqlle 
lom por fim ravlvflr uma u1edlda leglaistlva, que 
jt.\ . se julgc•u inex~quivel em parte, e contra a 
q Ulll , hpuve k'eclamaçõlie dlplomatloas, oft'urece o 
segntnle requerimento, que é lido e apoiado, e 
~utra em discnssiio: . . 

<i :Prop<?_nbo o .adiamento da resolução até que 

!esses do paiz, e por isto julga que seria molhor 
adiar ~ se a resolução, mandando-a a uma com· 

· missão, até que. h ·1ja uRJa decit1ão sobre a quo~t4o 
capital. · 

O Sr. Nunes Machado não juh~R qun. a 
.·discussão deste projeeto possa trazer ditnculdnde8 

ao governo; pelo contr.nrio ella terâ de apressar o 
governo a entrar na solução da qu!\stiio dOR artigos 
perpetues. Nàt' desconhece a vantagem que ha de 
assistir o governo ás discuss:ões da camarn, mas. 
nfio pôde adherir ao r0querimento do Sr. Cana lho 
Moreira, porque os me'llbros do mtuisterio têm 
assento nà c amara, e devem . estar em dia com 
os trabalhos della. 

o Sr. Fr.onça Leite vota contra o adia· 
mento , · porque desoja que á rllsolução · entre 
qnnnto antes em discussão. Entende que esta 
discussão .. tende a dllr Corça aó governo, . porquo 

· ella manifllstara a vontudo da t'epresentaçiio 
nacional, vontnde que · ó govarno .esté. obrigado 
a fazer cumprir no paiz e fóra deUe. 

o Sr. 'Urbuno quoria que o govol'OO ass1Rtl881t 
à discussão desta resolução porque desnja saber o 
q11e o governo penaa sobre os art!Ro~. perpctuos do 
tratado com a França . . Se. o governo es.tt\ na ftrm.e 
lnten~ão' de declarar extinctos Asses. art•goe. So a 
isto se comprometter. talvez. a camara doa dopu· 
tadós contando . com ·a promessa do mlnisLerlo, 
lhA confiq .a renlisllção da ldéo da resoluoilo. 

úedend(l da palavra para se votar os Sra. Ferr.a1 
e C. Ottoni, é approva.do o adiamento por 46 
votos. · 

Entra em dlscus9i\o a soguinte reRoluçilo: 
« k a.ssenibléa gl\ralleglslatlva resolVfll . 
a .Artigo untco. O prepnro das oausns da fazenda . 

publica, tanto no supremo tribunal da . justloa 
como .nas relações. ser!\ feito ex-otnclo, . o nAo 
poder~ ser retardado sob o pretexto de oustaa, ou 

de<< ~:::q~~r ~:rif:::'\ios df1putados, 6 de Maio 
de 1848. -Moura Magalhtl.es~-Dr. França LeUe. 
-Dr. M. Sarmento.~ 

O Sn. 0A.RV.tLHo Moasti\A vota contra a reao · 
luciio por inutil e incomplelà. . · 

o Sr. Ferraz pede ã oamara que adie esLe 
proj e c to para que seja remettldo i\ prirn11ira com
missão do orçamento~ utlm da q~tl o tome sna 
coii\Ilderaçiio na oonfecçilo do projecto que te01 
de iniciar eob;:e o · juizo dos feitos da fazenda, e 
o proceHso respectiVt\ , · .. 

~· l~~o ·e apoiado o requerimento do Sr. Farraz, · 
. ' fallar contra ell13 o Sr. França Leite. 

Então n~t sala o tomào assantono lugar çompe· 
tente os · Srs. minlslro da guerra e da justloa. 

Entra em dlscusliâo a seguinte resolução sobre 
a fixação das forças de terra : 

« ·A assambléa ~ern\ legislativa resolve: 
<< Art. Lo As d 1s oslções do decreto n. 458 do · · · · a de 

terra pRra o nnuo flmmoolrn .quo hn de corrA r · de' 
1848-1849, coutintlaráõ em vigor para o do 184g-
1850, corn deohnaçi.io do que . as duas mil praoae. 
d11 gut\rda na.cioual permaneoerl\õ em dt>stacamento 
além da f<lrça decretada. 

c Art 2.o }!'leão derogadas quaesquer dleposl
çõt~s em col'l trar.io. 

h o c . ' 
que serão convidados para assist r a discussiio .tl 

. . ~o Sr. o . . ottonl vutarill pelQ adiamento sa , 
üao fosse definido como o deftuio o Sr. Carvalho 
Móreira • . Adaptando inteiramente . o pensa~ento 
du re!!olução, niio lho parece ilomtudo cr. u vementa 
entrar ua sua discussão antes dó decidida a 
l!Uilktàó sobro · os nrtigos pet·patuoll do tratado 
0\JD · 

de 18·18. -0. Ottoni.-J. M; da Silva Paranhos , , 
O Sa. OAaVALHO MORIURA suseita uma questão 

preliminar, pwpondo Uilla emendã. para que em 
vez ds resolve se digll decr flta. . 

'l'omão parto neste .debate os Srs. ParanhoH, 
Wand t:l'ley, Marinhoi Barcellos, Tosta e Gomos de 
Maúezas'. 
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SESSÀ Q EM · 20 DE J UNllQ--Dbi--1M8~___:.__;_;_-. ___ -:-

o Sr. OarYallio 1\'Xorelru depois da vota 
ção que acabou .de ter lugar, pela qual fica 
acreditando que a camara tem multo mteresse 

· .em ~atar quanto antes. a. força que o governo 
pede, não s.e estenderá muito. Crê que o tempo 
urge, e que é preciso. quanto antes de.cret•u:-·se 
a foroa do terra. Assim limítar·se-ha a propôr 
sur.éinti)S quesitos ao .Sr. ministro da gnerra. 

Tendó de falll\r. sobre o computo de. força 
pàdida, e de considerar · a sua necessidade no 
presente e no futuro, vê·se obrigado a perguntar 
ao Sr. ministro se adopta o plano da organlsaçào 
dada . ao exercito brazileiro pelo decreto n. 529 de 
23 de Agosto da 184'1 ~ · 

Faz esta pergunta porque no relatorio se faz 
menção do Pstado eis nossa força de tetra depois 
de organisada. pelo citado decreto, e porque n.o 
mesmo relatono parece approvar-se esta orgam· 
saçiio sobre o . dito plano, e até se commemorão 
as suas vantagens. · . · · 

Por mais ·que . o oradol" respPite as intençõ~s 
e profundos conhecimentos tlá mate ria, do ·ministro 
que referendou aquelle decreto. estl\ · persuadido 
de que este plano não trouxe vantagens ao paiz, 
e qUe elle Sé baseoU ~obrf1 utn facto que não 
deve continuar a ser baae da nossa legislação 
em mataria de decretação de forças. 

O filll que a lei n. m de 21) de Agosto de 1847 
.. teve em vista foi mllrcar a relaçiió entre as 
diversas armas da foroR. do nosso exercito. Sentia-se 
nesse tempo um grande fnoonvenlente uo todo da 
nossa foros . em relação . . 1\>t diversas armas ; 
dbia-se mesmo que tlnhatnos muita forQa de 
infantaria, pouca de cavaURria, e que ·· ~ nossa 
força de artilharia ni\o êeuna em relaçiil) ao 
grosso do nosso exercito. Qulz~se . mesmo consi· 
derar a natureza da omoialidade das differentes 
classes que se dizia, e ainda hoje ha quem diga 
uue é extrnordioaria; ·. A lei teve aindà outro 
tlm, é foi fixar .· a roroa . de alguns corpo!! de 
creaçào arbitraria, porque at6 então por qual'J.Uel' 
motivo; para se dar um commandt) a um official 
que se queria proteger, itnprovisna-se um 
corpo. · . · · . . 

Qua.esquor porém que fosaám os fins da nove. 
.organisaçno; quaesquer que fossem as boas inten· 
ções do . ministro organisador, . àlle. a berrou. da 
marcbll iudicada. pela -lei, tomando por baae Um 
facto que ô orador reputa não dever· servir para 
o futuro de base à legislação; porque tomou a 
noSSil força de terra emum estado completo para 
tewpos extraotdinarios,· declarando porém que 
em tempos ordinarios fioarião os ourpos reduzi• 
dos n tres qullt'tas . artes. Desta base falae. 

. segutrao-se var os· mconven en es, eons\l:l m o um 
delles em eonsiderl\r·se a força do exercito em 
estad() eomplsto para . tempos e:draordinarios; e 
pedir·ae a decretação de fundos pora a mantença 
desta força. · 

O Sa. MINzsTao DA Gu&aRA faz signal ne
. gativo. 

. O Sa. ca 
e nelle se 
sição. 

Longe do considerat Isto uma vantagein, entead& 
oer de grande desvantagem t~ara os catres pu· 
blloos, e que o correctlvo que se poz, dit&l\do·~e 
que em tempos ordinari<>a ficaria a fotça reduzida 
a tres quartas partes 11íio ê suffioienta . para 
salvar o rande onue ue do ui resulta M 

esouro. 
:Oirâ agora a sua opinião o respeito do modo 

· por que ba alguns annos a . esta parte se tem 
decretado · fondail para a fixação da foroa de 
terl'n e mar, . calculando sempre com esta forQa 
no estado completo . para teuipos extraordlnarios. 
e pondo A disposição do respectivo ministro . os 
fun?os . correspondentes o. este estado extraordi· 

! Não é exacto. · · · . 
\ O ·Ss. pAny>\Lao Mo:sEIRA:-Não pedepara forÇa 

extraordmana 'l · · 
O Sa. MtNISTRO nA GusaaA.i-Não, senhor. 
o Sn. CARVALHO MoRil:IRA. vê . no orçamento da 

fazenda ns . seguintes . verbas:-força ·de liubl\ 
guarda naoiOJHll destaa;1da. e eomp~a de cavallos: 
e o que considera o aetivo do mater1a.l do exercito 
~4,170: ooosooo. . 

O Sa. MINHTRO DA GUEaRA:-Eu satisfarei. ao 
Sr. deputado; ·. · · 

O S~. OJ.nvA.r.uo MoattlR.l pôde estàr em erro: 
Mas ~~~á. semp~e que não está dlspos.to. à dar ao 
Sr. mHnetro ma1s do que a força ordmaria para 
tempos ordinarios. . · . . .· · . 

No relatorio do antecessor do Sr. minhttro da 
guerra, QU!l o o1·ador . crê que S. Ex. adopta em 
todos os seus pontos e virgulaR, àe confessa q11e 
o nosso exercito hoje se compõe de 16,900 pra~as. 
Nesta. força se incluem offil}iaes e guardas na io
naes <!estacados. e todavia e força effer.t\va é 
ménor do que a decretada para 1847 e 18~8 . So 
pois se não tem podido completar a. força ordinaria, 
que necessidade tem a camara de dar dinheiro jt\ 
para forçil e.xtraordinaria ' . 

UM Sa. DltPtJTA.D'l:-Niio se pede. 
O Sa. 0ARV4LHO MoRlURA: -Mas então'quandó 

chegar o caso de ·o governo uece~sitar de força 
extraordinaria, o qua fará ? · · 

OSa. PAa.umos:-ll.eger-se·ha pela lei da neces-
sidade. · · 

0 .88. 0.A.RVALHO MOREl:B.A.!-Pois bem, .quando 
chegar asse tempo use da lei dl\ aecessidade, e 
-venba depoi":t ao corpo legislativo pediros fttndos 
precisos : mas não ba necessidade de se darem 
Jà estes fundos . ·. . . _ . .. 

O .orador se fl.rm~t tanto maisnâ verdade destt\ 
sua opinião, quando.· vê pelo mesmo rélatorioque 
tem sempre havido pela . repartição da guerra 
crescente excesso de despaza desde o exe.rciCio 
de 18(6 é 18!'1, quando to~o o mundo dizill. q~e, 
tundo·se acabRdo a. desastroaa guerra dn . Rto · 
Grande do Sul, não careciamos· ·de tant!' força, 
e que portanto se farião grandes redacçõ(ls no 
pessoal o ttillterii\l do exerci to. Attribue isto tatn bem 
em grande parte á falta de ftsoallsação, a a não 
s~ terein tomado contas. 
Tt~m ahida outrR reflexão a fazer. e é. que se não 

se completou no éxercióio a força decrlltadn, devem 

O .sa. MINISTRo DA Gus:sa4:-Exoedeu·se. 
O Sa. OAkvA.LHO Mon&ml.: -Então · o relatorio 

não eatt\ exact(). · . . 

O Sa. MINISTRo DÀ Gul!:Ra!.: - Talvotiz se não 
soubesili! · n11 occasião de se escrever o rélatorio • 

uSa .. OAtW.u.no MoREIRA. não · crê que o Sr . 
muns ro possa es ru r. o ao o apresen a · 
seu antooessor. Parece~lbe qua houve exces~o na 
guarda nacional destac•1da, porquA vê urna diffo· 
rEmOa de 184. praças além das 21000 que tinhiio 
sido decretadas por lei ; mas. a despeza de~te 
excoeso não . . pôde ser tal que absorvesse tudo · 
q•anto do rnen~s às gastou na (orça de Huha. 
l?orto.nto ainda insiste em que devem haver sobral:l, 

• a ' • . . -

·Questiona agnra o Sr. ministro sobre o modo 
por que pret+Jnde eotupletar a força do nosso . 
exermto, mesmo em tempo ordino.rio, e se S. Ex. 
entende comc1 seu antecessor, Qlle o. recrutamento 
tem sido lnsufl\ciente, e que a lei das êloiQÕ98 o 
a lei tia guarda. nacional tem sido. motivo para · 
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lei de eleições se diz que durante as eleiçoAs, e 
um mez antm~, se não poderá fazer o rllcruta.mento, 
0 o antecessor do· actunl. Sr. ministro da gu,Jrra 
estRva na disposiçii.o de mio cnnseutir, {l vista · 
da lei, os recrutltment.os que SEI têm feitr: em m11•"~a 
na guarda nacional. Desejá_ pois sab~r se ~L Ex. 

·entende que a lfll de .eletçOA~ e a let da gual'da 
nacioual é um obice 110 complemento das fot'ÇI\S 
dn exP.rcito, e se entende pelo contrario qufl.deve 
r~rutar; e recrutar muito, porque na :verdlldf.!, 
segundo as informáçõeé que o ora,Jor pó de colher, 

· muitas praçns de pret da nossa fot'ÇR têin acabado 
o seu tempo, e o elt.etcito está definhando; óü ile 
S .. Ex. quer acabar com as caçadai:1 hurnanas, 
como qualificou o .recrutamento em outra occasião, 
e neste caso preteiide conc:orrer para q ite pass·1 
uma l!li de i'ecrütamento, de eonscripção, por meio 
da qual ss adoce a sorte daquelles que estão nas 
circumstanoias de serr.m re~rutados~ · . 

Pergunta tambem se o Sr. miniAtnl Astá di"posto 
a combiiiAr no êomplemeoto da tl)i'ça .de terra os 
dOUS meios-réctutamenlo~ e -destacamonto dH 
guardas nacionàes~. · ObsEitva sobre este ponto 
qu9 os abu~os nos dt!Stllcametitos da guar4~c~_ !!.a~ .. 
eiooal l'iio lnnumerave1s; o •1ue é· .neceRsano pôr 
comportas aos vexatilllS que oostumiio praticar 
al~uns presidentQs de província; 
. Fará ainda uma ultima pergunta ao Sr. ministro, 
e e se entenda ser de absoluta necessidade a 
reforma do grande corpo judiciario, milit>lr, legis· 
latlvo ou politi~o. e não 8•\be se. executivo que 
ba na côrte· do Rio de Janeiro, a que cbamlio 
conselho supremo militar, e se o Sr. ministro, 
que não pôde deixar . de ter pleno conhecimento 
do modo p(•r quij funcciona aquelle grande corpo, 
que o orador cbam!lrã t~xcrescencia na orgnnisaça() 
do paiz(apoiados), está disposto elevar suus tnten
ções bellflfica!l, suas vistas reformadoras sobre està 
corporação. Existem naquelle corpo respeitaveis e. 
muito illustrados o distincLos ófticiaes generaas; 
IDilS eH~ tem dado lul{ar a muitos nbU$08. Ootno .. 
corpo de consulta, tunda podia prestar. algum 
serviço ; mas do modo por que está organisadtl. 
ê uma monstruosidade. . . . · 

Outras observaçÕ!JB poderia o oradcn fazer sobre 
aa differentes PStações fiscaes a cargo da repar
tição da guerra ; mas nem se . julga habilitado 
para conhecer de todos os e<~canmhos a defeitos 
.aa orgauisação destas estações,. nem lhe parece 
dever abusar por xnais tempo da pHciancia da 
~~. . . 

O SR. MINISTRO DA Gu&RRA pt~de a pR.lavro. 
o Sa. OA VALHO MoRB.IRA assar~· Q ora a fazer 

a gumas obf.iorvaçÕei garaefl ile po Uica. 
. Qunndo o orador teve a honra de, pela primeira 

ve~~:, dirigir-se á casa, enunciou algumas prop1\Si· . 
QÕes que hoje se vê quasi obrigado a alcunhnr. de 
temerarias, porqtte em vet'dade se manifestou um 
grande pronunciamento contra Rs suRs proposições:. 
e como sé costuma reconhecer ·a verdade pelo nu
mero reclama 'ões como em tJral mudará de 
P rase) se està aco~ utnado a Rr ao numero o 
cunho da vea·dade, vê·se ot:origsdo a RUppôr que · 
foi temerario, e que por outro lado se oollocou 
da alg.uma aorta aro uma po~iQão de!lagrs.davel 
para st, a mesmo para a oamara, e para cOm · o . 
pai?J que · póde ter noticia de suas proposições. 
· Disse o orQdor logo que se organisou o aotual 

gabi':lete de 81 de Maio, que não vis nelle homo-

gabinete e a camara. Em t•espo~ta a este dito do 
ora. dor pretendeu-se provar por nmoaloulo (lovou·se 
a den10nstração a cifrns) que o gabinete era não só 
l!otnogeneo entre si , l'nas apoiado pela quasi tota· 
ltdade da oamara, pois . que, tendo se declarado 
co11tra o g11binete passado ó4 votos, o a favor delle 
40, o aotual abinete reunia em torno tie si sã 

QU.t\Udo o orQdor asseverou que 1he pa.reoiQ que 

o gabinete não era hÓmogenoo entre ai, referio-sa 
ao que se t.lnha passado na. catnara anteil de ter 
A honra dll entrar para . ella: i'oferio ·se aos meios 
de coinbattl que se etnprç.gárãil na casa Mntra o 
rninistllrio. passado, e aos meio., . rle defesa em 
fav(lr do mesúJil mini>lt"'l'io; fl·rt1ff1rio-se tamben'l 
ao mo<io por que li mluisterin pa.;sado, por 11lgi.ms· 
d1.1 seus órgr'in~. qutJ f:1:i:em ho.ija parte dn gabinete 
acttial, exprimirão a stta politica, o seu modo de 
ver as cou!;os. · 
. Foi assim que, lendo os debates da casa, vió · 
quo .o ~ctual sr.~. ministro da justiça, que .. ~ratão 
dafendta o gabmeta de 8 de Março, declarando a 
sua situação ná c11sa, questionando com o ·sr. Ro· 
drigues do!! Santos; dls,;e • (Lendo.) · . 

E !I ta opinião do Sr • . ministro da justiça sob r.:; 
.o modo por que elle considerou .o combate quo se 
deu tU\ easl\ ao· gabinete de 8 de Março, é p11ra 
o orador uma explicaç1io sati!lfactorla dtl po!!ição 
de S. Ex. então, tJ do. sua posição como mP.mbro 
d•l novo g~b;note ; é ainda para o orador uma 
explicação satisf•lctoria do conceito que o Sr. minis·. 
tro da justiça forma'la~.quando deputado defensor 

.c.lo ~ninisterio de a de oo.a.rço, da maioria da oaaa, 
coll.sider'ài1dc.n\cnsa dividida em grupos; áe.IJl rumo, 
até a organisação do ministerio, guerreando~se, 
Pl\ra depois cada um seguir o seu norte~ E' o que 
deprehendo das expressões .do . Sr. ministro d~ 
ju~tiçn. . · . . . . . 

Respondeu ainda . . (l.ilndo.) 
S. Ex .. pois declarou que estava com os adver

sarlos da maioria, · assim como a maiQria estava 
com grupos diver&os, cujos princlpios não podia 
apreciar. . . 

lt'. isto o que o orador quer fazer sentir. 
Lembra que . o que está fazendo é motivar a 

sua proposição . pllra escapar á pecha de levíano, 
indiscreto e temerario. 
. Pas!lart\ agora a outro senhor qUe fez parte do 
ministerio pnssado é actualmente é ministro do 
importo.. · . . ·. . · .. · 

. Disse então S . Ex.., quando um deputado por 
Minas quit fazer dietinuç!lo das épocas de 8 de 
Março e 14: de Maio. (Lendo.) · 

Portanto o Sr. ministro do impario se fez soú
dario cot'n a poliiica anterior que os Sra. deputndos 
est.igmlltisáriio por causa de alguns ministros; 
porque, se estilo hoje tão unidos em defesa do 
ministerio aotual, !'lo O· governo é o mestno A 
respeito dnquelles senhoa·es que nelle entrârão, é 
claro que a ~uerra era dirigida a algum ministro 
qus não entrou na nova combinaoilo. Esta con· 
clu~ào lhe paroce logica. . . 

consolidaria com o mlnistoritl passado, com todas 
as opiniões e doutrinas praticas e theoricas do 
gabinete de 8 da Março : S .• Ex. de~larou tambom 
á oamá.ra solemneménté, e por ma1s de uma vez, 
que elle quP.da ttm vóLo franco, decisivo e prol_!l{lto, 
subre a approva!Ji'io, oensura ou reprovaono da 
P.olit~ca do gábinete com quem se JUlg~va. so-

nrw ·e ne à vista desta decl&ao . tuarta . o 
oorollario. rR, on r.anco S. x. para .a nov 
à<unbinllçiiO, quaes foriio O~ corollarios fl~e tirO~l_? 

· Qltaes podião ser esses corollarlos f Nao pod1ao 
ser senão, ou a dissolução da oamara9 se o ga
binete julgasse caso disso, ou nfio vir expOr·~e 
~& um voto de censura com que seguramente ~ev1a 
contar, porque não devia suppôr que a mawria 
seria . tão ·laviana que, tendo . dndo um 'Voto de 
epro -
Atout-~s SlliNHOREs:-Nào onntou. 
O Sa. d. MoREIRA:-... quand•> pela nova oo~~i~ 

nação tirou os ootollarios, mas ficando no mm1s· 
torio. 

o sa;' MÀ.RINHO:--Nfío ficou, deu a sua demissão. 
; O. M~aEIRA : -.F'elizinente não cou tinuou 

a ser ctinau1·ado. 



SESSÃO EM 20 Dl:. JUNHO UE 1848 
p,1ssando a outro Sr. ministro que não pertenceu 

a ·primeira formação do gabinete de 8 de Março, 
isto é, ao Sr. ministro da guerra, o orauor julgou 
que a entrada de S. Ex. para este gabinete seria 
uma difficuldade para que a maioria acompauhusse 
o gabinete ; mas felizmente aconteceu o contt·ario. 
Dizill o orador:- O ministerio da guerra tom 
contra si, naq uella camara actualmente reno· 
vada, um grupo muito imporiRnto, a nobre depu· 
tação por P<lrnambuco, que hoje tem a honra 
de sentar-se na casa quasi todll, . e que já em 
um dos ultimOiil dias do ministerio de 5 dH Maio 
fez, da. maneira a mais explicíta, um pn>nun·· 
ciamen.to <flODtrá aguellA ministro, declarando qt1e 
elle devia retirar -se com o stigma de ier sido 
mán ministro. Talvez- a palavra stigma não eeja 
sufficionte p.ara exprimir aquelle extraordinario 
pro.uunciamento, porque o Sr. ministro ria gu3rN 
não ficou divergente com esse grupo por uma 
questão de pessoas, mas por uma declaração que 
fez de sua politica ua camara. O orador está 
bem lembrado,· que foi quando o SI·. ministro 
da guerra perguntou â u~putaçiio de- Pet'na.mbuco 
se queria· q.ue continuasse naquella província, e 
no. p~<iz o i nf~rno rle Dante. Houve' então o mais 
extraordlnario pronunciamento. 

O Sn. UnBANo:-Não foi contrn o Sr. ministro. 
O Sa. JosE' n.e: Assis:-Nem podia ser. 
O Sn. URBANo: - Apoiado. Factos havia de 

adhesão. 
0 · SR. CARVALHO MOREIRA lembra-se de que a 

expressão inferno de Dante foi que · causou todo 
aque!le extraordinario e inopinado acontecimento 
da quéda Jó ministerio. 

MuiTOS SE:NHOREs:-Não apoiado; està muito 
enganado. 

O Sn. CARVALHO MoREIRA:-Não duvido que 
esteja ·equivocado. 

Ora, vendo o orador entrar para o ministerio 
o Sr. ministro da guerra, perguntou a si mesmo. 
como é que s·. Ex. se h avi" da . havt>r com esse 
importantíssimo grupo, e chegou m El SDlO a per· 
guntar a si que papel queria S. Ex. reservar 
para si, e para seus adversarios e antago nistas 
de então; SA o papel 1já que se havia referido 
ao inferno de Dante) do arcebispo Rogerio, se do 
conde Ugülino. (Risadas.) 

Quando fez esta allegoria na pergunta que 
dirigio a si mesmo, estava muito longe de imputar 
ao Sr. ministro da guerra, e á nobre deputação. 
de· Pernambuco, nenhum dos car~cteres com que 
se quizesse revestir o nom e do arcebispo Rogerio, 
e do conde Ugoli no: fallavR-Ba só dos soffri
mentos que estes desgraçados ti verão no inferno 
de Dante, roendo a cabeç~ um do outro. 
(Risadas. ) 

Eis a razão porque o orador suppoz que o 
actual gabinete da' maneira porque foi composto 
não podia achar apoio na camara, nem mesmo 
ter homogeneidade de vistas. O facto demonstrn 
o contrario, e o orador felicitfl o governo por 
ter o apoio dos 94. 

Nesta parte nada mais dirá. E' mesmo e~ta 
uma questão que sempre que se discute traz 
novos resentimentos, queixas e apartes , e não 
se ganba nado! em azedar os animos. Limita -se 
pois á. declaração que tinha necessidade de. fazer. 
Passará agora a dar mais algum desenvolvi
mento às observações que fez quando o Sr. pre · 
aidente do conselho apresentou O· seu programma 
polltico , · 

HavenJo o Sr. presidente do conselho dito na 
casa que devíamos temer necessariamente a re
.percursão dos ruovímontos õa Europa, o orador 
contentou· se em provar que nàó devíamos temor 
tal rep8rcnssão. Não qui·z attri-buir wo Sr . presi· 
dente do conselho a sinistra intenção de querer 

arrebatar medidas de uma cam.ara onde S. Ex. 
tem pleni~sima m~ioria com argumentos ad ter-
7"0rem . all~gando uma revolução ímminente no· 
paiz. Limitou-se portanto !1. diz6r que lhe parecia 
que o Sr. presidente do eonselbo se eqganava 
sübre o modo por que considerava a situação do 
no~so paiz. O orarlvr não pmferio nessü occa.· 
süíu uma palavra qu~ lhe foi emprestada até 
pelo Sr Fêrraz, dizendo·se que o orador t inha 
visto o paiz em um leito de rosas ; mas disse_ 
que o paíz Qí)o se achava em circumstancias 
extraordinaria:;, e •nais difficeis do que aquellas 
em que já. se tinha achado no tempo da miuo
ddade, e mesmo quando se tratava de organisar 
o paiz debaixo d!l systema que nos rege (refere-se 
a 1824). Disse sim que o presidente do conselho 
devia acompanhai' as necessidades do pah:, para 
QS Íl' Sfltisfazendo gradualmente a proporçãO 
q u•J ellaH se fossem fazendo sentir de um modo 
mais claro, e mnia pronunciado. Não julgou 
cert11mente que duas ou tres medidas virião salvar 
o paiz do movimanto . r evolucionaria que trio 
imminentemente o a :neacav!l, como dizia o Sr. pre
sid.ente , do conselh''· Então refo rio alguns factos 
do tempo da r~gencia; Aproveitará ag .. ra o en8eJ-o 
para Bxpllcar mais largamente o seu pensamento . 

Disse então, e repe.te agora, que nem vê o 
paiz nestas circumatancias eXotraordinarias, na 
proximidade de um movimento revolucionario no 
sentido (note-se bem) dos movimentos da Europa, 
nem julga. que o Sr. presidente d.o conselho 
devesse énoetar a suq brilhante carreira na admi
nistração apresentando t11.es receios. O orador 
disse então, e ainda diz hoje, que, bem longe 
de as circumstancias da Europa serem desfavo
ruveis ao paiz, se o governo do BrRzil desen
'I'Olver a necessaria habilidade, prudencia e energia, 
taes círcumstanclas podem vir a ser muito pro· 
veitosas ao Brazil, e que só poderlão ser desfa
voraveis se o ministt~rlo alçasse, como alçou, a 
bandeira do terror e do medo, que necessaria • 
mente deve ter grande alcance sobre todo o 
p~z. . 

Se o ministerio diz que o Brazil se acha nas 
circumstaocías de temer a repercussão d.)s movi· 
mentos da E uropa, como se poderá esporar. que 
os transatlantico~ possão emigrar para o Brazll 
com seus capitaes T Víràõ elles. para_ um ·· paiz 
onde se teme quasi a mt~sma sltuaçao de quo 
elles fogem ? 

Mas disse·se que o temor é pelo lado finan
ceiro l Aceitando o commento, que é maior do 
que o texto, dirá que o nosso estado financeiro 
não é tal que devamos julgar que estamos per· 
didos, para gritarmos sauve qui peut. Já pa~sa · 
mos por algumas crises financei ras da Europa 
e da. America, e entretanto fomos viv.endo ; 
o paíz não foi absorvido por um volcão que 
ninguem enxergou debaixo do seus pés.-

Repet.e pois que a proposlçãó do Sr: presidente 
do conselho fará mais mal do que bem ao paiz. 
S. Ex. não nos esclareceu sobre a situação do 
paiz, e intimidou uma população immensa que 
não póde jul!(ar da situação do mesmo paíz. 

Lembra-se que em 1834 ou 1835 tambem jà o 
Sr. presidente du con~elbo tevo um grflnde terro.r 
a respeito das nossas. oircumstancias financeiras, 
e defendeu com toda a habilidade 9qe lhe é 
propria uma mP.dlda que o então mmlstro d_a 
fazenda havííl offerecldo á camara para se sus
pender o pagamento dos juros da nossa divída 
externa. Entretanto perto de 13 annos têm. de· 
corrido depois da proposição daquella medidn, 
que felizmente não foi adoptada, e posto que 
com grandes sacrificlos, temos satisfeito aus 
nossos empenhos para c<lm o estrangeiro. Ora., 
se o ter ror então predominasse, e tJresídisse á. 
decretação dessa medida ; o que seria do Brn2:il 
hoje em 1848 ' Seriiio tristissim&~ ai! nosHas 
&ireumstancias, 
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SESSAO EM 21. DE· JUNHO DE -1848 
Foi esta o ééntldo em que o orador disse que 

não deviamos temer a repercussão dos movi-
mentos da Europa..... . . . · . . _ 

Na mesma ocnastao disse tamb~m que . nao 
act . ·. . .• · · 
0 . palz, se .alie necessitasse do se~_ salvo; e 
ainda, mais se 1irmo.u nesta 13U.a opimao â .v111ta 
das ex Hcaçijos . do Sr. , presidente do .aon~ell.Jo, 

· manto' querendo prvvar que todo • .o datei tu nas~Ja 
da legislação. O que S .. Ex. dias.e neasa occa.1n.ao 
eonvence11 o orador pelo contr•nto que o defetto 
'astfl no modo capricho'so · e partidario por que se 
têm executad,o as leis do paiz. · 
· O 'orador qQ.Izera. que o Sr. pre~i~ente do . c~m
selho lhe demonstrasse que a p~trJa corria per1go 
se não passassep1 as tres . le1s, reformand? .a 
gua. rda . na~ional~ estabelecendo as incomp. att. hl
lillades, e a. reforma judiciaria •. Parece-lhe que o 
remedio é outro, .sent.to urn delles fazer com q~e 
não ba'a ariâs no aiz, e com que os pres1• 
den e.~ a provmc1a n.ao age em as po res 
provincias. · . 

Se o Sr. presid~nte ª() eonse!ho JUlga~a .. o 
alz "nas ctrcumt;tanclas que disse, 

' . - . 
ttlioisterio, quatito ào modo de sxecutar a sua 1 

polltica, não tíe .Põe ~eim.a das regiõo!l empes· 
· tadas pelos partidos onde sa cruzã. o os mte.ressas 

partidados. Não lhA pare~e que melhor ao possa 
lêr o penl\amento do miniator\o do que na circular 
que o .Sr • . presidenta do .conselho. mAnJou parà. 
as pro:vlncias. ~.essa peça oftlciat vai o orador 
de11cobrir que o mlniaterio uiio só não :Pôde, 
como ni\o quer fazer o que ~it:. . . . 

Disse o Sr. presidente do conselho que querla 
fundir os partidos, .afim de que todas as intent. 
· · · · · · n· e arn alvar · 
a patria : maq quando fallou na clre.u~ar, . como 
de-senvolvei\ o suu pensamento poht1co :? • Re
nunciou a esla . · aua pretenQlio, e· . Ctlnstttuw·_se 
um overno u.~ arti.:tnrio como todas os outros 
e a vez maiu~ . o· que o ora or se propos . 
provar, laudo um trecho da circular. · 

O Sr. preshlnnte dó conselho diz aos presidentes 
de provincia que cumprãu fiel e pontualmente as 
leis, mas por outro lado lhes doixa a liberdade 
da com energia e prudencla neutralisat· os 
atreitos deploraveis que poasão ter as mesma!\ 
lals. Q11emha .te conhacer os defeitos das leis': 
Hão de ser O!l presldflntes _de província na exe· 
euçlio dellas T Quer o Sr. presidente do conselho 
qu~ t•ldl•s. us que tiverem de executar .. as leis qo 
pnlz tratem )ogo da as desacreditar? Oud!l v to 
este principio tllD adwinistraçãu alguma ? 
· UM Sa. · Dli:PUTADo:.....;Nomeando . pessoas ~aia 
prudentes, e ülHnoiJ capazes da abusar. 

O Sn. ÚARVALHo MOREIRA crê quo o que re· 
sulbr~ da circular é qull cada um executar!\ a lei 
como enttJnder, porque à circulnr Jà a liberdade · 
dê Interpretar a lel na sua exeuuvão. 

Que deplorareis etfulto& ni\o l'ê&ultaràõ da ul ? 
c am1.1 o o,.a O)' , umtl ver R. tHrA sp nge 

.da fabula ; assim venna o mestre da Ksphmge, o 
Sr. presidente do conselho, a acb.ar oos seus 
presiiientes de . proviuola, nos exeoutot•as de suas 
leis, muitos. &djpod~s. gue déclfre .. m o .,enigma, 
o mysteri(l1 a·E:sphlnga. Qrelo ,qué. appareaerâõ, 
cre~o que o Ulysterio s~rá deoifr,l,\do : ptas temo 
profundamente que .sob.re o p,ulz , c li~ vão_ as . das· 
sraQus em consequencia da .de~nCra.çao .deste 
enig~a, _quae8 · aquellas que abovêrão sobre 
'!'bebas Etm virtude do caracter de. )Edlpo R do 
modo por que ~ecl(rou o enigtila/ · 

o sn. Pal!:sLt>mtTE '00 .OONiilllLUO totn muito Q 

dizer, e como a hora estA a,dlantadà, rel>urva~se 
para outra occaslão. · · 

Os SR.s. FaANQA LEITE E CoELHo BAsTos fazem 
·breves reflexões ara n hor o tem ii · tte 
falta· para se :Conctuit· a seRsãó. ' 

A discussão fica ndiada pel~· hora. 
_Ordem dodla.-Ao meio-dia, (liscnss.ão ~a 

. ' . 
do. adiamento dâ resolução n. 7; e niio passando o 
adiamento •. discussão da mesma resolução, e em 
se~u~da, .discussão das resoluções ni. 15, 9, 14 
e 1'1, todas d6ste anno. · · · 

l.evanta·se a sessão ás 2 horas e. tres quartos. 

Sessão em 2t de · .Junho 

PRESIDENCII .. DO SR. CHICHORRO DA GAM..l 

Sub.rMARio.-Exptldiente. -Requerimento sobre 01 
negocios .de Minas. -Fiwaç(Lo d":: (orças de 

· terra. DiscursO$c--dos Srs. Satzt.os Barreto • 
Pa anhos · · 

A's 10 horas e 3/4 da manhã. nbre·se a iJéssão. 
lê-se a apptOVIL"so R acta da antecedente . . 

Um officlo do .Sr. deputAdo Eduardo Ferreira 
Fr.anoa, participando que não pôde comparecer 
por .hàver falleoido sua cunhada.- Manda~se 
desanojar .o Sr. deputadrl, . . . .. 

. Outro do Sr. deputado . Frti«!erlco . Oarnelro de 
Oainpaé, ooxnmunicando que nao comparece por 
se aobar ~e nojo pelo fnlleoimento de sua filha, 
mu\Mr du Dr. Antonio Ferreira França. -~and~· 
se dosshujar p Sr. depu~do. , . . .. ·. · . 

Rernette·ae ~ commtsea_o de cnnsutulçilo 

Não ba anais ~xpàdlente. 
o S1· . . Jon~•; de A•sl~ pronuncia . um dia

curs•> contra o Jofflal dO Oomm<~rcio. 
o Sr. Vnaooncello• fun•iamelita o 8e· 

guinte . requerlinetato, · que mandado i mesa ê 
upuiado e entra ~~m discussão.:"' 

« Requeiro que pela rttpartlQ!lO oomp~tente l!e 
soti.mtem do govel·nu as &t!gll\nlt~s lnCot·ma~ões : . 

« t.• Quu.l o estr~Jo da vllll\ do Patroolnlu, em 
Minae·Geraes, depL\l~ do relatorlo do. preeidllnte 
da proviuola datado do 1~ de Abril do oorr~nte 
auno, ao eutt•egar ao v1ce ,Presidente a atluti· 
nlstt·açii.o da mesma provlno1a. 
. « 2.• O resuHado do processn crin1o que . na 
mettma . v\Ua Sé . instaurou. por ocaa~li\0 . dos 
aoouteoimentus a qu11 esse rttlaturlo sa refere, com 
declaraQào tio; au. torldade. que o formou, uu. mero 
dóü in di vlduol! ntllle compl'ehendlr.los : . e ü na· 
tnrtJza dos crimes por que forilo pronunciados. 

a o tlUOif ftltt\\J ramovhlos das 
cadê \S da villa do Patrooluto p11rll as o rax • a 
qual o mot\ vo. . . . . · . . . . . 

« 4.• Se paios aoontBclrnontos de S. ·Sebastião de 
Ourrentt>s no muuiciplo da OouoeiQ~O do S~:nro, 
dn. mesmÜ prtl\' ioaia, se fez logo processo ~e 
alguem, e se os despachos da prouunula. t~ntao 
proferi.dos· têm tido effeito. . . . 

(C Rio de .fanelro, .21 de Junho de 18~.-:-b,.1'an· 
ci.sc:o D,í9go P11rsira dt VosccmçsUos. 11 

o .Sr. Qulntluu.no raz algumas reflexões 
sobr-e o reque•·imento, e conolue votando :POl' 
elle. 
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256 SESSÃO .EM 21 DE JUNHO DE 18i8 
o Sr. Marinho desejava uma discussão 

àmpla a respeito dos negocios da sua provincia, . 
por isto pede nó Sr. Vasconcellos que .r:eduz11 o 
seu requerimento a inttlrpellação. Tem v1sto nas 
discUsHôes · ue têm havido no senado accusa ões 
dirigidas constantemente à a mimstração da 

. provincla de ~i~a:~, · e muito princip~lme_nte As 
autoridades po\lCJaes ; mns. declara que nao tem 
notich~ da um · unico facto lrregtilnr que tenha 
~o ugnr nessa pcovmma. que cóm ccu~a· 

çoes indeterminadas se .procua·a t.odós os d1as 
transviar a opinião publica, . e por isto deseja 
uma discussão larga sôbre todas as oceurrencias 
que possào ter tido lugar naqueHa província em · 
qualquer época que se queira tomar. · 

Consta lhe . que na provincia da Minas tqve 
lugar um desaguisado .entre duas autoridades, 
til as nottl que nesta villa ha poucus. representantes 
da 11Ua opiuiào, e q110 · aquelles que obrigárão são 
dQ partido cont.rar\o. Asseg\iN qu~ na pro'VÍ\H}\a 
de Minas, ~epois da notic!a dos acontecimentos . 

traria á opinião que o orador sustenta, exaltou·se 
en) demasia, deu jantares, promoveu · reuniões, 

_,etc .. Em.-~. ,J~iio-d!El-R~'~i; oe em outros - poli tos .a 

O Sa. FsRNANDKS CHA.vss: -Está no poder. 
O · Sa. MARINHo •..• querendo reganhal·o ~por 

tod<JS o~ méló~, . exaltou·so ·de ois da noticia dos 

discussão ampla não só a re~p~it1.1 da provincia 
r\e Minas, itlíls ainda a respeito de qualquer outra 
parte do impsrlo; desta di.scussR.o resultarA uma 
verdade, e é quê a plebe de Paris esté deses-
perada por sutiir ao poder; . . · 

o sr. Vaeoo:noenos diz que tanto a reEi~ 
peito da primei.ra parte do seu requet"imento, 
como a re:~ptlito da segundR não teve tanQ1Io de 

. censurar a autoridada algutiatl da provineia de 
Miuas .. Oonstau~o.:lhtl que si! formou um procttsso 
por occasião d~ eleição de Novembro, q,ue pro~ 

Minas, e se estl v esse sufficienternente in(orma•lo, 
reduziria a i nterpellaçi'i.o o objttcto de seu teq ue- . 
rimetlto para estabeleçer uma discussão vas~•h · 
Admirà.·Sé de que o Sr. cMI\rinho disse:~fle que 
ollo .te111 conhecimento da um s6 f11ctu contrario 
ch ll3is praticado ru1 prov!ncia de Minas, e pt~r
gunLa se o al!tado d~ vdla de Ar~xâ é liHHto 
Rtltisfilcr.nrio. · . 

E'. a primeir'a VtlZ que ouve que os ultimas 
noticias da França produzirão . ua pttlVincia •le 
Minas Geraes grande agitação. Posto viesse do. 
provlucia de Minas GeratlS, e soubes~e dessAs 
acllutncimtlntós em ·oanrinhtl p~ra. a cOrta, poiito 
entretenha oorrt~spótldflllcia oorn muitos pontos da 
pruvm.éia. nunca ouvio falh1r nisto ; ouv_i .. sim 
dlziir que em alguns higafds. de l::i • . João d'.Ei•Rt:li 
jl\ se estão fRzeudo t'ettniões pari\ t1·utar da 
eleição da camara mutiictpàl. . · · . 

Acha que il ::Ir. Marinlio irrogou uma injuria 
UlUtt~ ~rllVt.l, ~izen·~.n que a lebo de Paris ua 

totills ai:f agitacões. EsLI\ p ebe de at·is m1 J.ll'O· 
vinoia de MinaH Gera!ls fóra do poder jA reoorrou 
as arma11 para rebaver .o poder ? (.Apt~iados e não 
apoie~dos.) Diz 4ue é triatiMsima a po~siQiio llti.· 
quelles que tlaQueUa pruvlncia dt'fent.lêrlio a ordom 
:publica. Se se falia na•JUelles aeonteoitnlln to8 
aa proviucia de Minas, rE~sponde·Si:l : « Võ>~ idos 
at·ranoar o véo que tlldo podertls !1 lanQ(lU sobre 
esses aoonteoimentos u ; entretanto, üm todb as 
sessõtls da casa e do Séllt&do o .. partido a que 
pertfinoer o orador é aggredido violen~aaumte. 

A dlsoussilo fica adtaua pela hora. 

O Sa. PRESíDENTE declara que a. intarpellac;ão 
do Sr. Ferraz ~erâ lugM no dia 26 do corrente, 
e que·vai-~>e ofllai.1r ao Sr. ministr(l tio imperio. 

~ . ' ' 

ORDEM DO DIA 

Oontinúa a discussão do adiamento ·· offerecido 
pelo Sr. Ferraz à resolução n. 7. · -

o Sr · F b o:- ndu eÜ ed' o a v 
favur da resoluçâo que s.e discu~e. antes de ser 
aprestmtado o requerimento sobre .que agora 
ver:~a o debate, entendo que devo explicar 
os motivos porque lh~ dou o meu voto, e porque 
est•1u persuadido que ella não é inut~l. Porém 
t~fldo o nobre deputado pela Bahia apréeen
t,tdo esse ·requerimento para que esta resoluçiio 
fosst- ã primeira commiesào do orçamento, atim 
de que, · tendo em vista a sua dleposição, a in· 
cluisse naH reformas que têm de ser feitas á lel 
que restabelat:eu o juizo priva.tivll dos feitos da 
fotzeuda, re~olvo-me a votar pelo requerimento do 

postllriormeuta tod~t . a legislação que regul!l o 
procusso dos feitos da fazenda, sempre se tem 
estabelttc.ido que a fazenda não é s\ljeita ao pl:l· 
·gamento das cu:>tas e dclspazas judiciarias ; não 
h u um t só dil-lposição legislativa qua não ore· 
conheça, que uào o determine ; todavia é por 
euti:o lado incont.estavel que não é só a legislação 
qua nàó diz respeito especialmonte a estll materia, 
como mesmo a opinino ·do tribunal sup:reuro da 
fazenda toril estabelecido, essa dttv.ida que é 

. preciso remover de unia vez. 

prova no motivo· quê d1nllugar a t'stâ rettoluçào, 
no supremo tribunal dtt . justiQa... Ora1 s11 tsOl 
ltavido vari.açiio 1\11 modo ds ent..>nde!" ã legi.l\'" 
laçào1 embora . na tnloha huinild•l opioii\o tlàO 
devesse ter h!\vldo tal variação, oi constante a 
U'llidllde da ttli!OlUÇàiJ : isso e ÍOCOU testavel. · 

Creio. pois qlie m\o me sorll purmiUid11., nem 
talvez à oaonara, deixar de votar pulo roquerimt~nto 
do nobre •l t~puta,(o), llUI\ quur quu e&ta mataria 
seja 1ilais bem systematisatla, pot'11Uf3 tendo-se de · 
rufurullll' a lei u~ 29 de . Novembrl) de 18U, que 
estabeleúou o j ulzo priva ti v o dos ft~itos dafatanda, 
varoce que é \Jcoasià.o prof!ria e opportuna de se 
estabelecer, de se fixar a vard11deirs t.loútriria de 
toda 11 le~isla19ào q,n" existe a .tospeito ~ . 

São estlls us oonsnl~ra~\ões que eu tinha a fazer, 
e supponhu quo Mão suftlt:\enLes pu.ra justificar o 
mt:>u voto a favor dtl requerimento do nobre .. 
députado, astihD QOlllO" seriiio . bastl\nt.es para 
jnsti~cal·o, t!e niio tivesse appareoido es~A · re· 

• • I 

que não liiluppouho in.util como suppõo o nobre 
d!l tmtado pur Sergipe. . · 

Dllpõis de. Callar contra o Sr. Moura Magalhães. 
o ~r. · l<'tu-raz pode e obte ú\ licença. pat·a retirar 
o Bt1U ruqueritntlnto cta · adiamento. 

A discu!o!são fica àlli&.da pela hora. 
Uolltluú•l a discussão da fixação das foroa.s de 

terra, com a seguinte ema nda \da oommissã o ~ 
cc Substitua-se 1\ resol ução qua se discute o se-

guinte : . . . . 
. « Art. Lo As forças do terra para o anno fl· . 
nanoeiro de 1849-1850 oon11tad.õ '. 
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· « S) t.o Doa offioiaes de'linha de que se compõe 
0 quadro do oxer.cito, e os corp_os fix,os e com-
panblas fixas. · · . .· . . . .· 

11 S) 2.o. D~ 15,000. pr~ças de pret d.e l!nha em 
eircumstanc1as ordmanss, comprehend1dos os 
corpos . ou compan 1a~ . xas . as provmc as em · 
que extste esta espec1e de força, e de 20,000 em 
elrcumstancias extrnordinarlaa. ' ' 

(I S) a.o Da 2,000 guardas nacionaes que o go-
ver , . . , 
fixadas no paragrapho precedente. . .. · 

<I S) 4.o De 644 praças de pret em companhias 
de . pedestres. . · 

<t Art. 2;o Continuão em vigor as segúintes 
disposições·: · · .· 

" ~ 1. o o governo, para completar as forças 
ora tlx:adas, usará da autórisação concedida. pela 
carta de lei de 29 de. Agosto de 1887, menos 
na parte em que a mesma lei exime o recrutado 
do serviço mediante a quantia de 4008000. 

" ~ 2.:o ~s novos allst~~:dos, sendo voluntnrios, 

« ~ s. o O governo . poderá a~onar b praças 
dos corpos. dn:.- exerCito qu6. poaendo obter-balXB-
por terem . completado ó seu tempo de . serviço, 
qulzerem continuar a.servir, uma gratificação lgual 
ao soldo · de primeira pnça, emquanto fôrem 
praçaa de pret. . . · 

<t ~ 4.o . Não · havendo numero sufficlente do . 
cirurgiões militares, poderá o governo ajustar 
por contraéltoos que fôrem necessarlos, por tempo 
limitado,. e sem pt·eterição dos· cirurgiões eflecti vos 
do exercito. · . · 

« Oa · cirurgiõeR contractados não poderãõ ter 
aecesso senão depois de entrarem como. effectlvos 
nas· vagas que houver nos postos em qut~ ser
'Virem ~ 

« ArL~ S. o E' permnoeute a disposição do art. 
o . a e1 n. o e arço e , am 

cotno a ravogação do decreto n. 28 do 16 de A,:tos~o 
de 1888. .. -·· . .. · . · · · · .·. 

« Art. 4.o Ficão sem vigor todas as disposições 
em contratlo.-G<~rv~lho de Mendonça,;.... Silua 
Paranhos. » 

O Sr. S~nto• Sarre·to ( mlni.ftl'O da 
guerra}, respondendo às observações do Sr. 
Carvalho Mo.relr.,, diz que as o~ganiRaçõea dos 
quadros do exerc1to nunca devem, e nunlla podom 
ter por base a dP.oreta?õo da força como 8Uppôz 
o mesmo nobre dApulado ; para a orgnnlsaçilo do 
qundro do ex1woiLo si\o neoe~sPrlas multas oonsl
uorllções nilo sô miUtr.res como f!Rtatistloas o geo· 
graphlcils : · a~ consldarnoões que 11e devem. ter 

rlnol almonte em vista nesta or anlsa itll, silo: 
•, 11 pcipu açilo o pllfZ : •, aa rttn 1\8 do es a o: 

8•1 a natureza dos Inimigos que se têm de oom· 
bater. Oomo nilo é possl\'el eatabeleoer tiin qu"dro 
sem ter em vlata eshs considerRoões; mullo 
sabiamente estabeleceu esle quadro o mini~tro 
que em 18'2 tomou poa· . base 20,000 homeno;, por 
que tendo o l3ra~il perto de .quatro ml.lhões de 
liabltantos, não contando dous mtlhões de escravos, 
vem a tlrllr-se .en1 oircumstancias extraordinarias 
um cidadão por cadll du~::entos clrlndàos, o que é 
umn proporção muito fnoravel . 
. Observa que nunoa se t~m ~eoretado yinte mil 

mil, e 1\s vezes dezesete. miL Mo~tra ~s differentas 
altet·ações que · teni soffrido o quath'o do exercito 
'{lula necessidade 'de estabelecer melhor a. relação 
entre n · · 
· Iarla. O predecessor do. orador em 18!7 julgou 
conveniente fazer uma alteração no . quadro . que 
existia por motivos muito justlfloadQs . . N ill., é 
desconhe :ido que em todas as pro v inalas do Brazil 
ba ne.c easldnde absoluta do força de . ll.nha para 
fa}er o sHrvloo proprio de guarnição: tambem 
n ao é descoulít~cldo IJI.le em d iflerentes províncias 
havia batalhões provisorloa que não erào creMos 

ll'OMO 1 

por lei, que a necessidade ha~ia feito com que o 
governo consentisse na continuação desses bata
lhões depois da organisação do quadro . O pre• 
decessor do orador · reconhecendo a · t1ecessldade 
de le alisar a crea iiõ destes cor os crsoti dous 

a a oes, um no arA,. e outro em S. Paulo, 
assim · cot11o . companhias ftx.ae nas prov1ocias . de 
Sergipe, Rio Grande do Norte e Minas; porém 
não augmentou o numero de praças. Todas estas 
, - - · e as necess a es : 
felizmente achiio·se na camara todos os presidentes 
da provinclas, â ex,cepçiio . de dou~, que podem 
a ttestar isto. 

U.id: Sa. DRPUTADO : • Felizmente.. ~poiado. 
(Risadas.) . 
... O $a. MINISTRO DA GuERRA acredita que o 
Sr. Carvalho Moreira. {3st.arâ convencido que a 
organlsação que deu seu aotee<essor não foi fun., 
dada na baso que julgou que elle tinha estabelecido 
para a organlsnçào ; . as bat~es da organisação do 
quadro são independentes do numero de tropas 

e s . a quer para orça or nar1a, .quer · 
.. P-~-~l.1 .. !0.r.çg_e.x,ttagr~i~.ll.r!a . .. _ ·- ·.-··· ... _ ..... . __ .. 

O Sa. O.u~v.u.no Moa&JRA:- Eu disse que Unha 
tomado pót base o estado completo, e .que isto era 
desvantajoso. 

0 Sa. MINISTRO DA GUERRA:- Pois julgava O 
nobre deputado. que, tendo-sa tomado po:r base 
20 tifil homens para a organlsação do quadro, 
O ministro da guerra pedisse ~ Camata fundos 
para prover as necessidades de 20 mU homens t 
Nunca se pedlo, nem nunca se concedeu na 
uamara . f11odos pll.ra as forQo.s extraordh\arias ; 
sempre se concedem fllndoa para forças ordinarias; 
e quando ha excesso em consequoncia de emprego 
de ftlrças além das ordlnarias~ · o . ministerio 
a resenLa-se na camara .. e diz : - Houve estas 
razões o .necessl ade, o augmento da força f~l 
tal~ a despeza õ tal,· peço-vos um bill da lndem
;nldada. -Qtu1nto ao8 · olllolaes para 1l força, só se 
póde pedir para o estado completo. Querer~\ o 
nobrA d•lputado que, quando ae redutiio as forças, 
se Ure o soldo aos officiaes que 89 demittão ' . 

Q SR. 0ARVALHO MOREIRA. : -Eu niio disse· 
semelhante cousa. 
. O Sn. MINISTRO · nA GMRRA. diz que seria 
contrario ' co.nstitulçiio que se demittissem otn• 
claes sem sentença coudemnatoria pasaad11 em 
julgado. · · · . 

Mo11tra que não é exacto que o mlnlsterlo da 
guerra tenha sempre pedido um augmentQ de 
credito : pelo contrario, tem bavldo decrotaoão de 

vem juatamente aqulllo quo se deve ter ge.sto ; 
Sendo & decrstaoiio de fundos para 15 mil praças 
do pret, e havendo as necessidndos reclallJildO o 
emprego de mais fúrça do que esta, tom sido a 
guarda nacio~ai chamada para destacamento, . tl 
não erl\ possntel sl\tlsfazer a esta emerganc1a 
com um destacamento pro fixado . . Chama nos Srs . 
deputados ~ presidentes de'- provinci11 que apol~o 
o miolaterJO na sustentaçao deste facto : r1unca 
R camara pOdo obter melhores esclarecimentos 
relativamente . a ad.missilo do que na presente 
s essão. (Apoiados . ) · 

UM& Voz : ...;.. E' uma grande vantagem I (Ri .. 
sadas.) 

o Sa. MiNts-rao DA GoERR.\: - Eu creio que . . •· o 
da parte de quem ftllla.. ( Apoiados : muito 
bam.) . · . . l 

Diz que se o sou antecessor niio cons snou 
estes f~ctos em sou relatorlo, ó porque quando 
elle o fez não tinha chegado ao seu conhecimento: 
talvez no correr deste exerololo haja tree mil 
guardas nacionaes dastaca!\os. . . 

R'lsponde ao Sr. C. Morelr$, que perguntou se 
as 
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· ainda estava na. oph1iãtl de que o recrutattlento 

era uma caçada burnnna, qüé lim homem pu· 
bllco quandn: pronuncia opiniões desta natureza 
.nma vllz, não poda separar-se dellas. .A sua 
convicção desd? que e1~trou para o sorv1ço das 

· elonal emquanto fór ·. o~ganisado pelo. meto por 
que tem sido .. Emquanlo c exercito não fôr 
moralisado, omquanto não_ concorrerem todos para 

·exercito naci"nal, que comprehonda. a grande 
mis,ão que tem de sntisfazer. Sendo esta a sua 
convie(ii'io, pede ao Sr. pre~idente q?tJ quand<? 
tiver occnsião dê para discussao úm prOJMto de le1 
sobre recrut&.ménto que o orador apresentou em 
1845. Poato este projecto não seja petfeito, põdo 
ser-vir de basé para uma. discllssào luminosà. 
Faz este pedido tambelll pnrquo ua falia do 
throno ést9 objectCl é uma. das l)speciaes recom· 
mandações. . . . . 

Para qtle se tenha um exercito, a~o ~ssen<no.l· 
mente necessarías du.as consa.s: a l'tmetra é uma 

oa le\ de -rocrnt.a,l\ento, e a segun 1\ uma. e 
jltsta de promoçõtJs; setn uma lt~l de recrut~mento, 
e sem uma .lei ~de promoções, o éxor.cito nao l)ôde 
conaiderar·so um exetcilQ no ~ozo d()s direito~ 
quo pe a. cotHI t ur ao per ence aos o Cl es, 
dir.eitos que pertencem a todos os c.idadãos uo 
tributo de sungue e nâ defesa do pa•z. 

Existindo nn casa uma pr<Jpoata do . . . ~ - . 
cutlda, e que se mandou a uma commissão, pede 
igualmente que s~ coubér . 110 ~ampo . se ~onolua 
esta obra para íehc\tar o e~erclto do Btf1Zll: 

Pede 110 Sr. Carvalho Moreira que ntl1l S~Jtl tão 
acr'l a respaíto do supremo .trlbupn.l militar, que 
não 1nerece o nome de excresr.nmclll~ Um tr\t>nnal 
onde so tonh1io gCHeraes encanucldos . no serviço 
da pntl'ia, que têm por multas vezes derramado 
aeu sn"gue, que auxlll~o oonacienctosRmcnta o 
gtlvat·no, q1\e t·azem e.qull\o que por le\ se acha 
consignadt•, ptl_roce que não serâ :uma exe• esconola·• 

tuCiiin:\.1: toferiB·InO à organi;Qil\l ãeelu c.or'po. 
O Su. MINISTRO DA GfJ~RRA. osl.t\ c!.Jnvaucldo que 

em prosunca dn constltuiçi\o niio õtle rA·àxl:>tlr 
um t' \1111\ urgnu SI\ o ét;tnn e~Jto. t : mna o o
leito estA ein au uãl) tel' fdto luis (llllllogas: qu:~t~l 
todos o?! mlnisttuR tôn1 inais nu lllRII«Ill ropreaentRdn 
a este res~~tJlto, e o o\'a<lor quando ostove uHium
n•eHte . tJO minlsterlo rea,;nhecou .nilo 146 o. neàe!4-
slllat.lo rta . dar umn lei apl'oprlnda e om hnrmonla 
coU\ tl conlltltnlçl\o. 1\o constJiho supremo 1n\\\lar, 
como J•JmlliY '' mala do reformar os pruaesMtiB 
milltarus, porque n"') é po11alve\ QUiJ . liiJ R•lolllo 
acttuü, n!l prcsonoa d1\ leRislaçilo 1)\vll·crlmlnal, 
possa sublllstlr em toda ll leglslaç•lo mUltar a 
ptma ullhn.a •. Julga neoeasi\rlo um oodlgo de 
proce~so arlmlnal, e um ~odlgo penal mUltar ; 
é pur lato esh\ resolvido a <hlr an1leiuumto a um 
trnbalho a e,tll respoito, que oat' encetado. 

lllstn ootrvenohh-1 qne t'B !balas que . o BrazH 
aoft"re nilo provém sentlo do que RR leis regula
mentnrest que ~s \e\s oxl11tentes '!ilo estão em 
perfettn . narnHlnu' com a .ooustitul~ao do estado; 
emquunto harmontsarem tlS leis regula-

' a 11n 1 i - -
bnel'tranquillldada, não póda hRV'er ordem. 

Tontlo salisfeito á~ interpellações do St. 0Rrvalho 
Müreh·a, oproveita·11e da ócoa!lião para dllr·lh'1 
nma resposta muH.o suaointa relativamente num 
ponto político. Desdé quando se crêa um minlsterio 
solida.rlo. desde quando utn presidente do conselho 
de lnlnistros declara qual é o progr!ltntnã da 
at.lmlnlstraçlio, os homens que fazem parte desse 
gabinete não tt\m QUtra. polltiua do que a n\ani~ 
testada pelo ohefa do gabiu1.1te. (ApoiaJos.) 
. UM Sa; D.II:PUTADO :-MIIà sempre á bom que 
t()dps faHem. 

U11u Vo:z:-Para que pesquizar o passado t 
o SR. MlNISTM DA. GuERRA :-Se niio tem lugar 

pe~quizar o psssl\do, porque constantemente pes
quizão o passado? O paiz . não ganha nada dom 
isto erde collaidéràvehnente. ltstou 
~e o ga mete der fiel oaxecução !\() rrogránnna 
quo seu chefe tem apreseatRdo, o pafz, nii.O ditei 
que seja muito feliz,· mas deve. ganhar alguma · 
cousa~ · 

re o no t·e e pu ,'l o que · nao ·me encan-ego 
de . responder â terceira · parte do $eu dlscur&o 
i'r.latlvatnente. ao nobre pre "ident.e do conselho, 
porque e mmto provavel que elle venha logo ; 
se nR.o vier, responderá em outra occasião. 

O Sa. lo SzoasTA.axo declara que está sobre a 
niesa, e v.s.i a imprimir, o. parecer da 2a com. · 
missão da orçamento RObre os · ministerios do hn· 
pei'ío, ju.stiça e estrnngeh·os. · 

O Sr. :Pai•u.nh.o.s pede ao Sr. )'residente que 
lh{l. permitta que, prevalecendo-se dos estylos. da 
cas~. e se uindo o e:x:ern lo do Sr. de ut do or 

ergtpe qu·e .hor.tem a.llou, an tea de entrar na 
óttieln do dia faça a.lgun1as observaçõe~ em res':" 
posta a discUI'S•)~ proferidos na casa, já . para. 
repellir accusaçõea ue têin sido díri ídàa contra 
~s que se oppuz(u:ao .ao ga ne e e e ~ ato, 
Jâ par!l deftnir a conducta que pret~mde segulr 
em r~lação ao novp mlniaLarSo. 

Foi o orndot· um dos que entenderão ue a eausa 
· · . . · a a camara, . 

e as circumstanell\s urgentea do pQiz, impunhiio 
o dtiV'ei' rigoroso de_ .nogar um voto d~ adhesão 
ao Rablfiato de 8 de Março, aindA mesmo depois 
ds modlfleaçilo que aotrreu om 14 de Maio; tol 
mesmo ·além de alguns de seus collegas. ·O orador 
entendeu que . os actos pratiàadoa por essa mlnia· 
~erlo antes e depois da abertura dss camaras, · 
que a sua org~nisaÇào, em que enxergava e\emant~ 
contra rins 'ztw · mais oedo ou mais tarde dovlão 
en~rar em luta, l!rão. motiv.os mala que aufftoientes 
para fundamentar o ile11 voto de opposf~ão dquello 

·~ 

gahlnote:--A _toleranula e a justi9!l n_ito a~tiio au· 
Jeita!l 1\s varinções da politica. e não podem 
con~~i1.11h'o progtl\ullno. polltlc,, de um Rablnete-. 
DiA~Jurllo .•nahH-0 R'tbin•Jte ptometta me11oa do 
dtl \'o, porquo niio póda diztlr que tolera todas as 
gat'autl11R e direitos qtti! a coustltulçfio astllbeltlce, 
O "l'U UtlYtlr ret~Jlàltal-ofl e protllg~Jl·08 pelos melo!! 
qutl t\tt loiidlloultito. Jt\ sa vê pois que a opposioão 
au CtJZ 1\o mloletorhl u nlio t\ justl~a a i\ toleranolt\ 1 
como ao dlll~e; Nenhum honlem eul\salo pôde 
ropeHir. ntn mlnistetlô quo !!ltl pl'Oponbll a ser · 
motlerad(l, e prometta fazer j uslll)l\ a todos sem 
disllnoqtio, sem :1ttander a côras . polltloas. u 
gabinete actu~l tlllllbetn pr~'metto ser moderado, 
tatnl>Eml pretsude por tttllà polltlca sâbla · e pru· 
dente, noahnar a irritnçiio doii anlmos, para que 

· e\lt~s se ttnão, se dõm à8 mi\os para satnr o 
pniz dos males que de longa data o inflrmão, e 
qiul o podem perdor. Entr&ti.mto o . orador e 
aqu~lle~ que .se op uzerào ao gabinete paSáado . 

a convloção e desinteresse, porque . vêm no mi· 
'!listado nc~ua.l . os . representantes ~enuinos ~as 
1dàas e prworpiOs do 1udv a que pertence (apor.a· 
dos), porque enoontra no gaoineta actual homo
geneidade de prtncipios, unidade de vistas, e por 
consoquenciu toda a illustraçilo e eapa.oldade ne~ 
01\S'll\1'\a para satisfí1Zer as necessidades publicas, 
e ()U.e constituem o paato dQquelles a cujo Iad9 
portonoe o otador. Nem proóedem contra o orador 
a sens nlliados, os roparos quà h ontem fez o Sr • 
deput.ado por 8et•gipe. Não . ha oontradla<Ji'to entre 
aq11olles Clllé ae . oppu~&râo AO gablne~e . de· 4 d& · 
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Maio a aq:uelles que hoje sustentão o · actual 
e.bi~ete, porque oelle se achã.o dous ministros 

~ue pertencerão uo ministério de 14 de Mnio, e uni 
respel.tavel. membro que entõ.ó pP.rton~la. â camarn; e 

· nate de 14 de Maio .porque, não comprehendenJi> 
a tolerancia desses Sra . . deputados, sa · oppuzerão · 

·é dissolução da camara .dos deputados. A tola· 
.rancla traduzia -se pela dissolução ·da cama'ra. 

· · . s o que quer a · tzer a olei'an.:~.la 

parte o Sr. ministro da justioa. Quando membro. 
da c~amara, S. Ex. bem como um distlncto deput~do 

·· ·por Mina~·. dlvergta dfJ orador e seúl! alllndos 
quanto ao gabinete de 2 de Março. Então S. Ex. 
enoaravu diversamente as necessidades do paiz ; 
elle formava llo mlnisterio de 14 de Maio um 
juizo di vers(l doquelle que o orador e .seus alltados 
formavão ; S. Ex. espérava qtie aqualle mlulsterlo 
cnrrecpondease ·és viGlilli, e seguisse os prlncl· 
pios de seus antigos alllados, e por leso o:i não 
pOde acompnnhar na ôppoeloi'IO que se fnzla. áquolltl 
mlniE~terlo, · illudio·ao .mesmo · a ponto de suppOr 
quo a çama.ra ni\o ·estava compacta~ e . que oa dl· 
versoiJ urupos nil> se podeddo concll1ar, €1 aa 
dlvergenclaa sobre li altuaoilo dc1 palz aubslstlrlilo. · 
Jâ se vê pois que a couaa da dlver eucla ontre 

• a Ql\, quau o mem ru 1\ 
cam~ra, e seus antigos allladoa, era paaaagulra 
~apo•odos) : não aeasntavo sobro pr\nQiploil ; era 
toi:la rolatl v a ao j ulzo que seu a ollla•ió& formavilo 
do ualniBterlo de ent4o. (Apoiados.) · 

Hole parece bem · conhecida a tolerancfa qual 
_a t.lnftilo na mente, no coraQilo de algun:\1 oenhtn'es. 
Ve'a se o .Prooédlmeuto que tem tido para com 
o Sr. Maranbo porque esse Sr. deputado divergio 
pelos motivos jã exp,,atos, de um grande numero 
de seus amigos poUUcos em frente do gabinete 
de 14 de Maio. Entendem alguns senhores que 
um · · 

c P os e d!lsejos de · seus amigos politioos, a 
satisfazer as necessidades publicas i elle entendia 
que se ioterpretavão tnal os actos praticados por 
a9uelle gablneté, . e que devi!io ter uma expllcaQão 
~·vdersa. Mas 86 pqr l11so entendem os Sra. depu· 
~a os . da ext.rama esquérda qlle o Sr. Marlnbo 
l~1mals se deviá unil' oom o orador e·seu1:1 a\llndos. 
E.s como. praticamente entendem n. tolorancla. 
A anda ouus i. acousa•l:le alguns lilembros do_ g1\bl· . 

desses Sra •. depubdos, e por isso é que têm 
de~ agradado, · qlier a Utn llldO . . desta · camara, 
·qUer a certo~ membros da camara vitalicia as· 

. · , · . • r a, e preVISJ\O · 
do . s~ . . presidente do c_oriselho.. Pór•{UO .é que 
o chamão vi~ionario? Porque é que se diz que 
elle é terronsta 't Porque do suas · palavras se 
conclue que nã•> julga convlnhavel a tão desejada 
dissolução da camara : porque encara · diveraa.:. 
ménte _as circumstancilis actuaes do pa\z. Quem 
é . que accusa o Sr. · pt·osidente do · conselho da 
terrorista, de ox!lgoradu em !leus recaio!! 1 A.quelles 
mssmos que ha bnm pouco ttJmpo dizião, pelo 

. orgíio de · sua imprensa, I)Uo . o imperio estava 
rt:lituzido a Ulll nadavor I Estns é que eriio c>S ter· 
roristas mus e·- • -
os meios consn~uir o poder. · 

. O Sr •. deputado por Sergipe analysnndo a cir· 
eular do gabinete nctualiirigida nos seus délEi~üiílos 
nn~ provincias1 rfillniféBtando·lhos as suas _inten
ções, e a norma que de~iao seguir na gestão 
dos negocios publicas , apresentnu UUl tr,>cho . · 
des!la circular para demonstrar que o. mlnisterlo 
aotual niio pratiel\va aqulllo que ptomettia, e 
qu6 ós factos ião &ando contradictortoa com us 
palavras do gabinete. O trecho citado foi aquellé 
em que o mlnisterlo reoommenda aos seue del-é· 
gados que com energia a prudencia procurem 
nttenuar os effeitos que provêm e j)Ode_m provir 
dos defeitos da legislação actual. Ora, o que ha 

. àqul de consuraveU O ministerlo actual tem 
dl~o mal"' de uma vez, e um Sr. deputadu pelo 

tl'luitos d11feltoa, dà · ab&rta · l\OR .RbUsOil, e por 
laao convém· reformal·B.. So o mluisturlo . e!ltt\ 

.. convencido -de que a leRlalaono aotuel, espeuial· 
mente . a lel de 8 de Dezembro de 1841, pelo . 
urbltrio que contate aos ttgentea do potier, dt\ 

· lugar a ubili!oa; que muito é quo elle recomm13nde 
· ~ t1eua dolegndoa qu•1 com prutleuolli, mas pru · 

· deliula elftc,,z, procurem attanuar os effeltos da 
lel, e evitar 08 8bU8081 9800lben.dó bOffi0118 DIOde• 
rados, clrllunuspootoa, o. do worultdod(t · par11 na · 
ourg'l:J: porttuu &\Indo 11 lol bem ~~xcuutrult' póda 
traazar, llt>ntlo boM, &&o monos ul\o nu\iJ& .:tlaul· 

. tadoa t Nilo vá que eatll troohu di& lllrllular lmpol'te 
o . n1ysttlrlo · J,, Eaphlnge, e ao importll, o orador 
orê quo o tem doolfrauio. . . · . 

. ~~~--- -----
0 81\. PAIU.Hnos nllo receia qu~ aconteoa o que 

auunteoou á l~ttpll\nge dll tabula, e qtto de raiva se 
prt~uipite tlo monLo, e quebre a oalleoa • . 

O orador . ujlo póda deixar de adullrar o pro· 
cecJimento daquelles que acr.usão a elle e a seu~ 
nlllados de ·· energumenos e exaltados, . qnando · 
todos 011 dias provoci\o a' · walorlu d" onmartl_, 
lanoan.do· lhes as mais grav11s imputações. Orê 
q\le é. battttmtameute notavel n dllfereuça entrl} C? . 
procedimento daquelles qua se dizem . moderados 
e daqualle!l qull erão aco.:tsados t.le exaltados. 
~r a· h · . · s - o · 

da oamara dos dl:lputados que estão dando exéan· 
·pios de modut'llQi.iO aos velhoH do senado. . 

Accttsavn-sa a ·maioria da cnmara doa depu· 
dos porque queria lmpór a corOa · um novo 

ga.binate , e . entretanto alguns senadores . Lên~ 
tambem como . queddo impOr . a dissolução .da 
camara. dos dep\itados ; crê .mesmo que s_a chegou 
a Ri.hlUsar os membros do gabinete de H de M:t\io de 
traltlores i\ ooa·óti por · nilo terem no<mselhado estu 
IDQdldn que fazia parte ~O prog~amma da tolorancla: 

· O orudor oiio pód~ deixar de recordar um 
facto. . , · .. . 

Qnauuo em 1846 se déu ~ dive~gencia entre os 
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" buirão para os successos de 188L Ot·a, se o 
orador qui~esse confrontar o . procedimento desse 
aonador .actualmente com suas pa!avrils, com os 
conselhos que elle dava aos seus amigos; . se o 
orador quizesse confrontar a época actual com 
a de 1830, quer em relação ao estado interno, 
quer em . relação aos aconteclmeutos dá Európá, 
se orndor mettesse tambem em conta · a celebre 
theorill da monarchia real . e monarchia péssoal, 
que illacões não poderia. tirar contra oste nobre 
senador! Entretanto nii~ o fará: cita o facto, 

Ainda insistirê. sobro o desejo da dissolução As palavras do ·Sr. · presidente do conselho, 
dfl camara, porque era · o de~ejo cordial dos que têm sido tão •invocaaas em apoio da opinião 
Srs. deputados do outro lado da camara. dos Sra. deputados do outro lado, .têm uma 

uaes aa razões or ue a amara de ia ititel i é · i · a. · · · 
ainda deve ser dissúhida ?. Porque proscreveu oonsel o ràõonhéce que a camara actusl foi eleita 
.a . polltica da tolerancia e da julitiça, porqu~ sern duvida óom muito . mais liberdade · pelas ga-
estava dividida em grupos .cujos interesses não rantlas que offetecé a lei de 19 .de Agosto, mas 
se odiiio cc.ncillar, e ortantQ não havia · ara aci . mesmo tem o diz · ue ainda existem defeitos 
e a ·um m n s er1.o posa ve , . e porque na men e na egts aç o se111 cUJa ré arma não se póde 
nao se póde · cons.lderar como expressão genuina affirmar . que esta camara tenha. a presumpção 
da. maioria real do paiz. . · .· ·· moral .de ser a expressão sincera do voto do palz, 

Quanto à primeira razão, de a camara ter Mas ·qual ó a Cllnliequencia que . se deve tirar . 
pro~crlpto a politica da tolerancia e da justiça, daqui 't Que .se dissoha a camara 't Setia andar 
crê ter dito bastante para poder afllrmar que em um circulo vicioso. A oonssquencla que se · 
quem diz que a maioria da camara proscreveu deve tirar ó que se reforme a legislaçiio, e que 
pelo seu ·procedimento para com o ministerio . se tire aos ageutos do poder a fttculdnde de abu
passado a justiça e a . tolerancla . é que proscreve sarem em détrhnanto da liberdade de voto; que 
o bom senso. . · · · se refo(mem as leia que, não otrerecendo garantia 

Quanto à exiatencla de grupos, o.s . Sre~ depu- . suffiolente a todos os partidos, torna a sua luta . 
· 'tados dnel\l já est&r ~onvene\dos de que suas violenta, e . lmmora\, · a faz ue elles não esp&rem 

----~·-A1speraneas se . desvaneee"'ão, porq . . .. . . , 
tião est~vlio dividid_os em principias, elles tln ão recorrào a todos os meios. Isto é que. é coiavê-
uma extstenciâ mutto .legitima e multo honrosa. . nle~te, e não a dissolução que pretendena alguns . 

· Quando sã apresenta-va &ntr.e a càm!lrn o o palz senhores para ostentaretrr a sua popularldl\de. 
· um mlni iiterio som prhlllip,Wlil-llt.&OBJ·, ·-Q.Ur8-Pa11'tJG.Hl. H--v--\M~Il&INH~H~)--1~--QiJ-.J-&W!Hfj~~~fiHJ&-----1 
qüerár sêg~ir uma polltlca especial em ca a urua Queiroz, respondendo · a outro do OearA, que re- . 
provinois, o que é de admirar que a cantara se oordêra 4 camara lls palavras com que o Sr. 
eptêsentasse dividida em grupos ? Pois por ven- Euzet.ici fulmlnêra em 184' a polltlca da couol• 
tura porque o partldo a que pertencem o or~dor · llnçdo1 dlsse . que as . suas . p•,lavrl\8 devilo ser 
e seus alllados era respeitado, attendldo, por entenaldas em relac;a:o 6 ápMa . em que elle as · 
e:r.emplo, 1111 pl'ovinoia de S. Paulo, na .de Minas, proferio, e qua aqulllo que em1844 era lnlpO&slvel, 
e em qualquer outra, .os mambros. deat11 partido, . bo{é nllo é ou pelo manos deve ser tentado ; que 
deputados por outras provlnolns, onde o tnlnls· · en tto havia dlv.,rgenolas profundas, e muito pro-
terlo amoaoava inverter a ordem de oouaaa nunoladaa entre oa .dou!l partidos t1m quo e11tt\ 
eatabtJleclda . no lntereseo do . seus adversarloa, dlvldlda . a nossa aooledaoia, s que porttlnto o 
ni\o tlnhilo direito de deaoonUar deaee mlnl~tterlo, accOrdo nao era. ontil:o posalvel. Mas qual ê a 
do aeparar .. se de. .seus am.lgos, para pedir um · dltrerenoa entre a época uctual e a da 1844 T Oomo 
mlnlaterlo quo ofl'er~coise gatilt\tlati a todos, e ê que oase accórdo entre os dona làdo\ da camara .. 
que tlveese um pensamento commutn com .todo . que representilo as opiniões diVergentes do palz, 
o partido .no lmperlo, em todas ali provliióhil 'I era lmposshel em 1844, o o nilo ê hoje T O Sr. 
Quando é que esses grupos deidrão de appa- . doputaao o explicou com bda .a franqueza : elle . 
reoor na · camara em uma ou outra evantllalidade 7 . disse que então seus · adversarlos sua teu tavão qua 
O orador !linda se recorda do que aoontéceu · a lei de 3 de Dezembro de 1841 oo!lt.lnha pontos 
em 1848 • . A elelçiio havia sido tetta no silanoio antl·oonstltuclooaae, era iooad~t de defeitos, a em 
doe tumultos e sob a liberdade turca · do deore~o ve~ de defender às liberdadss publicaa havia de 

I . . 

não appareceu tambem d!Yidida em · grupos? Não 
fez guerra ao gabinete de 25 de Marçó, que 
tinha concorrido para a sua eleição .T Não teve 
esse gabinete de renlinolar ao . poder' Porqua 

· nilo se pedio então a dissolução da camara ? · 
Orê portanto haver eatlsfaotoriamante explicado 

o . procedimento que teve a maioria da .oamara, 
de que fez e ainda faz pal·te, pnra com o minis~ 
terio de 14 de Maio ; e ter satlstuctoriamente 
respondido aos tnotivos que se têm npresentado 
para tirar f(lroa mor~l i\ catnata, e justitloar a 
suspirada medld!' da dls11oluoiio. 

. • ' . . I 
seus co·relig onarios sustentavil:o que aquella lei 
não s6 não continha disposiQões anti·oonstituclo
niles, como era muito apropriada à$ circui:nstanoias 
do paiz, e lndispensavel para manter a ordem . 
publica a a segurança individual. Hoje, porám, 
diz aquelle . Sr. deputado, uma dolorosa expe
rienclu tem mostrado que esta lei tem defeitos, 
nós hoje o recohhéoemóat, e portanto é posai Yel 
quo . cheguemos todos a um áooõrdo para reformar 
a lei. O orador não pôde deixar . de lWplaudir a 
con-versão do nobre . deputado, (IOrque . aprecia 
multo o aul(.illó qua o nobre deputado pôde prestar . 
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SESSÁ. O EM 21 DE JUNHO DE . 1~48 
para a refori:na da lei, porque eue· conhece todo vincia para atteudei:' aos melhoramentos moraes 
0 seu mecanismo .interno e. externo : applaude e materiaes que ella · reclama. Por outra parte o 
tambem, porque importando a conversão do nobre exercício curece de um chefe . activo, que todo se 
deputado uma justificaoão dos estadistas . qua per: . de~ique á sua inslruccão 6 ~isciplina. O bríga· 

ado em ue o orador se aéha oucos d tro Cal e vt a r stou extrao • · 
pàrtldos terão obLido um . riumpho tão Mmpteto dinarios aervlçlls, é Utt\ militar .muito intelliRente, 
e tão · prompto de suas idtias, cumo a contitlsào t! disciplinador, que ia, se não r(•stabelecendo, âo 
dos adYersarios de que .esta vão e1n erro, .e de que meuos fortalecendo a disciplina do · exercito. . . 

t·inci ioa · ue suateutava o · attído erãó ver- Para se vtlr .os abusos ue se têm coulmettido 
dadeiro:;. . · • no . to .can . e o u quan o ao exerct o, as a 

Para tnostrar a modificação que a~ suas con- referir o ex.traotdinal'io facto que os com mandantes 
vicções têm soffrido, declarou o Sr. Euzebio que · dos corpos obrigão seus ófficiaes contra e lei . a 
era iunigo Jas .assemblóas provinciaes; que a lei · terem certos fardilmt~ntos tlspàCiaês . . 
de 19 do Agosto .de 1846, um dos feitos de gloria Outro facto, soba•e que o orador chama a attenção 
da maíoria da camara, melhorou corisideraver· do Sr~ ministro, é a eidstent:ia das cabúa.s parti-
mente o nosso sy:gtoma eleitoral; Mncordou tam· culare!! dos corpos . . Os conselhos de administração · 
b&m que a lei de 3 de Dezembro. de 1841 em vez procurão restringir a. alimentação da.,; pra~;aa de 
de da!' garantia a ordem publica, e .aos cidadãos, · pret parà haver sobras, que constituem o fundo 

. se prestava pelo arbitrio que Mufere a conculc,,r das chamadas caixas. particulares. Nollas existem 
a opinião publica, e a perseguir os cidadiios. Já tres. quatro, cinco; ~té sei~ contos de réis, que 
se vê pois que os dous lados da ca01ara muito se . não se applicão em beneficio dos . corpos, mas 
têili appr · . · · . · · articulares dos com· 

Fez o Sr. Euzebio a historia . do estado de mandantes, e de alguns membros dease!i conselhos 
desorgauisação em qtul se achava o paiz .quando-- ~. administrativos. ~. -- - . . 
seus amigos subirão no poder em 19 de Setembro Do mappa appenso ao relatolio consta que temos 
de 1831. O orador não contasta os fa~tos que no sul 1, 0!6 guardas nacionaes, e ó possível que · 
citou, reconhece que a legislação devia então ser tenhamtJs alli foi'Qa superior : entretanto o {Jrador 
reformada no sentido de ullla hem entendida t~m in~onnaliões de que a força que. l~ temos 6 
centralisação. Mas muito~ desses maie~;~ er~o de- atada Inferior, pelo abuso que prat1cao os com~ 
vidos ao partido a que pe1·tence a maioria da mandantes de . empregarem os guàrdas nacionaes 
camara 1 Certamente que não: •Js dous lados po- no costeio de sua!! t~stancias; e de os rnandarem 
lltlcos om que . esté. dividido. o paiz se discrhni;. ao .estado Oriental buscar tropas, de modo que 
nârão ddpois do primeiro regimento do neto addi· as praças não estilo no serviço do paiz, e todavJa 
clonal, qne por um ucto que a posteridade ha de recebem seus vencimentos •. Se estes factos são 
.olhar com admtraçã(), não querendo forme.r as verdU:deiros, é sem duvida · que o exercito do. Rio 
màiorias artiflolaes, etn que falla um senador, Grande llo Sul reclama a mais .séria .attenção 
renunciou o poder. E. cnmo é que,_ subindô no do. goveruo. pelo estado em que se acha, e pela 

oder · os · obtlcos do. lado contra1·to ãquelle a missão que tem a preencher em qualquer emer· 

para mnnter· a ordem interna, e e en er o nosso uao l:i o exero\ • . , 
tarrltorio., os inte.resses e a dignidade da naQilo, recrutamento, mas não lhe pnrectl pos~ivel que . 
quundo sejào oftendidos por qualquer eventua· ·de um golp11 se dote o paiz cor:n todali as leis 
lldade. Judiflca tambem a. emenda da com· de que ello carece; é necessano começar pelas 

sao. . . · ~as~iol)._ _ _ _ 
Passando a fallar sobro o estado do nosso lavar a eft'eit~ todat~ . estas medidas qlile sãp al-: 

exercito1 pede ao Sr. ll_llnlstro que deolate se juiga tamente reclamadas pelas necei.isid~tdes pubhcas. 
couvenient•) que estoJàO reunldos eut uma só O que pois é convenionté, e ·se deve esperar do 
pessoa tto . Rio Grande do Sul os do\ls cargos, Sr. ·ministro da guerra, ê que elle attenue o 
civil e mtl!.tar. Paraola oooveniante que o j.>i.'esi· reot·utamento quan~o fór posslvel, e que, revenda 
dente da provlncla do S. lledro dão o e distrahisse as liu1truuçõeti quã regulão o recrutamento, con • 
oom o oommando do exerolto, . e - 100 dedicasse sultando a ax.per1enola, amvle o pe\\Q de um. (l\rda 
todo 1\0 conheohnonto dl\s nacessidRdes da pro· '}ue opprhne a populnoiio., 
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~62 SESSÃO EM 23. DE JUNHO DE 1848 
A · discussão fica adiada pela hora. 
A ordem do dia de 28 é a mesma, começando 

ás 11 horas a discussão da ·fixação dat1 forças de 
terra. 

PRESIDENCIA. DO SR· .VIOI:!i·PRESIDENTE MUNI~ :BARRETO 

· SuMMAaio.- Ex.pediente,.:._ Ordem do dia;--Gon• 
tinuaÇão da d~scuss(l_o da fi,xaç/J.o das (orças 
de terra. Polihca gera.l . Discuf'sos dos Srs. 
Coelho .Bastos, 1\feiJ·elles, Góes, . Paula Souza 
e Pe;·eim da Silva. 

A's 10 horas e 3/4. da manbii. abre·.se a sessão, 
lê-se e approva-se a acta da antecedente. · 

. En>EDIENTE 

Um officil) do Sr. miulstro da ·· fazenda, rémet· 
tendo o úllicio . do inspector da thesouraria· da 
proviucia .do Maranhão de 24 de Mato ultimo, 
acompanhado de uma representação da ~:~upariora 
do recolhimento de Nossa Senhora da Annunciaoil.o 
e Remedios, que pede a. isenção da decima de 
mão-morta para os pequenos predios que o mc'3mo . 
l'e!!olhimento possue.-A' commissão de fazenda. 

Outro do Sr. ministro dó !mperio, transmittindo 
a relação dos pdvileglóil qUe se têm até hoje 
concedido.-A quem fez a requisição • . 

Outro do Sr. ministro da guet·ra, que, em res· 
posta ao offioio desta .camara de. 8 do corrente. 
par.ticipa que na circular de 9 se p~ditã.o es.cla-

o objecto !.lo mesmo officlo, e qué logo que chegúem 
ã secretaria de estado a seu cargo se remeLterá .o 
mappa de que trata o referido · officio; ~Fica· â 
camara inteirada.• · . · · ·· · · . 

Outro do .Sr. deputado Ohichorro da Gama, 
· coütmunicando que por incommod.o de saude não 
póde comparecer.--Fica a c&mara inteirada. · 
. Remette·se á comlllissão de fazenda o requeri
mento de Zuferino Vieira Rodrigues, pedindo a 
eucampaçiio do rincão do Salcao. · 

Não hn mais expediente. 
Approvs-ae a redacçiio da resolnçào fixando e.s 

forças de rnar para o futuro annofinnnceiro, afim 
de ser enviada à camara dos Srs. senadores. 

O Sa: Jos~ DE As~Is faz algumas observações 
a respe1to do Jornal de Oommercio. . 

ORDEM DO ))IA 

Oontlnua a discussão da fixação de forças de 
terra. 

O Sr. o oelho :Bautoil , tendo a honra <le 
ser representante de uma das provlncias que ficão 

. ao norte do . rio do S. Franc1sco, que concorrem 
quaili ex~lusivilmenta para a orgsnisação do exer, 
ot to , nao póde deixar de tu mar parte nesta 
discussão para offéreoer a este respeito algumas 
cousideraçõe.a. · 

habitantes tlê um tão crescido uumero do recr~tas 
como tem dado, tendo havido ânnos de dar SOO, 
200 e nunca menos de 120. A regulal'·se pelo 
numero de recrutas que tem dado a provincia da 
?orahyba , và·se que o go"erno não está bem 
mformado, porque, qualr}uer que seja a opinião 
do gove1·no que sa aoha 1\ testa do paiz, é impos
sivel que pratlqua utu acto de iuiquidada despo· 

voando .u.ma provincia; Desejava que o governo 
mandasse alguem á Panhyba; alli já não ha 
quem ande pelas ruas da cidade,· a não serem os 
empreg11dos publicas, e .. aqu. elles a quem absoluta· 
monte se ni'in pôde. recrutar. Quem habitou a . ro• 
vmcta a a~a y a e cer a poca para r s, e 
a .conhece hoJe, pasma de vér que propriedades 
qne ?Utr'ora tt~lhiio valor tnuito crescido naquel\a 
pl'Ovtncia , hoJe estão arrendadas péla quarta 

o SR. APRIGIO:-Por causa da secca. 
. O Sa. CoELHo BAsTos::--E' porque a agricultura 
tem des11pparecido. · ·. · . 

Uma provincia como a da Parahyba, que dá um 
tiio crescido numero de recrutas. parece ao orador 
qu~ _estàvà uo_caso de !là !he fazer alguma con· 
cessao para actooar os seus males. Queixa·.se de 
qu·e, ttmdo-se. -votado lO:OOOS para umàobra de 
interusse .par~ a fazenda nacional, qual o cáes da . 
capital da Pat11hyba, não se deu dinheiro. Uma . . . . . -
nosso credit~ no e_xter_ior, que em todtlS as épocas 
tem dado nao equiVocas provas de sua ndhesão á 
monarr: :a, não deve ser tratada desta manaira; · 
tlre-se a ge~te p~ec~sa para o recrutamento, mas 
conceda-s o .fi. prov1_ncul. ·da. Pàrahya alguma c ousa, 
para que possa ,Jtzer--isto nos proveio da união, 
isto nos proveio do centro. (Apoiado$.) . Uma 
província que dà recrutnst que d•\ páo~brazilt 
que é 1:16 lembrada para ser .desfructada.... .· 

O Sa; PEIXoTo DE ALENOAR: ....... Quas( todas as 
~ no~e. · 

O Sa. OoELno BuTost- •••. em que posição 
pó de .. ser ella collocada Y · 

O or. sdor podia faz'!r mais algumas proposiçõ~s, 
mas tem receio de n~o ser bem entendido, e que 
se e 1g - s . s . o ao o a p e e e nr s 
para revolucic;~nar o _pai:.! .. Mas não perrriitta De os 
que do . alto · desta tnbuna o orador proftra outras 
pàlavras 9.ue !liio sejão em su~tentaçiio, da monnr· 
chia cons~ttu01onal represen~attva ~da 1~tegridade 
rlo · imperto. Ainda ha outra l}onstderaçao que lhe 
faz recéiar de avançar outras proposições, e é o 
estado da imprensa da província de Pernambuco . 
Pergunta ao Sr. ministro da guerra se á vista 
da cOilstitüição é permittido sustentar a dQutrina · 
da extin~ção da montii·chia . ~ntende qae a"iiber· 
da de da imprehéa .teà'Ciiul'limite, que não é licito 
ultr.apass~r. (Ap~&ados.) . Qua.nd() appnrece quem 
uo 1mper10 urgamse uma 1mpransa para proclawlll' 
um systema que não é aqualle que serve de basa 

·. ~ nossa or~aniilação social, é preciso que o 

que o s~n~do se compenetrasse ~a altura em que 
á constttutção o collocou. (A.po,ado.Y.) · 

o Sa. APRIGIO: .-. E' obrlgaoiio tambem da 
oall)ara. 

O Sa. CoELHo :SA.sTO~ queria · qua o senado 
gúardasse o .seu posto de honra, que se collooaese 
entre as facções e entre . as exigencias do poder, 
p11ra mostrar ao palz que é um verdadeiro corpo 
oonservador. . 

Desde que c:hegou o vapor passado, ~em prooil· 
rado nas dlscu~sõas daquella cam.ara se se tem . 
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-SESSÃO EM 23 DE -__ JUNHO DE 184R 
odem repercutir · na _ ~merica1 é precl~o que o 

Eoverno com anteoedencta esteJa preventdo p_ara 
neutralisar qunlque_r repercussao que possa appa. 
-recer. 

_Bastos. 
O .SR. CoELHO 

fazem . votos, e 
pelos lramt -- ._ _ _ r 
seja o senado -reformado. 

O Sa. GONÇALVEs MABTi~s : .-- Faz voto<J pela 
morte dos senadores. 

O Sa. CoELHo BASTos tno~tra que o senado pela 
maneira _por que eatã organisMo não pôde sat\R~ 
fazer nem aos verdadeiros manarchistas, ·porque 
elles não podem. querer uma ~ntldilde acima da 
corôa, nem aquelles que possao ter idéas demo
craticas, porque alli éxi8te uma especie de .aristo
cracia. 

meio te~mo; mem é bom p~ra os absolutistas, 
nem par!\ 9!:1' _exalt!ldos. 

O Sa; COELHO BAsTos esta. certo de 
sena ores ao · _e concor ar com a sua opmwo, 
se chegarem _a cónvEmcer-se d~ utilidade delta. 
o sa. VAscoNCELLos: -Se o negocio é de morrer, 

""' l . • . . . 

O SB.. OoELHO BAs·ros déclara que não é 
daquellés que querem que se acàbe éóin a v.ita~ 
llciedade do senado; quer que âquellês que tiverem 
assento no senado se garanta a sua vltttllciedade; 
mos deseja que de uma época em ·diante a 
nomonçiio e a duraÇão de ·um senador seja de 
ntua maneira que estejn a par das instituições 
monaroblco-constltuclonaes do nosso paiz • . Faz 
ardentes votos para que pelos meios legaas mar· 
cados na constituição se reforme .o senado, e até 
n~o se escusa de ~on:virlar todos os. seus concidQ·. 

ual prote!ltei, 

o sr. Mot:roues pedlo _ a palavra sobre a 
materln. que se discute, n!l.o para discorrer sobre 
ella, por isto que lhe faltão ·os conbeolmentos 
necf:lsearlos, mas. para declarar que presLa o seu 
voto a eeta proposta do governo, bem como a 
to_ d_ os aquellas que_ por ventura por elle fórern 
ilubmettidas ao Juizo tJ exame da camara, por · 
isto que tem no gabinete aoLual toda a oonflanoa; 
não_ só pelas pessoas de que se compõe, tomando 

cada um individualmente, como porque collecti va
mente representa o_s ptinciplos e as idéas que o 
oralior aprecia. -

_K1ses h•,men~, assim 

pe rsegaição, _.de rnàlevolencia, de · cahmtnia o do 
intrigas de todo o genero ; ora são denominados 
perturbadores da ot'<lem, ora são denominados 
re ublicanos · ora itiimi · 
narehia, guardando param e lho r occasião destrtiil·a, 
ora como inimigos de toda a ordem, anarchistas 
emfim. · . 

· O orador não quer trazer paro aqui os arestos, 
os motivos, as causas que derào lugar aos stf~cessos 
de 1831 ; mas como desde longos annos o partido 
a que pertence, os homens ma\s illustres•que o 
têtn sustentado, têm sido sempre apregoados como 
initnigos da realeza, u orador tocará neste facto 
par~& provar que ellm1 forão e são os priocipaes, os 
verdadeiros monarchistas que salvarão a realeza _ 
no momento do porlgo. Não quer nem justificar 

· · · - a o e 
1841, ma!:! o que é facto é que a monarchia quasi 
que desappf\receu então, e .. que não vio esses 
mooarchistae que hoje e ·desde muito tempo ín· · 

de republicanos ; -niio apparecerão dous campos 
üos qunés se distinguissem de um lodo os mo
narchistas sustentando a monarllbia · dec~hida, 

publicanos, e de outro os _chamados republicanos 
quesendo destruir a i.nónaréhla. Não vio senão 
um campo. e nellé 'lletavão todos os homens 
amigos . do seu paiz, da ordem e da& · monarchia 
constitucional. · 

Um atino depois . apparecerão dous grupos de 
homens e:x.ageratlos, quer de Ulilt~ opinião politica, 
quer de· outra; uns · proclama vão a repüblioa e os 
outro~ a restauração Os homens que sustentiio 
a opinião que o o.ràdor segue, e que e$tão no 
podar, uns com a força de suas opiniões e do . 
seu prestigio, outros coro as arame na tníio, como · 

- o c es e o a os, zer o_ en rar no aver a uns 
e .a uutros Elltlló moços desvairados, moços que 
ru'irJ tinhdo hasbnte c()nbecimento do. estado do 
palz, suppunbão que & !elicl'!ade da Estria estavu 

ao 
com o estado do paiz. Os monarchistas, que tinhê:o 
d•·sapparecldo no momf:lnLo do ·perigo, apparecerào 
então ~ara guerrear ll governo : todoll dons foriio 
destrtudos. Entt\o ésaes republicano~ o ~ue flzerão 't 
Guardàriio os lnfantes impt~riaes. Não ttnllão ellea 
toda a força do podor, não tinhào toda a força 
da opinião a seu favor, para, se fossen1 republl· 
cnnoK, entrtlgar esses meninos a seu pai? Foi o 
susLo da sua volta que os conteve, assim o pro• 
ohlmavllo aquelles que depois queriào a restau
raQ4o : mas a morte veio alli vi ar de~so susto 
tlnglndo, deases torrôroa da volta; e eutao porque 
esses republicanos quo tinhiio o poder e _ a · força 
não · arrtJdavão esses infantes, que não tinhão por 
si senão a opinião do seu p:liz, desse lad~ que. o 
omdor sustenta e jlue está no poder? E · as_s11n 
que antes de . moner esse illust!e mClnaroha es~ 
oreveu l\ esse h•>mem que havu& sustentado a 
ordem do paiz, o que foi denominado seillpre de 
anarcblsta e ·de republicano, dizendo ue lhe 
agra ee~a o er conserva o a cor a·so re a ca eça _e 
seu filho ~ Se esse chefe augusto;. se esse homem 
lmmortal, reconheceu que esse homem e que os . 
que o rodeavão Unh.ào conservado a corôa sob!" 
n ouboça do seu filho, como é que s.e _ autorlsao 
oa· o\ltrOI ll vlrt•m todo& OS diaS d1zer QUA - O 
p_Rrtldo do orador ó anl•tuiUador ila m_ ooaroh_ la? 
Nilo i quer a mooarobl.-. quar a oonatltulçilo quo 
ella nR~toeu no pai•• quer ordem com liberdade, 
porque 011 que 111 dnnomlulo oor~at .. ntanlenttl aml• 
go11 da orJttu!t pruulnt.llnd•, da Hb!lrdilllll quu boje 
roolamilo 1 ntlo refttloiutn qu11 na - TIHIIUlt& e. na 
R1111aia tambem · ha ordum. Nao 6 111Li\ a ordoau 
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mandl\ra abonar·lhos a passagem . . Rêetabiou o 

. orador li o}llOLa que lhe devia -pertencet, mas li 
resposta do respt!ctivo DlÍIIisti'O foi:-Que Iiào se 

.julgavaautorisado a a~on~r esta desp~za_ a qtiem 

Representou ao ministro brazilelro em Lorú.lre~= 
que, sendo eUe ol:ador empregado publíct~, .Podia· 
se·lhe abonar uma anno de ordenado, parttc1 anuo 
o ·tit' . - -. • . - -
deixaria de =:~pprovar esta conductíl.-Respondeu· 
se·lbe-que não havia nas instrucções potque se 

. regia a lllgação . artigo . algum quo a autorh;assse 
· a fazer sénuilhante despeza;;_Snccou o orador s.obre 
Joaquim ·candido So11res de Melrelles, e voltou 
para o Bràzil. · · · 

maneira nenhuma ao partido contrario, a menos 
ainda a al~um individuo que dlllle fizesse parte. 
Aproveitando-se dá ironia com quo fullavl\ o 
llflbre de utadu a · - - · -
da neohumn opposiçiio que essas aleições suffràrão, 
que ora por estar uns forugidos nvs mattos, outros 
encerrad,ls nas cadêas, disse: <( Nt!ssa occusiilo _ 
estava eu bf:IOI- tranquillo em Pariz. » Queria 
diz~Jr que, estando longo, não podi11 perturl>ar as 
elt~ições. _ · . - _ _ · _ 

Duvida que al_suns dos sau_s co-religionarlos 
politicos, que então f(1rão perseguidos, · soffràssen1 
de uma muueira uiais atroz e violenta. Sem. du· 

- _vida que muitos estiverão foragidos· plllas mattas, 
outro11 pernumecertio por longo tempo nas ca..tê.is ; 
mns ao menos Uohão- a - eonsülaçào de · dizer-; · 

· · · · a ·as e•s o pa1z, 
kl\ais .as leia da natureza nus davão :-.entretanto · 
elle orador, que nada f~:~z. qua para nada. con
correu, ignorando até o que se passava, como 

· -. e I ao 
chefe . de policia, .foi preso conio um bandido qüe 
do~me àS portas , dos ttJmplos, leVt\dO a UU:a 
fortal~z ''• _ll depms de ulgumss hora;; passado 

· para um navio prestas a fazer ·se . de vula, e qU!isi' 
éOU1 a roupa do corpo waudaJo para puiz ostran. 
geiro. N ·Jm .ao menos lho tlzenio a graça de 
insllrevot o seu n•1me.· na li11hA dos deportados : 
foi coU10 umll esteira velha lançada sobre o coovéz, 
p•lrque só depois, tllll um post-scri!ltttm · dtJ um · 
officio diril(ltln ao nos,tlO nlini~t1o tlln ,Li>boa, ê 
qu~ o então 8r. n1hu~:~tro dos nel(ooioll estriln· 

· geiros dizià: -Em ndditame11to ao meu offició rte 
tanto parttoipo a V. Ex. que nu Dúlt~ma ullcaslão 
foi Lambem o Dt. Jouquhn Candido Soares de 
Meirolles. · . 

Chtlglilldo a ·Lisboa, dirigio·Sê ao ministro bra
zileil·.o a . pedir·lhe sllccorros; uào senti o rico, niio 
levaudo .as algibtJira~ recbt!tldas de dinheiro, nem 
pilt'a it>sO teve ttlulpo, pois que apenas lhe tlerii.o 
SO hor.1s par li se pt'epai nr; mas o minl~tro bra· 

• · · . que nen uma ustrucvão havia 
recebido a respeito dallo. orador: . E . cüm ~?fiei to, 
o ruinii'lterio .da ordetn julgou que ~6 dtlviiio ro · 
cebor alli 11lgtim auxilio aquelles que por seus 
emp1•egos tivessem .oa•denado~; aos que não us 
tiuhào arbitrou tluas patacas por dia. 

O agente br11zilelro em LiRboa vendo a att'o· 
cidadu do ~overnú rela~ivament.e ao orndor, disse· 
lhe: ---DOu· lha tanto~ debaixo tia condição de que, 
se o ROVcrno não approva1' o que lhe entrego; o 
senhot· pugarâ.--Aoaitou; retirou·se para Pnriz : 
alli um de seus amigos et~oreveu·lbe, dizendo que 
tln.pão ordeo1 de regressar M Brazll, e o governo 

· Escapou·lbe· notar, que antes de partir disse-. 
lhe o .comrnandante do vaso q ué o transportãra . 

· para 'Lisboa-qu!;l . tinha ordtlm do goveruo .para · 
receber as familias doEI que ns quizessem levar.; 
-e então pedio,lhe elle ort;dor autorisação para 
levar dous de seus filhos, o que lhe foi concedido 

r. marquez e aranagu ; mas 01to dias• 
depois da sabida da fragata, o procurador delle 
orador nesta córte foi intimado pan pagar 6008 

· du -passagem -d11ssos - do tis filhos 1· ' ·AittiJg--mais·-- . -
1 • , . _ e 'l ue o . no,so in n s ro 

em T.Jisboa havia 1'e~1·eaentado ao governo que, 
haveudo alli chegado o orador s_em soccorro algum, 
désse o governo providencia a tal respeito. O ' . . . ~ . . -· . . 

- t • 
respondeu a esta representaç,io-CLue sendo o 
or1it1or professor . da academia das Bellàs-Artes, 
d•l .que tinha 8008 de ordei1ado, huuve~se elle 
ministro · de abouar este ordenado, .· descontando 
seis me.zes de licença sem ordenado co.m que se 
achavà desde o dia -2ó de Junho 11 .• ;;_O orador 
l~u1bra que Coi pl'eso no dili 80 dease mez ; que 
tlulta de costume, qu:1nllo la pa1·a a sua fazenda, 
pedir liceuçn sem ordenado ; e que .fóra dous 
dias anles de sua prisão que o ·mesmo ministro 
lho havia COIIcedhlo lilldnÇa por Stli8 mézes, sem 
ordenado ara· o o r • 
sua - azeuda, ni'io. susp~itando · que teria de ser 
deportado para !.isb.~a. . . .. · ··. 

Depols de . algumas censidernções !\cerca do . 
modo por ue se houve ·o overn · ~ 
o ora or cou mua: Eu suppunha qu -1 um homem 
na minha .posição, que softreu · calado tautlls 
violeuclas, tinha direito ao rüspeit<1 dos outros, 
não deviu ser aggredido por maneira itenbuma, 
prlncipnhnente q u:irido elle ·volta e t:alt\·se; Não 
ha úllla reclamaçiio -minha a nenhum mlui~o~terio, 
ptldindo rep u·nçito dns injustiQIIB atrozes dtJ que. 
fui victima; e um homom que · sotT•·e como eu 
uma perseguiçiio systtJtnatica, e do modo por qua 
acabo de rtlferlr,. quu Vtltn para esta camara, 
ondu tinha o direito commum a todos que têm a 
h~tltll de aqui . sentar·se e de . fuzer todas estas 
qllelxas que hoje faço, · e entretnnto por qu~tro 
ariiiOII esti vu calallo, nuucl\· rilU\'murel; nunca dJs!le 
nuda contra os meus adversarios, couha aquelles · 
q ne me P!' i'Bêgi.llrão I Um hometn tal dal'ia a alguem . 
o dirBito de iusultl\l·o púla maneira lllnis utroz 
coriiO fui nn se sã à() de sab bado ? •. ; Para soffrel ·O 
é .. preclso ser mais que christão ; eu . o .. soú 1 

gtaças a DouH, u'lãS llãü o sou a ponto de voltar ·· 
. . . • t~O--.---~n'Wmlll-----1 
sll6ncio.) ·. . · . . · . 

Nllssn sessão, Sr. presldonte; quan~o orava to 
· nobre duputado pelo 0Mrà, e que de1 . o apnr e· 
(Juu já reftid• dissl\. o iwbre deputado pelo Rio) 
Grande do Sul.., (O oradot· procura no Jornal • . 

0 Sa. F!!õllNANDES OHJ.VKS: -Ser~ a orde.m 
hnitl1u1a .? l)igu·o para poupar·lhe o tempo . de 
ltn· ••• ' 

6 Sn • . MEIRELI.n:s :- Como. o nobre deputado · 
repete, esot\Eio lt~r.;. . . · 

O Sa. JÓsl!l' nlli Assu~ :~E' bom ler o perlodo 
d1> discurso. 
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o sn. MEIRELLES :-Dlzla o Sr. José dEi Assis: 
a Era mngnl'fica a ordem que collocava todos. os 
adversarios fóra da luta eleitoral. ..• )) <c O Sa. 
FERNANDES CHAVES;- Era a mesma ordem que 

càmara dos_ deputados na o.ccllsião da dissolução. 
-0 SR. MEmELLES :--Nesse tempo el!ltava ·eu 
em Paris benl tranquHlo t- O SR. FERNANDES 

s :-Era a ordem da. sociedade hnttlana. » 
Sr. presidente, diz a constituição que são .cl· 

. dadiios brazUeiros todos os que no Brazll. tiverem 
nascido, . quer &ejão ingenuos ou libertos f que 
a lei será igual para todos, quer cast\gue, quer 
proteja ; que recompensar!\ em proporção dos 
merecimentos dE! cada um ; que todos os cidadãos 
podem ser admittidos aos cargos publicos civis, 
militares, etc., sem outra drtferença que n~o 
seja a dos. séus talentos e virtudes; que ficao 
abolidos . todos os privilegios que não forem 
essencialmente ligados ao~ ·cargos por utilidade 

ubllca. 
ro. se o O!! os que nascent no raz sao 

cidadãos, quer sejão ingenuos ou libertos ; se 
- --todo o cidRdão pótle ser admittido aos diverdzs, 

cargos da · nação sem o~tra differença que nao 
seja de seus talent:>s e . vutudes, se a lei é igu!ll 
para todos, quer proteJa, quer castigue.; se sao 
abolidos todos os privilegios, os '""privlleglos de 
casta, só susteutndos os que estao ligados aos 
cargos por utilidade publfca ; como, senhores, 
se proclama em boa fé h:litianismo no Brazil! 
Não se conhece pelo contrario mui palp&Tel· 
mente que o. que não quer o nobre deputado 
pelo Rio Grande, e os que com elle pensão. é a 
execução da constituição do paiz, feita no palz e 
p!ira o palz ? 

O S8. FEkNANDBB 0HAVES procura n•um aparte 
:icp . car o se pensame o, 1 ren -

pretaçiio que lhe dé. o orador. 
' O Ss. PRESIDENTE pede licença ao orador para 

illterrompel·o, e, dirigindo-se ao Sr. Fe!nandes 
Ohaveo1, diz em .voz pausada :-Tendo a d1scus~ão . 
marchado até agora coni cnlma e clroumspecoao, 
esta deixar~\ de existir se houvérem apartes: por. 
consequencia e.ll peço ao honrado deputado que 
Oli não dê .... (Apaiados.) 

O Sn. FB:nNANoEs CIU.VE!il :-Estou explicando 
o mt~u . pensamento. 
. Uh% Sn. DEPUTADO : - Peçl\ a palavra ·e res

ponda. · 
O SR. PnESlDENTE : ~Eu devo pugnar pela 

observanéla do re imento. A ratica da caia tem 
o era o os apartes ; mas ne~ a oncastào ou peço 

não só ao ho11rado deputado, mas a qual,tuer ~os 
Gutl•os sonhares, que deixem de os dar. (Mutto.Y 
apoiados , ) Declaro que, . usando da atttibuicão 
do regiment•J, hei de ·chamar ~ ordem aquelles 
que .contrariarem a disposição do . mesmo regi
mento que prohibe interromper o omdor •••.• 
(Apoiados.) · 

O Sa .• FERNANDES OtrA.'VES :-Só quiz Elxplicar o 
meu pensamento. . 

O Sa. PntS):DENTE: -Este~pensamento estã . . 
o honrado dep11tado pôde pedir a palavra e. ex· 
llllcar•ee. (Muitos apoiaclos. l O orador p6de 
continuar o seu dlt~curso. 

tiO&l'ílel~to os oida<iilos homens de oÓr que têm ~ · 
aeu tuvor o art. iOO, § i4, é que so obama sobre 
ellos deaoontlanoaa avJltantea, .1lngldos t~rtores do 
hlassaores aéreos, Inventados, urdidos e propalado• 
peil\ soberba, pela intriga, pol11 · perversidade, 
llola lguorancla presumpçosa. 

<Nada ha, Sr . . prosidente, po.ra um mulato de 
brio o de honra, de mais aviltante, de mais 

. ~65 
· ln~olente, de mais l~nobll, do quo .recelar-se, 
seJa sinceraménte, SOJa co.m · hypocris1a, que os 
cidfldaos homens de cõr (com ene'"gifl) se liguem 
a escravos . (apoiados, muito bem) para obterem 
a ui · · · - · 

·muito bem) sem revoluçõe!-1 de raças, sem mas
sacres (apoiados.; muito bem), como que os 
direitos qlle, como a todos os brazileiros, a con- .. 
stitill iio déu aos homens de cOr não st'l"ão mais 

o que · eu Qtentes para fazer a uns conter~se nos 
limite.s da obediência.... · 

o SR .. FERNANDES 0HAVES :-Tem onv&nenado 
minhas pillavras. ... · · · · · 

O St\ • . MB:IRELLEB :-.... e obrigar aquelles 
que os quizerem excluir do gremlo da sociedade 
de que fazem parte a serem justos e tolerantes, 
a executarem a constituição, que não foi feita · 
para .elles J3ÓS I (Apoiados.) Ved~ a força publ_ica 
em todos os tempo~ em que maos tem . estauo I 
E, ,CIJ!fltudo! eu não me .recordo senão de uma 

seus chefes e officlMs, que teve lugar nesse!! fa· · 
mosos b.atfl.lhões estrangeiros q~~- viu_r_ão protege~ 

·--a ···maepêndll•icía e liberdade do Brazil 11... · . 
Senhores, nem os actos da minha vida anterior 

a essa fsçanhosa ealumnla autorlsárão esta in
famia, nern a minhn condticta posterior justificou 
os calli.mniadotes. (Apoiados.) O conce.ito publico 
de que tenho a fortuna de gozar como medico 
ha perto dé 30 anilOs, a minha constante e nu
mei'osa cllnià!l1 exercida no interior das familias 
mais elévadas da sociedade, tanto oacionaas .como 
estrangeiras, entre as flimilias rnais honestas e 
tespeitaveis, protestiio _permanentemente . contra 
esta infalllia, que me qUJ~. irrogar o Sr. deputado. 
Membros da sila proprla familia, no q11~ ella tt3m de 
mais deliontlo e honesto repeliam essa InJUria que me 

. • . • ni . . . • 
epois dl! ter tratado da saude do imperador . e 

.. de su.as augn!\tas irmãs ; depois de official qa 
hnper1al Ordem do Oruzsiro, morcê que me conferto 
o mouarohll em remuneração de n~eus serviços : 
depois de eleito deputado .á assemblêa provincial 
do Rio de Janeiro pelos mesmos eleitore:~, cujos 
ouvidos a intriga que me ferlo procurou oons· 
purcar ; depois de eleito e reeleito pela provincia 
em que tive a fortuna de nascer para ter a subida 
honra de~ como sou representante, aentar·me . 
neste augusto recinto; eu não pensava, Sr. llrési· 
deDtt\ . que, de~ois de todos esses tactos, passados 
17 aunos, liogua hottvesse quo lambesse o vomito 
da calumnia •••• 

O Sa. l<"BRNANDBs CH'AVES :-Isto é quê ê par-

O Sn. MEIRELLES: - •••• e m'o eusphtse no 
rosto. Quanto ett me achava tão nlto, sentado no 
selo da l'epresentãoiio nacional, entre. os pndros 
conscriptos do paiz, é Uniíl cadeira curul ... Ntio, 
eu niio ·pensava. 

O Sa. Fs:RN.lNDES OnAvKs:-Eu lhe respon· 
deref, · 

O SR~ ME:lRELLEs: -Mas esse nobre deputado 
qui~ mostrar-me tnmbelll para quanto elle pres• 
tava; · eíle quiz · que eu não igQorasse que no . - - . 
no Rio Granda do Sul como juiz, na provincla 
da Parahyba do Norte como presidente, e na 
B"nda Orienta.i como encarregado de negoclos. ·. 
era olle sem re o mesmo homem. 
. Eu, Sr. presidente, vlo ima 1l aa umn a1 reo~so 
sompro aceitar o qua se diz do11 outros: duvado 
quasl aeatJpre de factos, por mala nutorleado" 
que oUea ae me apresentem, quando envolvem 
dt~zar aos outros ; aatou sempre desGonfiando que 
uito sola taso obra da malevolenoia o da oa
lumnia 'para denegrir,· e por isso replllo sempre .• 
E' neate proposlto que não qui~ da, oredlto aQ 
que ouvi ha mnlto tempo em prejulzo da honra 
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do nobre deputado ; nunca quiz prestar attenção 
a esses boatos, a esses ditos ; recusei sempre 
crêr ..•. 

0 Ss. FERNANDES ÜHAVES:-V. Ex. cÓnsente · 
que se !alie na minha honra? 

O SR. PRESIDENTE: -0 orador nada asseverou 
contra a honra do nobre deputado. 

O SR. MEIRELLEs:- .... ainda tendo em minha 
mão um documento que, se lhe désse o credito 
que outros lhe darião, poderia autorisar !llações 
contrarias á honra do nobre deputado. Mas eu 
não quero fazer uso desse documento. 

0 SR. FERNANDES ÜHAVES:-Peço-lhe que faça 
uso delle. 

O SR. MEIRELLEs:-Eu o remetterei ao nobre 
qeputado, A elle poderá vêr até onde elle lhe 
póde ser nocivo ou não, e mesmo se é verda
deiro. 

0 SR. FERNANDES ÜHAVES:-Faça O favor de 
apresentar esse documento. 

O SR. MEIRELLE~:-0 nobre deputa i o não me 
encarregue de semelhante missão, porque eu, no 
meu proposito de recusar credito a co usas que 
tendão a deprimir os outros, não sou facil em 
acreditar .... 

0 SR. FERNANDES ÜHAVES:-Faça USO delle, 
lê a-o na casa. 

VozEs:-Lêa, lêa. Peior é a insinuação. 
O SR. FERRAz:-Depois do que t11m dito, não 

não póde recusar-se a ler .... 
O SR. Jos:a: DE Assrs:-Está na rigorosa obri

gação de ler. 
0 SR. MEIRELLES: -Eu não iei se estou na 

rigorosa obrigaÇão ,de ler, porque esse facto não 
tem todo o cunho d~ veracidade q11e elle parece 
inculcar, e não quero ser eu que me encarregue 
de denegrir o nobre deputado. 

O SR. JosÉ DE Assrs:-Mas é documento of-
ficial T · 

0 SR. MEIRELLES:-Se eu vis~e O original, 
não teria tanta duvida de o fazer ; mas é uma 
cópia .... 

VozEs:-Lêa, lêa. 
O Sa. MEIRELLES' -.... e não sei atá onde 

uma cópia póde ser official. 
O SR. FERN.'-NDES ÜHAVEs:-Lêa essa mesma 

cópia. 
0 SR. MEIRELLES:-Eu já disse que a remet

teria ao nobre deputado para fazer della o uso 
que a sua discrição lhe dictasse. 

0 SR. FERNANDES ÜH.I.VES: -Estou lhe pedindo 
que lêa, e entendo que o nobre deputado está 
rigorosamente obrigado a ler. 

VozEs:-Lêa, lêa. 
O SR. MEtRELLEs:-Sr. presidente, se eu repito 

tantas vezes que sou mulato ...• 
O Ss. MouRA MAGALHÃES:-Acabe crJm este 

debate, Sr. Dr. Meirelles. 
O SR. MEIRELLE~ ·- .. ,. é não só porque não 

aceito a injuria que muitos suppoem inherente a 
esse fa~to natural, em que não tive parte, para o 
qual nao podia concorrer, como para fazer soar 
l?nge ~ mvralidad~, a philosophia, o verdadeiro 
liberalismo do patz, em que tivll a fortuna de 
nascer; é para que se saiba em todo o mundo 
q_ue se na _cla~se a mais elevada do paiz, a mais 
rwa, a ma1s 1llustrada, a que tem em suas mãos 
o poder e dirige a força publica, ha um ou 
outro Pedro Chaves, o resto é composto todo de 
homens que só reconhecem o& talentos e as 
virtudes. (Apoiados.) 

0 SR. FERNANDES ÜH.lVES:-Não lhe respondo 
porque níl:o ouvi bem, mas o Jo!'nal ha de 
publicar .... 

UMA Vuz:-0 Sr. presidente devia ter chamado 
o orador á ordem. 

O Sa. PRIISIDENTE:-Não ouvi palavras que 
autorisem essa reclamação. 

0 SR. FERNANDES ÜHAVES:-0 Sr. presidente 
do conselho gosta destas discussões ? 

0 SR. PRESIDENTE DO CoNSELHO faz s!gnal 
negativo. 

0 SR . PRESIDENTE:-Tem a palavra O Sr. 
Góes. 

o Sr. G-6e,:-Sr. presidente, em má occasião 
venho occupar esta tribuna. A camara como que 
está impressionada depois que acaba de ou vir o 
discurso do nobre deputado por Minas, como que 
está profundamente affectada quando no recinto 
dos escolhidos do povo apparece a discussão 
trazida a um ponto tal como a que acabamos de 
observar. (Apoiados.) 

Sr. presidente, deputado novo, homem que 
apenas agora começa a sua vida politica, eu 
lamento de vêr o espectaculo que agora vamos 
apresentando ante o paiz (apoiado~), ante o 
mundo ci vilisado. 

UMA Voz:-0 partindo isso da maioria. 
O SR. GóEs:-Eu peço encarecidamente ao Sr. 

presidente do conselho e a seus nobres collegas 
q11e se ponhão á testa da camara, da sua maio
ria, que fação para que se arripie deeta cs.rreira. 
(Apoiados.) 

O SR. URBANO:-Mas o que fez a maioria? 
o SR. GóES: -Eu sinto-me embnraçado' eu 

sinto mesmo difficuldade em exprimir-me, temo 
que qaalquer palavra que haja de enunciar seja 
tomada tal vez como o foi o simples aparte do 
nobre deputado pela província do Rio Grande do 
Sul. Senhores, eu pertenço a um lado político do 
meu paiz, nesse laào existem muitos dos homens 
sobre que o nobre deputado pareceu lançar um 
certo estigma .... mas nesse hdo ha muita to
lerancia; esse lado polit!co a que tenho a honra 
de pertencer conhece perfeitamente a constituição, 
senhores ; esse lado político não nutre aquellaa 
idéas perigosas, permitta-se-me a expressão, que 
parecêrã(J ser lançadas na casa. (Apoiados,) Peço 
pois novamente ao Sr. presidente do conselho, 
veterano na ·carreira parlamentar do no~so paiz, 
em quem reconheço um fundo de probidade a toda 
a prova, que se ponh~ á testa da camara, que a 
dirija, afim de que apartemos daqui as discuseões 
azedas, afim de que tratemos dos melhoramentos 
reaes e p·>sitivos que o pRjz reelama, que o paiz 
instantemente pede. 

Tem-se argumentado aqui com o exemplo do 
senado. Com effeito, senhores, eu lamento que ·o 
senado, composto dos anciãos da patria, de homens 
que têm prestado immensos serviços ao paiz, se 
tenha deslisado uma ott outra vez com certas 
expressões. Mas, perguntarei eu, por este motivo 
devemos seguir o exemplo do senado 1 Niio, se
nhores ; convém que nos coA servem )S na orbita 
dos nossos deveres, e direi como o nobre deputado 
pela Parahyba:-se no senado ha discu·ssões azedas, 
nós devemos responder-lhe com medidas adequadas 
ás necessidades publicas.-Responderemos assim 
cabalmente, e assim evitaremos de sobre nós 
estes apodos, estas injurias que frequentemente 
apparecem. 

Feit:ls estas observações, o orador entra na 
mataria em discuesão, começando por chamar a 
attenção do Sr. ministro da guerra sobre o estado 
do exercito, que entende precisar de uma reforma 
radical para poder ser convenientemente empregado 
quando seja necessario, pois que o seu estado é 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1522- PÃjgina 6 de 10 

SESSÃO ~M !3 DE · JUNHO DE 1848 267· 

'·· . guerra civil no Rio Grande~ que era a desculpa 
para empregar constantemente a guarda nacion>1i ; 
couvêm que esta seja alliviada desse onus. · O 
orador· aponta. o que a este respeito acontece niL 
sua província, u Bahia, onde a guarda nacio· 
nal está constuntemente · servindo e gratuita-
mente. . · 

Depois de chamar a attenção do Sr . . ministro 
para o estado de completo 'abandono em que se 
achão as importautes fortificações daquella pro· 
vinEia, o orador passu. a Ít).zer alguma_!; conside-

ou de visita ; ainda pesa sobre a nossa navega.
ç~o o bíll de 8 de Agosto de 184õ: os governos 
da França e de Portugal bem ao menos retlrl\rão 
as instrucçõe$ que deriio aos seus cruzadores. A 
este respeito cita o facto, que considera esconda· 
loso, do aprisionamento do brigue Miquelina, e 
pede ao Sr. ministro que . tome esse facto em 
co-nsideração, bem como .outros ·de igual naturez11 

.. que frequentemente succedem. 
. Se com os gabinetes europêos 'as relações do 

Br!lz.il estão nesse. pá, não se aohão ellas oR 

extensão extraordinarla. Pensa portanto que o 
governo quê se colloouse à frente do palz, e 

f
tlrataase de acalmar os esplritus, oonolllial· oa, 
aria em verde&de um sorvlço extraot·dinorló, e 

que em vez de recelar a repércusailo dos movi· . 
mantos e'-ropéoa, ao contrario devia esparar que 
es,ea movimentos da Europa nilo tlvaaaem repara 
~use4o perniciosa, fatlll ao nosso paiz. Mas, so o go· 

. verno deixar de comprehender a su.a:mlssilo de paz, 
a uua missão de justloa e toleranoia, terà o aea
gosto de . aloar a guerra oi'Yil uo interior do pah:, 
e de ver multas. das estrellas que orniio a 

coroa do Brazil talvez separarem-se, talvez per-
derem-se. . 

o orador vê' muitos .elementos accumulados, 
que a meação uma explosão . terrível. Aindà ha 
pouco um Sr. dep"Utado pela Parahyba expóz o . 

das . provincias do n~rte i, vê em alguns outros 
pontos que não ha .JUstsça, não ha tolerancia, 

.que se.c_?nserva .o paiz dividido, é~que as_nossas 

ditando profundamente (apoiados), porque se tem 
perdido a fé, a confiança. . . 

O Sr. pràiiidente do conselho tem proclamado 
uma .Politicil que, Sf!~ fól' segU.idR com tin~, pru
deucta e . modettlçao, podarA trazer ao pa1z bane
fitos resultados ; mas sé n biuideita hasteada por 

·S. Ex., bandeira a que o orador dará o nome de__, 
bandeira da reforma,-fOr levada. com precipitação 
e leviandade, o governo arrisca muito. Assim 
como chamara impolitico, imprudente, pernicioso, 
~ governo quo se. opponha ai'J movimento d11S 
sdéas do rr' resso social; tambem chatnarâ 
evtnno e prectpita o o g~verno, que não com· 

prehendendo bem as necesstd&des publicas, queira 
tudo re~orm.ar, sem olhar para o ~empo e para 
a expenenc1a, que são os verdadetros reforma· 

ores. 
A primeira necessidade qué vê no paiz é que 

se mandem para as províncias administrar justiça 
hom_ens que vão seguir fielmente a coristituiç~o, 

e dos partidos, opprlniir os seus oontrarios, e 
fa~er-se eleger deputados e senadores, . o li levar 
oommi11sào. para outros serem eleitos; que .se 
mandem para chefes de policia homens . que 
poasão seguir a politii:a proclamada pelo ministerio, 
nfim de que os factos venbão confirmar esta 
politica, e · niio fique olla. ew · &~ala.vras. Se ·o 
min{sterio confirmar as . suas palavras pelos 
fac toM, pôde contar com o apoio do, orador .; mas 
se elle s.e deslisar de seus deveres, e apenas ao 
limitar a beltoe. pr~gp,mmas nesta tribuna, o 

. ·. Parece-lhe iucontest.avel que em todo o hnperio 
lavra um descontentamento geral: o · lavrador, 
o commerciante, o industrioso . que habitão as 

· ruvinclas do norte ·todos se mostrão descon• 
tentes, todos 1zem qU.é s men e à c rte .. que 
goza dos beneficios do systemG representativo, e 
que as provinoias estão eaquecidas ; que o 
go\'erno nã'l . cura de suas necessidades, e aJ>enas 
se lembra dellas quando nomêa presidentes .ad hoc, 
quando manda .ohetes de policia, 6 não tratR de 
provar suas necessidades. . · 
.· Se o orador estuda a sorte <f ··s partidos poli· 

tloos no paiz, e · os observa em todos os seus 
a c los e caracteres, convence· se de uma triste 
verdade, e ~ quo todos elles . quando estão no . 

. poder têm uma linguagem, e têm outra quando . 
estão fóra delle. Não será exagerado se disser com 

· um11 notabilidade da tribuna lranceza que nossos . 
· males crescem de anno em anno, da ministerio em 
· mioisterio. .. · . · 

Parece•lbe que o melhorprogl·amapa para Q!Jal· 
quer admlni~:~Lração . publico é segmr fielmente a 
constituição à o acto addicional, e qtte as idéas 

:de reforma do senado, · e outras que se vão ulti• 
' · n-o odert\õ roduzir 

I grailde!i vantagens, principalmente na época aotual. 
. Não considera que . o paiz esteja no oaso de 
! receber tantQB mudanças: está convencido de que 
; o senado tem preatado immensos serviços ; . ó alli 
' o lugar onde estilo reunidns todas as lllustrações, 
1 todos os homens qUA não estilo suspeitos .diante 
:do palz e da uloll&rllhio: estt\ certo de que nas 
:épocas mola perigosas o senado multo tem servido: . 
! e que comó se tem. querido levantar agora esta 
Jbandeirn é fazer oom que aqu.elle corpo p•rca o 
}pa•estigio e oônsideraoilo que tean, se tem dito 
que o senado estl\ ach.aa da ooróa, e que sa · 
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precisa de reforma •. . · 0 Otbdôr eorém ·~stá cérto. à SUil disposição, é .é Déste sentido (}Ue ae deve 
âo patriotismo e das luzes do. sr. prestdente do regularmente entender a expressão -direitos pro- . 
conselhO, e porissp ?.~_mfia que S. E~. na ttib~na prios da administraoão. (Apoiados.) 

. emlttirá a sua opmtao a este r~spe1to, e por tsso Quando na circular se tr,lta de eleições, · é em 
· Brticularmente o c.onvida para tsto. . um periodo . muito abaixo. ·e nelle se · .enuneiiio 

&SeJa am em · • · · . ·, 
que . se acha presente, emitta a. sua opinião acerca concordão plenamente com as que hoje se apre- · 
destas reformas que sé vão como propagando de goão. (L~ o topico da ci,·cular.) A circular pois 

. pro_posito, e ·. que _!Ssppn~a a algumas inter él·. não foi alterad~ .nem sóft'reu as addições que se . 
. laooes que lhe forao c11rig1das 11elo · Sl'.--G!W1Fatoo-+-&H:1!G8-i---mcHl---~mk-!1.p.r,e5e:IWIW.I~IIl-ClWll.li,Ww.u'--"-liu..J;lUJlll----

Moreira. · . . . . foi publicada, e cuida que póde .aiÚda hoje os-
Concluindo, declara que prestará o seu apoio tentar a :paternidade dest;\e facto sem ter motivos 

ao a_ctual ministerio naquellas questões qua enten· para envergonhar ,se. ~Apoiados.} Crê· pois. haver · 
. der que são de interesse publico, mas que não satisfeito a esta interpellaçiio, desvanecendo todas 

faz compromisso, e reserva a sua posíção na as · inducções que se pretendeu tirar de uma ·ralsa 
tribt1na para com franqueza emittir a sua opi~ião conjecturo. · . · 

. sobre os actos e propostas do governo; . que . Agora passará a. repetir as explicações que por 
adoptarã !lquellas reformas que lhe parecerem mais de uma vez tem dado sobre · o modo por que 
filhas da ne~es!!idade; do tempo e da expetiencia, considera o eetado dq paiz~ . 
mas que so opporá a outras que como que são Não é de hoje, não é mesmo de poucoa annos, 
aventadas na casa. Em occasião compet~nte ma- que julga o estado do paiz .Iameut11vel: sempre 
· u v to. ensou deste modo~ · poróm, depois dos . movi-

o Sr. Paula Souza (presidentedoconselho) . mento!il desordens os a uropa, ac a am a mas 
eotenfiia ·que, ·bilveridojá ·alq)osto a . sua: . opinião . . doloroso este estado. Dizem os . que oonibatt~üi .. 
sobre a · marcha que o governo pretende seguir, esta opin~ão que não ha motivos para receiar; 
era indispensavel que continuasse a repetir o que mas s. Ex. nota que aquelles mesmos que isto 
jã tinha .dito. Tudo quanto se tem dito posterior- dizem pintiio frequentemente o piliz emum estado 
mr ·te parecia-lhe que estava explicado pelo que horroroso, e vivendo eob um regimiln violento a 
baVlajá dito; não se lembra de que apparecessem . anormal • . Logo, em que disorepiio do ot·ador 1 
cousas novas. Eis porque o orador e seus ~ol·· Será porqne .entendem .que o orador, . por e~tar 
legas não têm tomado a palavra. Como porém vê no go-verno; não devia dtzer o q.ue . pensa ao pau: ! 
que se insi.ste em novas explicações, em respeito · Mas entende que um dos primetros deveres . do 
á camara, e ainda mais em respeito â olinoria, governo .é ~er frànco para .com o paiz (apoiados), . 
para oom a qual cumpre " ~odo o governo regular muito . mats · em épooas. tnstes. Nada se gau~a 

· ter toda a deftlrenc.ia, porque o orador, quando com o systema de decepções, sempro se ganha 
estiver em niinoria, querer!\ merecer essa n1esma com a manlfestaoiio da verdade; .se o governo 

· doferenola . da maioria, conünnRrá em dar novas qtier o . apoio do · paiz, se deseja ser auxiliado . 
· expllcaoões~ ou · rer>etirt\; ainda ·que por diverso nas medidas . ue pro jacta, necessita que o · pais 
modo, as e · . • , . ção, para dar· 
dará . muit.:> porque julga dever aproveitar-se .lhe um apolo conscienctoso, emoaz . e duradouro • 

. o . tempo para. applicar•.se a négoclos de urgente · {A~oiQdos l · · · · · · · 
necessídade, e ~ambem porqüe não tem multa . E se cdusiderava doloroso ha . mala tempo o 
facilidade de exprimlr·se no . estado em que se estado do polz, como não .constderal·o assim na · 
aoha. · . acttialidn.de, ·. depois · dos . factoa . estrondosos Ei 

. Principiar' po1· nma tnterpell&oão . que lhe foi · lamentsvels occorrldos na Europa ? Nilo poderi 
dirigida ; . qual o motivo da .sua· aabida do ml~ · temer que tenhão · algub'la reperouado no nosso · 
nlsterto 'i · · · . · · palz t E ·não lbtl incumbe, na qualidade . de 
. O motlvo por que sahlo .foi o.nmuielado publi· n1embro do govatno, dar passos que previuilo 
· camente. Estava . realmente doente, . e .Juesmo esta ~repercussão t Se d.iseesse · que o palz estava · 
actuahnente lião tinha ainda !orous ·para desem· no abyamo, . por iosonsato deveril\ ser tido . por 
penhar '.!tn enoàrgo tio pesado: e ·se tem . se hrwer entrado no sovorno, porque então nada 
conservado no mlnlsterlo1 é por foroa · da neoes" pyderia . fazer ; màt~ nllo : ainda que julgue las-
aldade, pela obedlencia ae um dev.er que julga ttmoso o estado do paiz, ao meatno tempo não .· 
hnpe!'loao , e a cujo cumprimento nilo . podia o julga . desesperádo 1 antes estA persuadido, e 

· 1 muitas vezes tem dito que, se todos fizerem 
eumplot.. o Sr. Melrelles, que sabem que o ora or sinceros es oroos para o aa var, o o e oon· 
eatev.e . tao gralemente doente, que ni\o pensou seg_uir, (Apoiado• •! . . · . . .· . 

·voltar ao estado em .que ee acha. Além disso, · Temos uma constituioão que satisfaz . plena~ 
tem utna repugnanota natural de fazer parte do melitfl as nossas neoessidades reaes (apoiados),. 
governo, pot·que se julga para isto pouco apto. temos um monarcha felizmente dotado de selítl· 
(N~o apoiadot. ) . · · meritos tão generosos (num,,.osos apoiados)t que 

Alludlo·se a ·uma oirclillar publicada em Julho é o primeiro defeosor das . llber.dades ·puollcas 
do anno passado, dizendo-se ·que ella havia sido . (muitos apoiados) ; tnas basta isto 'l . As leis que 
emendada e modificada. . Declara que a circular nascem da constituloão, e que· servem de garantia 
fQ.i tQd~ obr~ sua, que ella não foi alterada, que . aos direitos que confere a todos~ são ellas por 
não . se .lhe fizeriio addições, e que não admitte ventura u.propriadas~ Aqui principia a diverge no ia. 
a interpretação quo ae quiz dar a alguns de seus A constitliição, por exemplQ, deu ao cidadão . o 

. top cos. e . ; · · · ito do votar em quem lhe pareeer ; mas 
indicar aos seus agentes o seu pensamento, e · existem leis que desenvolviio esta garantia sa· 
de . lhes marcar os seus deveres, nota-se a im- grada do povo 'i' Todos · '?s partidos con.oordão em · 
perfeição das leis, e portauto a necessidade de dizer que não • . Se pots o po-vo não goza desta 

---ea-.ss~e·~ntes sere . · . , . · , omo jlilgar qll~t~CetHi~to.~--'lf-'-· -'---
e cautelosos para que a juatloa sej~ admio~strada O orador x•ito vê . desejos de . mud~noas na. 
a. tQdos os 11artldos (li o trschu ''espsct•vo de~ conatituloão, ilunoa as esperou, e declarou mesmo · 
c'rcular) • .Até aqul não trata a oiroular _de eiei· que era um impossivel, porque · é para elle in· 
oões, mas unicamente se dizia que Of:l agentes contestava! que sdo tlUffioientes. ás lnstltuioões 
~o governo devem partilhar ~ sua opinião, e .. n~o fundamentas& que temos. (Apoiados.) . O maio 
deve~ sor agentes do . governo .os que partlUtão que poderi!l . acontecur, como jA disse · em outra 
oplntões oppostas: porque o governo tem direito · ocoaslão, e que houvesse àlgum rapldo eclypse, 
de reallsar o seu penaameklto pelos meio!J legaes isto é, que em algua.~ prov~ncla bouvet~se wua 
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le.ls crimtnaes da Inglaterra. Aq11eila naoâo teve 
!eis oriminaes, que aliàs têm jl\ melhorado multf?, 
e que eriio pelos JUizes modlftcadas etn sua apph· 
CllQilo · mas nilo acontece o meslllo a respeito das 
leis administrativas : essas são perfeitas e estão 
de · acoordo c um a lodo lá da. instltuioão lngleza ; ·e 
o contrario exactamente se veriftaa entre nós, pols 
ternos boa legislação . criminal, e milito imperratta 
legislaoilo · admibistratlva. 

Se pois vê o paiz tantos queixumes. ·se não ha 
partido ou ·individuo que não conheoa o estado 
aeploravel do paiz, se alndl\ agora mesmo o Sr. 
Góes aa!tbou de repetir que ha um desgosto geral 
nas prl)vinoias que é compartilhado pelos 110gó· 
ciantes, artista~ e todos os homens uteis . d11 
sociedade, como com razão se inflige ao orador 
oe~sura porque não julga llsongeiro o estado do 
patz, e receia· os effeltos naturaes desses desgostos 
que nascem certamente das causas que diversRs . 
vezes tem a ontado 'l Parece·lhe in'ustl a I 

s convencido de que o. re orma as e a 
nào e . o unloo remedlo dos males que soffre o 
pab:; mas está convencido de que da falta de 
reforma das tres leis que por vezes tem npontaào 
nascem os queixumes dos pGvos . . Se tivessemos 
uma bo" lei. de eleições, se houvesse uma repre
sentaçiio nacional que se pudesse conscienciosa
mente affit·mar que era genuina, se Uvessemos 
uma organisaQão i'udioiaria melhor do que a que 
temoij, todo.s os d reitos serião mais garnntidos. 
e nii() . 86 veria, na oooasiao das ·eleições o go
verno ou alguma faooiio forvar o voto publico ; 
tudo ~uanto pata este tlm tlzeaaem se~la Uuúllcaz • 

. • · . . ' ' . 

(Apoiados.) Sà houvesse reforma nu leida guarda 
nacional, não serviria a guarda m1cional de instru~ 
mAnto de vinganças. · 

Restão muitas .outras menos urgentes. Por 
. - d . llÍ tlZ S ' 

de melhoramentos materiaes da instrucção secun· 
daria, e mesmo da primaria ; pois que com isto 
muito . se grista, e pouco ou quafii nada se · a pro~ . 
~~ta. · 

u o ts o .· ma erta. e tmportan e re arma, mas 
é obra que exige tempo, calma· e longo estudo: a 
reformB mais essencial é o qu(l dh respeito as tres 
leis . apontadas • . · ·. ·. · · · 

· O modo por que estamos orgao.isados, por mais 
· bem confeccionado · que esteja o governo, não 

póde preencher dignamente o seu fim. Ordene o 
governo, por exemplo, a um delegado seu que 
ponha em pratica o seu pensamento , póde elle 
·estar ·certo de que este delegado. ha ·de cumprir 
fielmente o s_eu mandato nas distancias em que 
estamos' . Demais, ha muitl\ facllidade em .obter 

tlvos, posto que estime que assim não seja para · 
honra do paiz ; orê mesmo que assim nilo é, mas 
affirma que o governo ainda. o mata bem inten• 
olotlado, não póde afllrmar que ha de fazer o. bem, 
porque _não tem para lssG ()8 meios necPssarloe. 
Para se convence&' disto basta considerar que 
nenhum pl\iZ clv1Usado tem uma organhiaoão como 
a nossa. · . · . 

A Inglaterra tem governadores de provinclaa 
que . se ocoupão tnnis da parte m_illtar i tem .. oa 

.ah~rifs, que se sabe como são propostos. A 
Inglaterra, paiz arlstouratico a· rico, pOde achar 
facilmente quem se subwetta a exercer estas 

. (llncções pefa hOnra e gloria que daqui _resulta. 
Estes empregados 11ão despendem menoJs de 6 a 
8,000 · libras · ostetllnas dltrante o anno de seu 

· exercloio. · 
. Depois são os ju\zes de pa21, e out~aa au~orl
Jades que se .oocupão da policia e da JUstloa; E, 
esta a ot·gauisaQão da Inglaterra. O~ juizes são 
em mu o pequeno numero, . em , 
trabalhão multo, .. porque percorrem todas as loca
lidades de suas jurisdicções para nellas a_ dmlnls· 
trarem a justiça aos cidadãos. Eis como entende 
que põdamnrchar um governo regulamenlarmente, 
porque niio tem que nomear delej~adoll e subde
legados. No.mêa o . juiz de . paz na. lista que 
se . apresenta, e ailsim o sherlf, que dura. um 
anno, e só nomêa dlrectamente o governador 
geral que é proprlameute milltar. Na Franoa ha 
prefeitos, sub· prefeitos. juizes de paz • . juizes de 
&ribunaes de primeira e segunda instanola, e 011 
ohamadQs ~ar(!uets; mas tud.o é organisAdo, nad-
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e àrbiÚ"ario como entra nós. Os prefeitos mesmo 
têm uma carreira; sabe·se que são e.posenta4os, e 
ê facil achar homens habilitados para aquelles 
lugares. · · 

espantoso de empregados. 
O Sa. PREsiDENTE Do CoNSELHO não está fal

larido do numero dos empregados, mas da qüalidade 

Niio:devia ~ oradot temer que houvesse entre 
nós alguma repercussão dos movimentos da Eu
ropa, quando até a houve na velha lnglàterrl\? 
Todos sabam como está aquelle palz: esse paiz · 
modelo,. onde reina o bom senso e a Jiberdade, 
tem soft'rido. e ninguem .sabe o que soft'rerá, ao 
menos pelo lado da Irlanda! · · 

Pede que se no.te que a posição actual da Eu
.ropa tem dous caracteres-politieo e social-~ e 
não p!lderemos nós temer a repercussão com um 
caracter social ~ Este!' boatos, que ha dias. appa-

o sa. CARVALHo MoREIRA:-E porque o governei 
n&o sê !lPrtlsentou à camara pedindo rem.edio t 

O Sn. PaESIDRNTE DO OáNSELHO crê que · a 
oamara está convencida de que medidas deilta 
natureza são muito sái'ias e devem ser muito 
pensa as. . po'la os. . que p e .ass~gurar 

. camara é que o governo não ae. dtscu1da, que 
no conselho de estado .se trata disto, e que em 
breve o resultado de seus trabalhos h a âe. ser 
presente à camara. . · 

Não poderé . mesmo . tem~r-se a repercussão de 
caracter político? Não tem ella lampejado . tlm 
algumas provincias 't Não se refi~cte sobre · as 
doutrinas âos jornaes novos .que têm appareoido 1 
íApo!ado.t.) Eha de o g~>vorno encruz.ar oa braços, 
]Ufgar tudo seguro., não dar .providencia alguma, · 
não · fal~ar .con! tranqutu:a ao pai2:' Um govErno . 
franco em dizer o que .enLende : julga que agora, 
mals que nunca, deve c governo ligar·se com 
o paiz (apoiadós), e pedir o seu apoio ; e, co· 
ohea 
põr-se a frente dellas, .inicial-as e 6Ustental·as com 
vigor. (Apoiado.r.) Quaes sejão as medidas qaeo ora: 
dor julga priDoipaes, jâ o disse A cárnara: as outras 
as devem · ir acompanhando. Q11em ignora os 
vexames que o palz soflre JJOrque tudo eatã ex
traordinariamente oentrallsaao no Rio de Janeiro 7 
O orador sempre elamou . contra esta tão exage
rada quanto . inconveniente centr~tlisaçio : tudo 
tem limites: uma idéa bo!l, sendo exageradai:nente 
applloada, . degenera • . Cumpre remeJlar este e 
outros males, e espera que para isto concorrão . 
ta~ot\bem os seus adversa rios políticos ; . puis que 
naquelles pontos am que ha unanimidade de 

. opinião, · ousa esperar que baverA communidade 
de concurso. (Apoiados.) . 

Ora, se o orador vê ó paiz neste estad-1, jul
gar-se•bia criminoso peránte a corôa .e perante o 
paiz se llào fallasse a verdade e nãó prevenisse 
o paiz, para que os homens bons se eolliguetn 
afim de evitar não só a re eroutsão olltlca como 
80018 • 

Disse.se que aotuahnetite a posição do · psiz é 
melhor do que em 1824 e 1~1. Parece ao orador 
que era escnsado fazer o . parallelo ; mas se pe• 
dlrem . a sua opinlão, dirit. que estã convanc1do 
de que a po~iÇão do paiz haÂe é peior. Em. 1824, 
estavamos amda na nossli\ JUVentude, che1os de 
fé e de euthusfasmo .: em 1881 llaviu um partido 
oonlpacto . forte e poderoso, que goveruava por 
toda · a parte pela opinião e pelo seu numero ; 
e· existe hoje um partido forte que dirige a opi· 
niào \' Os partidos que edstetn não estão todos 
mais ou uwnos subdivididos ? Demals, a oonu-

JI.Çiio que ha hoje é a mesma .de 1824 e 1831.? 
Este sy~temã ·.de egoismo infame . de que fallou 
um Sr. deputado . não tinha subida tanto : havia 
mais desinteresse,· mais patriotismo, muita mo-
ralidade. Muitos a oiaào$. à e o 
convencer-se, . posto que muito desejasse, que 
estejMws hoj& em . n}elhor posição do qUe em 
1824 e 1881. E sendo·· esté o modo porque encara a 
situação do aíz, a~ entende ue o ue eum re 

ver se ap acao-se pe o menos os o 1os v1o entoa 
·que o divi<Jern, que hajão advereari<ur,rnas . nao 
inimigos, claro está que S. Elt. não podia te.r 
outro pensamento entrando para o governo senão 
ter sómente por norte a Just.iça. Um governo 
no systema rapresentativo e representante de um 
pllrtido ; para realisaro seu penáe.mento serve~se 
de homPns que partilhão suas idéas; mas não · 
devu ·governar no intúresse ·do. partido, e s!rn no 
intere,;,;e do pa1z (apoiados) ; não .deve ser domi
nado por paixões, e sim esclarecido por uma razão 
calma. 

· 1 t - , . 

que cs seus adversarios apresentem um plano 
que entendão convir ao pafz na ailt\là.lidade .... 

ALGUNs . SENB:ORES : - O governo é que o deve 
apresentar. · .. · · 

O SR. PustnsNTE DO OoNsKLHo entende que 
todos .os lados que divldern o p~iz têm pt~triotlsmo: . 
podem variar nos meios de d1rlgir a 11aoão para · 
o fim social. O orador e seuB alliados não silo 
tão intolerantes que julguem que seus adversarlos 
t~m menos patriotismo que elle~:~. Logo, se está 
em erro, devem seus .adversados hi.dlcar o eom· 
plOXO dA medidas que desejã~ ' realisar, pOIS SÓ 
assim poderáõ 'obter o apoio nacional e tornarem·&& 

· maioria. O orador não estt\ assentado nos bancos 
de minist\'o por seu gosto~ à o momento em que 
.fór alliviado do dever que o prende · sérá o mais 
feliz da sua vida. Darâ muitos parabéns a.o pab: 
se vir nu goverop outro systema que o .felicite. · 
E•, porém, prec~ao . que a:llpareção os planos ~e 

possão julgur. Mas, emquanto .isto não aoooteoer, 
ha de pNOUl'Br realisar aquelles meios que julga 
mais convenientes pura salvar o paiz. (Apoiados.) 
Ha de errar muitas vezes; porque nunca teve o 
habito do governo i tn88 . protesta · Q.UO Seguirá 
àm. tudo o que lhe parecer de razão ; ao .menos ê 
o que deseja, . JlOrque està persu!'d\d,o ·de que o meio 
de salvar o pau: é governar oom JUBtlça e reCormar a 
legilllaoàó . . · 

O Sa. MouRA M.t.G.t.LaiEs : - E flscallsar a 
ren~a. · · 

O Sa. P1u~:siD&~T& Do OoNBIÚ!HO : - Mtttta 
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cousa é préOlso ; mas póde-se fazer tudo de uma ·. ser do seu de<ver · nito ceder da palavra para 
vez 7 . proporcionar a eRte Sr. deputado occasiiio op-

0· SR. Mouai MAGA.LIIÃii:S :, - o peior cancro ' portuna para responder às accueações que lhe ' 
. que temos é 0 estado dll. flscalisação da renda · ·. forão directamente dirigidas, e por . outro lado 

porque não jul a snfficfentemente · discutida a 

tlA.LIU.a:s : - para perguntar a S. Ex~ se considera ditferentes 
·as circuinstanclas do anno àctuál das · do · anno aura. 

O SR· PltltliiDENTlli ·oo OoNilgLao:- Ha 20 dias 
que entrei no minlsterio ;. não conheço o. p. essoal 
das repartições ; e · devia eu fazer tmmedtata
mente reformas sem conhecer o. pessoal, e mesmo 
oa . pontos mais radicaes 7. Outros ministros mnl!'! 
babeis, que têm · tantos ano os de governo, pouco 
fizerão ; eu pois devia ser. muito cauteloso. . Mas 
posso nffirmar ã camara que pretendo occupar-me 
mui seriamente. deste objecto, tar\to tnaie quanto 
a repercussão já ahl se deu ; a nossa receita 
em 1mmul o pe o menos am o as. as pro-

. vineia·s; ·e nós .nos .. b\lvemos de ver. em breve atn 
apuros, e é preciso tratarmos de antemão .ex- · 

· cogitar algum meio pelo qual· evitemos as dlffl.· 
culdade.s em que por este la n 8 p 

·achar. · · 

Parecia .·ao orador . estar dispensado de dizer 
mais · mas como se lnsletio muito sobre a circular 
que expedio corno presidente do conl!,elho, accres· 
cantará que ~ .·· sua · phrase é clarissitna, e niio 
contém o myeterio que se suppOz: ella explica o 
pensamento do gov~:~rno, o pensnmento a que o 
governo pretende ligar-se, e esse peoKàmento 
estã tiio claro que jâmals se -podarA qualificar de 
enigma. · 

Aftlrma, em referencia ao discurso de um Sr. 
deputado, que houve · en~ano em se suppOr que 

· havia antigamente sustentRdo .· na cawara o não 
pag,•mento• dós juros dó nosso empref'timo es-

. trangeiro. · · · 

passado. · · · · 

o Sn. MINI!ITRO DA. GUERRA. faz signal affirmativo. 
O Sn. P.matmu. DA SILVA, fl vista da aftlrmativl\ de 

S. Ex~, julga poder concluir que o palz, na 
intelligencia do Sr .. ministro, necessita ti e mais 
força, e pOF consequencia nãn estl\ em tão bom 
e:;tado .como no anno passado. 

O Sa. MINISTRO l>A GuEaBA.:--Não se seg11e. 

sorte 1\ opinião que . necessariamente se tira como 
consequencia .logica da proposição ·de ·· S; · ·Ex. : · · 
diz que apoio. de alguma sorte, porque reãhnénte - ' . ; ' . . 

Não partilha " · oplnlão de que o Brazn . não 
tem de entrar nas questões da republica Oriental': 
basta·lhe o trat•ldo de 1827 para se persuadir do . 
contrario. Desenvolve largamente , elita idéa~ 

Pondera 'a necessidade de termoã em Matto· 

O Sn. 0ABVALHo Morumu.: -Eu disse que um · 
tninietro tinha. J>roposto a auspenslio dest. e paga· .. 
manto e que V. Ex. havia adberido a e ata oplnhlo. 

. . 
qui! ser autorhnl.do para o não pagamento do juro 
.do emprestlm(l estrangeiro por cinco annos,. e eu 
o que fiz foi propOr uma lei para que o governo 
fos~e antorlsado para contractar OlHn os contra-

. ctadores . des~e emprliBtimo uma .conveuoão que 
pudesse dillpenear temporariamente este paga· 
manto. · · 

Oonvencldo de que o tempo urge, e que a 
catnara tem o dever de tirar o pai~ da .posição 
dolorosa em que se acha. S. :Ex. conclue pedindo 
QU!l ella forceje por diminuir discussões que 
podem .ser dispensadas. Ruga a toda a camQra 
que tenha a ~ua. attenção empenhada no estudo 
de medidas que Bs clrcumstancias Imperiosamente 
reclamiio. · · · 

O Sa. FERNANDEs dHAvEs:-E sobre a reformá 
do senado ~ão diz nada ' 

VAlUOS SENHORES cedem a palavra para se votar, .. e c · · -
Cl1d~r, cabe "palavra ao Sr. Ferraz, que se limita 
a drzer que vota pela resoluoão • . 

·O 81.". Pereira da l!!illYO. riiio Ctldeu da 
palavra porque entende que . o paiz, bein como 
a camura, tem direito de exigir que .um ~r. 
teputado; que buje foi de alguma so':'te bastan
~mente atacado. como o foi o Sr. deputado pelo 
.nlo Grande do Sul, de · quem o orado1· multo 
preza ser amigo, se defenda e Apresente algum.as 
coneidernoões em abono da · su~ dignidade, da 
sua honr~ inesino~ contra a qual se aventlirão 
algumas ansinuagões. Entendêu pois por utn lado 

ciente, a retirada d11 OrCJII de Goyaz tornou alll 
multo oneroso o . st:lrvloo da gullrdl\ nacional que 
tuve de ". aubsUtulr. 

Quando o e ~rata da dignidade e . Sndllpendencla 
do palz, o orador est~ p. ersuudldo de que nilo ba 
partidos, nem se dava olhar a economias. mas 
que nilo ba eacriliclo que se não deva fazer. 

Tendo nOs complicações muito gravaR, e que 
ainda se podetn tornar mais gr.avos, se não se 

· tomllrem pro'9idencias muito enorgioas e ·decididas 
em relaoão aos nossos limites, o orador chama a 
attençl\o do governo 'IObre i~to, e lho pede que 
não pense só no . presente, mas qite repare no que 
se . passa etn torno de nós. 

A discussão f\ea adiada pela hora: 
A ordem do dia do segui1da.feira é a mesma. 
Levanta-se a sessão t\s 8 horas. 

.. .. 
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PPSIDENCIA DO. SR. MUNIZ llABBETO, VICE· PRESinitNTE . 

. . . . ' . . . . ' . 

debate, porque M suàs palavras farão ta.xàdas de 
.inexactas quando referio que uma ordem havia sido . 
expedida relativamente ao nobre deputa4o lo se· . 
cretario, e a !Brios de seus parentes e amigos que . m . . ·- - - . . 
o Ouro Preto ·om 1842. sta ordem que · foi 
entendida de maneira que importava o fuzila- . 
mento -dos presos na bypotbese de se encontrar 
al uma. for a dos in · r · i ~ · - · --- • --

o cial da . guarda nacional que commandava a 
forÇa, e não pelo official de ·Unha â que iié refilrió . 
o Sr. Vaeconcellos. Em . 1843, quando se. tratou 

EXPEDIENTE desta questão. houve o mesmo equivoco, a questão · 
. - · . · · não ficou liquida. não soffl ndo contestação as 

A's 10 botas e 40 minutos da manhii H.bre~se a asseverações do Sr. Rios. O orador não se <tüer 
sessãp, . · lê·àe e . approva ~sé a · àcta da antece· . apoiar em pessoas que lhe me·recem multt> res-
dente. '-. · . peito e confiança para provar a existencia dé89à 

E' receb.ida com especial agrQdo uma felicitação ordem, aceita como arbitro o official dà Unha 
dt\ carnara municipal da cidRde do Sabará, pela a que alludió .o Sr. Vasconcellos. que pertence · 
presento reuniiio da asscmbléa geral legislativa. ao lado poJitlco <!o nobre deputado, se elle fizer 
. _ Remette-se á coll_lmissão de_justiç_a civil, o reque- uma declnração de que não existia uma . ordem 

.. · . : • . .g r or o 
.D. Maria PRula de Azeredo Coutinho da Motta, . QS. pr:ea~·s p_ostos diante de .- uma--C'lmpanhia que 

-- actuaes administradores do morgado · ·denominado- tinlia as armas carregadas como um · preparo · 
~do~-Azeredos-, pedi~do uma . resolução que au- para · a êx_ecução dessa ordem, o orador apezar 

em que taz . observações sohr€) 
mesma ~\fandega. 
. « Igualmente. convém é commlasilo . saber o nu· 
m~ro existente de afrloano11 llvro11, cujos aervlooa 
forão arrematados. . · · 

« Sàla das oommlssõea, 28. de Junho de 1848.
. .Amarc&l,..;.Silvca F6rf'a3.-J. A. ·ocu·rifo. » ... 

Continua a discussão do requcrlmetito do Sr. Vas· 
concellos sobro negoc\os <te Minas. · . . 
o sr. Obrlllttuno ottoni é da opinliill do 

Sr .. 14arinllo •. de que melhor seria que o Sr. Vns· 
colicollos · convertesse o seu requerimento em 
1nterpellllçào, porque S•ltisfaria mais brevemente 
ao fim que teve em vista quando o apresentou. 

O orador e muitos de seus amigos . espera vão 
que apparecesse um requerimento ueste sentido; 
e que fosse elle apresentaao pelo Sr . . Vasconcellos, 
não só pelos clamores de alguns jornali~ta~ contrll 

erse ui ões ue dizem se romovem u · · 
e Mmas contra um parttdo int.nro, e plllas vozes 

que se têm erguido no Ma.ado no mesmo sentido, 
como pelas queixas ·que articulou conla-a esse 
nobre deputado um jornal, dlzentlo-lhe que tomasse 
sentido que seus adver11arios na pi'OVi11cia argq
mentavão com o seu silencio, que era pt·eciso fallnr 
nas perseguições dessa provincial. sendo talvoz 
pos1uvel que a estas adrnonstaçoes acCl'ettcesse 
alguma fl'aterna. Entretanto o silencio que o 
nobre deputado guardou durante dous mezes. 

·. prová que não tinha convicção dessas perfiegui· 
QÕé8. 

O orado~ vé-se obrigado a tomar parte neste 

' em f!rro e pedir{l. perdão · a seus adversa rios poli· 
ticos. · · ·· · . · 

.Não acha . muit'> pr.udeute qu~ ó Sr. Va11con· · 

nbârão o processo do senhor actualmente ministro 
· do impec-lo, nilo só porque fi1ou verificado que · 

o nobre deputado ~ão estava então · DI\ provinciR 
de Minas, como porque . ia provocar da parte de 

. seus adversarlos respostas que porlito patent88 
actos de. pessoas de•seu lado, que são por demais 

· escandalosos ; mas como se · negou · tim facto ·· o . 
orador vê·ae obrigado a referir em . poucas pala
vras o que aconteoen com· o. Sr. ministro do 

. importo. · · . · · · · 
-Tendo sldo processado e absolvido pelo jury 
rimeira o ee unda e 1 

. ratou de empregar .os meios para que o pro· · 
motor nllo appellaaee, e o conaegulo franqueando· . 
lhe a su•l luJa e enroupando·o ; mas, ·. tres ou 

uatro dias de ola de estar solto o Sr . . José 
e a·o . as e arva o, appareoou .. appellao!lo, 

e fol oo,amente ('ecolbtdo à prisão, réferindo·ae . 
que o promotor, que era.. aecu11aJo de se ter 
ve.ndldo para · nilo appellar, fOra .violentamente 
8Rgradido pelo seu proprlo partldu, cujos ohefc& 
lhe \ntimavào que ao ora, como jul~tarllo por este . 
motivo que ollo não Unha áppellttdo; ·havia de 

ap~=~~arprnvar 08 . esoandalos comm~ttldos em . 
pronuncias e despronunoias. traz o exemplQ de 
um pronunciado que na sul\ despronuncla gastou 
4 ~ ú contos de reis; facto que foi ao depois 

. conslgna~o ém um processo entre dous adversarios 
do tlespronuuciado. . · · ·· 

Não fallarâ a respeito do Araxâ, porque alguem 
do seu lado está mais habilitado ·para responder 

· ao Sr. Vatiêouéellos a · este ·réspeito, mas nota 
que não bouverão processos findos que se fizessem 
reviver. . · . · · · · · · ·· 

Não julga prudente aventnr·se a questão dos 
· · . la lep;alidado. Se se onmpa 
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Achão-s~ presentes nos lugart~s competentes os 
Srs. mimst.ros do imperlo, dos Eistr11ngeiros, 
justiça e. gur!n'a . . . 

o Sr.· Ferraz diz desde 

· tendeu-se !-lemprl\ que os doug terços·estabelJcirlos 
pelo art. 16. do acto addlciUn~l refrrJa.:se ao 
numero pressnte dos deputados. · •n presidente de 

uv . . 
e ar~, o Sr. J~ão ton.lo de Miranda, qttA não 

0 eleve por esta mtelligencta, estabeleceu outra em 
contrario ; e participando-o ao governo, houve este 
de decidir que a intelllgencia dMa por aquelle 
presidente. era erronea. · Em 1843 iniciou·se na 

· camara uma resnlaçiio, para destruir a ·decisão 
dada pelo governo. Esta resolução, a requerimento 
do Sr. João Antonio de Miranda, membro então 
da camara, ficou adiada por tres dias em 1844, e . 

. sendo dissolvida 1\ camara, em 1845, a reqnortmento 
. de um deputado por Minas foi a re~olu~ão a•liada 
e remettida é. comtnl 11siio rle constituição e oderes, 
e •. . _ . . . .. o . · . ga me e . e . .. · e . 
Fevereiro éotendeu que não dt~via respuitar essa 
interprotaç!lo da doutrina consagrada pAio uso, 
e qué se tinha tornndo uma illtérpretaçiio de . 
jurisprudencia, e declal'OU que Ofl dous terços que 
exige o art. lõ . do acto sddicional . eriio os. dous 
teÍ"ÇO.S da .totalidade duS membrOR da Blisembléa, 
6niio \.los membros presentes. · ·. 

ó or>\dor cita os fundamentos em que se baseiio 
os que segu,lm opinião diversa da sua, e apresenta 
div~rsos argumentos parn provar que; segundo as 

· regras dv interpretação grammntical. segundo as 
regras de int~rprotaçiio logica, e segundo .o uso 
da jurisprudencia, não ao póde dar ao art. 16 do 
act() adúlcional a lntelligancia que deu o minlstorio 
de 2 dcl. ~~.:~verelro, e sendo B!l!Üm, intcrpalla o 

gnbinete actlial quer manter ó. lntellig_encia que 
d11u a &dte artigo o minlsterlo de 2 de Fev.er.olro. 

· O orador espera que age~ a se dê . o tl:r.emplo que 
se de.u em uma das . sessoes de ·1838 ou 89, em que 
ti.m dtiB membros do ministerio tendo combatido 
uma mudiaa por !nconslituclnual, subindo ao poder 
6 entt'IUidu na casa, .sen~o inter(?ellado por um 
daputado, se o mlmei•Jrlo mantmh~ aquella lei 
que anteriormente tinha sldo considerada lnconsti· 
tUrliunal, i.leolarou-:- o decreto . já esta Nvogado. 
E"(lera quo a re11pot1ta do nobre mln!t~tro do tm
pllrlo sPja 11 t~tJguintH .... este aviso nao cabia na 
alçada dl> s~iverno. elle foi revogado. 

o St:-, . ulu• do Otu.•valbo · (mini.,tro do 
impetrio) diz tzuu rol ern pnr~e provuni.Jo pel~ nobre 
d~ u ~ \ 
boca Qtle o gnverut\ não SUI'IlelltBVIl a dóutrlun 
dt~ste aviso. Asse\•era ao.uobre dapuladu qtit~ multo 
an~ell_de ser obrlg:idô 8 dec.lnrar na tribuna usta 
opmia,, jl\ havta I) minlt-~terlo conshlerlldo a 
co.nst1tucionalidade do aviso do que sa trnto, a 
f· 11 1Jpl11iiio d~' minlstario que não estava nutorl· 

f~atlo pat·a sustentar a doutrina do avlso (apoiados), 
u~dauc.li)·Se em uma razão principal que ê. a sec 

glltnte :- Pt~lo ·BUtô addicional (art .. · 25) sóri1ente 
compete ao poder. geral interpretar os artigos do 
a~lo uddiclollal que rorem . dllvidoaos. -Se ha du
VI\l~ a respeito da inlelllgl:'lnoia ·do art. 15 do acto 
' . . a c mpa e c r Kmen no overno ar 
a l;Dlelllgenoia authent.lca (muito bom, muitos 
a~o1'laàos)t pot·qu.e o. intelligenoia neste caso deve 
o r gar tiRO. só aos delega~os ~o goVE'rl'!o, mas 

, Orn, t>ergunta, podo um aviso d<• gove•·no, intor: 
pretand~ qualquer dos artigo~:~ do aoto alldicioual, · ir obrtgütorio. p~ra oH a!!seoiblâas provluclaesY 

e certo •1ua nd<l (apl.liatfas) ; a se não é po8slvel 
que o govt~rno ciê lllliR iutetpl·etaçi\o auLhentloa. 
a qualquer llrtigo do HClo uddlolonal, o aviso niio · 
JIÓde Ber auatetltadtl oet4ta pli.l'te. (apoiados) ; se 
porén1 o. aviao continha uma. opiuião do· govarno 

l~UMO J. 

c~mmu!_lloada a seus. delegados1 se por esse aviso 
nao tlrao as a.ssembléas. geraes obrigadas a. não · 
approvarom os priljectos dA lai u que o presidente 
tivesse negado a . &Utl sancção, então nesta caso 
o avif'o não tinha. n nh m · -
deve. ser sustentado, ·porque não tem fim · algum. 
(Apo,ados. ) Ptmsnndo desta maneir.l, diz que o 
governo · está delibt~rado a declarar sem vigur o 
aviso · (muito bem, muitos a oífldos • e or. lato 
pe e.... camara que orne este negocio em consi
~eraçao para l~e ~ar aquella intel!igenclR que 
Julgar. que é_ ma1a cu~avenientc. (Apo•ados.) · 

A d1scussao fica ad1ada pela hora~ 
Oontinúa a discussão da fi:r.ilção de forças de 

~~. .. · 
· o Sr. · Furtad!> justifica em breves termos 

a posição qutl occupou no cau1ata durRnte o mi
nisterio p!lssado, apoiando o voto de graças apre~ 
sentado pela com Lll issão • 

St1nte. ·quanto é· posslvel ter de repe1Ur uma 
im · Ulll ão in!umat · · 

.a · 11lp;nns mernbro,;. · ua cam1ua, ssm-- que fossem 
do~ignados , porque , . qui\lquer que seja a. sua 
opinião e. respeito dos defeitos da organiRação 
dli outra camara, tem o mai~S profundo respeito 
pelo sanado, emquanto a sua existencla fór filha 
de um artigo da constituição • . Não pôde dei:ur 
de · .lamentaa· qua alli sé dissesse que membl'os 
da camara . fizeriio propostas ao governo, e que 
por serem rupullidli-i negé.dio·lhe o seu voto. O 
ttmdN· pda sua parte, e pela de seus collegaa 
do Mar~nhãó repelle semelhante insinuação, e 
tl~clara que nada · pedlo a !!SStl gabinete, o que 
nao . teve iutelligenclk com nenhum de seus 
mombros. · · ·. 

Vota pois proposta do guverno, porqúe onteude 
que n força pet!lda não é excessiva. Se não re· 

rilaior, sus.teutaria mesmo a oplulilo de dar uaals 
força. . . .. . · · · .. . . 

O oratlur apres~:~n~a as diversas intelUgtmalaa 
que Bt! tem dado ao codigo dEi prolles&o nc& parte 
élit que lotroduzio do~oatr[no nova& a rat~pelto do 

. conselho de invesUglloito . · · · · 
Faz considerações sobre o abuso do retlrarl\lll• 

llé de uma p~oVlllula offiolasa SUjeitos I& OUUIIIlho 
de guerra, como aconteceu no M~&runhllu. 

P6de o St•, ministro ilUe eutttuanto ndo teliloa 
o re~ulauae11to que u . uun&tllUIII.ilo promette MO 
ext~ro1to, nem lei de recrutawan~o, Jirocura dilui· 
uuir 011. rigor~s .fllhus dQ abuso, oo1u quo us 141111 
IJUtt tl!luos sii,o executit ias. 

EtipetK IRmbem que ú. Sr. ministro en1prPgue 
Ol'l stlus esfor os mra ue, stl ni\o ptHiorno& ter 
u1u exaro to gran e •'.m cóneoquonc a ta nos11a 
pupulllçilo, 1:1 pl'lo nosRo ostadu financulru, saja 
IIUpprlda esta rlllL!\ Utl ilulllero, ptlltl BUQ. Dlelhor . 
dlt~cipliuo, lllúll~l'açdt) e armamt!uto~ . OrA . que a 
o~te respoittí · o nosso t!X.At'cito nllo eatà em hva 
po~:~içiio, porque não aó. a instru~ção primarln do11 
aulda.tos não tem o tle:wnvolvmvmLo quo deve 
ter, como q1,1anto ao armamento es~amos mn .. i to 

· atnzados. Espern que s. Ex. pedtrà 1)0 corpo 
legislativil uu1a çunsignaçiio para quA}enhll~JlOS 
artilharia apArfalQOilda CtlntO em outras naçoes 
c i vili~alhts. Qttanto llll armn8 de fogo, notn que do 

•· '. . ' 

fultttioautes, das QMAB s n1onto 190 em estado .de 
servir, ' iUaudo é sabida a prefarencla que ellas 
têm sobre as. armas i.le pederneiras •. 

officiaes da axtlouta 2' li Ilha, como lhe cunst'' · 
que ae teni !eitó . . · . · 

Pede ao Sr. mltd!ltro quo attenda po.rn (J e~t.ado 
d•J Maranht\tJ e A twcossidadu de hav~!r RIU uma 
foron . de li nba •. Admir!H!e de rwe tltple~la pro
vinchl fosse t riVI\dtl do Cürpo lle fuzihnros DO 
woUJento . em. que os partidos ameaçavilo a trnn· 
quillidade · publl~a •. 
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0 -?nclue tompo resta pan servir? Entro:Jhnto .extsté urna 

escola militar. para en~inar a alguns m·oços a lêr 
a6rn de que · possiio ser officiaes . lr:t. 

que se fiz.eriio não cúrresponderão. · · · 

perto de · ;()® éspingardas de p_ederneira par!l ful
tninantes, mas o .resultado oao correspondeu, e 
mesmo esta invençiio não tem sido admlttida 

, nem na Inglaterra. Expérienclas 

Os corpos d13 anilicia aeabãrão, não se póde 
portanto f,tzer uelles promoção. PodarA talvez 
ter-se f~ito alguma r~forma, e é a Isto que o orador 
pensa que alludio o Sr. Furtado. Ddmais, hoave. 
promoção, que foi approvada, . antes da extincçào 
dos eorpos de milicias, mas os officiaes não tirArão 
suas patentes, o que mttitos delles agora man-
dlltão fazer, porque d·~ contrat·io aeriiio chamados 
para a guarda nacio.Jna \.. · 

Concorda em 'JUS nã·l é posslvdl qtio o MRranhão · 
. . • ~~RO~r---

qual Ílão. ii1t~iratnti'i1ta- prúhíbidaà: ··· ······ -- · .... ·'· ---· ·· ·· Sr; · ?urtlido ·que a sua reclamaç-ão serâ- aUendida ·' 
O ftlrdnmento dos corpos é objaoto de legislação, O batalhà•> d11 fuzileiros foi .dalli retirado por-

o nt:nbUUl coulUI!;t~dtmte o póue _allerar. O oràuor que o antecessor de S. Ex. não teve óülro remedlo. 
d itrâ as necessarJàS pruvldenclas . pnra qu~ eés~e Pod~> porém a todos og SrA. deptitadõs qUé. têm 
qualquer e.buso que possa havm• a esle respeito. influencia etn .suas provinéiaà, qüe concorriio pàra 

Já t'lxprimlo por veze:~ o . seu pensamento a . res- que venlliio recrutas. · · · · 
peito da escola militar ; não duvidara . porém Persu~de-se ter. dado as explicações que lhe · 
reJ.>ctir o que já disse. · · . · . fonle exigidas. · 

Parece-lhe que é necessario proceder-se a uma . o .Sr~ Fc•·n<tnd~lr -Ohn.vos mostra; ã vista 
reforma · radical. Não ha nE~cessidade do_ que os do inappa, que temos no Rio Graridedo Sul apenas 
conllecimeutus · 111ili_ta.res esltljào reunidos · aos 5,1!)7 hoinenR, força muito insignificante para guar- · 
putamento) mothematloos: biJm cotnfl aCllntece nas necer aquella ,Pr.ovincla, .e conter em respeito os 

· naçõ••s civilir-;adas, deviãu ostar separados, e per~ estad11S que hm1tilo com ella. Em outra oocaslão 
toncer o estudo díiR sclencial> mRtht~rriaticas ao 0 orador jâ fez sentir. à cas~:~ o estado de vlo-
tuiuistcrio UO imperiu, . pllrB que pUt..ICS:iAffi inS· Joncia d·l~.:tiX.O do tpla\ ViVem SOU~ j>atr!cios 0_ 0 

· - · · s e não R•' destinão · 

t I . 

é regular, porque.- ninrla quando o governo man - · !là\) prooi~os ·12,000 oavallLIS para 4,000 homens 
da11se ré tirar um militar qua eslava em proce~so, do cnallaria, que é bl vez o termo médio dil 
o pt•esidente o •Jevia dizer .ao g.ovArnn, que uiio . forçn que devemús ter em tempo do guerra. Ora, 

- - -,-----ftd1lieit-Y-xaria de ordenar que termin&Yse primeiramef R\•albttdll C:JlHl temos aponail chegun\ para 6 
o proctJsso. · remonta dos corpos que lã estào, e em caso de 

A falta de instrucçii1l nas praças da pret pR.reetJ npuro ver·se-ha o. governo sem ·meios para 
ao orador irnnuediavel •. Se a instrucçilo primariu montar a guarda nsclunal que houver de chamar 
estlvesseo tão llerramBdll no Br.tzil como e UI outr.te em dostacamento. Nl\o estamos ni\ Europa, 
naoõeti, escuttallo er11 el!labelecer oscolas de pt•i onda . hnnH•rcadul:! onde i;e pó:Je haver filoihnente 
meh·as letras; uiio aco11Leo~ndo porém nAsitll, os CllVallos .do que ae DAcessitR.: no Rio .Grande 
antes ni'io tendo o ri1cru~a lnstruoQdo nlguma, tmr• só . os .podêmos haver dos estados onde nos póde 
vindo elle jâ por (3 aunos, se pl\rte deste . teiupo vir a guerra, o por C()llsequencla não tendo nós 
fót' gast~ E>rn ndquh;ir n hlstrucoiio primaria, qllfl os~te r•'?Ureo, · vor-no'l : hemos na IIRÇe~sidnde. dQ 
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recorrer aos depositas de. cavallladss. dos parti
eulares : mas o systema de lançar mão de pro
priedade . particular é sempre nocivo, porque é 
acompanhado de vex11mes e fraudes, e alémdisso 
cau~a. fanda atraso ús estancias a falta de 
cava lha a. Nao . eve por an o o governo con at· 
com . · os recurso;; dos particulares , mas com 
aquelles que. subrão a touo o governo que sabe 
prepa,r:_ar• se de . antemão. Não o ha de fnzar 11a . 

A nossa ca val1ada esta invernada no rincão 
do S. · Vicente, e ~e o deposito deve ser augmen
tado, como acaboll !le provar, esse rincão não 
cheg;l. O govArno não podia ter outro recurso 
110 rincão do Roi, mas lioje já elle nlio pertence 
é. nação. Durante as tribulações da guerra in~ 
t6t,tou•se um processo de reivindicação por plirte 
de uma fnmilia, que o póde haver a si, deixando 

·o procutadlJT·Jiscal lr este .rjncão quaiii sen1 de· 
rasa; não alltigaudo ao menos a prescripçào que 
havia a fnvor da nação de_ mais de oltrmtli anllo_s .. 

. 
cnudlçõila Ull pllclllcHIQllo. Não ~óde aOlrmar que 
auh11 arj11, rorqua nilo v.lo as cundlçõe~J, mas 
81'1\.lu quu quando ee tratou do recrutamento, as 
autoriâadea ee 'irt\o em Rtavas embataços; O 
pru!deute recorreu ao govérno gllral, . e este 
<iooldlo contra os nmulsUados net1sa questílo, e 
olltrotauto o prf'sh.lcnte da provlncia niio deu · 
cumprmumto A ordeUJ do governo, o determinou 
que todos os arunistlrtdus ftcassetü isentos, e . que 
aé désee baixa . ao8 que jt\ e~tavão com praça. 
Ora á muito odioso no Rio. Granda do Sul que 
e~telão l11entos du recrutamento os amuisti11dos, e 
que não · tistejão aquelle~ que puj:(nàrt\o pela c11usa 
di\ liberdade. Daqui podetn resul~ar graves des· 
gostos a damnos até ~ordem publica. A provlncla 

· não está ainda em posição tal flUa o governo possa. 
deixar de olhar para ellil com · alguma attonciio, 
principahnente quando Jâ a. a~sembléa provincial, 
etn 1846, fez esta ra~uistção, à qual até agora . se 
nffo deu solução; E esta uma das necest~idades 

• RIS rec Qffill as pe OS pa r 0108 O Ol'll _or_. 
. utra medfda a tomar seria que o Sr. mHil!:itro 

fi~esse dat pontunl · execuçi\o à lei da guarda na· 
c10naL A lei rnaroa o prazo ti e um . anno para · f)S 
do~tucamentos dl~ iuarda nacional, a . no Rio 
Grande do Sul existem guardl'S naolonaes des• 
taoad<>s desde o comeQO da revolução, sendo bem 
felizes 08 que contiio 3 ou .4 annos de setvlço. Jú. 
que o orador não pÓlio oonseguir que a l(narda 
nacional da sua provlnoia seja ison.la do desti\Cl\· 
n.1ento, ao menos quer que o governo cumpra a · 
lal fa:z;endo. distribuir o onus culíl lHllaldi\Jn por 
tollos. · 

Deseja .ouvir a (}plnião do govtlrno sobre a 
indemnisaçiio dos escravus ·que estavüo nas !orças 

·. da i:'epubllca. Já se prncP.(:Ieu á sua avnliaçilo, 
mas não constu que seus donos fossem inderuni· 
sados. Parecn·lhe i~t a · · 
o gl)vorno foi facil em conceder 600 contos de réis 
para pagamento da 'divida du republica. A este 
respeito exporá á casu algumas considerações que 
lhe suggereu1. · . · 

. uao . o se eonc uto .a pacificação, foi llma das 
ideu~ mais . correntFJs que a di vida da republica 
SOria Paga. C,on~orreu para ali!.ilentar esta Opinião . 
o facto de ex1st1r em S. Gàbr1el uma cómmissíio 
craa•la p~ra iiquidut' e~ta diyida, eu cit'ctimst~llc~a 
de se haver marcado um prazo para esta hqUI
d~~Jii?, pi'âso que foi gerallnente ignorado pi:lla 
~rov~ilcia, . s.alumrio dt~lle apenas as t~esson~ que 
tmbao · amtzada .coo1 us membros da commissão, 
ou com os chefas quo tlnbãó pertencido IFJ padido 
de.c:labicto. Apoza1· disto, liquidou-se talvez mil a 
ta11to:i contos de réis, A para pagatuento desta . . ' 

uaditlo e tape em cortas' ~irelilnstanclas. Pa.recfl·lbe 
qull sttria facil ao governu tor UH\IIdado c:OnCEitler 
ll~sas átape~, considerando esle!:i corpos om t~cam
pnmento de instrucçilo, oct como desti1clidos naK 
suas provlnclllS: e quando S. :gx. não quiz~:~s.;e 
dnr uma iutt!llll{em:ia tlasta ordám para melhorar 
a ~Qrtt1 dos uUlci11as, poderh& solicUar do corpo 
legislativo uma medida lenclanle a este fim, medida 
~ue não del:<arla de merecttr o assenao do corpo 
ltogislntlva. · ··· ·.. . 

O SB. MlNtsTno bA GmmnA:- Vem na lei do 
Ot'Qlltriento. · · 

o Stt. FE:aNANoEs OuAvEs entiio uuo insistira 
mais ; m11s pa'rece no orador riluito triste n co11· 
diçi\o de~ses ofticiae~ que, deixando· os seus soldos 
á s suas fa~nilins nas provinciae a que pertencem, es· 
p4!rBnçndos de toram etapa, sé vêm ropenti11an1ente 
privados della. · · · 

Pede ao Sr. ministro ue rocure remover os . . - . 
se segue para pngl\r o n(lsso ex.orcito . 

Não findart\ esta parte .do aeu discurso sFJm 
responder à opini~•l ilo Sr~. ministro da g~Arru, 
sobra a convenieuo1a da ser separaua a autoridade 
civil uâ · militar 110 Rio Granlle do Sul. Admira· 
se pat'tlcularrueute por ser esta opinião émittldii 
pelo Sr. ministro da guerra, e pergunta a S. Ex. 
S~l so deu úlu!to bem com o Sr. Alvat·es Màchado. 
Parellt'· \hu Qlle s. Ex. n1lo aahlo de h\ nt\ melhor 
fnteUlgf•ttola aom esse presltleute, nein mesmo 
esteve net~ta boa iutel\lgenola emttuauto alU se 
conservou, sempre que as duas aut(lrldades .tên1 
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alli Miado separadas, esta d<JsintF!lligenela tem 
appar~cido. Cita para exeUiplo n Sr. Saturnino 
Mm n Sr. conde do Rio Pardo e colll o Sr. Mano&l 
Jor e, e ultimamantl'l o Sr. Galvão com o Sr. 

A razão de iJUe a provincia necessita dl;l melho
ramentos materiae~ .. e que este objecto imvortante 

. devia occupar a attsnçào só dll um ho111ern, que 
DitO ·St} dove d.istrabir chni oo'ectllS militares, 
lbo . p~trer.e pouco a endiVe . r. a vao es ave 
unicamente. encarn•gado d11 presidencia, e entre· 
tarito não c(lnstq que dut·ante torlo o tempo que 
la esteve eUe promovesse melhoramentos tnaLeriaes 
na . provincia. Já He vê pnis que estes.· melho
ramentos não dependem de estarem . as duas 
autorida,les separadas: podem éstar separadas, 

·e taes melhorameuto'l n:'io apparecerem. I~to 
depende das qualidades, de. actividade , da ilitel
.ligoncia do homP.tn qué está. á testa ·da adminis
tração dil. provinda. E,;tafl qualidadeij ninguem 
negará que <::xistem no Sr . Andréa. (Muitos . . . 

• t- ... ~ • 

da guerra, o 8r. Audrea devia e;;hu tlo Rio 
Grande, J?')rque como engenhHiro de profissão, 
ID(\lhor po1\e entender dos me\horamentos mate· 
rine!:, e melhor os pó de fiscalisal". Além disto, 
pergunta ao Sr . . ministro da guerra se tern 
p1üticipnções do Rio Grande, de que o Sr. Andréa 
não tenha cumprido os seus deveres, tanto n'l 
re pnrtiçiio militar oomll. civil. Deseja uma res- · 
po!lta affirmativa ou riegativil, aindn que symbollca. 
E se não tP.lll semHlhante partic1 pacão , . como 
entt~nde poder julgar, à Vi!lta do silencio de S. Ex., 
qual o motivo para desde jé. annunciar é. casa 
gue o Sr. Andréa 11erá removido? . 
. O SR • . MINISTRo DA GuEkR.&. : - Eu não disse 
lal. . · · 

O SG. F.cmuNDli:à CH.A.V.à~ entênde que esta é 
a cnosequeuoia necessaraa da opinião dll S . Ex ~ 

Já adlliitt\Và 110 h ri'dlli:' que se não bolisse com 
o Sr. Andréa I O que nota e que isto seja 
J•romovldo p&to Sl'. miulstro dl\ guerra, que 
cunb,eoe perfeltlimeut~ .ll . capacidade do Sr •. Andréa 
(apllaado.~), a flUa imparcfillldade. (Apo&ados e 
reclamàçl1trJ.) O Sr. Andréa é tamham notavel 
JWr t~tji!o lado; éllc .tlão é só born militar (apoia· 
i:lo.1) • n1\n . sb dou prova•r de alta cApacidade na 
J•rov!ncla, anati chegou i'llaamu ta. conat~guir a fu!iiio 
dns ~nartldos. (Apo&ados e denegaçCSc~s.) Para o 
orador ó lndlfT~rente que 11eja preah.lente o Sr. 
Andréa ou outro qualquer, uma vez que cumprão 
na 118UII deverei, o . q lie entonde quo não fez o 
Sr. Galv.ilo. (Reclàmaçt1es.) Quando se disuutir 

' o ·se 
esta asserção. 

O orador <p~izera faz~r, algumas considerações 
sobro a ~oh,hca do ~mtstetl_? e su~q .relloções 
com a llll\IOrtll , m,ali Jl\ teua . sHlo mt11lo e:d.•nso, 
e po~ con'lequoncaa gttardal·ns· h a. pat·a outra 
occastiio, aflut. da trataa· de um. obj ellto que mais 
o . prooccupa nestt~ momHuto, . e . il nlativo no 
apal'to sobro o qual versou a se11siio ·le 23 do 
?Ut·route, na qual cousidot·a que foi atrozme nte 
Hl-> ulla.do pJr um deputado por . Minaa quo se 
senta 1\ sua frente. (Movimento de curiosicla~e, 

A ctlmara se recordará que estu nobre deputado 
uo correr do seu discurso se comparou à uma 
esteim velb!i.. (Reclamavõ11s.) Ora. seHhoros 

uando um iudividuo concebe a sua di nid1\ll~ 
p~r s~:~ta msne1ra ; quando faz· tlio pouco caso de 
s1 que se compara . a . uma . e~talra velha (nlfo 
apoiados 6 l'eclamaç<'SI~): rapito 1 quando eUe faz 
\ão pouco o~eo de al que ~e compara a lílna 
e11te1ra volha... (Ni!o apoiados i novas recla. 
máçl1~r.9.) Ello oolnparou·ae a uma esteira v olha: 
suad exprt~auões ou· aluda as teuho bo1n tl:r.adas. 
(Rilclrunaç'tJis.) 

UMA Voz: -Deixem-o fallar. .Tildo o mundo 
sab,J qllem é o Sr. Pedro Chaves. 

O Sa. ~U'NES )M:Ac~Ano:. -O~judê.os oha.mát'li:o a 
Jeims Chnsto fe1ttcemL . 

:SR. 
judêo? 

Parece· rne que neste caso eu devêfll. tâmbem 
fazor pouco caso dt~ll~:~, e .u1esmo que o que hilvla 

, . B pur m O · p11 e era Sl:ltar t 
a ~stetra veii.Ja. !Í tona. d'agua até onde o mar a 
quaze~~:~e levar. Mas lembro' me que a calumuia é 
co!no carvão: onde passa, tisua sempre, e como 

. fm calumniado, devo· me deftmJer: é t~sta a obri~ 
guçiio que teuhci ;, é ~e minb:l obrigação para 

· Cvm . os_ meus conctdadalll:> moetrar que a minha· 
reputaçao está . illesa, e que niio ltie 'póde cáber 
a maucha que lha qtiiz lançar uma boca impura 
Reclamaçõ11s,) · · · • 

_o ~a.PRESioF .. 'f'!E advert.e ao orador qi1e o termo 
na o e parlatnonto.r. ·· . 

O Sa. FI!:RN.\.~llEs CHAVES: -Pois hem, escreva·sa 
pura em letràs gdpha.s. 
. A camara ha de ••ecordar·se de que esse Sr 
dEputado disse que ern. christào, e fez t\ declarQ: 
ca!l ~e . qutl regulava os silus ~:~entimeutos pelos 
Pfl,Dclptos da caridadt~ chdstà. Elle aem duvida 
q u1z dar ut~la PNva desta. o.urldâ•le occupaudo· se 
ti uranto 8 dH\s en1 estudar ltlJUrias faroztJs, mesmo 
al!lquolllsas, pura ter o ~trazer . ~e as . vir aqui · 

b
la.nyar·me etn ros_!.o. ~essa océasaào eu. me lem

rel do quo Catao dt.ziu ã taspt~ito cle Leutulo, 
sendo por elle acclisado. -Ha homens quu tê1n 

· boca. para tudo. -Mas não sal se o que deva tnais 
aduurar ~ o sangue frio com que foi recitatlo · 
aquellu dt~curso, ou aquélld cotn que lia o que 
trazla e~urapto, porque a camara so ha de lembrar 

. . u rocl u o s suu iO o (\• 
e só na part~ em que mn diz rtispêlto nilo se 
·d~spegou do SU!ls- notas, nilO deiX•Hi dê lor COUiJãs 
que. a memoria não queria eu carregar-se da toillar 
aqu1l~o q~e r·~pugnava ll cousuiencia. Parece que ~ 
eo1,1scteucaa perturbada p•llo t;n~l que. ia fáz,u não 
deauva !'t mumor1a •J uso d.ev1do de sU11á fünegões, 
S6a ainda. aos tn~us . ouvtdos. essa vol'. lugtibre, 
tnonotontl. e pausada C•)úl que tllle se ttigotijava 
d~ ferlr·,me, com que lia os convicios, a atrronta 
q':e tr,1z1a c•>ntrà mim escrlpt'l. Tanto aaogUê frio 
tUN pó·le !ler comparado s•lniio a essas ulnHe 
calejat.las dns dous acelerados du revolUI}ào frun· 
ceu Oolot ~.rHel'bOis, e Carrier... ('VitJ(JI recla · 
m11çi1es.) 

. Eu não· comparo ; r~cordem-sa, bem que eu 

. ·comparado ao sangue frao dos. dou" 
scelora,dos da revolução francúzn, Colot d'Herbols 
e C:\rru~.r. (Novas t-eélamaç?1as. ) . . 

Eu nao comparo o Sr. deoutado como acelerado 
.~omparo·t~ unic_Rtntlnte élll uma qualidade, a é ~ 
~angue frao • Nao pó•le haver um malvf\dO e outro 
bo!n, qut~ ten~iio qll.lllidalles em que haja. oontaoto f 
Nuo plldla pOIS _o satl~Ue rl'io do St·. deputadn ser . 
comp~!ado seoao ao sangue friu desses bomenH 
q~~ nao chamarei s,celerados, vis.to que a n1Rioria 
ll llú quer que o seJfio .. .. (Reclamaç?Ses.) · 

O Sa. FsatUNDES OuAVBs: - ••• mns .deaaes dou& 
bou~ene, os quses a hlatol'ia nos refere que rnan
davRo centenarll!l de vlctirnas a1l cadaf2lso no mei,o 

' completa I 
Aluda notarei uma oircumstancla, sé que o Sr. 

deputadt) a qut~m rt'Sponllo, dlsss daqueUe lndo 
quo o meu llparto o n1\o otl'·mdia. Pois ao o nito 
otl'ondla, ootno Ule veto. IHJUl olfender ? Pareoe 
que houve Uin proposlto flrmo e aaloulBdll de vir 
aqui ataoar·tne, liasult~r-me. Ilottve promedltaoito, 
o QUú totna aeu. proo1•dhnento tanto null& lmper· 
doavel. Mas daria o meu aparte. rnotivo para 
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t>san enjouda dlsci~ssão, de ~~e teve n~ · honrB!I .o 
Sr. deputado no dta.23 ~ ereto que nan. EltRffil· 
nem-se os factos, e VflJ•' ·s~ de que hl'lo está a 
·razão. 

F 11Uava DA. occasmo o r. 11pu a. o pe o 11ar 
elle trat.:1va de estygm·tti"~ar ll mP.u partidll, at.tri· 
huindo·lhe attenta,dos !lontra a <?rd~m pubh.~:a. 
Emvorio"' apartAs .tgu,,l,netlte nttr1but ao pnrt1do 

0 no re ep . , ' o con rn a or 1' 

p•tblica commflttidos por· poRsoas pertencP.nt~:~>~ ao 
s~u htdo. Todos os mRlls apa\'tlls fori'i.Q dirigilios 
nes~e sAntido, e um delles (oi: -Ser!\ a Ol'dem da 
sociedarle h ai tia na. -Eu qu.iz ilizer com i11to que 

· eu e men lado ni\o pdinm (16 Sflr · accuilados de . 
perturbadot·a·s da ordtlm do_ pu~li(}~, quundo l~S 
qu4 nos ~azilill e1-1sits accusaço,:,s tmbu.n em seu BIJlO 

umà soctedade. • • • · 
O SR. T, O·rTntü: -Tinlt:1t> em seu seio I l I •.. 
o sn. F~taNA.Nn&s Cut.:vE.s: - .••• cujos fiM erào 
. · ' I '' . . , • \ • 

. cujos fine~ . l!l'l~ perigosos-á ordem publica. (Nova11 
rec~amaç7íes • , . 

O Sa. T. 0TTONI: - Qu~1n tinha em seu seio 
ums sociedade perigosa á ordem publlr.a ? Bom é 
explicar. · 

O Sa. FERNANDI.:S Cu.lv.Es:- J.<,allo. em hypo~ 
tbeaas. 
osn. NUNES MAdHADo:-I:Iypotheses destas para 

·a malorl.a é um insulto. 
o Sn. FERNANDEs 0IU'VE!:1: ~Não fallei em 

maioria ou tninoria. Eu disse que os que nos 
acóusnvão tinbão do Reu lado n Bt>cledude •••• 
(GontintUZu as reclama~~es.) Poi~ o ~r. dOIJUtndo 
Meirt~lles jl\ .não pt~rlence ~ mahm!;l ? . • • • Que 

perigollos t1 ordem publica. (.RtJclamaç~es .) 
-o sa~ M~rRBLLEs :-.PiàiJa a palavra ·para res• 

poodsr. · · 
. o Sn. FsRNAI'mEs OJIA.VES : -Eu tllese · qus 
pelos St!UB fins era pt!l'lgosa. a ordum publioll ; uilo 
faltei nas pessoas de qu11 se oumpunh••; mlo dittse 
qut1 ot·a peri:.cosa 1ta qut~lhJR.Je dl\s possuas. 
\Notuu , • .,clamu.çtJas. DdiXdllt•ml\ fall"r: a ditiOUtl• 
111\o Jt!ve ser livre. anJan:tlu OClnstant diz quu 
UUIICà doV& .·1101' póriitllli~a Ullill aoóUSRIJitU BOUl 
qu•l IIJUaltitenln rtilu ll&ja perntltude. unu& deft~aa. 

Da11ild quo fallo um MOilhlch\ttJ niio dasiltHtheci•la, 
duvu fllllar com t•i!\a a tumquuza. (OUVIJ·$11 um 
apa;ote.) Oouw · ntlu o posao fazer, !lfl ost.lu Axpll· 
cando o meu arhiiUna•,to, 110 ui o lltt mo retlro a 
uma 1100 tl a ti, 110 r11 ou a ex 11 ano 1' a ex .. nm 
documentos '1 (OUVII $0 outr-o av·~f'ttl.) Nilo fallel 
na oasa : os Sr<l. que esLdo aqul ni\o constituem 
por sl só ease partido. . · 

Üll! Sn. DEl'UT!Do:-Estê recuando. 
O Sa. FERNANDES OuAvns:-Nno J'ect\o. l \ 1roo 

a rapolir O meU pansament<J, . t]lHl nao DOS podiiio · 
nccusar de tlosurdelros os que tlnbi\o etn seu 
selo uma sooiedade, cujos flns . erl'ío perlgosól:l !\. 
ordtHn publica: dêra · lhe a il'ttelligencia qna qul· 
ZHOm. . 

.Ma'l alildn . quando, senhores, .no meu aparte 
. h ouves~o alguma offt-.nsa · ao Sr. deputado por 
M i 11 as, ttll voz porqUe . esto apartá indicasse p~r· 
tonct'r elle e t ao · · 
uohr~:J deputado m•JStrar que éRsa sociedade não 
tinha existido, OU que, S~ ella ex;i>:~tia, nao tinha 
os fins pMigosos que !:!é lht~ suppunhão. Era o ludo 
por ondA fitlvia ser encarada a uest.i · . 
. r· epu a o nao o 91., e com razão, porque 
(llnda se recorda do folheto do Sr. Silva, do qu.al 
elltl fnge comtl dH . um esptlctro ; recorda-se ainda 
do sustf) que causou ã população do Rio de Janeiro, 
íJUe lhA dtJu signal evidente c.le reprovação. pri
vandiH) de sua clit!ica, e reco•·da-se ainda que 
r:or e!;Le. Mgocio exist•l loucn um collegà seu, . o 
Sr . Mtntanno. (Reclamações.) · . 

Ml\s corlher.encio que n!io tinha vanta~em por 
eijte b.du, o .Sr. deputado passou a questM para 
o fJUe tinha lle mais odioso, o suppôz que eu tiuha . 
r'IT••ndlilo a uma cll\s~r>, ljUfl eu a tinh>l atacado . . . •' ... 

I .'• . - , , , , • , , , •· • • · • · . ~- "• ""' • ' , .,. ' , ,, ,., . ' ' ··~· ' .. ttrando dal}ul thema para msultár-me. Ain la que 
o m•~u aparte tivesse um vislumbre de off·Hi'ia ao 
melindre dessa . classe, u . que t1tlgo. desde .que 
prot~stei c•)ntra . o SfHttido que o Sr. deputado 
•JUeria dar ao meu. aparte, não tinha elle direito 
tia inverter at~ minhas palavras; . ao menos a leal· 
dada exigia i.sto. Mas, apezar de tod•ts estas 
considerações, o Sr. deputado foi para diante, 
explicãndo o meu aparta de modo a tol'nar-me 
odi(lso a umR classH. Ma'l eilsa clus~Je é illustrada, 
nii11 é céga, como o Sr. deputado tRivez R st:tppõe, 
niio se deLtarl\ arrastnr (apoiados) por aquillo que 
el\tl diz comu auto1•ida.Je. Eu estou certo que .ésta 

, cla.~s''• na qual tdnho nmlgos, e na . qual o meu 
pRrli•io tem o a1-1oio de altas oapaohlades, depois 
que ler esta discussiiu. me ha de sabor fazer 
JU'tl •oa, o que o r. epu " o não hl\ da conseguir 
o fim gue teve en1 vt~ta, toi'nan•io-maodioso para 
eom iltla; ·· . - . · 

Mas o Sr. dAputa.do nii•l contente de In vertttr 
l) mou ' ponsnmeíltll, rol mais longs, e lovou 1\ sua 
caridade ohrlstil ao ponto de quertlr lanollr um a 
lnsinllayão oontra a uththl\ prõblolade! fll{~rou 
ter um dooutnent•) q1io podil\ ser prejud1Uial 
·1\ minha holtra; u. apezar · do eu tttn~o in~tar 
p11ra . Q\lo o tes~A, nilu . o qulz ftlZer I. O sr. depu· 
tu•ica qulz oin·la ul·HIO mostrar a bonu~de do seu 
uoraciio, Ot>n&•H'Vutlllo pur alguns tUas susp~nsa 
ti · uplniilo publlotJ sobre n ntlnha probidade, 
Otll«JllllllLCi AU não ththa ilOOIISblo do rallar. Mal! 
t~U lc~rel u douumauloi o ,j exp\ioart~l. E' om 
offillio tlo Inlnhltl'o UI\ guerra, tio mlnl&tt!rlo till 

, . 

de IIA~oclo~ dll M:ontovhléo. 
" Nüú se t~ndo tlesvanec\tlo o race1o quo com 

razão 1; g•l~erno imperial tem âoerca djj pouco 
s~gura a tortuosa poliliua do aotual obllfe do 
~-enveruo, perante o 11ual Vm. se acha acreditado, 
H&gulldo os factos e informações por Vm. refll·. 
ridos, e atê pelqs seus . ultimo~. de>iplloho~ A 
r epartição llu~ negocio~ estrangetros • e tanto 
llSslm l(Ut! no meu otlicio dt! 12 . da D.ezembro 
findo 1nui ttxpr·es::~à e. forntlilnumto ortiopet a Vm. 
dl\ parte do r egtmte, em nnme do )mperador, 

ue Hem· nova ordetn não dls · uzesse de somma 

so preza quo rece o o seU o 01 . _ 
pt·oldmo passndo; onde; etn oontravenl)flO daquelh~ 
positiva ordt~m, ertoontro o dispt!ndio por Vm • 
fallo dattuelles dil\b.ell'\ls naniona.e~, l'e~onheoendó~ 
se pel11S suus partloipaçõlla ao mlruoter10, e mesmo 
pell\ carta qne envlou por cõpla, a .P.ouoa oon· 
nanç1.1. que Vm. tuasmo tem no fim para que os 
llP!-lllllàt•a e porque sem 1-1r~via au.torlsa9i\o do 
lfOVarno Vrn. ex:oodê~a. t\a ordons oommunl~aJas, 
tanlw da daoltuàr ü Vm. da parte do aeaBnttJ 
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que fica Vm. responsavel pda má gestão deste 
nego_cio. Deos guarde a Vm, Palacio do Rio 
de Janeiro, 16 de Fevereiro de 183\J.-Sebastiãa 
do Rego Ramos.- Sr . Pedro Rodrigues F€.rnandes 
Obaves.l> 

Vê-se que se trata oeste oílicio de uma despeza 
que fiz, não estando autorisado para isto, e que 
o ministro chamá sobre mim a responsabilidade 
pnr causa desta despeza. . 

Este facto não ê nnvo; já foi trazido à casa 
em 13!3. Eu então 1 espondi, e agora o tornarei 
a fazer, dando alguma:; explic;lções mais àeta
lhRdas, 

ELl tinha, Sr. pre~idente , conseguido de D. Fructo 
autorisação para fazer no estado Oriental reuniões 
de brazileiros e orientaes que fossem em auxilio 
ela legalidade no Rio Grande do Sul. D. Fructo 
demorou·se em dar cumprimento a essa promessa, 
a qual é preciso que a camara note que existe 
cOnsignad~ por escrlpto e firmada com a assig
natura do mesmo D. Fructo. Mas, co,no eu 
dizia, demorando-se elle em dar cumprimento a 
essa promessa, como que. concebi algunll:t Stlspeita 
a respeito da sua lealdaJe, e participei ao governo 
a verdade •lo que se passava. O governo officiou
me p0r intermf<dio do minislro da guerra, em 
Dezembro de 1838, ordenando que não dispuzesse 
mais dos fundos para esdas reuniões, visto a 
impússibilidade que en dizia haver de se veri
ficarem. 

Aconteceu depois que D. Fructo se vidse em 
apuros e recorresse a mim pam haver dinheiro. 
Eu recusei, e então pelo intermedio do briga· 
deiro Calderon, que se acuava uo estado Oriental 
afim de dirigir essas reuniões, depoiH de muitas 
consid.erações, não duvidei annuir ao pedilo de 
D. Fructo. Consenti pois em lhe diir l1,COO 
per~os, obrigando-se elle a embolsar esta quantia 
ao governo com cavalhada e armamento. Dessa 
qu111itia passou D. Fructo recíb·o, o qual eu 
enviei ao governo com meu officio reservado de 
!39 de Jáneiro de 1839. Procure-se na secretaria, 
que Já se ha de achar. Dei parte no governo, 
que não approvou esta despeza, e me dlrigio o 
offieio que acabei de ler. Eu não deixei de 
sentir as suas expressõe,, mas esperava justi
ficar-me com o bom resultado da empreza para 
que tinha. applicado es>es fundos. 

A razão por qne daí e~se dinheiro foi porqu~ 
D. Fructo não queria dar licençR para as r euniões 
sem. essa condição; em segundo lugar, porq!le 
rece1ava que, não dando eu esse dinheiro, lhe 
désse pretexto a resentiment? de sua parte que 
o fizesse dispersar os legalistas que estavi'io no 
estado Ori•wtal; e em terceiro lugar , porque 
receiava inutilisar a minha mlssiio, inbibindo·me 
de fazer as rrluniões, que erâo um dos fins que 
? governo me havia recommen,lndo, e pelos quaes 
mstava o presid e,nte do Rio Grande, que ~ntão 
se achava em grandes apuros, porque poucos 
mezes anto·s se tinha perdido a batalha do Rio 
Pardo. 

Por outro lado, eu entendia que o officio do 
governo era condicional, porque dizia elle: (<Visto 
a impossibilidadtl que vossa mercê diz haver de 
se poderem verificar as reuniões ... " Ora, eu 
calculei que, logo que existisse essa possibilidade, 
me salvava de alguma sorte para com o governo, 
ap.~phcando esses fundos para aqLlellas reuniões. 

O orador passa a demonstrar que essa impos
sibilidade desRp · areceu, tanto que Calderon segLllo 
para o Rio Grande com uma porção de cavallos, 
e 400 e tantos homens, e não fez mais serviços 
ne~sa occasião porque se vio aa necessid:ode de 
retlr~r·se precipitadamente com a gente que tinha 
reumdo, em consequencia dos disturbios que 
occorrêrão em Corrientes pela perda da batalha 
de Pago Largo. Ha maio! uma circumstancia, 
e é que D: Fructo detl n Calder0n, por conta 
dos onze m1l pesos, 600 cavailos, 100 clavin!\S1 

100 pistolas e 100 espadas, do que existem os 
documentos na secretaria. 

Ora, senhot·es, continúa o orador, querem saber 
qual fo1 o resultado dessa reunião e o serviço 
que prestou ao imperio? Foi o seguinte: Oocu 
esses. 400 hou:eus, e com mais 200 que eu mandára 
por wtermed10 do coronel Medeiros, a nossa 
furça de cavallaria · que se achava nos Canudos 
se reforçou, a pôde atravessar a c~mpanha, des
mantelar o governo npublicano em Caçapava , 
e reumr-se com Manoel Jorge, em consequencia 
dv quo pôde ·se abrir a campanha, e resultou o 
levantamento do sitio de Porto Alegre, a batalha 
de Ta l~ary_. etc_. Já se vê pois que do em11rego 
deste dmhe1ro tinha vwdo uma utilidade imme
diata e evidente, e por conN<J(IUencia me parece 
qu" eu estava como que justificado ... 

O :3a. FoRRAZ : - Nii•J ha nada contra sua 
honra. · 

O Sa. FERNANDEs CnAvEs : - Portanto não sei 
quo h.•ja em todo aste procedimento naJa que 
possa offender o meu credito. Fiz uma despeza 
para a qunl não estava autorisado; mas note·Bil · 

'que continuei a gastar desse credito para sus
tentar a~ forçaa de Calderon, participei-o ao 
governo, e o gover no não me fez mais reflexões; 
logo havia como que approvado ·o meu procedi· 
menta. Dsmais, não me mandou responsabillsar, 
nem me demittío. Eu flti removido no ministerio 
subsequente, por entender que eu não seria 
adaptado· para desenvolver uma nova política 
no Rio da Prata, mas fui nomeado para uma 
Jegaç!io de maior importancia, qual a dos Estados
Unidos. 

Mas, se.1hores, eu já declarei em outra occasião, 
e torno a declarar, que não repillo a respon 
sabi\ída,le desta despeza. Ainda <.ligo que se o 
governo entender que sou obrigado a indemnisar os 
cofres publicas por causa desta despeza, não 
dQvidarei fazêl-o. 

Talvez eu não tenha dudo as explicações ne• 
cessarias . para s!Hísfazer as consciencias dus Srs. 
deputados que são muito difficeis de contentar 
em certas occasiões, mas eu estou prompto a 
·dál-as sempre que se queira. Desafio ao Sr. 
deputado que prove a sua insinuação ; chame 
mesmo em seu auxílio os meus inimigos, e 
mostrem utn só acto da minha vida em que eu 
me d<•slisasso um momen to dos !.levares da haura, 
e Ja probidade. Todos os que conhecem a minha 
fcunilia sabem que eu não nasci na miseria, 

·mercê de Deus. Meu pai me encaminhou na 
vereda da virtude, onsinaudo·me a probtd!lde com 
o seu exemplü, e póz-me a coberto de todas as 
necessidades e tentações, fornecendo-me em todas 
as situações cs meios necessarios pa ra passal' 
urna existencia se não brilhante, ao menos com
moda. Diga-se de mim o que se quizer, diga-se 
que tenho máo genio (risadas ), mas a respeito da 
minha honra, da minha probidade, não duvido 
sujeitar neste ponto a minha vida lk analyse dos 
meus mai(l crueis inlmiflOB. (Apoiados. ) 

Mas, senhores, quem e esse homem que hnto me 
Insultou, e que veio aqui lançar insinuações contra 
a minha honra ?, ..• 

ALGUNS SENHOREs: - Basta; basta, 
0 SR, FERNANDES ÜHAVES:-Sr. presidente, páro 

aqui. (Apoiad(]s.) 

ALGUNS SENiiORES:.-Muito bem I 

O Sa. PRESIDENTE:- Está a discussão adiada 
pela horR . A ordem do dia é 11 mesma, menos as 
i nterpallações. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde . 
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se11slo em: ~'W de .Junho 

PRESIDENCtA DO SR. Jd:UNIZ :BÁRIUl:To), :VIOE·PBESIDENTE 

SuMMlRiõ~- ·E..xpedienta:""""Pareceres de c_ommis;. 

Fia;~çllo . das (orças . de ter,·a. Discurso · do 
sr. · M eirelles. Proposta para sessllo sec,·e.ta. 
Discurso do .sr. Fernandes .Chaves. Encerra-

A's 10 horllB e tres quartos da. m_anbã abre se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da antece·. 
dente. 

li:.tPEDlENTE 

E' recebida com especial agrado urna felicitação 
da camara municipal da viUa Nova do Oabo 
Verde, comarca de Sapucahy, provi nela de Minas· 
Geraes. · · . · 

JulJ;(ão•se objecto de deliberação e vi\o a. itn• 
rirnir dous rojectos de resoluçtio da commissào 
e (úzeti' a:·· -• ·"-.... --- ·----· ---- -· ·-·- "'"' 
1. o Resolvendo que a irmandade do Salltissimo 

Sacran\ento da frt'lguezia de Mat.Ms_, do ter~o dti' · 
s. João do Príncipe, · na provn1c1a do Rto do 

anetro, . po .. 1 . . _ • • . 
catacumbas que prilcisar para aetos .reltgtOsos, no 
valor de 2:0008000, · . · 

2.o Dllliberaildo.) ~Ub os ~nteressados nos bens 

tOm direito a ·haverem pelos fúndos da liquidação 
do ex~incto banco do · :Brilzil a ímporlariciR da 
tM94$ em bHhetes do mesmo banco que dt~vem ser 
pague aos portadores. 

Entra em discussão o parerer da commlssão do 
constiLuiçAo sobre o requeri~eno de _ João Nep_?, 
mullel\o de Souz!A Machado pedmdo uma declaraçao 
legislativa do que o suppUca~te se .acha no. go~o 
dot~ dlrt~itos de cidadão bri'Zileiro. A commissuo 
examinando ·· Rttentamenta oa docuntentos~· julga 
provado o ue se acha exposto, e ue o plltiolonarlo 

o\ve a como pt~Uticos, volando e sendo .volad.-i sem 
cuutestaoAo, em diver"Ps eleições populares, c 
sorvlndo diversos em •regos de nomeação de ca· 

. I 

em vista du que 'a com missão ente r\ de que nenhuma 
duvida assiste Acerca do petlclouat'lo continuar 
no pacifico exerolcl•) do seus di _rt~itos du cidadão . 
brazileiro, e que não é preciso medida legislativa · 
quo ~omo tal o declare •. 

Depois de um pequeno debate que se suscita 
sobre o enctJrrnmonto da disunssAo do pnrecar, é o 
mesnio .approvado por 44 votos contra 12. 

Fica lH.lindo por 60 pedir a ra\avra o parecer da . 
cómmlssno do pensoes e ordanadtJs, que ni\11 
Rllprovn a aposont.adoria concedida por decreto de 
12 dt1 Abril do corrente unrto, ao co11ego Agostinho 
Marques do G>uvêa, professor · de gtammatica 
latina nesta côrle. 

Vul a imprimir com urgencia o jHuect~r da pri
meira commissão no orQamentó sobre a fixação di\ 
receita o despezn do imperlo. . . . 

O Sa. FrmttEIRA PENNA pede urgencia para 
lêr um .requerimento. · . 

A UI' encia é a oiada e a rovadR sem debato. 
o Sr. Ferreira Pe:nna fundamenta o se• 

guinte reqtterimenti:J, que é lido . e . approv1tdo, 
depois de ftllliirAm sobre elle o Sr. Ooelho Bastos, 
e o mesmo Sr. l'enna : · 

u Requeiro a 11omeaoão de uma commisflão a~
pecial de tree membros, que Ol11lftlrenolando. com 
o Sr. ministro da justloa reveja o projetJto n . . 92 
de 1847 que roforhta a lei da MUnrth 11aolonal, e 
ptopOilbtl us fltnalhias que julgar oonvt.nlento pau·a 
a tetoolra dlacuutlo. · · . 

cc PAoo dQ camon doa daput~doe, 2'1 de Junho 
de 1~'3,-Ffrrf,ra Pfnna,ll 

ORDEM DO DIA 

O.mtir1úa a discus!Úio da proposta dó governo 
u:>m a emendâ. · 

o Sr. 1\lo_~~a. 1\~agal,h~os (pela ordem) 
lS 

JillllBI,i!iO Sobre 8 intelligencia do Utt. 15 d..> acto. 
arlü i cioual. · · . · 

O Sa. PassiDENTE diz ue a ordem do dia 
annuu c a a 1011 em sa ts 11z ao no r e opu a. o. 

. o Sa. MoURA MAGALHÃES neste . caso pede a 
pala-vra sobre tdi.xação das forças de terra . 

O Sl'. Vasconoell.os (péla ordem) dese
jando. discutir .a questiio da lnterpelhtçiio sobte a 
intelligencia do art. 15 do acto addicional, pede ao 
Sr. presl.donta . qufl lhe il'lCorme·se se póie inter· 
romper a discussão aue hontero se principiou a 
travar à réspeito do mesmo projecto. 

O Sa. Pa&siDENTE:-Eu satisfllço â pergunta do 
nohrfl. deputado . (L~ ~ artigo do t-egimo.nto que 

ordem dos t;·al)t~lh()s.) D 1tei para ordem d1l · dia a 
int.erpl'lllaçào · feit·• quand•> o julgar conveniente 
r.-zer. 

0 SR. ASOONOELLOS :- O 8 em : OU peço a 
palavra na discussão das forças de terrtl. 

O Sa. R •)DRliltJEs bJs SANTOS à vista de alguns . 
· · t tu oceorrld•J nas sessões ante• 

i'loreli, e nil octasiiio de renovar se o debate em · 
q ué ellas. tive tão lugar, pede ao Sr. ·presidente 
que íiitérponha c.o~o a sua autorids~e. que use 
com toda a 8tlV8l'iaade dao altribuiçoeS que lhe 
dá o r('glmEinto para conter os ~radores na li!'lta 
de suas devérE'S • para os . obr1gar a respottar 
a· dignidade da casa e a sua proprla ~ (Apoía · 
:los;) · . . . 

O ~a. MouRA MA.a.uuia:s declara que quando 
. pergunloU se niio et\lrava. em dlsc. nsdo a ln· . 

torpellaollo, nem fie leve qu\z ceneurat a a Sr. 
r~sidenta. . . . -. · 
O Sn . . Pa&BltlKN'ru:: .-.. E•t~ E'm dh'ccuuilo a ma· 

te•·l.a t~ue annunclel. Val·ae proceder à leitura de 
uma l:'menda. ·· . · 

qu~ é apoiada a cn\ra em dlscuulil) : 
. « Artigo a•ldllivu. O recrutam~Jnto preciso pará 

prtJenchar as . furça!l de terra em clrcu.mstauclaa 
or~!iuarias e~r& dl~trlbuldo pelas pri>vmclas sa· 
guudo a pllpnlação . livre de catla uma : em 
ch·cumstllncias oxtraor.dinnrlal! se fam\ lndistln · 
clamontlf: e onliJUiutdo o governo não oblivar o 
CAnso da popUIIlÇãll , tomar!\ . por . bR!Ie pata a 
dlt;trlbuloão dtttorm.lnada o numero de deputados 
yne década flrovlnuia • ..-Pcia,,to de Drllo:-Ntmss 
Mach•cdo. - Vilt~lla TQvares.- Farta . - o. 
Dastos.~ LOJICS Netto .~ Av1·es do Nascimento.-
.Affonso Ferr•eil·a .~Domingos .Carlos de Saboi.a.
Gomes Ribei,.o.- Mmde.t da Cimha.-Dr.11'rança 
Leite.- Silva Acattaa.- Toscano de Bdto.- Dr. 
M. Sarmento. - A; B. L. Oastcllu Bram·o .-· 
Pamplona.- Peix oto de Alettcm· .- A r ruda da 
Camara; 

O Sa. PaEsHiENTE: - 'l'em a palavra o Sr. 

o sr•. l\letr.ollo• desejavil antes de éntrat 
na discus~ãoi que o Sr. Pedro Obaves, oll algum 
amigo seu; pas~asse os olhos. sobre uns. aponla
mel\tos que o orador tem, porque tendo n eces- . 
sldade de recorrer aos seus oculos para ler, 

·não quer que se diga que te~ o seu dtsourso 
escrlpto como . bonte:n dis~e o Sr. Ptldro Ohaves. 

o Sn. FERNANDlllR 0UAVIll9 :-- S•Jrla melhor que 
siJ uonuiaase uana commissão pntl este 811\. 

O Bn. M 1nnKt.liE8 nota que nilo foi eUe .quo 
· chamou 1 dleoua1Ao para o terreno em que se a9ha. 
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Repete o qu.e . já diil1111 em outra siHÍSã()~ p~rque 
nisto insistio o Sr . . Pedro Chaves, que nao se 
recorda que tiv1•sso entrado 1u1 camara uma sõ v~z 
coni o animo de offender 8 quam quer que fosse, 

. e rof~rlndo \\ •)ccasião. em qul'l deu? seu aparte:-:
. e tem o estava eu beru tran u•llo em Pariz-

pergunta ~ús h<~tntlllH mlus 1tri aveia, aos homens 
n•ais susceptivus1 en\ que podia esta parte offen· 
dor o. queua qul'r QUH fosse, u menos. a um partido 

· todo inteiro? Observn . que no lJartado uo lhe é 
a verso,· em .an1 gos mu . o w •moi!, Amigos que 

. . . 

espP-cie de .cidadães notes dl\ sua indev.endencia, e 
multo menos depois della ; · n uilicii. d•tiei:ença era · 
l:ntrtJ quem era nt>bre ou plebêo; ha'Viu nobres de · 
todas as. côrfls, havia nobres pretoll, · hómen!J de 
cOr e lloo1ens brailco!-1. Não teuho .. fdéa de ue-
nl!uw le' . . . -
lei da pragmatica do reinado de D. Juiio V, que es
tabelecia differenca no vestuario para os homeus de 
cOr a os pre~vs. Mas quatro mezes de ois de pro
mui ada esta lei na metro olo f e · ·· · 

· elle aprecia e que o apreciã~, e por isto não podia 
. dlrJgir um aparto com o a111mo da offender a todo 
um . partido' quando nelle ba indi-qiduos que sã() 
sou~ amigos. Mas quando Oli:!!:OlO tivesse o animo 
deliberado de O.trender ao partido adversD, Mm 
por isto se entenderia que se dirigia a uma pessoa . 
particularmente, e menos ainda qu.e essa pessoa 
fosse o Sr. Pedro Chaves. A que proposito, pois, 
inimediatamP-nte que o · orador deu este aparte, 
diria r) Sr. Pedro Chaves-Era a ordem que roinavn 

por um alvará, porqutf se reconheceu IÍ. h'ljustlça.. e 
a impolitica dé tal hgislação, que não chegou a 

. ter execução nr> paiz. · . . . 
O orndor peRsa a narrar algumas · dlspll!!ições do . 

regulamento oxcPpcional por que erão regidas as 
colonlas írnnc.,zas das Antilhas, e cita o motivo 
qUê deu lugar ús desgraças que úccorrêrão na 
Ilha de S. Do~ingos, e pergunta que . relaçfio t.em . 
aqulllo que alhse pàssou com o que tem pa11sado 
no Brazil, onde nuncll houve lei dA excAl)cãu no 

na sóciedt\d~ ha~til_lna? · · 
. ternflcl mel!mo do absolutismo, e Ollde existe uma 

constituição em quo niio se diz uma só pala-vra a . 
· - . a . . . t · a .c r, .. . .. 

-·~·-,Aocusadt} -e .cBh•niniadodtúlúui·tJira a muis atroz, 
soffreu tQoto quanto sn pOde soffrer; recorreu aos 
tribunaea do pai~, e ahi .Provou q~a. havia sido 

. . 
acliainos de . 1831 pnra cú, quando se falia em 
baitialllsnw,. em sociedtuie haitiana, se não refira 
tudo tl'U> a Meirel\es: Se pois eu acredito ·que . ... . ,. .. ' . . 
deputado, nem a individuo algum db qull elle se 
compõe, e rn~mos ainda ao nobre deputado, como 

· di~so ello que deSforoando,me eu de semelhante 
injuria, vini para êãta cása com o animo deliberado 
de o atacar .e cshimniar ? . ~ 

Até a prudencla ·do orador, ou tJara me Ih~,~ r 
dizer, . a sua pacfencia foi olh!lda como umB ·má · 
qualidade do. coraçiio. Não quer ju~titlcar-se de 
tlll qualificaçiio, porque niio l'omus. aquillo que os 
oalros julgiio de. nós: somos o ~ue somos; Todcs . 
do..! vem Her conhecidos palas auBR o~ras ; OIJ factos 

· de sua· vida f;lllt!m ·. or 1'1111. · . · · · . . · 
. en 1orc:s. 1z o ora ot. ~>U en en o que preciso 
de -uma vez acllbar-se com este c.lJarlaLauismo quo 
tflin assustado a socia<ladtJ e dhidido os éldadilos, 
trnzendo suspeitas liéll'rorosàs. &' um <verdftdelro 
c r n' mo 1 pn a v a mag1ca e qu~ a 
Intriga se serve pnra trazer os espíritos pertur
bados, o de qUI\ eu. constant\1Ulf.'nte tenbo sido vlc
tinu\. Os chRrlatàea quo íiivfnlt\rilo ~~~:~sa p·ntavra, 
tlzariio Rortlditar no paiz que .existia unia Sóuiedadl3 
de ne!tro~ de qu n PU ora chP.fe, qtlll tinha p ·.1r fim 
cfolstruir· tt,dll uti'lR rllÇR · ptü•R substituil · i~ por 
Clntra.E~~e cb·JtlaLanisuw tilill ll'llzftlo B por~ersl· · 
dudo , ttllll coustituidu boruAnH · bous em íórn~~ 
tem feito ON n1alorta mul~ll p·•sslveht: unttottltito 
convem explit~&r I fSQ pala\'rR. CttnVÓOI ltue il 
piliz 4ue l~!l.o é t.lht Hlust11\du; C•tnh•tc;n ô tJUIJ ltlla 
vale, l' . que f•lla ntlo póde tor 11 signiflcac;àcl que n 
IHJrv~rsidade te m dado. . · . ·. . . . 

A vulllvrs-. h Ai tiauo ou haitiauistJIO- si:.tmücn · 
uma urdem que t xis te, <lU quti ex i !!till e tu uw paiz 

· que nur1ca teve uem tem rel~t;ciio com." :1ue se 
passou ou 116 possa no 11 osso putz. (Apo•Qdos.) 

As colonias portugtHlzus e as colonias lH•s· 
· ptmlwlas, . principulwouttl us pi"Ín1elras, fl1rào 

' i ' 

portugu~,zes eriit~ governados. Ests nuçiio foi . a 
111ais burnan!l, f.,l aquella que govt!rnou com ma,s 
doçurH suas colouias. As outrus naçõtül f\Ue têm 
calunias na AUlel·ica os govewáriio, ou amda as 
gove1 não cow regulamentos colt'oniat !'1 · com lais 
bnrbaras o do exct:~pção. Os portnguozeH dtwlh> t\s 
suas eolonias os nHlRIJl•IS tribuuaes; e ó9 propilo<~ 
el!c.ravo . .; r.rão julgados pt!l<l& mes.nws codigos, e 
applicl\Villl· se·lbl's as mesl\IBs . pellllS com tortas 
ditfer~ Ul)as. Os IH:nhore~ ni\o tlnhiio dlrello do 
vida .e morta sobre seus e~cravos ; nlo havla · 
dlft'ererJça na lt)glsluÇilo do Brazll entre tal ou tal 

cripto ém que o orador. ora atacado, ordenou a 
suppreasiio dos exemplllres, tnllS por Utua siu
gtilKridade que não sabe qulllificar, esse homeni 

' ; 
creveu P. publicou foi absolvido, e então o qúe 
fazer? Cill•li·m.e, s.euborol!, diz o oradtir, I:JOffti o 
tenho sofftido .até. hojr, e como a:; e Cl)nverte ·o tneu 
soffrin•etato, a mint1a pllr.iencia em ferocidade T Eu 
que sou tão feroz, eu que türil\ a crueldade de fazer 
sacrificar irmocentes só pelo crime da sua cOr, uiio 
lt!ria . ao menos por. vlngrmça feito . dcsuppareeer 
esse calumniador ? Eu ndo o fiz, e .comtudo sou 
um tigre I . . . 
· . MAs, Sí'nhores, não poderia eu dettdé que houve 
esta . d~cisiio do. tribunal dar puhHcidade .a tudo o 
1 ue aln se i\sR · 

· pliouções . que dttl com toda a. sinceridade, · com 
toda a rranquoza e lealdade.? Eu enttmdi que não. 
Uhla das. r.'lzões que tive para o nuo fazer até hoje 
foi or ue. tlnh ·\ VArdud'li · n n ti 
ocre tnva nos ás cou~as. 

O orndor. passa n ler o sel{uiut11 .trecho do · fo· 
lhuto do Sr. 8il\·a: « O dit-o de · Qllt\ cou1 as pri· 
mo.ira~ n<,ticias, qutl viessem . da . Bahia, viria o 
Ba1~iatto, jt,rnal, mudado dt~ litzgur.gem, e fallatido 
no s~nttit1o da sociedad~, horroriz,,u-me t'l {e;.me 
pernccnii,r qut~ a: matcmça esrave:t immineHte, e que 
ttdo hav1a tempo tJ perder. ~ . · 

Eu tive UIUita pitJ,Iacla dt! quem lia isto, e 
acrec\itavü llA cxh;tfliiCia dtl UlJlQ SOClotlat.le sticrEJt8 

. •Jilo · th1bli un) jo• nnl, 11ue iinb.a um perlodioo · 
. QUu faUna do\le, du .~ SÜilS 8ti8~Õus, e cios l:lt1U8 
iltu1. tiulia dõ da4ue1les que ncreditnv.!o ílB axts· 
t.'.1ncia de uma auu\.-rindo :;ecr.•ta · quu tluha. por 
fl111 mAtar. toda Uliii\ rn.;a; e que . rBQI), a raça 
muls pudol'osa, a 1nais iHustl·adn, a mtlis rica, a 
tuais iptluatriosa. Soffri .calado e com pacitmoia; e 
~sportll pelo tempi>. e tanto fiz bem om esperar 
pelu te na po, e de n~ella.i· parti o bom senso do 
lllHU puiz, que aqui estoll. (Apoiados; muito · 

. Em lSlO o o r odor, ~em entmr illl chupa, ta v e 
·100 a 500 votos, qiHl espontaneamente lhes derao 
os · olllltotes da ~U!l provluciu, o que ó uma prova 
~;vl1iente que ellcs entl\o jà. pensaviio 11 seu ree
v•dto ClltnO lioje pCllSUti. ( Apoiados. l . EstariiiO 
ellea autl .<u engu1audús sob1'e quem ara o ot·ador 'I 
Votnrido nelle pltr sorpreza 'I Não, porquo é 
filho do Miuas, e a !Hià f.nnllin. é multo ootJbe· . 
chia aUi. Em t~~Jas tl!l ~l•liçõus que fie fazem em . 
Minas apparecAln rdntpressoR esses folhetos '!' Mt~s 
c1\n\o o folheto ndo · p6du oil'oular uo · DmzUI 
vur isRo que foi j11lgado orhnlooso pelo trlb~na . 

' . . \ .... . 
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. O SR. MEIRELLES : - 4,000. O senhor deste 
·desgraçado, hom.em bastante llU!l)ano, por piedade, 
por ;ver quP. era impossível qu~ o escravo esca· . 
passe com tal pena, deu-lhe n hber.:bde; porém 
o j~i2! não qui~ aceita~· .a. disse que o homem q'?-e 

semelhante manda dar 6,000 e ta11tüs açout11s a 
desgraçados que morrem, escapando umn mulhe1·, 
a · qual levn. dous annos e tanto a cumprir a 

e · i . do VQILando do hos i tal 'i 
Que nome se daria a um juiz que chamando 

á sua presença um homem pàra ser interrogado 
como suspeito de levar _ correspondencia aos 
rebeldes, dizendo·se·lhe que a população estava 
enfurecldB, que poderia ser que saci'illc_asso este 
homem que ora escravo, disS'lsse :- não impo1·ta, 
façi\·Se o intorrogatorio, e que sendo este homem. 
arrancado da· escolta que o conduzia, e reduzido 
a pedaços poucos _ passos da porta do juiz, niio _ 

.. . procurasse elle indagar quem tmha .feito isto, nem 
désse providencia olguma 'l · · 

O sn. MA.RJNIIO : --Que santo I 
. O SR. MEIRELL&s:- Eu sou merlico. Quando 
moço fui oper&dllr, derramei com effeito bastllnte 
sangu , nns com o m e !!8 var u .VI a aque es 
em que pratiquei operações. · · · . · · 

O orador não disse cousa alguma QUê envolvesse 
uma calumilia ao Sr. Podro OI.Javes, disse que 
tinha em suas mãos . uni documento, que se lho 
dl\sse crençl'; poderia pôr en'l duvida a honra e a 
probidade do nobre deputado, mas isto. Ufio e Utna 
1uvonl)ào; o nobre deputado leu esse documento, 
portanto não é uma imputa~ãt', uma calumnia, ~ 
um facto existente. · 

Convêm em que o f11cto de t••r o nobre deputado 
i;Íllo nomeado para uma legaçiio de maior lmpor
toncla . é prova de que o ~overno . não . tinha 
ncreditttdo no que primeir(l act'editou: mas não 
subtl porqne apn1veita uo nob1·e deputado o não 
tm· sido rilspunsabilisndo pelo governo, o ter . t1do 
um liEl!!pacho mais elevado, e não aproveita ao 
orador o ter sido nomeado depois dessa famosa 
ca~u~mia lente de a.natomia . e pllyslologla .das 
:pn1xoos, sem o podar , med1co dn camara do 
mesmo modo e o t sido oltJito de utado ela 
provincin de Minas 'I 

,Tétminou o nobm deputado o sou .discUI'!!O 
d1zendo: - Mus, senhores, quem à esse hotnem 
9u~ tanto me insultou, q\18 veio aqui hmçar 
1nsmuações contra a ruinhtl botara ? . 

Eu vou dizer ao nobre deputndo queni sou. Eu 
sou filho l egitimo de um homem quo era oirurgll1o, 
que em 17UO praticou em Santa Luzia do Saban\ 
a oparaçi\o dn talha no vigario da mesma 
frtlJtUtlzln 1 quo tlnlJn liobro atm nlosa a pedra quo 
Uron. Esse era ftlbo lcglthno de um clrurgltlo 
noademtco rormado na ea11ola de Oohnbra, • oste 

'i'QMO 1 

Luiz de Mei-

I , , a 

versar com algum medico des8es quo o in ormârão 
do eRtado de desgraça em que fiquei por .niio ter 
'lotJntes pnra tratar, que lh'o dirão. 

. . O Sa. Go!>IE~ nos ·s.u~;ros:- Não.disBG que era 
um dos prun('li'OS med1cos do pa1z e o podia 
dizer. {Apoiatlos.) · . . ' · 

O Sa .. MKlRELLES :_- Outros que o dlgào, se 
as~im . o ~ntendem. N1\0 mo compete fazer o pro
.pno .elogw. 

. o Sr. 1\-I~rln~o (pela ordem\ : - Sr.. pra-
. , .. . 

Eu vou usar ue .uma atLribuioão qu~ o re~imento 
da a qualquer deputado, enviando a V. Ex. uma 
propost~. (O orador remetttJ. um pap11t d tn~sà.) 

O SR. FERRAz:- Sessào secreta. 
O Sa. PRESIDENTE (depois de um longo inter- · 

vallo, dt.wante o qual consulta cOm os membros 
da mesa) : - Atteução I A rnesfl , a quem foi 
presente .a proposta ·do Sr. dP.pUtndo Marillho, 
não a toma. em . consideração. T..:m a palavra o 
Sr. Pedro OhBVes . · 

O Sa. · MARINHO : - Apoiado. · Estlmaroi que 
resultum grandes benufiolos. . · 

o Sr. Forri.nndos Obnve!l serâ ·breve, 
não só porque eslà persuadido de quo esta quastào 
tmn bastnute dtl desagradavfll , como porquà o 
01 R dor se persuade que ella ji\ dt~Vill ter cessado. 

O Sr. deputtHlo por Miuas havia hinÇadó coi1tra 
o orador insinuações, á vista das (Júll.es não lhe 
r-r a possi vel guardãr . o 'silencio , porque ellt\S 
r~· ~·t~m tudo quanto tem de mais Pl'aoioso qualquer 
bont'lm-a hom·a ;- e or cousequericia o orador lhe 
reRpondell'. ersua ll·se e e por 111 a qllfl apo1s 
disto n ilo havia tn"iR que trntar deste negocio, que 
n ão havia mais lugor n. chamarem-se á discussi\o 
objectos inteiramónte · pes~aaes. Não ncotüéco.U 
porém assim: o Sr. deputado por Minas voltou 
hoje à carga contra a reputação do or11dor, com 
mais furia do que o fizera em uma das !'e~sões 
antect~dtmtes, o talvAz com . tat1to sangue Crio , 
quantoaquolle que n historia modet·na reforo quo 
tivera o11rto medloo quo outr\1rn se offurecbra pnra 
Ir envotúmnr ns fontes donde bebla a divisão dei 
Jorge do A vlle;, 

SG 
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!8! SESSÃO EM ~7 DE JUNHO D'E 18;{8 · 
. C ·. 6r. . dePcutado começou (diz o orad~r) por 

dizer-se offenâido, e que eu havia sido o aggress?r; 
que nesta casa elle entrava sempre com as ln
tenções as melhores ; emfim figurou-se um santo, 
e levou a sua ingenuidade ao ponto de comparar-se 
ã O os dando de sl a defini ã.o ue s~ c tuma 
d:n- nas aulas de metapbystca da Divindade
Ego sum, qui sum:~Ora, é muito diffieil, senhores, 

. entrar E'Dl discussao com um ho.mem que tem de . 
sl uma tal. présumpçlio. · · · . 

6 Sn. ·APRIGIO:-tsso · não horroriaa r I .• . 
0 SR. FERNANDES 0HA.VEB pede que Se note QUe 

esses escravos farão ilo jury 9 de que ·elle era presi· 
dente, . e ·rorào condemnados. no maxlmo da pe~a; 
mas acorlté~eu que um dos Jarados fosse cler1go, 

sse o no :re epu a o que a manelr.a lllguma a este crlroe r 
me . havia offendido ~ . mas; senhores .• eu appallo O S .. . WANDERLEY:-Meià duzi.a de b.olos. para a · conscienciá da camara, o lhe perg1,1nto ., 
donde partirão as insinuações contra a minha ó Sn. FERNA.NDES OHAVEs:-Setla · mão o co . 
honra e probidade 'l Dunde velo esta dEISlealdade ração do juiz que fizesse puuir · uin crime desta 
com ·que foi encarado aqui o meu aparto, toman- ordem,; appllcando-lbe uma_ pena ~orrespond.ente 
do·se a questão pelo que tinha de mais . odioso, · á grav:dade .do dellcto 'I Nao vê · com~ · dab1 se 
não obstante as minhas protestllçõt3s 'I Donde posRão tirar illações contra o seu coraçao. 
viérão estas phra.ses que existem no discurso do A outro fact'l que se .citou, tambetn respon-
nobre deputado, e que uma boca. um pouco decente derd que a sua coosciencia ainda não o accusa 
118 r ecusa a prt•nuncíar? . . · de hBver entrado em plano de aS~assinato. 

O oradJr não Motnpanhará o · nobre doputado o orador t 'lnt .lido ._um.. ouco a. . historia -·- e·· r e-
hoje _ ness~ào relativRmente li · socte•~-.+tt--+....:c'f:o~r~· ;a~-s~·e~·-·;o~s~a~m=a~rg~o~r~e~s_f:· ~p~o~r~q;;.u~e:;=p;;:n;;;s;;;s;r.rnif-o~~o~s~--
haitiana ~ isto tem em ai · alguma. cousa . de tyrannos de Roma, e . os sustos continuados em . 

. delicado: não o acompanhara tambeUl na longa que elles viviã~,l~mbrando~se dos . à~sils~inatos 
hlstoria. que fez da fio~reza do Haity, \imitar- em que elles tmhao parte. Diz a htstona ue 

resposta a factos que o Sr. deput~do citoll. 
Sendo pouco . robusta ã memor1a do urador, à · 

havendo-sé passado tantos annos, nà~ podia . ne~te · 

relativas a · esses factos; IJI\t1·etanlo p6de ilffirmar 
que elles não são taes como o Sr .• Melrelles quiz 
incalcar. . . . 

Consistem esses factos em haver o orador, como 
juiz de direito · na comarca de Porto Alegre, 
mandado applicar a, tres escra!os a pena · de 
açoutes em ama quanttdade excos~1va . Mas, acaso 
appllcaudo o orador essa pe~a, det~ou. elle da cum· 
prlr a lei 'l Onde esta no cod1go cr1mmala escàla 
pela qual o juiz se deve regulál' _na . llPPliCtlçào 
·dà. pena de açoutes ~ Se n.hi se marcasse a quan
tidade dos a outes. e o orador se excedesse na 
app tCRção essa pena, ter a. lup;ãr a accusaçiio ; 

· mas essa regra não existe, e a lei confia intei r~
. mau te no arbitt'io do juiz • Porq ü~ o Sr. d~pulado 

não 80 informou . com mais · tudividun iio desse 
conse e ro ae es a o que é . orneceu (\ases 
esolareolmentos, e que jà foi presidt~nte 1111 pro· 
'\'lncia de. S; · Pedro, . de todas as .circumstancins 
que · acómpan~àrào esses factvs 'I · Por(iue n~o 
dlss~ elle o cr1me por qua e~Kes homens forao 
condemnados ? A respeito de um delles se di11se 
que elle commettéra crime que 1\penns merecan.·a 
4 &tlDOs de prisão I Se o orador bem se recordn. 
pôde atflrtnar á c< Ja que o. critne nlio era dt! tão 
pequena entidade como o ~r. daputad\) q,uiz f11zer 
acreditar : era uma tentativa de homlcld1o contra 
um }'a).' ente da casa à qunl P,erteucla esse et~c,rnvt). 
E está um crlme do tentat.tva de boulichho no 
ctiso de merecer apenas 4 aunos ele prisiio 't 

Disse o Sr. Meirellet~ que o senllór desse es
cravo lho tinha dado a liberdade, e quo, ttJndo a 
rol:\çiio confirmado essa disposlçá~l do se11hor go 
escravo, todavia a execução da penn ·te-ve lugar. 
Se o orador hem se lembra, póde aCfirmar qüe a 
pena não f?i applicada_: mas, ainda mesmo Qt?-A 

o orador disto culpado, porque o : executor das 
t~entenças é o juiz mnulclpal. (Apotados . ) 

Dous outros esoravos, a quem o orador app~loou 
est~ I>ena tinhào commetti~o um do~:~ ma1or~s 
dehctos que a. nossa legislaçao reconhece : tlnhao 
matado traçoelramente a seu propdo senhor. 
Uma das escravas que dót'lilia na casa, valendo·se 
da occat!l.ii.o em qae elle estava dormindo, ubrio .. 
uma janella, · e fez Introduzir um escravo com 
quem tinha relações lllicitas, e atnbos forão · se ao 
senhor que estava no melhor no HOmDO t e com 
\ltn . maqllado U1e quebrárilo o QJ'~neo e o matál'ilo . . . ~, 

. . 

. o sang e es acu 1a a . oca. a · o o o mo~en o 
como . um veneno que lhes . mmorava . os da~~ da 
v!da e lhes atormentava a eonsciencJa. Nao só . 
COm I OS flXemplOS da hiBtOr~l IDR8 ~(ÍCOrf"OrldO 

8 - . 
jeitar.se ·. a 80ft~er . rsmorsos por crimes . dessa 
ordém. · · .. · · . · · 

Ex.pllcarà o caso dó homem, cujo asi:UlsSioato 
se verificou. . · . . 
E~se homem 'tinha sido. preso em consequencui 

de uma denuncia que houvera contra elle. · ~e 
eutreter relações com os rebeldes que eotao 
.sitlavão Porto Alegre. A situa9~o dos hábltanles 
de Porto Altlgre nessa occastao era bastanto
mt~nte .affiü:tiva: as paixões ·no ~nterior da cidade 
se a~havào agitadas pt~lo .rece1o uo havia das. 

e o demorou para esse llm; l:>t~pois de concluttlo 
isto, mandou o ot·ador que o homem fosse para 
a c:tdêa, e em . cnminhu, · uiio t~es . ou · qnal~o 
pa!lsos janto à sua cl\sa, C'JmO dtsse o Sr. Mea
reillos mas a uma muito grande distancia, da 
<JUal ;e não · podia divisar a casa do orador, os 
liomans que tlnhlio a guarda desse preso · o . 
tnatárilo. · . 

Ora; pergunta o orador, em QU:<> ,Póde ser eHe 
culpado pur h1t1o '! Pollilt ello adtvmhar . as ln
tellções da esuultu? Deu elle alguma oa·dem para 
este flm '1 E' o que o ::lr. Meirelles . não poiierâ . 
provar. Niio serâ agora mala extenso a . este 

. respeito, pot,lue (oi apanhado de . sorpreza i ·mas 
à vista das elí.plica-:õtJS que deu, pergunta se 
póde ser jámais ncousado · de ter tido parte, 
ainda a mais leve, nesse. crime a que alludio o 

. sr; dllputado n qunm responde. Parece-lhe por
tanto ~vidente que este facto foi trazido unlea.· . 
ruente com o fim premeditado de o ferir . . . - - , 
huu;at u~r.'a pt\cba sobre a sua reputaoão . 

Entretanto (exclama o orador) queria-se que 
eu nada . dissess t3 a este raspeitfl I Pedlo·se que 
houve:~s~ uma ses!liio secreta l Para que 'l Para 
que a opinião publica ficasse duvidosa . a res- · 
peito da tninha reputação I (Az>oiados.) J:llao pôde . 
sur outro o motivo. Ora, allegando-se faotos 
.desta ordém, era possivu1 que eu gnurdasse o . 
sileuoio 'l · 

O SR. PnE!iiD~NTlll pede lloenoà ao Sr. · depu· 
tado para o lnt.erromper por um momen\o. 
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a nada disto, .e continuou. em seus peneamMtos 
vagos, e em deixar ainda duvidoso. a opinião á 
respeito da pr()bidade do orador. Parece-lhe isto 
um pouco doloroso, a. méstno desleal. .Entretanto 
não quererá. tomar mais a attençiio da .casa com 
este objecto, · só fará. ainda uma refloxão ·a respéito 
de um aparte; a que bontem com a . pert11rbação 
da discussão não pôde talvez satisfazer como 
dasaj~tva. 

Quan·lo disse hontêm que ·no. ·s.eio do lado 
que lh~ é adyer11o havia uma. soc,tedade!. cuj~s 

R 

dizer que esse partido contivesse no sou seio 
um~ sociedade da cirdt"m da sociedade haitiana, 
não qulz dizer que o partido fosse complica da 
existenoia de uma tal sociedade· uiz dizer sim 
que não podiiio acousar de desordéiros ao orador 
e seus co•religionarios, aquelles a cujo lado per
tencido pessoas que já havião sido accusadas 
de terem tido parte em uma sociedade desta 
nahueza. Não snbe se depois de!lta explicação 
lJOdem . ainda · serem env_enenadaR as suns in
tenções. Nào des\larregl\ as culpas sobrg o 
partido, maR sobre indlvlduos desse partido. 

O Sr. deputado não deu a verdadeira tntelli, 
gencla ao . final ·do meu discurso. Qunndo eu 
conclui dizendo-quem é essa Sr. deputado que . 
vem aqui fallar na mh1ha honra,-não quiz. re• 
ferlr-mé 1\ EIUR nobreza, e a nada do que respeita 
à st\a domestioldade, ou a interesses de familia: 
erll. em outro sentido. O que eu qulz, e ora vou 
fazer, era mostt•ar a qualidade. do caracter do 
Sr. deputado, o qu~tl jé. outr'ora havia sido 
aqui desmentido. 

O Sn. Pa~tsil>ENTE observ~ que é pouco pl\rla
tnel_ltar duvidar ~o caracter de um Sr. deputado, 

O SR.. FERNANDES CnA.V.Es: .,..se .são factos pas
sados na casa, como não se podem réferir? O Sl'. 
deputado que qüiz lançar tantas pecbas sobre o 
meu caracter, ~ digno de ser 'Verdadeiramente 

. apreciado pela oasa e pelo palz, · 
Em outra ses~iio, em 1845, o Sr. dêputado nartou 

a sua peregrinação por Lisboa. Não é a primeira 
'Vêz, como elle disse no seu ultimo discurso1 
que falla nesta mataria: sempre que ha oocasliio, 
é hlstorla que encaixa, e com mu[~a razão, 
porque Já. com esta cantiga obteve ser deputado 
duas v.ezeâ . · 

o. SR. PaES!DENTE declara que não acha con· 
ventente contwunr·se· nesta dlscuilsiio. · · 

O SR. I<'E~NANDES CnAv.Es julga ter direito a 
defender-se das allusões que rorão lançadas sobre 

Disse o Sr. deptitado em 184ü, quelxando~ne 
amargamen~e do . procedimento que o governo 
potLuguez t~verl\. para com elle, o At>gulnte (MJ: 

(( Os mintstros pQrtuguozes negnrilo•me lgfial·· 
m~Jnte passaportes : entretanto eu nito ttnba 
offAu,dldo ~o gove,rno portuguez, nito tluha corn• 
metltdo crnnes . .Dlsse, em uma eonversaçilo que 
tive co~ um mtn1stro rtn rainha, que eu havia 
de snhu _do Portugal ainda 'lua faBRil tlentro de 
uma barttca, e onde. quer que ou choR&SRA pro
clamaria que os ministros de S. M. Fldeltselma 

'erão carcereiros-·· do····· l'i'Ve'l't\o do r · · 
or ug!\ se •.n a convertido n' ''lU\ oolonla para 

o~de o Brazll . . mandava os seus degradados. · 
Ttve . pas!-!aporte; fui-me embora •. )) 

Agora chamarei a attençiio da . casa sobre o 
· dado estM BFU!erções, ó v6r•so-ha 

pelo que JU lêr que tudo ·islu não passava de 
tuna Invenção da tmagina.;iio romantióa do Sr. 
deputado. O go~.erno. portul{uez o desmentio 

ermo eu 
me possa servir) e disse que tudo lt~to nilo era 
exaeto ; e _nn Ga.teta de LiSboa . mandot\ publloar 
o pe.:tueno artigo que passo a Mr (li): · 

<< Em tudo .isto o que ha da mala slngttlar á 
que tci~l) este apparato . de . indigni\Qilo oahe por 
terra dtante dê uma simples pbnse: - No IJUe 
toea .a Portugal, nem uma só cousR existio como 
descreve o o-rador brazileir· · • - O Sr; Melrellea 
ni'io pedto. passaportes ~lo governo . da .. ralnha, 
nem -eRte \h os negou, ou podia negar. O Sr. 
Moirelles não teve conversBQão com nenhum dos 

a honra de o conhecer. Sent:D\os ver·hOR obrl
r.tados 1\ escrever com esta !ranquet.\l, o a ellmloi\i' 
assim o bello papel, todo romano, que ó Sr. 
Meireltes creou ara si. A • · · 

d~ expôr, a bistorla da barrica e ns amenQM 
de um manifesto europeu, . ficno_ senda episodloil 
da um romance sem a menor sombra do reali
dade. Ignoramos O!! __ motivos .·que o lovt\rdo a 
inventn,r todas estas fabulas, . nem sabemoa oomo 
se expltque a aggressão toda voluntarla dB parte 
de um estrtlllgeh·o-que, para ostentnr n sua lm
portancia, escusava de clamar tt'nm parlamento 
coritn suppostas injustiças, para depois se van
gloriar de actos que tnl'Vez sl)jiio t~xoellentes, adml• 
ravei~ ; 11\M que é uece!:lsarto, primeiro que tudo, 
que existão, ·para merecerem applaullo I 

<< Concluirelllos, portanto, declarando que esta· 
mos autorisados ptlra llegnr todos os pontos om 
que o Sr. Meirelles ataca o RO'v'erno portuguez. 
Nada do que ello '}Ollta acontoceu : nenhum dos 
pader.imentos com q~e pretend!" .exaltar a sua 
grandezad'nl.ma, o_ veto ferir,_ ass1m como nenhuma . 
das virtudes com que se enfeita, e multo desej~· 
ramos que possua, ~chou occ~sião de appareosr, . 

Ora, senhores, é um homem que peoca COiltl'a 
a verdade deste rnodo que vem fallar aqui no 
meu caracter, no caracter do outros I Sr. presl· 
dente, en com Isto me aaUefaoo. · 

Q Sr. Ba:l-oollos não tinha intenoão de 
fallar, mas depois que se apresentarão na casa 
algumas conRideraçõas, depois que se trouxe um 
fuoto 1 que lhé diz dlrectatuente respeito~ depois 
que M . provocado para es~a. discussão, não pôde 
deixar dê romper o sllenc10. 

Sr. pt• t~sidente; a pàclftcação da minha provlnola 
sA apresontou como um facto inteiramente !JlOrloso 
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pal;'a Q Raneral presidente que éOnseguiõ fazêl-a ; 
spresentou·se este facto . como uma completa 

. victorfa, inteirarnentA despida da tnfrihnil concessão 
feita ao partido republicano que então se . achava 
com as arma!> na mão. E~ uão séi porqu~, já 

I 

achava na minha província, e já depois da parta 
do mesmo g•werno imperia\; se tem tratado sempre 
de occultar a maneira po~qu~ foi. feita a pacificação, 

J • ' , . I 

ma'ior importancia possível ao caracter, ja d11 
~eueral presidente da província, que a pacificou, 
J:'• do!ô governos que . se têm snccectido dahi para 
cá, não queria tomar nu discussão como disse, a 
minima parte; mas algumas rellexõEiH se . flzerão 
na casa; cumpre portanto que o paiz inteiro, que 
1\ eamara conheça perfeitamente o ciompromisllo 
em que o govemo do Hrazil, por intermedio de 

· sau agente, se collocou para com o partido repu
blicano na tnltlha proviucia, a que a pacificação 
foi feita com Cllneessões, e concessões muitQ onero
sas ara .o Brazil. 

Em 28 de Fevereiro de 1845 se fez na mtnba 
província a pacificação. Então se limitarão os re
beldes ~ variilS condições, oo,mo por exemplo que 

linl1a . . Daqui nasceu a necessidade de o Exm. 
conde do C11xias munir cada uli1 desses homens 
de uma bulla, de uma portaria, ou do que quet 
quo seja, com a qual so apresentavii.o,uão oomo 
subditos do . imperlo brazlleiro, mas como uma 
classe privilegiada, como mombros de uma nal)ão 
estranha que se achasse encra\'adn na minha pi:o
vincia: Então na qualificaçã() dâ gul\rda nacional, 
para a qual se chamavão tQdos indisttnctamente, 
se apresentavi'io indivlduos de um e outro lado, 
e os republicanos qtte pela sun pouof\ idade não 
tlnhiio tomacl() parte na luta; os que não tinhào 
partancido à republ\ca, ~o& legalistas eriill quRlifi· 
ondos; mas., quando vmlla Utn homem da r~pu
blica, apresent~va a portaria que se ~lhe tmha 
dado, e ern d1spensado da quallficaçao. ·Deste 
facto vomos que ha dous lados e:!ttratnos na 
minha provlnoia, um de republicanos, b outro 
da homen~ que não pertencerão á tepubl~ca. Ora, 
jÁ se vê que a este respeito é necessar1o que se 

' ~ ' I 

o I 

não ha de qualificar gente alguma pa1·a a . guarda 
nacional por ora, nem fnzer recrutamento; e Isto 
será talvez o mais pnl.dente, ou então é preciso 
acabar com assa llnhn· dhisol'ia que está Mtrlbe
lecida o.ntre os rio-grandenses. 

Eu sou de voto que pm· ora, ã vista do estado 
mtllindl·oao dll minha província, e do ~Jstndo dosas· 
troso · t'm qus ficou em consequenola da guflrra 
que durou por 10 nrmos, ne!n se r t:Jcrute, ner!' a 
gutlrd~ naeional faça . serv1çn. Nest~ . sent1do 
roquer• t\ RASOmbléa provincial qtto du'lglsse t\ 
el'ta oás!l e !\ll aeul\do uma tepl·osêntaçf\o, ~lla. 

v~io, e veio . até como o!_>jecto ~e segr~do~ porqua 
nao ora posstvel que enta.o se .consegu1sso isto de 
outm maneira, porqt\e . esta medida era entiio 

. muito impugnada ; rnas hoje tenbo a s~tisfação 
de. vflr que o Sr. deputado do. outro la.do foi 0 

. . . , e po sr on em 
a suspensão do recrutamento, que era justamente 
o qua eu .tencionava. . 

Venl!_o o SI'. Gulvão qu.e r.a provincia.se. re· 

nito servil·, e que em conssquencla deste facto 
tal vez impruclente, deserçõe~ no . exercito erão 
continuadas, não teve remedio senilo detorminar 
que se niio recrutassi:mt taes homens, e que 

· aquelles que baviiio aillo recrutatlos e rec hunàvão 
contra o recrutamentq, fossa111 rebaixados. Foi o 
que fez .. LogiJ, não fez mais do que l'espeitar a 
ordem, 11 garl\ntia, bulla, ou ill'lultoque o cunde 
de Co.xias conferit> a esses meus patriclos. Qlllz 
o Sr. Galvào assim com SllB prudl)nola ta:er com 
quti sé não teprodllzissem n~ cont.inuadl\9 desl!r· 
õe e ho · · - · · · · · · · 

. - . '- - . ' . ' 
coniprometteu a pagar a divida da rel'ubUci\; 
uão foi uma ou oUtra quantla, foi pngar a diviJa 
toda. Neste sentido se creou uma commissiio 
de tres membros em S. G ,bt•iel, e então se proce
deu pOr tn ID!3i ru qUO multa. gentu ficou lesada, 
P1tra que não apparecesse assim uma grande 
somma dessa divicta, a Ctlnunissilo trabalhou em 
se~reuo, um outro commissario sabia para diversos 
pontos da provincia, e avisava seus nmlgos mais 
pnrticulares de que esta Qótnml.ll~i'i.o estava fune- . 
cionando, pau que ellAs se aprésentnssem a ella com 
documentos; e a outros quo nEto erilo tão amlglls, ou 
el'ito inimigos, se nega vil t.IOmpletamente a exlstenoia 
da commisst'io, e o cotnproinissô do Brazll para oom 
os republic:auos sobre o pag•\lilento. Eu niio sei 
como qunlifiot\r este procedimento : quallfique·o 

. queu1 quizer: <• caso é este: O genera.~ presl
dento, quando era interrogado Marca da verdade 
d~sse pagamento e das condlçõo9, respol\dia aos 
rel!ublioanos que et·a verdade,1que o Brazil estava 

1 10 . o a paga· a lVI a os repu tcanos, 
que hrlVia uma comnii~siio, e qué tratasse .cada .· 
um de habilitai'·Se perallte a mesma commissiio; 
tuas q~aado trR.tava com um. ltlgallst•l, com utn 
daquelles que tinhão denainado o seu stlngue a 
.ftlvor do húperio, e c.oncorrêrão para a gloria 
desse ux-genoral presidente, o qut~ fazia ellé euttio? 
Diz i!\ com · li r de riso, e asoat·neo:;.....Po\s acredita 
que eu fizesse isto, e que arrojasse assin1 aos pés 
da rep11blica o throno lmpet'il4l ? Este f'ol o pro~ 
oadimento do gonera.l présidonte, e Mo tenho o 
lnt:ltlOr reooio de o ollat•, porque . estou óerto . da 
probidade e franqueza da pessoa quo vou oitlir; 
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é um ·homem que . não te~ rebuços, que falla 
com a maior ftanqueza; d1z tudo quanto sente, 
e não teme des~gradar a esta ou áquelle : á o 
nobre burão üe Jacuby, ou por outt·a Chico Pedro, 
nome polo qual é mais conbecilló. . . . . . ' 

diÇÕiJ:i de pacificação, porque ontão, depois ue.~s 
causas terem chegado ao ponto a. que . havmo 
chegado, o Brazil estava . em circums.tancias tle 
não precisar receber condições impostas pelo par
tido contrario, direi mais, o tnesmo partido con
trllrio, não as exigia. Forão estabelecidas ess~s 
condições porque se quiz apresgar o negocio, nao 
sêi com qut~ iuteress!l ; talvez para termais algUtn 
vuto para i\s eleições do . senador.. Dirigio·se 
pois o bardo de Jncuhy 0.0 · Raneral presidente, e 

.... -lhe pargunton .se era .exacto b1:m~re~ _c_o_n.«:li~?as. 
s o r re~· e n eu:-

SI! outro me fizessli esta pergtwta, era descul
pavel ,: mas \'Õs, me!! amigo rart_icular, qu~ co
nheceis os meus sentimentos de ·nobreza, Vlrties 
mil fazer esta er unta I Não vos · clsso erdoar. 
Asseguro-vos que não ba condição. neu uma ; 
venceinos com as urmã.ti UI\ mão, fizemos succumblr 
o inilnigo, tril1mphámos completamente ; não ha 
.uma só condição ; mas como amigo lhe poço .•• 

o e a cnmara o reqUio e os e proce 1mep o. 
Disse então o conde de Guxias, o Napolaiio dos 
nossos dias {risadas), 8 este seu nrnigo particular: 

. --Não ba condição algtima, mas vós vêdes o~~~ 
lindre deste negocio, e portanto t;,nhn p~ectsao 
de ser algum tanto fingido; . Fontoura A.ex-mml.stro 
da ropublica, que aqut veio tntl\r. Fon~ourl\ quo 
sempre pôde mentir por sua conta. e r1sco, sem 
pedir para isto licença (risadas), disse·me· eu1 
um dia · que vinha pedir ·líeença pura pregar uma 
1ueutira. (Risadas.) Eu entiio estranhai~lhe este 
l)tocedimétlto (está !aliando o conde ele _Oax~as); 

frlanti•to sem ms pedir licença. Fontoura me res
pondeu:--shn, mas vejo que esta mentira envolve 
o seu ~om.e, e pnrtan~o nã~ _posso prP.gal-a sem . . . . ' 
dizia l<'ontoura; estâ ütn taotG amotinado ; tenho-o 
embaQado com promessas de pagamento e outras. 
couaas setnalbantas. e por cúusequl:lnoia ó precíso 
que V. Ex:. consinta que eu vá di(.endo a tndos 
gue OS posttl8 BEl OOnservão, qlle OS soldadoS não 
lião de. ser recrutados, e omflu1 que se paga n 
divida da ropul>lica, porque nssim com a mira. 
no pagnmentó trat••rá cada um de Ir seguindo 
para sua casa, e daqui a poucos dias se esquece 
isto, a ninguem reclama o pagamento, e quando 
veuba titn ou outro ,já então as co usas estarão sere- · 
nadu.s, e o Ihazil não ta rã despeza alguma a fazer. 
Portanto peço-lhe corno rne u à migo, quo vá tambem 
t>ropnlando h;to, e que quando fallar C•>malgurn 
republicano, lhe diga. que a e paga 11 di vida, e 
q~ando fall~u a algum legalista, lhe diga <{Ue 
llflo. · · 

O . barão ·foi ter · com seus amigos que possuiiio 
alguns documentos de dospeza da republica, . e 
quando al~~om lhe per untava se esses · doeu· 

go , 1 a o arao, 1s o ma 
friol oira, são embnoadellas, queime, iuutillse, bota 
fóra esses documentos ; e esses pobrss homens 
ou não se · habilitavão, ou não inutHiaavão os 
documentos, e tloavão prejudicados. Entretanto, 
se o barão fallava com um do partido contrário, 
dizi~:-Sim. senhor, existe R cotnmissiio, trRte de 
habtlitar so.-O.rn, eis como a divida du r&publica 
aindà não subio a muito maia do que devia 
subir. 

O S.a.. WAN.b~RLEV: :_Niio era ;uulto fl'Rtlco . 

O Sa. B~no&LLos :-Franqulssimo: é homem 

muito verd,ldoiro, e a.inrl~ hoje não se póde es
quecar do pap!ll ridicúlo que Cez. porque ello 
aHs~utava qui} fazia um serviço ao paiz e aos séua. 
1umgos, a faltava a. verdadt!. .· . · 

· Portanto jâ se vê .que existe este compromisso 
. . · · o e es 

P~~nr a divilla liquitlada por es~l\ c•>mmissão, 
tl1vtda que certamente se não fossem os tnanejos 
como acabei da dizer, deV•)ria · ter subido a . . . - . . - . 

' t I 

dizer, olla subio a mit e tantos contos de réis, 
· mas o govemo entendeu que davia dar 400 coa tos 
da réis, porque, .tambern segundo ouvi dizet\ mas 
não afih'mo, ora o que pt:~dia o co•tde de Caxias, 
quo a 8!JU aruitri•> dl:lsllrevera essa quantia. Pas
sados tempos, porétit, ve11tlo .que os 400 contos de 
r~i~~ nã•J erão tRlvez a torça o11 quarta. parte da 
d1vidll, disse ao govcruo imperial, niio são 400 
contos da réis, porque eu eutendia moeda forte ; 
ergll dobrtl: são 800 contos de rijis •••. 
Pnrece~me que tlstou fallando a verdade, Sr. 

U\irtistro da uuerta: creio ue v. E sabe .. 
tsa as prólo?tgadàs.) . · 
Este'! 800 contós fótão entregue!j a esse mesmo 

Fnnt•mra, da que ainda agora acabei· de fallar. 
O tne:; 11 , · ~· - · 

do Brazil. havia de dnr, não os 800 contos sómeota, 
mas tudl) quanto fosse liquidado pela tal commls• 
são invisivel. para alguns, foi fllzendo a dlstrl• 
btüção dessR dinheiro a seu bel· tilzer · e ntii 
a casa de Fontoura em Porto· lesre era mais 
ft·equantada do que o 11eria uma .. easa onde esti· 
vessem . toJos 08 ministros itllltos em dia da 
g•·a~as, em dit\ em que elles fossem maia procu
rados ; pot·que o . dinheiro estava no podl3i' de 
Fontoura, que o destribuia como queria. A uns 
p1.1gou por inteiro, a. outros metade, a outros a 
quarta parte, a outros a quinta, e á outros não · 
deu \•intem. · · . 

O orador tnostra que · o que se seguio foi um· 
gran~e dosgolltl> nos credores da republica, que 
não recabe~iio nada, ou receberão menos qo que 

recebido cousa algumll, elies se calariiio. mas que 
flecessariamento tàm da Jazer reclamações, e que 
o Brazll está compromllttido a pagar tudo isto. 

con e a. s 1as, c n mua o ora or, JU gan o 
que esse dinheiro éstavà á · stta tli!iposição, para 
alto o dar ou debtl\r de dar; talvez com o mesmo · 
poderio do Sr. Fontoura. mandou . que. sa dessom 
cento e tantos contos distritmidos por diversas 
pes~oâs, dando·se a uns quatro, a . <JU.tro~ 1:1~is, 
etc., süm sarsm dos taes et·edol'i~ da repubhca 
aq,uelles que tinhão dividas liquidadas pettl com· 
nussào; e o Sr. Galvão, quando teve de fazer 
o Ultimo J:lagamonto no tempo delles no Sr. 
Fontout·a, mandou fazer o desconto desses 110 
óU ll2 contos que são reclamados, jà pelo Sr • . 
Fontoura, jâ por esses credores todos que aa 
Bl:lntem prejudlêados. Não sei qnum comeu est~s 
conto o tantos cont.,s, mns sai que elles forao 
dados a. pessoas qt1e não erão ,qualitlcadas . cr&· 
dora.s por essa. cottllllissào. Podunto houve ainda 
esta f!llta. . . · . . _ 
. Depois de ter feito estas conslderaçoas áoerea 

do ~s~ado .dLt provinoia, por esto lado melindroso, 
s r o oradot• a tocar em outros ontos. 

Sente quo não esteja no casn o Sr. ministro da 
fazenda: o orador tinha de lhe fallar âoerca ~a 
suspensão da alrandega de S. Jose do Norte, nao 
se no todo ou em pa1·te. porque teve uma carta 
em quo so lhe dizia que estava essa ali:mdega sus
pensa, mas err1 pouco oiroumat~nciada: mas leu 
depol>i uo Jornal do Gómmsrc&o uma repreaen
t t\çao dos habitl\ntes de P elotas, quel:xando·se de 
htwer o Sr. Andréa expedido ordem para quo na 
alfandega . de S. José do Norte se não deapaohe.m 
couros, .e fossem elle& touos para l\ cidade dG Rto 
Gran~~. quando alh\s a villa do S. Jol!é do Norte 
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286 . SESSÁO EM 28 DE JUNHO DE 1848 --
tem o· melhor por lo, ~ ancouradoro quo existe na 
provincia. . . 
. Passará .a dJzer alguma causa áceréB do ex~ 
presidente da provincia o Sr. Galvão. · . 
. O methodo que o .sr. Galvão e:~tabe\eceu para 

1 . o carnpan a um. rn 
dos primeiros cuidados do Sr.· Gtllvão foi obter 
faculdade para sdccar e pagar ao dividas atrazadas .• 
Lutou porém comdifflcuidade, porque, leRdO sido 
' ' . ' . . . . • o' 
muito ouro na província, o presidenLe não quiz 
tomar sobra si a responsabilidade do prejuizo que 
havia de haver nessa · moeda, porque . alia tinha. 
si~o rec.ebida. por .valor maior do que lhe dava a 
le1 ; ass1m fo1 obngado a esperar por ordens do 
governo, .e eis porque não pôde logo dar provi- . 

·· dencias · immediatas para · pagamento do exarei to; 
mas depois estabeleceu um systema quo adiantou 
multo os pagamentos, o fez com que não houvt)sse 
continuado a despeza, e · distracção de forças do 
ezercito para a condu~ção dos dinheiros. Esle sy~-

muitu ganté interesstúlâ etn fazer - COÚI qUe ·este 
llystema não progrl:}disse, porque antas delle .ser ad· 
mittido se negociavão muitos dívidas do exercito. 

e . -
e m~lversações, uão podia agradàt à gente que 
com zato lucrava. .. 

Havia-se dito que não convinha separar a Qd. ... . - . . ' .. . - -
deixar de causar .s«:?bresalto ·ao orador a_ resposta 
dada pelo Sr. mmtstro da guerra, porque tendo 
S. Ex. apteriormente dito _ser de opinião que era 
inco~vemente 9ue os dous cargos se . achassem 
reullldos •. P.arecta coosaquencia uecesáarla, é vista 
desta opmtão, que olles fossem sepàrados ; mas 

·S. Ex., quando . disto se tratou, não admitte a 
conclusão da .. separação. 

0 ,Sn. MINIST~o ~A_ GUEIUU.:-:-Eu disse qu~. niio .· 
··admtttia a. discusss.o sobre pessoas. 

· O Sa. BARCELLos não quer 'discutir sobre assoas· 
s ppoe que o r. n r a e:n oda a capacidade 
para . uma e outra co usa, mas que no estado 
aclu~l da sua provincia não é poasiv'el que um 
restden~e e gélneral. das armas cumpra bem os 

m os os ca.rgos. 
. Mostrl} <J.ile o Sr. Galvão ~irlgi_o a. !'dtninistu~ão · 

da provanc1a com prudenc1a e JUstiça, . e que se 
el!e não deu nudatnento _ás obra~ provinciaes, 
fo1 por falta de conslgnaçoes !;:Uffictentes para que 
essas obras achassem empre~arios. Mostra tambem 
que o Sr. Galvão desenvolveu muita natividade 
e diligencia. . · 

A accusaçiio que se lhe fez de ter intervindo 
nas aleiçõe11. parece .ào orador que é petfeilãmente 
injusta. O Sr~ Galviio logo que .recebeu a circular 
do gove .. no dizendo q~e queria voto livre; tratou 
de lhe dar fiel execuçao, e le~ou o sflu escrupulo 

.ao ponto de cvnseutlt que continuasse na. admi~ 
nistraçiio da lJOlicia o chefe daqU:ella repartição 
que o tinha apedrejado no acto de sua \lbeglldl\, 
que COJ,ltiouasse na Sl!a . hostilidade sómen.te con1 
fins elettoraes. Se pots o Sr. Galvào pôde ser 
inorepado . ue ter intervindo. nas eleições, é 116 
indireotameute contra si, . e em favm· do ~hQfe 

sua assarQiio, atlirmaudo que havia · documentos 
R este reseito, rnas que, teodo olles sidC' podidos 

. em coufianoa, quem os pedio ficou cotri elles. 
Oonolue o seu discurso com a quest~o tio rincão 

de El·Rei . AlJreseuta a historia clrcunistanci.ada. 
deste processo. Admira-se que ainda. haja quem 

. se .persuada qua . essa rincão pertença l\. ftlzenda 
nac!ollal, qURndo, alàm de uma ·posse muito 
atlttga . que remou ta ao anno de 1762, ha uma 
sentença passada em julg1tdo . quo reconhece a 
propriedade na famiUa que est~ de posse daqneUe 
rincão. · 

O ~R. 'l'ITÁ.RA. propõe o encerramento da ·dia
oussao. 

Depois de breves reflexões dós Sr<~. Fernandes 
Chaves, Ferraz e Bello, à approvado o encerra-. 
mP.nto pot· 39 votns co~tr~ 25. · 

• . · . , . ... m, pe e que se d~ 
para ordem do d1a as tnterpellaçõed sobre o art 15 
do acto addicillnal. · · 

O Sa •. PaESI_?~NTE d_iz que tomarâ este negocio . 
em constderaçao. · . · · . . · 

A ordem do dia é a resolução sobre caixeiros 
e o mais que vinha para hoje. ·· , ' 

L 1tVanta-se a sessão ás 3 horas. 

Sessão eD:I ~S de Junho 

PRESIDENCIA PO SR. MUNIZ BARRETO, VldE~PRE-ài~~;~·- 

So!l.n.fAIUO.- ExpedieRte . ....:. Negocias àé Minas. . . ' • .: ... 
-:-Ordem do dia . .,.: Oaia;eí~os brazileiros. Res~ 
tricçtlo ao C<'mmercio · · estra·ngeit·o. .Discursos 
dos Srs. Coelho Bn10tos, Sou.a-a FranÇà, Nune1 . . . 

Poucos mhtutos antes das 1 t horas da manhã 
. abre-se a sessão, e lê-se a acta da antecedente~ 

Suscita-se uma longa discussão sobl'é a redacção 
da acta, por · menoio11ar-se nella os nomes dos 
deputados que são respondêrão á chamada feita 
âs 10 horas da manhã, quando alit\s tinhiio oom· 
parecido arites das 11 . horas, e · c~ntribuido para 
formar numero e abrtr•sa a sessao. · 

Não se considerando oSr. presidente autorisado · 
ara mandar reformar B aota ue f i .·· · · . 

na .a e con ormidade com o que determina o 
.regx~ento, o Sr. Wanderley manda â mesa a 
segumte emenda: . · 
. « Sejão elimiriad<IS da aata os nomes dos de u· 
a os que co 1parec rao epots a e a o. pr1meira 

chamada, mencionando.se oti daquelles .que com
parecem depois de aber.la a sessiio.-· Wanderley. li 

O SR.. Pall:SIOKNTB <Jonsldt~ra a emenda como 
indicação, visto que ella .vai de encontro a uma 
disposição dó regimento: e por ii!SOj . raservandO•Q 
para . ser tomada em consideração em o ocasião 
opportuo.a, da por approvada a acta. (Sign«es d6 
sorpreza e de.desapprovuçao.) · 

EXPEilíENT.E 

Um officio do · Sr. mintsh·o ·do imperlo, em 
additamarlto ao que enviãta a esta c1unara em data 
de 14 do corrente, t~·anl'lmittindo o ofllclo que o 
presiden.te da proviuoia do . Ma.ranhilo . diri~io á 
secretbna de estado dos ilegooios do importo etn 
data da 18 de Maio ultlmo, enviando cópia das · 
participações posteriores ãs que. remetteu a respeito 
do q~~ .houve e,m_ al uns pontos da provinoia na 

a r equisitJào. 
Remette-se ã . eommissão de fazenda um roque· 

rimeut.o do odtninistraQiio do nospicio de :Pedto II, 
pedindo a concessão ele uma: loteria · annual. 

Não ha mais expetllente. - . . · 
Oontiuúa a discussão do requerimento do Sr.Vas• 

concellos sobre uegocios de Minas ~ . 
o Sr. O.br!sttan.o Qttonl, continuando o 

seu discurso, interrompido na sessão de ante
hontem; diz que é .o primeiro a admittir que em 
um oüo.utt·o ponto da. rroviuoia de Minas possa ter 
appareotdo um ol.\ outro abuso, que não é possiTel 
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·. S~SSÃ O EM . ~8 DE JU~HO- OE 184"4 
· mesmo que deixasse de apparecer, quando as· . 

leis .que o lado contrar_io fez tór~ãrão a policia 
omnlpotente! que P?rém o numero dessas lrregu
lai'ldRdes seJa constderavd, o.u que .ellas deix.em 
de ser promptumente cohibidas pela. p1imeira auto· 
ri a e ~ P • • - • , • · · 

287 
20 ou 

tratou especialmentà das. c;e abres contas .de di- · escreveu :- · · 
nhelros gastos com a legalidade em i8t2. Este explique se. comerão .tambem .. os couros o roerãti 
é outro ponto em . que a comparação dos factos os... No despacho · não havia .raticencia. (Ri• 
de 1833 e 1842 faz-&e muito notavel. Em ·1838 sada.r.) ·. . . · · 
houve no Ouro Preto um~A sedição, que não foi Muitos são os senadoreR que s.e têm occupado · 

. uma simples sedição militar. A provincla levantou- com esta questão, e têm accumulado arguições 
se em massa para abafar esses movimentos; ao partido, .~ue a maioria do .camara especial· · 
não . forão soccorros externos (apoiados), foi a mente representa; mas; c.omo o orador. entende 

. guarda nacional que pacificou a provincia; Exa- que tudo quanto dlsserão e.stã compendiado no 
. mine-se em quanto importou ·. a pacificação de dl11curso de 8r. ·ex.-mlnlstru da guerra de 2l) de 

· .. 1833, o em quanto · lmpórtou a pacificação -dR . · Março, . e com!) . este senh9r ·é um!\ das mAis 
18~2: a diflerença (lausa a11sombro9 mas a razão Ranainas e'll.pr?ssõe~.t do partido a que pertence, 

s1mp as. . m • . . - · · 
vozes de Influencias legitmas, e como os homens dissA. 
que se dirigiiio contra a set1içào .erào . homeus Esse nobrd senador fazendo a historla de 184:2, 
que sustenta vão seus. princlpios, que ião pleitear disse que um .illustre ·senador que hoje à falle· 
sua propria causa,. p · - m anno antes dos 
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SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 18!8 
assassinatos, diiêl-o sem apresentar prova, qüe • 
quallflcaç~o · merece esta proposiç~!i 'l · . 

Sr. presidente, tlu nem pertencu~ R taes chtbs, 
se t!xlst.irão, nem jámais flO me lançou a imputação 
da a ~Ues ttJr pertf.lncido: mas por parte dos meus · . . 

pos.suia · um anuo anto.s d.a rebellião. (Apoiados.) 
Se as não npresimtar, nós poderemos em justo 
desab9.(0 dizer que a sua asserção não merece 
credito. maxímé partindo do homem .que inventQu 
para tempos de eleições a suspensão das garantias 
da bont·a. · · .· 

O orador observa qui) ·o Sr. José Clemente 
antecípou·se a dizãi." quae's erão. essas provas, dando 
e entender que erão cartas que estavão em poder 
do governo. O orador não duvida que o govarno 
tivesse em . seu poder muitas cartas particulares 

artencentes a ·seUs adversllrios · or ue .todos 

sena or respon e a es a pergun a · •zen o: << s RS 
cartas erão sscriptas por tal forma, que lidas 
simplesmente nada dizião, mas que pondo-se s~bre 
ellas c13rta grade, davão um sentido diverso. )> 

· - . · 1 m em que () ex-m ma r o 
pudesse inventar ~s taes grades que,. postas sobre 
as outras, e_ucobrin"do as palavras· que tlztlt;~e conta 

· suppJ'imir, invertessem ó sentido e as futenções 
de quem escrevia. E assim pergunta...;.se não forão 
juntas aos proce~:~sos, porque seria . ncceesario 
provar tambem quem era o inventor dessas grAdes, 
e se· é por isso que o nobre ex·mlnlstro tevo todo 
o cuidado em não aprasentnl·as em publioo. . 

O Sa. PaEsloENt'E observa ao nobra deputado 
. que ba muito que .passou a hura para -esta · dls~ 
cussã(), e o convida a interrom er o seu diso"'rso. 

O Sa. C. OTTONX tArmlna dizendo que demons· 
t.rou dous pontos: lo, que o nlfulsterlo de 23 de 
Março uãCJ tinha neqiJ&Bidaile de i'eõorrer a medidas 

r..ritea tinha J)OtiQia da consplraoão, ~ em segundo 
lugar, que a untca allegsoi\o do St·. minisli'O do. 
guerra de entiio, a respeito deAsas filllados aAsas· 
s!natos, é uma mlserla. · · 

O SR. 'VuconceÜos, a.cb&ndo-:'\e na rigorosa obrl· 
gaçilo de responder ao Sr; O. Ottonl, 1\ . vista do 
ponto a que foi levadR a dhtcus~tlo, pt~da urgancla 
pnra que alia corrtlnútJ. · · . · 
. A urgencia é apoiada e rejeitada sem debato. 
· os S11.8. TosTA; VAscoNc&r.Los tt FitRNANoi!:s 
C.HAV'Jl:s:-Apolado, npolado. 

ORDEM :00 DIA 

· c'os é$ rangetrO$ pre en ta, ao es . de entrar em 
disc!lssãó , . · OlJ. vir alguns dos nobres deput.ados 
sobre as vantagens que se espeyão da medida de 
que se · tra.ta: mas sendo obngado . n tomar a · 
~al!lvrn fl~tes de se ter de!llonsL~fld~ que o projecto 
e va.rdadenameote vantBJOso e md•spansavel p~ra . 
o lla1z, declau quo o govel'oo não està por ora 
per~uadid~ das grandes vantagens que se. suppõe 
que o proJecto apresenta. . . · 

A opinião do ~<Jverno seria que contlnua;;se a. 
ser, no. menos por algum tempo, . confiado .ao 
governo él procu~ar . os . msíos d~ acabar. com os. 

em tratados. Seria portant«> mais cóuvt'iniente 
adiar por illgum tampo o projecto. vhHo qu11 ellé 
otrerece alguns embaraços a_?s meios de 

talvez mats sêg\lramente, os mesmos tina 
se propoem os nobres deputados. 
· E' lida 6 1\poiad!\, 6 entrn t&.mbem em d\scussâo · ' . . : . 

c1 epois das palavras-~ retalhO,:...accresCénte· se: 
...;. excepto os pro duetos .fabricados no pa.iz por .· 
estrangeiros, )) . · . · . · · . · 
os .... Nlin.e• Maoh$do diz que q\lando 

se vê uma grande nação que parecia viver feliz, .· 
no meio da mais perfeita paz, gozando de todail 

· as vantagens do uma civlltsação sempre em pro· 
gresso, das mais bellas descobertas do esplrlto 

· humano, levantai<se como um gigante, arrojar.se 
. -.a todos os risco.s de uma revoluoào, ·destruir 'uma 

. ~úuarch.ia que lhe · rocurou tlidos esses· bens, . 

igualdade mais poeticR do que possivel (apoiados: . 
muito /,~em), . nii.ô se pode estranhar que nõs, qus 
. ainda estamos na infancia da civHisaçllo, lutando 

dali as desvantagens , e · 
Prros de uma· organisação feita por um . povo 

. colonial, demos um pt\sso · adiaut.••, procuremos 
por meio do exerc(cio pacifico da tlossn autoridade 
l~gal melhorar a sorto do paiz:,me\b·\rsr a eond(çiio 
desproporcionalmen te inferior dos cid adãol) · bra-
.zlletros. .· · · · . · . · . 

· De todas as partos se ouvem clamores ; um grito 
geral se levanta podindo medidas a tal respeito, 

Eulra em dlo;cussi\o o 1\rt. lo da resoluçiio qut~ · 
obriga 1\8 caslls de nc>gocio de qual;1uer gAner()\)Ufl 
seja a ter pelo menos um caix~iro . braozllé\ro . . 

O . SR• Tobias oft'erece a seg\unte emenda subatl
tutiva, _9ue é apoiada e entra em discussão com a 

O .g•lverno que .n1elbor pôue conhecer us causas e 
8v~lial ·as, entende qua o r emadio. ao mal. e~là 
em · se melhorar os défe\tos da nossa organisaçiio 
politica por meio da 1'0ff>rma .e da adopçã o de . 
algumas leis. O oro.uor não nega que ess·as leh, 
que essas reformas sajiio um be\\\ real pare. o palz, . 
e tanto que esU dí~posto a concorrer com.o seu 
Toto para que nosto sentido algllma cous_a se faça, 
mas nehn que e!lsas tuedidas por si só são insuffi· 
cientes (apaiados), e mesmo as cónsidflfa fóra -da 
actu~lidnda .. · Entende que siio · precisas .outras 

« A ass.embléa geralleglslativt~ resolve : 
«.Artigo unioo. E' privativo do cidadão brazileiro 

o commeroio a retal~o~ O gover~o marcn!_à um 
. prazo s·tu:oav:el, depms ~o qual nao poderéo con

l.inuar as casas estrnngeuas que ven!lem a retalho, 
. nctuahnento exist.imtetl. . 

« F irão t•evogadàs ns disposições ém contrario. 
« Paço da . camarn, em 3 de Junho dt! ·1848 . ..:.. . 

O deputado Nunes Machado. - Lopes ·Netto . -
· Ar,."da da Camara.-Fai'ia ..... Vilella Tavares . ..:.. 
M. Sarmento .1• · · 

o sr. Ooetb.o :sn•to& pede ao Sr. mlniotro 

.medidas u e satisfaçã o inter esses de outra ordam, 
n eresses que , comprome os como se no o 

gl'a.vemente no paiz , tendem a erguer-se de 
uma· màuuira ex.truordinaria, a grit11r de unta 
mnnelrR atroadora . .São nileessarias medidas qne 
attoudiio · á situnçiio do . paiz, que . acabem com 
es~a nnotnalia terrivel dll serem os brozileiros 
Vlll'dlldelros 'estrangeiros, hotipades em seti propriO 
palz, (A poiados.) . · . · · . · 

O que vale n Inglaterra a suB l&gislaçiio modelo, · 
se a lli e!ltà a lrlanda como um espectro, ameaçando 
'' sua \ntegrido.do T O que ve.l~u à Fra.noa. a su~ · 
optima legislaQão, se uma grande poroiio de frtt.l}; 
cezes morria de fome por faltá de occupação T v 
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s. EX:. · os considerava menos politicos que sociaes, 
que temia a sua reperéussão '?. Pergunto eu (diz 
o orador) .pois em que .corda · do . nosso .. coração 
esses factos acharàõ écho, . poderàõ repercutkY 
Não será nesta circumstancia lamentavel em q\le 
!i6 acha o . paiz, quando faltão ao cidadão brazl· 
leiro todos os matos de occupação 'I Então como 
não procura ó governo atalhar as consequencias 
dgste . mal 'I Porque niio apresentà medidas que 
marchem passo a passo com as da. org&nisaçiio 
politica 'l . . . · · 

Senhores, ou por desavisados, ou por nimia boa 

. adt~ d~ nossa fndependencia, recorremos ao :poi~ 
estráilgairo: esse apoio nos foi vendi dó por. um 
preço fortemente, uaurario ; !O~~a. induzidos à 
ab'rli' nossas pedes , · · . ·· .. · · · · 

289 
têm resentido da 

em nosso paiz asylo seguro aos filhos de ·todos 
os palze8 ; . applicamos o principio da hospitalidade 
em toda · a sua . extensão som nenhuma cautela, 
sem nenhuma re~tlsae-:-· a-JWI~· H--Dletlte,, ~ElQ.-Inea-t:ne--:iDMa-t,--ari>Palc:ladle-ut;tr11Dlr----
futura dos brazilelros I I.· · · · · ·· · · proteger cada um conforme as suas circumstanclaa. 

O r~sultudo da falta de equllibrio entre 08 . . Muitas vezes á . lgllaldade proteger a . um . com 
brazileiros e estrangeiros é que estes têm invàdido dea e a ot1tro .com cem. Entret.anto o prluclplo 
tudo , e que os cidadãos brazilelros esLão sem em these 6 que dt~ve haver liberdade de commer-
mel08 de explorar em proveito seu à rlqllezl\ de elo: inas isto assim em thE.'se nàe tem slgnificao,o. 
seu paiz, porque . n~o podem supportar a concur~ · Os paizes que, como a Ingl~terraí·. não têm nada 
rencla dos estrangetrcs , que estão em · outras que esperar das forças de ssu ao o, ·têm neceasl· 
clrcum8tancias, e habilitados com o11tros meios. · dada de abrir relações. aom todo o mundo ; mas 
Daqui nasce não se poder . forinar um esplrlto um · paiz novo como o nosso, que .tein tudo a 
na~ional, um c.ommerelo nacional ; . pelo "COntrario, · esperar da sua terra. admlttlr em .tal . ~aoala o 

.forão os estrangeiros que, ligados pelo Interesse prlnolpfo .da liberdade de commer<~io e da. boapl· 
oommum , formãrão um- orasse es eclal ara · · talidade é rocurar ter em resultado . o \õe se 

em o s os me os e occupaçao, e ea . van o, o que o os ament o, é a n a 
iraba ho , em quanto . para .os brazUeiros 116 mente de .lamentllr. ·· . · . · 
iieàrão as dimculdades da situação, e aluda mala, MUlto embora. venha estl'IUlRelroa P.IUa o nos.ao 
todos os . encargos, todas as aloavalas . da asaoM . patl: . tDulto embora prooure1n0s -attrah ir oapltaee . . . . 

· A applicaoiio que fazemos do prhiolplo de hos· 
pltalldade não tem . exemplo em parte alguma. 
Sempre a este respeito prevQl~oau em todos oa 
povos o principio do serva ie 'Pn&m. A hoaplta· 
llàade nunca . foi nem póde ser admittlda etn tal 
escala que oompromettft oa Interesses naolonaes. 
Cumpra que n -este · respeito imitemos · as mala 
nações oivlUsadaa que têm estabelecido salutares 
restricQões. . 

Conhece quo o OC!mmerolo é um direito natural 
do homem, ·é elle que liga os povoa · em um 
amplexo fral ernal ; mas este direito nlo se· deve· 
exagerar a ponto de aaotiftoarem·se os interesses 
naclonaes aos esLrangelros. A oadêa da confra
ternisaQão dns naoõea s6 se póde · forml\r pelos 
êlc,:~s de uma verdadeira e justa reolprooldtu\8. 
. Não são. sómente· os oapitalletaa, oa grandes 
lntroductores, os grandes mestres que vêm ·para 
oé. ilos&o paiz, que recebem proteoçãó: 11 invasão 

absoluta, de todo o genero e es ecie ara 
ra o os ; e mo o que, em utn Pa z 

prlnolpalmente como o nosso, · estão ensaiados 
todos os .u'leios da occupaÇiio .de trabalho. Sendo 
assim, póde·se reputar poasivel que .os brazileiros 
supportem a conourrenoia dos estrangeiros jà 
completamente feitos Y Ser!\ fato igualdaae. sarA 
isto rMlpl·oaidade que fôrma o laoo oonfraternal · 
das nnções ? . · · . . 
~ito se pôde dizer que o orador estl\ declamando, 

quando e.stà citando factos que o mestno governo 
tetn sent1do. N.ão tem o governo achado .emba· 
raoos nessa pai'ede estrangeira 'I Quantas vezes as. 

'1'0110 1 

· .• g r · , o . .e e p g o · 
o moiil propi'io • . ou ao menotJ o ·ma a prudente. 
Damos garantia , offereoamos vanta s:r~n11 • mas 
vantagens &aes que · ullo f!Oaalo fnhabllltar o 
bra:sUelro de se exercer om uma profieallo qual· 
quer~ O Brazll , pela oeoeasld1ae de obamar. 
populaoito eatraugelra. nlo devdrl\ tomar oautelaa 
para que entre nós os pobres nlo aejlo.a6mente 
os brazlleiroa t Podar&\ · convir uma po.,ulaolo 
deata ordem' Um .POVO ltiDl melo& de .aub81atencla 
póde ser moral ? Nilo sarA ldo uma olroumstanc.la 
.que faoa prever ao ROVarno que 111 suas reformas 
polltloaa têm de so.lfrer eates embaraoos, se por 
ventura nilo c11rar estes males 7 .· . 

Qual t\ a gente que aporta todos os dlaà Aa 
.nossas pralll& 'l l!i' gente que salta em um dia, e 
dahi a poucos · triatantes aat' to.dQ arrumada, 
porque encontra aqui uma olas!e sus, . for~~ .·· e 
poderosa, senhora de todas poslçoes, que a pro
tege. O brazlleiro póde concorrer com essa gente! 
E' nas oa ltaes ue nós reoisainos de populaoão? 

ave a n a oon nuar a a m r-se o pr nc p o · 
da. hospitaUdade em.toda. a. sun extensão. e Ubér·. 

. dade; podendo cada um desses estrange1ros vir 
para aqui sem cautela algnmaw nem mesmo pQlo 
lado da policia : pois que taea ol\Utelas se ll
mitlio a eltlgli' que os estrangeiros se apresentam 
a poliola na sua obegada ? ·Q11aes sã o as garantias 
que daqui resuliiio pa1·a o pniz "l E ,que gente é 
essa y E' gente que aqul chega, e no outro. dla 
et~tt\ nos pagando a hosp!talidad~ iutromettentlo· 
Ele nas nossas questões I E ' gente Q.ut\ na provlnofa 
de Pernambuco 9e apres~nta deofaradamenté lo~ 

87 



CÃ~rnara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 15 25- PÃjgina 9 de 11 

290 SESSÃO . EM 28 DE JUNHO .DE l8.t8 
. . . 

fluindo na política·! E' gente que sustenta aa 
folhas da opposição am Pernambuco, A que manda 
escrever uma folha insultando a rainha legitima 
de Portugal, filha deste paiz. Ela a. gente quo 
sem cauteh\ admutimos no nos!:IO aiz. A po~ 
pu aoao que nos e v . r , 
virtuosa ;· offereçamos a uma ta população vau· 

. tagt~ns para que venbão para o nosso paiz cultivar 
as nossas terras, e não pari\ dentro aas cidades, 
onde não pn · · • • . 

' . . . . . 

Se o projecto do orador não · fór ·bom, se uão 
merecer a approvação ·do governo, áubstitua·se 
por outro : . o . orador não t~m o desvanechnento 
üe .pensar qu11 O seu projeóto é eiUffi.Ciente; 
qua~do o . apre!:lentou, elle. disse que · era apettas 
um mcent.1vo para levar .. o governo . a entrar uas 
medidas de melhoramento do paiz tambem por 
eHte lado. · · 

o _mais c~uvenlente possivel. 
Pareoe·lhe que o S'r; N.unea Miicbndo. confundlo 

um pouco as t(arantias .que todos os paizes dilo · 

· dentro delle, com os obstllclllos que . nos · tru ·o 
. trabalho estrangeiro feito em outros paizes. Quer 
acredihr que as visttAs do Sr • . Nun1.1s .ltbchado 
são não pôr · difilouldade alguma· uo . trabalho . 
estrangeiro dentro do. palz. (Apoiado.) · 

Diz-se que no estado do gosso . palz se precisa 
essenci.almente de medidas . administra tlvàs; maa 
o orador . pede que lhe seja permitthlo ·observar · 
que verdadeira liberdade . e segurança do pal%-ê 
q_us nasce o seu desenvolvimento; a sua pro~tpe· 
rtdade. Apoiados.) Cumpre pols trat~tr primelro 

f---011--'-----i 
brazll8lros. do grão de .lherdade . que devem ter. ; 
sem leso nilo ·se pôde . esperar que o plllz proa· 
pua. · · · . 

. . 
do Sr. ministru a este resptlito. de equilibrar melhOr o estado doa .bra1ilelros, "Om 

o Sr. Souza Fru.noo (ministro àos negocios · de •IUe melhor poaailo supportar certos onus que · 
e~trangBiro$), conhece que 0 Sr. Nunea Machado exl~t.em ~o pall, de aorta qué o eatildO dos bra· 
não e~:;tl\ ~atentando senão as suas . convlooões, zlleuoa nilo aeJ.a luferlor ao dos estrangeiros. Mal 
dando ma18 uwa prova de · seu patrlótlsmo ; não se \)6d3 persuadir Je que projeotaa que dlo 
observa porá. m ~ue Mizmente plua 0 Brazil ·esta como nfto exlatentea trat11doa, ilejilo mt~lo de entrar 

Ud d d t · tlm oàrrelra nova. · · · . . 
que R e e os en ag§o da convlcoões e de pa· Euae melo ab p6de ser conseguido tendo o 
triotlsmo é multo ge~al. O que pois cumpre procurar corRO legislativo conflaaoa no gabinete ; 8 esta 
nestes casos á a ju stiloa e aonvenienola doa meios. conll!lnOa p6de parecer diltllnulda quando 0 corpo 
. Nio disputa os bons desejos do Sr. deputado, legislativo, em lugar de dolsar ao governo a 

mas disse que . quarla ouvia· suas razões para escolha dos meloa, o clrotttnsoreve a · certos e 
apreciar . a oondade do projecto; oilo vlo porém determinados meios. . · · . 
gue tosse disoutldo este ponto, .Isto ô, qúe a Acha-se multo. conveniente que se entre na 
ooildade da medida e sua vantaf{em é tal que disQus~ão da materla, pRrli que se venha no 
convinha adoptal·a, apezar das ditllouldades que . conhecimento de qae o mestno 'projocto do Sr. 
pQssa encontrar. · · · . · · Nunes Machado traz multas lnconveolentes, que 

. . . Infelizmente o nosso . palz na sua organlSBQãO . . elle talVéZ ni'io previsse : C{\18 favorece dt!masla· 
.eoonomica e commerci~l uão tem todas 88 garantias damente uma classe em pre)uizo de outras classes; 
neeessadaa · ara dar aos habitantes do im erlo El que o fim que o Sr. deputado teve em vista 

------!t~od:."o~s~o':'s~m~eifo:o~·s~d~e~. Ttr::à:.:b~I\T.lh~o~q~n~e~e~v~e':::m~~e~s~co~m~--+--AJt-iA-11M~Hm·ft8eguir par um eonjuneto de me 
· ti d t · · h · t · d ã multo mais satlsfactorlas. 
pe r :· mas e!! e reo~n ectmen °· para 8 a Otlç 0 O foverno. não .estA persuadido nlim nu e seja tempo da medida que o Sr. deputàdo propõo vai alguma .,_ co.usa. · . · . · .· .· de enta'r conseguir o fim por este melo que 
· .. O .orador não . tem duvida em declarar. que 6 lembrou o Sr • . d-ep~tado. nem que o proiecto 
opln1iio do governo, assim como ê do paiz, qtle que elle offereceu seja o mais proprlo para Isso. 
um tratado existe que pesa sobre. nós de. uma Não quer entrar agora na discussão do projeoto;, 
maneira qu~ realmente '!_esejamos que niio: pesas11e; do contrario demonstraria que de facto o estado 
~as nilo está nas maos do . governo, nem . de · da populaçito fiaarla multo inals prejudicado 
~mguem destruir de ret3ente um facto exlstente. com medidas deste genero~ 

Ha no tratado cotll a Franoa quesitos que noa o sr; Ferrac nilo espera"ta que o projecLo e 
•mpedom.de tomar medidas que no& conviria tomar, a e1nenda se discutisse . hoje ; tillo pôde pois estar 
e que trazem embaraços .A nossa sob.erabla i mau preparado para entrar em sua dlsóussão : julga 
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porém do seu dev~r, depois que o Sr. ministro 
mostrou a · con.!en. 1encia de espaçar por . algum 
tempo · a dlscussao, expendtr a sua opiniãO• · 
. A ·obrigação do estadista não é. unicamente. 

der ao rito eral ue se levanta a favor ou 
contra uma me a, e .s m, e principalmente, 
aUender li convenlencla .de se adoptar ou revogar 
essn medida. . 

tJill grito geral tem-se levantado de uma ma~ 
nena. exager : qu cumpre ao es a s a 
Escl11recer a opinião publica, mostrar quaes são 
as necessidadesreaes, e conforme.estas necessidades 
preparar um trabaliJ.o com dllvido · tempo e madu-
reza . para ser adaptado pelas cam11ras. · 

Uma das . causas prlnclpaes desse grito, que o · 
orador considera exagerado é, na sua opinião, a 
escravidão. (Apoiados.) NÍnguem póde contestar 
que em consequencia deste ·mal a maior parte dos 
clditdãos não se querem prestar. a certos misteres ; 
todos procurão as posições mais E!levadas. Outra 
razão printipal é que parte da população e dlstrahlda 

re!!t~lta do serviço da guarda nac onal, 
llcias, ou oxercito, ou me!lmo dos jurados que om 
noilso paiz se considera onetósó, mãs que em 

o 
talvez ten a tambom origem hoje em outra .causa 
que o orador se não encarrega de examinar 
agora. . · . 

ue este rlto é exa arado arelle·lhé riiio 
adm• tr uv1 .a. es e momen o acaba o orador 
de ler uma Colha de Pernarn.buco em que VP.m um 
projecto baseado nos prlnofplos mais subversivos 
aa fellcidado do palz. Reeommendn aos Sra. · 
deputados .a J(lftura. desse prodfecto apJ1.arecldo em 
uma calebre Voz do Bradl e 19 dfl Junho dflRte 
anno. As ldêas ·que o Sr. Nunes Machado tam 
nqul apre11entado estão ahi consignadas de um 
modo tn\\lto exa~teradó. Pareae que o fim principal 
do Autor daquelle projecto é reduzir ~·nossa po' 
pulaolo .aoa tormo1 em. que se acha, e niio 
augmentar a emigraoão tão necessarla para o 

Eílte g'tlto, estas exageradas ldéa~ são partilhadas 
peln parte. menos pensante dn popu.loçilo, que não 

· te111 Juizo. proJ>rlo, mas de em presUmo, . a quem 

manto, O e&tadiílta pois deve oppOr . barreira; 
rectlftcal' aa opiniões, pr11parar o terreno para que 
posaa vingar alguma medida utll. 

Apadrlnbilo·IIA oa autores d~ssaa ldéas com uma 
multo mesquinha, e dizem que att theoth\-a econo
mlcss nlo · vnl11m nada, silo méras theo~las; mns 
o orador entende que · nenhum homem 'pôde set 
bom admlnlatrador aem ter oonheolmento das 
theorlaa economlcas. Portanto aquellea que peludlo 
desta manAira, pensão erradamente. As tlieorla~ 
da economia polltlca servem sempl'e de pbnrol ao 
estarllsta, ao lf'gl~lador. Uma de11ta~ thflorhis é a 
llbordnde da iudustria cot~lmerc\al. Aquelles que 
•e propoem . a pór em pratica esta . theorla; o 
fazem, não da maneira por que. hoje se pretende 
. estabelecer, inteiramente apartada de todas as 
idtlas do seculo1 nem tambem da uma .manslra 
absoluta, as t-heorias que . apresentào são mais ou 
menos rostrictivas, conformo o estado oommerolal 
do palz, e para Isso lan9ão mão das pautas pro· 

nunca coarctão a ·liberdade . commeJoial. 
Parece·ll~e que o Sr. Nunes Machado conlundio 

as duas questões que dizem respeito ao commerolo 
e A lndustrla . dentro do palz. O orador qnlzera 
que elle não sahlsse do segundo aampo e não 
trouxesse exenlploa do primeiro em apofo da sua 
opinião. Entende que o prbjeoto deve. ser attendido 
nesta aegunda parte, mas com olrcumspecoão, 
nttendendo·ae a\s clreumstanolas ~In qü!) nos acha· 
md os ; pcrque multoa dos n.ossos concidadãos 

esojão, e procurão emprego e não o aohilo, 
quer no commercio, quer em outro ramo qualquer, 

mas devé·se attender tambem a que o Bra:til tfltn 
necessidade de capltaes, e que, ainda que esta
beleçamos uma rn~dida q~alquer sem que se dê 
abundancia de cap1taes, nso produzlrâ em cer.tos 
lu ares 8 nã r . . 
~·grande massa dos con~umidores. 

Probibe·sê, por exemplo, aos estrangeiros o 
vénder a retalho em certos lugares ; qual serA 
o resultado 7 Haverão c.a itaes euftlci'lntees ara· · 
razer ao merca o. por meto o re alho tudo o q11e 

houver de melhor ? O brazileiro ha de se ver em 
grande embaraço p'lra obter estes capitaes, e 
qua~do consiga obtêl-os, talvez seja a preço multo 
sub1do. Em taos circumstancias, que concurrencia 
póde haver? . Pot (ltlti'o · lado, quando não se der 
1sto, uâ·se amda outra cousa que actuolmente se 
dâ: os brazileiros empregados · no commerclo de 
retalho· são pela maiur parte caixeiros dos 11ego~ 
clantfls estrengelros. Se este fàcto se dá, porque 
niio · ooncluem os nobres deputad(ls delle alguma 
cousa 'f E' fa}t~ de capitaea, n!eus senhorAs 'l (Nll~, . 

edabelecer medidRR restrictivas qu11 .possão levantlu 
uma b9rreirl\ t\ emigração util da Europa, taóto 
mais quanto nos póde vir dahl nas clrcumstanoias 
actuaea uma rande em i · rRçiio de· ca italistaa e 
10 us r O!'IOS. os s 8 · os- o os, qnt~ nos ' evPm 
servir de typo. quando se trata de emlgr.'\ção, . 
apezar do ter ella sldó espaotosa, e de se terem bal
deado pnra o seu· ltlrritoriCl cAlltenarP.s .de · homRns, 
alsuna lnutels, o outros perlgoRos A ordem publicai, 
não se tem ainda estabelecido medida alguma 
restrletiva, e ninguem contestará que os E~tados
Unldos têm florescido, e florescert\õ por multo 

· tempo. .. 
Parece·lhe necessario destruir qtaalquer im

pressão que o disnurso do Sr. Nunes Machado 
possa produzir contra os estrangeiros. D~sse 

assentavão' o pé no nosso terri!no, se envolvlão 
om nossa pólltlca. O orador orê que as lcléas do 
Sr. deputae1o não pertenoem à é roca actual, mas 

. ~o 

eJttavão deaeovolvldosi e em que mesmo a pn~~
laoilo nilo estava ti\o. esclarecida como hoje. Jla 
um raot.o que ninguelll póde contestar, e é que as 
cidades para onde lem sido m~tlor a emlgraoilo se 
achão em um pó de otmleneia que faz lrlVPja . 1\a 
mala cidades do Brazll (apl'li()do.v) ; e outro facto 
que Lambern ee mto pôde t'Ontea~ar é quo pelo 
lado da segurança estas oldAdas nada têm per- . 
dido. · · 

OontMta támbem ilo Sr. deputado ll lnftuéncla 
que elle diz tetém os estrangeiros. Nilo vê. como 
elles '11 possA(I exercer no noesop~lz~ Póde dàr~lie 
nos Estados.TJnldos onde um partido que con· 
segue occupar o I)oder trata logo de alterar a lei 
da naturahsao!io para por este melo obter grande 
numero de votoa iios eml~rados. Entre nós porém 
nilo se dA isto •. Qne lnftuencla pois podem t~r os 
estrangeiros pelo lado polltlco 7 Talvez seta a 
lnftuenola resultante dA amizade que têm esses 
homens polltlcos de um hdo iloill certos e~tran-

. · • m é er' osa 
nem tem sido noolva. · · 

Nilo entrarAna questão da liberdade commerolal~ 
porque é estranha á materla. ERta parte é sus· 
ceptlvel de grande discussilo .• Hoje em todos os 
palzes se reunem os economistas pRra conferen
ciarem a respelt.o do grande . principio da llberdade 
do oommeroio, e a maioria segue a oplnlão que. o 
lndustria de um pahr ganha oom a oonourrenola do• 
outros paizes. . . . .. .. 

Mas · ha um terre110 especial em que convém 
que se discorra, e vem a ser aqilelle em que se 

. acha colloc&df\ :& adtninlstraoão publica em virtude 
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· dos artigos perpetuas com . a França. Dlsse·se na 
camare q~e esse 'tratado não exi.ste. Póde-.se . 
discorrer vagamente sobre esta materta, mas o que 
importa é. saber sei o gov~:~rno francez considera o 
· at não existente •. E' uma uestão cu'a · 

solução depende de mu uo accordo, excepto por 
meio do rompimento de guerra. Ora, convirá .· 
romper estes artigos perpetuos sem ser pelo meio 
· acifico, pelo mutuo accordo de ih:nbas as partes 

· con rac. an es ou v m . recorrer a ou r os me10s 
que não sejão os . pacUicos pará sustentar uma 
ldêa 't Promette esta idéa vantagens acima das 
desvantagens de uma luta, qualquer quê seja o 
seu caracter? E' esta a grande questão. Uma 
medida ·que . niio importa nem a mílles.intA parte 
desta, qual o imposto sobre caixeiros estrangeiros, 
tem sido votada p~lo. corpo legislAtivo, e por elle 
retiradA em consequencia de obstaculos diploma· 
ticos, . · . . . 

O orador crê que é p9nsamento muito universal 
no Brazil obter a revogação, a cessação das 

10 • · - • • • 

. dever . esperar .que o mlnisteuo . .actual .. obt.en a 
· ... -peloR meios diplomaticos a cessação desses artigos 

perpeL'uoe ; està mesmo. pers_uadido de que a. época . 

oppoem a que a mocidade brazllelra seja empregada. 
convenientemente no commercio e industri'Q; ' . --. 

·As discussões que tendem a. esclarecer qua.lquer 
mataria, e a tirar certos prec~oeltos da população 

· sem re convém · ma disc · · 
épocas produze~ peior eft'eito do que ·· em outras, 
e o orador não sabe se a época actual serâ a mais 
asada para isto~ e se, tendo a c.amara de tratar 
medidas ur entes, convém o'Oeu ar-se de uma • 

L a as as. ma or1a .. em comptomtssos multo 
fortes para o paiz, a o mlnisterio tambein : cump~e 
pois que todos convirjamos para realisar estes 
compromissos. . .. . · 

O orador . niio póda concordar em qüe df)ste 
remedio se .deva tratar antes da organlsaçiio judi· 
ciaria, e otltras medidas propostas. A Ub&i:'dàde . 
individual está. um pouco desprotegida, não sõ 
pelos vicios radicaes que existem em todos os trt· 
bunaes do imperiQ, ·mesmo ·inamovíveis, .mas 
ainda pelos vlcios radicaes que .existem na legisla-
ção respectiva. · · 

que 

souss o oa a a a pe a . ora. 
A ordem do dla de sãbbàdo é : lelt.ura de pro· 

jéotos é indloações, nomee.ção de. oommissão . e&· 
. t peclal sobre" reforma da lel da guarda nacional : 

ao meio-dla S• discussão da propoRta sobre . 
lncor:npatlbllldades, e o tnals que vinha para 
hoje. · 

Levanta-se a sessão âa · 8 horas . 

'' . 
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c 
Caixeiros bra~ileiros,- pàgs. 214, 251 e 298. 

Orà1·~o, os Srs. Ooelho Bastos, Souza Fra11co 
I rmmstro dos negocias estratzgei,•os), .·Nunes 
1\lachauo e Ferraz. 

Clrur~lõe~ ap~rovados. pelas antigas a\}adsmias 
rnethco·cnurg10as,- pags. 161 e 163. . . 

Oaixeirol:l brazlleiroa:J 

Conunlssào especial para . apresentar projecto 
sobre elelcões,- paga. 46. e ·í7. · 

Conu~•lssào especlnl para ·te v ar o. lel da KUarde. 
U11caonal1- pag. · 279. . 

Custtls judiciarios uas causas da fllMnda publlca 
--paga. 251 o. 2õ6. · ' 

D 

ll~p~~~çiio do munioiplo neutro e da provincia 
o .n1o do .lanoiro- seu a.ugmento,- pag. 169. 

E 

~lelçt\o da iiHlsa-(Maio). Forão ele I tos, prest
deute o Sa'. Dias de Carvalho i vice•.presldente 

o Sr. padre Marinho; 1 o, 2o, 3a e 4o seoretarlos 
os Sra. Muniz Dárreto, Godoy, Oastello Branco 
e Wanderley,- pag. 43. 

denta () Sr. Ohichorto da Gama ; vica·pr~sidenl; 
· o Sr: Mur\iZ Barreto ; lo1 2o, 8o e 4o ~;t~cretariós 
os Srs. Godoy, Castello Branco, Barcellos e 
Graciimo,-pa~. 175. . . . 

Elel«~io de senador do imperiô ( projecto ), -
pugs. õl, 240. 24.6, 250 e 251. · . · · 

Estatutns para a cscoln de mediéinà da cOrte 
( projecto ) .- pags. 45, {}6, 108, 139, 144, 151', 
178 e 176. · 

ExtradlcQiio de crlmlnosos, suhditos do palzGs 
t~iltrtülgeJros, ""-pags. 55 e 79. ·· 

F 

Flxa~Ao de fel roas do mar parn o · exercicio · de 
lij-!.9-1850,-- pags. 4õ, 21i, 226, 234, !UO e24'1. 

OtAriio os Srs .. Euzebio de Queiroz, Lisboa Serra, 
Wu.ndet·ley, An~ii.o (ministro da.marinha), Cár· 
nelro de . Campos, Jobhn, O. Ottoni, •raquês, 
José de Assis, Souza Franco (ministro de esh·an
gtlirosh Pilreira da Silva. e ~·erraz. 

Flxa9Ao de forças de terra para o exercicio de 
11:14U-18b0,- paw~. 45, 188, 251. 256, 262, 278 
e 279. 

Orél'iio os Srs. Carvalho Móreira, Frat1ça {.elte, 
Coelht'J Bastos, Santos Dat•r~;~to (minish•o ·da 
u ... ,. · Par nhos MeireHes, GóeG Pauta Souza 

(presidente do conselhO c ministro da((U'ertda), 
Perelrll da Silva. Furtado, Pedro Chaves e B lr· 
callos. 

I 

.Jncompatlbllltlacles oleltornes (pro'posta do so· 
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. verno), -pags. 63, 95, 157, 181, 189, 200, 205 
·e 214. . · •. · 

Orârão os Srs .. Tosta,_· l:>~uza Franca,·· Oar~alho 
Moreira Marinho, José· de Assis, Pereira da Silva 
Pnula e Souza (presidenle do conselho e minist_l'o 
do fa.z~a); · O. Ottoni, Taques, Quiptiliano, 
Moura Magalhães, Ferraz El lt~rnnça Lelle • . 

'ioterpellaqões sobre neg~cios de Pernambuco, 
. -pagil. '71, 75, 80 e 88. . · 

OràtãtJ os Srs. visconde de Macnhe (preside?tte do. 
conselho e ministro · dO impe,•ia), NuntJs Ma
éhado. Pimenta Bneno (ministro da justiça), 
Taqu~s. Ftlrraz, Gonçalve:~ Martins e Tosta. 

Interpellaqões sobre a intelligeneia do art. 15 
do acto addicionsl,-p•'gs. 2S9 e 272. · · . 

Orárão os Srs. Ferraz e Dias de Carvalho (minim·o 
du im erio . · 

L 

Lleen~a soliei~ada peto g~~erno pa.r.a .o. Sr. dapu
t~do ·Costa P1nto Ir pres1du· a pro..vtncta de Per~ 
nambuoo,-pag. 282. . . · · . 

Orârão os Srso Carvaiho Moreira, Dias de Carvalho 
(minbcro do imperio), Urbauo e Jobim. 

I) 

Neaue•o• de Pernambucl),-pags .. 71, 7õ, 8Q e 88. 
' Negocloa do Maranhiio, -psg, 173. 

o 

or,amell&~ par11 .o ex.erc\c\o de 1849-1850-proo 
. po!ltll do govorno, -pog. 49. 

. . . \ 

o~~~~llt~ _da RUerra para ~ 849-18M~parecer da 
''cônunlàsão,-pag.. 246. 

o~amen~o do lmperlo p)~ra 1849-:-1850-porecer, 
" ~o commlssiio,":":"pag. 258. . . 

Or~amento da justiça para 1849-1800-i>arecer da · 
commis,Bilo.-:-P~B· 258 o 

o~amento de estrangeiros para 1849-lt:JôO..-. 
'parecer 'da ·e~mmissão,~pag. _258o 

. ' ' . . _, ··-· . . , ' 

p 

7• leglslattira,-pags o 16, 24 25 28 3o 83 36 · . 
38, 39, 49, 50, 5 , 55, 62, sa: 64: 69: 11' 72' 75· 
80, 87, 89, 131, 149, 158, 159, 160, 173 ~ 235. ' 

Presidentes da eamara · ria 7• legislaLura· 
pag; 11. . . . · ·. . •- , 

Prog~mma do gabinete da31 de Maio,~pago 170
0 

!'ubllca9à.o d~s debates da camara,-pag~ 75 . 

R 

Recrrdameoto no Pará,-pag. 181. 

Recrutas coto .que tem contribuido cada uma das . 
provinc1iaa ~o imperio A contar de 1841-

Reforma do regimento da . camara,-pags. 47, 
94e 156. 

Reforma jüdiciaria - prOposta do governo,.:.. 
pago 64. · · 

. Resposta á, talla do tbrofió,;...pags. 78, 96, 108
1 

. 120, 181, 189, 144, 149, 170 e 175. 

. Orârão os Sra. visconde de MacaM (presiddnCc 

. do conselho e min~~h·o · do impeJ~io), Rodrigues 
· dos Santos. Marinho, José de Assis, Phn~nta · 

Bueno (ministro dajú.rtiça), ·O. Ottoni, DI~ 
. rle Oarvnlho ( ministro da fa.zenrl.a ), · S&Uea 
. Torres Homem, Cstnpos Mello, Urbano, Limpo . · 
de Abrliu .(ministro d~t istrangeiro.,.l, Eduardo . 
. França, QulnLillano, Souza Franco, Wanderley; 
Parao h os, Gonçlll vos Mar Uns e Padro Ohaves; 
tendo sido approvado o projeoto da commissiio 
em .'\'Otaçilo nominal· por 60 votos contra 44. 

' o ' - - • ' • 

Seateuoa• clvelo de julloa estrangeiro~~ aua 
execuolo no lmperlo,-p11g11. ,7, 65 e 181. 

Slza pela venda de bàDiJ. de r~lz,-page. 70 e 79. 

T 

Taxa de juros em qualquer convenção ou oou· 
ttacto,..-.pag.-169. 

TraOeo de africaMs ..... requerimento sobre apre· 
eamentos dos navios empregados no traO.oo, ... 

. pag •. 1BL . 

Voao ·. de graoas. - (Vld • . respoat' ~ falia do 
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DEPWfA:DOS. Á ASSEMBLÉA GERAL 

.•'\ :1848 
'·· 
' ' 

( PaOvtNCtA ·DO PARÁ I· Jo.àqUim. s."'aldanha. M.arinho, . b. ae.·hareL 
\ x Herculano Ferreira Penna. Joã,o Fe1·nnndes de Barros, b~charel. . · 
. ~ x Bernardo de Souza Franco, depois vis- Miguel Joaquim Ayros do Nascimento, ba· 
' · conde · de Souza Franco. · · charel. · 
João Baptista de Figueiredo Tenreiro Arà:- X Thomaz Pompêo dt! .Souza .. Brazil, padre. 

nha. Carlos Augusto Peixoto de Alencar, . padre. 

PROVINCM. DO MARANHÃO 

x.Joaquim F1'anco de Sà, magistrado. (1) 
---clsiâof(f'"J~rtfs~êif-pefei ra, --cõrõne[-(2 y--,·--· 

x Francisco Jose Fui·tado, magistrado. 
Fabio Alexandrino de Carvalho Reis, ba"' 

chareJ. · 

PROVINCIA DO PIAUHY 

· Antonio Borges Leal Castello Branco, ma-
. g1s ra o. 

Marcos Antonio de Macedo, n1agistrado. 

PROVINCIA DO .· C~Al\Á' 

José de · Assis Alves Branco Muniz Bur-
reto, medico. · . 

Frederico Augusto Pamplona, bacharel. 

( 1 ) Foi substituido até 8 de Agosto de 
1848 pelo bacharel Jono Duarte Lisboa Serra. 

{ 2 ) li'oi suhstituido desde 9 de Agosto de 
1848 até o fim da sessn.o deste anno 'lelo 
citado supplenle Lisboa Serra. · " 

TOVO 1 

Dom.ingos Carlos · de Snboia, padre. 

· . . PROVINCIA DO Rio GRANDE bõ NORTE. 

Casimiro José de Moraes Sarmento, J~a .. 
ch{lrel. · · 

PROVINCIA DA PARAH1BA DO NOR'l'E .. 
Fred~ric~ Carneiro de Campos, militaJ.t. 
Felizardo Toscano de Brito, bacharel. (3) 

' 

bacharel. 
Nicoláu Rodrigues ·dos Santos Ft,anç,n 

Leite, bacharel. 
João Coelho · Bastos. 

PRóVINCIA DE PERNAMBUCO 

Joaquim Nunes Machado, . magistrado. 
x Antonio Pinto Chichorro da. Gama, 

m ugistrado. 

(3) Foi substituido ale . 15 de Junho de 184~ 
pelo bachrirel Graciano Adolphô Cnvalcanh 
de Albuqnerque. 
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Ailtonio Affonso Ferreira, magis,trado. 
Jeronymo Vilelln dc'"'Cristro Tavares, lente 

de direito. · 
macris-

trado. · 
Felix Peixoto de Brito e Mello, magistrado. 
. ose ranc1sco .r e 

gistrado. 
Manoel Mendes da Cunha Azevedo, lente 

de direito. 
Joaquim Teixeira Peixoto de Abreu Lima, 

bacharel. 
Antonio da Cosl:a Rego Monteiro. 

Manoel Ignaci.o de Carvalho · Mendonça, 
militar. 

PROVlNGIA DAS ALAGÔA.S 

Francisco Joaquim· Gomes Ribeiro, ma;.; 
. gistràdo. 

Affonso de Albuquerque e .Mello, padre. 
José Tavares Bastos, magistrado. 
Matheus Casado. de Araujo Lima Arnaud, 

magistrado. · 
José Corrêa da Silva Titára. 

PROYINClA DE SERGIPE 

Francisco Ignacio de. Carvalho MorciÍ·a, 
_d<:tJois barão do Penedo . . · 

PllOVINCIÁ DA BAHIA 
• 

João José de Moura Magalhães, magis-· 
trado. 

Angelo Francisco Ramos, magish·ndo, 
Manoel Joaquim Pinto Pacca, coronel. 
x Angelo Muniz da Silva Ferraz, dopais 

barão . de Uruguayana. . · 
X João Mauricio vVnnderley, depois barão 

de Cote ·i e. · · 

x Francisco . Gonçal ~cs Mal'tins, depois 
visconde de S. Lourenço. · 

Edtmnlo FeL'l'eira Frrinça, medico. 
Lni;;, Antonio Btu·boza do Alnwilln, tnn

gistmdo. 
Munool Mal'ia do · Ammnl. 
Apl'igio José do Souza, bachm·el. 

·'José l!~ei·~·eira ·Souto, magistrado. 
José de Góes Siqueira, doutor. 
x Manoel . Vieira Tosta, depois viscOnde 

de i· . · ·. 

Benevenuto Augusto de M~galhães Taques,· 
magistrado. . · · 

PROVINCÜA DO ESPIRI'fO SANTO 

x Luir. Pedreira do Couto· Ferraz, depois 
visconde do Bom .Retiro. · ·· · · 

PROVINClA DO RIO DE JANEIRO 

x J?sé Maria da. Silva Pat'anhos, depois 

Thomaz Gomes dos ·Santos, medico. 

Manoel José de Souza França, advogado. 
Joaquin1 Francisco ..Alves ·Branco Muni?. 

urre o, mag1s rat o. . 
João Manoel Pereira da Sihra, bacharel. 
x Francisco de Salles Torres .. Homcm,. 

depois visconde de Inhomerim. . 
José Augusto Gomes ·de Menezes, magis- / 

trado. · · · 

. x Paulino J.osé Soares de Souza. depois 

x Euzebio rle Queiroz Coutinho MaHózo . 
Camara, magistrado. · 

PROVINCIA DE MINAS GERAES 

x.J.os{L . ..Pcdro .. -Di~s -de ~- C"'·u·valho. - ·
José Antonio Marinho, padre. 
.x Theophilo Benedicto . Ottoni. 
Antonio da ·· Costa Pinto, magistrado. 
Pedro de Alcantnru Cerqueira Leite, ma-

gistrado. . · . · 

Gabriel Getulio Monteiro de ·Mendonça. 
Antonio Thomaz de Godoy, magistrado. 
José Feliciuno Pinto Coelho da Cunhn, 

. . . , . . . . 

· Quintilinno José da Silva, bacharel. 
Chrisliano Bonedicto Ottoni, lente de má-

thomaticm;, · · · 

Francisco de Assis e Almeida, bacharel. 
Francisco de Paula Corqueira Leite, ma

g·isb·ado. 

Anlonio Gonçalves Chaves, padre. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1221 - PÃjgina 4 de 6 

x Joaquim Antào Fernandes ·. Leão, ha~ 
charel. 

José Jorge da Silva, bacharel. (4) . 
Tristão Antonio de Alvarenga, bacharel. 
Camillo~ Ma~ia Ferreira Arm<mde, medico, 

Joaquim Candido Soares de · Meirelles, 
medico. 

Manoel de :Mello F.ranco, niedico~ 

José Felicissirrw do Nascimento, padre. 

PROVINGIA DE GOYAZ 

c1 a alho lente de direito. 
Estevão Ribeiro de Rezende, depois barão 

de Lorcna. · · 

PROVINCIA DE MAT'fO · GROSSO 

11 

Bern~rdo Jpsé Pinto Gavião Peixoto, briga-
deiro. · · 

Gabriel José Rodrigues dos Santos, l~nte 
e irei o. 

X João da Silva Carrão, lente de direito~ 
o . 

·Felicio Pinto Coelho de Mendonça.e Castro~ . 
Anton'io Manoel de Mello~ brigadeiro. ~ 

Arltonio Clemente dos Santos. 
·Antonio Manoel de Campos Mello, bacha-

rel. (6) . 

.PROVINCIA DE SANTA CATHARINA 

Joaquim Augustodo Livram(mto, bacharel. .. 

J:>ROVINCIA DE S. PEDRO · DO . RIO G 

· . · X Pedro Rodrigues Fernand.es Chaves, 
J'oão Chris iniuno Soares lente de djreito. depois barllo de Quaraim. · 

PROVINCIA DF. S~ PAULO 

Raphael1"obias. de Aguiar, .brigadeiro. 

(4) Foi substituído dur~ntc a sessão de 1848 · 
pelo bacharel Elias Pinto de · C:irvalho. 

(5) Foi substituido du~anle .a sessllo de 

Luiz Alves Leite de Oliveira Bcllo, magis- · 
.trado. . . 

x José Martins da Cruz Jobim, medico. 
Israel Rodrigues Barcellos, bacharel. 
José de Paiva Magalhães Calvet. 

{6) Tomouassento como supplentedocoronel 
"'=" < • .. . • 

OBSERV Ar1ÕES . . . · ·. . . 
. · -~-·-- - -·- - - ~· - -~ · .. , ,._,, ..... -~· · · ··,. · -·-- .. -·- ·-·-·:···· ____________ ..,....._.. -···------ . ~ -~ _y ____ :_., '-- --··---"'·::""-··"-----····;,. .......... ,, ___ T" .. .. __ . ,., . ... _ ..__ _ _ _ _._ ... _ _ ______ _:....~.:...-- . . .... , ... 

.llm·tw presidt.'1tle .. <~ nct camrtm. ntis8a lc,(JL<Jl.crinta : . 

José Pedro Dias de Llarvalho. 
·. Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

§ 
Todos os dcpul<tdos n cujo nome pt·ecede o sigMl x l'ot·ão poslct·iot•mcnlc nomeados 

senadores do impet·io. 
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1848• 
CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

Primeira sessão preparatorla .· 
em 26 de &bril 

O Sa. PaESlDF.NTE oouvltla os Srs. deputados a 
ttazerem à. mesa os seus diplomas. . . .. 

Reunem-se mais alguns · senhores, e o Sr. 
Wanderley lê a seguinte relação dod diplomas 
apresentados : . · . . . · 

llos Srs. · Jllaquim Francisco · Alves Branco 
Muniz Br&rreto, Francisco de Salles Torres 
Homem, Thomaz Gomes dos Santos, Jo13é Maria . 
da Sll v a . Paranhos1 Pedrp Rodrigufls Fernandes 
Ohaves, Euzebio ae . Q11eiroz Coutinho Mattoso 
da Catnarat Fran6isco de Paula Cerqueira Leito, 

08 ar l OR S r U 1 • 

darvalhot... MaiiOel Joaquim Pinto Pacoa, . João 
: Mauoel .l'ereira. da Silva, Graciano Adolpho 
- -oar-valho·--dé- -Albuqu&r~ue,-.PaulltHl.José. 3Qar~~ ... 

' ' o gusto Gomes de Menezes, José Antonio M.arit1ho, · 
José da Palva Magalhile.:~ Calvet, Nicoláo Ro·· 
drlgu~.s dos .Sant.oti Franoa · Leite, Affonso de 
Albuqubrque Mello, Angalo Muuit · da Silva 
Fenuz, José Tavares Ba~Jtos, Matheus Oa.sildo 
de Araujo Lima Arnaud, Frederioo Carneiro de 
Carn\>os, Manoel de Mello Franoo, José .· Corrêa 
da S1lva Titâra, João José de Moura Magll\hães, . 
Aprigio José .. do Souza, Eduard) Ferreh·a Ft·ança, 
Lu.iz Antonio Barbosa de Almeida, Israel Ro· 
drigues Barcellos, Elias Pinto . de Carvalho, 
Antonio Gonçalves Ohavas~ Estevl\o Ribeiro 
de. Rezende, José Felloisslmo do Nascimento, 
Gabriel Getulio MonMrq de Mendonoa, Antonio 
da · Costa Pinto, Cbristiano Beuedieto Ot.toni, 

. Theophilo! B6nedicto Ottonl • Antonio · Thomaz 
Godoy, Fabio Alexandrino de Oarvalho Reis, 
José de Assis Alves Branc•• Muniz Barre\o, 
Manoel Maria do Amaral, J:1iio Mauricio · Wan· 

Homem, . Beneveuuto Augusto de Magalhães 
Taques, J. Augusto . do Llvralllento, F1'ancisco 
Joaquim Gomes Ribeiro, Joaquim · ·Antilo Fer
nandes Lt~ão, Joaquim Candido Soares de Mei· 
.t·elleâ, Souza Frauçu, Dollu s Bernardo do Souza 
·Frauao. · · · · · 

87 votos 
t 

36 )) 
82 )) . 

. 29 . » 
Procede-se â eleição da segunda coinmissão de 

tres membro11 para verificar os poderes dos 
membros da primeira commissão, e sabem eleitos 
os Srs. Eduardo França com 81 votos, Barcellos · 
81, Elias Pinto 30, · . . 

EXP&DIENTE 

O Sa. lo Sb:ORETA.lUO Muniz Barreto dâ conta ·dos 
seguin~ea officios, e ma.is _papeis, que são todos 
remett1dos á 1• comm1ssao d~ _Poderes. . . · . ·,. , 
remettenllo as actas das eleiçõeY de varias 
ftt3~ttezills da provinoia da Sergipe. 

.• .2.o Do a.esm~, en,y~andll as . aotas da 
• 

· ernanibuco, Goyaz, Rio ·de ·Janeh·o Piauby, 
Màl'aubão, Sant \ .·o.atharina, S. Pedro, Parahyba, 
S. Paulo, Espidto·Santo e Minas. · 

8.11 Do mesmo, transmittindo vinte e uma cópias 
e . aetas de varias eleições das Creguezia~ do 
Cea~. .. . · 

4.0 . Do meslllO, remettendo variâB actas das 
eleições pal'a dl:lputados ·das provincias do Pará, 
Ma1·anhào, .Plnuhy, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Parabyba, Pernambueo, Sergipe1 Bahia, Espnilo 
Santo, Rio de Janeiro, S. Paulll, Santa Oatharina, 
S. Pedro, Minas a Goyaz. · · . · 

5. o Dü secretario do collegio de Maca.u, provinoia 
do Uio. Grande do Norte, acompanhando a acta da 
eleiçR.o. . · . ·· · 

a. o Do secretario da oamara mauloipal do Rio 
Formo~o coUH\ acta da eleição para deputacios. 

Faz:se menção de u.ua representação dos .elei· 
toras daR Bananeiras, da Parahyba, dos .eleitores 

t o a Cam ina Grande · da oamara 
muniCipal da cidade de Nova ara y a, de varias 
habitantes da cidade do Dest.erro em · Sal.ita 
Catbarlna, de Joiió Antonio de Miranda, por si e 
como procuratlot ·.do José Ildefonso da Souza 
Ramos, relativa t\ eltlição de deputados pala 
provinoia do Rio de Janeiro. ' . . 
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· Não ha mais expediente, e levanta-se ~ sessão 

pelati 11. horas e meia .. 

-- 'en· ..... 

PRI!SlDENCIA INTERINA. DO SR. DUS ·DE CARVALHO 

P.utados, o Sr. presid.ente deelara a. berta a sessão: 
lida a acta da antecildellte é approvada. 
··O Sa. lo SECBETARIO faz menção de dous díplo· 

mas dos Srs . . Francisco de Souza Mnttins e 
Zllcharias de Góee e Vasconcellos, como deputados 
pela pro\'iucla do Piauby, e de '!lilla representação ao cidadlio Fernando Sebastião Dias da Motta, 
reclamando . contra o pa·ocedimento da cnmara. 
municipal desta cidade, por haver expedido diploma 
ao· Sr. Qneiroz Ooutinbo, e não á elle represen· 
tanta. Vão todos os papeis remettidos á la 

~ ' . 

ainda hoje não podia apresentar seu parecer, o Sr. 
presidente convida. os Sra. deputadós á reuni· 
rem·se no seguinte dia, e levanta a seasiio. 

Teréeirn sessão prepara&orla et:u ~" de Abril 

PRESÍD~ClA lNl'ERINA. DO SR. DIA.S i>.ií: OA.RVALHO 

A's 10 ~ hOras dll manhã abre-se a sessão, lê·He 
e approva·se a Qcta da ant!!cedente. 

EUEDI&NT.S 

O Sa. lo S&ORETA.BIO lê os segolntes oftlclos do 
Sr. ministro do .imperfo: .. · .· . . 

l. o Enviando as actas da ele\~iio da provineia 
d~s Alagótls.-A' primeira commlssão de poderea. 

vincia da Pnrnbyba, bem como as da eietoào pri
maria, faltando a da freguezia da capital da 
provineia~-A' mesma oonamissão. · 

• . 1 ll o ll& 11 e e o tm Ul 
da. provincia de s; Paulo.-0 mesmo âestiuo. 

4.. 0 Re1iaettendo dous officlos das prestdencias 
das provlncias da Bahia e Minas Goraes, de ü e lu do corrente, o primeiro acompanb1mdo a act.a 
da elelçãll primaria da t'reguezia da villa de Oli
vaüça e. TrRncoso; e o segundo da freguezia · do 
Curmo da. Eacaramuça e psrtenceute ao oollegio 
elAitoral dat1 Caldas.-lgua\ destino. 
·. Remette-se 1\ mesma commissiio · o seguinte : 

O diplotlla do Sr. Fl:'anoisco de Assis Almeidl\, 
deputado eleito pela província · dà Minas Geraes. · 

Uma tepresentação do padre lguaeio . Rodrigu.ee 
Beirnude relativameute á.s eleições pela pruv1noh~ 
do .Espírito .santó. . 
. Um oftloio do j~,tiz de paz da fregu.ezia da vil\à 

· ~a I'urific&lillo dé Campos de lre.r:â. pro v lncia da 
Bahia. . . 
. Uou& representação _do baeh~r6l ~oii.o Evang~

lasta de Negreiros Sayao Lobat.o pedmdo a anuul· - . ' . . . . 

Quir.rta sessão preparatorla ei:n ~8 de .Ab~ll 
. . . 

PBEBIDSNClA bó SR. DIAS. DE OA.RVA.LRO 

EXPEDlENTE .. 
O · Sa. 1 o Sli.CRE'l'ARio lê os seguintes officios do 

~r~ ministro do império, que vão todos remettidos 
a 1• commissão de podttres. · . . . 

l.o Remettendo as ~ctas da eleição primaria .a 
que ulLhnamente se procedeu n·a cidade de,Oeiras, 
acompanhadas do offi.cio da respectiva cawara 
muuidpât · · · . . 

2. 0 · Transmittindo o officio do presidente da 
provincia do S. Pedro,. e os documentos a que · elle 
se refere sobre alguns factos alli occorridos durante 
a eleição. . . · . . . 

3.o Enviando o offici.o do reaidente da rovincia 
o 1au y, acompau a o e \lCumen os, em 

que o mesmo presidente dê cou.ta . de haverem 
alguns vereadores da calllara municipal, convi

. dandc:> supplentes, feito particularmente uma apu-
açao RAra as e etçoes. .. 
4. o Transmittindo uma l'epresentação o docu

mentos que a aco!Dpaohão dirigid~ ~ assembléa 
,P.erall~gislativa pela assembléa pro"Vmc18l de Santa 

5.o · Re~ettendo o officio de .. 4 de Janei~o deste 
anno, acompanhado de nove documentos, em que 
o juiz de paz da villada Purillcaoão de Oampos · do 
J&rará, na provlncia da Babiu. representa contra . 
varias irregularidades praticadas na eleição ·pri· 
maria, . . . · 

E' mais remeUido à mesma commlssiio o 
seguinte: . . .· .•. 

Os diplomas dos Srs. Quintlllano José dll ·Silva 
e Pedro de Alcantara Oerqúelra Leite, · deputados 

. eleito~ }lela rovlnoia de Mlni\s·Geraes, e C! do Sr. 

prnvincta do Oearâ. . 
Pma repreaentaoão de varloa habitantes . da 

oiclade de OuyaM, oa ltal da . provlnola de M11tto· 

Uma l'ep;asentaoão do oommendador João An· 
tonto de Mirnuda, po,r si e OC!mo proo!lrador do Dr~ 
José Ildefonl:lo de Souzn R!\mos, sobre abusos e 
at·bib iltledade.-1 . que diz oommett1do1f no ultimo . 
prnoesso eleitoral. . . . _ . . .. 

Umll representaoiio de alg1Jns oldadllos de Angra 
dos Rola, expondo o que 11e pa'!_sOu na . fr~guez\a 
de Nossa Senhora da Conceloao da Rtbeua por 
occnsião das eleioõe.s. ·. . ·. 

Quureflta e seis . documentos relatlv:os á eleição 
da provincla da Matto·Grosso, t'eferados na r.e~ 
presenta.oão assignada pelos negociantes,, propne~ 
tarios o fazendeiros assistentes . o a ·.· c1dade do 
Ouyabá. · · ·. . · 
· N:ão ha mais expediente. ·. 

0 Sa. FERRAZ: ..... Peço a palaVI.'a. 
O Sa. Pattstl.ll!;NTBl :- Tem a plllavra o Sr. 

Ferraz. 
·o sr. Ferraz: - St. · residente reátào·nos 

do Sul, e reclamando o lugar de deputado p\>1' 
aquolla ptovincia. · . . . · . , 

« Indico que a eommi.sl'ilio de poderes, ex:ami· 
nando as aotas · da elei~ão do Sel·gipe, apresenl.e 
seu parecer indepondente da 1\presenbçíio do 
diplomu de ·qUalqner dos deputados elu\tos. Paço 
da camara, 21 da Abl'il de 1818.-Mello Franco. )) 

apenas qua ro dias de. sessões r.repara orlas, e 
algumns . eleições ha que àpresentlio irregulari· 
dades. Se adiarmos esse exame, teremos neaes • 
sarinmente de ocoupar·nos · com eUe. depo~s dll. 
abertura da óamara, ou nos v~remos na neoesstdade 
de niio 1108 dirigirmos ao governo em tempo para 
pedir-lhe , hora e lugar para a ~bertura da sess.ão 
no dia 8. Se a nobre <JommJssão ·qulzesge ou 
pudesse fazer o süori.floio de tt·abalhar hoje por 
algum ~emp~, seria conveniente que . suspendes· 
setnos a s~seao àté que ella apresentasse o resultado 
de seu trabalho. Ooino o . negocio de elelQõea é 
importante1 e oouvém não ser ventilado como o 

Não ba mu.i.s expediente. · 
O Sn. PnlllsiDEN'l'E declara qúe a comn1issilo de 

podera1:1 não póde ainda hoie opresentat-. um 
porecer relativnrneute às elelçoea, em consequo.n
cia do que, levanta a sessão. 
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f~i em algum tempo nesta .casa, convir~a, a ser 
possivel, que milrcassemos uma hora hoJe mesmo 
talvez á tarde, para discutlrmns o p~reeer da 
. nobre commi!!Bào, de quem espero todo .O esforço . 
para com brevidade apresêntar o resultado do seu 
ra a o. . . . 

Consta-me que um dos membros da nobre com· 
missão, que ainda não se apresentou na casa, 
e que hoje remetteu o seu diploma, acha-se 

,, • • . ' 4 

não' é substituido para poder-se tratar de matorta 
tão importante 'l Que necessidade ba de couservor
se na commissiio um membro doente; de priVar-se 

· a commissão de reunir-se para tratar-se. de uma 
quastilo destas ? 

O o<•bre deputado que me fica á direi ta diz 
que Psse nobre membro da commissão não parti
cipo·u .t'l seu íncommodo. Será as.si~ ~ entrt>tanto 
nós que o nomfamos para e:~sa conumssao, sabendo 
agora que elle está doente, não devemos prevenir a . 
sua falta? 

. . .. . ' -

. commissiio niio tem estado ociosa, obServarei q,ue 
venho de examinar· a designação dos collPgiQS 
eleitoraes. [1;\ila p~los prP.s\dantes. das províncias, 

da eleioio primaria são n.tensisahnas, pôlà que 
nellaa se declara 11 organi!li\çilo das maMas paro
chiaes, e temos tambem de ~:x.am\nar todc o 
proo(lsao eleitoral, se · tts tres chamadas foralo 
Clevld~n\ente seguid,ls, &e fm·ão insor\ptos os nomes 
dos votRntes que não conifaUel'êri\o, eto. : e lato 
não é pequeno trabalho. E . por . es\as \"''ZÕil8 que 
a oommis~iio. não . tem ainda aprssentad'• o seu 
parecer. Ot•elo que amanhã. apresentará alguma 
cousa: por minha parte t•mho esta esperanQa. 
Quando não soj1t possivel rest~lver todas as 
questõe13, ao menos espero qtte . a cummissão 
procedeL'á de maneira. que a Caiilurã se possa 
consLituir. · · 

o si-. Fe%-raz:- Não .abusarei da paciencia 
. da ~asa• . mas eHtou na rigorosa obrigação . de 

explicar-me. ·.. . 
. . Oreio que ningttém me ouvio accusar a com
missão de deleixo : ponderai .unicamente que nos . ' ·- . 

Nãn temos este anno aqut · um nobre membro 
para prorogar a sessão aà eM·num, e tornai-a 
perpetua ; e cr.eio mesmo que se alguem 11e 
apresentasse com este intuito, niio conseguiria 
seu fim. . · · 

ara .não acontecer agora o ·que acontece11 no 
anno. p~ssado,. em que muitos senhores derão 
um . vvto sem conhecimento · de causa, jurando 
nas palavras da commiasão, do ue .não ou~os se 
rrepen rao, a qu en o e o es as . o servaçoés 

à camara; · · 

o sr~ 'Martnb.o :.- Se os membt·os da 
commissão .de oderes declar11ssem ue odla set 
apre!:!enta o o parecer at ãs 5 horas a tarde, 
pat·ece que ganharit\mos muito Re tivessemos 
uma sessão a ossa hora;· porque então tinhamos 
a vantagem de poder o purecer ser· impresso 
amanhã, o ser liiscutldo immedi9tamente. En1 
verdade.· a mataria é multo lmporLaote ; os t.llas 
vão-se passando, e . será bem máo que a SE'Ssiln, 
não se possa tnstallar no. dia de~etmfnado • 

· o Sa. PassiDRNTit :- Eu disso que nllo tomava 
em conliidoraçllo a primeira parte do · requerimento 
do· Sr. Ferraz, â vlsla da deolaraoi\o que fez o 

. .. . y 

poderia ãpresen~at o p\ireoer. Mas, se a comml&&l\o 
(lÔde. npreaental-o bojo, usarei da attribuiQiiO que 
o reRhnon~o me dt\ de convocar uama se11aAo 
ex.traordluarla. . .. 

o &to. Urbano: -Penao qua a comiJilaailo 
buje ualo p6Ju ai~rs&EintRr o atou parecor : suppllllhO 
mesmo que nada se . ganharia com isto porque 
de quo sàrvhla . aprllaP.ntar partlcer &obru uma 
on duas . provlnolail 'i' Amanhl\ aproaentaremott o 
pareuer. 

O Sn. PnmaiJ>~NTEI- A' vista destA declaração, 
. nad11. ba qUe fazer; Levanta.ae a sessão. 
· · St\o 11 ·horas. 

. Quinta •essõo preparà~or~â em ~9 de A.brn 

PRESIDE:NOIA. DO SR. DIAS DE 0ARV4LHÓ 

A's lL horas menos cinco minutos da 'manhii 
aberta a sesBão, \ê-se e appwva-se a acta ·da 
anlecedente. 

EXPEDlEN'TE 

l)m officio do Sr. secretario do senado participando 
que, rllunldo o mesmo .s enudo arn sessão prepa-. 
ratoriu. no dia 27 do corrente, vel'ilic:\ra haver na 
côt•te 11 um aro snfficiente de 1ue01 broa p&.ra. se 
abrir a assemblê·l geral.:-FJca a camarn int~ii.'ada .• 
. Relnette-se a ta COlllffi\S!IIIO da pudet·es o dtplOI!JB 
do Sr'. · Antonio Manoel de 'Mello, de~utado ele1to 
pela .provincia de S. Paulo. · 

Não ha mais expedlent~. 
o Sn. PnmsiDEN'l'E: ...;suspende-se a sessão até 

qtte a oommissào de pode•·es dê o seu pare«ler~ 
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A' unia hora e vinte· minútos conthn:1a a sessão 

e o Sr. lo secretario lê o seguinte parecer da 
1• commissão de poderes: · 

« A commiS!Jão, para dar seu juizo sobre a 
legitimidade dos diplim1as quo lhe forão •·emettidos, 
passa a dar ,se~ p&:recer s?bre ·as eleiçõas . de 

PROVINCIA. DO RlO GRANDE DO 6Ut. 

não fõi'a qualitloudl). . 
«·o aviso do 81 de Dezembro do 1840 lntrlt·R· 

menta da:~tróe a pretalt\ulo do peticl.,nl\rlo .t\uerca 
da illegalldade do t:olleglo do Trlumpho, pot•luo 
não tendo . na provlricia llo R\o Grundo do Sul 
havido elaiçõeN em 18-l'J .nem etn 18-U, dtwêrtl 

. necessariamente o numero de eleitoroH regulnr-~u 
pela regra geral de. um eleitor pol' 40 votanleil, 

« A' vista do que, julga n .commi~11iio que se 
deve • reconhece a• d~p.utados os R~nhort! FI supra· 
menc10nados e legtt11nos os elettoros que os 
elegêrão. 

. PROVINCXA. l)E MINAS <'!ERA.ES 

« :Forâo tm~sentes . á cotnmis~ào os diplomas 
doH Srs. deputados eleitos pela provincia de 
Minas:-Desémbargadot· Francisco de Paula Oer
qu~ira Leite, Dr .. Pedro de Alcantar!=l O~rqueira 

nio Gonçalves dhnves, Gabt·lel GP-tuho iontt~iro dt1 
Mendunça, conego José F elioissitno do Na-i'ci· 

· manto, Dr~ Joaquim Oaridido Sonl'es de Moit·ollas, 
Dr. Antonio 'rliomnz de Godoy, Theophilo Bl'l ne• 
dicto Oltoni, Obristiaoo Bentldlctn OLtoni, Dr. 
Francisco de As8is o Alm!lidn, Jol.(e Pt~dro D1as 
de Carvalho, Dr. Quintilinno José da Silva, 
conego Jnsé Autonió Marinho. . 

<< Igualtnente foi prnsente o diploma do Sr .. Dr. 
E\ias Pinto de Onrvalho, . oomo supplente em 
lugilr ~o Sr • . Dr .. )ose Jorge da Silva, que, par-

ticipou á camara da capital que niio comparecia 
nesta sessão • 

. ·· , <c Para interpôr o seujulzo· a respeito destes 
d1p1omas, . cumpre n . commlssão examinar . as 
a~tas, . tanto da apuração geral como a dos 
collegioR e das assembléas parochiaes, não só 

os senhores que apresontt\rão seus diplo •. ·as, 
comn para, na fôrma dn nrt~ 121, decidir sobre 
a legitimi~adP- dos eleitores. _ . . . 

"' . . . 
' gios eleitoraes, que em virtude do art. 63 dn 
lei de 19 de Agosto de. 18~6, forão designad()s 
pela resoluÇão do presidente dn prnvlncia <lo 20 
Ull. Abril dI) anno pl'cixirno passado. ,Estes collngios 
comp1'ehendem nos seus .circul.>s 170 parochlas 
e 6 curntos. Forão pre!lentes á actn geral todas as 
setas dos collegios, menos a do Patrooinio, e 
163 setas parciaes da~ eloições parochiaes. Da 
fr~guezia de s. Dumingos do Araxá e ·de Nossa 
Senllorá dó Desterro ·do Desmboaue, não vtorao 
as a.ctas da formação das mesas, e de Cabo 
Verde a do recebimento da~ cedulas · nenhuma 
seta porém. apparece das. assembléas parocbiaes 
de S, Francisco das .. Chagas do . Campo Grande., 
de Santo Antonio de ItacarnbiruçU.do Grão.;Mogol, 
de Piracatú e de Santa Anna dos Ale res · dar; 

res o _ ampo ormósll, · armo e orno os 
e. de S. Francisco_ da.~ Ohngas. de Mot1te Alegre. 
Nas freguezias de S. Miguel e de 8 •. João Baptista 
não houve eleição primaria, .. e niio consta U3 

ouvesse ou A xaAse e aver no llr . y, aque as 
do collcgio dil Minac;.Novas, A esta do de S. Romno. 

« A commlssào e!roontrou nas actas de varlos 
collAgios votos tornndo em separado, J?Or motivos 
expo11tos na~ mesma.s, e t.nmbem examtnou varias 
quP.ixas o rccl!lmações sobre a oleição de algumas 
pal'ochla!l, qun exporâ â consldúrnçiio da cnmara 
para resolver o que maiR acortado ent&\nder. 
· " Nos . cnlloglos do Domtlm, Saborâ, Santa · 
Luzln, DOre_s do Indah\, ourvello, Mlnas·NOVIlB, 
~erro do Grilo· Mügol, Rio Pardo, Uberabo, Ttt· 
mando~, Vi\la·N'•va da Formiga Oabo·Vorde, 

' . ' Verdo, ni\o oncolttt'l\ n conlmiasdo reolamnQilo 
olglllitn, o ostl\ f6ro de .todt' a duvida a Pua 
volidl\do.. . 

(/ No coliHglo do Ouro Prett> tomou-se em 
sepRrtado os vott>ll lle doua eleitores da freguezla 
do Rio do Pedrns. por . so haver na . t'ornuAQ~o 
lia mesa· dá n11semblé~~. paroohlal; comparecendo 
tras supplenttls, dt>slguado para membro da mesa 
o primeiro e segundo, quando devião ·Ser o 
segundo a terceil'o, sendo exoluido . o primeiro. 
Esta faltu. porém pensa a cummissiio que ~não 
devA nnnullat' a eleiçii.o e os votos dos respecttvos 
eleitores, porque sen.do · assignada a seta pelos 
membrol-\ que Kssistirao no acto, .não se acha ahi 
o noo\e desso terceiro supplente ; do que se pôde 
conclui!' qua houve engano na redacção da aoh, 
ou que tendo este, ·depois do cotriparechnento e 
ante~ de formada a mesa, sido dispensado por 
01otivo justo, se omittio essa circut:nstancia. 
• << O nollogio de Queluz· não fez observação 
o guma 1\ respe1 o us 1p omns .os e e1 ores; 
cointQdO, ha UrilQ reclamação de tres membros 
da assembléa parochlal de Queluz, com data 
de lo de Novembro do anno .proximo passad~; 
em que se declara que itpparecerà<) nove votos • 
de n•nis na somma total . das listas recebidas, 
sem que se · pudesse descobrir · o engano. Nella 
uào acha porém a comrnissào motivo sufficlellte 
para au nullar a elelljdo paroohial, . e Qt.Ulto menos . 
u . do collllgio, que nenliuma rEJtlexilo .·fez a res
peito i porquanto, o accresohno de nove votos ou 
de uma llstn porque a freguezla d~ nove ql~\ .. 
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· toras, é tão tnsigniflcante que não parece .justo 
. ann.ullar o ·· collegio só por esse motivo, que lhe . 
não mereceu peso algum. · . 
. <t No collegio dt~ .Pilà.nguy, comquanto nada 
se. dissesse àcerca da vali,Jade das eleições pd· 
marias, ha uma representação feita pela camara 
munici 111 documentada com. uma certidão or 
on f:! se n)OS .ra que não sendo qualificado votante 
na. freguezill da villa o cldacJiio José Rodrigues · 
de Faria Lemos, •sqhio eleit•>r· . e prestou o seu 
voto: nlém desta·. falta alle a mais n camara ue . 
a mesa · a nssem a paroc ii aput ra uma 
lista ·em que se . achavão nomes de ·pessoas que 
nilo forão qualificadas na parochia, pensando a 
camara que tontonesté como no caso antecedente 
devera ter rejeitado ail lii:!tas, em virtude do 
art. 5., da l~i de 19 de Agosto de 18!.6.. A com·. 
missão reconhecendo <:JUê não p6de . ser .conside
rndo eleitor qualquer cidadão que não fosse 
qualificado, por lhé fllltat ou · ao menos · pO,:' se 
lhe não haver reconhecido a qualidade de votante, 
comtudo pensa que a mesa pr.ocedeu . em· regra, 
recebendo os votos que forào dados ao dito Lemos . : . . . -. . . . . . . . 

eleição desta parochia, sobre a qual não deve 
. refluir a cirl:Umstancia de se haver recebido votos 
de pessOas que niio !lstavão qualificadas votantes. 
Tambem j ulgll . qui! · não . seril\ acertlldo aúnullar ·. 
a votação de um collegio de 28 eleitores, Ollde 
nilo .. se ·ilota outra irtllgularldade além da que 
fica expostR, o principalmente quando o resultado 

·· gl!rnl com Mse voto êm llada se alter". 
('( Collegio eleitoral do Caethé.--Apezar de uma 

representação que foi . prest~nte â commlssiio na · 
qual se allega que t«mdo·se desmembrado da pa· 
roohia do Oaet ié e · · · -

. llaptista uo Morro Grande de ·outro muntciplo o 
distrlcto do Soccorro, votátiló naqutllla os oidadllos 

· deste . dlslrléto, qtíe nella se acha vão quqllfloados 
antes da dlii ói!l. Ao da lei · rovineial • e 

e. r . del 47, qud f.:>z aqu~lla desmembraçiio. 
Porquanto . neste . caso en~ertde a com missão que 
na freguezia . onde forào q uallflcado11 os cldadaos 
ahi devido votar, M caso de não ter aldo remet· 
tido, . como foi, à nova freguezia n sua qtialifl· 
cação~ .· · . . . . · . . . 

<( Oolleglo do Serro.- Sobre a legalidadt~ dos 
eleitores da ireguezia da cidade dó Serro, ai~UtriRS 
duvidas se ~usc.ltarno, e daci~ões se toml\rllo que 
p&st~a a. commtssi\o a expor .em vista . dos doeu· 
mantos apresentados. A frt>guezia . da cidQdo .do 
Se.rro deu, em 18J:2, vinte eleitores, e. 21 em 1844: · 
em 1846, s(Hldo supprimidas as . freguezias do 
Itnmb11 ~ Rio do Pe1xe, foi o · territorio déàtils 
éncorporado ao da cidade do Serro~ Procedendo•!:lé 
ã qualificnçiio dos votantes, foi · o llUtnero destés 
por motivo de tal incorpol·ação elevado a 1818, 
e entendeu o jiliz de paz presidente da sssembléa 
pa roohial, que para regular o numero de eleitores 
gue a paro chia de.vil\·dar, cumpria·lhe tonüú' cómo 
l:iase o numer · · · ·· · • 

. dado as tres freguozias do ~erro, Itnmbé e Rio 
do . Peixe, sommando.os e. accresceutàndo·lbes a 

·. quinta parte mais ; .:te sorte que a pãrOchia do 
Serro, que ·seni o acoresêlmo de territotio tinha 
<lado . ~wte elelLoi'es .em 1812, velo a durem 1841, 
com a mcorporaçi\o dnquellus freguezias, o numero 
de ti· eleltorr.s. Julg11ndo .o governo da ptovlüOla · 
que era irregular elilte procedimento, expedlo em 
ocoasiilo . que se tinha de procedllr à eleição de 
dous. ~enadores; no juiz de paz a hlslnuaotio de 

· que amda · que o àugmento dos votantes pro-
Tovo.l 

viesse de .·· àtigmonto de · territorio na paro chia, 
nem asstm se devia deixar de cumprir a · regra 
prescripta . no art. 52 da lei, . como se achava 
explicado em avisos ministeriaes de 2 de Nóvetnbro 
de 1846, e 9 de Julho de. 1847.; e ·. que port>tnto 
devendo, segundo es~a regra/ t.er a freguezia ;do 
Serr a enas 21 ele1tores, J>sse ~esente n d•ta 

negoc o osse su mettido ao conhecimento do . 
governo geral, . por aviso de 'i de Fevereiro dl) 
corrente · anno, foi reconhecido regular o proce
diment'l do juiz . de · paz da . freguezia do Silrro, 
·pelas razões exaradas no dito aviso, cotn as quaes 
concorda a com missão. · . . · 

a Oollegio da Conceição; ~No freguezia de S. 
Sebastião de Oorrentes occorreu o que consta da 
representação feita por · tres cidadã0s, . membros 
da mesa parochial, e da propria acta .da as~em-. 
bléa parochial, . pE~laS quaes se vê que, no 
acto d•l recebimento das listas para a eleição 

ltores, . tendo votado dons. indivlduos do 
. mesmo nome, um que era . votante qualificado, 
·e outro que o não era, ficárão as coUSRS de sorte 
que. não flli possivel ex~r~mar a cedula gue 

. . • • t 

. apezar disto, começo A apuração dRS c .. dulàs . no 
dta. 8 de Novembro, e querendo a mesa continuar 
no dia 9; tres me8arlos propuzerão que se sua-

. e a apuração, . aftm .de represen-t1tfil>"tD't---lftliO"~----
presidente da provincla ; e tomada esta resolu-
çi:io, fecháriio a urna com tres chaves, que forão 
convenientemente distribuidas, . e guardada . no 
corpo da igreja com sentlnell'la à vista, reqntst· 
tadas pelo juiz · e mesarios ·. ao subdeJegado de . 
policia. Assim estlverão as cousas até o dia 12, 
em que o juiz de paz presidente de volta da 

. cldade du Serro, para onde tinha pattldo, se 
apresentou na matriz .com o outro mesarl.o ; 
derâo andi\mento ao · trabalho que havtilo intar• 
rompido no ·. dia . 9, e ·como faltassem oa tres 

. . . 

meãrilo outros o oom ellea · procederA() A aber
tura da urna, arrancando · a · ~aboa do fundo, 
acilando-se os papaia iotnclos, e tudo em pro· 

· · · · llo 1 foriJo 
declarados eleitores os 7 chladitoa qué obtlvertlo 
maioria da votos. Apezar da lnalnuaglo do RO· 
v:crno provlnch•l ao colleg\o eleitoral para tom"r 
em separado os votne dos eleltoree desta prtro
ol..tla, o colleglo o nilo ·fez. E' visto pelo exposto 
que houve a . Irregularidade ntlata eleloilo1 do 
se receber uma lista que niio devia ser receolda 
é de se fa:r ··r com ella a apuraoão • . M 11& ni\ó 
aclla a commi~::~ão claramente provalio como cum" 
pria que os tres mesarl~s que delxllrão de com· . 
paréeêr o fizessem coagtdos por lllgum acto de 
vloleiicia, só para o flui de se nomearem outros i. 
antes se deprabende dll neta que, não · se achando . 
ellês prel!entes, e entendendo o ·presidente .q~e 
não da'\>la suspender o acto, tomou o arbttriO 
de abrir a urna com os · mesarios nomeados · por 

· elle e pelo que se acha presente. A circum~tancia 
de se btn·er recebido e apurado uma l1sta de 
individuo . que não e$tava qualificado, é de 
certo contrario á lei ; e a commissào só por ella 

. . - ' 
p 1 r . . . _. 

enLré os 'Votos dos 7 eleitores que <Jt\ a 1rr:.guez1a e . · 
dos lmmediatos não h ou v esse uma consideravel 
difl'•ll'ença. . · · · 

« Cólleglo Diamantino. -O collagio resolveu 
tort1ar em separado os voto11 de eleitores da 

. freguezla de Ourymàtohy, e . de um da freguezia 
dá Penha pelas seguintes razõ~s. Em OUl·yma
tally, pl)rqu11 julgava preteridas . as ;,.formalidades 
prellotiptlls na lei para a organlsaoao. da · rnosa, . 
e por baver na acta uma grande entrelinha que . 
ndo fol resalvada l\ margem, e emflm por se 

I 8 
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· dizer na acta espeéial da apur!lçiio que, conclui~a 

a Rpuração das ce~nlas rece~Idf!:"• se fez a r~laçao 
doR votant~s. e nno o que d1spoe o art. 5<>, que 
ordenn que se· faÇa i\ .· relaçii:o. ge~ql dos nomes 
d.e todas ns pessoas que obt1verao ~otos pat·n 
eleitores: ~a leitura.! po1·ém, das netas collhMetl 

u • . 
uisaçiio da .mesa a relação dos eleitores ~ .. s~p
plcntes com os ilumeros · de votos . que tlverao; 
mas nalla so déclài"a que este pto?esso se observou; 

I . . t . 

o cidaclão que com êllo represàntásse a turma 
dos eleitores, e tamhem, embora so dissesse qull 
a relaçiio geral fóra dos votadus, comtuclo o fado 
e a realidnde foi CJUe se fez a tP.laçuo geral dos 
votadns como quer R lei. Não julga portanto a 
comtuissãn qtte sP.jiio bastnntr.s estes defeitos 
para nnnullar a llleição desta freguezin. A razão 
pela qutll se tntnon eu . septtrado o voto de um 
!il•litor· da Penha, e porque a respectiva mesa pa
rodluil h&via dechm\\lo não .estar José Poruira 
Guimarães nas . circumstancias de se1· e\!!itor, - . . ~ 

lei de 19 de Agosto, cnmo o notl\rão. os m:1is 
eleitores da. PenhR, ha n pt•esumpção de que 
tinha elle a rotu'IR para sor eloitot·, ao 4ua 

o . .. 

não consta que se contassem as cedulas recebidas, 
e que fos!IHm guardadas na urna, por outras razões 
mais que a com missão não julga tão ponderosas; 
mM por estas pensa que se devem considerat· 
tmllas ns eleições da freguezia da Barra, e 
eliminar da apurRÇfío gera\ os votos destes e\e.i-

, · iça 
.dita parocbia 

<c Oollegio de Piracatu~-Tomou em separado 
o voto do oleitoa· Sancho ?orfil'io d'Uihôa gue, 

. ' comtudo não era votante, por não ter sido qua~ 
Hficndo nn freguezia da. cidade, por ausente na 
occa~ião dR qualificação. Pensa a commissão que 
prevalece .cAta resolução do C(>llegio, e que bem 
procedeu chamando o cidadão Antonio Pereira 
da Bil"a• e reconhecendo-o . eléitor por ser o 
primeiro que sr segui~ na ordem dos supplentes. 
Tendo votado tunto um, como outro nos mesmos 
individuas para doputadcs, a camara municipal 
da capitRl da província apurvu uma só votação, e 
a~si.m na apu.raçiio · geral já se acha eliminado 

affirtr11\o que ello effectivnmllnte a possuiu. gundo as informnções particulares que teve a · 
« Dn mesma actn do .cQl!flgio .!õle vô mais que · commis~ão, ·o os votos recabirão. nos eleitos 

alguns eleitores da freguezia d11. cidade Diamantina qnf:l so achiio na ordem dos supplontes nn apu· 
protestarão cónlrR a validade da oleiçiio dosre~- rat,~i'io ~etnl, e como ainda quando fossem eli· 
pectivos eleltot·es, por isso que 11ão füi cumprido . minados, nem por isso prejudicava a . ordem 
o accordiio d11 relaçno do districto de 6 dt1 Setembro da votaçiio, em que se acbão,· parece á commt&siio 
do anno passnd·,, que mandou e.xo!luir 75 individtu'Ís qü& não deve retardar · mnis a verl8caçito doa 
da lista dos volntltHS;· o incluh õS ; ·mas o eC~Uegio poderos dos mehabros da catnara pur aquella 
resolveu não ndmitlir o protesto, ontl3ndendo com faltn. . · 
rnzão. que a mARà da as~embló!l parochial obr1\r11 cc O collegio do Araxá resolveu tomnr en1 se· 

· em t·egrB; nno recebendo votos senão daquellos pnrndo os votos da freguezia de Sant'Anna do 
ltHH'\'lduos ne ostavilo incluidos na liatn dn Rio das Vlllha!! em razilo de ae Ltnvor formado 
qua ctlO o on nn sup~1 emantnr, ortmula _cln uma só nctn contundo a expoHiçilo suochlía da 
eousoquellola li os rocur·sos estnba\ocidnH em lo i, todo o processo ele\tural da formaçdó da mesa, 
Re~utulll os nrtR. 31 o (li; dn l••i tlA W ufl A~o:~to. do •·ecehinlf~nto dns oedulos a da apuraçi\o, .Oumo 

. · « O oolleglu du Montos·Ol,u·os de . Fnnui us orém . denoto ast,, rocadhOAnto antes t· norilncla 
rPBI' veu unun· em septwn o os vo os < o!i o l'Jtot'Ps o meu o p<•rque d!ív1a ser rediR da a ncli\, <o 
dn pal'ochln do Onrnçiio . d11. Jczus, por. Vlll'iu!l .q\t\l .O.n\is\!nO , das foxmUlaB .. JnB.ndadlls-obaW'.vàr-na-

·"- rRt.Õl'lntpontadas -nn aum,~··s,Hiiló tWit"nJ"elln·s ·u~~il_tln. · t~l<'iQtio, julga a commist~ão que nilo dove lmportür 
mon•cout . mnis pt•~n, 1111 penRal' tln commissno, a liUllidudo . da rn~ptJctivn olt!içíi.o ,paroohlal, o que 
a htP~ulnriolndú da formn~fío 1.!11 mes11 coin Hl•·m· p11r l<:so ui\n rlevom ser subtr1ü1idos â npuração 
hl't'H qth> ntlu devi:'w fnzer pnrtn (lolln, o o lwvor-~o gernl cu~ vutos dAs~ns tJiellnres. 
fo.ito H ·t.t•reeh·a chtHII!Itlll tlepois d11 upUI'IIçúo, « Oo\ll•gio de Puuso Ale~re.---:Rosolveu lontar 
(lllllntln j:\ . não podin ser ndn1ittillo. qnulqn~r em sep11i:ndo os V(ltos dos "'leitores das frngUfl?.luR 
Vt•hlntn; n nssim niio pó•IH jt1lgar v!lltdtl u ele1ç1io . do Sunta Ritu e Snnt'Anna, e do C\lrndu de S. 
d!!sln pot·ochin, e como fós~óln tomados P-111 Sfl!Jil Jose de Fornng•H~. Em Saut'Anna, diz o parecer 
rarlo o,.; votos dil · ~ous elo•itores, devm•li.õ ser dn cummisl'llio quo . verificou . os . diploma~:~ dos 
elimiuatlns dn npul'll\)ilo ~··t·tll. . . ale ibli'f1!1IIO collégill, estarido presentes o~; e)o~toros. 

c< OollE>gio de .laollnl·in.-li\)i t(lmn•lo om Mpnrntlo pRl'l\ ft•l'tliiU'HI'n a mesn, e nutro eHes o JlliZ de 
o voto do eleitor Felisbertn . .:r,)~é Gomea, dn fro- paz foi contnmp\arlo, fazendo pnrt1:1 da . turma, e 
gilf!ZÍil de lVIoa·rinbos, pot· tf3r 11 mest1 pt\rochial uno foriio UletlciOll!\das nn neta ns fol'malidl\des 
raputauo f!lltar-lhe n l'euda liquidn de 200$ titiÕ swdevem obset·vnr no recebimeuto o npuruçiio 
avRliüda oni prat•l ; e tundo (I moaútt"> fllt>itor uns cedttlas . .EJm · Santn H.ita ndo .se procednu á:J 
apresentado perantfl o coll,;gio M provns que ao1 til l'\tuonto entre eleitort>s que deviào con1pór 
tinha, não as julgot\ <• 1n~smo sufticiêuté, o n~mitn at; turuta.H l:l quu estavão elnpntados. Em S. José 
ptmsa a commis~tio qu~;~ tlevn jnlg!lr·se nullo o de Forn1igHs t~llegll o meHniO pHrccE>r que nõ.o se 

l ' ' I o o - ~ , o · . O ' 

i'rllguezia o .lmmedii\Lo em Vt;to~·. que-·é o Rvd. 
Joaquim MRt'tins Pereil'R, e devl:l.:so elimlnnr da 
vuhtçi\n ~e1·al . o voto dt.~:~te Pleitur. 

« Oollr•gio Lia villa Ruwnht\ de S. Romil.o.
'Tt1mou em A~purado o vol(l dos.oleitores dll Burra ·. 
do H. lu dns Vt•lhas, os quntls J ldgmt mtllo!• por 
tt>r . havido vicios ·e daft>itoH . un l'l'galliHaçtio dn 
me~a pnroolllal da Barra do Rh1 d&M Vulhtul, do 
~:~orte que fonio mesut•ios individnos quu pela 
lei o raio devlãó ser; p<~rquo, d~:~vondo ~:~er ro
flebidus 12 voto~. apenas fol' t\(> IH, o que l'evnla 
extravio de oedulas1 a tanto mais vorosimll q unnto 

. . 

. . ' ' houve de maig a . mais defeito. nu organiaaçiiq dll 
rnesn. A cotnniissii.o porêtn examinando as actas 
dus t~lutções pt·imilritlS, e. j ulgaurlo qJte ufio . é 
jllsto luva r ao e:xtl·~:~mo . rigor ··a · observatlcill das 
fornmlas qua nàiJ st\u eHatmclaes A liberdade da 
vutuç1io1 julga que m'ío devem Rer anuullaL~as as 
oleiçõos . deatns. trt.ls t'rllgueziua, em cujas aot11s 
se ooutém a declaraçi\o de hnVtll' observndo as 
dispnslliõe:-~ de lei uaquelles óasos ·em qut~ não 
1lztJrilo · dutalh1ada menção !:lellas, e. por. outras 
ruzões que se daduzenl da lel\urn tias meemRs 
actmJ. 
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<< o collt~gio de Cahtas touiou em separado Oj,J 

votos dus eleitores das freguezias do Car.mo da. 
Escaramuçu. e Carmo do CumpElstre. As razões de 
nullid11de pwJuzidas coritra .a eleição do Uarmo 
dll Escaramuça não pal'ecem valiosas, examinnda 
a acta da respectiva Elleição, da. qunl é evidente 

- · cede a ar ui ·ão do te:t· sido contem-
piado numeto de ct?dulus m~ior do qua o d~s 
votantes pt·eseiltes, porque auas que se ach:lrao 
nussa:~ cil'cuoistancias não furão upurndaR, t~ndo
. o dtdo. extremar dils ltl itimi.unente recebidus. 
Qu11nLO â freguezm dó Carmo o ampii:;tre, ve·se 

· dtiS actas q ua no dill 7 pro~edeu-se á forma~ão 
· da tnesn e nesse . tnt:lsuio dta se fez a .uptlrnt;ao, 
pelo que' julga a commi»sào quo está· nulla semo~ 
lhanto eleição, e que se deve pt·ocedet· a llllVa, 
eliminando~se da ·apuração geral . os votós dos 
respectivos eleitores, que ft>rão tomados em so;. 
plltado. 

· « Oollegio eleitoral da Oliveit;a com 3 frtlgUü~ias; 
acbiio-se presentes todas as actns das ·respecttvall · 
eleições.~O collegio tomo!l er~ sepumdó os yot•ls 
de 4 eleitort>s da freguezta de ::il.inle Antonw do 

mpuro, c · · ç • . . . - . . , 
porque 11 me~a p~roch1al.installnda ·no dia 7 do 
Nov.embro n11.o f'll. orgam.sada peiotl respect1vns 
eleitores e supplentes,, _e ain1 ~elos . foi tos no 1° 

nolla pusaoua quo lltlo ostavllo na clrout11Htailcil\ 
do votantes, ·nilo a Julgn t~ulllaluulerueut.e com· . 

·provada •. 

feito llOr um cJo1 mtllnbroa ll mesa ilontra tL 
compotflnota do . juiz dd pa:t· prosldente da rnosn 
parooblol dl\ freguezla <fa villo, por ter aido juiz 
muului 11al aupphtnto. A oomtttiHsilo J úlga qu11 estt\ 
ra111io ntlo ó suftlulente para . annullllr l\ respeoti VI\ 
olOiQ~O. . . . 

(( Em vista pois dM razõe!l ponderatln~, .e recn
pltulaudo todal! as oonoluaõos qué a oommlssào · 
totu tirado do exame . da acta geral confrontnda 
cont t\ dos eollegios e das paruiaes das paroclli.as, 
é de parecer : · · 

«I. o Que se declai'éói legítimos os eleitores das 
parochias da pt·ovincia de Minas· Qeraes; feitas em 
virtude da il1eiçdo do lo de Novembro da 1&!7, 
éom ex.cepção dus do Ooração de Jesus do eolle~io 
de Montes·-Olaros dê Formigas, da Barrn do ltio 
dns V filhas do collegio da villa Risonha . de 
s. RotiJiio,. do Carmo do Campestre do collegio 
de Oaldas, e de Santo Antonio do Atnparo. do col
legio da Oliveira; é que sa otlioie ao governo 
para msn at· proce er }U\ rma a e1 a novue 
.eleições primarias nessas freguezias. . · 
· « Que ·na parochia de Morrlnhos do collegio da 
Januaria, se di~ clara legitimo eleitor o I o suppllinte, 
bem oomo os da parochla de Pltangui do oollegll1 
do mesmo nome, . e da . Plraoatu do oollogio tam
betn do mesmo nome; pol' terem sido nullat~ as 
el~içõas de FeUsbertu Jos~ Gomes, Sanuho Podido 
do Ulhó1l e José Rodrigues de L•'ul'lus Lamoti. 

« 2·,o Que sejão ellilliUados d~ npuruçi\o ge1;al 
os votos declaro.dokl nullos dos collegios de Molltes· 
01aros de Formigas; da vllla Rlsonba do S. Romuo, 

de Caldas, da Olivei.t'a e da Januada, sendo a 
apuração a sogtlinte, para os. 20 deputados e 12 sup-
plentPs: . . 

a Jusó l?edro Dias d~ Q.uvalho, 837 i José An~ 
tonio Marinho; 827; Theophilu Benodicto Ottoni 
803 i Antonio thl Costa Pinto, l:!OO : Pt.lctro uu Al~ 
cantara ar ·r a t:li .o - · · 
J.\ltor1teit·o de Mt~udo11ça, 796; Antoui() Thomaz. de 
Gotluy, 7~H; José Feliotauo Pinto Coelho tia Cunhn 

. 786 ; . Q11intílitmo .J.,sé da Silva, 78!; Cht·istianti 
B•l!ltJtlillto Ottotli 774 ; Fnwcl;;co de ··· • 
rrtHl a, 3 : raucu;co UH Paula Ct:Jr'fUOira Leite 
738; Antonio . Gançalvol:l OhiWI:lH, 738; Joa(Juiu; 
Atitào .Fernando\! Le:lo, 7:}5: José . Jorg~ da Si! va 
707: Tristt"io Ant,niu do Alvart.m~·a, 707; . Curuillo 
l\'l:nia Fara·eira Artnond, 703 ; Joaquim o ,uHli•lu 
Soare~ de M·~i rt.llltJs, 666 ; Manoel de Mellu Franco 
5S2 : José . Felicíssimo do Nuscímf:lnto, 523; Elia~ 
Pinto üe Ütll'vulho, <U2 .: F~·unchlco . Diog.:> Pert~ira 
VtiSCorwellns, <10'3; LUiz Antonio Barbosa 401 · 
Borotu·Ju Bulisãrio Soare.; Je Souza, 388.; Finnin~ 
Rlh.lriguus Silva, 388; Manoel Macha.Lill Nunés 
388; Francisco de Puultl Santos, 387 ; He1·culan~ 

• · • , • t • en tJS os un OI! 
~82; Antonio Jósé Monteiro de Barcos, 370 ; · Ju!>: 
tiniabo . José da Rl)chu, 3GB; Antonio. Oundido da 
Cru~ Machado, 361. · 

• . · as 
u~sembl~u:J pn~ochiM,; ~t\ proviucia de Minas, que 
amda nao forno rernotttdas, bem como a do col· 
la~io do Patrocinio que nli.o foi ram.etLida á Cl\lll· . 
tnlBitil,l, quo por ora tem JUlglldo dll validade do 
r.ollegio pela valida.!la da. ele~ào parochial. 

PROVINCIA . DA DAHIA 

cc .t\ com missão examinou ·as eleiçõet~ do. pro~ 
vincia dn Bahia a respaito d•lS quaes tem de 
observar o seguinte : . 

I 

apuração, a as p:.rcinos dot~ 3G oollegios, cjue 
comprehendem o cir<lulo eleitor11l da 1Jrovincin 
fultantlll o. uuto. do collogio di.> Urubú; onde niiÓ 

f ~ ,_ • ' I o • 

ol~~iltlras Ut\ unics. ~ttroch!a, . que o con-stitue, o 
bem n~siua as autheotiuus das aloiçõos ptlrouhbios, 
fullumlo a~ dus frtlguezi•is de ~ento·Sá, Pa•t~bit, 
Pon\bal, Tueano, Vilhl Verde e Porto~Alegt·e. 

· cc ·aollegio da capital~.;..Na actü . do colltJgio da 
capital, que se compõe do vinte freguezias, vé-su 
que votl\rt'io tres ~lt!itores, us quaes não tio hão 
sido qualith:ados, d•ms pela frequozia do l?ill:\t', e 
Ullt palu . da Victoria, ueclaranuo as réspaotivus 
me:>lls pa.rochiaes q\i!) erão domiciliurii>s das fre· . 
gueziu~. e com a precisa itlonaida•le, e que por 
cunseguint~:~ foriio indevidamente êxoluidos da qua
llütlsção. Entende u. comtnisgt\1> que nuo obstante 
as rnzões pondet'adas os ti.'es cidadãos niio devem 
ser considerado::; eleitut·As, porqlle n qualh!Etde de 
votante tia parochia é cotlliiQão essencial de ele .. 
gibilidnde. · . . . 

<( Tumbeut cnnsta d11 neta e diploma dos ele1toras 
da freguezio. de Satlt'\ AnU\\ da ilha de Maré, que 
forão inutilisadus na eleiç•io primaril\ ll cedulus, 
por se ac 1nratu ne. as :.lomoa esunp os com e ra 
e tinta . diversa dos demais nomes, e qt\a 'lOll· 
tlnhiio nome~ risoadoll; .. etu. Julgt\ il commlasdo 
que a mesa prouatleu em reRra, autoriaauu pelo 
nrt. 50 tla lel regulamentar dae ololoõall. 

« Fin11lm01Ho a 11otu dtl sleluiio da Cregue~la do 
SS. ~"oramanto da Hapurloll, nlo aoon1panbadl\ 
do um prúteato do oiduüi\o Mo.nool Jonl)ulm .l'U· 
pluRIUbt\, por uonsluórar 11 moama oleioilo nulla 
oom o htndllltlonto tia ttJr sldo a quuliflonçito ~e1.1sa 
rresuezla pt•esididt\ pel\) oaplt\io Otletano Alves de 
Souza, olaito juiz de pl\z .. eut Setembro da 181·.1:, 
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~n QUINTA SESSÃO PREPARATORIA E~l 29 DE ABRIL DE 1848 
quando nllo se achava livre do ()rime. porque 

· havia sido àccusado e pronuirciado . em ·Fevereiro 
de 18.'33, ednie de quo Sé livr.t>U por prescripção 
em 9 de Maio dt> 18,1:5. A raspei to deste protesto 

· obsl'rva a COminissiiu que a CllffiBI'a mUnicipal da 
· Ita arica a t.ie ertence a tnencionada 

frt>gu.ezia, fazendo v r <}Ue o crnne impu a o ao . 
sobredito juiz de paz .achava-se prescripto na 
conformidade da lei, além de que . não existla 

rocesso en<lente de julgamento, quaudo tlverfl .. 
lugar a . sua e eaçao, e que o mesmo 1 UlZ p 
presidio a installaçào do collegio eleitoral, por 
ocotisião da reeleição do conselhtliro Joaquim Mar- . 
celli~ao de Brito, chamado · ao ministerio do im
perio, e que fôra a dita eleição julgada Vülida pela 
camara · dos deputados . . A com missiio julga estas 
razões procedentes, e reconbace não haver nul
l\dade na eleição primaria da freguezia. de Ita · 
parica. . . . . . . . « Collegao de Santo Amnro. -Neste collegao 
forão annullados os diplomas dos eleitores l\1a110el 
.Joaquim de Oastr<? pela f~eguezia da Oliveira! e 

o collegio a sua reclamação, tomando·se, não 
. obata.nte em separado o seu voto, sendo chamados . 
tambein para ... votarem em · separado · os Rup
plentes que lhes sdo tmmediatos em votos por 
arn bas as freguezioa. . . 

« Dando-se a . mesma falta dd qualilic!lçiio no 
eleitor Francisco da Silva Liab~a pela frtl"'UPzia . 
do Santo Amaro, foi tambem seu voto tomado em 
saparaJo, · bem ·como do ammedlato em votos. 
En~ende a commiasAo que ae dove approvRr a . 
decisão · do colleglo qullnto aos doua eleitores 

4'\ . . 

se reconheoa o ttdadilo Fiuza eleitor pola freguezla 
do RIO Fundo, onde rora qualUlcado, o quauto 11() 
eloltor l<~~anolaoo da Silva Lleboa1 · eleito · pela 

e nt e se .LunullaJo o 
aeu dlpl,,ma. · · · ... · 
· « O.>lleRIO da Folra de Sant' Anna • ...;;na aota 
dAa&e oullef(lo co nata q11e os votos doa 26 oleltoroa 
da tregtlozla do Oamlailo, rorã.o tomadas eiJI · tte· 
parado, nllo ohaLnnttt serem reoonheoldaa vallrlaa, 
por ter o oldadi\o Joaô Pereira t\a . Silva 1.\laaua· 

· rt•nhna dirtgado uma repreaontaolo ao colleglQ, 
mostrando quo n fll~lodo ora nullo, . tund&\do nos 
seguintes nwtlvos : lo, por ter sido a mesa 
presidida por um Juiz · hlOOII'Petente : . 2o, nito 
terem sido convida os os eleitores : So, ser H
legitimo o esorlvilo que offloiàr;\ nos trabalhos 
el~itoraes. Todas e~ta!_ razões são impugnadas 
pelo parecer da oomm1ssao de pode'l'es do oo:legio, 
cujas razões forão examinadas. e não se achando 
provadas as allegações; como declara o collegio na 
acta rtJspectlva, entende a commissito que se não 
deve occupar com o seu merecimento, e é de 
pa~ecar que se reputem validos esses 26 eleitores, 
CUJos votos reunidos à ap1;1raoiio geral niio alter.ão 

« Oolle.glo da ictorla.-Na · acta deste oollegio 
ae mencaoniio em sep!lrado os . votos de dous 
eleitores da freguezia da villa da Victoria, por 

. não estarem qu .. llllcados Plaoidoda Silva Gusmão 
e João Moreira do Llvranaento. A oommlssilo oou
corda na deolaAo do colleglo, e segue o . principio 
que sendo A quallflcaolio a baso da elei~t\o, aém 
ella se nilo pôde dar idoneidade 110 aleito. 

« Oolleglo da Purlflcaoão.-.rt~ndo·se reoonbecldl.) 
pelo opuraollo doa oleltorea da rreguazla ·da Purl
fl<mçilu dus Oampoa de bar~ augm••nto de 8ols 
cedulas sobre o numero dos \"otantes, por aeso .. , 

que votárão 297 didadão:;, e apparecêrão 303 
cedulas, deliberou o collegio tomar os votús dessa · 
parochia ern . separado. E .Jumiitada a acta da 
eleiçiio c•rimaria dessa freguezia, vê-se quo ella 
dá 18 eleitot'RS, e que qttflndo se quizesso subtl'ablr · 
seis votos aos cidadãos maia ·votados, que 4 o do 
numa o a ce u as c • . 
teraçãr1 a respeito de um eleitor, qUê é o votado 
em decimo norlo lugar. A' vistkl disto, pensa il. 
comniíssfio que · este motivo não é bastante. fortt~ 

· 'nteira~ 
que e sim uma irregularidade, mas que niio pôde 
affoctar essencialmente a eleição, muito l'rincipal· 
mente se se ottender -que a commi!õsão não depara 
com provas algumas valiosa,; por onde possa 
concluir que e:sso excesso di) seis cedulaa · fosse 
occQ~ionado por motivo'i fraudulentos . . E' pois Q 
eornmissão de parecl'r quo · se devem legitimar ós 
mencionado;; 18 eleitores, cujos vo.tos, Rccrescendo 
a apuração ge• al, tnmbem u.iio nlterâo a ordem da 
eleição dos deputados da provincia. · . · 

« Collegio do Jonzeiro .-Compõe-se este collegio 
• • f I 

capit'll apttrou a primeira das d11os actas man· 
olonadas, tato é. a dos eleltórea dfls tres parochlas, 
por lhe parecér mais legltlmR. A coinmls.siio julga 
que . se devem reconhecer validos O'S ·eleitores de 
que rQoz m&nção a actà gera\ apurada \lela oamara 
mu nicl"al. · · · 

« Óollegio do Plliio Arcado.~Este ooll~gio co1n~ 
p~e · ae de 2G eleltorfla; ·· pertencentes t\ unica ·fre· · 
gli.;zia da villa de Plliló Aroad(j . Palott .tlooutnentos 
offlotaea, que f•1rllo presentes . t\ oommisslio e~t 
prova ue houverilo duas eletQõl)& prlmarlao~, nma · 

o lt · e az d~ to anno ue se 
nchfl v a pronuncladt> etn o ri mo In v t ua , re11n a 
UI\ Casa da OIUllllfR, 6 OUtfl\ . presidida 'por lU~ 
cidad4o, qtle tamborn .se achava pronunoiQtlo, e ·· 

e 1 a oa·iletn da elel 1\o dos ul:saa de az é o 
oitavo ot>m olnoll votos. BIIHle o ra com ··os a· sa··-· 
gund" ololçllo, o o!l eloltoroa nomeados su reunlrilo · 
no dia aprnudo pal'a elegerem ·os cleputadoa. A 
commla~ilo nlo p6de dar 9eu a&RRntltnento a aeme· 
lhantiJ olelç~o. pela tncompetenolo do Iuiz de paz, 
quo prealdlo a mesa puoolltal, e ctmmdo eaLe mo- · 
tlvo nilo . haatl\ese, · que . allàa julga 1\ commle!4íto 
multo &ttmolonte piua annull••r i\ eleloilo do col· 
leglo, tern além dlsto de prmdarar '1U6 no estildc) 
de dasordang. ern que se acha Pllito Arcado llàll é 
poilsivel suppOr·se u·ma eleição · tegaltneiate feita, 
e por 'Uititno, tétn de .. observar 'l'té dando a 
parochia. ~G eleitort~s, o por oonsegumte devendo 
ser os votantes (i'ta\Hicados, pelo menos, 1,040, 
apena~ appatecen'l ·na eleição primaria; comõ 
constl\ dli. r espectivo. aets, 166 cedulas, o que 
denota o vicio de semelhante eleição para l>Oder 
prev.üecer. · · . ·. . . · · 

· « Oollegio da vllla do Oonde.-A oommissão exa ·: · 
minou o officlo do Presidente da Blihia, acom-

Yilla do .Oonda, no .· qual dechtra · a falta de 
celebração· das funcoões roligiottas, por oocasiilo 
dã eleiijão da dita freguezla. Do mesmo offioio 
teoonheoe a commissão, que o parooho da 
freguezia, achando-se bastante enfermo, falléoêra, . 
r.ilo bavendo quem o substituísse para cumprir 
o que a 1el · determina ; porque o ãeu ooadju.tot 
acbava·se looge, e ~m desobrigas, não podendo 
oompateof'!t no tempo competente. E' pois a 
couirnlsPào de parecer . que, . dando•se essa 
lmposalb\lldade, não pbtlé pot aoMe$\ilnte 
reputar-se nulla a eleiçilo da referida parocb1a, 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 12:22- PÃjgina 7 de 9 

QUINTA SESSÁO PRI!.PARATOIUA I~M :!9 HE ABiuL· JJE. 1848 · <ó)i . 
~ · 

· porque · apre:>entaullo-se tres . eleitores, só mente 
de uove que pudera . dar o ciJ:culo eh:itoral; não. 
foi possível !úrmar·se a mesa) que deve ter cin!lo 

I . 

nuto Auguslo ue Mtl~alhiit)S T~ues, ~.,tancisco << A commlt.s!io vio flnalménte o. acta da ultima 
Gon;;alvas Martins~ Luiz . Antonio Burbo:>a . de . apuração dos votos f~ita pela camtua m~uicipal 
Almeida e Aprigio Jusé . de Souzü, cujos · diplomas · · que ctunprio o que determina a lei . citado. no 
fotiill . remettidos à conimissão, qu~ os achou ca p. 3o do til. 8°, e della consta haverem sido eleitos . 

. legaes e coof:mnes com a acta ger11l. deputados. á assewbléu. geral loglsltltiva pela 
pr viocla do Grão-ParA: oal:irs. HerculaM Ferreira 

t>noviNCIA DE G!JYAz Perina, com 2U votos. Barnardo de Souza Franco, 
. . com 201 votüa 1l Juilo B11ptlsta de Flgut>iredo '1'-en- .. 

. . <c . Esla provinda . contém 16 collt!glos eleltoraes, reiro Arttuba, com lóO votos. Requer todavitA a 
qué são : cidnde de Gcyaz, Jaragun, Meia· Pollle, .. couunbtsiio que ao ollicie ao .governo para fazt'lr 

. ~on1~n1, .. Santa . Oruz! . C~taliio; Fortl1osa . _da rt~mtltler à cllaa as actas dus eleições prlmllrias · 
· · u da · rovincla o e. de · arocer ue se a reconbeoiJo 

Trabiraa, Arraius, S. Dtnningos, Palma, NaUvi- · e declarado deputa o pe a prov nou1 o ar o 
dadà é Oarvlinu, exi~:;tem as authoutioas d·J<~ 9 8r. Dr. Bornardo de Souzn b'ruuco cujo diploma 

· priu1eiros · e faltão as dos "' ·. ultimos, Caltando · fo. i presente . à commissiio. · . · · · . · 
... · · · ·· - · · - i'lmaria e da 

- ·---aptl!'B'ção gerat ·Portantu-éa·oommlssiio-d~ -purecer· -------~·---,·PROVINClA·-tu:r-PERNAltuuoo···~·~-·--· 
.. que por · ora . uiio se . tome conheciln!)nto da · · · · 

elelçi\o da proviucia de ~.,yaz, a raquer qutl s.e . te Contêm esta proviuclll ta coiloglos . eleitoraes · 
exljiio as actas e autbentitms que falti'io. · · compostos da 53 freguezias com o totlll de l,S!:H . 

1'80VlN01.\ Df) :.J'ARAN!iÃO 

« Sendo nove os · collrgios elilitort\es desta 
provlncia, a saber : uidallo da t;. Luiz, Alollntnrn, 

· Onlas, Galmarãett, Vi-anna, . ItapicutU.·l\!tit'tlii, 
.Briljo, Pllátos·Bona e Chl:lpad~, fàltiio us uota~ dos 
dé C1\x.iãs é Pastos;BJns ; e couso notl circules 
eleitoràes de Vianna • . Itapiourit~Mel'iru, Brt1jo o 
Olíapada; hoU\'t~l'iil> duas turmlu:i de éleitorns, e . 
consegüintemente .actilé .de cu.Ja utna uello.s, e 
fãltem igüo.hnente .as da ItápicurivMotiiil, Chapada 
e Vianna, que .I\ cRmara muuicipnl li11 ca[litllL 
p~tàcerão tuai s legitima~ nos· t b)rr..úos do nrt; ~7 ~Jl · 
Iet de 19 de Agosto du 18!0, enteutlo a commassao · 
e é do. pare e r que ppr . agorá nii.u pólle tomar . 
conhêCimeuto d1t . elell)iio dos deplltado 
provincla do Mara.nhtio e verificat· seus poderes. 

.· Existe apenas uma a c tu de . eleição · prlmat·ia ; 
Requer portanto a commissão que so. officie ao 
governo para fa~er enviar t\ casa as aotas e 

. autbenticas que faltiio •. · . · · 
. . .· 
J?fiOVINúiA. !lO PARA' 

. . . . . 

. <~Em 1'1 ooll~gios éleitot·aes da provinoia do 
Grao·Pará u elotQiio dos tres deputados, que ellR 
mand11 a assetnbl~a geral leglslo.tiva. foi feitll 
legalmente, c9mo a oommissi\o recouheoeu, exa· 

eleitores, . llos quae:1 tom~riio parte ua eleição 
1,200. Eltlstom ·ll· . aot11. üu apuraolio geral t todas 
as dos oollegios . eleitQraes e as da~ eleições 
parllohtues, faltando tiÓtn~Jnta as das tres freguezias 
de Ip~'jllca, Agua· Prota e Sorinhaaln,. não ccm
pt'eiHmdeuijo as ft•eguezias ue Alugó11 .de Baixo e 
Oabrobó, em as quaes Sll ni'io fez eleição ~ · . 
· << Pelo exame minucioso que fez a commiSsilo 
do:i papeis que . lha forão pras.;ntes, reconheceu 
que ll tJleição se fez regulnrtnontà e sem defeitos, 
á exuepçilo ue mui poucas fregne:i:ia~. e quo a~ . 
actas dos collegios ~ oleitoraos e dt'~ eleições pa
i'ochiues estilo perfeitas e completas, me.ncionando 
miudarneute todos · o~ sub~Jtanciaes do processo 
eleitoral. · · · . · 

<< No oolle~io do Real feL composto ~e_ to fre.guez!as - ,' , ' ' 

nas freguezio.s da Jaboatiio e 1\furibeca. Na de 
Jabt)ntiio; upre!lelltando-se · o juiz do p11z no di.a 
1 de Novembro para pt•ooeder á eléil)ão, retirou-se 
alleuanllo coacçtio e emprego de forÇa nrmada 
em diversos pontos, que oorrlu e impedia a entradu. 
dos votantes. na povoação. No dln immediato . 
dirlgio,se o partido . i>pposto l\ casa d•> jub: do 
paz ~:~upplente a couvidal·o pat·a presldlr a olelção, 
ao que ilo prestou, e o f'uiz effectl v o pela sua 
p1uto .nffixou edltnes no d a 11 convidando o povo . 
pam outra eloil)tlo uo t.Ha H, a qtU\l tambem .se 
l'eall.squ. · · · 
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22· QUINTA SESSÃO PREPARATURIA EM 29 DE ABRIL DE 1848 
<c Pensa a commissiio que ambas as eleiçõ~s 

devem ser annulladas ; a 1•, pela incom_p!ltencia 
do juiz, por rião t.Ar si li o lançada om o com PA: 
tente livro das actas, o sim em um caderno de 
papel avulso, e pt~lo appr.rato e llmprego de força 
nas ri n tradas cln povoa~~ào, ú . q tin niio é i uteira· 
mente contestado peleis interessados, e é confessado 
e,,_recou eCJ o pc o prupr1o JUIZ lO paz supp 01 11 
que a presídio, o qual declsra tl)r sido a. e~:-~0 
acto constrangido e compareceu e sabio eleitor 
pela 2a eleiçii.o. 

(( ' li • o ' 
presentaÇÕ(<S Jlresente!J. á ,COffitnÍS~ão, consta que 
João do Rogo .Burros, no dia 14 em QUEl ella se · 
fez, invadia a pnvoação com U!'tla força f11cciosa 
do.70 ~omens Rrniados, afugen~ando o~ vot!lute.s 
e lllCUtmclo o tP.rror, sob CUJR 1mpre~sau fo1 evt· 
dentemente feita, sendo 1rmito para notar qn.a 
utn destes illegítimos eleitortlS, o vigllriO da fre 
gUilZia, dirigio ao collegio eleit1)ral um offido 
dt!clarando que escrupulisavá comperecex pelos 
vicios da eleição, e por tAr sido principiada na 
matriz o concluida em uma cl•pelln P'-'rticular de 

<( Pondera mais a commissão que a sU•l opi nião 
vai de accordo com o precedimentl) do cnllegio 
eleitoral; q 11e aonUllou as duas eleições e tomou 

1< Nn freguezia de Muribeca tambem se fizerno 
duas dsições. No dia 7 compareceu a juiz de 
paz, cumptirão-::oe as s~lemnidades religiosas •. e 

elle a eleição para o dia sl!guinte, requisitando 
ao met~mo tempo o livro á camara municipal do 
.Cabo a que pertence a !reguezia, sem que ua. acta 
desse dia transpire o mais leva indicio ou suspeita 
de coatlção e \'inl~noia ~ Nu dia seguinte, om vez 
de comparecer na matriz, como havia annu
ciado, para. continuar .os trabalhou, ao contrario, 

· deferi11dn ·a ··. representação.·· do alguns .. individuo:~ 
que lhe pintavão a povoação no maior alarma e 
se moatravão assustndos das terrivels cousequen· 
cias de uma luta sanguinolenta , tomou .a 
ret~olu •ão de continuar a. elol ilo DI\ i re·a do 
Nossa . en ora os razeres, stan e uas ~suat~ 
dá matrh:, onde o povo. catava á · sua espera, 
affi:x.ou editaes nesso suntido, e com. t11l atropelo 
e reserva proceduu que . no tnesmo dia ás 9 horas 

- tan tut-~ ou--a-mesa-.,.· pnroc a- , em- que 
fossà possivel chegar ao conl..aecimellto do povo 
nem o dia nem o lugar da reunião, ttccrescendLI 

. que a igreja, mó que elle runccionou, pertenile 
á l'apella curada do . Lorato, onde nüo podia 
exercer jurisdicQdo por stn· districto allleio. 

a A flllaidotlu ll obrepçiio dessa eleição salla 
oos olhos; quanno su retluctu na circurnstauoia 
do ao tu1'om ufilxado edltaes no dia 8 convidtmdo 
12 supplantes do juiz de paz n10radores ehl ti i versa& 
di:~tuucla~ p1ü·a. supprirem. a falla do . tlleitorea 
aupplante~, . e no nHlSlilll uta lnstullar·sa a mas a 
parochial, com escaudtüosil inf•·uoçiio do t\l't. 12 
da lei re~ulamentar dus eleições 1 que manda 
esperar até o dia seguinte por ·cada um dos 
cidadãos chamados a lomar parla na installa~ilo, 
entretanto que o juiz convidou tumulhtarian\ente 

legaes, e· é de opinião, de accordo com a decisão 
do collegio eleitoral, que se annulle a pdmeira 
e approve a ~egunda. · 

« Nas outras freguezills. nada occorrt~u . 
(c · <? collegio do . Cabo, composto de duas fre~ 

. guez1as com 53 olettores, loinou em separado os 
2a vot•;s dos da freguezia de Ipojuca, fundado em · 

. VlCtos e uragu an a es essenctads na qun 1 caçao, 
conio sejão · t.~r sido o poV(> convidado para · a 
igreja do Livt;amento; oudo se apresentando o . 
juiz de paz, mndoli se no dia .da installaçiio para • 

• n • r 1 re trou·se 
para. o engenho Gtterra, residencia do juiz, em 
cuja ca~n continuou e ac,•bou a qualificação, o 
que deu cansa a retira•··se um . dos meu1bros da 
junta por enteuder não dever {uticcionar illegal· 
méntt) em uma casa particular ; não .constar do 
livro da qualificação a. orgnnisação da j~nta, 
nem se ter lavrado a acta recommendada no 
art. 15 da lfli eleit~aal. A commissiio julga tiio 
Silliflnte~ e estHmciatls os vicit>s e irregularidade~ 
dá qualificnção, que entendo uover annuUar-se 
a ~;•leiçà•t UA<:~:>a fl'c~uezia. · · 

. . ~ -
freguazias coin 63 eleitores ; os 
Uoà, e Aguo.-Pteta; reunio-se com o numero de 
!'8, e preencheu todas. ~s formalidades legaes. 

esta autheadca despresnndo a outra: procedimento 
e~te que a.. cotrimissão . acha infundadQ, visto como 
a outra authentica dn colll}$io formado com os 
faz eleitores das tres freguezuts, nenhuma menção 
da comp~recimeoto desses outros eleitores, nem 
sua uleição consta de acta especi'll, e a., contrario 
du a.ct11 primuria dos. que v,.~târno por essa 
frep;ut!~ia no eollegio nenhuma. questlio ou iooident~ .... 
11pp1uoce, por ouue se possa tJresumir uma se• 
gundil elei~1\o: o quE~ junto no facto de se figurar . 
a reutllào dos 22 el·~i.tores em urna casa particular 
com vct IH ulll' a õos .de coao i\ó induz a com• 
mltlsdo a crer q'Qe é et~tUI ntitlll~A a auttt. tlctlola, 
e por conseguinte julga que se dilvtt despre~l\1-a, . 
e apurar à que foi · tomadtL ém separado pelu 
camttra munici at. 

~·-· ~t-- o--·cO egl e er aem,---oompos &-Um&--
s6 fre~llezia · co•n 22 elt~ltoroll, apparecom dUàY 
auth'311Licas; tJ não sendo presente â oommlsstlo · 
ueubuma da:; setas t.lu~ duaK eleições prllnarfaa, 
e coustando u.lh\s daa authentloatt que &A dt!rilo 
vloios c irregularid11des de ainbas Ba elolçõea, 
rMuhantetl de ÚUI\11. quallfioaçõell dlverr~at~, penal\ 
a cummi~:~~Jiio que o arb:trlo wais prudente ó 
unnullar a tuub~~:~. · 

u No colleglo do Bi•ujo, composto d6 tre_s fre· 
p;uezlas com 40 eleltm'l:ltl, aconteceu na do Alaf(On. 
de Bnixo que, depola~ dá ft~ltll e publioad~ a eleloilo; 
qtlatluo se ia lançat' na aet11 a lista geral da 
apuração, um dos rnembros da mesa lançou mão 
das minutas, e por esse meio insolito inutilisou 
a eleição. 
. t< O co\legio de Flórea conwõt:PBU de clnoo 

. a 12, e orgauisou a mesa ·. com outros ninda 
. menos votados, sem tlUe fossom enttegues oll oficios · 

á maior parte dos primeiros ; · ~· aiudt\ mais 

fl'eguazias com 77 eleitores. Na freguozia. de Serra 
'rulhu.do. deap1·eznu a fuesu pa1·oohial 179 cedult\s 
po1· co.ntorem .um nome troo~do, prouedimen_to de 

um livro 
n•unicipal do Recife, li que niio pertence a fro· 
guezia, e novo para sut·vh· pela pl'i1ueira vez. 

· « Nu dia 8, reunido o . povo na mtltriz, como 
na vespera s e lhe tiuhn annuuoiat\o, teudo 
chegado O liVI' O daS nutas, depois de esperar 
muito temp11 pelo juiz lle paz, Eiabeudo· tie que elle 
estava fllzendo uma eloiQilO cland~lstiua a li u.ns 
lo~uas do t.lifltanclu, j1tlga a oonunissi\tl que la· 
gal~nenta o supplente tll:i~"mio a pri!Kidenuta da 
olo1çi\o, a qual fui falta eom todas u11 _solomuldadus 

. . . 
' ' . . 
competindo .em caso ulgum verificar a legitimidade 
dos votos nellas contidos : com este fundamento 
o collegio tomou em seplirad\l os . votoa dos elei
tora~ : UH\s. repMando a com missão que, uniltdo 
oa votos dás cedulas des prezadas ao primeiro 
supplente, sempre fica a difierellça de nova votos 
etltl'e o 111enos votado dos ele itort~s, pensa que 
se devétn estes approvar e unir seus votos á · 
apuração ije!al, menos o~ do oleitur Antonio N'uues 
de Mo.galhnes, que · forao tomados om separado 
por niio ost1\l' qualitloo.do. · · · 
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Rocha, 811 ~ · Filippe Oarneiro do O linda Oampallo, 
292 ; Pedro .Bezerra . Pereira de Araujo Beltr\'io, 
283 ; Joaquim Vile\la da . Oastro TavarQs, 280 ; 
Antonio da Assumpção C!lbral, 250 : Jo!'là Bento 
da O unha Figueiredo, 218 ; . Antonio .Tristão ~!l 
Serpa Brandão, 188 ; Antonio Peregrmo Mac1el 
Monteiro, 157~ . · · ·. · . 

· ~ 2.o Que se declare l~>gal o diploma do Sr. 
Joaquim Nunes Machado, e se lhe dt'J assento.. . · 

(I 8.o Que se aouullelll os eleitores das frogue· 
. zias a~:~guinte~ : - os · dl\ eleiçiio da. Muribeca. 

r · · tinho B14zerra d1' 
ilva Oalvacanli ; o~ das. duas el<'ições. do Jnboa· 

tão, bom como das do Serlnhaem : os da lpojuca 
e <18 da eleição do Rio Formoso que flgurrJU o 
culle lo .de ~ Aleitores. · . · 

--.-<rtJ,, o -'-Qun-l!a·manue---pt'ocedet"ct\-ehuçiio 1lf m.aria '· 
. nAs fraguezlas da .lpojuca, Serinhaem e Jaboatào: 
a"sltri como nus fregnAzias do Alagóa de Uatxo e 
Assurnpçno .dtl C11brob6, coso amtla se ni\o tt•nha 
feito. 

u (),n Que se declarem lllgltlmos os eleitores de 
to.~daR aR outrM fregnezias da pi'ovluoia. 

PROViNCIA. DAS .Ú •• \.GÔA.S 

« Contém estA pro\'lneln ·la collEiglos elllltor·aos, 
e exle;te n acta . da apurnçiio J:(otnl, e as parciaes 
do~ ~ol~egius eleitornes, ftlltando todas as aotas das 
eltltçoes pat·ochiaes. . . 

11 No colleRio de Porto de PP.drns, depois de 
· verificados us puderes no dia 8 de Dezembro, pediu 
um dot'l eleitoras que se lhe mostrasse a acta do 
dia antAcedente: e como não foi satisfeito, r·etirou
se, sandu acomp••nhndo de mais nove eleitm·es, 
A COliltÚissão nil.o póde dtJiX.tlr de e~:~lranhar essa 
• • 0. • • I • ,., I 

legitimo : comtudo · uãci encoútrattllo urguições 
eon~ra a validade do collegio, .nfLll o póde pl•r esse 
motlVo atHtullar. 

« Nada rnnls tAm a observar a oommissi'io ; à 
considerando que a Ualta das authtlntiéllS das 
eleiçõas P!:'roch!aes t~e da erit todas at~ pt•ovinoias, · 
emburo. nao seJa n11sso totalidade, póda ser. rele• 
vada por est1u·em conformes todas 11s actl1a dos 
collegius, ~ so. não fn~erent arguições à eleição, 
é a c,orpm1ssão .de parectJr que se declare valiua 
,a eletçao dAs Alagóas, e de~ut~dos os Srs. Fran· 
~laço Joaquim Gomes B.ibeuo, Affonso da Al.bt\· 

quarque Mello, · Jos9 Tavares Bllstns, Matheus 
Casado Lima de Araujo Arnaud e Jo!lé Corrêa 
da Silva Titl'lrn, 'ciljoa diplomas estilo legae~ ; 
que se declarem logitimos os. eleitores da pt·ovincia, 
e se . p1:1ção RO governo as actaS das eleições 

arochiaes •. 

PROVINCJA DO OEA.RA' 

,I Tom esta provincia 17 collegios eleitoraes com 
o numero e , regueztas, e orao presen .es 
eommissno 1'1 actas parcin.es dos collegios eleito
raes A 21 acta.s de P.leiçÕ.11S. parnchiaes;, faltando 8 

·destas; ni\o se r.omprehendendo ahi a da freguezia 
de Villa Viçosa, . onde . niio houve eleição; e 

· suppo~to não fosse réllléttida pela camara· mu~ 
nioipal a nci.a da apuração final, . entilnde a 
comrnissão poder suppl'ir·Stl essa falta com os 
diplomas dos Srs. deputados. eleitoq p(,r esta 
província, qne 8Ü1j a cópiR · fiel . da iui;egra da 
ü1esma actn, e com as actas parciaes . dos col
legios eleitorae!'l; .e por isso passa a emittir o seu · 

origem de!lta duplicata· emuuos a legitimidade de 
uma ou outra eh~iç1i.o. · . 
· « O collegw de Queixsramobim anni.tllou 12 
eleitores d'eutre os 17 que se npreseutárào, pér· 
tencentes á freguezia de Maria. Pereira, e chamou 
12 supplootes para 0.11. substituírem, dos quaes 
comparecêrdt> e voti\rdo 10, tomando·se em sepa. 
rt!do os votos do uus e outros. Funda o collegio 
o seu procotlimento om illegalidade~ q__uA e•toonb·ou 
na t\Utheutioa dessa eleição : mas, nao as 1nenclo· 

· nando, n~m exlstindn a ré~pectiva aoll\ pArochilll, 
ll . O I CO 'liiSU R ' e . ' . 
juizo a respeito. . · . . . 
· -c No collegio do Icó tom•~riio•se em separado os 

votos dl} uu1 eleitor supplente pala fre~uozln da 
· Tolha ela ·razão do esttu· elle em · uarto lu nr e 
·ctu\o-·constar-o·moti'-o tJOrcque deixa.ovão:·de-cumpa-.r
. reoer 011 tt·ea mnhs ·votado~ . PtJnsa a oommls~iio 
que o collegio procedeu eni l'eg.·a, e se nl'io deveria 
apurar essu!l votos. · · · · 

« Nenhuma outra .duvida en~lOtltra a commisdo 
na ulHIQilo U!1!lta provln1.1ia, e reconhecendo que 
os 8 clc.tadiio~:~ u1ai~ votatlns niio tloão exoluidos, 
quulquár q •1a st~ja a resolução dn. o amara à obre 
as duas authe11ticas do Clllleglo do Onün, e os 
votos tumadm1 em septu·auo no ooUilgio de Quei-
xeramobim, é de plll'llcer: . · 

<( La . Qutt se tleelaretn deputados pela p1·oviiacia 
do Oaarà os Srs. Jusé do Assis Alves B1·anoo 
Muniz Bat·reto e Joaquim St~ldunhn MArinho , 
cujos diplomas estiil) legat:ls. 

« 2. o Que se .dtJclllrem legithnos os t>leitores das 
ft•t~guHZilH quu compoem os ·collEtgios eleitorllM do 
Icó; S . Jvào do Priiltlipo • lmpuratriz, Araoaty, 
.Riuchll do ~angue, B1•tlnité, Jpú, Sobral, Jàrdint, 
S . OoHII\e "Damilio, GrRnj•t, S. Matheus, Lavras, . . . ·;, . 
. ' ; 
ÍI'Eig'IH!Zia Ue Quebteramobint, . . , . 

« 3.o .Que s tJ ptlçn ao gover11o. cópta da outra 
acta do coliAgio do Omto, que fl)i feita na .matriz, 
e das e1eiçõus primarias das paroéhias que compoem 
o mesttw colleg1o, com outros qu1\Mquer doeu· 
tnentos que possi\o f.X.plicnr a origem da duplicata 
dn elelçlio , a~Him cumo n authcnLiM da elelçi'io 
primaria da Crogul)zln de Mlll"ia . Pereirk. 

<c 4.o Quo mande proceder à eleição na fi'eguezla 
da V1lla Viçvsa, cAso ainda se nllo tenha teito. 

« Sala da oanmra dos deput•1dus, 29 du Abril 
de 1848.-0oste~ Pinto. -Pessoa de MIJllo.~Mour~ ·. 
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Magalhâes • .....,J. Antâo.-José Maria da . Silva 
pcz,.anhoiJ. ,, . 

O Sn. PnEFllDENTE ~ -A JJOrá Gsti\ .adiantada, 
não pôde continuar a sessão , salvo se. houver 
prorogação. · 

tJlili!S cn 
O Sa.· PHEsiDE:N'l'E:-Eu vou consultar a cnmara 

se quer que hajn prorogaçno ... , · 
. .. 

o SR. PREsxoii:NTE : - Não · ê questão dli dis
cussão. 

O SR. MAniNno:-- Era só para pedir uma sessão 
extraord.i na ria . 

Consulta·ae a camara se quer que n Etessiio se 
·prorogue. D~cide ·se que não. . · 

· 0 SR. PEREIRA rH. SILVA pede a impressão do 
parecer. · 

O Sn. Pa&siD~>NTE:-- Não l1avendo pl'orogaçiio 
da sessão e sendo Ast l<J da casa durante as 

· sessoes prepara onas, haver sessiio tll os os tas, 
amanhã baven\ sessão, t;endo a ordem do dia a . 

· discn~são do parecHr. 
Levanta· se a sessão · erto das lres horas. 

Sex.tn sessão prepnratoria em 30 de AbrU 

PRESIOENCIA. DO fiQ, DlAS DE CARYALIIO 

A's 10 J10ras e meiR da mnnhã abre~sR a sessão, 
. · lê·so e npprova-sa a octa" dá antecedente. · 

Nlio ha expediente. ' 

. OROEM DO DIA 

do. parecer da primeira commissiio 

rntu qulf·se ··-ap•·ouver ao nobre dep\ltado; pódo 
otrereeea· um requeriment., pt\rl\ que seja dl!iCUti•to 
por partes. · 

. 0 ·Sn. JontY manda o sou requorimonto Mste 
lieattldu. !i mesl\: é apoladll a untra om discllBlltlo. 

o Sr. J o.sê de AMsh oppõe·'ie ll este reque· 
rimonto, yorqua .da leitUl'a do parecer vó·sA quo 
a!:l provincias de qUI! olle tmta tuio st\o uquella!1 
c UjM elolc?es npt·esllntiíu lni\iorvs irr~·ttttlllridauP.s 1 
lembra, nlo01 dlsto, quo ilRLamo}l n 1-JU de Abril, e 
qu~ ae . o . llo~ra~c- d epu~ado. quor. eatab-..lt•ce•· a. 
dü;c:u"siio provmcta pot' pa·ovtlftla, itup1.1ssivel é 
i11stallar·so a assemiJlea no dia 3 de Maio. 
· o S.r . .l'ob.irn duelara que, ao offerfleor ó s~u 

requerimento, só teve e in . vio.;ta n1lllhorar o tra· 
bnlho: tanto tempo se gasta ua disCU!lsi'io Hlll 
globo, como na paa·cial: mas deste . ultimo methodo 
v em a v untagant dê cutwoutr·aa· 11 tütenção sobt•e 
certos e d iJterminadoa ób' e c tos em ut~ l o o s 
vota ; o quo n í\o succedo 11om o outro m ethodo , 

· no qul.\l a discussão sob1·e uma prcwincía, não 
s ondo logc) · seguida da votação , f.!SCJIHHil1 fucil-
meuto. · 

l'l iio havendo mais quem falle sc>bt·e o l'Aqu e
rirp~llto , dt\-se pot' discutido, .e posto a votos ó 
reJ IH tudo. · . . . . · 

. Ot.mtinúa' por(anto a discuHsiio do pnrecer em 
globo. -

O Sn. llnttHIDlCN'rtc (d!!J>ois d11 longa pausa): ....... 
Não havoudo (IUIItu .P'.l<lU ll palavra VCJU pór a 
votuR, (T'otos I valos I) Os Hre... · 

O Sn. FERNANDll:s CHAVES: ~Peço a palavra. 
Q SR. CALVEl':.--Peço a palrivra, 
o Sr. 1E•'eJ:"nandes Oha ~es . começa por 

declarar que não é intenção sua fazer exame mi· 
nucloso de tr)do o parecer, para o ue fóra neees· 

· · . o 1 e o e c o av 
mui longe ·delle : limitar·se-ha·,. pois, a dar 
algurnns P.Xplicaçõas áceroa das eleições de sua 
pro~htcia. 

- , 
esta tt~juita os direitos que tem o Sr. Dr. Sayào 
!Jobato de vir tomar assento na camara; antes 
porém de exhibir JlS .provas de seu assetto, cbama 
a nttençlio ela camara !'Obre a·Mguinta consideração: 
a eleição do Sr. Dr .. Lobato ficou eblpatada com . 
a do Sr. · Calvet, e foi a sorte quem unieamentEl . 
decidío : pnrém, se de ordinario se usa de índul· 
gencia para com um collegi9 ·qualquer, Am .que 
apparecl'\m nu\lirlades, uma vez que não influõ.o 
no total da eleição, to.davia não póde: a camara 
deixar de ser ';102 pouco •severa quando o resul~ 

que estava pronunciado; 28 , a nullidade qüe ba 
no collegio do Jsguarii& por haver nello votado 
um eleitor que não estava .· qúaliflcad·); Si, .o .. ' . ' 

A commis!ião combate a pi'imeira razão, dizendo 
gue o documento ap. r~sentado pelo Sr. Dr. S,!_lyão 
L<lbato pr.ova. a entldade do nome, mas nno a 
entidade da pessoa. O· ort\dor crê, â vista disto, . 
que .. a commlssào talvez quitasse · a apresentação 

· do individuo a respeito do qnnl houvessA duvidá; . 
mas, u vigorar esse principio, não ~.odla firmar -
b ·. !i !lu juizo sobre a~ ncta11 de todos os de; nula 

.collllgios, pois' que certe.za tem de que os eleitores 
de que tratn'são os vea·dadeiroR? De que o seorc
tario qu~ dá fé desses eleitores e o mesmo quá 

identidude da pessOI\ em um (lnCtintBllto vem·Ms · 
·da authtmticit.lade desse documentu, 11 du Có. da 
~.eseon que o envia. · Orn, 1innto à auUtt)lltl• 

duvida, porqu~· ó Cllrtldào exlrahlda de uns autoa; 
c quanto. á . fe da putisoa ·. que o envia, tumbem 
não o póde s~r, porque é o chafe de policia da 

. provlncia •. . 

0 SR. BARCELLOS : - E porque nlio prendeu O 
crhnlno!iit) ?. 

O SR. FERNANDES OnAvllls : - Porque nilo lhe 
hnvin sido e~xpedida a próo&torla c<lntrn eiiLo 
crlllil noso que e11t1wu pr11nuncle.do nestn côrtA. 
, O oril.1lor, contlnut\hdo, podfl â cllmllrll qné 

atlnnlo hem nas CllllB04uencli\8 da. falsllicaçiio do 
um . documoulo d!!Hta ruitUt'o?.a, e vejn su .a .ellas 
so sujeih\ria u~u bom-'m do conoolto do Sr. Dr. 
Sayiiu Lobnto. Nota mai11, que ~sa ni\o fos.se 
exacto o documflnto apresontado1 üiio soft'reria 
no col\q~io tlleitorol opposição alguma do · dito . 
elc.itor e dos do Se u . partido ; niio foi porém o 
que succedeu, pois, segu~tdo éonsta do um jornal, 
m.tn no menos Sll consentia que se fizesse menciio 
. . ' . . \ 
tidnuo de tal ordem. 
. O orartl)r concluo ol'ltn pnrte do seu disr.urso 
~hs-;rvando qne, qu~udo mesmo ha.ia algutna 
duvz .la a ostt.l r espetto, n can1ara hiio deve . do 
dar uma sentença sem estar sufficientemente 
escla~eaida_,. e c~rno. ~oda n questão versa. so?re 
t\ vertli?I:\Ç!l.O da l~enttJaue da pessun; e de JUStiça 

· quo a•he o seu Jlllgamonto até examir1ar·s~ este 
fn\lto. · . 

No exame da segunüa razão, àdtnira·Be o orador 
de que n commlssiio objoattlase árgumohto de tal 
ordem, como aquelle qne apresentou d.lzendo 
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que, comqun~to · não .estivesse quaiifica.do na junta usar daquelles mes1Ilos meios de que . jl\ havia 
de qualiftcaçao o el~ttor d~ que se trata {o coronel usado. . · . · 
Villaa.Boas), todavta podta têl-o sido pelo con- o SR. NuNES. MACHADO:-E' bom . lnvar a boca . 
ii"elbo de recurso. A com missão não atte~deu á quand() sé falla no sr •. _Chicborro. · · 
dfita do· dvcurnentO QUO lhe foi BpJ'eS~ntado, elle 
é de tantos de Março, época · em que ás qualift· O · Sa. F&RNo\NDEB . . CHAVES reéorda·Ae de ter 

sobr.e · o augmôtlto : ·dos ~lei . . .. . cr>rone arr()s apreseotou·iie éom duzentos boin~ils 
Anj~i<l, que não -podta ' admtttl~·se por ser con~rat'to armadon e organisoli a mesa a seii gosto, etc. 
á let. Independente deste S. VISO pôde-se d~ctdir o. . o orador . faz éstas. obsetvações, não por espirito . 
q~e.stão por outras_ considerações. N~o se pôde de partido, mas · elo dese'o de ver esta ma eri · 

seu a, e ·. a op naao pn ea ettc arec\da ãcerca 
· Grande, por ser coritrarla ao esp\t'ito e l\ letra da dos factos qu~ a imprensa diz terem tido lugar! . 

lt>\; contraria ao esplrito, pois que a lei teve em . E corno a com missão não tem recebido docomontos 
vista evitl\r 88 ·rraudeo que 89 . eommettião em -a este respeito • . pareceria . conveniente. que Q 
dtversas provlnclas com o augmento de eleitores, camar:a · substivesse sua. . docisilo • e mandasse . 
contrafi a á letra da . lei, porque a e . a elelçilo foi . p~c"der a . um inquerlto sobr1.1 . a legitimidade · 
feita em 18<15 ; oomtudo pertencia A ·legislatura dessas ~leições . . Ainda .que não esteja Isto usado 
de 1844. Sup!>onha~se . qne a tamnra tivesse an· ant.re ilós, nem · consagrado· et:t lei este principio, · 
nulludo os . colleg\os de. algumas . proliinóla~ . em ·· eomtudo o crê virtua1mente . comprehenllldo no 

. 1844: ; liO em cousoquencla. disto tfe .fizessem uovaJ!. dlrelto que tem a .camara de verltlcar os .poderes . 
. el~>ições em 1810, segulr·we-hia quo esses coll6glos de seus membros • .. ·· . . . · . · ·. · · .. 
· puder~sem ao depois ~tu~ment"r a. arbi~rlo o numero Oonçlue dlzendo .que m_ulto conviria quA niio se 

ae eloltore& ? Seria tato U1n absurdo. ·· 
Tendo assim mostr-ado o orador a· lnsufflc~uncla parecer a · re~peito d1u oulras provinollis, cujàs 

dos argumeoLoa da commlsYilo, ·recorda que nasté aotas j~ .foriro-presentes A camars , afim de . que 
.cáso a annullaçi\o de urn voto decide da. ·eleloão, ; os Interessados pud~ssem pleitear por si tnesmos 

~~~·~e~~o~rusqt~e~~o~~~~· ~~~~~~~~-~w· ~· ~~~~~~~u~s~~~·~~ot~ri~é,~ooentido doorador, 
deiilgne .c:!113 nttender li nuiUdade de ~m eleftor. . · · . da maior Injustiça. · .· .· . · . 

Paasà ·a notar quito dlvorsa am·suas conclusões . · o· ·sa. lo SBORETAiuo faz à leitura do seguinte 
fol a oommiaado ácea·oa das provinoias do norte. parecer 4a con\mlt~si\o de poderes: 
Eatundeu eUa que em Pernambuco, · Oearã. e em · .. « ·A . oommfssio de · poderes passs. a dar seu 
outras provincial\ Cor~o as eléiçõos·... . . parecer sobra os diplomas . doa . Srs. deputados 

Aleit,js pelas · pr~Vlt10las do ll.lo de . ;Janeiro e 
O Sa. NoNBS MAORA.nn:-Vestaes-. s. Paulo. q\le-lhe' tênl&ldo .apreaentados. . 
o SR. F~aNANo~es OuA.v&e:.-•••. vé&tllêa, como 

aoabi\ de dizer o nobre deputado ; fe\tas à Norma. . 
po~s cruio . quu Norma era · vasta!. · . . 

O Sn. NUNKS MA.onAno:...:..Morrau queimada • . : 
o SR •. FBRNANI>ES OaAVIi:s: ~E' cxactamenta 

como d~verldo mot·rer a~ eleições dessas provln· 
.olns.- . · · · ·. • · · · 

Ainda que o orador niio tenha· dócumentos que 
apresentar, a sua . consclanoia lbe indica que ba 
lnsanaveis nullidades nas eleições, ào · menolJ de 
Pernambu.oo e do · .Coarâ, a nem só a sua con· 
scie~cla como a consoien.cia pub\ícQ · as con· 

· Par1l ajuizar que em ParrJn~buco ~ãó foriio as 
eleiç?e:S pur~s, bal!ta recordar-se da p11saoa qite as 
pres1d1o. · 

. •. ~.· 

O Sa~ .NuNES MACHADO :- Ora; obrigndo I PaÇo . 
a palavk'a (.Hilaridaàc.) · . . · . . · ,. 

· O Sn. Fli:RNANo.ss ÚHAns:- Candidato ã sana· 
toda,- cuja. eloiçào o senado rejeitou pela.s . lw
menkla~ fr.audes comtnettidas,. er11 im\)os~ivel que 
o Sr. Ch1chorro niio oo.ntJnuasse a apo1ar o partido 
q~e o tlnha levado â prlmeirl\ lista triplloe1 sem 

. TOIIIO 1 

·. 
'!?ROVINOU:·DO RIO .DE JANRIRO 

. « Dupols : dt:l um aprofundado exame sobre as 
. . aôtas e peoas Qft\(liaee que · as acQmpanbérão, bem 

oomo sobre a ·repres~n~aQão que fóra dirigida a 
EJsta camara pelo bachar~l Jo.do Antonio de Ml· 
rtmda, reconheceu ~ commissão que, na grande 
maioria dos eollogios e parocbias duta próvfnoia, 
as e\eiQ~es se .. tlzerlio com socego e legalldade . A 
commlssilo passa a fazer uma blstorla resum ad 11 
dos . collegfos em que ocourronoías · notaveis _se 
.deriio' e n · 
toda a eleiQão primar li e· secundinia. ·. 
· (< '0 circulo eleltot·al desta provlncla compre· . 

. hende 29 col\egios, que constão de 00 freguezlas 
e 1 curilto. . 
·· : c< Oullegio ,da . córte . - Tendo a me!Ja parocbial 
de ·Santa Rata separado na apuraçao os votos 
dados a Claudionor Antonio de Azeredo Cou~inho 
e Olaudiouor Antonio do Azeredo , o oollegao, ã 

. vista do qu~ consta dl\ respectiva acla, resolveu 
quo fossetit contados aquelles votos ao mesmo 
individuo Olaudiouor Aotonfo de Azeredo Oou· 
tinho, que, ficando por isso mai~J vQt•,do~ do que .. 
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e omissões que escapârão na confecção das aota!J 
do que faltas realmente commettidas no procet1BO 
el<~itoral ; devendo notar-se que dessas irregulari· 
.Jadcs se resentem mais ou iúenoR as aota~ das 
eleições parocbtaes das diffcrentes provlnolas, · 
sem.to. umas Dlilito minuciosas na menção de certa~ 
formalidad(IS em que outras se _inostrão rl1uito re-
sumida!! e vice-versa . . · - · -

1< Entende pois a comU\isaiio que se devem va~ 
lidar os eleitores desse eurato. · 

« Ool.legio da Barra~!da~sa. -:-- (}ompõe·so ria11 . . 
Senhora. do Amparo. , , . 

« Os 'vot.os. dosts ultima parocbia forão tomados 
em septtrado pelas segl!intes irregu}a!'idades, qu_il; 
lém de QUtras nffectao a sua e e1 ao a co , 

du respectiva acta : 1•, ni\o so luencionatl!m O!; 
votos dos eleitorés e supplentes que entrári\o na 
fonual)ào da mesn, afim de recnnhecer·Stl se a 
designação dos membros da mesa foi legal; 2•, 

, niio ~:~e declararem qua,J bs. elt~ltores .e supplentes 
. quo faltârão, o nem se por esse facto furão ou 
ni\o multados; 3•, :só constar dn seta ter-se f1.1ito 
uma chamathl, fazerido·se nella apenas tnençi\o 
de que n primeira e segunda havido sido feitas 
no dla . antecedente, o que todavia não está con.· 
signado em pl\rte alguma, ~;~arque os trnbn.lhos 
da llleSa parochial Si\O refl-lrlllO~ em .tres Retas: 1\ 
primAira quo trata de sua formação, a segunda 
que tem por titnlo- neta espociat da primeira, 
-segunda e terct.~\ra chumada -:-entrlltElllto que resa 
uma t16 cbatnada, .e a tél'e&ira relativa á apu· 
rução : 4•, ter-~o a mesa dil:lsolvido antes t.le 
assignada n ultima acta, on então haver · fuuc
cionado cooi falta pelo menos de um membro ; 
poi~ que, de um · officio trnnscripto na acta do 

• ·. • ij 

; ' . 
mesa parochial a um dos tnesarios, consta que 
no dia _9 de Novembro, ao meio dia, era este 
convidado pol' aquelle, por não haver comparecido 
nté en~iio, nflm de no dia seguinte as 9 horas 
apresentar-se para assignar a seta, que à datada 
do dia 8. 

« Es~as irregularidades mol:ltrarliio que todas 
as formulas do processo da eleição primeira riii.o 
forão obae.rvndas Jlessa parocbia, sa . a acLa se 
devesse considerar c<>mo a historiá fiel doa seus 
trab11lhos, o qutl-não é admissivell\ii. ause11ola do 
provas, pelo que jl\ a oommissão ponderou a 

réR peito · dâs omissões e defeitos que se· encontrão 
na m:-ior parte das aotas paroohiaes. · 

« Oollllgiu de Rezende. -0 seu circulo compre
bende a11 ·paro chias de Rezende, Santa Ann. a, 
Oa~.m o Bello e S. Vicente Ferrar. · · 

resentando;àA os eleitores de Oani o Bello 
sem iplomáã, e não sendo · presente ao collegio 
o livro da eleiçãO dessa parochia, que a camara 
devêta remetter, resõlveu o collegio que os ditos 
elelto\·es ·uno fossem aceitos e nem chamados 
P''ra vo arem em separa o. · . . 

« Pretendêrão alguns dos sobreditos eleltores 
que fossem tecebidos seus v(ltos; sceitando-se· 
lhes, em vez de diplomas, os seguintes docu
mentos: um offiéio do presidente . Ja mesa 
parochiai de . Oampo Bello, convidando um dos 
eleitos pela dita parocb\a . pa,ra comparecer á 
eleição de deputados no dia designado pela lei ; 
uma circular do pi·esidonte da camara muni~ 
cipal !>ara que o sobredito eleitor se apl"esentagse 
no ooUegio nos dias 7 e 10 de Dezembro, em · 
que se devia proceder á .ele.içilo de deput~dos áA 

cc Ft>l ta~bem presente ao co\legio um oftlcio 
do seoretarlo da camara, informando que o livro 
da ~Jleiçào· da mencionada parochia. não lhe fóra 
rlililéttldo por ter sido devolvido ao secretario 
da mesa respectiva, afim de extrabir as . cópias 
que devlão servir de diplomas aos eleitores. De 
outro oftlcio, dirigido ao presidente da provincia 
pela mésa do o~llegio, consta · que . o s!lcreta.rio 
d~& me11a paroch1al da Oampo Bello nao orga· 
nlsl:\ra em tempo comp~:~tente os, dlplomaa dos 
eleitores, porque o presideole da dita mesa 

11 · · · , elle o 
tivesse t~ldo prutiuado, e !ogo reme_tUdo o livro 
ol!is actas (l camara mtlmcfpal, nao tendo elle 
neuhuma. parte nisllo. . . . 

<I A cumnJlsãilu ensa ue bem obrou o colle lo 
·não .admittindo eleitores . que . se apresentárão 
Hem diplomas, e cuj()a podares não podião CJer 
vel'itioados pelt\ falta. das ·ao tas da eleição res-
péctiV:a. . · 

11 A eommissãn havendo éxaminado essas actás 
á vl::ta das àuthenticas que furàu remattidas á 
oommissílo, os acha lugaes, sendo de . parecer 
que se julguenl vaUdos os . sobredito~ eloitores. 

cc OolleP.Io dtl Nova·Frilmtgo.-Consta das fr~
guezlas li e Nossa . Sonhot•n de Paq neq. uer e . de 
S. Jui\ll de Nova Friburgo; n In dà 7 eleitores 
é. Q 2• o. . . . ·. 

« A mesa parochial de Nova Friburgo, por 
deciilãu de ãtaà u\aitnh', Lomou em separado os 
votos de f><i allolinât:~s {!artenceutos · á · segundl\ . 
Mlonlâ, vindos para o Bl·azil em 182i, por lhes 
faltar a qualidade dt' cidadãos bt·azileirus, embi>ra 
estiveasem.indevidamente qualificados; .e levando 
o occorrido ao cotthecimen~ó do g0varno da 

. t>l'ovl.ücia, solicitou esclarecimentos por que 

pondendo à mesa, deelarob qull, se esses allentães 
não proV>lSSem a SUt\ natura.lisação, a · u1esa 
apurasse em sopnrado, como h~via resolvido, os 
seus V(1tos, fazendo de tudo menção na acta, 
para que o · podllr . l\Ompeteute decidisse afiuo.l 
~\lhl'•l esstt assumpto. Doa cidadãos muii votados 
para·. eleitores desstl pllrochia 08 cinco primeiros 
obtiverà.o a maioria dos suffragios, indepu11dento 
de t~erem ou ni\o apuradas na eedulas dos ·alie· 
mães; os quatro ultimos eleitor~a. porém, varli:to 
segundo aquolla dl\s lluas bypotnese~. que fór 
aceita. · · 
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· u Oompí.lteeêrão no collegio para votar, alem 
dos. cinco eleitores da Pa.quequer, .quatro. dos 
ciuoo mais· votados de Nov.ll Fdburgo, 6 mflÍB duas 
turmas L(e.quatro eleitor~s perttJncentes a esta paro· 
chia. é correspondentes ús bypotbeses de serem ou 
nilo contados os votos dos allE:mães •. Por unani · 

· m a . o .e1 res presa es, menos um, orao 
. · approvados os eleitores da parochia de Paquequer: · 

e quanto aos de · Friburgo, resolveu o collt;~gio 
qU~ votassem em .. separRdo os quâtro · primeiros . .. 
havendo · antes decidido. que fossem annullados 
os diplomas qUe apresentárão os ditos quatt·~ 
eleitores mais votados, a um~ das turma;,;, aquella 
que· subsiste cotn a votação dos alie mães;· por 
estarem esslls . diplomas assign~dos t~o sómente 
-pelo presidente e mais um membro da mesa pR· 
rochial, sem que sa declara~se o m••tivo dessa 
falta. 

<I A commissiio entende que uma vez que os 
votos dAsses a\lemàes cottstão da acta. em sepa· 
rado, embora a me_!Ja não obst;rvas:;e a letra da 

- 1 -' 

dé feito O fizo.>râo,_ .ficando §.PBDaB Utn que foi 
encontrado dormindo, e que til"depoia interrogado 

· dt~olarou que na· igreja estivérão duraklte a noite 
alguns invididuos que eUe não conheceu, mos 
que não vira guando elle nem os otitrôs guardas 
sé . retin\riio •. Essas informações e Í1lctos, e as 
dual! cireuwstancius que cotú elles coincidirão de 
ba-qer a c amara mumoipal demittido, quando · se 
appto:idmava a época da eleição, os fiscaes de 
tqdas as freguezias. notneaodo · pái:a a das Neves 

· a Bento Manoel Rodrigues, que ~;endo um dos 
supplentea podia fazer parle da mesa (como 
veritl.cou·ae), encarregando·o .do tnaildar fnzer 
o cofre para as cedullls, tesolveríio o sobredito 
juiz de palz a su$pendet a elelção e consultar 
ao gov-erno, (Jadindo esclareoilrientos pare. . seu 
ulterior proeedimeuto ; o que efl'ectivamente pra-
tioou. · 

(( . Oommunioando essa sua deliberação, com llS 
razões ue a motivárão a oa.da um dos demais 
mem ros da mesa em o cios data os do lQesmo 
dia 8, estes reeponderão-lhe que não era admis
sivel, segundo a lei e decisões do . go-verno, a 

. suspensão dos trabalhos eleltoraes sob pretexto 
algum, e que por isso devia elle compareoet· para 
continuar a eleloão. Insistindo o juiz de pa~ 

. em sua resoluQão. passàrão aquelles mesati\ui a 
convidar para presidir, aos trabalhos o juiz .im• 

· mediato em ~otos; e recusando-se este, bem 
Cólllo o do . So anno, oftloiurão 110 do 4o, que 
oompnreoeu, e assumio a prosidenoia da . mesa no 
dla 9 de Novembro. Nesta mesma data farão 

aftlxados . editaes . em que o dito J'ulz do 4o anrto 
an.nnnciava aos po!os que. no · ~ia seguinte{· ã.s 
10 . horas da manha, contulUnrn\o os tra.ba bos 
d11 mesa parOCQÍ8l, que h8\"iã11 Sido 6DCIIrl'ad08 
depois da primeira chamada.· No dia 1l concluio~ 
so a eleição • ~ando deixado de , com · arecer 
quas1 me a e os vo an es qua 1 ca os. aqui 
resultou utna urna de sete eleitores da puocbia 
das N eve.s, . 

'« Em consequ'encia das commnriicacões e c~m-
l • lZ paz O o anDO, O 

presidente da ptovincia declarando que o juiz 
iie paz do 4o anno proaedàra irregnll'lrmente 
a~SUillindo. a. presiJencia da mesa, e prO~fl~uindo 
com os damáis membros nos trabalhos da eleição, 

·que por ~1otivos tà(l graves ha._viiio s.ido suspensos, . 
quando Já eàtave essa 'tuestao atrecta ao governo 
a tempo de serem expt~didas . as providencias 
conveniente~,· ordenou ao juiz da paz do primeiro 
anno que com toda a. brevidade designasse 
novo dia para a eleição, na fôrma do art. 60 
da ·lei de l9 do Agosto de 1846 : tendo,muito em 

seta rlão foi remettida 8 cauíara, mas que consta 
das peças officiaes onde a commissão bebeu .estas 
infor~nações ter ·sido concluída. resultou un\a 
se unda turma . e el · ea da 
das Neves. 

1< O collegio eleitoral, ou ante~ o ~eu presi
dente, não quiz conhecer dos· . diplomas dos elal· 
toras procedentes da 2• eleição. e riem os admlttlo 
a votarem em sepata.do como por elles. lbe foi 
requerido, taxando de i!lagal e despotica .a por
taria do presidente em virtude da qual se ftzeta 
aquella eleição. 

«A' .vista do que . acaba de expôr, e dó mais 
que consta das actas e doc~mentos aunexoa, 
reconhece a comn\lasilo que existem I!resumpÇõea . 
de haver sido a. urna da primeira els1oão detrau-
. • s a g te ~s pa a · 1 va • 
darem (1S diplomas.do& respectivos·eleitores. Deve, 
todavia, a ciomm1ssào observar que o coUegio 
irregularmente . procedêl'a, .. nii!l permittindo que 

' t 
deixai1do a esta oamara apreoiar s legltimid ade 
de .u.11s .e outros. . . . · 

c( Os diplomas dos 7 .eleitores da parochia de 
.Oarapebús forão annullados, sendo os supplentes 
chamados para oom elles votarem em &Aparado. 
O fundamento que teve o eollegio para julglu 
uu.lla a elleioão dessa · freguezia forão os se
guintes:-10, porque a mesa parochiRl ll\(l'inglo 
o art. 50 da lei regulamentar das eleloões, · admlt
tindo a votar .individuas não qualificados, .como 
se n1anifesta da acta da terceira chamada, que 
apresentando como privado do direito de votar 
pelo niio comparecimento a José.Fraoeisco Pinto, 
e .. Antonio Pinheiro de F~i'ia~ se não lembtou a 
trtesa que elle.EI não estaviio quali~cados, como 
se prova da lista e::drshida do livro .da qualitlM 
cação, e que foi affixa.da como dispõe o at·t . 41; 
2o, porque sendo 272 os qualifl.CàdOS9 e ~avendo 
a mesa .recebido 240 cedulas, neoossar1atnente 
dsvião ' faltar 32 ·votantes · e não 85 ooroo se · 
oomprovR. das aotas da 8• c . atnQ a, e a apu
ração dos votos1 sendo por isso 'incontroversa a 
vio\aoão do att. 48, e do ~itado art. tO : • Boi . 
porque as actas de que tratao os arts. 49 e õ 
não forão oscrlptas pelo secretario .nomel!odo .em 
conformidade do art. 47 § 2°, nem tão pouco se 
vorificou a nomeação de esorutador determinada 
no · ttiesmo art .. · 4ó ; porque oà orgao)sao~o ·da 
~esa . parochial não se observãr~o as . dlspoalções . 

. da .2• ·parte dó art. So, e do , nrt. 15, mandados 
outnprir l>elo art. 48, pois não se espeoiftool:l ~a 
aota o uuwero de -vo.tos dos eleitores e, .supplentes, 

. ; ! ' ·" 
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sendo. alélJ!. disso para notar·s.e que faz a !l'esma 
acta mauçao de ter-se cutnpndo todo o d1sposto 

. no art. 52, quando â publico e noto rio . que · não 
se observl)u a primeirã . parte deste. artig~>, P.or 
estar ausente da freguez1a o respect1vo vtgano, . . . . . -

prova que vai apresentar ~e reconheça a injus· 
tiça · de urna tal decisão. Uma ee.rtidão autben
tica e:xtrabida do proprio livro da qualificação 
mostra. que José Francisco Pinto e Antonio Pi· 
nheiro de Faria. que o collegio . declarou não 
qualificados, o forão e correspondem no alista
mento aos ns. 44 e 263; e (iue o total dus 
qualificados s6be ao n. de 275, e não ao de 272, 
como suppóz o collegio : e · posto que o ultimo 

. algarismo da qualificação seja 211, ·não representa 
elle o numero total d•lS qulllificados. porque 
observa·se na numeração uma re otição de cada 
um os ns. , , e . estrui as as uas 
primeira"! ra~es de uullirlade, fic~o alg~ns defeitos 
da orgamsaçao da actn, de que nao estao extremes 
s.s proprias Retas das outras parocbiaH1 cujos 
e e1 o es e c egtos He eon eceu va 1 os •. 

« Das autheoticas uada consta de notavol 
Acerca da eleição dos den1ais collegiós da pro
vinoia, hàvendv apenas contra alguns as alie· 

- . . . s. . a . ·g· · 
esta camau peto bacharel João Antonio d~ 
:Miranda, alleg.aÇões não aufllcientemente provadas, 
a ern grande parte destruidns par documentos 
officiaes que forão PI'*Jsentes á comtilissão. · 

« Na ireguezia do Rio Olaro, pertencente ao 
circulo de S. Joiio do Príncipe, houve augmento 
de 12 eleitores, porque, tendo essli paro chia .dado 

: .oito. eleitores em 18.42 · ~ 14_ em 1844, sagurtdo a 
lei não . p6de eleger mais do que nove eloltores, 
entretanto que nomeou 21, que votárão englobada· 
mente com os outros. ·. 
. . . -

certeza de ·terem votado eleitores e::r.cedontás dó · 
numero legal, . por . ventu~a a~uelle. em que o 
abuso (osse menos esea.nda\oso. Kntrat.anto convém 
solioítar•se do govarno que dê as nàcessariali 
providencias para que à lei seja observada, 
fixando-se, segundo o art. 52, o numero de elei· 
toras de cadtl parochia, e que à oamara sejiiô 
opportunamente remottidos os elementos precisos 
para do . futuro flscalisar a observaocia da lei 
nessa parte. 

OONCLUSÕES 

<' De .tudo . quanto l~va expandido, conclue a 
commissão: .• 

<< 1.o Qlle sejiio approvadas as eleiQões de tGda·s 
as t•aroiihias e collegios (in provincia do Rio de 
Janeiro . . 

(( 2. o Quo das turmas de eleitoras da paroohia 
do Nova .Friburgo se reconhegn legitilna a dos 

• . e e a ma1ona os 
sutfl·agioe1 dtlsprezadas m1 lledulas dos colonos 
alltmuies . · 

<« S.. o · Que se rnande ~roc,eder a nova ~apul'aQão 
geral, segundo duas prmlelfas oonclusoet~. e se 
necl~rtltn deputa~os .Pela ptovincia do Rio de 
Janauo o!! ilegu&ntes senhort~tl, cujos diplolllas 
forão pres!')ntes A cnrnmlssãn: l'homaz Gotnes dos 
Santos. Joaquhn Vjcente Torres Homem, Ma'rwel 
Jnt~é de Souza FranQa, Jouquim Francisco Alvé!l 
Braneo Muni~ Bar1·eto, Joã11 Munoel Pereira da 
SHVa1 . Francisco de Sallea Torre$ l:Iometn, José 
Augusto Gomes de MeuGzes, Paulino José Soares 

e eoglob!mi.lo os votos de 11ete supplentes e 
Carapebús, cuja oleic;ão, a. mesma de que proce- · 
dêra os eleitores, o collegio dê Macahé julgarà 
nu\\a. D!lss~ faHa da cari\ara., contra a qual 
rechunárãt~ Rlgu ll!i vereadores, .. · resultou que . o 
diploma do 10o deputado, em _ _yez ~e ser expedido 
ao bacharel Fernando Sobaatul.o D1as da Motta, o 
foi o,o dese1r1bargador EuztJbio de Queiroz Coutinho 
Mattoso da Oamara. · · · · . 
· « Salá das commissõe~, 30 de Abril de 1848.- J • 
Antao . .;.... Sitva Paranhos.- Costa Pinto.-Pessoa 
àe Mello. » · 

l>ROVlNClA. DE S. PAULO 

« Ré -ülaras forão . as eleições rimarias na 
provmc1a · e . . au o, como s~ v as ac as . 
p.re::~éutàs á comrilissào; Em· àú.us freguezia~ porém 

-não forão observadas divt~rsas di•pusições essen
ciaa~ da lei regulamentar das eleiçõPs. 

« a par c 1a · o 10 egro nao ·se zerao Rs 
lres uh&.madaa nem He lavrou a acto. especial, 
cu mo determiniio os ar~s. 4.8, · 49 e 54 da lei de 

· 19 de Agosto de 1846. Por Gstas razõas o oleitor 
que deu aquella parochia, João Baptista de Oli
vêi.ra Ribas, não foi j ul~ad? !egif.imo pelo collegio 
eleitoral da · villa do l?rtnc1pe, que mandou tomar 
o seu voto em separado, não tendo chamado 

· supplentes para o substituir. 
· N&. psrocbi!l d& lnquiry, quando se tratou da 
formação da mesa, como consta da respe~t~va. ac~a~ 
éo~parecêl'l\o quatro su):>p~entes, · Q~p1tao Jo!e 

. ' de França e ca[liLào Antonio Freire da Menezes 
tendo cada um delles Sllto votos, e Felix Pereira . 
da Silva otn um. Procedendo·se ao sorteio entre . . . 

do capitao José. Jlernardaa 'da Meneze111, por is.so . 
forão postos fóilr os nomes dos outros dous 
considerados de:;prezados, pe\a sorte ; e forão 
indicados para compõr a mesa o mesmo capitão. 
Menezes e Felix Pereira da Silva, vindo' a sar 
o opposto do que a lei tem daterminado, porquanto, 
ordtlnando o decreto n. 480 dé 2l do Outubro de 
1846, que · nos casos de empate cc:>mo ~ste se 

· recorra é. sorte, precedendo o quo sahu dés1gnado, 
·devia o dito capitão Menezes, depois de sorteado, 
ser considerado como o mailil votado dos quatro, 

· e assim elle e . · Felix. Pereil'Q da Silva deviào ser 
considerados os · e:s.tremos da.· classe dos aup-

. plantes, e portanto jáma.is devião ser chamados 
para forH1ar a mesa, conforme o art. 6° da lei 
de 19 de Agosto da 1816, e sim os outros dous 
que farão dasprezQ.dos, que sito o capitão Francisco 
Gal vão da França e capiM o Antonio Freire . de 
Meuezes. Pelas razões t~xpo$tas foriio reputados 
ille ltln10s os . dous eleitoras ue deu a aroobia 

e . DQUlry, o cap1 ao rano1sco a vao e rança 
e capitão Antonio Freire de Menezes, pelo col,. 
legio eleitoral da ·capital, que mandando tomar 
sell.s votos em separado, não chamou os sUp·. 
plentes. A commissão acha digno do approvaoão 
o procedimento de um e outro collegio. · · 

« A commissiio examinoll as · autheoticas dos 
collt~gi<IS eleitoraes da provincia de s. Paulo, em 
ri~tnero de 26, e a aota .g~ral da ultima apuraoiio 
f111ta pela cumara muuJolpal da (lapltal, e pensa 
QUid a eieição para deputados l\ . attsen.tbléa geral 
lllgis\ativa por IVJUella provinaia foi feita . com 
·toda a regularidade. Não se l'eunio o oolleglo de 
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Guarapuava por 'ter apenr.s 'quntrn eluttorêà . da nel~ a assembléa pa~o.chi~l ,· nem o •Collegio 
parocbla do mesmo nome, que nem ao róllllOS. t!IIHtoral do lu~tar daré~tdencia do temmte-coronel 
podii\o formar a mesa, o qUe cotista do officiú do Borges ~-;uscitál'áo a menor duvida !!obro a legal\- · 
presidentll dA pr'o.vincia de 28 de J anêíro do cor· dad11 do seu -t1tu-lo de votante e 1IA eleitor; ess118 
l'l:ilite antln. E' pois a commiRsiio de parncet : rlo11s corpos entenderão, e entendét•llo muito bem 

· o · . • • a ~ · 'timns ús eleitores . • como actualrul!rtte o faz · a nobre commi~sã•J c ~ 
da provinllhi de S. ·Paulo, das. parc•chias que vêm P?deres, qt,le pela simples as!lt'rção _ d!! um perio-
em · rela:ção, que àcompanha um olllcio d•1 presi. dtc~·- dusptda de ~~~da e qualquer·. prova, não 
dente da pr<Jvincia de 19 dtl Abril deste anno, podta9 prrva.r um ctdadão do ex>-~,-ctct.o de um dos 

· o e ainda faltiio as acta~ das alei ões ri- · · mais importante::~ dir~ltos ue a constituição lhe 
rniriaa de algumas freguezias, que a comuussao conere. e .. u o quan o a respllt o o enen e
requer se exijão. · . , · . . · ·. . . · · · çoriJltel · Borges diz e~se periodico dEivessfl a!:lsirn 

cc 2.o Que se deve otliciar n(> governo pnra · de leve ncreditar·se, nutorisado Pstaria elle orador · 
1nan~ar procfl1fer . á eléiç·i•> dos · eleitores das para crer em tudo qu••nto no Argos se assaVIll'li · 
parocbin!l tlo Rio·Nt~gro e Inquiry. · ítcerca do chefe de policia da província du Rio 

(( s.o · Que St'ja declarada legitin'IQ. a elP.içiio dos . Grande do Sul. . . ' ' . . . . . . 
. deputad(JS pela província ae S. Paulo para 8 7 8 ' bernai..;, terHIO apparécido em 25 de Novembro 
legislatura. . · ._ na N~nn E'poca, f•llha que se imprimá na êida<te 

« 4,o Que Sfljào 'reconhecidos e d,clarados depu- · do Rto Gt-~n•1e, a tllesma .cf)rtidàc1 que se apresenta 
tadthi pela rr.esma provinda. os Sr~. A..utonio Manofll na l'llpres~Jntaç•io do Sr.Sayãn, um Amigo do tt\nen· 
de Mello, J,.~ão da Silva Carrão e Tdstão deo Abreu tll·cornnel Burges . se aprt>~t!iltou · immediatarnente 
·Ranger, cujos diplomas forão presentes à coro- . pe·~ _irnpr_:nsa !l contestai-a; mas .a aut••rid:ide 

--~-m...rris""srnã . · · 
« Sala das com.missões, 30 dll Abril de 1f:HS. - nPt~ pam pro~essar o indlvirJrio que em tal · cer~ 

· Gosta Pinto.-Sílva Paranhos. -:J. · Antão. » . tida•l . se ~preseflta como proiJunciado ; niio indica 
o s~ .. PRESIDENTE declara que o parACE\r fi.Oa tambem t~to que aquelle teneute-r.uronel não é o 

-----:-:-R.sonfilr;-.:B~I:.:-l ~n~ie~I\~Q~_ -=ip~af,r~.aF--s!ftenf.i,lij;mfiirr~iill'I~ITrn~· tm'li·mã-ri· -+...:WCQ.Sm<~· ~·. i!'~· W-1-80---8--qUBDl tal certidão 80 refere ? 
· depois de. '\>'otadq o que sa discute. · Que ba um Aqui~oco procedido pela sl:)melhança 

O Sa. Mul'!IZ BARnETO, pela ·ordem, requ~>r que dos n ·mtas? Equtvocos semelhahtes SEI vêtn todos 
entre con·unctamente em diRCU~>ilio o pRrP.cer os •!ias até na. capit.al do i•nperio e com p~sso~s . 
sobre as eletÇões o 10 e ane1ro · e . au o, . 
e propõe este parecer coinó emeúda. additiva. 

O parece:r é apoiado e entra em <iiscussão con~ 
junctamento com o outro. . · . · .. · . 

Val 1\ .commissno de poderes o diploma do Sr. 
Joaquim Ignacio Ramalho, depulad,, eleito pola 
provlnc;ia de Goyaz. 

Oontinúa a diMUt:õáão. 

.. o Sr. Oalve't occupa·se cooo especialidade 
da sustentação do parecer dn commillsiio , na 
parte rel9tha às eleições da provlnciá de S. Pt~dro 

·· · o 1& u~ officio ~ a 
ex~presidente daquella província . di.rigio ao go: 
VE>rno dando·lhe conta do mod~> . por que alh 

· for~ o feitas as eleição!!, setri trnn~torno da ordem 
ublica não obst1mte a forçt\ e seducção da 

policill, de que era éhefe o Sr. r~ ayao o a O; · 
Mostra-se sobrémãnein .· sensível · às expre!lsões 
que o referido ebP.fe de policia emprl'ga a respeitn 
delle orador lúl representaçiio · que · dirigill à 
camara, . e manifesta o seu pezar por nãO-poder, 
na refutação que vai f!tzt•r da ditQ representa<~iio; 
tltlparar a pessoa do ~hefe de policia da do Dr. 
Snyão, que nem ao menos conhece; entratanto 
des~>ja que se fique erite'ldendo que tudo quRnto 
disser. _ii t~l respeito, só ao ~hefe de p'1lici•• é 
dirigido , Visto que desgraçadllmf}ute · é deJIII 
aemelhlínte . rapresHntaoão , sendo este o unico 
meio de pagar-lhe a urbanidade ~om que o trata . 

· . -Entténdo no analysfl dessa repre~:~e11t tçâo, pro· 
oúra . mostrar ; em resposta ao expiHtdido pelo 
no~l'e deputado o Sr. Fflrllandes Oh~vea, que o 
indtviduo por nome José Borges Ribeiro da Costa, 
apresentado oomo pronunciado a prisiio e livra
mento nesta córte, Itào é _o mest;n() cidadão Borges, 
proprietario, eleitor e commandnnte de um bllta-
Jhão da gaarda eàelonal .na cidade do Rio Graod 
do Sul. - . · .. · · · 

_ Esse Borges · de ·que · fnlla n . representação fol 
pronunciado a I_>risà_o e livramento n~sta _cOrto t>m 
1833, a pronuncaa fol.sustentada pelo JUry em 1839, 
ontretnnto que o teMnte-coroMl Ho1·ges já ntuitos 
mezes antes des~a época residia ·na ·cidade do Rio _ 
Grandó; já, is_lo. é mn. indicio de qúe são dl't\8 

. _ dltferentes urdav1dl!os com o rnesmo nome. Dli 
· • ?Utro modo Bél'ia; irteXpli~;avel que. estando . esse 

· . tiHlividuo pronunotado bn 15. ant•ns, alutla !le não 
bouve~se _expedido pàra o Rio <1ran•fe il cornpe~ 

· tente preoatoria para a sua prisão. Ainda mais, 

declara..,ões . dus · Srs: -Albino dos Santos · Pereira, 
offillinl da secrP.tll•ia do hnpetio e Joaquim Teixeira 
de Maced9, . inspector int&rino da alf11rideg11, da 
que não Atiio elles os indivíduos apresentados 
n'uma· parte policilll comn tendo 'sido presos ou 
pronunciados. Se isto é assim. como se queria 

. qué n· nubro coanriisslio de poderes, só por uma 
certidão · de . um crintl' que sa diz praticado em 
1883, e por causa da identidade de nomes, con. 
cl1Us~e -. itnmedie.tamente que o . pronunciad.l era ... 
o elettor Borges da cidade do Rio Grande do Sul? . 

. Não Hra possível. Cuinpria que apparecasse algum 
es emun o !r recusava · ·a . m. a ass~"ver(lçao o 

. Sr . Dr. Sllyào. e do Sr• Fernande!i Ohsves, que· 
cou1o .testemunha deve ser recu~ado, .emboa·a não 
haja ouLro temérlió seniin toleral·o cCJtno juiz. 

COIIV ID no ar· acc e fi . 
o · tenente-coronel B;}rges nãu é urn ente obscuro, 
•Jn1 desconhecido a respeito do qual se possl\o 
facihusnte suscitar dtividae .dâ nature~a da que 
se apresenta: é filho de .um,.indivlduo quA já te.\'e 
a 110nra de santar·Sf! na carnara, o Sr· .• . Joaquim 
Bernardino de Senna Ribeiro da Co11ta; é oouhecido 
na provincia del'lde a infancla, desde 1833. · que é 
eleito para varlos cargos populares: tem · sido 
vereador dn . camara municipal, e ~actualmente 
co.rtunandante d!l uin corpo da guarda nacional, 
e propriatario tal vez de utna fortuna de 200:0008. 
Como acreditar que um homem nesta posição se 
colhlerve ooin uma pronuncia aberta contra si por 
um divida de 7008: que ê o .que oohsta do doou-
cumouto apresentado? . · 

.O regulamtmto para execução da lei de 8 de 
Dezembro de 18!2 muito ex.prossameute marca ' 
011tre as 11ttl'ibuições. dos chefes de pol~cia ·a de 
p1·enderem todos os óulpados, ou ~x.lstao no s~u 
· · · ' · • codt o enal dlz 

tambem,· qu11ndo trata da prev,•rioução, que com· 
m •1tte es~e . crime ·o empreg11do publico que por . 
afi'eição, odio ou contemplação; ou para promover 
i11teresse pessoal seu deiKar . de proceder contra 
os delinquantes que u ltJi lhes· 1uandar prender, 
aacusa•' , pr!lcesear e. puni.r. Ora, o chefe de po· 
lioia da província de S . Pedt•o do Sul rienunoia. 
n esta oalnara que o tenenta·corone\ BorRes é 
·ctimiMso, que co111o tal 11iio dove ser contado o 
st~u voto como eloitoY; então de. âUi\s uma: ou. 
àsse cidadão á cótn etl'eito orhninóao, e o chefe 
de policia é ·pt·evRticRdor por não o ter prollessado, 
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ou tiiio. é c~ltninoso e o chefe de policia é 
Ctilumniador. Este que e~Jcolha qualquer das ~·uutas 
do dilt;lllma. · 

NoUI se diga. que o ehefB de polida ~iio tem 
prendido o ~enente·coru~lt!l Borges por nao ha~er 
ainda rtJc~btdo rtH:tltí>r•a ara esse fim. Os chefes 
de policia deveua ll!.auJa:r pr~ll\ er: tudos us Cl'llm" ·· 
nosos desde quA !l~o. conbee~dal!lente tael!, ou. ~o 
seu ou tllil outl'o JUizo ; · mas o ch!:lfe d.e poht.aa · 
da rovinch d•J S. Pedro não fez isso .. . 

o sit. FERNANDE:S ÚHAV.ES:-P.uq.U.e o pronnn-
ciado ora protegido pelo Sr. Galvào. . 

0 Sa: ÚALVET observa que não ha. protecçiio de. 
presidente pl,lt'll. que um chefe de pülicia delx.ede 
pruilder os crimino::~os reconhecidamente taes, que 
nem era pOSSÍVPl Q~O 0 Cbefo de p_?liCÍ!\ d:\ Pf!?• 
vincia de 8. Pedru tavesse em attonçao a protocçao 
de um presidente com quem se achava . em guerra 
abertn, de um presidente quo acaba de dirigir contra 
olla á secrett~ria da justiça uma representação em 
que o accusa de graves fallas. 

' . 
ideutidadt3 de nome e não a do . pessoa •• 

O S:R. FERNANDES ÚHAvBs !ii'Z que se se adiar 
a decisão da camara sobre esta eleição, se poderá 
mostrar essa ide~tidade. 

O Sa. CALVE'X' não sabe que utilidade venka da 
adinr:se a declsào sobre a eleição da {>t'ovineia 
do Rw Grande do Sul, de .bcar ella pnvada de 
seus represimtantes. . . . . · 

Antes ds entrar na questão de não estar qua· 
· lifieado um eleitor da vilh\ do Jaguarão, .e por 

isto não oder ser eleitor, o orador chama a 

PROVÍNCIA DA. l>A.lUHYllA. 

(( A commi~siio de poderes, eueontrando duvidas 
graves a respeito dos oo\legios de Arêa e Be.na-. 
De iras da . província dll . ·. ra~ahyba • . . C!>ntra 0$ 
quaes . existem representaço•>S dotlutnentadas, e 
cuja solut;iio p6do alterar o res~ltbdo .da eleiçi\o 
' ' , . 

altençlio a camara so re um pon o . e direito 
tão importante, qual a di11posiçiio constitucional 
que confére C>'U dà direttos ao eidadiio. Qu!lr·se 
4ue a ualificliçào seja qualidade. indisptHlsavel . . 
~ e egt 1 1 n e q e um c1 n ao ._nao qua l na o . aio. proxlmo fut.uro, que s~ apppNve a eleiQ~o 

uao possa ser elettor. O nradnr nao concorda com dos outros collogms tia provmola, nos quaes nao 
esta do~tt:}na, P,Ol'Qil~ ~ião vê ua lei reg~ltunentllr ~nallntrou 14 commissd~ irregularidades que possão 
da~ . e~~_açpt~s __ d.~SP~!!!.,C}.!!,~ - -!llR~~!!__q_IJ-tl . md.Qz~~~L --unport<tr---a-sua---millida4&,~uit-8~-

--·,- o}nnã"t 11este sent(ao. .A. mtt:~lltgenota dada a~s depu\~:~.dos pela mllsma provlnosu ?B Srs. Fred.e.rlco 
arts .. 50 e 53 é utua nu~mres.ta o~nsa da dlsposlçao ·· Oarnttiro de Oampos, .e Dr •. N1co!âo Rollrtgues 
eonst•tUcloual, é uma mtelhgt~uc1a Brronea, por-que, dos Santos Fl:'ança Lette, CUJOS. dtplomas · forão 
se á qualidade t:IStl!:ncilll qn elegibilidade ser qua- pr~sPntes à comtn~stlão. . . . . . . 
llficado, sogue·se que n~ngut!m póde ser eleltor . c< Sala das sessoeH, 30 de · Abnl de 18413 • ....,. 
t!em ser qualificado, que umg•UlDl põdeserdeputa:lo Gosta Pinto .. - J. Antilo.- PessotJ de Mello . ...; 
qua não esteja quali6.cádo, qu.e o cidadão brazileiro Silva Paranhos. » . · 
residente fór~ do J?aiz não: pódê ser daputado. Oontlnú.a a discu:~sào • . São !idas e apoiadas, 

Nada é mats faaal do que acertar Ctlm a ~er· e eutrii.o em discussão a~ stlgumtas emendas: 
dlldeira. intelHI(eilci~, comparando a_ lei . cont a_ . 11 Façn·se extensl va a em.enda que propoz . o 
constttutciio . q'lle dtz : - Podem ser deputados Sr. Barr.ato ao· pt~reoer sobre a provincla da 
tod.os os que podem ser eleitores; podem ser Pt\rabyba.- Wanderlsy. )) 
.ele• toras todo~ . o~ que podem. votar na~ . assem· « Emendá 80 pare~Séi' da counnlsaito, na parte 
bléas _parochtae" ' . podem votar nas oa~emblêas . 9 diz respeito 1\ eleição do Rio Grande do 
parocluaes todos. (lS que. po~em . ser qualificados é~ I. . 
votanttls,. e podem ser. quahfic~dos yotant~s os 11 Seiiio jul ados nullos os eol\egios do Trium-

· l d f · 'll d- d d~ 't d p o, to ran e e aguarao.: aque e por er 
leg•s a or ·· osse pnvar 0 01 8 ao v ,rm 0 e dndo excessivo numero de eleitores; o 2o pt)r 
votar sempre que não fosse qualificado, Q\lom haver 11elle uDl eleitor pronunoiadll, e o de Jaguarão 
embargava de. dizor no art. M: -Podem ser j>or conter um eleitor não quallfloado, sendo 
eleitoa·es todotJ os que estiverem qualificados?- proola_mado t.le_putados aquelle~ senhores a quem 
As qualidades essenoia.es para adqutrir esse direito i' •t · t d d lt -
sl'io mna•cadas tia constUuição. A lai regulatnllntar conlpelir esse i •re l o em vtr u e . as o eraooas · 
não podia acort~scetttar nem diminuir essas qua- pt•opostas.- Fernandes Chaves. ~ 
lidR.des: cl\u n ão rez senão regular o oxero iolo o Sr. Jobtxn. toma parte, com grande repug-
desse direito. O f11cto de não ser qua\itioadt) nanoia, u~:~at~ qullstiio 'das eleiçõas, ~1i1·que tlé'unta 
ulu ou outro . oidadiiu, não traz a por da do direito parte vê' as dlffiouldades · da matana, e por outra 
que conf~:~ t'e u oollstitnição de poder vota1·; a lei reconhece que se ; trata dê ·urna questão de 'in-
n ão diz - niio poderàõ votar- tnas sim- não ae ' tere~:~~e ve.ssoal, ~a qual :é diffieil, senão h?p~sslvel, 
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guardar todo .o sangue frio. necessario P.ara decidir 
com . à .imparcialidade de um juiz ; mas por i!l~o 
mesmo que a questão é pessoal, não tem remed10 
senão entrar nella; declarand-o quo o seu voto 

· niio póde ~er ? v:oto ~a razii.i~ . mas sim o voto 

. o pnttido da opposiçno desappareceu; por~uo 
.OU'VlO dizer al~uma oousn · pur ahi1 etc. Este 
deo;abafo do nobre deputado pCtderiu i1íteroretnr-se 
como uma homenageut .. feita aos . ·seus llrnil:(os 
politioos. A ma vontade do nobre deputado levou·o 
a chamar. para a discu~são um dt~putado que 
não tardarEi a ch~;gar, e que niio duv1dan\ paliir 
ao no~re deputado que oolloque na tr.esma bala•lQll 
os .actos. de dous presidentes que têm go\lernado 
duas . pr<ivincias do. Rorte. . . 

. D'eêlarn co~ . de,svanecimento . que nas duas 
eleições de sanadores e deputados, o povo da sua 

província se apresentou apinhando as ruas com 
· muito entbusiasrrio porque elle. tinha. visto' dea

"PP<Uttcé uina .ridicula . anoli'Hilia que alguem 
hn h a como procurado alli sustentar. O povo sa'bia 
que a · manifestação do sou voto uào lhe traria 
li em de orta ão nem erse ui iio in i . · · · 

C·mclue pedindo ao Sr. · presid'lnte q11e lhe 
perdôe dar. es~a pequena · res.posta ao. nobre 
deputado que trouxe para a disouasão um ci
dadão cqjó nome não au mentava nem dhniriuia 
os argumen os so re a e e1çao ; um c1 adão que 

. o orador espf}ra . ver chegar com prospera viagem 
a ~sta c córte, e sertar-~o na camnra para com
primentar ao ex-l!restdente da provincia da 
Parahyba. · 

• 
nno v lo' deRtruHos os argumentns que apresentou, 
El_QUtl...._Ul01:1tri\u a oullldade de alguns · colleglos 

· clRqunlla pr(lvinolll. 1J primeiro arRu~ento de qtie-
um dtls flleltorAs se achava p••onunctado t!Stl\ em 
pê, pois. 11ue ru\o roi apresentada á camara prova 
~ltl coutt·nrlo. O orador m\o exhiblo um jornal 
como erradamente se · dillse, mRS uma certidiio 
Ruthentlc•' : rtJstava unicamente p1·ovar a ldenti
dadll da pll8SOI\ ; mas assa. identidade fal provada 

· 11ela autlHmtloldad•t do d99umento, a pelo Ci'tldito e 
fé qu~t mRrrtce o ohn{tl de policia que tnanuou á 
o•1m1u•• esse documeuto: e (tUH não se·abalanoarla. 
a rem etter 1\ oalmu·a um documento ouja 11 ullidade · 
ni\o sõ manohttrla o s•lu Ol:edito óOiliO o envolveritt 
em cruno. Verti•, da à qu~ se allegon que o deitar 
em questi\o lirl\ bcnnRm de éllnsldel'llQiio D;ll pro-
vincrlR, e que ni\o era provavel qut~ e\le Jt'lma•s 
tivnsl4e commettido um crime uASLa ordem : mas 
sito tl\o fracos ~:~aLes Rrgun1entos qne qua::~i nlio 

e c n\ · reR usta. · · 
Dls~e-se mllis que lt.>go que ee ri\ ou a n B ao 

d1' nullluaue desse eleitor appareceu um 1\ correH
pOIIdeucla em · que se .dizlu que o eleitor não era 
a pessoa de quom tratava o documento~ . mas
perguntl\ndo . o orad•.1r se n corresp•,ndenc1a et•a 

· asslgul\da pelo eltli~or, tHve em respoRLt\ que não, 
e daqui tirou a lltllçâo da que se o eleitor ui\o 
fosse realmente ot•imlnosu, ·níio teria titio receio 
de as~iguM seu uon1e, e que se a.correspondencia. 
appo.r·eol\u dt?balxo do anonymo, for porq11e o eleitor 
nellu compromettia n verdade. E~ta . razão., por
t1mto, longe úe prooeder, e ooutrafroduoeute. 
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Não monos improcedente lhe· parece a outra 
razão apresentada de que, se o homem era real~ 
mente _criminoso, . o chefe de . policia o devia ter . 
mandado prt~nder. Se isto podia servir do prova, 

·era unlcamenteque o cbde de policia tinha deitado . 
de · cum ir os seu~:; devtJres e uão ·ue o homem 

entendendo · que devla cri minar as eleiçõeH do 
norte do Brazil, só julgou dever fallar nas de 
Pernam bucv . e .. qeará, _ d~ixa-n_do . ~o r .e~e_mplo · • de 
parte a provltlcia <;ta Bahta, em CUJa ele1çao, tendo 
.sido feitn na maior parte com regularidade, se 
notã · ·· ··· · · · · ·- · · .· 

. não era criminoso .. Mas .isto mesmo não. se prova, 
porque o chefe de poliria, magistrado inttJlligente, , 
de summa probidade, 6 que C(•nbece perfei tau'lcnte 
os : seus deveres; se· deixou de ó · i."enuer foi 

reprovados, cou1o por exemplo o extraordinario 
numero dé eleitores quo apresentou o coll~g'io da 
Cachoeira, e outros collegius. que aponta. · 
. 'Faz estü observa ão tamb m . 

ta vez porque il.ao tln a rece t o . pteca o ri a .. ou 
pol' uão saber que _era . criminoso düri:\llte o tempo 
que ex.erceu o seu cargo, do quul e!lteve pur 
vezes ausente, jà por enfermo, jõ. na asserubléa 
provh1ciál. · · . · · · .· · 

A' vi:sta do exposto, . não · acha razão para ·se . 
· su!>tentar que o· voto deste collegio do Rio Grande · 
não dova sui.· snnulladó. Um cidadão pl·onunciado 
Uão pôde sPr eleitor. Se o voto destl', de quen\ 

· se trata, tivf'sse sido tomado em sopal'ado, seria 
possivt~l conhecer " influencia que ollo .tivera na 
eleição ; mas não tendo assim ac_ontechlo, ~ sen~o 

Sr. deputudo da Bahia, ou a commissão o_ escl11-. 
raça ; porque, se se demonstrar que taes côllegios 
têm n.utnoro muito subido . de eleitores, e daqui. 
resulte que sai à\) alguns ·dos senhores que se 

· julgão deputados, coln exclusão de outros, o orador 
ha de pi:l~ar ptimeiram~:nte as. rnzõe~:~ pró .e contra, 
e regular- ,;e . pelos princípios de justiça, porque 
niio cot~sidera a questãu de partido. · · 

espl!ra o orador ~esta dls· 
cussão relali.vamente ·á sua proviucia, was é -lhe 

. isso indlffo:~rente: . cumprio um d~ver de sua con• 
· sciénciu; com isto ,:.e satisfliZ. Entretanto sempri1 · 
reftectirá . que os. Sra. deputados nuo se c\t~vetn 
regular . senii.o pelos principios · de jusliça .~ im~ 
psrciulidade, parn uR.o se persuadir o l1ublico tle 

· que a . camara é mais . fe1ta l:lqul do que nos 
collegios eleitoraes. (Dfmegar71es e reclat~aç11es.) 

O Sr. José de A~u1.l :• tinlla fe1to propusito 
de não se envolvt>r nesta discussão, por•!Utt, 
aindl:l no no~iciadn da carreira ~rlamentllr ut\ 

· esi!Ja\'a pe a .prameiu vez fallar na camnn.l Mobre 
()bjectu tão e11plnhoso, e guasi II~Dtlllü llcompa· 
ubado dt! recriminações. Vê·!!e p1•róm forçado a 
afastur-stt deste seu ro oslt1i u vista do ua 

Qunnto a Pernambuco, rêpelle . como injuriosa 
e offensiva da raoouhecida probidade do Sr. 
Chichorro . a proeosição de que se ha:vião com· 
mettido nas elei~,;oos daquolla província os n.1aiores 

. . pe O ll.C O e eram 

n1unido de documentos. . . . .· 
Vot11 a favor do paréc.er da commheão, por 

lh& .,;arecer uao haver motivo para deixnr de ser . 

• u des~jarei (continll.a o ondor) sor infQ~mado 
se ácerca da eleição do Rio de Janeiro a com· 
mist~ão loi unanime, ou se ha algum voto em: . . 
sopanulo. . . . · 

O SR •. lo SEOR&'l'ARIO:-Não ha. 
Ü' Sa.. Jos~o:' i>E Assts:....o.Fol tinaillme I ..• Tomos 

.mkls . uma circumstaucia para eouflrmár o parto 
da nit•ntat•ha. Pelo q11e Stl dizia, párecia 9uo . 
éntre nós hllda l\lll eaplrito lllali~no llepluàclor. 

O Sa. ·uallANO::--Alnda se diz hoje. 
força de se dizer 

a 1\ a ·· e nuv r ao ourn o Ultim ro, que ~ntn1u eu · . • J . . cone e mo ra que a 
------qu1rnfur&ó-u--1l-in--Gfllnd9--do-'Sttl-l btr~ev lft-tliorflecr-- .comiuu\Bàtlt-.--tiBtiUid,LJlU .. _aluauafi~,_dtLiodo_: .!L___pco_!_ __ 

u honra · da ••lscus~i\u, · ma~ hmbani .o Uttart\, CéSIIO tllanoral da provincta do Rio de Janeiro, · 
pelo qual tem u orauor a bollra ue haver 11tuo bavla dll •tnr um voto mu\to consclenulot~o e · 
\ ·t · BoRUrQ. E' uma razt\o pal'a o orador applaudlr e e1 o. · . . 
· O desejo de modelar a · su:• conductQ · pô la da· au tul · vurlo tia · mout.tubt\. · . . . · · · 

qualloa qutl, como o . nobre . doputudo L' qtulln o su. WANDERLEY:-Peço a palavra. . · 
rt!spundt~, tt>m dPdo exuberante~t pl'uvas dtt llltlll<~· li'ic,, '' lhatt·L·iu; ndia :a pola hora • . A ordem do 
ruçt\o e prudt-ncia rü\ SUl\ c'll'l't-ltn, · quel' pubHil" dla é a . Jllotmut. 
q~ter tJurticular, el'a altu!a mais um motivl• quo V·vanta·tlB a ses~ •i c: às . 8 horas menos um 
Llllhl\ O Ol'lúlor pata Cuglr desta liiSCUi!t!i\11: UltiS . quarto. 
vê-se obrigado a · rotilpur o ~:~iletll:in :\ villtll d11 
lnsmuuçào que acabn 1lt1 ouvir ao St·. Peruandes 
OlHlVt!S,, de que tiuho. CllllVicçr\01 OU UllSIIIO esttlVll 
ptl.rsuad•d•l de que fuilava sem resultndtJ, porque 
uão pudia olJtet·. utull. llaci;.;i\o (uyol'avul . no l't!U 
tlwdo dll pllns11r. Uma StJUlélhante lJroposiçdo lhe . 
pareüe tendunte ll!lO a pacifiCllt OS 8S!Jh'itos, que 
é pur as~im dizer ú missão da ópocu. Se este 
exemplu fo~se düdo pur outl'O deputa~u qut:l .nilo 

uharit\ · tanto. ú lllador · o c11neiliera muito in· · 
deper)d.enttl na sua opinii\o; nuis e11tuútla que 
clle deva tiJ<•IJrtiltJcar que os BtllHI colleg••s ~;tio 
tt\o . indepe••thlltt!s como elle, não só na euun
ciat;ào de suás opiniõe~, como . 11a UH\IIeirl\ de 
votnr. . . . 

Acha muito lutninosa, .e muito digna, 'uiio 86 
do Sr. d~~J!-tlado u qua111 resptmde . como d11 cu· 
mara, a tllel:l por elll:! aventada de 89 e!!tllblllocer 
'!lllll\ ?ommis~i\u de inquerito ~obre as eltliçõe~ dl) 
lkl_!P6rt?; _m~ ~s part~~e· lho que .DtJsta sua opinião 
~ao fot t~to un purellll como devêru ser, porque, . 

Setlmo. fijess6o preparo.torlâ em o i o de Mo. lo · 

. PRI!:SID~NCIA. DO ·sn. DIAS DE OAÍ\'\'AÜIO 
. . · '· . . 

A's 10 horas e vinte minutos da manbf\ abre -se 
a sessão, lê·Se e aprova•l:\6 a acta da antece-

· o Sr. Peixoto do Al.enoar (pela ot•dem) 
remetlt~ à mesa um d'":ument.o, d.u qli.11l consta 4ue 
u act11 de um collvgio do Oeará foi feita cland~Jstlnn· 
meu te. 

RXPEDIEN'l'lll 

O Sn. lo S&cnETAnlo dá conta de se acharem 
sobre a . mó!:! a !l Stll'illll t·emt~ttidos t\ primeira o~•m· 
tulssiio dú poderes os diplomas dos 8a·a. Joaquim 
Francisco dà Fnl'ill, Autonio da Oosta Rego Mon· 
Loiro, Manoel Mvndas Li<\ . Ounha Azevedo• Filippe · 
Lopos Netto, Jeronynlo VUella de Oa~:~tro Tavares, 
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deputados·· eleitos pela tJrovfoeia· de Pernambuco; 
João Baptista· de -:: Figueiredo Ttmreiro Aranha, 
eleito pelo Pf,\rá ; Domingo~ Culos de Saboya; 
Frederiw Augusto · Parnplona, Oar.los Augusto 
Pei.xot0 de . Alencar, Miguel Joaquim Aires do 
Nascimento, Thomaz Pompêo de ·.Souza Bra~il • . . . . . . . . 

ORDEMDO DIA 

· - o . co ag o .s pe a 

daquelles que · são Jnvestidos da honrosa miado 
de represeularem o paiz; por .corisequencia é de 
necessidade que · s'e · proceda nesta mataria com 
toda a .oirci.unspecção, an~ullando·se elei~ões sempre 
que se mostrar que fo1 atacada a ltberdade do 
.voto, ou que o processo eleitoral se. acha tão .. 

e e e1 oH . que em ver a e nao se ·póde 
·deixar de concluir que se infringirão abertamente 
as disposições_ da lei regulamentar sobre a mataria. 
Mas . não convém de mod-o algo.m comminar a 

' exis~eneia de um defeito, de uma pequena falta 
como a que aponta o o?bre deputado que impugnou 
o parecer sobre a eletção do Rio Grande do Sul. . 
Além de que já se mostrou ·que .. o eleitor de quo 
se trata, o tenente:..coronel Borges, não é o indi
viduo a . que se refere a certidão da pronuncia. 
Se ha essa duvida sobre a identidade da pessoa, 
como prevalecer a emenda. do nobre deputado ? 

C~mtlnúa a. discu11siio do parecer da · primeira ·Gomo prat!.car a injustiça à e privar uma hnportante 
com missão de poderes com as emendas a pois.- porçiio de cidadãos do direito de enunciar o . seu 
das. voto a respeito dos que devem .' representar o seu 

--------4t:}-l!!ir~~Hl-PE~~i;:gJ!ri-hiie~'C01tnbrWH)jl)11-·~·~· ~·~~d~~.6-S8-----pf8SUOl9 que . lumve . llÍB 6\1 
recer da· cooituissâo do poderes na parte relativa ao outro eleitor menos idoneo? Não é possível que . a 
ultimo Sr. dep_utado . eléito pela província da Pa- carnata preste o seu assenth:tu!Dto a semelhante 
ra.bylfa, o Sr. Dr. Grac. ia· no, nãó con. c. ordando em - principio. · · · . · · . . . . - . . O a or · ; · -

emenda que mündou 1\ mesa. Quer esse nobre 
deputado que. se. annullem .dous colleglos elei~ 
tóraes d~ pro~ltlCta do Rio Graud_e do Sul, porque 
em um 1otervtera · 
em outro votl\ra um eleitor não idoneo por 
b,aver presumpÇão de qae se acha pronunciado. 
A admissão de semelhante prlnclplo aoarretal'la-, 

· na opinião do orador, · ss mais terriveis e funestas · 
eonsequenoltls, · especialmente se se qnlzer 'ttentar 

. para o estado em · que se acha 2 pai~, dividido, 
·dilacerado por partldo!t, . por facooes da versAs, que· 
niio tratdo senão de li!var ao ftm seus intentos, 
sem se importarem com a logltlmidade dos ~elos, 
muito psríioularmente a respeito . das eletoões. 
Nada havorla.mals fMll, a prevalecer semelhante 
prin~lpio, do que .viciar de pr(lposlto qualquer 

. elei91\0 ,· ~i\o fattar1ll quem · se qclzesse inscrever 
como elettor nl\llo. para depois ver annullada 
toda u eleiçi\o; emborll a ·eleJoiio fosse esoohnada 
de todos os defeitos, . talv&z houvesse quem .se 
prestasse e. uma .Pl"onuncia fictlcla, com o. uolco 

. fim de dizer depóis-este ol\ aquelle eleitor estll.va 
. pronunciado na épocl\ em que deu () seli voto por 

. oonse uencla o oollegio em que .elle votou deve ser 

Embora, como disse o nobre deputado a quem 
responde, a duvida na eleição da provincia . do 
Rio Gra11de do Sul penda · ds um voto, não é . 
isstl ra3i1o suffioiente para prevalecer a sua 
opinião~ fôra mister saber pt•imeiramente ein quem 
vot~ra esse elel~or ooja ld~neldadé se contesta, pa~a 
eotao tomar-se uma decisao co.m segurançn.J&ilJats 
terà elle orador a pretenl)ào de just.iftcar nulUda.· 
de~ iusan~aveis em eleição, e neste ponto julga.se 
acompanhado lJOr toda a . casa, porque taes nul
lidades aff'eotâo grandemente o caracter . politlco 

'l'OMO l . 

eleições Coi cumprido, iCJlo · pMe el\e orador . 
asseverar ; se ha prova · em contrario, se a quau~ 
ftcação não foi ftlitr• de · aocordo com a dlsposloilo 

mostre..-Owripr.e--tódavla .~ oota~qua__em_nrtlldcL _ 
da creaoão de mais tres fregua~las~ depola de 1812, 
o collogio eleitoral em questão pasoou u ter onZth 
em vez de oito que entilo tinha : a esta .olr· 
oumetancla se deve de cerLo attrlbulr o · augmento 
em verdade g.rande doa eli:lltores do colléglo ~a · 

· Oschoalra. ·E bom é qúe este acontecimento sirva. 
para d6sperllir a attenoão. dG o&naara, afim de 
que ella seja solicita em cumprir a promessa que 
fez ao palz de fixar o n11mero de eleitores em cada 
pilroubia, o que não é tão d\ffioll como se pensa, 
pois nilo sa ·está intairamentt~ baldo do11 neoest~arios 
âados estlltl~tlcos para esse fim. · Oonvllm que ao 

. não · deixe tudo á soberania .ias mesll.s quall· 
tloadoras, · que podem commelter a. tal respeito 

· inuumeraveis abusos, não obs~ànte . os recursos 
estatuidoa na lei. · · · · 
· . Quanto ao oollegio do Pilão Arcado, óbserv'' 
que se tlzerão' ~uas eleloõe~ primarins, uma na aar;a 
da camam resldlda lo u z de az do rimeiro 
~nno, que · se ac ·a v~ pronunciado em ~rime .indi· 
vidual, e outra presadld.a por um cl4adno que tam
.bem se achava prouuoctàdo, e que era o otLavo na 
ot•dom da eleição dos juiza~ de paz. Póde acaso J>~e~ 
valocer alguma destas eJeiooes ~ma .vez q_ue.o defe1to 
que à~ nota. é na incompetenuaa do propriQ pre· 
sideute da mesatAlém dtt~to, consta que a fre~'uezia 

l 
do Pilão Arcado; unico do colleglo deste oome, dà 
26 eleitores ; devendo os votaotés ser pelo menos 
1,040, apen.as uppareuêrào 166 cedlllaiJ. 1. ~. est~a 
considerações aocresoe, para não dever presumar 
que alll houvesse Uól~ eleição legitima,.· a do 

Q 
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estado de agitação e de desordem am. que hR tanto . · a prop_osição de que n conscien~ia publlca·proqlama 
teDlpo s2 a'!_bll aquelle municipio, · por isso .a . como mçadas das lílalores irregularidades as elel-
comm\ss!lO nao duvidou em negnr o seu assentt· ções do · norte. · . . . 
roeuto a semelhailtê eleição, isto p(!r amor dos Quanto â província de Pernambuco, ni\o houve . 
prlncipios, porque elll!- nada influe no resultado falta de nenhum dos documentos indlspensaveis . 
finald elet ão da Hrovincia. · . ara . . · -o; foi.é .vista 

. obre o oolleglo do Nazaretb disse-se que br~ deJies que à com missão emlttio o seu juizo. E tanta 
uma freguezlã que, tendo qualificado SOO votantos · a com missão não fol parcial; . que appt·ovtm a 
e devendo dar 7 eleitores., déra 15. Não tem elle annullação que o collegio do Cabo fez da ·· annul· 
orador conhéohnEluto .deste facto. Na unlidade de la ao da votà - de uma fre ue · · . 
a m nistrà ór a prov nc a; ove o . cuidado de, ~eu.M adversarios . . Se representações. não appare • 
â vis~a das qualifteações de 184~ e 18«, examinar cêrão a que_ se devesse attender, não é isso culpa 
se . as parochius havião excedido. o numero dos da commlssao. . · . . . 
eleitores qüe . lhes competia dar ; poc!endo as· Não podia · elle orador deixar ·de estranhar a 
severar cum todo o conhecimento de causa que linguagem do nobre deputa.to, porque já não é a 
não houve exOe8sO em nenhuma freguezia. As primeira que este e o seu lado procurilo fortificar-se 
quallficaçõell daquellas épocas não as defende, nesse castello . . As provlnctas do sul ostiio como 
porque não forão (eitas durante a sua administra- · ·que ab·andoiladas para a política dos nobres depu-
ção, nem que o fossem as defllnderla, porque tados; elles só curão dan do norte. (Apoiado.s.) 
esse objeoto não é da competenc!a do ~overno, Parece que a razão não é · outra senão não terem 
roas da competencia · das juntas quulificadoras as provincias do norte um . r~pretJentante no mi-
com recurso para os · conselhos . munlcipaes e nl.sterio; quer-se a concilia~ão com o overno 
1elações dos dlstrie . - , . · . s provanc1as o su , ag1 ao·se 

8 convocação dos .eleitores se decl lançou aobr~ a cotilmissão. Deu-se a entendor 
de eleitores que deve · dar a paroohia. que ella tinha recuado illlte o pronunciamento da 

O orador conclue com algumas consldernções opinião publica contra as depurações, quererido•se 
. gernes .· sobra a maneira · porque os partidos co !i· . · com isto inculcar ue a com missão . tend · . 
tumão exp . . u . as que se e · azar. n guma éxclusão, t:~Ao a fez por tal; me o 1 · 
cOD'lmettem nas respectivas guollflcnções, . apro· Mas nenhum dos membros da commissiio,·aasevera · 
veitán~o·os . ou queixando·se delles, eonf<.rme vêm o orador, tem medo de razer aqu iUo que a sua 

. que pôde convir a seus fins; e fazendo breves r.onsciencia lbe dieta; se .elle. entendes11e que devin 
observações sobre a convenleuclt\ da commlssão fazer alguma ~xclu~ão, nilo era o nobre ~eputado · 
dê inquerito eleitorallembradn pt>lo Sr. Fernandes nem todoa os do seu lado que a farlito recuar. 
Cba"Ves .para a provlneia da Pernambu'co. No estado ·· s · E 1· 1· · · · 
em que · se acha o pnlz, seria ac.aso o J'ulzo de· uma .. O a. Fsan!z:- xemp o, a eglslatura pas· 

·aada. . . · · · · tal commiS!IiiO tão JmparcJal ~ue sobre elle pudesse 
aS.seatar uma decisão indechnavel da camara? · O Sa. URBANo:- Fique pois persuadido, lntl- · 

. Por ulUmi' 0 orador aeelara que 8 comlílissiló mame,,te convencido o nobre dAputado de que 
segulo o principio de que o eleitor nullo; ou por não foi o medo nem nenhum senttment,) mono~ 

---.:..,· ae-=:.m-i;O--n-Cha:r--oLilllrii11rotntoliJu-un:nllin:nr-~sffiir. ~roonn-eeoõlt-ltOflt''e que ft\Z a conl1llisrio lanoar eetu parecer, 
em virtude de pronun<:ia, não deve jâmals Rer nem se diga que ha al11U:om na oommlaailo que 
reconhecido, aluda que votasse na eleição; mas tenba ldéas contrarias. . · · 
que essa .oircumstancia !lão p'óde jémais trazer 11 · O Sil. NuNB:S MAoJiAbOI-Silo mexericos. . . 

-...... --Siio:-remettidoe-á-prlmaiJ!a·.OOmmlsaiio-de -podst·êa -
· os diplomas dos·srs. Francisco de Arruda Oam&ra, 

deputado ·oleito por Pernambuco, Jolto Coelho · 
· Bastos prilrieiro sup_pl~nte pela Parahyba, Josê 

Ferreira Souto pela Bahia, e bem nsslm um otlicio . 
do Sr. FtJllurdo · Tosu1mo . de · Brito, partlcJp,lndo 
n~o poder comparecer 1\ sessilo ; um outro do Jlro· 
sldaute da provlnol~ do 1\larnnbAo, traosmi~tlndo . 
uma repro11entaçi\o doe eleitores do collagio da 
Ohapada daquella provinola: lima representaçllO 
do .cldadi\o Antonlo Manoel de Aragão e Mello 
contra . algumas irregularidad6s praticadas · nas 
eleições da I>arabyba. . . . · · . 

o Sr ... Urbnno podia considerar-se dispen
sado de fal·lar na queati\o depois do discurso do 

· Sr. Moura Mngàihã.es; mas entrstanto não quer 
deixar de dar alguma resposta ds observaçõos 
hontem feitas pelo Sr. Fernandqs Chaves. Ni\o 
atina com. o fim com que· o nobt·e deputado taxou 

------·~à~c~ · · 
todas as, irregularidades que encontrou nas eleições · 
das. provlnelas· do sul, entretRnto que passou uma 
esponja sobre todo o aco·ntecido no norte, porquanto 
á patente que a tJommlssão procedeu a todos os 

. exames com a nlaior imparcialidadE~, o do mesmo 
modo hlter.poz· o seu parecer. · A oonlinlssiio nem 
por·· um ·momento teve a idéa de querer proolaoinr 
as eJeioões Jdas provlncias do norte como mais 
puras• do que ·as das ·o'Utras provlncias: em todas 
honve mads ou menos pequenas irregularidades, 
dessas ·q;ue:•se diio em. todas aa · el~Jioões; em todoa 
OP tempos e •pah:es; mas tambeuHliio pôde adrnittir 

qu~-~-il·óõ~~~~gti · ~~~t_t~~~~1~1ia~0~á~~ :e.~a:1~i~V: --
. renclas, e daclar1l que nu11~ . oe procurou Bllber 
quem era .· o favorecido ou exclui do com t••l ou 
tal i.leUberaoAo. 

·· O SR. FERNANDKs OnAVJCRt-JJ\ dor1io o parecer 
sobrll Sahta Oatharlna 't ... E quaos silo lia IIRaoões 
que ctxiBtem entre Um dos. uanâltlatue e algnm doa 
membros dil oommlssilo T · · . . 

O Sa. Uu;nANo:-Declare-as o nobre deputado: 
são a amlZlllie ao l)r. Ooelbo. E o nobre depu. 
tado niio . tem tambem amizade com o Sr. Sayão 
Lobato? N~o tem ndvóglldo a sua.candldntura? . .. 

·Se a . oommtssilo deu em primeiro lllgl\r pareceres 
sobro as eleloões das provinclas que dão mais 
deputados á assemblêa, foi porque vlo que era 

· necessario completar quunto antlis o nutnero com 
que a camara deve oonstltulr;!:le. . . · . . 

Continuando, o orador decla.ra que se se quer 
-actftcaç~sptrl-to-s, a conciliaoão . dos 

ati mos, não se devem dirigir provocações como 
a que . lí\uçou o nobre deputado. Convém qu13 · 
este e o seu lado se lembrem . de que para pro· 
mov~~ a pacificação no pai~ niio bast~& que se 
oonclltem com o goveruo : nao . se · perswadlio de 
que pelo simples faoto d,o Sr. H.)norio aper~ar 
a mi'i.o f\ ·Um ou outro mlmstro e dizer-Nós somos 
amlguM-todos ft()i\o amigos uns dos outros. Não 
bastá a oonciliaoiio entre dous individuas para 
que c6asem no paiz .os it\teresses, as ambi'ções, 

. os odios e os ranuores. E' preciso nutr.ir uffia 
presump!Jão demasladá para alimentar SeiJlelhu'ilte · 
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crença. Os ministros são apenas stils, e a popu· . 
lação do Brazil conta ml\is de ch1co milhões de · 
i ndlviduos. · 

0 . Sn. FERNANDES 0HAVF.s : ,-Tem diminuid() 
· a rn' · · no te. 

O Sn. UnBANO:-Se querem R. eiJneillaçiio, con
ciliem-se cõmnosco. Mas, como é que havemos dà 
fazer conel~Rçiio, se noá_ropellem, nos insultão, · 

O Sn. NuNES MAcnAoo:-E tão cedo I •... 
O Sn. URBANO : - Lembrem-se de que acimn 

de . tudo para o bomen'l está a Sua dignidade;. e 
quo nós não nos huvllmos conciliar com homenl!l 
que nos insultiio e provocão só po~qufi alguns dos 

·ministros se concilido com elles. Entre as famílias 
meGnio nem sempre a conciliação dos cheft~s traz 
a de tód11 a familia, . . · · 

O Sn. WANDERLBY:-E,;tâ p&rdendo os melhores 
podaços da . discussão da resposta ó. falla do 

O · Sa. U.kBANo, discorrendo ainda sobr13 este 
ponto, conclue cjue a pncificação deve ser levantada 
na legislação, que · só ella é que ha de pro~uzir; 

que existe uo· imperh> provêm desse arbitrio illl
rr.itado, céga e insensato, que tem o governo de 

· mudar todas as posiÇões ofiloiaes sem re que iBS!> 

· atluuUar os cc. leglos intelrus. Quanto ao terceiro 
.. colleglo, estl\ que nada houve contra 1\ lei, pois 

é aun convlcoi\o que a lei marca para base do 
numero de . eleitores o numero dado nas eleições 
ilo 1844, nilo pôde tet· appllcaoi'l:o do Rio Grontle 
do Sul. Nota (}Ue o cidadão ndu póde ser obrigndo 
a obser\'IU as le\s ~or lnuucoilo, mas simplesmente 
por sua letra, e dtspolldo esta que as elelçõos de 

. 18-H servissem de base pari\ o nutnero de eleitores, 
essa base uão podia ser tomnda no Rio Grande, 
onde niio houve eleições nesse anno; 

Nilo entra na questão de se o indlvidtto nilo 
qualificado pôde ser eleitor: o seu parecer é t}Ue 
não : pois um dos quesitos para ser e\eltor é 
tesidir na pnrochla, a lato .é · o que se prova 
pela <tualltloacão, 

O que se ha liito sobre Pernambuco. Alagóas e 
de ará., niio veio ao ·conhecimento da com missão 
por documento algum, pnr isso não se ocoupou 
ella das observa oes ue a t~ste res elto se tem 
e o. 

· · donclue pedindo uma. PXpllcação ao nobre depu
tado o Sr. Fernandes Oba...-es, sobre o que disse 
âcerca do Sr. Pires da Motta : deseja saber se o 
nobre deputado presume que o no'Vo pre~hlente 
de Pernnmbuou vá perseguir aos amigos polltioos 
delle orador. · 

Chave!J, sustont11 que o documento apresentado 
állerca do Sr. Borges apenas prova a identidade· 
do nome, a não a da pessoa ; que o testeoü1nbo 
do Sr. Sayão é suspeito por set· este senhor parte 
no negocio ; e. crê que, se. ? Sr. Sayílo fosse 

' estavl\ em duvida, que não tia a certeza que .. 
houvesse· identid•1de dfl pessoa. · 

o. communlcado citad.o Jlélo orador não é 
' . ' uma. declaração, aimla não contet~tuda, de um 

amigo do St. Borges. 
. O Sn. F.&:RNANDI!:S duAvEs : - Esp~re alguns 

d1as. · 
· O SR. CALVET observa que quem affirma um 

facto é o obri~ario a proval·o ; que quando se 
denuncia. uma uregularidade, deve-se vir munido 
de todns as provas noôt~asarins; que é principio 
com~zinho 11Ueo direito não su.ccorre aos que si."\o 
.: egl1gentes : e estranha quo, ten•lo ·se concluldo 
ns alei ões ha tontos ntezes nito se tenha ainda 
prova o o (ucto que se all~ga. . 

Quanto· á segunda pEl.t~é do requerimento do . 
Sr. Sayão, crendo o orador que não é quesito 
indis eusavel para um cidadão ser eleitor o estar 
qua ca •), JU ga oc1oso emorar.sa em provar 
que o e~eltor de Jaguarão ·o estava. · 

Passando ao augmentu dos eleitores de Taqunry, 
pelo que julgôu o Sr. dhaves deve~· · se annullat 

t. { l ' •. 
na!)ual a . freguezia um· corpo de gunrdas na· 
ciona~:~s de 700. praças, era lato sufficiento para 11 
freg11ezla poder dar ll eleitores, pois de cada 4.0 
votantes úeve de haver um eleitor, segundo a 
regra estabelecida na lei. . · . · .· · · 
. O orador conclue repellindo a inslnnação do 
Sr. Fernandos Ohaves, quarido disse q_i'e bem 
sabia que a snrte da elelodo não se mudaya. por 

· · causa âa posi.;ão · e · das . relaç(jes -delle orador. 
donheco bem sua podoão, mnll. ha. de conservai-a 
patos mesmos · meios por que a ·ana foi ele~ado, 

s. l?anlo; e José Ferreira Souto, P.ela Ballla, ·. 
O Srt. · lo Sa:mun'AniO lê o parece1' da oommlasllll 

do poderes que Julga legar o diploma do 8r. 
Dr. Luiz Pedreira <lo Oottto Ferraz, daputado 
eleito pelo EtJplrito·Santo. · · 
Lê~se a segulnto emenda da commlaR«o de 

poderes ao seu parecer aobre r' eleloi;o do R\o 
de Janeiro: · 
. « A commiuilo do poderes ól!erece como emenda 

!\ 3• oonclusllo do sell parecer oonoérnente a\ elelollo 
da provlncla do Rio d11 Janeiro o sogutnte: 

« Quo se declaram . deputados pela provinolo . dó 
Riu de Janeiro os seguintes Sra., cujos diplomas 
forno presentes á commlsáão, ~ co~rorme 4 apu· 
rac:ão que se segue oonoluida até ao 5° supplente : 
to, Josô Marta da Silva Paranhos, 601 votos: 
2o, Thomaz Gomes dos Santos, 503; So, Joaquim . 
Vicente Torres·Hoinem• õ85: . 4o, João Manoel 
Pereira da Silva, 567 ; 5o, Mcmóel · José de Souza 

Muniz Bnrreto, 006 ; o, Francisco de Salles TorreS· · 
Homem, 5i0 ; So, José Augusto Gomes de Meneze.s, 
537 · 9o desembargador Paullno José Soares de 
Souza, G29 : 10, desembargador Eu1.eblo de Queiroz · 
Coutinho Mattoso da Oamara, 514. . 

. O ~R. FBRN~NoEs Ou~VES:-Os senhores é que · 
hão do persegu1r o novo presidente. 

· · « Fernalldo Sebastião Dl.as da MoUa, 512 ; .Joito 
Gomes Ribeiro de Av11llar, 510; João Antonio de 
Mtraruta, 486 ; José Ildefonso de Souza Ramos, 451; 
Joaquim José Teixeira; 481. · · · 
· « Sala daa oommlssões, 1° da Maio de 1848.
Silva Paranhos . .-J, Antao.-.Costa Pinto.» · · 

O SR. AoA.uXA remetté t\ mesa alguns docu
mentos sobre as eleiçõt~s da Parahybt\. 

o Sr. o" l"Vibt, em résposta ao St·. Furnandee o Sr. Tnq uo.11 rende homenagem ã cómmiesi'IQ 
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naquelle ponto do 1mpeno, ao ~esmo t~ropl) q~:te 
para ser eleitor QUvot!\nte é pr~ctso ter .rest.denCJa 
nesta oh naquelia paroch\a: e e desta ctrcum-;t~n-

. . . . ' . ' à COtiS6· 

lhos de recurso e lribunaes superiores do imperio. 
De passagem ·diz que nem a. lei manda subm~tter 
estes . nt-gocios â. camara, nem q':lündo sé .tr.atnssl:l 
da fazer uma \el a este· respel\.o a1m1nnl\ e\le 
orador a isto, afim de evitar eollflictos entre a 
camare. e os tribti.naes superiores do impetio~ 

Nota que com r~ziio a Hlust~e-cr)mmissào .ra
couheceu a regulandade das ele•çoas da. Bah1a : os deputndos por esta província f•lriio eleitus pala 
~rande maioria dos eleitores, pois antra .o ultimo 
d~putado e o primoiro supplento medêa a. grande 

. Disse o St'. Nunes Mtichl\do que verdadelramt~nte 
elle e seus companheiros não havliio ·passado 
por eloiçã<;~, .que haviii? · ~ido áccltimados pela 

o maior ou muôor numero de voto~ nada i~atlue · 
sobre a ~ompetãncia do juiz; mais vota.dos que 
ea~e havu!. em verdade sete, n)as nenhum destes 
detxava de eõtar pronunciado: assim o juiz que 
prealdio as eleillÕll~t era o competllntll, fossem quaes 
fossem os votos que tlves.se. 

A commissdo t11mbamtllz que, sendo mil e tantos 
votan~es, ape11as apparecêrão canto e tantos e 
por consequenoia muita gente doixou de toa:ar 
parta nas t~lel~ões. O orl\dor observa qM a {r~
guezla do PUão·~rcado tem sessenta o tantas 
le~uas de extensao, e que, não havendo. pena 
algum~ para_ os que oi\? concorrem t\s elefçõas 
prlmar1as, nao é de adnnrar que cotnpareção tilo 
pollaos votantes, o que sempre suucede nas fte-
guezias do interioi'. · 
. A oommissão pondera a falta de ordeoo publica 

· naquella termo ; mas o orad<ll.' [az . ver que no 
tempo das eleições bavia ó ~ais completo socego, 
e ue as · desordens só ah1 a paracérão mutto 

8!!0ls. · 
E •. ap~iada e . a~tra em discussão uma emenda . 

do Sr. F tanoa Leste para que se discuta con.\un
ctamonte oom os outros o plU'eoer sobre a eleloilo · 
do Esp\rito.Santo. · 

O Sa. lo SEàaETARIO lê o parecer da oommissiio 
de podereg, julgando validas as eleições dos se-
gllhttes senhores ; · · 

Pai'A:-:-}l..,~rreira Penna, . Ttinrolro Aranha. 
· Cearé:-Peixoto de Alencar, Pamplona, Bt·azll, 
Ayrea, Barros, S14bola. 

. Peroambuco~-O~nh~ À.zevaLlo, Rego Monteiro, 
Faria, Netto, Vilella Tavarés, Arruda Camara. 

Oahia:~Ramoa, Souto. . .. . 
Este par~t:er, a reque_ritnento d{) 'Sr: Wanderley, 

entra Hrn dtscnssiio conJunctament·~ com os outros. 
. . . 

deputü•lo qne acabou dtJ administrá!' á proviu..:ia 
da. Bahia não .tnitlistra.~s~ os Mées~atios esda· 
recimentos para elle po•ler com segUt'>lllÇil arnittir . . n 
em qlJ.e liou\"e ullla qulllificaçiio monstruosa que 
exce•ieu de muito o limite a que devia .ser cir
curnHcritJta. Na1.ueHa cidatte . deimümbroU.·se parte 

. de uma freguezia para fnrtnar outra, que é a 
cAleberrims. TI1pera, que deu o dobro de eleitores 
qu~ ·\ava a fteguezil\ u1ài. Entenúe que como 
os .Srs. d~putados !!leito~ pela provincea da Bahia 
proclamão que a eleição da sua província é aquell~ 
em que houve libl)rdude de volo eUJ toda sua 
ext~u~llo, é pr11ci8o qua factos apparêÇãt> que 
obnl'!;lllll\\ e.~l!.\!.1! t!.~n.U.<m~~ \\ ·?t(lVa.t qu.~ tu.•\ o q\l.t\D.to 
dtzeru é uma realidade. Per u.nta·se, supprimido 
o co lr;io da 011chC1éll'a, não ar ts o cow a guem 
que }}olje é consldurado como depulado, · saia a 
dê . entrada na camara a. outro 't A camara deve 
ser muito escru u.losa n11 indaga.çi\o do direito da 
ca a um, porque rtlrO ser1n, por ;,xemp o, a e 
que pudesse sahir daputado pela provinda dà 
Bahia, nfio mare~endo as boas gi'noas de certos 
regulo a de aldâa. Observa que a fregut!zia do Sa· 
ru . en a pl t o · \ · , 

entretanto que a freguezia da Tt\l>era, que é o 
que seu nome indica, di.\ 53 I. O collegio · da 
Ga.ehoeira. emfim d!t. ma.ior numero de elt>itortis do 
.Que toda a pr.~vincia do Rio Grande do Sul I I 

Quauto aó collegio de Nazaretb, apresenta o 
facto de ter a freguezla de.s~ Miguel qualUlcad~ 
800 e tantas pessoas e dado 15 eleltoras emlugar 
de 7. Pergu.nta.·t!.~, <l~ scauhor~..a. qM t.t\nto elamio 
contra o espirito depur~dor qllererào por ventura 
qua se contetllpll:ltn os collegios da Ol:lchoeira 
e .Nazareth , dt:ptuando indi!iduos que devem 

commissào de l)oderéa· entrasse novam.:mte no 
conhecimento da eleiçiio da Bahia, . e averiguasse 
se, supprimidQs os collegios da Oaohoeit·a e de . 

reputiio deputados por esss proviucia devem ser 
t!Xcluidos, entrando outros para a camarn: porq_ue 
entende que não se póda adtnittir esses senhores 
sem entrsr ·se no oonhocimenlo. da validade dos 
coU.egiol\\ éloitt>ti\~S. . . . · . . . 

o Sr. I'-t:iouru Muga.lhães, apoiando o 
parecer da commis11ãu, eoutasta. .que foqse rtoglllat 
a q ualiftcaodo feita pelo j ulz de paz que presidi o 
ã eleição do c~>llegio do Plliio Arcado. i1ào t-.Ó por 
to.~r vl)tado em . o\tn~o \uga.r, como pllr . à& ~chnr. 
Pronunciado; obstlrvando que o St·. TaqutJà, que 
dtsse que esse.Juiz de paz .não se acuava pro· 
nunciado; é o pt'oprlo que comminott uma stmtenoa 
condttmntüorla ooutl'a tllla. 

o àtB.d\lr PI\S'lU\ depo\s a responder ao Sr. José 
·do Assis, o corrobora os argumentr)s apresontados 
no seu primeiro discurso. 

o Sr. Ferraz esperava da leatdnde do Sr. 
.Joaé de Assis que se apreseutasse na casa m~u~~o 

para não servir de éoho A vozes de a1guin can
didato. Saba·sé que eUl todos os teutpos aquálles 
-que rtão tiverão favoravel rmmltado ua eleição 
aoausão seus oo•têliglonarios de trniQão, ou tratão 
da ~nm1tlM' a eleição. Não acha pos\\ive~ que um 
candidato .qua não á elt1ito soffra de bl.)m grado 
a sua derrota, e é esta a rnzilo por que o Sr. 
Assis tem somente lnforma~õas ·sobre a eleloilo 
de certos lugares, quu favorecem ·a entrada de 
àlgttem para a uamara. . .· 

. Deolara que toda a qualiticlliJàO !IUll der o dlroito 
·de votar ao maior numero de oldadãos serA aquella 
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que adoptar.á sel!lpre porque desej~ q_ue ·a maior 
parte dos ctdadaos gozem desse du·etto. 

o SR. Jn!li.: DE Assi~:-Bello princil;lío · pat·a a 
quadra actual I 

R, 1 &RRAZ . . . 
se as quulidad(lS forão feitas em devida -fôrma 
siio . os recursos aos. tribunnes compfltentes: tendo 
sido . feitas as qualificações da freguozia da Ca~ 
cboeira, e não tendo. havido ree.llr · · · -
de um tribunal competente, niio pólle-se atacar . o 
numero do eleitores que. apresenta. · · . · · 

Pede ao. nobre deputado pelo Ceará que mostrt'l . 
onde ba e\~\~õe$ que lnais estej1\0 de ~ccordo 

. com a liberdade dQ voto do que na Bahta ? .No 
.Brazil quem . faz as eleilji)es é o governo, mas 
na provincia ·da . Bahia · B~JSilll . não acontece. 
St>gundo os calculo~ d? nobre dfl~U tadtl pAio 

. Ct~at·à, devem ser exclutdo~ os Sra . . S~?uto, Tos I. i\ 
e. Aprigio. que re pt·esen,lno a mat~na da ~ro• 
v meia, para entrarem os Srs. Marcelhuo de Bnto, · 

u tudo uauto o nt1bre · 
deputado ·p&lo Ceará declarou, a respeito.da a u\, 
se acha eacripto, traçado por lel.rn da certo can-
didato que so.flreu derrota. . 

n wúa c:i ·orador or estar · 
ha muito tempo fom . dà min a pt·o\'wcul, on e 
é filho, por certo . prof~re estas couaas contra a 
po ulação da cidade da Cachoeira. O nobre depu· . 
' iz . do llr a sua . àccusaçã.o tiio ror~e lem· 

brando-se dos servJços pres a• os pores a pop liQa 
. em <litreren.tes épo~;:as, mas sobre este serviço ainda 
ha uma cousa · maior, e é o aspil'ito . pu Mico que 
alli existe. (Apoiados.) Se em alguma parte da pro
Yincia da Bahia .:xlste espirito publico, é na cidade 
da Oachoel.ra. (Jpoiad~·) Alli, S~.presidente, quando 

Cachoeira; Tapéra e N'nzareth, e ·.observa que, . 
emquanto não fó.r demonstrado por documentos 
que houve ex.cesso na qualifica•;ito, . não se . pMe 
em boa raziio annullar oollegios que procedêrão 
corn toda a r~gul~ridaile. 

' · 
votação. 

· . Approvão -sà a;; conclti~ões de todos os pareceres 
da. conirniasà•l, senJ.o em seguitl11 a cutla vohção 

os depubdos · pelo Sr. presidente os 
senhores mencionado.; nus mesmos pareceres. · . 
· . Acbandu•se sobre a mesa o \}areeer da ·segunda · 
comm issão de potlet·ef1 ap l)rovando a eleição dos 
membros da prípteira, · é prorogaua a sessão para 
ser lido; a eutra~·to em dtscussáo, e sendo appro· • . 
vai.lo, sito declaradoS ueput!ldOs OS membros .i.a. 
di.ta. commissão. 

O SR. PaEstoENTE doclara que eRtando verift~ 
cada ~ JegaliJade Jos podares da !iUfficienta numero 
de msmbr~1s .tla. . caman para poder ·abrir-i! e · a 
a!leembléa .gen&l, ·vai lll~ild.àr ofticiar ao go\·urno . . 

commlssão tie · 

qualquer mdlviduo e pers~gutdo, ncbl\ g'larlda e 
proteoção: alli um ·moço de instrucçiiCI, um moço rle . Qltava ses84o prepn~a-&orla em ~ de Jlalu 
esperanças e de talentt'ls, ainda que ·nü.o tenha 
relaçõas de faolilla numerosa, ainda q11e mio · ·. i>RESIDENCIA. no sl\. ~ oiA.s nE CARVALHO .· 
teuhQ. a grande molll hoje do mundo, o dinheíN,. 
apresenta-se e obtáoi seus sliffragios. (Apoiados.) A's 10 hora~ e 40 mlotttos da in~nbii abre --se a 

~~~~~a~o~~a~t,j.~e~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~-•sa~-~~.~lkê~-~~~·~e~a~p~p•re~v~a•~aadada ank~de~o. 
a populaçiioi é o ialento e e. virtude. 

. d EXPEPlENTE O Sa. i\ssis:-A prova é o nobre . eputado. 

O Sa. FESRAZ: SiBl: nóiHOOo8,---~~f-:-:"~.n.l~+~~3ih---l4~~~.ruc;I---I.E~I--S.lllglllllltfl.!UIUWlli2fL. _rudoL __ 
num~rosa, · e ·sem dinheiro, l\OB apresent.ê.mos . Sr. ministro do imperio: 
como os que o têm, e !umt)s eleitos pCir uma 1. o Transmittinuo o otlicio do presidente do 
granda votação. Isto prova que ulli se pro~ege o Mnra.ubão com as authett. ticas das actas da eleição 
laleuto e a vh·i.ude, porque, Sr. pr~sideuto, como · primat'in,-A' 1• commissão Jé podoreil. - · 
um .nobre deputado peh~ mluba pro-ç-lncia disse . 2,o Remetterido a seg11;1da "fia da acta . da 
houtum, n Bahia· ropelle totla e qualquer impusi• apuração geral dos votos para doue deputados 
Çdo do governo piu·a cnutildtitus_. (Apoiados.) pela. provinui,, do Pil\uby-.-0 mesmo destino. 
Isto é prova de . que na B11bla lla liberdade · de · 3,o · Euvlnnúo unta rel~Qito perteuocn~e é. olE)\QãO 
voto, e que a deputação da Bnhia ó a expressão da tlous dtputados pal11 provmci11 do Oearé.- O 

. da vontade da . provinoia. . . . . . . . lncsmo de~iino. . . . . . . . . ·. . .. 
O orador conclue louvaudo a c.ornmissão pela 4,o Traúsmlttintlo as cópias aut!lenticas das 

. maneH·a por que . t~U\ prucedidt), sentindo s6mente .· aclas da eleil;tto set~undarlll a qtle Ae pro~ed_eu .nos 
que oilo tivesse aprosentRdo \lm pnrecer dotlnltlvo. collegios dt:~ Oflxias, VlnnnB, Itaphmru ·Mertm, 
sobro a deiçlio tla.Purahyba. Obap1da e J?a.s~os-Bvns, ua proviuoia do Maranhão. 

Vai á couuniss!lo. de poderes o diplôma do Sr. -0 mesmo destino. . · 
Dr. Teixeiru, deputado eleito por Sergipe. 5,o R~mettend\l ó officlo do nresideute do C~a1·1\ 

Vai à mesma comulisst1o o offiuio do Sr. St\, com duas cópias das aotasdn e1ellião prim:~ria.-0 
partici,..umdo que por htcommodo da saudá não . · mesuw destini>. . . . . ·· · . 
póde comparecer. • 6~. ·Transmittindo um Qffiuio da c~tnau . tnunl-

{ d · elxa de cl ai da oa ital da proYincia . de "" Sergipe que 
fallar n ret~peito da11 e\eil)ões da Bàhia, e o ctúe vai 1\complm a a 1\t\ en tca . 
dizer é tanto mais hnparcial sobre o oollegto da a que se prooodou ua di~a provinow,- O mesmo 

. Oaclwetra, qUil\\tO, se ÍOl:lS6 consultar o seu inte- destino.. . . . . 
rest:u pessoal, desej11rla que (Ol!S6 annullttdó~ · 1,o R~matteodo o offlolo do presidente ~a pro- · 
porque am todas as vuta~õea tem tido muito vin.cta do Pará aclltnpaulundo as autlJ.entlcas das 
poucos votos naquelle collt>gio. Acl.la porém iítjusto aotas da .Aleloão pa·itnarla.-0 mesmo de.stlno. ·. 
o querer fa~lar·se nelle, quando niio h a pl'(IVil a; o . Participando que s. 1\'!. o. Imperador de· . 
sutnoieute .de que o numero de eleitores~ excessivo. signnra o dia 2 do corr&nte, pell\ uma hora da 
Para ainda mais fa~~r sentir a sua imparcialidade . tarda, para receber no paço da aidude,a deput"oão 
nesta quoslã<l, a.dvarte que, annull11do este oollegto, · do que trat11 o offiolo desta camnr". ~Faca a oamara 
tem de tonuu: asseuto na oalliara u.m s~u 11tnlgv e inteirada. . · . • 
uom{ladre.· · {),o Commuuloanllo 'lllà S. M. o lmperadór flol\ra 

Q orador passa a. duteuder . as ololções da Inteirado do otnolo desta <llitnãra; acompanhado de 
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uma relação dos Srs. députndos, em numero .sum
clente para que e lia po:~s~ comuçar os seus tra·· 
balhos . ..;_Fic'l à daniara intairudu. . . 
... 10. Ptutici parido que uo dia 3 tln corren tu, pt!lus 
lO hons dll m<mhii, se h a de celebrar na cape lia · . . . , . . . 

I 

blJ,l R parllcipaçllO de ter f:tllecido sua irmii, 
mulhor do Dr. Carlos Càrueiro de Campos . ~ 
Mamlolt·so tl r.~annjl\r o Sr. deputndo~ . 

Igual P!?.l'ticitlltçiin de não poder comparecer faz o 
Sr: u~putado Frederico Carneiro de Oampos, que 
tem o mesmo dAstino. · · · 

São remeltillos á ta commissão de poderes: 
Oi! diplon'!U3 do>~ Sr!!. pAsembargallM Tdxf!ira, 

depntn.dti el•·ito por Pernnmbuco, e Pereira . V as· 
conct)llüs,. P-leito l}or. Minas-Gernes; e maiH us 
diplomas d9s Srs. Chichorro e Onrvalho dA :Meu· . 
don a d!1 uta<.los eleito!! · t 
representações sob~e . n~ eltlÍÇÕPH dti Sergipe! 
de varios habitantes dil villa tlo Saula Luzis ; 
2•; dO j ulz · dfl paz da me!:ltna Vill!l f1 UO presidi O 
as eleições ; 3• da oamara munici nl d · · · 

a ayan n a ; a, a camuru muuicipahla villa d•\ 
E<~lancil\. · · · . · · 

Vão é . me~tlln c(lmmi~slio os d.Ócumantós sobre 
o .Brejo de Arêa na Parabyba; Utl (~mio 8 re· 

da villa de Trahir:1s ; que se ordene ao. governo 
que mande proceder a nova eleição. · · · 

ct E ·não tendo sido presentes á cómmlsaiio ns 
cópias das actas tias eleições primarias das paro· 
chias desta prov.incill, que se . recommende ao 

. . e s rec ame com urgencta para serem 
presHnto!:l á camara. » · · ·. 

· · <( .E porque a freguezia da cidade de Nossa . 
Sanbora da Gra~a do Rio de S ... Francisco deu 13 

· . · . · ivo se compon de 16 
que uaaninlf!lllente votát•ão no Sr. · Dr. Joaquim 
Augusto do. Livramento; ó a. commi&sno de parecer 
qne sejão declarados nullos aquelles 13 collegios, 
que s~ proceda na respl:'ctiva ~reguezia a nova 
eléiçãó, declarllndo-se validos os miiis . eleitores 
da mesma província., e IJlle Séja reconhecido 
deputado o Sr. Dr. Joaquitn Augusto do Liv.ra· 
ulettto. )l . · .· . 

« 1. o Que. se declare \'ali ela a eleição tia pro
víncia do Rio Grande do Norte o se proclame 
deputado o Sr! Casimir~ José de Moraes Sat· 

c1 2.o Que ;;o declarem legitimas os el~ltores da 
provinci:l e sejão tinnullados os que f1>rão faltos 
em Angicos. . · · · 

(( , O 

authenth:~ts das eleições parochias. D . 

.. Entrou em discus~iio o parecer da mesma com• 
missão sobre a elelçãó da província da P arabyb1L, 

l .• ·· 1 · · • 1zar o . pscano · a n •> eom. 214, Benedicto 
. • pe a oruem, 11 pa avra ao · Br. Marinho~ tlita· · Mtlri}Ues da Silva Acanita coni 1{)0, Nicoll\o Ro· 
info.rmt\ que a de1>utação nomeada para ir saber tlrigues dos .Santos Franca Lelle com 171, . e 
o lha, hora o lnl{ar da abertura da asaemblêa . Joã o 0Jélbu Bastos, com 165 • e supplentes .os . 
"ei.al l~islatiY.a.~_C!>.l .. admlttida . no paço ... com . al:l - '-Srs·;-·Graciano-Adolpho--Oava\ctintt-·de-Albuquerque-·-
or~~tall adel-1 do estylo, e que S. M. o Imperador com 151. e Antonio Manoel de Aragão e Mello 

dlgnou·so rellpondor que a .abertura da assombléa eom 96. . · · · · · . 
!{oral leRlslatiVI\ terá lugar amanhã á uma hora « B.o Que. estando J'A recoube.cidos e 'Jeolarados 
da tardo nl) pnco do se1u1llo. · d t 

A resposta ó recoulda com . muito especial t!pU ado~ pela provincia da Parabyba os Sra• 
.. ·' Oarnoiro de Oat\.ll)os . A França Leite, seJ·Ii tambem . 

a,.,rauo · · .... · · u I d t l B d' M S 
l::lt\o . llt\tls varllls . pareot~ros da commlssiio dtl eo ara o a o ::>r. . eue teto arques da ilva 

pndet'O!i . . .. . Acauãa. e o SI·. Jono Coelho BllsLos, se ror 
Sdo apllrovados setn tllscussão os pareceresda . appa·ovaJo ll p:\recer da commlssão , . devútldQ 

ovmtnlssão, l}Utl ·Rchão conformes 08 diplo•nas Ltunl>em ser coneldertLdll como susplente e lotnar . 
. doR Srs: . . · 

0
ass+·n\to oti Sr .. Graclano Adolpho a Albuquerque 

Ohiohorro'da Gamai 'Manoel Ignacio de Carvalho l\VQ can • Vtel.> ter officiado . é camnta o Sr • 
. Mendon~aJ Jonquim 'l'eh.éirn Peixoto, deputados .Feliza1·do Tosóano de Brito, participando quo não 

por ;purnam buco i . · .. . ·. . vem toma•· ptarte ·na sessão deste nn no. >> 
D10g,, Pereira · t\e Vasconcell(ls, segnndo sup- • O Sl\. GnAclAr;;o, det1ejaudo que n camora sobre 

pleu~e por .Minas, chamado em lugar do Sr. qnestt\o tão melmdroea n.ào tome Utn voto rer.1· · 
• · fi rn se ra ar " 

S1lo igualmente appr~vadas sen\ debate as con· uu\ledu d~pol8 du ella se achar eonstltuhla, lm· 
cllll:!Ões dos pareceres sobre as eleições dtt Goyaz . prlmlodo·so e11tretanto o purHoer. 
8nnt11 Oathnrina e Rio Grunde do do :N"ortl' · qu~ O adiamento é &!IOlado, o entra em discussão~ 
t.l\zem assim t · ' o Sr. 1\lurlntau eo~tahtemndo 11Ue posto hajl\ 

u l .õ Que se declarem regulares a~ eleições dos l'}t\estl\o sobre quol doK doua •enhlirea devo ser 
oolleglo!l~ ~obre 01:1 qnaes nanh.uma observai;ilo fez a ouusltlerallo <iomó th1pllllldo

0 
o como enpplct1te ao 

commlssao, e emcotl~;equeucJa: . . . . o Sr : Gtuolano, Bll o Br. uolho Bailtoa, amhoe 
« 2 .. o Q.uo . se recC1IlheÇa e proclame deputatlos Mo de ter ~.sKanto na éatuatal poli que um doe 

pela. provmc1m da GnY.u os Srs . Joaquim Ignuolo d.eputado~ po1· aquellil priwlno a oall hnj.)olllbl· 
Ramalho e E8levt\o R1balro de Rel'.ende: . · htado do comparecer, entende quó a oam"'" p6Lio 

vota~ sobn a purte do parooor l)tto q11ti' cfuó 
« :.1. o Que se declare nu lia .a eleição dos eleitora~ co ntmuo a ter assento Oã ohail o l:lr, Ooo h o 
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B~stos, e o. Sr. Grliclano, deixando para depois 
a deciaiio · sobre qual destes senhores deve . ser 
considerado dei:>Utád~. .. . 

Offai:ééa emenda VIeste sentido. 

ser envolvida com a dos Sra. Gráciano e' Ooelho 
Bastos, e que portanto dl:lve. · ser separadamente 
discutida. · · 

Quanto ao adiamento proposto, julga-o desne-. 
ce~sario. · ' 

o Sr. oarnelro de OaJD.pos apola o adia
mento afim •la ·que haja tempo .J;larll serem E~xami· 
nado!! os papeis. . Jtt!ga muito Justo que se. t_rate 
separadalnente da eletçfio do Sr. Acauaa, pots que 
ella nenhuma duvida offerece. . · 

Dá o seu apoi~ a. emenda do Sr. Marinho, 

na freguezia da Mpital , .se olla não foi ahi 
fuita. · . 

cc 2,o Qtte, niio computa-:Ios os votos dos cha· 
mados . collegios, que em duplicata h11Uverão nos 
circulos e · , · 
cipe Imperial, e. q11e a ec~mmissão annulla, e foitn 
a somma dos votos qos 12 collegios el•Jitoraes 
êujn logitlmidade foi dem,)nstr:\dll, pensa 11 com: 
missão ue a a.cta da ultima a t - · 

· camara muntcipa de ·O eiras acha-se regufar , 
devet_tdo ser declarados depu~ados pela provincia 
do P1a..nhy os Srs. Dr. Antonto B)rges L•1nl Cas. 
tello Bl'anco e Dr. Marcos Antonit) de Maciido.11 

o Sr. 'Nunes M:acha.do dandll á emenda <> 
sentido de resirictiva do adiamento, pois que propõe 
que o parécer .tique . adiado, menos na parte 
rela.tiva no Sr. Acattãa, nenhuma irreg..:..laridade 
descobro em que ella seja nceltt4. . o Sr. Nun.es Ma.i.chudo niio acha razão 

O Sa. PRESIDENTE responde que a . emenda que no Sr. Pereira da Silva ein peopõr o adiamento. 
se acha n.a mesa, po. derà. conter o que diz o ~r. lia verdade~ tão palpavels e Lào salie.ntes que 
Nuneil Machado na. idea, lliàs não na· fõrina. · · uma · vez descobertai torntt-se · ociosa tOda e 

qualquer invastigacão; é este o .CilSO que se dâ 
O Sa. NuN~s MACHADO, â vista desta deola- a respeito das eleições do Pinuh , .E' verdade 

.. , , · · · .. , · ' . , que Rppare~e•n qua· ro tp o•nas, não mandados 
para quo o ndtamento seja · approvado. menos pel•• cnlnara municipal, mas por. du&R turmns de 
na . parte que complica com o reconheciment.ü cam>1ristas, uma das quaes confess•Ju que tinha 
do Sr~ Aca.utia como deputado pela provincla da procedido illegalmente. &ite ftlcto basta ara se 

• . . . . , a c m ssao es va ma s que 1a . 
.. Estando findo o t~mpo da sessão, o Sr.~ prasi· . it~da para dar o stlu p11recer, porque, o que 
dente adverte que nao póde continuar a dtscn<tsà•J . mars . podem provar .oi:! . documentos, quando O::J 
sem que a sessão seja prorogat.la. proprios que remettêrão dous dos quatro diploma'i, 

d o .. ê~_: a~tg~_gl:l _M~ÇJ!'ARCI . .. Propõe. il prorogaçãa .nté - .. ~~01:~~0 â~e~~~Y3~~!.?g~~~~~~~~eeo~rtcamaraJ:· or eotsno os pareceres que e!ltdo eolire a mesa . · . , .·. . · . . 
A ptorogação ê approvada 8.,m discussão. · i~ducçlio, t•preN•!n•Atldo ·~:~e provas lnthreclaR, .. lré. 
Oontinúa a disoussno tntorrontplda. · · . amda, pelo que ~tlm ouvt,to, que os próprios 

· · · . · . ·. ' senhoras que forao mimost~ados com os outros 
o Sr. Taquos proounola·Ae R f~Avor do adia · dous diplomas tinbiio t 'tl convicção da 'stta il-

~ento cout a. subomendl\ proposta ~elo Sr. Nunes legitimidade. que llanhum daHo~ se apr11sontou. 
Maobarto. Tem desejo de votar a favor da. emen· · S U · . · 
da que propõe a conserVBQào dos· Srs. Gi'Rclàno o. ~· PEREIRA. l>.\ Sxr..vA :.- . . m está dtlente em 
e Ooelbo Bastos na cama1·a ante!J de se dl!cldir PtUIZ, nem a doença .mtlrece ptedade I 
a qllesti\o sobre qutll delles deve ser con:,~hieràdo O Sa. NUNES M.lCHADO :-Se tivessem conflanQa 
suppllmte ; mas aoha·se tlmbarliçado por · não nos seu~ diplumtis, eu estou cedo de t~Ue terhio 
sabe~ se i!JtO vai de. encontro ao reg\mento da é!.lSl\, vindo, po~qua ~it!ls muito se hot1rarião da repre· 
DeseJa ser esclarectdo a este respeito. · l:lent11r o seu pa1z nesta casa. 

Julgada a mataria discutida, é opprovad~ .o o Sn. MARINHO:~ Todos os braziteiroe. 
adiamento com as emendas dos Srs. Nunet~ Ma-
chado e Marinho• · · O Su. NuNEs MACHAM : - Ooncordo : e se ellea . an O em . ISCUS9 O . O pQl'eCer1 na parte n~o Vl9t~O • pOrque EIS QVRO CORVSUO OA 9 que 
relnttva ao Sr. Acauàa é approvado nesta parte, nao podla.o. com taes dl1-1.lomas ter assento. 
li este tJeohor reconhecido · como deputado pela Vota, pms, contre. o adtamento. . . . 
Parahyba do Norte;. · . · O Sn. MARINHO reforça as razões aprMentadal!l 

O Sa. PRESIDENTE proclamá tambem como de· pelo Sr. Pereira da Silva" favor do . ad~nmento. 
putado pela mesma provhtcia os Srs .. Ooelho o Sr. OaAtello Branco oppo{l·Se ao 
Bastos e Gt·aclano. · adiamento. convencido i.le que a razão porque 

Entra em disoussiio o parecer da. colllmissão clle fot proposto nfio ê bastantemente sollda pàra 
relativo á e.leloão do Piauby, . cuja oouclusiio é que · seja . approvada, não quanto á a.bunda.ncia 
como segue : · · de doouruentutl que existem na casa, .e que amda 

« l.o Que sejão julgados legitimo!! os. eleitores niio forão examiuad~"'· porqua !{ronde. parte d~elles, . 
da p. rovinola do Piauhy, offictando·se ao governo ou quasi todos,. fori\O. presentes â com~lssao, e 
par ~A naandar . proceder t\ eletoão de eleitores por alia examln~Ados oom baatant~ eHcrupulo, e 
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O Sn. P.il:ã.SIR.t .UA Sl~V.Á. :-Basta haver quatro · 

O Sn. CA.sTELLn BRANCO mostra aue esta cir
cumstancia !<O exp\icB da maneira a mais SÍmple~ 
do mundo. Uma das camnr11s que deu dous di
plomas foi suspensa, e por consequencia não podia 
funccionnr sem que pelos ll'.eím; Iegaes . enttagse 
de novo no exercicio .de suas funcçõP.s; logo, são 
muitos todos os actos 11or ella praticl!dos em(juanto 
esteve susvensa, e entra no uumQro destes 11ctos 
a· expedição destes dous diplomas, tanto que o 
orador ha de requerer Quo elles se remettào ao 
podllr competente para qu9 sejão responsabílisados 

UM Sn. DEPU.l'ADO :...;.A camarà foi suspensa 
posteriorrnonLe. . . · 

O. Sa .. 0ASTELL.· fl BiAN(Jtl :- A suspensã11 foi 
multo anterior ao dia da a~provação. · . 

o Sr. Pel."elru. d.~ Silva insiste na necessi-
dade. Jo adiamtJnto. · · 

O Sr. F'ranQa Lolte vota Cóhtra o adià
. manto, porque desbja que se trate dllsta questão 
emquanto podem est11r presentes aqut~lles que 
estli.O am circumsto.neias de melhor a esclarecer. 

o sr. 'Taques: ·sustenta o adiamentc), rllfor
çaodo os arguwentos apresentatloil pelo Sr. Pereira 
da Silvs. Não lhe parece ser tomariha a urgencia 
da decisão. desta questão que seja intlispensaval 

· O Sr. "V'Vand.~rley julga-se 6brig11d0 a 
apresentar nlgumnlfl consideroções á casa, para 
que se vejá que nüo é por méro · cApricho, nem 
para obstar á entrada dos Srs; . deptiLad(IS pelo 
Piauhy que uso. do diroi~o d•.' tomar parte ua 
discussão. Ao contrario, tem s~mpathia e amizade · 
com um desses senhores, e ~ por isso mesmo 
que deseja que seus diplomas RtJIHlt'oção escoimados 

. de. todo e qunlqutn· vicio, e que t•>das as arguições 
ue se faz · - · 

. calumnlosas, e sem o menor .ruudan1ento. 
A· leitura do pnrecer da commissão o · pôz nn 

maior du\lida: e sómente po1· ella niio podia o 
orador votar e.m consr.ieneià ela le :\lidada dos 

1p ornas. a actos íncontestaveis que dl'Xlótão 
vicibs em .alguns collogios. Ournpre examinal.-os. 
Além disto appr\recem quatro diplomas. Vardilde 
é que se disse que dous desses diplomas forão 

·rruli1dn.dos por u1nll camarà illegal ~ mas á questão 
n.ii.o é esta, a questão é se os . votos dados a taes 
e taes senhüres, são ou não legaes. Se os voto;; 
me11cinn a tios na a.ct[l. gera\ apurada pela cama r a. 
illegAl forem justarMnte R expressão da vontade 
da província do Piauhy. devem ser reconhecidos 
depUt!idOs os .Srs. Souza :Marti.ns e Zacharias, 
embora os diplomas dos Srs. Oastello Bn,nco e 

. - . •. . . p 

uma camara cotnpetente. Ora, não se pôde entrar 
no exame da legalidade dos votos sem se conhecer 
dos collegios em que houve dt\plicat:l • que \'enha 
influir na deputação, e daquellP.G que SiiO erguidos 
de dareril maior numoro de · eleitores do que 
permitta a lei ; e para is~o julga neoessario que 
sa approvo o adiamento, visto que a commissão 
declara rtue não sabe s.e houve excesso no numero 
de eleitores, quando aliás o podia ter examinado 
ê. .vis la de documentos que existem na casa. · 

. Julgada a mataria discutida, é · rejeitado o 
adiamento, e Otn. seguida appro.vado o parecer sem 
discussão. . . 

Em · cúnsêquencia desta decisão, o Sr. presi
d~ute proclamá deputados pola ptovinci~\ do 
Macedo~ · ·- . 

O .SR. PaEBIDRNTE convida aos Stà. depll.iados 
para que és 10 horas dq dia seguh1te vão assistir 
á. missa. · do Espirito Santo, e á uma hora . se 
ach6m no senado para 1\ abertura da assembléa 
geral. 

· Levanta·Sil a seasüo ás quatro horas e meia da 
tardll. 
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SESSlO IMPERIAL DA ABERTURA 
DA. 

EM 3 .DE MAXO .DE l.S4S 

PREtJIDENCIA DO SR. BARÃO DE MONTE-SANTO 

Ao. melo . dia, reunidos os Srs. senadores e · 
dE<putados, são nomeados parn a deputação que . . . . ' " . . ... 
putados Nunf's Machado, SaboiR, Lopes Netto, 
Cerquelra Leite, Carneiro .de Oamp?s, . Meirelles, 
Faria, Torres·Homem, Marmho, Job1m, Férnandes 
Chaves; Gomes dos Santos, Pompllu, Pedreirtl 
Teixeira Peixoto, Coelho · Bastos; Angelo Ramos, 
Aprigio, Taqnes, Ferreira França, Aranha, Fer· 
nandes de Bnrros, França Leite e Gól's: o os 
Srs. senadores Carneiro Leiio; vise01ide de Olinda, 
Cunha Vasconcellos, visconde de Munto·Alegre, 
Vergueiro, viscondo de Congonhas, Monteiro de 
Barros, Lopes Gama, visconde de Allrantes, Lhnpo 
de Abreu, Paula e Souza e Aureliano. . · 

.. , Para !L deputação que tem de receber a S. -M .. a 
Imperatriz siio . nomeados os Srs. deputados Al· 
l'uquerq ue Mello, Godoy, Souza França e Peixoto 

e -Mello Mattos. 
· A um_a hora o vinte minutos, annunciando·se a 
chegada de Suas Magestades, sabem as deputações 
a fisperal ·ol! à porta do edifieio. · . · 

S. M. o Imperador, revestido de todos os 
attributos dà realeza, é. r~~cebido na sala pelo 
Sr. presidente e secretarias, os qnaos, unidos 1\ 
doputnvão, ar.ompallhiio o m11smo augusto senhor 
ató o tbrono. Sua: MRRestado · t:)ma assento, o 
manda . Jllbm~m·se os Srs. senadures e depu· 
lados. · 

S. M. u Imperatriz é acnmpanliada pela depu· 
tuçiio até a tribuna que lhe e reser\·acta à dlre~ta 
do throi1o i na tribuna .da esquerda nchi'io·se os 
membros do corpo diplomatico . . . . 

S. M. o Imperador, tendo-a recebido das rniios 
o • 1scott e e aca 1 , pres1 en e o conse 10 

de ministros, lê a seguinte falia: 

«Augustos e dignlssimos senhm·es !'apresentantes 
da nação. · .. 

« E' chegada a época sempre esperançosa de 
vossa reunião, e eu me teHcito ao ver em torno 
de mim OS . repreHilntanteS da DaQao, CUjas lUZO!\ 
e expElriencla promeitem os maiores beneficios à 
causa da civillsaçtio e da ordem, e (l prosperidade 
do lmperio. · · · 

« Tanho pr~cur~do cultivar relações de poz e 

. ainda ni\o eslà dellnttiv~mante tllrminada, e os 
lntere~ses dos meus subditos conliriuão n ser 
gravemente prP.jUdioados po1· uma luta tão d tísns· 
trosa como ·prolongada. Faço pela pacitloação dils 
du11s republlt~as os mais · sinueros votos: alies 
e~tiio de.ncc0rct0 com o intaresse que deve lua· 
pu·ar·nos a independencia do Estado Oriental do 
li1ruguay, 

TOl«o 1 

<I Satlsftlzendo os desejo& que vos tenho ma· 
nift!s.t.~do, percorri n~ principio d.este anno ~lHuns 

. I 

observei com satisfação o desenvolvimento de sua 
industria e riqueza, sendo·me em extremo gratos 
os testemunhos que encontrei em todos ellea de 
amor ã minha pessoa, e de adhesão a fidelid.ade 
às instituições politicas .do paiz. · 

« A ·ordem publica não ·tem sido perturbada : 
cumpre porém reconhecer que o estado de segu
rança indlviJual e de propriedade em algumas 

·provi nelas do imperio nao é alada tnl como deve 
desej11r·se. Ooufia porém o meu govarrio que · a 
revisão é aperft~içoamento .de algumas leis 
fundarâõ ·aquellas garantias sobre bases m~tis 

. solidas e permanentas. ·· . . .· . . · . . 
« Ser.vos•hs apr.Jsentada uma proposta relativa 

a lei de 8 d.e Dszembro de l~li e uma .o~tra que 

· eleição de algUns tunccionuios pu licos nos lu. 
gttres em que exercem . jurlsdlcção ou autori-
dade. ·· . · 

c Recommelldo à vossa consideração n exame 
da lei qtie organlsou. a guarda nacional, · e das 
que regulão as promoções para o exercito e armada, 
e a maneira de fazor-se o· reorutamenfo. 'l'odos 

·e ates objl)otos merecem pat·ticular attençiio ao mou 
governo. 

ic . Espero lgualmente q'' l nesta sessão dotareis 
o pai:r. com uma l~t que possa altrahi.r ao imper~o 
coll)nos uteis e andustrfosos, Vós niio podots 
deixar de apreciar a necessidade urgente desta 
medida. 

<< Pelo orçan1en~o que vos serà ~resente v oreis 

do.· estado, e asseguro-vos que uma séVerà eco· 
nomia e fisca\isação presidira .aos aotos do meu 
governo, e que na applicaçi\o das cof.Signações 
que lhe foram concedidas terà eUe em vistn 
promover os melhoramentos materlaes das pro· 
vincias. .· 

« Augustos e dignisslmos senhores represen· 
tantas da nação, certo do vosso concurso leal e 
patriotlco, e do esplrlto de ordem e de amor de . 
concordia, que fôrma o caracter d!atlnotlvo da 
naÇão brazlleira, é que o mau governo se esforçarA . 

progressivo engrandecin•en to • 
« Está nberta a sessiio .-D. Pxnao I! IMPERADOR 

OONSTITUOIONAL hl .Oli:FltNSOR PERPETU•) l)O BRAZ.IL. ~ 

!~'inda esta leitura Suas Magestades retil'iio·so 
cbin o mct~mo cerimonial com que havião sido 
introduzidos, e hnmedlatamente o ~r . presldanta 
levanta a · sessão. · · 

o 
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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

Sess•o em 4 de llalo 

PBElllDENOIA. .DO SR~ DIAS D8 CARVALHO 

A't~ . 10 horas e 40 minutos da manbi, a re;se 
a !lessão,. lê;se e ·. appro?a-se a acta da ultima 
preparatoria. · . · 

que ainda. não prestàrão juraraen\o a darem·n'o, 
. o que ~ prestado por alguns senhore.s. · . 

·. Procede-se á eleição dê vlco-presidente; o sabe 
eleito . o Sr. Marhiho · corn 47 votos, .\endo ido ê. 
mesa 17 cedulas. · .·· . 

Procedê-se â ·alei iio de secretarias· receb . 

erre ra enna com vo os, e 2o o St. llella 
Taváres com 9. . · · . .. 

Por convite do Sr • . presidente. os Srs. seara~ 
tarlos nomeados ocouplo seus respelltivos lu ares. 

O. Sa. lo SsóaBTABlO lê um oillclo do secretario 
. Um omcio do Sr. ministro da marinha, parti· do senado aooiDpanhando a cópia da falta oom .· 

otpando que S. M. o Imperador o nomt,l\ra, por que S. M. o I1np6rador abrlo a presente seseilo · 
decreto de 9 de Maroo prox.lmo preterito.t ministro da assembléa geral legislativa;. -A.' commlssl\o 
s secretario de estado daquella repartloao.-Flca reRpectlva. . .· . . · · · 
a camara inteirada. Segus-se a eleloilo de. cSomnilss<Sea. . 
. . Outro do .nl&IUito ministro, comm. unloando que S~o eloltoa para. a ·colO . . m.lasllo da. respost~ 11 
S. M. o Imperador o nomeAra para exercer · raua. do ~hrouo, 011 Sra. Rodrl~uea doa Santos 

. lnt~rlnameute o óargo de miulatro e secretario . oom e9 . votos, Urbano 57 e Obrlatlnlano · Ot· 
- ---de- -et~tado--dos .-tlllgo.6ioa.. da_gllarr&h~._Q __ m~t .. _gi_Q. _. _ tc>~~U~~-- -· .. . . . .. . · . 

destino. . . · · . . dONIITITOIÇifT'R~PODERBa·-····-···-·· c--- ----
do Sr. mluliJtro da ustl a artlol ando · 

que_ por decreto de 8 ·de Maroo prox mo patsliado 
S; M. o Imperador o nomeAra mlnl$tl:'o e aaore
tarlo d~ eetado daquella reparUoio. -O mesmo 
deatloo. · · . . 

u ro o r. m n a ro os n11goc os es range roa, 
p~rticipando qué S. M •. . o Imperador o nomel\ra, 
por decreto de 9 de . Março desta anno, para 
serylr interinamente o ca.-go de ministro e secre
tarao · de estado dos negocio e· da fazenda. ...;. O 
mesmo destino. . · · 

Um o1Deio do . Sr. · deeutado p~r S. Paulo, 
Bernardo José Pinto Gnviao Peixoto. participando 
qua por impedimento de molestia não lhe é 
possh'el apresentar-se jà. na COrte, o que :ad 
com a ma1or brevidnde pos~:~lvel.- A' comllllssão 
de poderes. · . · · 

· . · Vai á mesma cominlssão o diploma do Sr. Alva• · 
renga, deputado por Minas. 

Não · he. mais expediente~ 
O .Ba. SILV~ J:4~BRR&Z remette á mesa uma 

representaglio. ~a mesa paroohlal da vllliJ. . de 
Estret:noz, provmoia do Rio. Grande do Nol'te, 
expondo as Ule~alldades com que se pro.oedêrão â8 
el~io~ea pri!llar1as n!'quelle nauoiclplo.- A' com· 

8 ; 
O Sn. P.nl!:íiiDENTE declara que se vai proceder 

à eleioão de presidente da catilara. . . 
Vão. é n1esa 76 oadulne, ·e s l\he eleito presldtmte 

o Sr. José Pedro Dias de Oarvalho com 10 votos, . 
6 obtiverAo os Bl·s. Ooata Pinto, 2 votos ; Ohl
chorro , 1 : Thomaz Gomes dos Santos • 1 : 
Urbano, 1 ; e Gonoal ves Martins, 1. 

ta 00Mftii88ÃO DO ORQAH.MTO 

·Os Sra. Marla do A.tnaral eom 4.7 votos, Ant"o '6 
e Souza Franco 4!. · 

Entra em discuaaila, e é approvado sem debaté, 
o parecer da oommissilo de poderes legatlsando 
o dip~oma do Sr.'. Trlatii~ A.ntonio do Alvarenga, 
(leputado eleito' ·por Mlnas Gera~s. . 
. Achando-se este Sr. deputado · na sala lmwe• 
dia.ta1 é Introduzido com !\ formalldade do esty1o, 
presta juramento e toma assento~ , · 

2• Óo11n.Usaio :Do . oaQ.&.MKNTO · 

Os s,s. Ramalho com 42 v()tos, . Wanderley 41 
e Souza FranQa 82 • . 

.8• OOMMl.SSÃO DO OBQUlBNTO 
. . 

Os Sra. . Oarne!ro de Oampos . com 50 votos, 
Getulio 46 6 Mello 42. 

Os Srfi. Tavares Bastos çoiD .õl votos, Vllella 
Tavares 46 e Bello 41. 

2• OOl'atMISSÃO l>B OONTAB 

Os Sr!i. Barct~lloe oom 46 votos, Macedo 38 e 
Aprigio. 36. · 
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SESSÃO EM 5 DE MAIO DE 1848 
'nada a hi>ra, o Sr.· presidente Iévante a sessão, 

dando para ordem do dia a continuaçiiQ da eleição 
de oom~laeões; . . . . . 

Sessão. em r; de Jllalo · 

PBÉSIDENOIÂ. DO 88. DIAS DE élÂRVALHO 

EXPJ!:DIENTE 

O Sn. lo SKOBE'l'ARIO lê os seguintes officios.: 
1.• Do Sr. ·ministro da marinha, pedindo sa 

lhe marque dia e hora para apresentar a proposta 
da fixação das forças . de 01ar para o !uturo anno 
financeiro. 

o S~. PBEsiDKNTE designa o dia de amanhã, 

2.o Do sr: ministro da guerrâ, pedindo igual· 
mente . se lhe marque o dla e hora para apresentar 
a roposta da flxo.çiio. das forças · de terra para 

O ·· Sa. PRESIDENTE declara · gue. ter!\ lugar a 
apresentação desta propo:~ta . depois da .leitura . 
da da marinha. · . 

• • t 
haver sido nomeado por S. M. · o Imperador · 
ministro e secretario de estad~ dos negocios do 
lmperlo.- Fica a camara lntelra.da. 

4.o Do Sr. ministro inter~no da fazenda, c.om
muniéando que S. M. o Imperador o nomot\ra, 
pot . deotelo de 8 da Fevereiro proxlmo passa~ o, 
mlni11tr0 e secretario de estado doa negootos 
estran~eiros.- Flca n c~Unara inteirada •. 

5. o Do Sr. ministro do lmperlo, remettendo 
o officio da camara municipal da villa do Brejo, 
provlnola do Maranhão · acompo.nbados de 24 do· 

a regulllrldade fel tas as elelçõe1:1 no.· raspeotlvo 
eollegto.- A• c.:Jmtr.lssão de poderes. 

.6.o Do aeoretarlo do senado, participando que 

mandando aont nuar ·em vigor no anno floanceiro 
de 1848 a 1&1{) a lol de 2 de Setembro de 18t6, 
com algumas e:zaepções, em'lttanto não fOr pro
mulgada a lei rtô orçamento deste exeruiclo.;... 
Fica a oatnara inteirada. 

7.o Do mesmo eecro~arlo, eommunicando que, 
por aviso do ministro e secretario de estado dos 
negooios . da fazenda, tc>nstou . ao . senado que 
S. M. o llílperador consente na resoluoão ap_pro
vando a aposentadoria eoncMida a Agostli1ho 
Leite de Almeida no lug_ar de inspeetor da the
souraria da provinola de Santa Oatharina.-Flea 

· a oamara inteirada. · · 
S,o. Do mesmo secretario, participando que o 

senado adoptou, allm de dirigir a sancoão imperial, 
a resoluoiio concedendo ao governo um credito 
de 288:296$898 . para pagamento da divida do 
exet·oicio 1lndo liquidada desde o anno de 1827 . 
a 19 de Agosto de 1847.-Fica a camara. inteirada.. 

9.o Do Sr. ministro do imperlo, transmlttlndo 
o eu 

nos municípios · do Oabo e Agua reta, da pro
vincla de Pernambuco, acompanhadas de . oftlcios 
do respectivo presidente de 23 e . Sl de Maroo do 
corrente anno.- A' commlssilo de poderes. · 

' 10. Do mesmo ministro. transmittlndo a segunda 
via do oftlclo de 10 de Fevsreiro deste an11o, em 
que a camara municipal da cidade .da Fortaleza, 
dantlo conta de varias irregularidades commet
tldas nas eleições a que se procedEm ulthn.amente 
na provlnoia do Ceara, betn como a aota da 
re~peotlva apuração geral.-A' mesma oomlr.IBsão; 

Não ha mala expedleote. · 

ORDEM DO DIA 

Oontinúa a eleição de commi~sões . . . . 
3• COMMISBÃO ])E CONTAS 

Os Srs. Gomes Ribeiro com 47 votos, Rangel -
4:2 e Titára, 29. · · · 

. . CO?aUdl\iSAO DE P&NSÕl!lS E O 

Os Srs. · Pedro de Alcantara. Corqueira Leite
9 

com 60 votos; Lopes Netto, 55; . e Alvarenga, 46. 
EntrR em di~cussão, e approva·se sem debate, 

o parecer da commissiio de constltlliçiio e poderes, 
que legalisa o diploma do Sr. deputado por 
S. Paulo, Gavião · Peixoto, e (1U&, em conse· 
quencia de set'. rEconhecido ·senador o Sr. Fran
cisco Antonio . tle .Souzn Queiroz, seja chamado, e 
reconhe.cido deputado pela mesma provincia o pri
meiro supplente o Sr. Antonio Manoel do Oampos 

· São JlBlo Sr. presidente declnrados dellutndos · 
pur. S. Paulo os Srs. GQ\'ião . Peixoto e Oumpo9 
Mello. · 

Os St·s. Aranha, com · 48 .votos ; dhichorro, .45 ; 
e Quintiliano, 42. 

· COWUSSÃO DE JUSTIÇA CIVIL 

Os Srs.: Moraes Sarmento, com 49 votos; Moura · 
Magalhãell, 48; e Françà Lei~e, 48. · 

Entra em discussão, e é approvado sem debate, 
o parecer da commissão da poderes; legalisando 
o diploma do Sr. Antonio Olemento dos Santos, 
deputado eleito pela provinoia de S. Paulo; 

Achnndo·se este St·. deputadO na salt\. imme
diàtil, é introduzido com as formalidades do estylo, 
presta juramento, e toma ássemo. · 

dOMloliS8ÃO llB. JUSTIÇ.\ CRiWNAL 

Nunes Machado, oom 45 vot~s : Assis . ~ 

OOMWBBÃó . DE DlPLO.lolÁOIA 

Os Srs. .Gomes dos Smntos, com 46 . vótoa ; 
Salles Torre~:~-Homem, 45 ; e Forraz, 32. 

OOMM18Sl0 ])E MARINHo\ E GUERRA 

Os Srs.: Chrlstiano Ottoni, com 42 votos; Oar-
valho Mendonça, 49; e Pllranbos, 34:. ·. . · 

Achando-se na sala immediata o. Sr. Olimpos 
Mello, é recebido com as !ormalidades do costume, 
presta juramento, ·e toma assento. · · 

dOM~BBÃO DB 8EDACQ10 

Os Srs . Costa Pinto, com . 48 votos ; Ferreira 
Penna, 4~ ; 1J . Oal vet, 42. · . . 

doMMtsslo l>E dA.MAl\A8 MU:NIOIPAE8 

Os · Srs. · Ooelho :Bastos, com 44 votos : Sal-
danha, 43 ; e Saboia, 41 ~· · · · 

OóMMISSÃO :OE . .\SBE:MBL:IllAS PROVlNOU.ES 

Os Srs. Eduardo Franoal com 1>1 votos ;. Gomes 
.da Menezes, 49 ; e Elias P nto, 47. ·. · 

OOMM18SÃO :OE OOMMEROIO 

Os Srs. Tobias , com 49 votos : Thomat Gomes, 
41 ; e llego Monteiro, 41 . 
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SESSÃO EM 6 DE MAIO DE .1848 ··45. 

COMMISBÃÓ DE INSTRUCJQÃ.O PUBLIOA. 

Os Srs. Jobim, com 48 votos; José de Assis, 
.41 : e Pedreira, 30. ·. . 

·Dada a hora. o Sr. presidente dá para ordem 
do dia a continunção da eleição de coinmissões, 
leittu·a . de pro)OC os e 1n· lcuçoes, e se o lV r 
tempo, trabalho do commiSsõtlS, e levanta-se a 
sessão depois das 2 hOras dã tãrde. 

Sessão em 6 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. DIAS DE OARVÀLHO 

l?oúcos Ulinutos antos dus onze horas da manhã 
abre-se a sessão, lê-Ye e approva·se a actR da 
antecedente.· · · 

EXPKDIENTE 

o. Sa. lo SECRETARIO lê os seguintes offic\(IS: 

;o o r. miDIS ro a n , · 
officio do inspector interino· da alfandega desta 
r.ôrte I ue 16 de Maio do anno passado, ácsrct' 
dos mascates itrllianos.;... .A quern fez a requi· 
lÇRO~ . · . . · 
· 2.o Do mesmo. ministro~ trnnsmittindo o officio 

do presidente da provinêia da S. Petlt·o, rehltivo . 
á permutaçfio propos• a pela ciltitara mullicipal de 

' . ellt\ possue, proximo ao armazem de marinha 
daquella província.- A'. t• commissão do orçà-
mento. . · .. 

S.o Do n1esmo ministro, remettondo uma relao1io 
. rlllativa ãs aposentadodl\s concedidas pêla rapar· 
tição de fazenda.- A' i:ommissito do pensões e 

. ordenados.. . . . 
4.o Do Sr. ministro . do imperio, remettendo a 

seg\lnda via .da. acta da apuração get·al d11 eleição 
de deputados pala província de Sergipê,-A' com· 
i:uit~B~{I de const.itulç~o e JlOdl!ret~. 

mappa da ast!lgnatura e substituição do papel-
moeda. .. . . · . . ·-· --·~ :... . . . 

Niio ha mais expsdlente. . · . . · . 

. 
guma medida arespeito da pub\ioáçio do'd trabalhos 
da casa. · . · 

.O SR. PRll:BIDENTE responde que a mesa nenhu.ma 
medhla pódo tomar a este respoito sem uutorlsaçiio 
da cnmara. 

O Sa. l~'ERRAZ manda à mesa o seguinte roque· .· 
rhnento, . que é lido e approvado sem discussão: 

« Proponho que a .mtJSa fique 1\Utorisada para 
contraotar a publicação dos trabalhos desta casa. 

ORDEM DODIA 

Ountinlia n eleiQão das oommissões: 

. COMMISSÃO DE BAUDE PU:SLidA. 

.. Os Srs. Meirelles cnm 4.6 votos, Mello Ft·anoo 
33 e Torres Homem 29 •. · · 

CIOMMISI!AO DE ESTA'CI8TIOA E OATII:OHESE 

Os Sra. Oerqueira Leite com 41 votos, Pompeu · 
35 e Oampos Mello 34. 

OOMMiàBÃO Dill MINAS E BOSQUES 

Os Srs. Arruda com 34: votos, Ayres 88 e 
Barros 29 . . ·· · · 

Aohando-so na sala hnmadll\ta o Sr. ministro 
da marinha e interino da gti.erru, ó · introduzido 
com QB estylos da. casa, oooupa o r<ispeotlvo 

lu~ ar á direita do Sr. preside nto, e lê as se- · 
gu111tos propostas: . . . . . 

« Augustos e dignissimos senhores repl'esen-
tnntes da nação. . 

. ((.Na conformidade da lei venho apresentar-vos 
a proJ>ostn, ,fixando as ~orças . de mar pára o 

PROPOSTA 

· c1 Art. l.o As disposiçõesdo art. lu do decreto 
n~mero quatrocentos e cincoenta e um . A. • da 
tnnta e um de Julho de mil oitocentos e 'qua
renta t1 sete, . que . fixo~ as.· forças de . ma. r · para 0 
ao no fl.na~ce1r? de mil mtoceutos e quarenta e 
nove, terao v1gor no anno financeiro de mil 
O~tocentO::l 8 quaronta O U.)VO Q mil oitocentos e 
cmcoenta. 

. << Art. 2;° Ficão revogadas quaésquer disposições 
em contruk'io. · · 

tt Palacio do Rio _de Ja:leiro; ~m 4 de Maio 

PROPOSTA 

« Art. unioo. As disposlcões do de.creton. 45S 
de 11 de Agosto de 184:7, . que fixa as forças de 
terra do anno flilanceiro que ha de correr de 18!8 
a 1849, continuiio em vt.'gor para o de 1849 1\ 18õ0, 
com deo\arar;i'i.o de que as duas mil praças da 
guarda nacional pormaneueràõ em destacnmento 
além du. força deoratadu.. · · · . . 

« Palaoio do Ri•) de Janeiro, em 6 de Maio de 
.- anoe e u·ar o 9 ouza • » 

· Oonolulda a leitura, S. E~t. retlra~se com a 
· meijma- formalidade ·oom··que·, fôrn ··t'eceMdo·;·-e ... as,~ 
·propostas remettem-se á respectiva commislililo. 

Ooutlnua a ele çlio e comm ssoes: 

OOMMISSÃO DOS Nli:GOOIOB ECCLESIASTIÓÓB 

08 Srs. Marinho, com 47 votos; Faria, 44.; e 
Jose Felioissimo, 37. . . . . 

Lê-se. um offtoio do Sr. ministro da fazenda, 
pedindo dia e hora par•t apresentar a proposta 
da ftxaoiio da receita e despeza e o relatorio 
tia sua repartição. .. . . . . . · 

O Sa. Pll:ESID&NTE designa o dia 8, â uma hora 
da. ta.;de. · . 

OOMMitiSlO DEi PE'i'IQÕÉS 

Os Srs. Ot\sado, cotn · 81 votos ; Ramos, 80 ; e 
~arbosa, 21. . ·. . . · 

OO'MMISSÃO DO EXAME DO THESOURQ 

SEGUNDA PAllTE DA ORDEM DO DlA 

· Julga-sa objecto de deliberaoão e vai a imprimir 
o seguinte projeoto: . 
. « A assembléa geral legislativa resolve: 

« Artigo unico. O governo ftoa aulorlsado a dAr, 
dentt·o de seis mezes da publicação desta lei, 
estatutos ·para a esoola de medicina de · Rio de 
Janeiro, sondo de aua nomeaoiio os empregados 
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de que tratão ós arts. So e 10 .dl\ lei de S. de 
Outubro de 1832. 

<< Revogados, etc. 
cc .Paço da cnm~ra. dos deputados, 6 de Maio 

de 1848. -J. J ~ de M otwa M agalhlles. » . 

sidente, n. ·hora não està ainda finda, e creio 
quo está esgrtada a ordem do di à. Animo· mo 
portanto a pedir a tirgencia para se ler um meu 
requeriuwnto, . no qual peço á casa a creação de 
uwa commissão especial, que seja encarregada 
ue fixar em iei o numero de eleitora~ do cada 
uma dss par,Jchias do imperio, e que igualmente 
reveja a lei eleitoral, ali resoluções do .conselho 
de estado, e as portarias, avisos o ordens do go" 
verno, que darão esclarecitüeotos a differentes 
artigos e disposições da mesma lei eleitora], . e. 
consígne em lei os medidas ue 'ul ar mais 
consen aneas e a•oqua as para l'eRu arisar o pro· 
cesso. das elt>ições. .· · . · 
· . Pnrece. que isto é ma teria de algutna importancia. 
Todos nós sabemos a historia das el~ições, e como 

,- p consequlln-cta . m 1spenaavu que o os 
· os ano o~ a. assembléa geral cUl'e . deste objecto 
com demasiada cautflla. · 

· · Po1· isso1 e v;sto não haver mai~ nada que se 
, · e .11 p tr a urgenc1a para 

que se lêa hoje o meu requerimento. · 
· A ur~ericia é apoiada, e approvada sem debate.' 
. . Em V1rtude de~ta dalibaracão é lido, e entra em 

· d1sonasao o llegumte requeriment•l: · . 
« Requeiro que se nomêe Ul'lla cummtsslio 

especial composta de 5 mémbros, a qual sej1\ 
incunibida : · · · · · · 

· n · l.o l>e ·apresentar um pro jacto. de lel tixand1J 
· o ~umeto da eleitores quo deve dar cada paro-
. cb1a. nos diversas pr~vinci~ts do imperio, conforma 

o d1s~o~to no Mt •. o2 da .lel de . 19 de Ago~to 

.PRESIDENCIA. DO BR. DIAS DE CARVALHO 

A's 10 horas e meia da manhã ab~e·se a sessão, 
lê se e approva-se a acta da antecedente~ 

EXPEDIENTR 

. . . . 
5.o Envillndo a cõpia da neta da apuração para 

a eleição de dous deputados " quo se procede no 
collegio da vll\a de . Marolm • da l)rovincia de 
Sergipe. -A' commlssilo ~e vodaras. . · 

·· G.o R.,mettendo o requorimento em que Manoel· 
Rodrigues da Silva. collahorador do~ · trabalhos 
ch\n,icus vharlt\aceutloos !ill . escu\if. da medlolna 
dH. ptavlnoia d11 Ballia , · pP.de augu1ento de seus 

· vóncimt•ntos.- A' segunda oouamis11ào de orÇa· ·· 
manto. . . . . 

7 ~o TraüsuíiLtilldt> o 1tutl?grapbo dl\ rtl&oluçilo 

i 

o aut(•~mpho p1m1 o arcblvo. . 
8. 0 Remettendo o decrato pelo qual S. M. o 

Imperador faz mercê ao oonlfelheiro José Joaquim 
dn. Rnchll da peosilo anoual ·da 1:200SOOO • ..-A' 
commis!lão de pansõés e Ordenados. · 
. ((. g,o Enviando () ati.tograpbo da resolUção ua 

assàmblés geral legislativa autorisando o · governo 
para nuxíliur com a prestação mensal de 2:000S. 
por espaço llfl seis annoa, a João Oae~ano .dos 
Santos, . ernpr~zado do theatro da . S . F·rancJsco 
desta cõrte ; . ua qual resolução S . M. o Imperador 
consente. -Fica a oamara inteirada, participbn· 
do!se uo senado,. e remettendo-se o autoga:apho 

. para o archivo. . · . · . 
u 10. Remettendo a copia do decreto pelo qual 

foi . aposentado ·no emprego de .. secretario. do 
~<ivarno da provinoia de Pernambuco Vicente 
1' homl\Z Pinto de · Figueiredo Oalliargo. - A' 
commissiio da pan~ões e ordenad.os. 

~onaeaçào da ~omrllissiio especial approvada do Sr. miuistt·.o da justiQa : 
ho.1e. · ·. · . ltenteLtondo · t:ó decretu pelo qual S. M. o Im· 

Dis(lu.;são · .do pat'ee('r li. 1 soba·e as emendas , pé\' lidar t em nttenQão aos iterviços do conselheiro 
ao roghmmto até á 1 boro. de estaao Manoel Alvel\ Branco, houve por bem 

,l>11po~ da leitura da t•topostt\ do governo nposantal·o · uo lugar de desembargador da relaoào 
d1scussao . do . parecor sobre as eleiQões da Pa'· do R\o de Janàiro, \'eneêndo o ordenado · de 
rabyba ; tJ !HAvendo tampo, discussão de pa1·eoertls 2:800SOOO.~A' oon1missão depeusões e ordenados. 
adiados. Trallsmittindo o decreto polo qual foi aposentado · 

Levanta-se a sessilo pelas 2 horas da tat·dti . n deeeolbal'gador da rélacão do Rio db Janeiro 
liQnodo Hermeto Olüneiro Leão, no supremo 
tribunal de justiQa, con1 o ot•denado de 2:8008.~ · 
N commisailo de pensões e or~enados. 
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:..íi}Remettendo o decreto pelo qual S. M. o Im· 
pérador houve por bem aposentar o conselheiro 
ministro do supremo tribunal de justiça Antonio· 
PauUno Limpo de Abreu, no .referido supr.emo 
tribunal, com ·l vencimento annual de 2:8008.-. 

t . . -

se~s~o.-Fiea. a eamata 1nteiradl\ • 
. .Remette-se a commlssão . de fa~enda o reque

rimento da D. Renriqueta Eulalii\ · Maria dé · 
Figueiredo, e D. Manoela Adalaide Moreirn sobre 

· . o. pagament!> de uma· pensão. . . 
· A' comml"s~o de marinha . e guerra o req~en· 
meuto de João de Siqueira Oãmpallo, pedindo 
a annullRQi\O da s~a. reforma. · . 

A' comtnisSilo de cl\mmercio o requerimento da 
. . I.etnuel Wills, cidadiio dua Estados· Unido~. em 

ue oft'tJrece condições sobra a extí.'ãcQi\o e fundição . . . . i d 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

Er.itrão etn discussão as emendas ao regimento 
propostas pela mesa; e que se resumem nos se~ 
guintas Artigos : . 

l.a A chamalla. dos deputado~ tar-se-ha. . impre
terivelmente ás lO horas da manhã: e se~ passada 
meia bnra, não estiver reunido numero suffi.ciente . 
de deputMos para abrir-se a sessão, o presi
dente procederá oi\ fôrma do art. 59 do regi-

. 2. o Não. estando na casa ó presidente, nquelle 
uos. sElus substitutos que presente se · achar occu
pará a cadeira até que ellé compar~ça, ficando 

querimentos das masmas ou . dos deputados, .até 
se completarem as . 4 horas da sessão. 

·· 4. o Se, chegada a hora. da leituk'B de pareceres 
s requeriméntos, estiver fallando algum deputado, 
o presidente .. toneultaré. à camara se qv.er eon· 

. tiiluar a ouvir o orador ou passar á sobredita 
\eitura; e a eamara votará sem preceder dis· 

· CUBSiiQ. . . 
4.o Decidida affirmativamente, o deputado oon. 

cluirà o seu discurso ; e se ainda houver tempo, 
será este empregàdo na leitura de que . trata o 
Art.. o· e ec\dido ne ativamente dar-15e·bo. or 
findo o discurso. · Santa Oatharina. 

A' oommJssilô do marinha 
mento de José Antonio de 

e guerra o requeri- ü.o No caso de ní\o haver sobra ames~ po.l'ocer 
Araujo,. 2o tenente ou requerimento algtim para sor Udo ou discutido, 

10lenola ue o rfls1dente oclerá ermitt\r . ue .o de utad11 
diz ter soflrldo. - ---cõncma;--u~u lSmlts(),~m ~m on e ·· e ._aonau Rr~ 

· · · A1 commi!(~t\:o de ju~tiça civil o requerimento a camara. 
de lgnae\o A.ceioU de Oorque1ta 6 SllvQ, podind.o o 81.•. Otun.po• Mello oppõa·l\0 il primeira 
se lha conceda a mesma autorlsaçao 1eg1slativa r.arte do art. 1" do pa1·ecer por contllderal·o 
gua foi concedida ao advogado Autonio Pereira outil, achando-se a Rua dlspo~tlçilo contida nos 
Rebouças. , . . . . . . . . . artR, 55 eM do .regimento; e 1\ segutu.la p~rLe, por· 

O . requerlll!ento dos pBssagt:nros . do • br~gue qae, .e& aM aQUI tom aoontechlo algumas vazei\ ni\o 
Not~te Amencano é . reme.ttldo à comroissao a haver ca!!a (lA 11 hot·as, com malor rrequeucia 
que ~está affec~o este negocio. acootécerã isto · restrh1gindo·iit1 o tempo tlxado 
N~to hll mats ex.pedJente. · . . . . . . . para a aberturn da sessão. · 
E ap.provado sem. debate o segutnte requeri• 0 Sr. ooel.ho :a natos julga incompleto o 

manto · . . 
1 

- . . . . . · ·. h . · projecto que se discute , pórque, alem de outras 
11 A comm ss~o d~ dlplomac1a recou eoeudo_a medidas que .c(}nvem tomar para 0 bom r~gí men 

necessldatle da U!lla, me~:hd~ 9ue rllgu\e .a. .e~eouçao da casa, eHa não altera 0 artigo do, r~g~ruento 
das sentenças ClV&ls. de ~u1zos estrangehos ~m que marca 0 . dia otn que ctevom prmc1p18r as 
certos oa~os, _e . o_ cumprJmento tle preoator1a, sessões preptu:atorius. Entende que 8 dia8 nil1> é 
raquor que . se peçao ao govertlO. copias . de todas . tempo SIÃffi.cieute par!l no primeh'o anuo d~) uma · 
as notas reyer11a~a e outros pape~s trocados tlntre legishttura 8 . commlssi\o ~e poderos 0 ~ _camara 
o governo liDl)S~tal e ~ . governo fr~nee~ . e. seus . doK Srs. deputado!! .exnuHnarem HS ele1çoes com . 
agant~s, a respetto ~a .cart~ rocatorka dmgtda ás re "circums 80 ii.o necessariaA, e por isto 

. . do tribunal oive de ta i.ns.tan. oi. a do.· e.na,. para que requor qne o pr<•j acto seja reme o . mesa. para. 
h cohsidaral·o dil novo. · · 

ouvesse de ser cumprida' uma sentetti)&. arbitral E' lido 6 entra em discussi'io 0 seguinte reque· 
proferida em Parls contra o . frauoez ·· Aristede rim.· en.to do Sr.. Ooelho Bas.t.os: · . . . . 
Glrard, assoolado em oommerolo com . o francez h -
Bl.tterlin, ~fim ·l!e podei-a ·lnlciar. . · . · <t RtJqueiro que o projeato volte · commissao 

'' Sala das commissões, 8 de Maio de 1848. para considerai-o novnu1entl' , t~ndo em atten~ão 
-Silva Fe,.ra# .-.Torres Homem.- Gomes dos a época mal'otlda para ~s reunloes prepat·atorws 
santos. I> . · ou . primeiro anno di' leg•slnlura.)) 

o Sr. Antão oppõe·se ao reqúerlmento por 
nilo julg.at; conveniente retàt'dar a llisoussão do 
pl'ojeoto do que 110 trata, podendo-se · no correr da 
discussão fazer todas as reformas que. se deseJii~, 

PRIMEIRA PARTE DA . ORDEM DO DIA 

· .ijllelgilo da commiasão. especial, .av.prova~a pela 
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· o Sr. O•>el.b.o Bastos julga que, se o 
honrado membro que acaba de fallar quer que se 
tome uma medida que abrevie a discussão •do 
projecto, deve apoiar o seu requerimento. Observa 
que a experiencia tem inostrado que, quando se 

retendo alterar um projecto Mtn emendas fflitas 

on 1nua 1 

. O Sr~ Vasconcello!= prde ã mesa que ex· 
plique se a disposição do art. 4~> prohihe a urgeJ1~ia 
de requerimentos ~ porque se o rtR.o prollibe, julgs. 
inutil esta parte da reformá, referindo·He o artigo 
unicamente a objectos de pnuca importancia. que 
de ordlnario pouco tempo tomiio â camara. Acha 
injusto o art. 5°, porque priva ao deputado de 
um direito que .lhe deve ser garantido pelo regi· 
mento ca!'la, , podendo acontecer que ello seja 
interrompido logo no principio do sP.u · discurl'ln. 
Consid~ra inutil I) arL 6o, porque, nii.n havendo 
tequenme\üo ou pa.rtlcer s\) re a mesa. o · r. 
presidente não ha de interromper um deputndo 
ou dar pot findo o sou discurso. . · · .. ·. 

Campós .·Mello ~m que o art. lo do projecto 
contém a doutrwa do art. 5G do reRimentl). 
Entende que a primeira piu·te do art; lo altéra 

1 sU•!tudi narin o r ue e j · , 
que !iem~re que ha numoro legl\l P;ll"a C'lmeçar fl ' 
sessao nao .sa fa~ _a cba.mada, e que a segunda 
parte altera doutnna escrs pta, porque o regimento 
estab,elece U'!_la bora para o presidente esperar 
pela u~stallaçao, ~ntr-etnnto que a emenda apenas 
dá me1a hora. Nao jt~lga inutil o.a~t. 6o, porque, 
concedendo-se ao pre~:Hlientij o arbth•to da permiltir 
que um deputado continue o seu discurso i nde
pt:~ndenta de eoo8u\tado. caml\rll, faz ·se de~appa- · 
r~cer a pos:-:ibi!idude de aprese?tar:se um reque-
rimento para mterromper o dtscurso do orador. 

--Er·-d~e- -õpfnrãõ. <iü~ õ~ sr: presidente . davia abrir R 
St1S~ao em uma hora dadü, sem que fosse néiles· · 
sano l\ pre~enço. da '~'\iQril~! porque nl\n 80 ê 
p~ecis!l parR at~ v~tnçoes. Nao c.oncol'da com R 
dl.spi•SIÇILO tio art. .1<•, pnrque tome Qlltl, passando, 
nRo se po~sn votar tlll ca~n uru só rt-Jquoriruonf.t), 
pot•que nno é provavel que, estando orando um 
dt~put~do, . u camn_ru vo.te pf!.ra que f'lle se cnlt\ 
pela sunpl~s elr.cum~taMta de ter éhegado a hora 
dos reé[uenmentos. . · 

São _ li~as a apoiadas as seguintes emendas do 
Sr. MRI'tlnho: 

1.• <c No. principio de cada legislalnrn ns sM~sões 
prepRralurm~ dn cnmara dos deputados começarnõ 
a 15 de Abrtl. 11 · 

2.• C:t A commissii.o de podares de~t;as sessões 
cons.tRrâ de 18 membros, a o mais votado Nerfl 0 
prtlRtdente d~lla. ll · 

· g m e 
emenda ao art. 4°, qu"' é apoiuda: · . 

tt Se, ~begada a bora da leitura de pareceres 
e requ~_rtnleilt~s, estive•· fallando algum deputadu. 
será ull.~t·rom}H~o o seli discurso para cor.tin~ul·o 
na se~~uo t.HJgtunte, querendo, na 4ual dev~rl\ 
conclutl·o impt·eteriveli.twnte. ,, 

~- Sn. 1 ... SttORETAmo pede e oblàm licenÇa para 
rettrar os nrtH, 4o, õo e üo, qua fioão supprimidos 

Q Sn. Joslli' bit Assts. déelara que, tendo-ao 
ret1~ado os arts. 4.•, ~· e ()a, pouco ou nada tem 
R d1zer. sobre a tnater1a em discussão. Observa 

que a medida proposta pela mesa no àrt. lo dá 
em resultado o contrario daquillo que deseja. 

O Sa. SouzA FnÀNçA diz que talvez conviesse 
no art. 1° se coneluísse dizendo :.....;Declarando-so 

.. na sctl\ os uornes~ daquelles~ deputados que não 
tiv rem com arecido · mas assim como .está não 
lhe dá o. seu voto. . . . 

O Sa. VASCONCELLOS desejava que se riscassem 
"!'! palavras :-na qnal deverá concluir imprete-"' .. . . . . 

. ' u . 
sempre 9u~ umlc.radorlfosse interrompido, ficasse 
com o dare•to,jde f111lar na sessão seguinte. 

o Sr. Muniz . :aa.rre-to responde qui-\ a 
diapostr;iio do regimento que manda fazer a cba· 
mada ás 10 · horas não tem sido exactamente 
executada, :~porque a essa hora constantemente 
estão presentes 20 a 25 Srs. deputs.dos, e, se a 
chamada fosse~ então feita, aeria necessario estar 
a . accrescentar os nomes á medida que fossem 
~q~~. . . . . ' 

Quanto â substituição. do Sr. presidente na 

Nilo. ·acha. ptl1'tanto motivo para serem eom~er~ 
vau aR no regimento . esLas disposições, 
· Julga pouco attlmtlivel o re.ceio de que, sendo 

os discursos int.errompidos parQ serem continuados 
n•1 set._~ào seguinte, e, .não podendo elles pasailr 
além da duas ses:-.ões, isto prejudique os esclare· 
ciment<.lB da casl\: para o provar, peda qua 
se retheta que um discurso pôde durar cinco e 
s_eis horas, e ·que duas sessões siio baKtantea 
·para dar os esclareeinientoa de que a cam11ra 
t:~óde oar~cer. A .disposição ern vigor actul\l1uenta 

e e 1 • · · 

est.,bell'!cer, porque so um Sr. deputado obtérn, 
por t1Xémplo, a p!llavra. n uma hora da tarde, 
não Btl pMa na vetdl\de levantar l\ · ve:&st\n · 

est~ja dada a hora em que ella tflm de terminar i 
mas sabe-se por oxperlancla que a cast\ f\411 
abandonada. Nilo acha poi11 inconveniente om 
adoplar·se a propoata. . · . · . . 

Pt~lo qutt respt:Jita á emenda d Sr. Marinho. 
pareóe· lhe \}Ue a expepl'iencia tem mostrado. · a 
necessidade lia ser adoptnda, porque niio t.. possivEll 
que cinco homens no espaço de oito dias desem· 
penl1em ~Jrabalho tão arduo e difficil, qual o 
oxamu da legalidade do todas as eleições do 
hll~erio. · 
· E' . npois.da a entra em discussão n seguinte 
emenda subt!titutiva : . . · 

<< A chamada dos deputados . fu·se~ha imprete· 
rivelmente ás lO horas da manhã, e logó depois 
declarará o presiuerlte, ou em sua falta qualquer 
dos aeu~ substltuiutes, aberta a sessão. 11 . · . 

<t Substitutivo ao S.n-A leitut·a do expediente, 
· o ' sitos re 

.os mesmos, só pudera ter lngar até âs 11 horns, 
dtldaR 1111 4uaes, se passará immedlatamente â 
ordem do uia..-0 det1Utado,; Liv,·amento. 1i 

o Sr. 1.\-Xunh: H a.rreto pede licença para lem· 
brar no nobre auto1· t!a amenda que, se se abtir 
a sessão Rlttes <ie haver nurner•> legal, corre-se 
o risco de não haver quom vote a acta, votoçiio 
ooin ·que tetu de principiar a sessão, l:itJgUndo o 
regimtJnto da oasa, pQt•a depois se entrar na 
ordtJtn do dia. · 

PIU'eoe·lbe ociosa a subslituição proposta ao 
art. ~o, porque no regimento ba um p1·aeo 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1422- PÃjgina 1 de 5 

SESSÃO EM 9 DE . MAIO DE 1848 .4.9 
marcado para a discussão. dos pareceres e reque-
rlm~~~ · . . · 

O Sa .. NuNEs MAcHADo pergunta se, passando 
eite arttgo. um .deputado que tenha -um reqtteri
mento urgente e l~portante póde propór a ul'gencia 
P!lra se11 requertmento ser dlsc~tido em hora 

Sr. presidente admit tirá éssa urgencia. ' · 
O SR • PRESIDENT:B responde que, emquanto não 

fôr alt~rado o artigo do re imanto ue trata de 
urgenc,as, as a . e a mttt r. 

O Sr. Ll vralD.en.to começa demonstrando 
q~e nef!.huma utilidade desc~bre no projecto ém 
dtscussao, mas slm na adopçao de suas emendas. 
Nellas propõe qile se abra illfallivelmente - a 
sessão as 10 horas , occupando-se a primeira 
hora da s.essão com o expediente, parecerss .. e 
requerimentos, cuja leitura· não exige que esteja 
a cas~ em numero legal, porque os requerimentos 
ordlnariam. ente contém m.l\tf3ria.·· tão .simples, que 
a casa, pela simples leitura, _pôde. formar idéa 
da decisão ue sobre .elles deve tomar. Déata 

rma ev1 ar-sé· a que ein muitos dias deixEi de 
haver sessão. ·" . 

Parece·lhe qrié a iiUa emenda remove de algum 
modo os inconvellientes ue descobre no ro-
JOC O. . .. . .. · 

Julgada a. mataria discutida, são. rejei tad()s ou 
julgãdM préjtldicados todos os artigos e emendas 

. A e:occo çiio . daquella que dil!_põe que no rimeir~ 

cipie a 15 de 
votos. · · 

s p apara or a pr n· 
Abril, a. qual é 8pprovada p~r 51 

Entra em discussão o. parecer da commissiio de 
óonetltuiçiiú e poderes sobre a eleição da· província 
da . Parnllyba, . que conclue assim : · · 
·. « 1. o Que sejâo declarados legitimos os eialtores 
da provlnola . da. Parahyba, exoeptuados José 
L~pes de Mend<>llça e Manoel Domingues do OH· · 
vetra , do cólleglo da M.amangnap~_~ ;_ Joiio de 
Bnrros . Dr2udllo, do C•Jlleg1o de s. João; pada·e 
Antonio Thomaz dG A ulno, do collegio de Sou2~ ; 

. . . a r a, e os , o 
colleRIO do Banaueirii.S ; officiàndo·sé ao govotno 
para . mandnr proceder á eleiQiio nestas duas 
pa,·ochlaR. · · · . . · 

• . . • . ue 
obtlverdo nos oollegios da Arêa e Bananeiras e 
addlclona.dos os legithnos que se tomérào ém 
separado, como võ-se da acta da ultlm. a apuração 
fulta . pela oamara municipal de. ll&pital Deão os 
Srs. li,rederioo Carneiro dll Oan1poe, 'com 293 
votos i Felizardo Toscano de Brito, com 214:; 
B~nediuto Ma,.:queM da Silva Acauãa, : t:om 190; 
Ntcolâo ~odr1guos dos Santos França Leite, com · 
171: e Joao Çoelho Bastos, com 1G5; e supplelltes

1 
· 

os Srs. Gramano Adolph~ Oavalca.nti de Albuquer· 
que, com 151, · o Alltomo Manoel de Aragão e 
Mello, com 9G. · 

« 3. o Que estando já reconhecidos e declarados 
deput~dos pela provincla da Parahyba os Srs. 
Oarne1ro de Campos e França Leite, seja tambem 
decla_Eados tal o Sr,: Benedicto Marques da SUva 
Acauaa, e o Sr. Joao Ooelho Bastos, ae fór 1.\ppl'o· 
vado o paracer da commissão, devendo ·tambem 
ser considÉiradocomo supplente e tomar assento 
o Sr. Graciano Adol ho de · · 1 

can J!. v B o er . officiado á camara o Sr. Felizardo 
Toscano de Br1to, participando que não veu1 tomar 
pa1·te na sessão deste anno. » 

O .sr, Ou~nelro do o tu:npos, observàndo 
que a. • comrntssi\o, tendo e)(arniuant!o ~s · aotas 
crimartas e sa.ouudnrlas dos colleglos dn Para· 

r;ba, om geral as aohou 1·eguluros, filzendo apenns 
a gu11s reparos. sobre os collegioe das paroohias 
d!l Arêa e ,Bananeiras, po.r . isso que tem oonhe· ·. 
ctmen~o prmcipalment" a respeito do colle,glo da 

. Arôa, JUlga·so obrigado a dar alsumas explicações · 
. ~OMO 1 . 

á casa para ara~ ta r . ~.·. ~mpreaeão das accusações . 
que a ella forao ta-az1das contra a legalidade 
daquelle collegio. · · · 
. Nã~ podendo ~ commls_!!ão, no juiio que formou, 

.ter . ~Ido em VIsta senao a Q'!.eix~ da camara 
mu01clpal dn Arêa, o ora.dor nBQ JUlga fóra dt~ 

sobre uma. cir11umat~~cia pequena em si, mas que · 
v11le na ~uestao. sujeita, e é, que os vereadores 
da camara mumcipal da Arêa, que representárão 
taxando · - · · · 
irregu!iues e filhas da violencia, são supplentes 
de el~ltores, o que revela. ~a parte delles algum 
despetto pelo ma!o,gro do tnumpho que esperavao 
alcançar nas életçoes. . · . . 

Na falta de docume~tos, força é aceitar, como 
geralmente se tem ~celtado, as setas das eieições. 
Ora; destas setas nao consta que os dous mem· 
bras du mesa, que se diz que · retirárã.o-se .a 
pret':xto de enfermos, mas .que se a.dirma que o 
fizerao por aterrados, declarassem que o fazião 
po~ coaçtos ·; Ei igu~lmente se não prova que pela 
retm1da destes dous membros fos~em elles substi· 
. ·. r pe soas 1~ lCI?- as por e es e pe o 
J~iz de paz, sem audtenma dos outros memoros 
da mesa que ficárão, nem que um .dos chamados 

. ca~ecesse de qualificação de votáílté. Isto quanto 

·. Pelo · qu~ r~spoita à viólencia,. forão presentes 
~ commlssao documentos que provão quê no dia 
J~ eleição não houve p~isão senão · ds um indi· 

qual se julg~u isento de sér preso nesse dia 'por . 
se ter mett1do em um grupo que dlllputava . a 
eleição. · · 

Quanto ao_destaoamento, sendo elle apenas de 
Sj,. praças, se foi subdividido em patruliJas, como 
se aUagà, deva-.se po.nolui.r que não eala:va reunido; 
o Ha estava .reumdo, ta-as · patrulhas não podião . 
é::dstir. Accrescé Qij.e documentos que forilo 
presentes é com missão · a deviilo ter convsno\do · 
de que não houve um só inspeotor de qu.arteirão 
quo commandasss patrulhas. 

ter a · bondade de interromper ·. o seu discurso~ 
porque estt\ presente o Sr. mloistro da f.1zenda, 
que vêm apresentar a proposta do poder executivo 

Recebido o Sr. minls~ro coai as formnlhllides 
do costume, toma assento t\ direita do Sr . presi• 
dente, e lê a proposta que oroà · a receita e 
llml.ta a despeza para 1849 a 1800. ·· · 

RsUrando-se S. Ex. e novamente introduzido 
· na sala para ler o relatorio · de sua re~artlçiio• 

S.· Ex. lie retira pelas 2 horas da tarde. 
O Sa. P.aEsiDENTli: .de~l,lra que o 1·elatorio val 

ás respectiVas oomm1ssoee. . 
A di!!cussão fica adiall.a Pf3la bo1·a. · 
Dá para ordem do dia a continuação da 

discussão . do parecer da coounissiio sobre as 
eleições da provhioia da ParDhyba. 

A's 10 horas • e 40 minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê·se e approva-se a aota da antecedente. 

EXPltDIJJ:NTlll 

O Sa. lo Sil:oRKTAlUO lê os seguintes oft\Cliosa 
t.o Do sec.retnrio do senado, participando que 

por ofticios dos Srs. rninlstros e secretarias de 
estado dQa negocios do imperlo, fazenda e da 
guonn, oonsLou ao IJ~IH\~O llayer S. M. o Imve· 

7 
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rador sanccionado varias resoluções.- Fica. a 
. camara inteirada~ · . . .. 
. · 2.o Do Sr. ministro do imperlo, part~ctpan~o 
que· s~ M. o Imperador tomando om con~tder~çao ·. 
o. que representou a i'!Oéieda.de Am!lnte da Ins· 
truc uo edindo que lhe seja transmittido sem 
onus algum, a m o respec tvo .• 
e· posse que . a. Illma. camara mumcipal de~ta 

·cidade tem no terreno da rua. de Santa Luzlll; 
em ue se acha o matadouro, afim de leva'!tar 
no . e um pre o pr p . _ . . ' 
aulas e colleglos de orpbas, obngando·se . a 

. devolver à · nação o dito predio quando a aocl.e· 
. dade se dissolva, houve por . bem aulodsar a 
dita «~ilmnra tiiio só para fazer o traspasse do 
indicado túrreuo, depois que .o no)VO matadouro 
principiar ·. a ter exercicio, c~m? tall_lberp para 
ceder á roférlda socledadtl o ed1.fic10 allt ext!lteote, 
com a condição de, por dlsso\uçii.o da mesma 
sociedade, ser devolvido aos proprio~ municipaes 
o predio que ella . tiver construido; cumprmdo 
que ~presente desde jâ, nos tarmM do .11.r.t. ~2 

' e avaliação do respectivo .terreno, pnra evitat·se 
nú futuro qualquer duvidá sobre seus limitos ; 
ficando• porém, tudo dependente da approvnçiio ' . . . . . ·t . 

· tnenle o Sr. ministro todos os respectivos pnpels 
para que a camsra possa toiJ,lar este obje~to na 
consideração que mereco.-A 1a comml~sao do 

3,o Do 'sr. ministro da}ustlça; devolvendo o 
requerimento de Sebastião osé d.a Rocha Pereira 

·e informações a respelto.-A quem foz a requi· 
· sição. · · 

· 4,o Do meemo mfnfstro, rMnettendo o requMl· 
mento de Joilo doe Santos Portó, em quf1 I)Ade 

· que o . cartorio da cldBd-9 do Reei Co HtJja dividido 
orn dou11 ~ e Implora. ao . mesmo tempo a graçA 
de ser provido no . oft\o\o rlo escr!vdo que tmn de 
crnar·ao.--A' commlaeM do lustlQa olvll. 

ü o Do SI'. minlt~tro do hnpurlo, trnut~mlttlndcl 
ul da oec tlu do conselho dtt 

eata o doa · nojloclos do lmperlo · so re o offit' o 
do .J)resld:~tttil di\ provinotl\ do l\!&ranlulo da 1õ 
de Foverolro . ultimo. aobro n hiC•Iillpntlbllldatlo 
d e l o do oacrlvtto dos or hrlos com o carp;o 
de voreador aa camnras mun o paes.- nom· 
bllllsito de jusUoa civiL · . .. 

o.o no niesmo mlr11stro, romottendo a cópia da 
resoluo~o dn preshtoncla do Mtlttu· Grosso, quo 
dlvlde a . mesmn provincla. em quatro collegios 
eleitoraes. -A' cumúlissiio de podores. 

'1.o Do mesmo ministro. romettendo os · tras 
autogrnphos dos decrotos que approviio as pensões 
coucodidas a Euphrasía. Maria de Jo~us o Anna 
Joaquina Peteira ; a Mnc.essão de quntt·o loterias 
par~ as obrus do . hor4pital de caridade, e igreja 
matriz da villa de S. Jo~é, ua provincin do 
Santa Oathariiia, e dutts para um hospital nas 
ARuaa Vir tuosas, e outra nas dn.s Onldas da. 
viUa uá Oamp1mba, na provinuia de Minas· Gt~raos. 
--Fica a ea.mara intelrads1 particlpando·so ao 

. senado, e guardando· se no archivo o~ auto. 
grapbos. · 

s. o Do Sr. ministro da fazenda, remettflnrio o 
· i o de d Villn Garcia d'AvHa 

pe indo Mr indemnlsado da quantia de 2:0 
-A' commlssão de f•tzenda. . 

.g,o Do secrotarlo do senado, partipando quo o 
sena..:lo ado{ltou para dirigir á sancção imperial 
a resolt1çiio que autorlsa o governo t\ mandBr 
oullhar moeda de ouro de 22 quilates, e de prata 
de 11 dlnl.wiroli tle differentes vnloros ; bem como 
quo por otliclo do 'ministro e secrotnrlo da estado 
dos uogocloH Ull justiça constou ao senado que 
S. M. o lmporador consente nn resolul)ilo deo\a· 
rat\do qua aos Ulhos naturaes ·dos nobres ficã.o 
extensivos os mé$moe dh'eltoe uoreditarios que 

pela ordonação 1\'v. Go t\t. 'J3 eompêtem aos filhos 
natmaés dos plebêos.-Fica a camara inteirada. 

Remette-sé á com missão de justiça civil . o 
requeriinento de José Mandes da Costa Coelho, 
á de mnrinha e guerra os requerimentos de Sergio 
José Velloso e de João Manoel de Pontes, à . - .... ,• ;, ' ·. . .. 

os fieis dos armazena da alfaildéga. desta cOrte. 
Não ha. mais expediente. ·. • · · · 
O Sa; 1~ S:ttcRETA.BIO çilz ·que tem· sobr.e a mesa 

para . ar o parecer n . comm ssao e po ares 
sobre as eleições da provincia do Maranhão; mas 
quo sendo esse . pa.rtJcer multo extenso, e estando 
escripto com mt\ letra, pede à camara. dispensa 
da·biturà, para qv.e se mande imprimir; A camara 
consente. na proposta do nobre. deputado. O pa
recer depois de occupar-so largamente das . irra·. 
guiaridadas praticadas em alguns collegios conclue 
assim: · · 

« A eonunlssão propõe a annullaçãodas eieições 
parochiaes do Brejo, o Vianna, e do~J collegios 
do tne11mo nome : qu? se mande proceder com 

desordens do Brejo, e ·Vianna, por occasiito .da 
eleição de eleitores, e . que sejão declarados liepu
tados pela provincla do Maranhão os Srs •. Franco 

...., 
xandrino. » 

o SR. TORREs·HolsUW:-Eu requêiro urgencla 
para ler um projecto de reso\U.Qito. . · · 

cus silo. 
. o ·SI.". Torr&•·SOJ:noU1(ldopt-oj6cto}:-Sr. 
11residont9, .O peo~amento desta resolUÇilO, OOil'l() Sé 

. &cuba. de vor, é fixar n Jntelligenola do art. 80 
.da let de 1\l àe .\gosto de . 1816, relatlvamente a 
~lgumaa llypotbeRes que tah'ez posado apresentar 
duvhins graves. Essa artigo dispõe que, pRra fio· 
monr Rlgttm 111n1\dor por . morto . ou augmento de 
numero, ao proOiídort\ a nova elélçi\o de . eleitores 
de parochin~ Na maior parte dos C!asoa quo este 
arU o oom rehende a rovtdencla da lel apre- · 
sen ar· se reve11t a .. e a s mp o · a o e o areza 
~ue nenhuma queatilo se ausoltarA; inns nlgtunaa 
hypothesos ee podo o\ apreliontn.r, e entre . estne 
uma jt\ ouoorreu, em que o espidto e letra .do 
n tgo pll em fiet v ,. e pnra tamen e 'I e o 
a lptolligench\!t opposttts · ou d\versas. · . 

E posslvel que um cldadi\o elalto para a 
camam dos senadores, e escolhido pela corOa, 
fRlle9i1 antes que eet~ carmua tenha verificado o seu 
diploma fl julgado da Vlllidade . da oleloito. Neste 
caso uma quostdn se suscita-de . que modo se 
formnrt\ a uova lista triplico ? l?roceder-Re-ha a 
novas eleições primllrias, ou o mosmo . corpo 
eleit~rRl jà existent\l, cuja missão não foi pre· 
en~h~1la, ~rm\ competent~ ~ara proce?er a. n.ova 
eltnçuo 'l Estn llypothesn acaba tla t'eahsnr~se pela 
mot•to do mustro cidadão o Sr. Saturnino da 
Souza_ e Oliveira. Tt•ata· ae pois, 11ão de uma 
quest110 que pôde surgir ou ni\o no futuro, tnas 
sim. de um11 · hypothese vel'ificâdn, que exige 
so\uçi\o itnmedlata, Em minha opinião aos mesmos 
eleitúraa que flzorão u primeira elei(iãó oompete 
proceder à segunda. . · 

Eis·a ui summarlamente ns razões . ' 

genein. Nénhutn poder eiectivo existe legaltiitihte 
antos da vórllltlat;tlo · do noto que o produ~io ; 
as~dm n•lnhutn luJivlduo eleito para a camara 
dos c~auutlores ó sonnllor, ou póde ~er conaldt;~rado 
como tu I nntus q uu o acto dl\ ele~cilo tenhn ré· 
ceuido o sou. MíD~lomeuto .llnsl o eesancilll, lsto 
ó, li jnlgau.anto da validade da o\eioão •pela camara 
a q ne portonue. · So pois um oidadão si mptes
mento nome1\do nilo e stlnàdor, uão de Ix.a pé 111 
suo., morte vaga, .e por consequo11ola ni\o . se 
ver1flcn a hypothese de que trata o art. 80 quando 
manda proóoder ó. nova elelçiio ; a vaga quo 
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existe é a mesma vaga an~erior, para cujo pre
enchimento forão · toovocados os eleitores. Os 
poderes destes eleitores niio pódem cessar senão 
t~m dous casos, . ou quando a vaga tem .sido pre· 
enchida; o~ qunndo o senado tem annullado a 
eleição: fiélíl em um nem em outro caso se achão 

- . · . n um prtme ro 

lê · que nos collegios- da cidade de ·. Arêa ·e 1la 
viha . da Bananeiras hotwe arrumamento de tropa; 
grande ·parada da gnarda naclonnl, patrulhas 
pela cidade comml\ndada!J por fospeotores de 
quarteirão no dia 'em que a el~ição tinha de 
fazer se, sómente com o fim de incutir terror na 
popu açà.o, e consegu r-se o r1nmp o e e óra , . 
para o que tambem se lh:.enciou o tenente-coronel 
da guarda na~ioual do batalhão da ·cidade de 
Arêas_. sem que ll pedisse; entrandó DQ commátído 

acto éleitoral, que foi interrompido em. seu desan· 
volvilnento, e que niio chegou ao . resultado ·final 
por uma cirtumstancia que njio póde influir no 

. earaetér da · eleição . prin1aria . niio lia ·. motiv 
algum fundado êln direito para se mandar pt·o· 
ceder a nova eleição de eleitores de parochia. Se 
em umá questão desta natureza fosse permlttido 
apresentar argumentos de convenienoia publica; 
eu os podêda trazer n f11vor desta interpretaçã\J ao 

. s a 1 va, que era 
. subdelegado e presidente da mas!?. paróchial. 

Mostra. que os substitntos dos membros da mesa 
niio forilo chamados ua fôrma do artigo 29 · :la . 
lei das eleições ; que um delles, o juiz municipal, 
nem estfl\'a, nem podia estar qualifillado; porque 
havilltlOUCO tampo que residitl na parochia. Con
sidera illogitimo o . juiz do paz que presidio a 
OleHa parocbial, porqne sondo étlo major da guarda 
nacional niio podia exercer. o cargo de juill de 
paz: Observa que naquolla eleição foi preterido o 

artigo ·em questão. . . . .· . 
Vou temetter á .mesa o projecto de resolução de 

que tenho tratado, reser'Vando para a discussão 
della o deseHvolvimento .dos meus argumentos. 
E~ lido;·julgadQ objecto de deliberação, o · vai a 

imprimir o seguinte pro'ec~o: · · 

()ontlnuaolio da dlsoussllo do pnreoer · sobre ue 
eletoaea do provlnola da Parahyba. ·· 

o• . . , . 
o sou dlacsurso hontom lntorrompldo •. obsorva yno 
a elalollo om Arôa nndó · sofYreu por estar un1 das
tacamonto no quartel, (lUa nr\o dista dn u1atriz moia 
do que 80 braone, .o que se asto argumento valeuo, 
11~0 àerlU:o . vuUd11a a11 · eloloõaa da fregUi!Zlo. . de . 
Sunta Anna dost.a c\dad11, que t1o11 mu\to proxlma 
do Dlaior quartel que h~i na cOrto. Esse desta· · 
oamento não foi .mandado para álll na. · o ocas Ido 
das eleições, já 14 existia · lla riluito tempo, tendo 
sldo.determinado por leJ, e1:n 1881, que as coma1·oas 
no mterlor tivessem · mn deslatlámento de 80 . 
pnoas, numero ·este quo 'pôde ser elevado na · 
rsziio das neces11idades publicas. Quà na eleição 
não houve coacção, bem o mo(!tra o grande nu
mero de cedulas · que farão recolbldas, e multo 
mui o r · Seria elle ·se não se tivessem retirado 
para suas casus muitas ·pessoas, que, por não 
t~rern as comtnodidades necsssadas, não pude- · 
rao ou não qulzerão esperar poJa terceira cha
mada, que não é feita no dia em ue. se fazem ns 

s. . 
O orador não . descobre motivo . p~ra· se qu~ror 

annullar o oolleglo de Arêas • . não tendo havido 
violenola nem uas. eleloõee primarias, nem nas 
secundarias, tendo sido attendldalí todas as reola
mações que se ftzerüo n respeito da qualifiuaçiio . . 
Quanto âo colleg!o de Bananeiras, . sustenta qua 
séndo o · juiz d.e pnz que P.resldlo n mesa 
pnroohlol o mais votado, a nonhumoutro seniio 
a elle competia preslllir l\ mesa na fórnta . dn 
1~. . . . . . 

o SI:' • . Aoa.1:uta sustenta,ooin do;,ulnentos que 

direito de votar, porque, determinando a lei que 
- atiladas, sómente se p'reeedeu a 

uma, que se · denominou terceira, · sem que as 
úutras duas tivessem tido lugar. · · 

Parecendo-lhà portanto ter demonstrado 
' . .. .. . .. . -

houvesse liberdade .de eleição no colle~o do Brejo 
do Arêa, e que essa eleição se nao fe~ com 
liberdade, passaré A eleição do collegio de Ban.a-

elra • · · 
A mesma · acena que se deu no Brejo de Arh 

representou-se nt' t>aroobla das Bananeiras: força 
polloial postada em freute da igreja . rn.atrlz; o 
Juiz de ·. paz julgPndo•se coaoto, suspendendo os 
trabalhos da mesa .,arochhal, e retlraodo~se oom 
um doa 11eus membros. Esta mesa · no meio da 

' .. . . 
- -. Outra prova .. .Juto menos oqulvooa .é quo dando . 
a par(lciliB . l,7U vutuute11, oomparaceu mono11 do 
uma U• parto det.ilo numero nas urnas eleitoras_:;~, · 
som hBvor un1 taoLo que provasse que se ratirâruo 
vtJlunturlamente; do que se deve inferir quo o seu · 
ni'lo oompareohnento é de·vldo 1\ ooaol)iio. Parece·lhu 
que isto p1·ova de aob~joo empreRo da força, exer~ . 
ceudo tõda a sua lnfiuencla, e ln6.uenc1a exclusiva 
sobre esta eleição. . · . 

Lembra-lhe ter ouvido n un1 Sr. deputado quo 
. os deati\Oatneutos de policia tirihão sido ooltooados 
nas coroarcns do interior em vl.rt\tde .de uma lei 
provincinl. Na verdade taes . destucatUentos forão 
collooa.dos em temp•l anterior . l\ eleição ; mas 
quererà com isto persuadir-a" que não houve 
emprego de força 'l Quem aão sabe que e praticá 
multas .vezes seguida mandarem-se · dous mezes 
antes da época em que se tem do prooeder _ â 
ele!Qão destaoamentos com o pretexto de prevenqao 

· · - n a ubhon 
e individual, eto. ? Tal argumento bem pouco ou. 
nada prova. · . . . · 

A' vistl:\ do eltJ!O&to , pareoe·lhe ter Dióàtrado 
que 11ão houve . hbt'lrdade nosta eleioiio; n!\o aô 
pelo emprego da foroa, como pelas h·regularldades 
que se pratlct'uilo ; o que portanto o parecer da 
cotnmissão .Col lanoado oom todo o fundamento • . 

O orador pois espera que por mais esta voz a 
oamara dará uma lloi\o 1\ au~orld11dt1 publica, que 
o. ooil'VébQa de qué n sua. lntervenQilo om .materla 
de eleições ó a trtals · arrlscada e perigosa que .se . 
pÕI.le dar, e quo nada ó mais auspeit~ á liberdade 
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dos primeiros votados para deputados; este quanto o que acaba de dizer estl\ plenamente 
resultado, como era de esperar, desagradou confirmado pelo parecer da comm\ssão, quando · 
a~Ruem, que, teQdo a mesma . pretenção que ella diz: « Tendo o . presidente ~a . província 

minado que informasse sobre . os factos 
« especificados; o juiz. de paz, presidonte da -. tnésã 
« eleitoral, este assim o fez, instt·ulndo su~ res
u posta com vinte e tantos documentos, a · mór 

· . '· quaes é ~silivel · !n-

:vez que era posta em pratica a compllcadisahna Prova-se por v.entura que O:f dous membros se · 
lei de eleições, or~ e in vigor, tinha adopt.ado na retirt\rito por aterrados 't · l:ie oRtav:ilo tito aterrado à 
:verificação dos poderes o prl[Jclplode toleranol~. que não puderão continuar a . trl\bt\lhar, por~ue o 
tomando como re ra o fechar os olhos · uasi toda!~ 
as lrregu arlda . es : e assim vio o ora cr que na mesa que pertencem ao grupo que perdeu a eleição, 
casa nenbum ~os Sra. deputados cujos podere11 e que sAo slf{natarlos da representação ? Pois 
estilo verificados teve de lutar contra o parecer duali pessoas que não pertench1o nem a um nem 
da commissllo que a todos elles foi favoravel, a outro lado, que nãoUnhito interessá no venul- . 
sondo apenas o ·orador excepçiio desta regra geral. · tnento da eleição, retlràri\o·se aterra•ios em estado 
Não quer increrar a commlssilo de Injusta, n9m de nilo poderem continuar os trabalhos, e dõus 

. · tão pouco · dar ;a entender que. o. seu respeito ella membros parciRds, que &sslgnl\rão a representaçfio, 
de.ix.nsse . de gutar•se pelos prtcipios de justloa i não se ~usentárão no mesmo estado, e nem ao 
não · pode porém explicar este procedimento d•1 menos fizerão protesto I? 
commissão . senão por duas maneiras, ou que os · Allegn·se porém que a substituição nno foi legal, · 
dous collegios de. que se trata contém irregulari• porque na votação para a admissão dos dous . 
dadas tão monstruosas que a commlssão . não membros no'Vofl entrárào os votos dos dou~ que se 
pOde tornar extensivo para elles o principio de retirãr:ão por ate.rrados ; mas é isto contrario á 
tólerancla que adoptou a respeito das mais eleições, lei de . eleições 'I' Ella dispõe .· no art. 29 que no 
ou que ella foi nimiamente f;lscrupulosa quando caso de impedimento de algum dps membros da 
examinou os documentos relativos a estes dous me!ln junta nomêe quem o substitua : ora, a junta 
collagios. Pttssarâ. a indagar. qual destas duas compõe-se de 5 membros ; logo, não é contraria à. 
hypothesos é a verdadeira. . · lei · a admissão dos votos dos membros que se 

Oontra . a validade das . eleições do collegio do retlrão. Póde não ser boa esta intelli~encla . do· 
Brejo de .Atéas existe uma representaoão da res· art. 29, mas ella não é contraria à . 161. Oomo 

----ne8tlv&~lfnjllfll-fllltl!Mc!ltMlh--------:----'--~-t:tíroi1' !11T1óde ser este facto altegado pata S!' . declarar 
Antes de entrar no e~ame doa fundamentos inteiramente nulla uma eleição ? Uma irregularl· 

. deasl\ repreaentnoilo, fulga~se o . oradol' obrigado a dade de tão pouca rnonta · como esta, que mesmo 
obaervar que ella se aolíR lnteltamonte destttulda se uilo prova que seja irregularidade, não póde 
de documentos que a comprovems é uma V&Ra . e certamente ser motivo . bastante forte . para se 
simples allogaollo; · que, oomquauto seja do uma annullar . uma eleloàu, . prinolpahnente 1m àpoca 

. oamara municipal, de uma .~utorldade constitui da, aotual, t\ vist•\ do systema que a cama r a tem 
nAo merece fé BlRuma, nllo · tem por · s\ a . pre· adoptadd de !ech.ar · os olhos às irreRularlda<ies 
euanpoilo da verdadelu, porquo .os membros da quo necessariamente contém todns as eleições. 
catnàrà municipal slgnatarloa da t'epreeentRoito Ou~ro pontil que a commissilo . acoitou como 

. silo chefes prlnclpaAs de um grupo que, tendo o provndo ó o da dlstrlbuio~o das pRtrulbas oolll· 
maior intere11se poflslvel no tilumpbo da eleioilo, mandad"s .·por tnspectoroe da quortelrdo : mM 
tendo · empr~gado pata . esse fim ·todos os meios tem·llo jl\ demoll6trado quo estn . allO!(I\Çi\o ó doa- · 
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. 11ão merece peso algum, porque é documento 
fornecido pelo subdélegadó, um dos signatarios 
da . represei\ tn9iio, um dos membros da mesa, um 
dos que perdeti a eleiçiiv : . · · . · · 

Passará agora a outto ponto, isto &, l\ ostentação 
.. de forçâ P.olicial. Esta alh"gação, como as d~mais, 

acha-se destittiido. de provas ; mas; C\'D\o .a com
missão diz que ella está provada peln confissão 
do subdel~gado, unica prova que opparece, forçoso 
étrntn.rdella! .. ·. ..· . . · 
· Ooofessa na realidade o subdelegado. que rennlo 

obntalhão i . mas por ventra a reunião de uns 
poucos de homens que silo t~oldodm~ da policia, é 
sufficlente para se . al~or que houve ostentação df! 
. força 'l A reunião de soldados e a ostontaçiio da 
forQt\f\ 81\o óti\\Sas muito diatinatas. P\)r lel n 
ostentação de !orça é prohlbida como me.lo co- . 

· ércltlvo dl\ liberdade do voto : ora, 11i\o se prova 
. q,1e esta gente esti~esiHI tnuniell\dn, armada e em 
· (órma. clrcumstancias ~ssenci&e!! l>l\ra se · consti- · 
tulr o que se · póde chamar o!!tentnci\o de forçn ; 
logo, não so póde com . justiça quall6oar cotno 
tal a reunião do destaaamento. . · 

.· Mas admitta-se por hypotbeso que tnl ostentação 
de força houvesse, e que por (\CH'Isequenuia se deu 
a violação do . art. lOS da lei de eleições : .a 
shúples violaçito ücste artigo será bastantd para 

que a nullidade só se vet'ifica nos OtlBOs em CjUe ella 
·é expressatuente colnminada; e etn segundo \u~ar 

8 diRposição do art. lOS não é da nr1tureza daquell&8 
cuja _violação deve destruir a legnlidRde do Ull'la · 
elelçao, porque é meramente prnvnnti va. · 

A lei, querendo revestir .de .todas as garantias 
o mais importante dos direitos politicos dos cida· 
dãos brazileit·os, qual o dá CCincorrerem coni · seu . 
voto para a eleiçi\o de seus representantes ; que· 
rendo . assegumr aos ·. cidadãos o maior gráo . do 
liberd~de possivel no exei·cic\o deste direito , 
e vendo no emprego da força militar um dos meios 
mais poderosos que se podem empregar contra o 
exerclcio deste direito, prohibio espressnmente, 
.como. oauteln, para evitRr osso abuso , toda é 
qualquer ostentação do força no diâ da eleioão · 
pl'imaria. O fim pois da lei nfio . foi prohibir a 
ostentaoão de força, mas a lntervençiio da foa·ça 
no noto "_leitora! dlreotn oU: indirectnrnente. Pata 
se annullar portanto uma. ele~oão nõ.o ba~tta que 
houvesse ostentlloito de força ; mas cumpro pt•ovar 
que ella Interveio aotivamente na el•noiio, e fez 
com que o resultado não fosse n .expa·essão fiel da 
vontade do ovo o no nito estâ rovado no onso · 

·:ver en e. 
·Furão apresentadoR na casa novos doomnontos 

· Plll'a prov~r uma nllegaçã() contlda na represen · 

ta9ão_, allegação que já. 'foi desprezada pela com. 
tn1ssao. Esses documentos são de 9 de Novembro · 
e p~r . con!iequencia datados postoriormt)nto . â 
elelçno.· Mas porque quem os forneceu, lJ.Ue é um · 
dos signatários da representação , não instruio 
com . elles a mesrn11 representação ? Porque os . 
uunrdou para .os entregar a quem os . apresentou 
na_ casa ue~ta · discussão 'l Isto . fez suppór que 
forao remett.1dos aâ Mo, e quem sabe como fóriio · 
obtidos.. . • · · . 

Declara o Sr. Acauãa que nenhum valor dava 
a~s officios: tlos insp~Jelores de quarteirão, porque 
sao subordmados . aos del~gttdos e subdelegados ; 
e como .apresenta ellt1 documentos de ófficiaes 
subalternos da gut\rda nac!onal obtido!: por seus 
commandantes? Taes documentos não são certa
mente sufliciontes par:l . provar a ostei1tação da 
força da guarda nncional ; mas, ainda quando o 
fossem , não provava a ·intervenção da mesma . 
força ,_pois que não . ~ouove ·uma só prisão, á. 

· ar dehet~:~ eem 
mettido anteriormente. . . 

Parecendo·lhe ter dito bastante para provar . 
que é lnfundo.do o parecer da commissiio annul

; lando o collegio do Brejo da Arêa, passa a à . ao de 
Banapeiras. · . . . · . · 

O unlco facto que contra a validade deste 
collegio se apresenta é de ter elle sido presidido, 
nàu pslo · juiz de paz mais votado, mas por um 
dos . Rupplt~ntes. . · ·. o 

Desta simples facto, porém~ não se pôde concluir . · 
que a eleiçiio · fosse . presidida por jHiz liicompe· . 
teut~ ; fóra · necHssario demoristl'6r · que niio se 
dera o impedimento da parte tios tnals votados. que 
forão repellldos ã força, ou que a eleição foi 
presidida .clandestinamente ; mas nada. disto se . 
prova. A commissão .funda •se na supposição de· 
que tahez o juiz de paz mais votado estivesse. 
no lu~(lr; mas dRqui não . resulta que estivesse, 
nem q'le oi! outros • que .lhe seguiãó em . votos, 

· nito .esta vão iqapedidos, . e que aquelle qu~ presidio 
t\ eleição era incompetente. · . 

Na acta se diz que aqnelle juiz presidio !\eleição 
· na falta ·dos mais votados ; isto é bastante para 
se presumir qua esse juiz era competente ; e se a 
oomiuissào e~tavQ om duvida a semelhante res: . 
peito, se não &e achava pl'ovadó que os outros ' 
juizes de paz estaviió presentt~s, como concluio · 

. . . . . di ? 
Mas, dlz a commlssão que n o oonstn dns netas 
quo fossem chl\mados os mai!ó\ votados I · So .do de
feito das actns se qulz()sse concluir a lnillldl\de das 

- · u tivessem 
de .Mar approvadas. A mesm11 comml~s}io segue a 
<iplnli\o ~e que 11 actn uão é pro~R. Rufficiente da 
Irregularidade da uma eleloão ' . tato claramente 

·se deprebende do parecer da coinmissiio a respeito · 
do oolleglo da Barra. Mansa. · 

Di> que acaba lie expôr conclu~ que pelos funda
me~ttus do parecer da oonlini~são niio julga ~e 
muato rigot·osa loglca u conclusao de que o coileg•o 
é rmllo. · . 

. Mas disse-se que o juiz de paz que presidlo á. . 
eleição .foi jtlramentado ad hoc; · tmtarâ desta 
quest.ão. ·. · · . 

Sttppondo mesmo que a portaria d~ presldencia; 
mandando qlle qunlqúer vereador JUramentasse 
um ju~z . suppl~nte, niio ~ejt~ legal, o q~~ se póde 
QOUCIUtr daqul e que O JUiZ de pnl'! fOI . JUrame~
tado ~incompetente:mmte, ou por outra, que . ~ao 
estava juramentado. Ora, será isto .motivo para 
se annullar a eleição 'l O juramento . é essencial 
para o jutz exercer o cargo· de juiz, mãS . não 
para funcoiontll' no colleglo eleitoral, onde não o 
é seu voto sómente. que tlecldé. . · · 

A' vista das razões que tem apresentado, não 
só quanto ao eolleglo do Bréjó de ~Arôa, eomo de 

nnl\tHnrns, suppo 
hlentoa . da irreglilnri ades, para que se . possa 
dizer · absolutamente que · devem ser approvndos, 
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ma~ que esta approvaçiio .com.parativamen~e é jus~a . 
·á vista de outras lrregularJdad~s ·que Já fora o 

· dispen~ada!'!, o das quaes necessariamente se devia · 
· resentir a eleição que se fez na época eleitoral, 
segundo o complicadissimo novo systema de elei· 
ções. · . · . . . .. 

Offerece as seg~intes en1endas, que são apoiadas; 
. . e entrão em discussão: · 

· « Sejão . reconhecidos · legne~ os . eleitores de 

.Oerquelra Leite, J . . Autão, Moraes Sarmento, 
Titára e Angelo Ramos. · .... 

Sessão em i t de Mal o 

PRESIDENÔIA DO ta. DIAS DE OARVAL HO . 

· Arêa. ,, . 
t• Sejão reconhecidos 

Bananeiras~ ,, · 

SUMMA.Rtc.-- · Expediente.- Requerimentos sobre 

1 · · . . ajúste diplomatico a respeito de cartá$ preca ~ 
tlgnes . os eleitores de · todas; sobre ea;tradicçllo de criminosos: . sobre 

re(orma judiciaria.- Varios projectos. ~Ordem 

cont.rario teria annullada a eleição da freguezia de 
Sant' Anna desta córte, onde houve permanente-

do dia.- Discw;sào do par~ce,. sobre as eleiç?Je$ 
da Parahyba . Discursos dos Srs.. A'lt.ão , 

· Pa,.anhos, Titdra, Eu.:ebio, . Jos8 de · As.sis, 
Pe:-ei1·a da Sihla, Bomes dos Santos e Paulino. 
--Eleições das Alagoas e do Rio de Janeiro; o . 
Dt·. Mi1·anaa . . 

A's 10 horas e meia da manhii .abre;se a se11são, 
-so e approvti·Sê a actada antecedente~ 

. mente uma. força policial, como consta. de tre8 
.protestos dn mesa parochial, além dos .pedestres O Sa. lo SEdRE'i'Ai'tío lê os Sêgiilllté::rofHcios: · 
que fazião um largo circulo ; e teria annullado 1.• Do Sr. ministro doimter~o, pédindo se lhe 
tambem o C\lllegio de Extremoz. . · ·. · marque dia e · hora · pãra apresentar uma pro- . 

Tendo a · camara approvado tantas eleições em postR.-· O Sr. presidelltà designa o dla 12 ao 
que · interveio o governo lançando . mão de . tudo meio dia. · · · . · . . 
para . vencer, entende que deve oer Igualmente .2.o Do mesmo inini:;tro, em que pede se lhe 
beneftca a respeito desta. . .. · · . . · . disigne o dia e hotll para apresentat· o relatorio 

o sr. Fx-anQa. Lelte não tinha falto pro~ da repartição a · seu cargo.- O Sr. presidente 
poslto de tomar parte nesta dlsuust~ão; mas, à declara que terá lugar a apresentaoiio do relatorio 
vista do que acaba de dizer 0 Sr. Ferraz, vê·se dijpols da leitura da proposta~ . . . 
forçado . a declarar que, se os fflctos por elle .· . 8. o Do Sr. nlinistro da justiça, pedindo dia e 

.· apontados tivessem em . tempo chegado .Rú seu. hora p.ara a.presàntar uma proposta. ·- O Sr. 
conhecimento, talvez votasse muito dlft'erente- presidente .marca o dia 12. á 1 hora e melü da 
mente do que fez. Mas, se por faltn de esclare• tarde· . . . 
cimentos Col arrastado a uma · votação, que talvez 4.o Do Sr. ministro do imperio. remettendo a. 
seria ountra a sua consoiencla, se por . ventura cóp!a do decreto de lõ da Março do corrente a 
tlvesse sido . esclarecido, nihso segue daqui quo et~tatutos a _qUA o mesmo se refere, pelo qual fol 
deva continuar na mesma senda.. · Quer snppór . pror.ogado por ma!s dez ~unos o privilegio ex· 

. que . a eleição do . Rio de .Janeiro fo~se appro- ol,uiHVO A oompanh1a. Flummense dos Omnibua.- . 
vadudu Ulegalru~nte ; mas onde foi que 8~ achou. A r. com missão de commercio. 
em . direito o prmclplo de que uma · vlolnçiio de u,o Do secretario do S_!l~a?o, participando . que_· 

···---let. -sifva--;;ara-·-s&-fazer.-- outra-·--vlolat;llo'?----·~··· --o-,aenado·--adoptou:-:-para-dingu·---à-sanclJâO lmper1al 
.. O~nclue com algumas . refiexõas para provar a . " resolução que autorisa a santa casa d!l mh1erl· · 
JUSlJça do nrecer da commlssão a respeito das .oorJI•l da . cidade de . Pelotas, na . provmcia . do 

- . BBds de S. Pedro d(j Sul, para possuir 

O S1•. Ferraz insiste na ·oecessidad& de es• 
cluecimentos dn · parte dos Crs. da commlssão, 
sem · o · ua nH.o oderâ · 
um Vú o cons~•ellOioso • . 
· · . A. discussão flua adiada pela · hora. 

0 Sn. PRESIDENTE dê. ·para ordem do dia a 
có~t.i_!lunção da discussão . do parecer sobre· as 
ele1çoes da Parabybai e n dlaoussão dos projectos 
ns. 17, 2-:1:, 26. e $2 do anno passado. .. 

./l.ata ·de t O de lllalo 

1?RE9IDENCIA. .DO .SR. blAS DE dAnVAI.llO 

F~:~ita a chamada, e não havendo numero legal 
parn haver casa, ·o Sr. pl'esidente declara ê.s 11 
horas, quo hoje não ba sessão, · 

· Oornpareoem os .Sra. Tobias de Aguiar, Tl'istão 
Rangei; Oalvi1t, Pnraohos, ·Marinho, FAllolssimo, 
Alvarenga, Coelho Bastos, Ferraz, Wanderlfly, 
Aprigio, Godoy, Vilella Tavares, Dias de Oarvalho1 
~uolz Barreto, Assis Almeida, Nunes Mncbado, 
Jobim, Plttto <lo Onrvalho, Llvrlimento, MotidotlQa · 
~ Castro, Mello Fl'anoo, Costa Pinto, Oastello 
.oranco, Barcellos Theo nllo Ottnnl · · · 

ampoa, Wl •ano Ottonl, Assis Branco, Eduardo 
Frauçà, Macedo, Meiralles, GónQalvas Martins, 

100:000$ om bons de raiz. - Fioa a onmara 
lntelraua. · · · · 

6. 0 Do Sr. mtnlstro da ju:itlQa, remetlendo o . 

dillte do Senhor dos Passos da c~pltal da provlncia 
dá Btthiá.- A' aommissão a que.estâ aftacto este · 
negoóio. · 
· 7. o Do mesmo ministro, remettendo as infor
mações q\té lhe forào pedidas sobre o requerimento 
de João Pinto Barreto , esori'viio do jury da 
cida~o da Buhió, em que pede lhe seja .arbitrado · 
un1 ordenado annual.- A' commissào de justiça. 
criminal. · 
· I:Lo Do Sr. deputado Luiz Alve.z Le~te de Oli

veira, participando~ que por doente. não , põde 
comparecer ás · al:lssoes desta. semana. - F1ca a 
camaru inteirada.. 

9. 0 D 1l Sr. deputado X.,uiz Antonio Barboza de 
Almt1idn, participando __ ig~nlmeute . que por in
comtuodo de saude na o podia comparecer.- O 
mesmo destino. · 
Remettt~m-sA : . 
A' oomltll!isão dá assemblêns provinclaes, uma 

colleQiio . de oóplaa das leis a l'esoluções da 
aRseJ\lblêa leRiiilatlva da provinola do. Minas Ge· 
raes . · · 
Pan~ o na·ahlvo, dous exemplares do relatcrlo 

do Norte aorlo u asseUib óa loglalutlva provlnolal 
daquelln provlnoln. · · . 
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A' commlssão de assemblêas provinciaes, o 

codigo das leis piau,hy~nses-. . ·. . . . . 
A' mesma · co!Dll!lBSão, . o.s actos legtslatlvos da 

. asaemblêa provtoctal do Rto Grande do Sul. · . 
A' commissão de constituição e poderes uma 

representação da .cama.ra · municipal da villa 
de Sarita Rita , provjncia da Bahia , sobre. 
.eleições. . · . . · · · 

A' colnxnissão de . marinha e guerra, o requeri
. monto de José Alvares dá Silva; major da 4• .classe 
do exercito, reclamando em se.u. favor o beneficio 
da lei que autorisa o gQverno vara reintegrar no 
quadro do exercito os officiaes que se julgarem 
prej!ldlcados; . . . . .· .. . . 

REQUE:RIMENTOS 

. Entrãc ·em discussão,· e. são aprovados. sem 
debs.ta os seguintes requerimentos: 

« Tendo-ao no . relato rio · da repartição dos ne-
. gocio!l estrsngelr , . 

de. 1847; affirmado quo . ·o ajuste dlplolllatico con · 
cluido nesta cOrte aos 18 de Mal"ço de 18!1, entre 
o governo . imperial e o de Portugal; relativo a 
oar&as · simplesmente precatarias ou rog11torlas. 
expedidas_ pelas autoridad~l\ judiciaes dos dous 
pa~zes~ não havia sido. cumprido e tido effeito; e 
que portanto d.evia-se considerar como não exis
tente: a .commissiio de . . diplomacia, afim de poder 
fundar o seu juizo a respeito daste ponto e iniciar 

"alguma medida que fór COOVt\niente,. requer qué 
se peção ao governo cópias de quaesquer . docu
mentos e notas q11e sobre este objocto existlrem .. -:
S. a R. -:-9 de Mato de 1848. -Gomes dos Santo.s. 

· -Silva li'twraz .-Sallàs Torres-Homt!m; )) 
. <~ Oonvlndo regtilar de um modo .fixo e oouforme 
aos i~teresses do imperto, a extradiÇão dos uri· 

. mlnosos subditos de paizos estrangeiros, e havendo 
. sobre. esta ponto . o 11overno imperial, . segundo o 
relatorlo da repartiçiio dos . negoclos estrangeiros, 
alguma medida tomBdo e feito ajuste com algurilt\ 
potenola: a commlssilo da dir>lomaola,· para poder 
formar tim juizo seguro sobre. tol ·materia, e propOr 
alguma p\·ovideMia conft)rtne julgar conveniente, 
requer que se peoito ao governo cópias de qliaes-

~r-::Papeis,-:e-dooumento&-<\ue-sobre~ste-'()bjeot 
existirem, e igtialmonte do parecàr do . conselho 

. de estat.lo. . · · · · 
. . « Sala da e a r • ~ · 

-Solles Torres·Homflm. -Gomes dos Satltos. » . 
<< A commisei\o de juKtiQn criminal, a bem de 

todo e qualquer trabalho que. haja do ·. sor .. Jhn 
· er 

que pela repartiçilo competente se peça oom re-
. v\dade . 1\0 governo " seguinte relaçiio: . · 

<I 1. o Dtl . numero total de lugares . ·dá JulzeR 
munlcipaes formados, . de cada umfl das provmoias 
do Jmperlo, com a declaração de ~unritos não 
estno providos, e da somma de dinhatro que con1 

. el.les todos sedespende annualmente, compl'ehen-
dJdaa as vagas~ · . · · 

(t 2.o Do numero total de juhes de direito. cive\s 
e oriminaes de cada · uma das províncias, · ccim 

. declaração dos lugares que · uã_o esti\9 providos e 
da somma que com · elles todos se desponde an-
nualmeota, lnolutdas as vagas. .· 
· « a. o Do numero total de promoturés de cnda 
uma dos províncias, . e da sommn que com elle!; 
àe despende aonualmeute, incluindo o que so 
teria de pagàr pelos lugares não provido~. 

it 4~ o Do .. nume1·o ·dos juizas dos faltos · da fa· 
zenda em todo . o imperio, a da sommn que com 
elles se despende, tncluidu.l\ as gratifica.Qões dadns 
àos . juizes de direito que accumulilo aquellas 
funcções. · 
· « ó.o Do uumero de cbefus de policia de cada 
uma das rovinciaa, com deolaração dos lugares 
delles que os ju zes 8 re o as capt aes exer
cem, e bem assim da twmma que annunlmente 
aa gastp oom ordenados e gratiflcal)ões deUos. 

« 6. o bo numéro de desemba!gadores . despa
chados l?ara cada uma das relaçoes . 4o imperlo, 
e que nao estão aposentados, . com declàração da 
somma total que se despende com sAus ordenados . 
em cadn anno. 
·· << Sala das commtssõf!A~ 8 · de Maió de 1848.

Fran,cisco de Assis Almeida.- J. N. Màchodo. · 
,_pamplofta. » ·· · 

VAlUtlS 'PROJEQTOS 

Jul~a·se objecto de _deliberação ~ v~ i a imp;i~il' 
o proJecto de resoluçao da commtssao · de'JtistJça 
civil creando para a secretaria do supremo . trl
bun~l de justiça · um amanuens&- e um porteiro; 
o prunelro vencendo o ordenado annual de 1:200$ 
e o segundo o. de Gooaooo . 

Julga·se mais objecto de deliberat;àó é vai a 
imprimir outro projecto da mesma commissii.o 

· ~esolvendo que o pr~paro das causas da fazenda 
• . rUO . tribUIIBI de jnsti•JB 

como nas relações. seja· foito . ex·of.ficio, e ·não 
poderã ser retardado sob pretexto de cuatas ou 
de quaesquer de~pezas. · · 

ORDEM DO .DIA 

EL:EIQÕE& DA. PARARYBA. 

Cootlnúa a discussão do parecer sobre a eleioão 
da provi nela da Parahyba. · . . · ·. . . . 

o Sr. Antã6 declara que a commisaão tinha 
tomado a deliberação· de rião tomar parte na 
discus;;ào das eleições das· diversas provlnolas do 
hnperio, visto que nos pareceres havia exposto 
mut detalbadameote ,todos os motivos que a · l& 
v.àrão a tirar as differentes · conclusões. e espe~ 
clalm.enta a respeito d11.s eleições da Parabyba • 

. · Pllrece·lhe qus a o.ommisei\o niio p6de sar ta
chada de pãtclalidade · no. seu juizo a respeito da 
vaUdkde das. eleições: eUa reconh~ceü . que no · 

. prhneiro eiisaio de urna nova legislaçiio eloitoral 
ln\posslvél era que .multas irreRularidades nito 
apparàõéâSem, e pót isto fOi tolerante a ':;ialto 
aqu&llas--!r-~ulat:ldad~s--qu~ &-a

privaçilo evldentetnentfl · provadà .do voto do ol~ 
aadào . . Este arblh·lo tt~ve aoqulesoenofa da eaaa, 
e. sofi\ elle érà irnpo~slvel quo fossem a provadàs 
as e e I) ea a mH o " s . t1Tipilttlrl'11fnor:-. -. ---

.· E~tte mesmo pansamortto presidlo ao ex!lme das 
tllAlQões pl"lmurlas dll oldade do Aréa e dll vllla 
dó Banallelrí\8. A' vlsta tló qM dllisot•Ao os .nobres 

da mesa' que o juiz de pnz mais votado vendo 
que havia força ai'tnad,a defronte d(\ matriz, 
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deu-se por coacto, e retirou-se declarando que E'. verdade que disserão os . perlodicos qué um 
ficava. d~:~slgnado o dia 15 4aquelle l!le.z para se dos membros dt~ ines a quando 'Vi o que as cousàs 
fazer a eleição. ·. Um supplente do JUlz de paz; corrião mal, protestou, mas estes protestos parece 
que era o So na . ot·dam dós . votados; e que que .forào verbaes. Sé alguma cousa ha a 
tiriha sido . juramentado . P~~ um .v~readol~ ~a admirar nesta eleição, diz o orador, é o especta-
_camara municipal para prestdtr á. eletçao; assum10 culo. que u população presenciou vendo Glílpregadoã 
a ·presidencia da. mesa parocuial, decl!lr.ando do governo · trabalharem cC'm o mnior escl:lndalo 
infundados os motivos que teve aquelle JUIZ de . e ás escancaras a fa~or · de · um partido que 
paz para se . retirar. Note·se que e~tand_? inlp~- · · guerreava o m~smo governo. · ·. . . . · 
dido o to jutz de paz, segundo a legts\açao dev1a E' lida, apoiada a entra em discu~síio a seguinte 
chamar-se o immediato. em V1ltos para presid~r emEmda á . 1•. conclusão do parecer: · 
a 11\esa, e que existindo na formação da pn- · « Em lugar de- e os 41 do collegio de Bana-
meira. . mesa o · 3o juiz ·_de . paz ·na or~em ·1os nõii'as1 etc.,-:- diga-se : '-é os 40 da freguezia de 
votados, não ha presumpçao de estar ellc HnpA?tdo . Bananeiras, que se reunirão no collegio do mesmo 
quando se formou a segunda mesa. Além dtsto. nome,. annullado o voto do eleitor de Colté que 
tendo a freguezia 1,74l. vota~1tes; ap~HáS se. concorreu ao dito collegio, e cujo voto . não foi 
recebêrão 261 cedul:ls. E1s·aqu1 os mottvos por tomado em · separado, officiaudo-se Ql) . governo 
que a commissão julgou dever propôr a annul- para tnflndnr proceder é. elei.;ão nas mencionadas 
laçiio da eleição desta freguezia. parochias dt1 Arêa e Dananeirus. . . 

Espera que 0 Sr. Ferraz, que hontem pl'ovocou li ~l\la da camara dos deputados, 10 de Maio 
uma mais ampla discut~si'i.ó a · este . respeito, se. de 18!8 . .,.-0osta Pinto.-s. Pa!'atthos.-Pessoa 
dará o r satisfeito e no r · e u · de Méllo ·- J · A ntaó. I> · 

que d1ga se observou uas outras eleiÇões paro- o sr, Titó.ra., .sendo provocado á. discussão 
chiaes t.iio flagrantes nullidades. A commissão pelo Sr. Ferraz, que talvez se considere o unico 
.não foi · mats rigorosa a respeito das freguezias legalmente .eleito na presente legislatura, segundo . 
em. questão, do que a respeito da eleição primaria os princípios por .elle emlttidoM 11a casa, v.ê .. se 
de Ex.tremoz e de Sant'Ariua destt\ cidade i porque.. obrigado a 1·esponder aos differentes topicos do 

. se houve v\olencia .·nestas freguezias, não . foi discurso do nobre . deputado. · . : · · . 
ella provada perante a commissão. · · · Nl'io . s.abe o motivo por que o Sr. Ferraz por 

Pela leitura do que se publicO\' Sllbre a eleição . mais de uma vez tem tomado tunto a petto oa 
da freguezia ~e Se.nt'Auna, não póde .o orador negocias da provincin das AlagOas, .chegando até 
con-vencer-se. que houvesse emprego da ft,rçn para · a desejar que •)B deputados por eRt~a província não · 
o~ri~ar ót\ constranger o voto, bem pt~lo contrario tomassem . assento na casn, pela simples falta da 

· fo1 mformado que bouvo . . plen11 llberd1lcle nas. remessa rias actas das eleições parochiac!l, falta 
eleições . . O simples protesto da alguns individuas que quiz attribuir ao orador ~or ter sido secretario 
consignado na act11 nada prova; porque podb1 · do. governo daquélla provinota. Os secretario& do 
isto tJer um mautljo do partido vencido. · · governo não têm essa obriga~iio: e ainda quànao 

Quanto à eleição . de Eslremoz, declara qüe, . se . a tivtlssein~ ba niu\to . que estava o orador QU6ente .· 
tivesse presentes os documentos que depois \'ierito, . da secrétaril\ . eum licença por estar graven1enta 
te tia . n1uito escrüpulo em dar . um parocar ·sem doente. Alem disto, et~te . facto da tal ta das autas 
meditar tuelhor; .. Pro.curou exnmln.ar com toda na o serve . senil o para mostrar que os deput~dos 
a cautela t()dos o!i · doeumelitos tllnto n respeito pola provincia das AlagOas estavito tão convenca•ios 
da pro-vincia do Rio Gr&ndo do No•'te, como do do Reu direito que deix,\rão istl) ás autoridades 
Piauhy; e só. depois de muito . apurado exarou compt~tentes. Assegura que quando se retirou da se• 

. reconheceu que, st~gundo os princlplus da com· cretari~ com licença, doixou emmassatloR na ordem 
missão, ni.\o podia deixar de apprOVtlr us oloi~;üeR respectiva os. officios dt\.B mesas paroouiaes para · 

~-d~llas-~1'0\"tntias. · · -- - -· ·-·-·' ft-erettr·-rometthioir,-M- -nilo"'1Jllb1r-·se neste n\igoo\o 
A respeito . dos. élelções das Alugótls, em quo anda dad11 da gi~anta. Não accusa posso1Ü1 que 

tllolbem fallou. o Sr. Ferraz, a uomm\Msilo r oco· estilo ausentes, n•io acousa mesmo os em pt·egadoij 
nheceu a convenienril\ rlo r ·e ;, da secretaria · · · • 
das · ele ções primarias para oxamlntlr oom doeu• t1ha do et~quecimento, mas tal voz tambvül se possa 
mento~J a validado dessns eleições, lllot! na fulta dizer que se qulz dtlr 1n.~tlvo para se opp6r aqul 
dall!!êS dooumelJtus elln tomou o nrbitrio de ret~istomia â.· entmcla dos 1laputados alagoaJ~os. 
ul ar dà validade dllEJ · el(ll · · ~ u. em nenhuill das el'llleglas d11 Jlro• 

pnrecor ou juizo düs uollegios. . · vinc.in a menor qu!31Xa do partilio contrario, se 
· . No discurso de um nul.Jre dt'''utaclo pda Po1rn· . póde cllamnr·ae pal'lido a uma potçi\o de honíens 
hyba . notou o orador quú rn:zão tinha olle do qu·o oppõe tnl qual rtlsistencia aos lnteres~qs da pro· 
observar. Q!-le t\ comu\is,:do a\lnuqando o co1léglo vlnCia e rios intt>reasos da nAção. As eleiçõns gf!raes 
de . Btu~anetrns ni1.o tl t.hn attondtdo n QU!l este . so. fizerão lli\ ntnis perfeita calma ,eméalmarla podre, 
collegio constava de dlillS freguuzla-;;, uma de porqua em nenhum collegio apparéceu a ruonor 

. Bauat'leirus e outm de Onitó, e <lUA sendo nnlla~ desordem, a não ser. uúm pilqueutL disputa entl'f3 
ns · eleições paroohiaes · de · Bnnalleiras, não o dou~ homens, a qual. í:liio teve resultado algum. 
deviiio s.el' as dnquella outra freguezia; portanto · o nobl'e deputado devia ser mais beuign. 0 para 
a · com missão concordou em ollerecer UUla emenda com as eleições das Alagólls, é. vista de outras 
n esta parte do parecer~ · . <tU~ fnrão approvndas . pela casa; naque\ll\s não 

o Sr. Pux-unho& depois de refótçar os argu- houve o collugio du Tapar.,, nem os 300 eleitol'es 
montos apresentados pam lH;ovnr a nullidaile tla. · da Cachoeira. E porque approvou a camara estas 
eleição pt'imada nas fr~guezias de Arôn e Bana· elaiçõeH? Porque v:lo que as qtuüificações · forão 
~•eiras, passa a respondar ao qul! disse o Sl'. · . feitas regularmente; que nada apparecia que pro• 
Fennz âceroa da eleiçi\o da ft·o~uezill de SanL'AnuR vasse o contrario, e .é esta a tuarcha que a cainat·a 

· dost~ oót•te. Assenta que os fllutos apt·esentuuos segtte sempre en\ questões desta natureza i raras 
pelo nobre. deputado como occorridos nesta fr e· vezes doixb. do inclinar· ao. ao purece·r dl\ commissiio . 

· gt\ozia devit\o tur sido presentes á camài'a 11a que nverigou os fuotos ·quo oompuiRCIU todos os 
OCCI\SlUO em que O tÚ!.l'llCOr ij<Jbra n8 eleit;Õús do . dliCUí:nuntOS R.ptesentadOB; Se O nobre deputado 
H. i o de . J anoiro foi sul>lnettido A considoraçiio lia possuia alguns quo ootut>t'ova\h!om t\ h·regulatldade 
casa. Nem o · collogio da córt", uom a· tupt·e· . tluquúllas olelçõos, oUIIIpl'h\·lho npt·es~Jntlll•oil, e nilo 
sentaçuo impro!!~i.l quo foi .distrlbuhlu nu cnsa, rtlsorvlll' put·u ag••r11 somelhv.ntequeati'lo. . · 
diz uu1a · · . ftlsu de&Bil& olel~ile11, e oratlor 
de Sl\nt'AtHI""' nasovertl que elluu o.sh\o esoolmadas doe tlbllSOij · 
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que a lei de ;~_de Ago~to de 1846 ·hRtOI~ de reprimir . . de Janeiro ào Sr. Dr. Joíio Antonio de ·Miranda · 
pelo esbbelectmento de dou4 prlnctplos ~ q_ue se ·. quando esso nobre deputado. disse. que, era muito 

·podem considerar R .Sa!vBguarda cfas efetÇOeS 8 de elltranbar que empregadOS QUe devem merecer 
· designação de certa~ e detijrtuii•lulas pessoas para a confl.~nça do governo lut8i:!Sem contra este nas 

a presidencia das mo~a~, e a prohibic;iio rla reunião eleições. Uq~ empregado publico, quando se trata 
de forças nas pr(rXHmdades dos pontos onde se · de · eleiçõe:i . { .~iz o orador), não é ~scrav(l . do~ 
tivésse de proceder a eleições. Estes dou~ princi.: . go.verno ( apoiados), e muito menos quando é 
pios que . coiltin.uãrã~ a ser dtJ!'!respoitadvs . êm p1embro de um ~od~r que é pela constituição 
algumas pr<>vinctas nao o forão nas Alagôa!4, onde mdependente. A qualidade de empregadQ publtco . 
não se ueil üma. nnica dtrinissiió, meio que· era . não lhe : tira a de cidadão, por conseguili te não 
. entretanto bastante eífi.eaz parR supplantar alg1~ns pôde prival·o do direito de ter uma opinião sua 
espíritos fortes e vertiginosos . que nppar~Jcêrao. sobre a marcha poHtica do governo .do pai~. 
Honra deve por isso ser feita 9,0 presidente da · Quem tem alguma lição dll . bistoria deve· · saber 

· quella província o :5t·. Peixoto de Brito, que nem que em ~qdos os paizes, senipre que se começou 
mesmo depüis da eleição feit11 quiz vingar-se de alguma luta contt·a os excesso~ do poder, se 
alguma oou~a que directamente se ft~.z ~ sua pesso&, · encontrárão ·na mà~istralura os mais decididos 
para não apartar-se de sens prlnctpws de ordem d.ef•msores das pubhcas liberdadel:;. e isto nunca 
o dE! justiça. . · . · . tem set·vido de pecha. á magistratura de . p11iz 

ó orador conclue pedinrlo muito soletnnAmente 'alRum. . . . · · 
. 110 nobre deputa•io · peln Bahia. que deixe por um . Pela minha piU"te (ac~rescenta o orador) declaro 
pouco a província das Ala~ôae, pois elle sabe que que nunca fiz segredo de minhas opl niões politfcaR; 
ainda em tem os menos felizes uando a rovincla sompre tive a cora em de màniftls 
se não ac ava em. representada, si!mpre .encontrou es av~o no. po at· hotnens CUJl-i. mar!Jha politica 
na camara valentes e co11sp\cuos defensora~. me hradava, empregava semprl) todos os esforços 

o $r. Euzebio de .n.uetroz occu.pQ•Se para . coadjuyal-oli ; quando pelo . contrario o . 
~ mioi:S.terio me desagrnd:ava, eu tinha. sempre a 

unlc!\mente am ·combater algumas asserções,· so· fraqueza de o declarar em primeiro · lugar ao 
gündo elle, in~x~~tas, que ~e apresentl\rão rel11tl• · ministro da repartlçil.o. · O Sr. Alv~s Btanco era 
vamente às eletÇoes da provmch~ do a,lo de Jané1ro, . ministro dQjuatioil quando eu eu\endl . que devia ·. 
e com especial ida do ao colleglo da froguezla de · passar pàra a oppQalção no tnitlisterio de 2 de 
Sant'Anna desta córte. Arlmira·se de que se ·aeso· Fevereiro; ello pôde dizer se lhe não pêdi hn.nte· . 

. varasse na casa .que ni\o houve emprego óe força diatQment.e a minha dt~mlsstlo, collocl\ndo·me com 
nessa fregueziat gunnllo é ello um facto Jocoutes· toda a ·tranqueta na oppus!çlio, porque entendi 
. tavel, sobt·.e cuja veracidade o orador ndo duvida que essl;l era 0 .meu dev6r, . 
o.ppellnr I?ara a consclenola · publica ~ para os . Na Córma de governo que temos abraçado deve· 
nobres deputados os ·Srs. Paranhos e Gomos .do se · acabar com este pritlelplt> de · ddicularisar · os 
Menezes (que lhB dirigt~m varios apartBs), e contra homens oollocado.s em . certa posioiio · que eleiteão 
o qut\1 se fl.~erilo p.rotes~oa . . ·. . · . . ·. o tr1umpbo de . un~a uplnhio nas elelçoes. O . 

. A posfotio· do orador ti de seus . co· reHgionarloli fudltrerent!smo polhloo âeva ser banido• Hoje 
polltlcos no . casa, constituindo uma lmperce1•tlvol todos ost4ó llónvencidoa de que é preclao que os 

· minoria, a ddicadeza dae clroumstanllias actuaes; homens de eduoaollo, das "Uas ulaasea UI\ socle-
. e o agpocto que a <~amara ·· apreaantn, lo.ri\o · aa dàd.e plelteém a sua ca.uaa. Nilo ha razilo alguma · 
. consldaraçõP.s que os obrlgt\rl\o a guardnr allenolo . pará que se exclua toda . uma classe deate direito, 

:..ubra us ehloõea da pt·ovluota do Rlo de Janeiro: e oa emin·egados pl,\blluos .formao . uma classe 
se táê:f con.itd~.~raçõos li& ullo tl\'essom d~do, elle · multo hiaportante da aocledade 1 não se devem 
oradur e fiOU& amlgo11 proporclonariAo oooat!lt\6 ooiutlderar ao aervloo da admlnlatraçi\o só para 
ao Rl1bre v!ee· lJtealdt~tltll desta provlitcia para . l11vnrem 1\ urna a chapa pollolal quo se lhe~ 
demonstrar que se ndo . derllo . vlo1enol~ts e frre· houver dado: devem ter a Hllerilade de votar como 
gu\arldade~ om suas ololçÕill, dntitrulndo . aaslm lhes . parecer. · · · ·. · . · 
os documonto11 com . qu6 118 · huvh\u prepl\rado Ba a questilo fúsee mala roprla da oconahlo, 
(n1lo obstauta as dltllGuldndee ee · . . • uoo e~t· · 
oppoalç1lo · ta1n . som pro do lutar p"ra conseguir culpa A oamara por t61-a occuJ>ado algum tempo 
tl\1\8 dt•t\Utlll1nto>~ ) , e que pola Imprensa furi\o oum et~tl) objeotl) : porém lhl o. fiz rol urlloantente 
lavados ao conheohneuto do publico. Oomo prúva, . pnrl\ . · responder ·· &1.1 nobro de utt\do .qutl quiz 

do que .I\ · eltJlQão nuquullll . l're~o~uezla foi meno~ 
regttlltr e menos liVI'e, o uratlor ur· auta o ftulto 
de havut a opposlçilc alcançado 1\U un1 triutnpho 
completo trea mezus antes, exlstlndo a mesmn 
qualtticaçiio que oxl((tfo por . óocasid<.l dá ultiou1 
eleiQi\o em que . lhe ndo foi ~ossiVel · obter o . 
maslrio ll'i nmpho. Nem se pó de dizer que vlolen.• 
oJas tivessem existido então por parte da opposição, 

. porque niio e por certo a oppoSlQão que ·dispõe 
de meios pal"ol fazer com qut~ Uma eleiÇão . não 
s úja livre, àspecialmento na prtJsenqa do governo 

· armado com todo o poder. até po.ra sutlocar 
\nl.oit·nmente nsliberdades publicas, 8e desse poder 

· qutzor ulius at· . . Ortt, ~a o d elegado do governo 
lia pt·ovlncia do Rio dtJ Janeiro ni\o foi uscusso 
eu• tHilprl!~ur · as lltltibuiçõ~·s .que a lai lhé cnriferio 
pura outt·os fiu s , titaa que elle sabe d tJseüvol'VtJr 
em oii•cuio muito . lar go pai'a obter . triúmpbos 
eieitoi'aes, o publico dessa provincia n i1o pôlle 
detxa r d~ est~t· couve ucidó . ue que !le '' eleiqjio 

. tivesse s1do tno r egulaa· comti d evôm sar, muato 
diil't~n~nte seria o rosultatlo . . . . · 

Nuo ' rpterendó derilorur·S\l l:llnls nesta quastiio, 
o oradot· t>assa li rebater R insinua ão ue 

ece a Qt\ a por um nob1·e deputudú âo Rio 
'1'0)10 1 ' 

tnei:t. 
o Sr. Oa~1, IJÍI Mello (11ela ordem) pado a 

· lelturt\ do arttgt• do regiun~11lo que problbe ftlllar• 
se llontra o vencido, e reclama a sua execu~i\o 
para que se não continue a dlscutl.r materin 
~strnntia t\ de que dava tratar-se, pois que tOdil 
esta dlscussl\o tem sido fórn d" ordem. .·. 

O Sn. Pnn:siDENTE decl11ra que niio. aneita , n 
oensurR d~> nobre deputado, porque se. consentlo 
que um nobre deputado tratasse das eleJções do 
Rio de Janeiro . f oi porque elle npenás o f~z 
accidentRlmente, trazendo esta eleição como um 
areRto · par tl a . qn•1sti'io de que s~ trata : e do 
ml3suto modo não póde prohibir a outro qualqu er 
d r< p11tüdO. que, pam mostnr quq o aresto nP.c ó 
applicavel â q~est i'io, se occupe tatubeth desus 
eltltçõtJ~ 1 l!tlUl tuzet• delllls o objécto. pl'inclpnl do 
seu discurso. E' h;to o que tem a r econiruoildar 
oos seul1ores QUtJ pedirãO a palavra : mae no seu 
entender os nubres doputados que até' aqui te .n 
ftillado têtn as lado lllll i to lill o~dem. · 

Em seguida co11vlJa o Sr. lo seoa·etario a lêr . . . ' ···~ 

s 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1423- PÃjgina 5 de 7 

58 SESSÃO EM. li DE MAIO D~ 18-i8 
O Sa •. lo. Sn:c8ETABIO faz a leitura do citado 

artigo. 
O Sn. PRESIDENTE : -Tem a palavra o Sr. José 

de Assi:~. 

o Sr. Jose d~ A.sll!llS é de opinião qua a 
. commisaiio da pod(lres niio npreaen ou m ml) •vo 

plausível para levar n. camara a ·votar no seil· 
tido que propõe, porque nenhuma dns irregulari · 

. dadAs apont.,~das por ellR. no ct,rpo desse pa~t·cet·, 
ll na 

in~annvel. Se ~e provasse que a aprrsentação du 
forçn de quA se f111la tivPra por firn coagir a 
libflrdade do voto, . e qun em verdarle 11 tínha 
coagido, razilo teria a coll\missão para da.r o 
par~>cor que riflu ; mas semalhante a!lsArção atnda 
elle orador não iluvio provur em todo o correr 
da discus!:ii.o até estt\ momento ; e sendtl assim 
não pódll deixar de recusa~ o Sf'll· voto ao parecer. 
· Resprmdendo ao Sr. !l~erraz entende q no pndia 
trazer um ou outro facto pura cot·roborl\r suas 
idóas no sentido em · ua pensn i mas fazendo'() 

eleição, · e sem pró tõm motivo para. uccusarem as 
elHições ~:~tn · que sào derrotados • . E' este exacta· 
manto n mot1vo 1\ que· n orador pRrec~ ·poder. 

ri'onil' v· t>.nl euho com ue ha uom se osbtlfe 
contra RR ('leiçõt'B de Sauta Anua: por.qtte . etn . 
:rosult 11do deu a perda do culll:lgio da córte, e 

. il1uito coutribuin paa·a itue não entrasse '(lara a 
caman ruai.n· numero dtl seus co'•religillnarios. 
O orudor é tnotàrlm· · dn ct)rte, 1nuitas vezes 
vlsih1u El f•·•·guez,a. do Santa Ano ~'~ é nunça 
d.escobt\n uella a menor sombra d11 fürça: e pelo 

· contra•·io vio quo militure~ com lodo n arroganllo 
Qell\co qui! os. Ctltaclerisll, SH uprtJ:~entavão osten
sivútnente contra o governo, e vio otliciaes de 
eorpoa da linha muito etrlpellllttdos a favor da 
opposil)flo. . 

Ot1a, se todos reconhecem que tllt classe m\litar 
é (!Ué t'( s\<Je n1ai8 o esp\rilo de ordem e de ir 
eoufoi·me ua idéas do govel'li ,l, o facto de se 
teretn atn1esl'nttulo lllll Sttuta Anua militare!'! 
émpenhnudu ~se tl favor dü opposiçl\ó1 ni\o será 
prova suffioiante para que se diga que alli a 
libei'dàlle de voto foi garatltldil em toda a SUl\ 
éxtensiio? Demu~s •• hoUVtl DlHt'!-E!l)u fre rUezia em 

PN' ex•m1plo dli 1842? :Não. Em HHB Ui\ú houve 
o quo su · p1·aticou em 1812 ; não houve o silencio 
do~ tmnulos tla .parte de um J?Rrtido ~. o par· 
titi1~ advel'so ao govemo ple1teou con1 . toda 
a hbt!rdade ; o resultado o provu: · o chefe do 
partido, o catJHão que nlc:viil. as mas~a·s dt1sse 
})nrtido, deixou de 81thlr eleitor IiOr tí·ea vtitos, 
e na proporção os outros. Não mo~tra isto que 
a aleil,lilo ,foi di~putadu palmo a palmo, que os 
dous parhJos só colloonriio no terreno em que 
devh\o s sr uoUooal\os 't Estas consideraÇÕI:ls bastão 
para justi~car plouameute quo houve em ~anta 

Anna .toda a. lib.e.rdade de voto, não obstante 
apparecer o protesto de um dos membros da 

· mesa, que serido valente ,pela penna, quando 
.vê . povo reunido, talvez por .causa doFi seus 
pec_c .. ados, àcha· se logo assustado. (Risadas.) 

·Nao s11be or ue os senbt,res Utl tanto s 
occupãriio c0m. a eleição de Snnta Anna; ·não se 
occupárào lguahnentn . C')m a do S. José, ondo · 
uma casa pia foi convertida em n•achina de 
guerra eleitoral ; n por ue não se lembréràó de 
um procura o r a casa o m1ser•cor 1a, que a11dou . 
de porta em porta allici9ndo votos, ameaçando 
os inqúilinos das casas pcrtenceutes áque!le pio 
estabelecimento . coro augmento de alugueis, no 
caso de não votarem na chapa que apresentava I 
Será isto liberdade de voto l Se é, é sui gene,.is I 
O que ha de. mais iT1>moral e revoltante d,, que 
converter a casa de misericordia ern agento 
eleitoral, e desnaturar uma. instituição tão sublime 
para por meio della.. véncer uma eleição. · 

O Sa1 PEnEIRA. DA SILVA: ~os inspectores podem 
ser convertido:~ em s entes eloitoraes I I t · -
é immoral. . . . . · . .· 

O . Sn. Jos&' DK Assxs:-Quem converte.u . os 
inspectores em llgentes eleit~rues ser.ão o ~artido 

13 nilo apoiad'>s.) 

O Sa. JosE' DK Assxs não lli\be lle por felicidade 
ou desgraça sul\, lê todos os dia\! duas folhas Llt\ . - . 

' I -. rulenéia. e exaltanH~ilto, ~aior ir1tolarancia do que 
lli:lssas duas folhas ; nau lla apôdos, não ha 
couv1oios, uão lla injurias que não sejão nt!llas 
lançadas C11ob·a a camara dOs · daputadt)s. Com
binando as pa.lavr.as do_ Sr .. deputad? a qtteu1 
respuu.lle e CUJúS mteuçol:ls al~ás tespu1ta, cou' o 
qut:l dtzl:lm essas folbtis, rece1n que nisto haja 
algum fim, alguma·cuus~ d~ occulto. ·. · 

O Sr. :r;u.rttnhos niio pôde , Cótnptehen!ler 
por que mot1vo os st~ullores que hoJe tanto se tent · 
pronunoindo contra as eleit;ões do Rio de Janeiro 
quando ~e pôz o re~pectivo pRreéer em discussão: 
guard~rao u ~ulenct?, e se reservárão para esta 
occasiut,, em que nno se pótie ~lntrnr no de&Nl· 
volvimento e aunlyse do !JnrAcor. Limitará RS 
suas reflexões à P.l~içuo dA Sautl). Anna. 

Da pritne\ra vez que faltoU: emittio a pt·opo~içff•>. · 
que nitovio. contesta~ a, de ,que ~as actas da eleiQÜO 
das parochtas d? ~~o da J a~umo, quo for~o pr?-

, -
toral, de quo fe1. parte o Sr . Mnttoso ~ nada 
coustava ooutra a . validade da eleição, Oru, á 
vista. tl~!sto fuoto nlio devia a o~~ tnruissão com toclo 
o fnudamtmto COD!lidernr bna a eluiçào de Santa 
Annu 't · 

M11s di~s~·~se que a~ rtlpt·esent~ções ttazidas á 
(~lli!HH't~ hnhao produzatlo tlll (·ffél~o ua opi tliito 
publ!ua, q.ue bern provava a conv1cQ~o ge•·al que 
se t1nha formado sobro a importa.ncHl dos aooil
tllohnento~ · npreseutados: força é pois mot;trar 
qunl 1:1. moralidade desses . documentos. Oonatuo 
elles pela malor part~:~ de attestados e justificações 
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feitas perantes jui ~es D_J.unicipaes a de direito da 
comarca; em que JUráruo como tostflmtinha!.l os 
interassados nas eleições .os mflsmos que forão 
vencidos. Por PXemplo, para se moshur que . 1\ 
eleição ela .paro~hia do Arrozal ni\o se fez na matriz 

uando isto adia · ter lU ar a resentárão · um 
attestado do rnissiol'lario Fr. Eugenio de Gen•1va, 
querendo couverter a missão religiosa dei!ta frade em uma missão eleitoral. . • . 

' . que dêm o exemplo. 
o sa; FERNA.Ní>E>i CliAVJ!:S :- Mas quem é que 

fez isto 'i' · . · . · 
O SR. ].>ARANHOS :-0 nobre deputada tem multo 

boa metnoria ; é um bacharel ••.. é um daqueU~" 
que .tambem se recc·utão parll o ex.eralto. (llisac.las 
prolongadas.) . · . 
· . O orftdor conclue. declarando qua não teria 
fall.iHlo, se não t.ivesse sido provnaado. Se licito 
lhe . fóra . tratar agora da . el!llção . da provlaoia do 
Rio de Janeiro 6lltr~Arla no àXI:Une dvs meios dtl 
que. a opposição ançou milo · para IRputar, a 
mostraria o procedimentll que teve 'a rehaoão dtt 
córte, . mandaudo pot· acontãos na v espera da 
oleiçi\o admittlr uns e excluir Olltros vot:.mtes. 

o Sr. Pereira dl.\. suva, depois de dar 
os utotivus por qll~:~ não fallou quando se apre· 
se11tou o parect~r sobre a t~leiçiio do Rio do Ja.nelro, 
entra oa mataria. . . . · 

Não tendo G Sr. Paranhos querido eütrar no 
exame dos mllios de que <1 partido, então do. oppo· 
siçãu ao govArno Rllral e provlnoial,lauoou mão pari\ 
disputa•· as eleições, limllar•se·ha a pedir ~ ca.BI\ 
que, avullando davidamente a foroa com quo 
então astn.va o gov~r1io geral e pt·ovlnolal, e os · 
elementos de que podia dispôr~ a de que Stl 881'Vio, 
abusando ~ontlum~mente .das proprttl.l! lols, e 011 
poucos. menos de que a. oppot~içllo ·podia dlt•pór, 
reflíota se um partido que eut taes . circum11tanotao 
consegue ilwluir tres .de seus co,reli~iouarlos na 
dllputacão. além de supplentes mUJto votados, 
não teria almwoildo oompltJto triumpho e a!)re· 
1:1entado uma dt~putaçào toda sua, caso o gov.t~rno 
não tivesse lanoado mao desses lneios, e . se um 
tal p~ttido nilo represenlà a Ul&ioria da pl'OVillCil\. . 

Quiz-se dizer que não ha·v-ia muita dignidade 
uos meios que empregou a opposioão para oom
~ater o governo ; nuul quem isto alegou. é flllt~e 
1uteresllada~ era vlóe- presidente e seorettu•to, faz ta 
partti do governo i e rião obstante tudo isto, não . 
uprt;seutou úut s6 · fuoto que provasse a suo. 
asseroiio, quer IH\ camara, quer na ootnmissão. 

Pouco attendivol . Ibe parece a refieXtlo feita 
parà mostrai' n ueuhuma hn~ortt\nl'ia dos docu
mentos Rpres~:mtados .· pela opposiono, oomo, por 
exemplo, o atteilt~do da Ft. Eugenio de Genova. 

Onde devia R opposlção procural·os senão nos 
.lugares onde lhe erão pelo menos facultados ? Na 
secretaria da presidancia o niio serião. . . . . 

O. honrado membro, creio qut~ pelo Ceará ... não 
ó pel•> C>lará 'l · · · 

O SR.· JosE' o1~.Assrs :-'- Ainda duvida '1 
' ' ' . 

O Sil. PgRÉtnA. DA. StLVA. :__:.. Não .me lembr.r.va 
a rovir · · · · 
(Rasadas.) . 

ó üobre doputado pl:llo Ceará cli$Se que o par
tido que fle nchava t~m '>pposlçiio ao ministerlo 
de 23 ~q Maio, e ao então presiden:te da provin· 
ela, tH\o considerava legaes senlio as eleições 
etn que elte · hllvia venctdo. O orador se porsnade 
qne ao Sr. Assis escapoU esta proposição no 
fogo da discussão; nunca a opposição a avançou 
llll~ta goneralidnde, pelo contrario ni\ll dttvida 
que em algumas tn'gu~ziRs o governo alcançaria 
a vlctorlil, porque nellas ha homons que sempre 
vulil•l " favnr do governo, quatquer que oll6 

, n . a rma m em. que, se a oppos1çao 
1\IJ 11ordeu em outras foi porque riellas o govetuo 
domltlllu püla violencia e corrupção do t~utão 

rualriL•nta da . provincia, · e paiS\ applicaQão .. de 

roJ·•Ita, é ljtle em · qualquA.r outro paiz seríão 
tit;pt!llldOB pela indignação . publiCR; . 

o Sa. Joss:' DB Assrs : ~. o nobre de . uttldo 
o vo ' o em mut os co egwR em que vencilu. o 

govert1t1, · 
O Sn. Ps:a.EIRA nA SILVA : - Istó prova que 

muitos que RRhirão eleitoros do govarnn entendiiio 
que rlevião ter eoosoienola. (Explosão de apoiados, 
8 risadas. ) . · 
.. Ur.t. SR. DEPUTADO:-Logo, boa . escolha rei o 
govl)rllo. · · 

O Sa. PEtnm\A nA. StLvA:_;ISto prova qua muitos 
. dos êleitotes ft~ilos pelo presidtmtEl da província 

do Rio de . Janeiro uii.o se quizilrão suborchnai' 
por outa e sua propna 1gnt a< e a uma c. 11~a 
que .o . pt'tl!;idente lhes apresent•,\fa, e entt~nd~rao 
qtiâ d!!Viiio· dar ao menos · um ou outro voto a 

. um membro da opposioiio ; mas . estes forão em 
Ui p quen n me o . o a 1 

que tiverà'l. O:i candiclatos dtl governo. · . 
Oonttnuaudo a sua resposta, o orador . aftil:ma 

.ser inteiramente falso que militares and~ssem 
violentando as eleições, . e cabalando . em 81inta 
AnnR no sentido da opposição. Não póde tambem 
qualificar de pouco valor os protestos que appa
recêrl\o · na mesa como . apresentados · por quem, 
senLIO valente pela panna; não o é quand() cercado 
de povo: o flloto é que o protestante conaer· 
vou~sa nt\ mesa até o fitn da eleiQiio, e que fez 
o protesto na · conformi~ade da lei e':ll cumpri· 
meuLo de um dever, pms qua o ~ropno eubdele· 
g"dn daohnou que havia força JUnto â igreja; 
a perguntando um membro da maioria da mes.a 
ao juiz da paz se fóra elle quem e mandára 
chamar, oste respondeu que uãu, e o subd~legado 
declarou que fOra. olle qUem a mnndt\ra vtr para 
ntanter a tranquillitlade. . . . 

Niio vê qL1e llo faot•l de hava~ pouca d1ffe· 
· n'l obtidu~ o la o osi •ão a a 

muiori11, a e possa inferir q ua as eletçods ot•ao 
vestaas, untes julga dever tirar d~qul <?Ulra oon
clusfil) e é qut:l, se apezar das v•olenc1at1 empre-

. gadas 'por parte do governo, obtevo a oppOSIIJiiO 
um resultado quasl. l{tu'\l ao goveru~. el~a teria. 
a maloria se .tRes v10lencias se nao tlvos~em 
~mprt~gatlo. . . 

Apresentllu":'_se . . esto ~\o to . como d,e'!_ltlllst.ratt vo 
dtt que st1 tu'(' pllss!lrao estas elaJçoe!l ooru o 
olhmol'' sepu\ôbral d~:~ 1841). Se um , tal tugl!mtmto 
póLle ewr u.oijltu oomü exa.oto, multo dopo~ úlle 
ílontra atJ oleioões da 18H, em (}Utl os t!ltJltures 
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bcmlo nenhum voto aos da opposição: a então 
força ·~ concluir que as eleiçõt~s de . 1844 forão 
filhas da violencia, contrarias á. vontade na• 

ciN:Jà .· ~escobrà · .. dé extraordinario no fac~o 
apreséntado de o procura~r da casa da !!!lstirl· 
cordia andaa· pedindo votos a favor de candadatos 
P"r . quem .tinha sympathias. Nii._o obrlivl!- elle 
como particular 'I Estava no. seu .dir~ato. ~dnnra-~e 
porém· que tantc hortol' mspue_ um f~cto. tao 
simples a al uns senhores, a uao lhes msp1rem 

· · · re ou o 
ex-presidente e ex·vice-presidP.nte e l!ecretario da 
proviocia. do Rio de .lanéiro. . . · 

Nilo se sabe se 'Veio a peUo a e~ei~JiiO d~ ltabo · 
rahy e não sabe mesmo se as ulformaçoes que 
se d~rdo na casa. forno bebidas em .fonte fals~; 

·mas o que póde dizer é que a prova mala eva· 
dente de que o partido a· que o orador pertence 
é tão forte em Itáborahy que não sdmira que 
tivesse vencido em 18!2, quando em 18!7, por 

· occasiã.o da eleição para senador, apezar de 
todos os esforços que o governo emptegou, elle 
não pôde vencer. . · · 

Fallou·se em perludicos. O orador. não toma 
a responsabilidade por nenhum de a_eus redacto~es ; 
pód6 mesmo e~tar · em contradicçao com mUltas 
ldér.s desses redactores, eri1bora sigiio os mesmos 
prtnclptos que e e. pro essa. . am em exts . e 
uma folha do lado dos senhores a quem responde 
que cobr.e · dt. impruperlos, de b~l~ões e de t:a-
lumnias àos seus tidver:isrlos pohtH!Ot!. . 

O SR. GoMES na: MENEZES ceda a palavra. 
o Sr. Gomes dos Santos por considerar 

a_qut>~tlio q_nn se tem moyi~o fõra da <>rde'!'' 

que ddpois ~ottheceu merecer; mas~ vislu que· o 
Sr. presidente · declarou estar na ordem, . como 
deputado pela província do Rio de Jan3iro euteilde - . - . . 

Para tiesculpar a pouca attenção que deu a · 
. esta discus:~ilo até o rileiado delta, lembra à casa 
que a eleição pelo Rio de J!lneiro já foi. approvada, 
o que é facto constante nno ser peramtttd.o atacar 
deliberações da assRmbléà. Fllz nota,r aanda q.ue 
os Srs. deputados seus cullegai pelo ~\o de Janearo 

. que· se séntão do lado. oppo~to, levados, . como 
· disse o Sr. MaLtoso, pela sua delicadeza. e .n~o
dastia, pelo. pequeno numero de se_us Cll·relrglO· 
riarios, e palo respeito e conslderaçao que eoosa
gra;yão A maioria da casa, julgárão dfl~er guardar . . 
ség11ido por odoR os seus c<.illégas em opinião. 
Be·m longa pois estava o orador dé esperar que 
os motivos de .delicadeza e inódéstil\ cessassem 
com letamonte e trouxessem ó. casa uma discuflsào 
que, em seu. 1 lllZO, por delicadeza não deviB. ~e r 
trazlda agora. O que quer dizer atacar uma eleaç~o, 
quando tlão é perrnittldi> provar de uma nmnena 
evidente que . ella foi livre e muito leg•1l? Mas 
dPixf\rá esta .observaçi'io e passnrá a outra. 

Entende que o Sr .. l.<'erraz asta~a ~uito tlo 1Hru 
direito quando trouxe ó facto aoontectdo em Santa 
Annn, e ig:1almente o .Sr. Paraubos. qualtd~ lhe 
respondeu: nenhum desses se~hores .ax,orbttou, 
mas não assim aquelles que, nao se ~umtau~o-a 
atacar a eleição de Sa.nta Auna, a.taoârao n úletçao 
toda do Rio de Jahélro. · 

Não lhe pareceu. muito oohgruentes o~ argu. 
mantos l\presenttldos. Po.r exemplo, para msi~u~r 
que houve vlolerióia e fraude na ttltim~ !:lleaQ~o 
de Santa Anna, lembrou-se que na anterwr hav1a 
n Opposlçlio 'Vencido naquella freguezia, esquecido 
quem apres~ntou este argumento que pôde ser 
retorquido cllando-so o outro fr.cto de que na 
eleição anterior o resultado da freguezia do Stlora· · 
mento ft)i favornvvl llr> goveruo. 

ALGUNS Sn:NilOlUl!s:-Eató. enganndo. 

da opposi<.;tlo não foi tão C•3mpleta como na ultima 
el eiçi'io . . . . .. . . . . 

ALGUNS SENHO.REs:-Foi quasi o mesmo. · 
O Sn~ GI1MiilS n•.ls SANTOS entende que seda mais 

llluvavfll o empllnb.o da•tn~lle:i at-tnhorPs quA agora 
t1\nto l}laml\o contra 11 framde e. vil)l•mda, lia nunca 
il tivess~m ·allmitLidn, c.omú infelizmente o provão 
algnns facbs qne apontn. . . . . 

Mostra l!~mbem que a difficuldude dR opposlção 
em obt•ll' documentos . niio e rã(, tão grande como 
se pr.asume. e que ella nii•l deixou de empregar 

discussão, porqJe <la priuieira vez fàllou em 
Santa Anna, da segnn.Ja ua eleiçã•> do Arrozal·, em 
quo ainda se não tinha fallado, e depois1Hll S. José. 
Ora) por maior ·que seja a moderaçliolle 'lUõ cada · 
um esteja ravestidt•~. crê que não p6d13 deixar de 
:raetificat·. eertoll factos, !.lprésenlatldo·oa em sua 
verdadeira luz. Entrelànto não abüsarA: coiabe
cendo que a discussüo es.~t\ um pouco fót·a da 
ordem. niio a levar!\ mais longe. . 

A di~cussão que se abrio sobre o parecor da 
· llommlssàu de po\lore.; níio podta ter a largueza . . . 
dl~ HO de Abril, a assemblná géral devia reunir-se 
no dia 3. de Maio: a cnmara tinha resolvido 

tle a eleição de todas as provincias, ã .ex~epção 

portauto possivel entrar no exarne ·. r~gulllt' de 
todas as eleiQões; principalmente . com 11 nova 
lei, quo exigia · ttu1tas . forcualidildos e cornpl_ioou 
tanto o pro~:esso . eloito~al. E\:J as prinoipaes 
considerações por quo alguns . senhoros não 
entrArão nesta discussão, e tambem pelo receio 
de azedar os animos, . e porque se persuadiiio 
que, estnndo certos fnctos provados, el~~s . não 
ftcsriiio perdidos parü. tJ pai:r., e .Podermo ser 
invl)c.,dos para se reformar a lel ~letto~al quando 
st~ tratasse. do seu ex.atne, como JIÍ fot proposto. 
Eis as rRzões pnr que algtms 9enhoras llão 
en trliriio nesta dlscnssiio, o sa o orador o faz 
Rgúra, repete que é simplesmente para rectiftoar 
M:rtos factos. 

tltn destes factos é. · relatl v o á alt:!liJào de 
Sant'Anun. · 

Etn todos os dias que dut•ou a . eleição, vio o 
oruUor forQa de permataéntes o pedestres armados 
do cauetes t\ porta da igreia, autoridades policlaés 
e guardas . naolonJ&es. Nuo foi elle só que pre~ 
Mnciou este facto , algnns illustres senadoros 
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SESSÃO E1\f 1~ DE 1\IAIO DE 1848 UI 
o vi.rão, e · vi o· o. tatrlbiÍrn u população 

' ' . · tamonte o ornuor n:\o -vh\a annuhcíar á ·cal>a 
urita ' falsidade que podia' ser itiuuediataulHnte 
dfl!Hloberta. (Apoiado.,·.) . · · . .· 

.Utti dos. m tSRrins fez . prntesto ém cada uma . 
· das .~t!>'sões; o presid~nto diZLl· ()tie nào em elle 

Qtlfi tinlla ma11dBdo vir . aquella fori;tl·. ·O or.adot· 
deixa iLOS Srs. deputados o uvuliat qua~s pu•lií'io 
ser \\S COIIS3qUe11Cias da' pre,.;et\ÇO. dP.Sia f•HÇI\, 

· e ·se a autoridade reputava a i1piili i'io da freguezia 
tanto a seu favor ·quo n pudes::ot'l dispenNar . .. 

. Filllou •S\1 em .um do:~ mesa rios, e disse.-se que 
ell~ tinh · enna do ue 
ecitr~:~ o povo. Q 'll6111 Lem ' COfllg"I:!ID cum a Ptlfl!IB, ' 

· tambelll tem corngem civil. Nàú crê ·que SP.ja 
tis til . o lugar mais proprio . \)llrn, neüberlado corn 
a irrespoiH•abilidade lançur · sobre os outros n 
accusllçiio de cobnl'clia. . 

Fallou-se na P.leíção de s~ J()sê . . A este respeito · 
lembru·stl· \le ·um~~o c\rcumstancia qne o orador que 
o precedeu não nHmcionou, l!lBS da que . se ha 

· de recordar, e é o . das cadulas cal' itn'bndas · por 
ambos os lados~ eritregilés e passadas pelu policia: 
abuso que · tnmberri se praticoU: n·> Sacramento 
para que . se pudesse · éertHicnr em que sentillo 
votavu ó votunttl, com nliinifesta violação da lei, 
que . . <Juiz que · n~nln~mil. ~utóridade nq · mundo.· 
pudosse prescrutar qual fot seu voto. . 

Trouxe-se tambem a éleiçt'io . do Arrozt~l, 
ferio-se o ac o e nao er st o n e - · > 

·na igreja. M~s · o Sr. ·deputado que presiJio a 
todas as eleições do Rio de . Janeiro; ontrciu em 
t i1das ellas e as dir;glo, não se lembrou de outra 
cil'cumstímcià, .. como por ex.emo}o; que . cou~La 

· po>r documentos irrecusaveis 11Ue a eleicito foi 
começada no · dia 8 e transferida pn.rlí. ll dia 21 

· sob varios pretextos; ntio . t:Se . lembro~· qtte a 
urna roi · \e.vada m\ s · , . · 
offereceudo· se varios cidildão!J p11ra a guàrdarerp, 
mio lhe foi isto perntittido. Temos por ounsa· 
quencia u~a eleiçàu .. sabida de uma _urna cujo 

. '. . .. . 

eriio muis interessados utl. I'ILliçào. · Ntlo tie lembrou 
tutilbem o mesmo St· .. tleputlld,o e o vice· presidente 
que violou il.berta.mente . o ll.rl. G3 da lei, quando 
na vaspera· da eleiçdv alter,~u collf-lgio~ t!l .. itoraes, 
como o de Mn~é, Oant~~ogallo a ~ovii Friburgo. 

Oitando a disposição da lei; mCJstra que é 
inteiramente inft1ndat!o o t,Jue se disstl a . respeito 

. da relação da. . oól'le, <> para melhor . provar ta 
in?pRrcialid.ade cqm que · tetn procedido aquella 
t~1bunal, 01ta v.auns recursos que têm si,lo · doei~ 
dtdus, ora a favor de ur~1, orll a fl\vor de outril 

---- - - ----

Sessão em· t ~ fie Maio · 

. . . . . . ... . 

SUMMARi:o.- E~pediente.-- Requuiment~s : sobre 
. bens naoíono.e.'1 na p,•ovincia àCJ Rio G,·ande 
·elo St{l :. sobre a lei das t1leiçl$es.- Pat-ec,n·es 
de commis:~ões.- Ordfllll du d1a . ..... Continuaçào 
da dücus.~éio do parece•· . sob1•e as eleiçõP.s da 
Pat•a hylJa.- Discurso do S1· • . Gomes de ilf enezes 
sobre ·as eleir,:õe.~ do Rio de ·Janeiro.- PropfJsta 
lj.o ;~~"!r:nô subr.e _}ncomJlatibiLidades e re(o-rrrus 
J.Utlt~tarta. ~Ele&çoas .do Maranhc1o. Adiamento. 
~Eleições do Rio de Jáneil·o. Discui'so do 

· .A's 10 horá!-1 e mt!ia da manhã abre-se a sessão 
lê ·sa e · approva-se a act~ da antacedente. · ' 

EXPI<:DIENTS 

. o Sn. lo SECRE1' ARIO lê os seguintes oflleios : 
1.,0 Do ~~· ~. tnmistro dos. nagocios estrnngeirus, 

pedutdo se m~:~ · marque dtll .e hora part1 apra· 
.. stln ta r . o relutorío tia repactiçR.o a seu cargo. 

..:.... O Sr; · pre:iídente designa · amanhã ás onze 
hor11s .. 

2.o Do Sr. miniátro da justiça; pedindo igual
mente din e hora para apresentar ó rtJhitorio da 
stHl t~par~ição. -O Sr. presidente marca amanbii 

. .3.o D•l Sr.' ministto da marinha~ em que poda 
li ta e hora pat'l\ . apt·a~entar o seu relato rio.- . 
E'·l)Hl lie!\i~nadu amanhã I\ uma ho,·a da tarde .• 

4: .o D·) Sr~ ministro da guerra, fazend1> · igual 
nedido . ...;.. E'· lhe designado amanhã depois do re
lato rio da repartição Ja . rnadnha. 

Reurette-se : · · 

de Manoel 
ordum . 

vadu sem debate 
o sll~uinte requerioumto : 

· t< Pura cumpt·imento do al't. lt'> § \ó da. CQl\· 
· stltuiçlio; ráqu~iro quo · se pe~a ao governo que, 

r s i vent,~rio 'do bfllis 11aciouaes 
e prt•ct!detldo a outras indugaçõus, IIJa · e euv 1.1~ 

. a esta augustl\ cumara uma rtJla\ii\u . oircumstall· 
c inda. de tod•1s os mun p•ls e terrt~ttos que po~tenciiio 
au.o~ povos de ~issõt~s dusde a . sul\ ounqut;.: t t\ ·em 
tsot até a. t'tJvolttçU.o da l8B5 : büm 11omo daquelles 

. lJlltl a nação em algu111 ·tempo r~serv11u . . Plll,'l\ seu 
lh:lu em qul\lquar. outru parte d~ p!'ovwctn do 
Rio Grandu do Sul, a cuja posse tJUu perdau, 
dHclarandn ·se os ml}t.ivos por que,. qunes são os 
lluvos P.ossüidt~res, e. t]llll tHI os seus titulos; . . · 

« Asstlll tnl\HI reque11·o qúe lia poça_ ao gover11\.l 
informnt;Õt!S 13obro o destino quo ti verão os do .. 
cutnoutos que lho fori'io rêti1ettidos _relativos ao 

· t'ÍilCào nacional do Rio Piirdo, afim dt} ser . ello 
teiviudicado, Yi!ltO ser VOZ publlcn que é ptO• 
pd~~ia~\~ dl\ rtaQ\\01 a que:l e~ teve na . sua. \)o~s6 
pa<lltloa por espaço de ma1s de {)l} tlllnos, segundo .. 
u . tostem unho d ~J · todo~ · os mot·auot·es .anciãos 
daqutJlla cidu.de, e tlo úuja posse, a~sogurt'io elles, · 
foi a mesma nac;ào . t!sbulliu.du. pot· snutenvn dR . 
t4;1h\Qão de~ta côrte obteptlciainenta obtida·. 

- - - --- - - ---- - --- - -
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62 SESSÃO EM t2 DE l\1AIO Oll . 1848 
,, Rio de Janeiro, 12 de M~:tio de 1848.- José 

Mar~ins da Oru;a- Jobim. '' 
Entra em . discussão .o seguinte requtlrimento : 
« A commh.são 1 ·oecíal· encarregadt\ de · r.ever 

a iei reglllamentar ' lS e}Ui~ÕC:l para propór QS 
n1edidas ue "ulgar MtlvP.nientPs, requer ue se 
ptlção ao governo coptils as ec1so.es p~>r e . e 
dadas ás queslõlis suscitadas sobre a mt~lhgen~ta 
da sobredita lei, qü.é por venturt~. Stl não achar 
iu1presa~; · 

« aço a camura c os 
do 18-18.- Moura 
J. A. Ca'"''llo. 11 

E' approva«t(), depois de breves observ IÇÕês dos 
Srs. Gome F de Mi:mezes e 1\~oura Magalb11es. 

PAREOERÉS l>E COMAIISSÕES 

Entriio em discussão A si'io npprovlidos sem 
d~bate os seguinte:~ pareceres da cllmmissão de 
justiça criminal : · · . · . 
· 1.~ Indef.;rindo o ~oqueri~ento de José Antonit\ 

cipal de . Guaratinguetâ, em que pede a revisão. 
·da lei . da . roforma, sem que seja apresentada a 
proposta do governo enUnciada no discurso da 

· cor~a. . · · . 
4.o Entetider1do que por igual Ulülivo nada tem 

que propõr Acerca do .officio do gcrverM acompa· 
uhando de uma representação do promotor pnblicfl 
da comarca dtl Ouro Preto. · 

5.o Reniett~mdo ao govorn", ~ara averiguar, uml\ 
representação de vatios c.iliadiios da provincit\ dt\ 
Bahia contra o iutclndenta da inat•inha da mesma 

ro inci ro ~rr · · 
6. o _ Pllra que s~. . tc:a!l'o. em consideração na 

?C~IISiRt> d!" rtlrürm~ J~dlcuu·1a. um.:' consulta de um 
JUIZ . de dareito de Mmas, remchada a e3ta camarn 
em Julho dti 1846 con1 o ilrecer .do rocurador dl\ 
cor a. 

7. o Remeltin1do úl.l governei varins represen
t&\iÕee cuntra. o tenente-coronel Joaquim José Luiz 
de Souza. · · · 

8.0 Remettendo igualmente ao governo varlas 
petlçõés de presos politicus para sobre ellas provl~ 

· denciar C(lnvenientemente. . . · 
F1oll ndlado o parecer da tn~s.ma com missão sobre 

uma representação da oamara de S. João BuptiRta 
do Presidiu t~ul Miuas. · 

ORDEI\1 DO DIA 

Oontlnunção dã discussão sobre as eleições ·. da 
provincia da Parahyba. 

O Sr. Gol'nE'8 Men~:r.ei!l ni'ío póde ooncotd!U 
COi:n o prhlOÍpÍO que apreallntou bolltem UOl rttibre 
deputado peln Rio de JaMiro, rie qnll . as opposl• 
ções nas lutas eleitorlleS estão sempte de pelor 
(\ODdi no . . A o osl õo na\! lutas oleHot'Bf::\S tern 
vantagens ma1s :rear·s .•• 

o SR. PEREIRA. DA SILVA lll OUTROb SENHORES:-
Oh 1 Oh I (Hilaridade.) · 

O Sa. Go~ms llE MENEZE:s:- Eu pf>~o q11e ainda · 
que aonsidt~rAiil esta ()pinião um puta!lo:w, oução aa 
razões ~m que 1\ 1-Jret~ndo funil" r. A~ opposiQões 
podam ameucat· e nmeacar individualmt~nte, sem 
que sejn ffulil pt'ovar 4Uô an•eação, porque sempre 
têm a !:leu favor o nr~otutrieitto-oomo .ó que amea· 
çiunos ae nós nuo temos o poder, fie 11õtt luto · 
telltos aR graça!! ?-Quàndo um gover110 nii.oó novo, 
a opposiliãu quanto ao nttlgo'-promessa-t~stl\ em 

que diz a lei ua elei~ões no art.~ l , não acha 
que 5 ou 6 permanentes á alguns pedtuill·es. s~ 
putt~sse considerar ·com'> arrut~~mento da . tropa 
ou como ostentaoão de força m1htar. · . 

Quànto ao argumento · de que além da · foroa 
que estava fóra da igreja exis~ia na Igreja o 
subdelegado, observa q.ue . se a presença de um 
empregado pôde aer objecto . de coacção e de vio
leMia, deve-se então ndrnittir que na razão da 
graduação da autoridRde t>stá a suR influencta, 
A que nesta oRso .achando · i'!e na igreja o juiz . . 
tRnce, .trabalhando para o ladoopposto. devia · 
n sua influencia ser mui~o mnior •lo quo a do 
su bd·Jlegado. · · 

I 

que quando esta\'iio no poder homens, cuja mar· 
Clla pol\tiCR lhe agradava, empregava sempre 
todos "\'ls esf•1roos para coadju val•os, pergunta 
como prestnrie 110 goverl.ll) este seu apolo quando 
ocoupava o lngar de chefe d.e poliala ? . 

Pergunta Igualmente se 11eaao os juizes de 
direito quando querem fazer oppuslcão devem tam
~etn pedir a sua dem isai\o, assim como a pedlo ó 
Sr. Etizebio.... · · 

O Sn. Euz&uxo DE Qulüaoz faz aignal negativo. 
. O Sa. Go:MBs oll: MENEZES:- Então os juizes de 
direito po iem ir promnvar a eleioiio nú 1:4entldo 
da .sul\ ophtlno ? . 

0 Sa. PEREIRA DA. SILNA :-Q chefe de pollcla 
é o IH'aço direito do guverno, é empregado de 
cunftança. · 

o SR. GoMES DE. MENEZES apresenta cümo o 
maior 11rgumento para provar que as eleições de . 
.. . . ·o feitas · sem v10lenaia, que . o 
8r. Dr. Juào Antonio de Mi~nnda, que dirigio uma 
reprllsentação ~outra to~os . os col\egios gov2r· 
nl_stRs da provmoln, ped1tldo a sua annullaQaO, 
tltll\ tratou dl\ freguezi" de. Sant1Anna. 

Quanto ao colleglo de ·Oàntagallo que se apré· 
senlon como tendo utn excessivo numero de 
elflitores, observa que de 1842 para cà alU se 
crtll\rão duas freguezias. · . 

O Sn. l>AOI!INO ·:- E' 'o masmo terrltotl11. 
O Sa. . . · GoMll:l:l D& MENEZES:- Mas onde Stl aol.la 

. 11~ lei que a divisito de territorlo deva diminuir 
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SESS.Ã O f:M; 12 DE MAIO DE 18.i8 63 
na fragüPzia que fic!i dividida O nlitnero de elei ~ PROPOSTA SOBRE A8}NOOMPA~IBILIDJ..DE9 
toras? · I 

! 0 SR. PRESIDENTE nomêa a depütação qUe .tem 
Depois de r~sponder ás d_uvidas apresentadas · .. 1. de receber o Sr. · visconrte de Macabé, ministro 

sobre os ·collegtos de S .• Tt~ao llo Pr111clpe e do do impArio, . o qual é introduzido com as fol'ml;l~ 
Rio· Bonito, nota o orador qua o Sr. Per.eira da . lid ades do eostume, toma llsssnto ao lado dl 

anetro, apezar e . utar com a pn tcu~o e com 1 

muitos ·Obt~taculoa: mas pede a esse nobre· de· I 
putado qne rliflicta, que elle não foi votado 1 
na prnvincia do Rio de Janeiro como homem de 1 
parUdo. I 

o SR. PEREIRA. DA SILVA: -Ettl 'l Todo o mundo 
sabia em quem votava; talvez que as opiniões 
de ontroM não sejão tão Ctlnllecidas pelas mudançaR 1 
que fazem. . · · 

O Sa. GoKii:S nl!l M!!:NEZES Insiste em quo o nobre 
deput•ldo não · sa apresentou como homem de 

O Sa. PEREIRA DA. SILVA:- O nobre deputado 
tem metaphysicado hoje multo; 

PEREIRA. DA. SILVA!- Assignei. 
O SR. Fsaau:- Que bella discussão I 

. O Sa •. GoMES · DE MBNKZEs:-A circular dtl priu ~ 
cipio da elllição, ou a circular de agradeeimentt> 1 

O SR. PERE:Ia~. DA SxLvA:-Houve umR circ11lnr 
dos chefes, o houve uma cia·cular •bs candldatl)s; 
assignei uta dos candidat(ls, (Risààas.) . . · 

b SR. GoMt:s DE MEN~ZES considera a entrada . 
de . tJ'es deputados tia opposição na deputação do ' 
Rio de Janeiro como urua prova de que ü tlp· 
posição ta.v~ toda a Hberdad~;~ na eleição. Nóta 
i\ O· uiars . que a córta e a provin~ilt do Rio . de 
Janeiro são o centro das. o eraçot~n do psrtldo 

os no res epu n os, o qull govtJrnou s a . · 
vhicia por muitu tempo, enb·etanto que o parlidu 
actltal ll8.quaLro anuos que tem vid~. mas Vida 
combatida e contral·iada (apoiados) pela intriga .• 

dlt.los Ütl governo geral, . que nunc!l lhe deu o 
iíletui.r apoio. · 

. O SR. Psn~ll~A DA Sll.VA:-Oh t Que ingrt\tidão 
horrivell . · 

O Sli. GoMES DE MENti:ZI!:s:-Eu não fa\lt1 da um 
miuisterio, fullo · de todo~:~. NenhUtll minlsteriu 
da 184:4 ltH.l'a cá, ~ excepoão do pdmtllro, ·e· nos 
prlu1eiros tempo!!, deu .apoio ao partido da pk'ú· 
vh1oi.1· do Rio de .Tauoiro. . . · 

O ol·auo•· não couacirda na arguiçiio feita pelo 
nobre deputado ~ aJminlstraçl\o flrovlncial. p••r· 
qlit! nlnguetri plantou maior confusão na lei ~lei~ 
toral ~o que os innumeros aviso~ ,que stibre ,, · 
malllrtl\ começárno a appareoer desde Outubro de 
1~46, lavrados paio conselho de estado, o qual o 
oi·adilr considera hojt> .como Um · poder no paiz, 
como um governo, cuJa . organisnc;ão . se oppõe á 
marcha ~~ns lustltuiçõtls dtl ~aiz. O con~~llio de 

pártido oppo~sto ; tucto. tem mudado mllÍS ott 
me~1os, mas o conselh.o ·de estado não tem uiudatto, 
â o nucloú da~su parltdo. · · 

O Sn. I>u~~:sxoJJ:NTE pede ao nobre tleputadu baj11 
de in.ttJrru UIJier o f!ltlU di,;cursú poa· ~ti uchar na 
Btlltl unmedlll.ta o 8r; Dlinistr,, do il:nporio q ua 
vem lêr uma propubta do govorno. 

O Sa. Ju ~ltORttTARiu ,d t!olara que se aoha sobre 
a tnesa o dll;lloma dt> Sr. Tosta, deptlt11do flltlito 
pela provi~om da Bahia, e que o vai ren'1etter· 
à commia~mo de poderes; 

á liberdade do voto, que. é U.ma aas primeiras 
condições do systems i"Apret~elitativo, e consultar 
mais regular e vantajosamente os iateresses da ' 
administração publ:cll, o governo imperial pensa . 
que, para bem salisfazer a uma e outra neces
sidade, se deve estabelecer por uma lei a In· 
compatibilidade da .elniçi'itl de certos funccionario::1 
publicas para Ofl cargos de senadores e deputados 
nos lugares l'lm qull exercerem jurisdlcção . ou 
autoridade. Tondo poill em considoraçã.o estes 
motivos, recebi oruem de S. M. o Imperador para 
ap· resentar a seguinte 

.PROPOSTA 

exerçerem juriAdicçiio ou autoridade. 
· ct Art. 2. o Su por demis,;ão, remoção ou outro 

qllalquer modo,. os funccionarios designados no 
artigo antecedante ltelurem os empregos, . não 
poderâõ ser el&ltos ptllos collegios dos proviucias 
ou das comaréas em que tiveram. exercido ju· 
rh.dicçiio ou aut.oridade. set•fio pas~ados seis mezes, 
contados do dinum que tiverem tormiuadu as suas 
fUOCÇÕPS, » . . . . 

o sa~ Pa&BIDEN'rE:-A Clamaro lomad em C()U• 
slderaçlio a proposta do poder ex•JcuUvo. 

ft, INIBTRO re II'Q•se O()lD 68 orma 
do eotylo, . .· . . 
. o s·a. PRB:BIDENTE :~A propostn vai remettlda& 
á commissito do cuuRtitul 1\o, 

E' introlitu: lló nnvnm.;nte o Sr. ministro do 
imperlo, . que tomandn asst~nto no .ládo esquordo 
do Sr. presidente, lê o relato rio da sua l'Bfiartlçdo, 
e rettn·se com as tormulillades do e11tylo. · 

O t'i,lulol'lo v~l às commlssõeH da casa. 
. E' l1do e npprü'1Udo o par~oer da oommiss~o 
de poil~:~ro~:~ para que torne assunto enrnô deputado 
[lei I\ Bahia o St•. «lt·Bt~mbut·gador Manoal Vit:llra 
To~ta. O n·•bre deputado t~m seguida vresta 
juramento e toma asttouto. 

II!LEJÇÕES D.\ PAlU.liY'IlA. 

Ountln ún u tHsous~ão intarrompldll •. 

o S•'· ~~mes do Mcno;.o.eR mostra ainda 
que . quaesqu~r irr.egularidades qtto po,o~ilo ter 
appfltl'loid·t ua•: eie1çoos devom ser nttribuldtH !\.. 
couru~üo, que neces~uulamente devlão causar os 
lnnunH!ros 1•ffi.cios exvedltlos ·elo govflrno sobre 

mt~sma~ irt'egularidades, t~o sl:l quizer bem conai-
tlel'•ll ·os, n~lo o são em pt•estHIQa ti R lei . . · · 

E' lida t1 ·apoiada uu1a emenda d~ Sr. Ol\stello 
BraHúo, propondo como emenda n•ld1tlva tJ p~~rt~cer 
sobrl~ a~ el•1ições do Morauhiio. Esta t•mendll ''ntl'a. 
elu discu~sào uom o parecer sobre a Parahyha. 

o sr. 'Livramento, depois d~1 haverem 
faltado tão conspicuos órt\dll.res, e de sa achar 
a ct1sa suffioieutomenta elloli\rocl<la, dAvla nbst"'N>e 
de túmar parte ntJsta diSCil!{Sfi.o, : móm10ute tra.~ 
taniio·ae de prlltançQes indivlduaes, que sempre 
acarretlio oomslgo alguma .oi.liosidRde da parte 
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. SE~SÃ O EM 12 }}E . MAIO · OE 1848 
·. daquelles'Ei quem a justiça nõo póde ser favotavel: 

moa o interesse que Stilllpre costuma tomar pela . 
justiça, (\ ·o dt•i!l'jo que · t.t•m de aproveitar a oc- · 

· ~asiãn para fazer alflumns rPflPxões a 1·espP.íto da~ . 
e•;eições da .!'UB prt•VÍllcin~ contra llS quãeA igUül
meute ai-! a li'e,.entou uma lou a re resent:~ ão 
acompan la a 1 e avu a Jssnn(• numero . dtl do · 
cuniE!ntm:, ·O (lbrigiiv a não se alirne11tar a dar 
o RAll voto . symbi,\icauwnte, Vai pois .. fel•,til' R · 

· historia das <Jio) iÇÕC!l de Snnla Cuthatinn, ne 
par e er connexno com a ma ern1 qU!l se 

discuto. 
. O Sa. Pn!i:~IDENTE adverte ao St. deputado q11e 
não pódt~ perrnittir qud . tragn para !l .iiscu"são 
a qua~tão 1la~ .Hleiçõos t.le Santu Catharina, pot' 
ser isto \nte.irauwnle fóra dn ortlem. ·SP. tolr.rou 

· o que se tem di lo a respeilt1 da~ do Rio de Janeiro, 
foi porque . a prÍ!Úeira. Vt'Z ~e tocOU ue.llas tn Ui tu 
na ordem, o não pôde ue~ar a p•tlavra aos Srs. 
que ·fmte••dôrl\ll devor fatiar sobre esta m1üerie: 
ma~ .se permittir agora · qUo se faça expusiçào dd 
historia das eleições de Sllota ·Üatharina ver- · 
orça o a consP.utlr que .sã discutã•> P •'r esta · o c" 

casino todas as el.eit;ões. Pede portanto ao Sr. 
deputado q·.te se reser-ve para occasião · mais 
opportuna. · · 
. O SR •. LrVliAMENTO, it. ·· vista · úas . obsernções 

que àcaba de fazer o Sr. presidi-lute, limita·se 
a · mostrar ·qnl3 o parecer t.lB commissfto ni\o dtwe 
ser a · 

· Depois de ter combntido . o p1m~cer, o orador 
. conclue declarando q\11) o que o tnrna niridil nm;s 

. firme nn sua .convicçiio, é qu~~ · o competidor d t\ 
Sr .. Gl'ar.iauo (o Sr. Ooelho Basto~) · ainrtn não 

. · tomo~ a . palavra, parec~ndo assim d~ alguma 
man~1ra dar. ussentimentt• às observaÇões que s& 
têm feito contra o pRl'ecPr da· com missão. · .. 

EL&lÇÔES DO hlAnANiiÃO 

O Sn. PRESIDENTE responde que sim . . 

PROPO!;TA SOBRE A REFo>RllrÀ. JUDlCIARIA 

A~muncinndo-.se l\ cbegadà Ílo Sr, ministro da 
I' 

executivo, é S. gx. r•Jcebitlo cóm · ns formalidatles 
d_o càstume, toma af!Sentt> ã direita do Sr. pre· 

. s1d~nte~ e lê a segt11ni'e proposta: 
t< Au us rJs d í < • • 

nação, . . 
. « Entre ns instituições . sociaes que defendem e .· 

pn1tegem as.liberdad.es civis, occU})àO Í,!Dportanto 
lug•\r R!l ltlts. organ1cas do processo. Sao ellas as 
que vel'ificdo a acção das outra~ leis, que dão· 
lhtis ('Xistencin putica u realidade effectiva. · 

c• Se · tal in1portanr.ia é reconhecida. uão são 
mellos us · gl'av~~ difficuldat.les que offerece aate 

. t·anw dJ le~isl11çào . .Coll()cadt>s o postos em frente · 
O granJa intereS$0 OQ !IIICÍ.Udade e 08 valiOSOS di, 
.reitod de libürt.huJe, fortuna e vida do cidadão, é 

lltJ uem te · · 
a seg'uraúça e .ordem publica com as .mniotes 
garantias mtlividuaes. · 

(t Essa é Utnt\ das razões por que os 
de rocal!AO das difi'e 1 - · · · -
constit11ido!à com perfaiçil•l P"~l' um s6 actiJ; não 
têm nHscido de um systoma, não têm podido deixar 
de sujeitat'·t!e . ao cnntra-.te da expériencia. · 

igo (:ltÓG8 iSO. 
pelo codigo de 1832; a experiencll\ descübrio im
p·•rfeíçõa::~ etn .tJUil · elle laborava. A lei de 8 de 
DeZt>iubro de . l8U, no intuito do . corrlgil~oB • 
peccou lambem por alguns 1lefeitos que cumpre 

· remo\'er • 
« ·Mu\to utll seria a completa rovisiio da \egl"~ 

laÇI\o respectiva; mns a actual admíni!ltraoito não . 
· leva t.empo para · trabalho ltio Rl'l\ve a Importante, 
tuun Hena por .ventura possivel que o corpo 
legislativo puliel!:~o 'no cunó espaQo de uma sessão 

o sr. 'VVàndertey pedlo 11 palt\vra apeúas apertelçoar e expedil-o, e nem os malbor~moulos 
qutJ ~1110 urgentes serliio talvez decretndo 

parx pro pôr o adiam eu to d 11 tmJelld 11 apresm.tada-~a'fe;l~ll;e :;\;;a~n~e~· ~r~a~ulr:to~::-n~o~r,t~a':;r~t>f~a~e=x='c~l'::u:":~t:i v~a~"i'd':!"e-:-:---
pelo Sr. Olis~ello Branco. . · · unia ópoca. · . . · · · · 

· Depois que a canuua t!Stà can~aua de semelhntito:~ tt Pt~r ostaH consldera~Jiks e neste lntulto, houve 
discussão, em Qlle os Srs. deputados têm ~Sg•• tado s. 1\f,· 0 .fmp•!rllil<lr ·o r uam ordAnar·m3 ua 
as vezes de ftlllar nul\ o - · 
p de ser tmcl!rradn ein ·~unitluer momE~nto, porque apresen asse nos au~us ()S o ' gn as moa. Sra. nt· 
há u tlUUltlru de dis(:ursos que warca o rat.titueuto, prliRentantes dll llliiJILO a prüpO>~ta quo terei R 
propOr·l:le ums o.111.,111Ju unra .60 discutil' conJ·u 1i. honru de lor, o llobru !l qual Jtu•el ailto>~ 11lgUn\a8 . · 
t t l 1 ... 1r obsoi'VIlt'Õ•lll. .· · · · . 

~ !lJ.liElll e a t ~iiQii? t o :ruarnuhão; . lho parace · H No capltulo to t0111 .~0 atn . vis tu extremllr a nu. 
n1u1.to extraordlntltlll, subreluuo quandu na otcif\m · 1 l 
do dia. se acllã11 após. us eleiçõHH da. Para.hybll toridnd~ urlluinal1 n au or.hln•le polioilll, como d1)· 

d I\[ 1- D rituntla u boa sHJruiHi~tt•nçllo d1l JllNtiç~. e attdbuir 
!l!l . u . , aran tllo. tr ·so-ba QlW as eloiçõ ... s do . a priillt'ira llt'BIIal:l iln(iortllnt~s de\nrtl\f,)Õ•lS tló "Odar 
Marl:lll h do são tüo puras 4.ue udo ·haja ttutu .\·oz · · ., "'t 
quo !lO levl\uto paru. impugnRl'as? Ntlo. Dar·HO ba. snéii\1 tl p11ssoas indiOIIlltLS plllll U!'ltimu o op nilio 

. . do s•tlls coucl·ludtios, ou quultficadns por habi· 
. acaso qu~ . s~e queua l!"JVIlr llll~ Srs. deptltutlos li(açtlf'!l uom (htliuiua~ peliiS la(s. A ft~rllliliJRO . 
. qui\ · tenciOnno fatiar llullus, da o poJeruul ft<ZHr, lia culp'' om Cll\<1118 l.ln,lnniur .grwhlade ó comlll~Jttidn . 
· P.l:lt isso quo jâ esgolàl'iio sua~ 'VezeR do fallar 'l 11 utn~ístradt>s perp!ltuus e de antemão desigoatlos, 
Tambt~m lliio. Logo, qual o um· Lle uma l •<l como untào e. xige u ordotn ."ubli":\ e as o. arunlias enHmdà 'l . · t- v .. 

Prupõu pois 0 adiiunenttl parn Hét'. dis<:utido 0 iudividuoaR. O juiz que tem o . encargo de oon· · 
parecer sobra ll!il eleições do rviaraulti'io ln~o dirpois ciliar ll!:.l pattes e concorrel' nos actos eleltoraqs, 
de se ttncerrur a distJussilu do tJ,1 Po.t·uhyha. . nilo ó por cert•1 o mnis proprio pllra axarcer . o · 

o adiauvmto é apoiado a entra atn dl!:!ell~siio. podf't' criminal, o nem mestno policial; é .por i.sso 
. q~e _oste capit•J\o tambem · exLr~ma a . sua juris· 

O Sr. oastello nrunoo sustnntn · a. sua tilcça~. 
eméndn · alle undo ut1o haver n · 
repratlen 11t1 e pe a provincia do · Mtu·urtiHio, e. m\o rncPrn t~ssenciaes psu'R· tlar indopeudenciri nn pi)de•· 
ser couveuietlttl qne 1\ Cllmam dhwutf\ 11111teria:~ uu jli!liclul'io, peltl ~un\'icçtlo t.le q~o seltl . ell11 pet•iga 
grande impnrtanein srm que est~jn cotltplula. u Jll~t1ça, e U!i llberducies publtca~ nno têm ga· 
· Dlt pouco peso t\ razfi,o apresentuda de lpto p11la nwl.m. . ·· . . . 

· ord~m do dia di!ve entrar 1'111 discu~silo o pat·~t:or . << O cnpitulci 2o dirigà·se n dar tllll primeiro de· 
sübrn· ~~~ t!l!liÇÕtHl do Maranhã o · itJitiHH.Ilult\lllunlo ~e uvt~lvitH~Illo no · minlsterio publico, ~ rumitlcar 
tlepo1~ 4UO for decididu aq~ello sobt'tl 1\!1 dU Pu tl SIIU acÇào pelus · loct\lidaea l:lUI quà R· justiça 
rnhyhu, lJnrquu .do mudo. por que vâi 6!;ta dit:iOU!lsào crituinl\t ne<;essita . dtl . n~ti:lntes, ~em os · ·qtlQtlS. 
pócte ser uintla muito detnorad••· ui\o pólio l')tet'.cllr uctos quo sdo iUipot•tt\llttJa. 
· O Sn. Gu'!.ms nos SAN'.tos pede no .Sr. pre· t< Nt\ qualifiMçiio dos jurados, .de quo trnta o 
sldente quo lua h1fortno s& jâ esth oomplato o ottp. ao, pt•atlotnilla a int~IICJtiO do evitat• abusos, 
numero de disoUl'sos quo marca o regitnento. o de knanter sua intoh·a e oonvanlente independen· 
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cia, que é uin dos prhneiro~ ~lamentos que afianção mez d·e Jàneiro, designar!\ a ordem pela · qual os 
a moralidade de suas dt~cisões. · juiza~ de direito de .cada provincia . serviràõ em . 

. u O capitulo 4° tem por fim corrigir a lmperfei ta . taes casos .. Esta desiMnaçãó pela priméira vez se 
disposiçliH do art. 815 do codigo . do pt·ocosso cri- · fal'R d.esde logo. Sempre que . niiv houver .nova 
minai; ex.ilne~ar as par~es o testemuiibas de sua · dcsiguavãô, prev,1lecerá a anterior, qilê não poderá 
as!istoncia pessoal no tribunal dojury por tem pu ser alterada sl:lniio no mez de Janeiro. ·. 

. inGerto e flesnee · , · u . · a <t · s JUties e · 1te1 o que rem · omeados · 
e melhorar algumaS outras · disposições qUe SUS· OU removjdós para alguma provincia, depois de 

· ciliio duvida, ou prejudicão o pr(Jcesso do julgo.· feita a designação, serão considerados como os 
mento. E lia. autor~sa o-; · jurados para que, depois · l~ltim~~ ·desigt1ados, segundo a época ·· .de lieu 

----ld.ue~s .... a..w.tis!eit · · · · · , · · ~ • - • 
t•ecominendar A elen'unwia imp~rial os houtens que · " .8) 1.0 Não obstante a. disposição dos paragrapbos 
por desgraças attrahirão sobre si a comminaçào. anttJcedentes, emquanto não comparecer.o juiz de 
das leis penaes~ . . .· . . direito, procederáõ os juizes ·de paz respP.ctivos 

q Os caps. 5° e Gn a[npliiio os racursos crimioaes. na~ diligilncins criminaes, formação da culpa até 
protegendo por iss~ mesmo . os meios de defesa; e . a pronuncia eX:clusive~ e prisão dos indiciados 
alter!io alguns artigos da lui de 3 de Dezembro no!J termos da lei. · 
de 18!1, que ex.igen1 reíorma. . u S) 8.o Na désigtlação da província, comarca e 
· . 1t 0:! l1emais capítulos da proposto. · dest\uiio~se termu em que deve · ser julgado o indi~iado em 
a melllorar a administra~.lio da justiça civil. . crimes cuja culpa tiver Rido formada pelos juizes 

« 0 juiz tnUllicipal . COmO foi COI)SLituido pela de diruito, . nos tflr[j}OS ·do ~ 4o observa.r-se-ha O 
sobredita lei offerac~ gt·av9s incouveuientt:~s .; nem . disposto no art. 93 do. 1E~i da 8 de Dezembro . de 
ella e111 generalidade ()dia . evitai-os u 1a · ' · · · sacio ou aeeusadar 
que creou mag1s ra os que, pretendendo prafes~a1· pedir oulra do3slgnação, .· e então · competir~ ella, 
essa cRrreira, uilo tiubtio futuro certo, ne1il meios . ouvidú . o proc~uador .da · curóa, .à . relação . do 
sufficientes . de existencia. · · districto, com recurso suspensivo para o supremo · 

« Ellos coulmettetn o j ulgnmento definitivo dos t · il d · · • · · 
. g1s rna .s perpa uos, nc\ itão a · será interposto e apresont•\do . dentro ·dos prazos 

marcha das appdlações e . dos embargos; e esta- que o gov~rno · de::~ignar em seus . regulamentos • 
. belecllm ulRUnlas Qtitrlls · dispo11ições, de ·cuja <t. $ 9. o Os juizes de direilo são competentes . 
. utilidade ôeciLJit•tlÍS. Entre estas, muito . importa ara .conhecer e . ui ar os crimes de . . 

. · . " ç em . 1 tire~ e,; pr'l>· que exce erêm e OU 000, 'tlxcepto o ·apprehend\do 
vlncias,eOtno rtlclanulo à c.ommodh.ladt~ dos povos em flagrante, cujo· conhecimento, na fórma das 
e n vrómpta decist\o dos f(lcUI·sos : é prot.Qessa leis 6 regul~~ento~. do f~zenda, pe~tenc:.e t\s nuto· 
feita ao vaiz pela constituição do estado e que · ri dadas· adnumstrat1vas. Na d~nomtuaçu.o de con
cumpre realísnr.. . . . · . · · · · trnbando não se inclue o ~rime de introduccão 

(( TallB silo, llUI{USt<Js e dignisshnos senhores re- . . de africanos, daflnillO pela lei de ·1 de Novembro . 
· presnut·lntes da JJI\çiio, os fundamentos porque de 1831~ .que continuan\ a ser julgado na fóruià 
. S. M. o Imperador ordel\ou-me que . offerecesse do processo · commum. ·. Se o contrabando fó1· de 

t\ vossa Hlu:~trada consideração a seguinte valor menor de 100,~000, será 'julgado pelo juiz de 
vaz com appell~Lçuo pnra o j\.tiz .de direito. Ainda 
quando seja . malot·, suo juiz de direito não estiver 
\lresuqte, o júiz tle p~z prooederâ na formação 

Da:; . autor.id.:zàes policíaes e .cr'iminaes 

partu aro qtiu trata· dnt~ attl'ibuições das auto· 
r1dad~s p'olici.aes e criminatl~. tlcü altatadü pela. 
tnlllletra S~'gutute : . . 

cc S) Lo S1io transferidas para os juizés de paz 
as nttl'ibutc;õos qua tiuhi'io sido confllridas tlllB 
.Oh!!ft!s de polida, dt!lt~gados e subcteh·gados, de · 
t> roced er ó. formação d!l cttlpa. coucedl'r. liHltÇR, 
t:j jul~a.r. Otf crimes lllf.mciou~~odos 110 ·S) 7o · do 
art. 1::! dtl c9digo do J)t'llcest~u criminal. . · . 
·. « ~ 2. 0 As ntiribuiçÕés de que lrlltiio Os S) S) lo, 
~o! go e 6b do art. ·12 do codiKO du prüCCSl>O cri· 
mlllHl, a · dtl . fon11 .1r corpo$ de delict11, u btHn 
assim as que são ·mencionadas nos S)S) So, Qo e 

. So ~o art. ,!o da lei de 3 du D,!zo.rnbru. de U:l-11, 
serao extlrcniat~ Cllmulativnmenlo pt~los ohofus de 
·policia o juizes de paz, tendo aq 1\elles t\ prafurtmcla 
uo O'IIW de . concurrencia. · 
. «$~.o b'ici\u s.u~priUiillàs ~s.nttribuiçõcs poUolaes . 
contendas aos ·Juizes mu11tc1paes1 e beru a~sim 

· !t.S criritiunes, quu u dit11 loi Ütl 3 de Deze1ntiro 
. . . ' u e. uo. 

allrl buiçiio . de susttintllr til\ t·uvo~ar . · ex·ollicio 
. as prçnuuc1n.s sara tnwr.cl~~~ em •·ulação t.\s que 

fÓrt!m pr11f .. r1das pt>los JUlll•ll:l dá paz. · 
. te S) 4 . 0, A ultribuiçllo du format· ü oulpa nos 
casos de lll ,. UI'l'HiQt1o, rebel11ão, set.liçàc.. , e de outros 

· Cl'im ~s gnwes que p~stlti.o lll•DiprOIIltJttar a sugunmça 
publl~~u, ou que sejuo perpetrados por p~saoas cujo 
P,Odtlno nu •. pl'epott•nolti. tolha. à iuatcht\ regular e 
llVru. das J nslil)~lil. LI o lugHr, será. t! Xercida pu r um 
dos . JUIZtl~ d11 du·etLo dl~ respectiva provillcw. · 

« S) 5,o l>a1·a estu atreito o go\'et•no imperial, no 
l'OKO 1 

. . . . . . 

<c Ait. 2;o Em · .cada di!itricto eléger-se-bn na 
. fôrma da lei, quatro juizes de paz para sorvi1· no 
quatrieru~lo, · nuul só1nunta n~' civil, lncluido:~ os 

• . t 

prucadtlr·~e:ha A eleição ·dé st~is oldijdàos p!lra o 
cargo de JU1Zes de naz. do crime. O ~overno na 

· cõrte e o:-~ presidente:~ nas provi nciaa desil{nEuàõ, 
d'tmtre os st~is , dout~ para juizus, üuvtlndo cada 
utt1 · servir por dous ani'lôs1 .o btitil a~tsim a onlam 
0111 qUt! os llutros qul\tro .davii<i servil· d.s sup· 
pl.ent~s .. Se dor-se ·. o caso da fillta.t• · al~uin doe 
dliU!:l JU1Zt!S; O g·1Veruo 6!!COiherú outro o..l ~ntre 08 
qu~t.ro supplontes, e qu,1ndó a tl\ltl\ Vtlr11\car ~ se 
11 respeito tle algúin destes,, es~ol.herâ novo EIUP,· 
plente d'entt·e os q~atro tnlln~d~ata.mente ma1s . 

. votados, segundo a hsta da eltnçuo. . · · 
· tt Art. 8 . ~ Nü liOUlilllÇiio , subst.1tuiçiio e t·emoolio 

dos juiz.es mnnicipaés, o.bservar·sé-ha as seguintes 
dispnsiçõas: . . · · " · 

tt g; L o Os juiZI:lS . municipaes serão pro postos 
de dous etn doU!J auuos pt!las rospectcvas aàm1u·as 
em li~ la éexlupla. O govuruo na~ córte e os pre· 
sideutes ·nas pruviitd,lS desigo1~n\õ qual doa pro· 

ostus de,•ará Sl!rvir o carg,,, e ·a ordem em 
QUe .os · 1JU t:os o . avar o tH!- s 1 mr · 01,11 su~s 
fu.ltus l'epeutmtiS. N•J casu de morte ou u:npe~t· 
11\etllO 4 tie tunha do pel'durar_Pt!lll resto do b1~D0,101 
0 govilrno n~ côrtt! l:l os pre::~tdentes nt1s prt.>vlllctas 

· pouel'áõ ·uonHl iU' uuy dos substitutua, ou ordenar 
n!l caltlnru~ , qut3 fuQtlü uova proposta para o tompo 
qne faltar. Os quu Utllll servirem pouorM ser 
l'eoonduzitios po1• mais dous ·:1onos independente 
de prllpusta. . · . 

tt S) 2 ,o Nns chlndes ouvillRs cabeças decomRrca. 
se11\u os juizes ntunilll paes nome11dus pelo . hhpe· 
r.ador d' tlntre os . l>Robareis . formados em direito, 

\) 
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nos termos da lei de 3 da Dezembro de 1841. Elles 
perceberáõ o ordenado de· 400$ a (jQOn ; poderáõ 
ser removidos nos wesmos casos é termos sm que 
pod(ml ser os juizlls de direito, Servirúõ por quatro 
annos, findos. os quat>s, . podf!t'àÕ ser reconduzidos 

·tempo, \lUH\ vez .que tenbão servido hem. 
<< S) 3.o Nas grandes cidades ou villas cabeças 

de comar&;a poderá haver mais de um juiz muni-
. M marcado 

paio governo, não poderà ser alterado souão por 
neto Jegishüivo. . 

« ~ 4. o Os juizes de direito em suas faltas ou 
impediment()s serão substituídos pelos juizes mu.· 
nicipaes da cabeça da comarca, e hav~nJo mais 
de um, designará o governo ou o pres1dente da 
província a ordem da subslituir,;ão. Esta disposição 

·é tambtlm applicavel ás faltas ou iulpodimentos 
dos juizes de direito. especiaes de orphãos. 

« Art. 4.o Nenhum juiz de direito que o não 
requer~r sera removido sem qui) previnn1ente seja 
ouvido. IJ conselho de estado, e sempre que o 
serv1ço pU 1co perun · tr, s11t am em o vr o 
dito juiz. A relnoção, quando uão pud~>r vedficar, 
se para outra coulatc·a da. mesma proviucia, far-se
ha para alguma das províncias mais viz!llhasi ·.~ 

J . e os q a . •, 
qua poRsa represcHtfir o magistrado, a qnem · se 
abonar!\ nlRuma ajuda do ou11Lo de v.iagem que · 
fó1' rnzonvel na p_roporçilo da dlst1ncla. 

v idos, Mslm como os ba\!barels que órem nomeados 
juizos munlclpntis, ou .os do direito tlue fórem pro, 
mo\·ldos tl. c.lell••tullargndol'l:iS que ni\o entr•trem no ·. 
eXP.rclciu doe lugarus para tiUil .fôrODl QéstinadOtlt 

·· dentro l}o .Prnzo .d~ sei_s .mt,zes contndos dtl par. 
ticlpaçi\o officlal, perdernõ JJOr esse mesmo facto o .· 
direito aos dltos lugar•!S, 'IodQviu o mauclouado 
prazo podar!\ ser pl'uro,lllldo pHlo governo;. quando 
para leso huja cautta relevante o iuvoluutnria que 
nilo exceda outro tanto tau1po. · 

" Art. (},o O ortleiJüdo tnlnlmo . . 

O f.lOVerno, attendunt.io ll _dlsluncla do~ com11rca~ 
o _suas clrctunstauolllS locao~. dei$ÍHiiun\ o venci· 
montu do cnda u•n dell~S• Utun ~oz dt!signado 

l' . • . a.cl -· 
lt!Jrilllatlvo. O governo _ó nlJ111 dlss() nutorhmdo 
n nllounr nzoavel ajud•t de cutito dt~ vlaROill uoK 
1 uitlll! dtl direito du11 comurcas .rou~t)Las (lapecitl· 
OI'.Uill! 11111 tH!U tiJ,IlUlllmcntu, e oUtt'óslm grRtiliea. 
çõos. quo iulo llXOl!dl\,, do SOO$ nnnuu.'"'• 111111\ voz 
quo bem c\tlllpr.tlo os dévtJre~; do sau cnrgo. 

11 Al'L 7.0 011 )ul:tlls de diroito seri\o promtwidos 
n de.,embllrgl!dortltl por sua antigu.idada uos seguiu· 
tes t11rlllns: 
· « S) l.o A tlntiguidatle stlrà oollb\da da tlatade sua .. 

. enlmda em exea·oicio, mas não Bll luvan\ posterior• 
menta em conta o tempo durnttto o quul o mu~ 
gistrado deixar de exercer o Kêu c!\l'go: t>Xceptua·se 
o caso .de ser nomeado polo hnparador pnrã \) 
ministetio, prosidencias, ou missõM diplomnticns; · 
ou tambem o de eM(Ilrmidade que não oxcedll do 
seis·n1ezes em cada quatriennio: pois que óm 
um ou out1·o conthlllará a conta1·-s~ sua antigui· 
d11de. 

• § 2.• Qii.ando houV~l' v,aga de desembargador, o· 
' de IÚ!rvioo dos juizes de direito, . upresetlltnà ús 

quatro mâis antigos, e dentre ellua o huperado1' 
escolherA o que deva set promovido. 

« Art. 8.• Os juizlls de dh·eit.G em acto do ser-. 
vioo Usllràõ de beca, conforme o governo deter
u\inar. 

dAPr.tiJt.O li 

Dos promotores 

« Art. 9,o A!! disposições que se ach;to em vlgor 

a respilito. dos prom~tores continuaráõ a ser obser-
vadas com as seguintes declarações: . . 

« S) l.o . Os promotores serão nomeados pelo 
impet·ador . . Elles concorreráõ com os bachareis 

. que servirem de juizes munici paes, e segundo sulis · 
h il' a -e e ervi os serão ro idos nos lu ares 

. de juizes de direito. · · · . -
ex s;· 2.o Os d·Jlegados .e subdelegndos coudjuvaráõ 

en'l seus districtos a acção do pro motor, remetten
do-lho · os .dodos, rovaa e esclarecimentos ue 
possão obter ain a epo1s a armação ''culpa, 
e que. contribuão par!'l sustt~nto.r a . accusação. 

., Si 3.o Quando o promotor não se achar pre
sén.te, elle~ poderá.õ rllquerer . pEiro.llte os juizes 
de paz, tnU1licipaes e de direito, quanto cotlvenha 
a bem dn formação da culpa, fiança, sustentação 
ou recurso da pronuncia, e julgamanto dos crimes 
poHclaes em. tl>dOs os casos. lltll que hajQ lugar 1\ 
uccusuçii.o por· parte da juRtiça. . · . 

« S) ·!.o Para betü cumprirem suas attribuiç~es, . 
o promotor deverà corresponder-se .offictalm~nté 
~om os <!_el~gtl.do,; e su~dnlega.llos, e tninistrar~lh.es 

' . ' 
convenha ao publico serviço. 

CAPÍTULO lÍl 

Dosiuradós 

' alterada!!, qúauto ao alisl.amento dos jurados, na: 
parL~ . em que se ~ppuzerem aos p~agrapbos 
seguwtes: .. · . . . . . . 

« s; l.o. Não 1:1erãó incluidoslla lista dos jur~dos 
os unlitart-s da primeira linha, dn arn1ada nacional, 
e dos corpos policiaes, excéplo sé fôteru refor· 
mados, e além disso ilào se ncbàriHú em serviço 
militar. . .. 
. 1t s; 2.o A llsta dos jm•ados sert\ organisada em 
cada parocbia por \lula jUi1h1 composta do juiz 

.. de · pllZ do civel do districto da mRtri~, como 
· · d iLor ·~:~ vola o. 

A rllvisão serll feita por outra. junta composta. 
do juiz tnnüiclpal conto Pl'llsldente; e dos dou.s 
vero~tdores mais votados. 
~-·- «· '--3r!L,()_..rucur~u -, do ... indovida---luscri ão OU· 

outissilo nn lista dos · jurados .será interposto 
p~tra a relaciio nM provincias om que . houver, 

, e naK outt:as pl\t'll uma junta, qu.e sor& composta 
do juiz du direito oo1i10 p1·o:sidonte, do pró'lidonte 
da tJsmnt·o tl1unloip11l, o do juiz t.lu paz t.lo .ol'lme· 
do districto da . tn.ltriz : ellu . set'à apresenl.t\do 
no tllrnlo qu!l o goveruo devorá designar em seu 
regulamerlltl. · 

« Art. ·11. Os jurados, qu11ndo . se declararem 
VO}UtJtiii'ÍI\riltltll.i.l lJOr SUSpeitos lltn raziio da üUll· 
zado ou inimizade , firmtlràõ sua suspeiodo 
pot· jurau1ento .. 

CA.PXTULO lV 

J)o }UI'Y 

ct Art. 12. Em nenhuma. comarca llaverà .mtlis 
de tres circulos de jurado!!. O govatno fic11 au· 
torisado para augmeutar ou. diminuir o numero ... . . . 

' senão por neto le~ishtivo, . 
. « Art. 13. Os jurados que tiverem impedimento 

legiti1110 que OS illlJ10SBibtllto de COtnp&.recer UO 
dill aprazado para a reunião do .jury, si'i.o obri
~ados a comtUIUtical•o ao juiz eni eujo nome 
fóretn notificados, logo quo raueberem a lutimaçilo 
do que trata o art. 237 do codigo do proo!lsso 
crhuina l. 

· · ·cc Art. 14. O Mll!lillho dos jurados constarã de 50 
membros •. Se depois de sorteados, e feitas as noti• 
fica\iÕe~ aos que têm de servi~ no ]ury j e quatro 
dias antes quo elle se ubr.a, constai· quo urn ou 
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. mnis fnllecerão, ou 110 aehão impo;~sibllitaclos. de 
comparecer ou de exercer as fu~~ções de ju.rndo, 
proceder-se-bs. na fôrma da . le1 ao sort.eto de 
tantos. quantos fôrem necessarios rarà substituil·os; 
seu~ nomes serão publicados e elles immedinmente_ 

escusas de que trata o artigo antecedente serão 
remettidas ao juiz de direito para tomal~as na 
consideração que merecerem • 

dis osi iio o art. 1 do codi o do 
processo criminal fica substituída pela dos segumtos 
paragraphtiS.: · . . · · . 

.» § I. o Quando não puder instnllar-sa ou con· 
tinuar ft sessão pt~t falta de numero legf\1 de 
jurados,. o juiz. de direito procederá publicamtmtA 
uo sorte1o de tantos quantos faltarem entro os 
jurados suppletpentarios. · . , . . . 

t( SI 2. o Sii.o JUrados supplementattos os JUIZes 
de facto residentros dentro da cidade ou villa em 
que roun\.r-se o jury, ou até à distancia de túeia 
legua. Dos uom118 de . cada um delles far·se·lll\ 
duas cedulas, das quaes t~ma entrará. para a urna 
gera · o· . . '· . .• 
cesso criminal, e outra para uma . urua especià.l 
dos supplemeritarios. .Quando ubrir-se a sessão 
do jttry, . a urna es .ecial ser~ depositada .no td.· 
bnnal pa1a o s 
sarios. Sào applicaveis. á lista dos jurados 
supplementarios e â · urna especial disposiçõua 
aMlogas ás que a lei· decreta em relação á. lista 

c< ~ 3 .o Quando, apezar da dis\)osloito do p~ra· 
grapbo anteeednnte, não puder installar·sti ou 
contiuuar a sessii.o, o . jltiz . de direito, convoet\ndo · 
os outros . dous clavicularios da urna geral, pro· 
cedera ao sorteio subsidiado de tantos quantos 
falt•trem, e os rnrá notiftoar para que prompta· 
mente eompareoi\o. Deste tHirtelo 'O' julz da direito 
excluir!:\, sem pro que fôr poaslvol, os jurados que 
residirem mAia · de trell leAuns distantes do lugar 
das sessões. 

cc Art. 10. O jul:~~ dédirelto presidente do Jut•y, 
do ois de ob!:5ervndo o . tlls os to no 1ut. 23Ú do 
códigO dó proooeso crimlhal, ox.am nad os pro· 
oeasos que lho róram ontregueR, o formart\ uma 
tabolla, qrie ser!\ aftlnda lia porta . do tribunal, 
das causas tte tiverem de ser s.ubmétlldns oo 

· · ury;--com- ec arnç o o a o- u gamen o- o oa a 
uma, gu!lrdaudo u preceito do art. 317 do oodigo . 

·Se no d1a opraUdil ni\o so vorlliear o julgumtinto, 
ficará .ollo adiado . para o dln post!lriôr, publl
oandtHJO eatl\ cirounu1tanola· om sessi\o, e rofor· 
malldli•Be o aOlKando·so -.no'Vt' tabellll. 

c« Art. l7. Nu julgatuouto perante o jury obset·· 
\'i\NO·hl\ O SflgUiute : . 

· d . S\ t.o Quando o réo ni\o qul~er respo.ndtlr ao 
inLorrogatorlo, o juiz de direito proseguirà ulte
teriormente no, processo,•. taví'tlndo·se termo dessa 
cirilUtnstl\llcia. Se elle por palavra~, clamor ou 
actos violentos, otTeuder a dignidadé do tt•ibunal, 
depois de advertido oo primeiro caso por tres · 
vaze::, e no segundo desde. logo, ()Onformo . as 
circumstauoias, podet•á, por · ordem do juiz dé 
direito, sar retindo da sala das sessões a jul· 
RRdo. . .. · 

t< -~ 2.~ A escusa de qt\e t1·ata o at·t. 220 do 
codigo do processo criminal, p(}t' parts do auto1·, - . . . ·' 

inaflançaveis. 
« ~ ~ .• o Aos réos pobres que não tiverem advo- · 

gado o JUiz de direito da1't\ um dosque estiverem 
presenttis na ciclade ou villa en1 que se reunir o 

. JUry, et na fart:a, nomeai' á por defensor um 
proourauo~ ou osorivao que niio fór o do pro; 
COBSO; 

c< § 4. ° Fica . su~prlmida a segunda parte do · 
artigo 259 do cod1go do processo oritnlnal, das 
palavras -e aquellea factos- em diante. 

· c< Sl5. 0 O jury de seutenoa, quando proferir , 
ttecisão atllrmntl\•a contra o réo ou cttmplioea, e 

por dous terços do votos julgar que a respeito de 
al~uns d_elles dão-se va\io(,las r~zões. para implorar 
mmorRçao de pena ou perdao, pudera recom· 
mendal-os ó. clemencia . do imperador por uma 
r~;;umida petição,. que s_w\ assign_a~a _pelo pre-. ' . 

OA.PlTULO V . 

Dos recurs6s crimes 

cc Art. 18. ,\letn dos recursós mencionados em 
artigos atlteriores desta l11i, observar·se-ha a se~ 
melhante respeito as seguintes disposições:· 

11 SI 1. o Os t'er.ursos do pro ou ncia podem ser 
interpostos por pro(:urador, esteja ou .não o réo 
pt•eso, afiançado ou ausento. 

« SI 2. o Os jttizei:l de puz interporâõ appellação. 
ex-otlicio das· Sótltenças que proferirem nos crimes 
policiaes e tl.a uocislio qao obrigat· algttem a sabir 
do districto por falta d(l passaporte, suspensa 

' c . 
« ~ S.o A appelhtção ex-otlicio mencioi1ada tlO 

àrt. 79, . ~ lo da lei de 3 dti Dezembro de 184:1, · 
n~o te~n lÜga! nos crim~s afiançavE~is . •ra.m~em 

à doéisão do i ury sobre .o ponto principal da causa. 
EUa. é extensiva aos crimes .de que trata a lei de 
10 de Junh{) de 1B35. . . . · 

absolvição só terá etfeito suspensivo nos casos 
de rebelliiio, insurraiçilo, sediotio; bomicldio, pira· 
iaria, roubo, mo6d.a fah1a e os crimes de que trata 
a lel de 10 de Junho de 1835. 

« ~ I)~ o A concessão da ordem do soltura em vir· 
tucte de 0\llndado de habeas·C07'pteS1 nunca te rã 
lugar por uuUHade de , 1;1rocesso. . ·. · . 

te~ - b.~ Os juizes de ~~r~ito em suas comnrcas, 
as relaçoos um ~eus d1str~,ptos, e o supremo tri
bunal tia justio11 mn todo o imperio, são compe-

. tentes p'lra mandar pas3ar ordens de habeas-
COt' us uando a risão tiver sido ille almente 
diJterulmaJil. por autot·idades chio ..• tnilitares ou 
ecc\eslnetlcas, de qualquer grl\duaoão ou categoria 
que_ oejiio; · · 

CAPITULO VI 

De varias disposiçêJes criminau! 

« 'Art. 19. Quando o réo assh1tir á. Inquirição 
das testemuuhas na formaodo da culpa, poderá 
reperRuulal·as, por si, e no mesmo Mto offarecer 
docuutontos que julgar convenientes t\ sua de· 
fesa. · . . · 

<( Art. 20. Oa escrivttes de paz e inspeotores 
de quadeil'ão serãú nomeados pelos juizos de 
dire ito, sob proposta dos juiZ•lS de paz , ll:Ucs ser
vit·M t11mbei11 per~nte _os subdelegados, os quc~e!! 
porem·1 coln autonsaçao dos delegados, poderáQ 
ter escri viies s~·parados. . · · . 

<< Art .. 2L. Fica revogado o ··S) 2o do art. 8$ dt\ 
lei de 3 de DtJzombro de lSH , .e insta.uradas as 
palavras -ou . que s ejão · oonbecidtunonte- abo
nados - do art. 107 .do Mdigo do processo cri-
minal. . · . 

« Art. 22. A palevra--militares:-do art. 109 da . . -
os milicianos, nem os guardlls naoionaes, excepto 
o caso de servirom-se de seus postos para. reunir . 

. ou empregar tl . força"de SHUS oorpos. · . . 
. <« Art. 23. O governo publicará um formular1o 
para o processo de j ulganlent'l pelo j ury. 

. OAPITULO VII 

DlsposiçêJ~s clv~s 

·. « At•t, 24. ,Na admiolstraçilo da justioa oivll 
observllr-se-ha ~ -- segui.nte. · 
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<c ~ I.n A jurlsdicr.;iio <tos juizes ínunic_ipnes no 

civ•l e orphãos . ficn limittl•là A prepal'nçno dos 
proceRsos e ex>lcuçà•) da~ se11l11nt;a~, .ua - Jórma 
do art. Ho da dispnsicnn provi!lorin ácllrca du ad
rnini~traçiio da justiça civil: o governo é àutorisado 
a declanu' quaes os actos do proce · 
tuem a elas,;~ dns J.H"t;paratorioll, e quaes as que 
contPrh. de~isão dt!finítíva. • · · 
«.~ 2.o Dos acto!! pratica<los . pelos juiz-•s mu· 

DlC p . . • .., 
nci aUto do pr·ocesso, e de petição e instrumento 
para os juizes do . direito nos casos e terhlo!l 
que serão · designados em regulamentos do go· 
verno. · · 
. c1 ~ 3.o No município da.côrte poderâ haver até 

tres juizos do diroitn, qull á jurisdicç!í•) criminul 
que lhes .compete poderóõ accumular ajurisdicçdo 
civil: nas · outraR cidades pnpulosas ma rc:m\ o 
gov.erno seu numea-o, que · uma vez fixado não 
podérà alterar-se senão por acto legislativo. 
Durante as sessões do jury, . em lugar !io iuiz de . . . ·- . . .-
se.rvirà para expêtliçii.o da todos os actos prapn
ratorios do proce~so, o juiz . municipal que fôr 
seu ~upplente. · 

que por sua grande popu.laçiio o raclRmo.rem, um 
juiz· de direi to ex.c\usiva.mentfl enco.rrPgadi.l de 
tudo quantn disser respeito a orphãos . . O governo 

·· · · · · til lie deverà haver tães 
· . juizes; mas, feita a designação, não poderá al· 

tarar-se sE> não por a c to. le~islllti vo. · 
« ~ 5.o Os actnaes juizes do . civel seri\o con · 

slderados juizes de direito com a meso'ia juris
dieçào do $ So, · devendo supprimir-se os lugllrt~s 
quo excAdflrem da desi~oaçiiu do governo; 

« ~ 6. o A alçada .dotl j il izeil · dé •liréito sAra de 
oiilcoenta' tnil réhi em benà de raiz, e duzentos 
mil réis nos moveis; e a das relações o .. duplo. 

, 
OA \>I'.i:'liX.O Vlll 

os-t•ecw·sos c• ' 

Nort•J. A, do Maranhiio con!'ltllrá de sete mernhrus, 
e seu cii!\ldcto fl tllnpi-ebe·,fieró·n .meqnifl . provincin .e 
a do P'1rà o .Piauhy. A. do Rio G' andf} · do Sul 
COII~tará de C:ÍIIC•I lllfliilbros, e sel.t disLri•~to cnrn
preh•lfl .lert\ a m•!SIIlll pr_ovín•:ia . . A ~ ... ~-- :Paulo 

cc Art. · 82. Os del-lombargador~s perceboraõ· o · 
ordenado de dous contos de róis, e gratilicaçiio 
t:le um conto e oitocentos a dous cn_ntos de réis, · 
R o lu are~ ·em ue · set vi rem o · ue ser à 
cie~ignado em rt~gúlumento do governo que niio 
poderâ. depois .sar · alterado senão por acto . ll!-
gislotivo. .. . . . . 

*' Art. 33. Os membros do supt·omo tribunal 
de justiça veuc~r o a ~ra 1 cuç o. annua e um 
couto de rôiK, alén1 do orde_n a do qne actuuhn'ents . . 
percebem. Em•tlinnt_o porém uilo . houver medida 
legislativa R rAspaito do tribunal; nnó se provi'Í'llÕ 
as vagas, lltnQ vez qne hnja numero do treze 
consl'llheiros, inclusive o presld~nte. · . · 

« Ar.L. lH; O l(uverilo expAdirA novo regultlmento 
para _Rs relaÇões do imperio, debaixo das seguin~es · 
basP: · · · · 

rt ~ l.o A pronuncia nos dellctos e erros de 
officio Rerã pro ferida pelo désf'!mbargador a quem 
lol lllstribuid? ? feito, sem !luju!ltos. 

para o julgamonto, · uo qual lnterviràõ sómtmte 
« Art. 25. As appollações lulerpost~s em oousas . tre~ juizes, sendo d ous sorteados e tendo votó o . 

. ãu)e\tás ao imposto do dou~ lH'r cento su\111Ututivo re\.\t•,r. · · ·. . . . . . . 

~ · Jpedido . 

· -~- - a ·· tLim -- . . . . · , ... :- - ---- ~êftl b·: t·éo. neih o autor petlert\õ re 
Ilação. A~ alçadns e emolumentos 11erno rPRUhldo~t cu~ar' os juizes, podendo comtudo dal-os do sue-
pela avaliação procadhia para ll verba daquolle ·. · peitos por motivüs lejlaes. .· 
Imposto. · · . · · n ~~ •1.• As appellações c.lvois seri\.,, . vistas e· 

« Ai-t • . 26. O governo ~m seu rP.gnlament<l do· jul~ndils pl)r tré?. juizes. · . 
tern1inarA o Lerupo dentru do qual ali üppelluções . « ~ 5. 11 As appulláçõeá crimoA aeri\o vistus por 
duveràõ ser s~reseutadoa .peruute · Rll ruluções. . · Igual numero, e decididas por todos os membros · 

u Art. 27. 1< iodo ubolldoH os o•nuurgott 111\ chiln· presenteH. 'fodnvio, se não (órem presantes mais 
cellurill; podendo torlos, nos ctt>~os em qUfl ns leis quu 011 trt>~, ainda assim serdo decidldlls. · 
os ndmittaill, st!l' utr.~recido~ nos prnpraos autos, <• ~ l). o As revistus c i v eis e ct'iUies sàr't\o vistas 
dentto em dez dias di\ publioàçt\o das sentenças e julgadas como as appeHt\t;õ~s crime~. .· · . · 
em audienola. . •• ~. 1, o As · ordens dir habeas corpus seriio . 

OAPI1'ULo .tx decididas . por todos os membros preatillto!l. As 
prorogaçõe!l de iüventario ~eriio i:lécididas \)Ol' 

. tres j utzes, sendo um relator e dous sortt!adns. Das relações 

« Art. 28. Além das relações que ja existetn, 
estabelecer 1-1e-bão outras nas l1roviuoiaa de Mlna11, 

· S. Paulo, Rio Grande do Slll,, Alagôns e Ooilrâ. . 
ct Art. 29. A talaçi!_o do Rio de Janeiro constará 

dore11 e conselheiros de estado, t! o districto dê 
sua jurisdicçào fica limitado ao · município da . 
córte, prôvincla do _ tne~lfio nomé, e t\s do . E~pirltó 
Santo e Santà Onthat·ma. A:·-da Bahia constnrá, 
de sil~e uH3tnbros, é seu· distt·icto uompréhenderá 
a provlucia do metnno non~e. A . de. Alugôas 
ootiRtUtl\ de cinto meinbros à . seu d1strtcto cum· 
ptebenderâ. a dita. provincia e a de Sergipe. A 
de Pernambuco constnrâ. da · sete ll1etnbros, e · 
seu distrioto comprebenl'larô a liita provincia e 
a da Pal'üllyba• A do Ctja1·~ coustará de oinco . 
membros, e seu dit~trict~:~ oollq.>relumdE\tB a. pro
vinoill do núlsuao nome e a do . Rio Grande do 

li Art. 35. Na falta de ·desembargadot·es; serlio · 
chamados os juizes . de uia·eito mais an~lg>os das 
provindas em que ella.s estiverem estabelecidas, 
o iutel'inamenta os muis vizinhos. · 

CAPITULO X 

Disposiç~es communs 

<< 86. O governo prúmul~arâ. un1 novo re~ula- · 
tnento. dos emúiUnléntos judiciaesJto civel tl orime, · 
qUtJ ter_!.\ desde . logo obsarvanoia, e que poderá . 
rt:>foa·mar em(Juanto nãú fór llppa·ovãdo por noto 
legls\at\vo. . 

tt Art. 37 ~ O governo Mtpf\dlrl'l os r~gulaanelltos 
neoessarioll pura a boa · uxocuQI\o dastll lei, e · 
ltiillulan\ reunir etil un1 ~6 codígo todail a11 dit-~
putlil{ões que fic.llrétn regendo a admnistrafJt\o da · 
]UStil)a. . . . 
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<< Art. 38. Fit\fio rnvogarlnR . a~ disposições chl 

lei dH 3 dtl DrlZ"lmbro rle lHH e todns as •iemais, 
em tu•iu quH t-:tJ oppuzerem á presente. » . . 

O Sa. PRE-'l!H:t..,TE docla.-n uo Sr .. mini~trn flUO 
a· cnnHtr:, tomot·à elll considtH'açllo a proposta 

. O pOt er tlX~>CII IV'· 
Rlllirando ·!-le ~- Ex., é pouco depois novnrnRnte 

inlrortuzit.io pura ler o .relutorio da repartiçào a 
sen c~rgo. · 

I 

decll_m• que ó 
peCllVRR. 

Conti1iúa a 
Wnndel'lq. 

discussão· do adiamento do Sr. 

o Sr. F<;rraz pronuncia•se a favor do. adia· 
nwnto, fundaiJUO•SA OHS razÕBS ap.rE'SAlltadaS 
pe!o .st>u autor e na grnvidn.de ·da n11rlt>ria, que 
exige que ella s••ja discutida. amplamctitA. 

S11r~t~ Anna; qne, se s.e proce~~sse ago;·a ~ nova 
elelçM, suppunha rnutto t>Os~tvel li. perda della 
pelo seu lado poli ti co. Uma tal confissão da parte 
do Sr. Paranhos par~:~c~ ao orador o reconheci
mento mais solemr1t1 rla força qua tem a oppnsi~ào 
na provincia do Rio de Jtlneiro, e e:tplica talvez 
R r•tzs\o por qUI:l foi aprtJsentado ha dias um 

. proj~>cto intnrpretand•l a lei · de eleiçõlls; . ou ao 
· me11~s dó. htgar a pansat• que nasceu do recAio 

de quo, se 11 oleição do sanadl>r ntio . fór feita 
pelo>~ el•1it·,res antigl)s, ella não recaia sobre can

Rowonhece qu~ é má•; q\lo uma provincia como 
. a dn U<laranhão não. tenha n:\ ca~a S~<US repre", 
senlant!!s ; mus além .•ill que a culpa n!lo e da 

' ~ l . .. 
plAnamente compensndo pell\ entrada ri" casa de 
depu tudo~ puros, o pAla reprovação de. quaesquer 
tlctos ill~gaes e . de violencla . que tiverem sido 

O adiamento do. Sr. Wanderley é approvadQ. 

· OontinÜ.I\ " di:-~cussão do parecer. sobre as alei" 
ções .da Pa.ratyba. · 

O Sa. 0ASTELLo BRANCO cede a paltlvra. 
. . o Sr .. .Euzehlo de Quetrnz lamenta que · 
. telldo de responder a tuntoll e t1\o diverso& topicos, 

lhe caiba a palllvra perto das 2 hora~, quhndo . 
a camarR já esta cançada ; entretanto d~rA. algumas 
brevf!s respostas. 

· . ~epelle por injusta 

sileudo q uundt• se 'tratüva das eleiÇões . do Rio 
da Janeiro lhe parece aKsuz claro e facil de E>lt· 
plicar. A opposiçiin, I.1nge de snnccionar as Irra· 
gtüal'idades qna entende terem f'Xistido por parte 

· do ~overn,1, ft'z uma IApresontacR.o am .que con· 
signou tndus as · irrl'gulari•lnd!la que entendia 
pode> r provar o Esta rl'presentnçfio, acotn pnnhadA 
de documentos, fni trazida ao cnnhucimnnto da 
camara, e submettida· ao juizo do publico por 
meio dl\ iinprensa: por consequenr.iá, dispe.nsndos 
BEl acho.vão o orador ·~ seus collegns ue totnllr 
parta na discus~iio1 quando ()~ Srs. d l'putado~ do 
outro lado, procedendo de um rnodo inexplica'V(ll, 
oonsEJrvn vi\ o o sileilcin e não chama vão sobrtl essas 
h•t·egt~lnridades o juizo da carnRrn e do publico: 
e quando a · commissão se limitou np.,nas a dizllr 
que ~~,~ documentos nllo faziào prova déssils irra· 
gulandade~. . . · . . 

Parece-lhe ter ouvido ao Sr. Gomes dos Santos 
dlzer que da par.te da opposiçi\o havi11 uem 
llllpl:l 1ssa que. en t·nssem na tgre)a os qt\e nao 
vot1Wão a favor dtl,lla. Admir1l•Se de quu esse 
Sr. d El putud,o se deix_!lsse illmlir tão gros~eiramente 
por falsas ,mformaçoes, que o Hlmplos bom senso 
J'epelle, J.IOIS que não é acreditavel que houvesse 
um bomt~m .qualquer ooin podor bastante para 
pOr tlUI coucçt\o o . governo • . 

. O Su. Gt~M&s nos SANTOs declara qne não d'iase 
tnL Prom Htt~ expllcnr em tempo. 

O Sn. Euz'-"nlO I>~ QtmulliZ havia apreRontlltlo 
com~ IIHll'ol Pl'tii:HimpQi\o das . violonoias .P•·atlcadas 
uu1 S~ula Anua o fuoto de ter a oppos1udo gl\nho 

didato tlo overno~ · · 
. ltO Se occupim\ de . com ater a proposição 
avanQnda na casa; .de que é . muito vantajoso 
para ganhar as eleiçõo~s est1r na opp,1sição. Para 
admitlir uma t~l ro osiçii.o fóra necesshl'io rov.ar 
quH a oppo~tçar.) em m.ats meaoa e veocer nas 
t>li'i~õcs do quo o gnverno. . . . . 
. Dl:l\e·se q_ue .o subdelegado e ju\z de paz de 
Sant AJ!.,a sao mcapazes de emprPgar os meios de 

o un as que se ,,es a n uem . ao ese)an o 
dP.scer ao ponto . de examiollr se taea. e taes 

. individuas sfio capazes di~tn ou dnquillo, respon· 
dern uuicarnente que; quaudo se'·trata de eleições, 
homens são .capazEs praticar nl~umas cous,\s que 
fóra .disto niio pratlcarião. N~o duvida que o 
subdeleg11do .a juiz d~ paz sejii.o . pessoas muito 
respeitt\veis: mas o facto é que tudo o povo do 
Rio do Janeiro t~nt~ndeu que esses home.n::1 tinhàn 
praticado ~;ssas acções de qua são arguidos, e que 
() mes(!lo Sr. deput•tdo, a quem responde, se n.ão 
fos~e obrigado a calar o grllode sua cont>oiénott~, 

llllll . qner que o voto seja coagtdo. O QUe importa 
que sejiio permaneuteK e pedestres? E11ta gent~ 
menos disciplinada é ordinariamente mata propria 
para incutir terror do que a trnpa disciplinada, 
O facto é. que tendo ·sa apresentado no. primeiro 
dia da · el~ilil'io em. ~hnt'Auna grande numaro do 
pessoas . da opposlçôo, (lOA di,as ~u.bseque~ttes o 
terror foi tal que essa ~ante dtmlnuw constdera
velmentn, a met~mo os candidattltl farão pouco a 
pouco abandonandn. a iR reja, e por fim o Sr • 
Jo1io Aritonio de Miranda foi talvuz o unloo da · 
opp.Jsiçl'io que esteve assistindo á eleição. 

iVlaravilh•l·se da proposiçàu emittidà na casa da 
que estando o subdnlegado n~ i.nte~tJss~d~ eleição 
. pelo lado do governn, e o JlllZ cte dlrt.llto pelo 
da opposiçilo, a violencia não estava . d '• parte do 
g1\VIlrno : poi11 que ella esta na razão direo,ta dtl 
im portnnc1a do omp1·ego, e por consequenc1a um 
.juiz de dirAito póde perseguir m·ais do que ulíl 
subdelegado. · · 

m JUI e a e · 
muito ~rartdes, mas na presença do povo ~tn juiz 
de direito, quando não. é bem · visto, e Mo estt\ 
ligado com as autoridàdes. judiciarills, é inteil'a· 
mflnte escarnooido. O que vale um juiz de direito 
etn U!l'lll comarca qunnun tenl contra aio delegado 
de pnlicia o subilelo~ãdo 'l 
· l!.:m rusposta à proposiQiio que o oratior avanoã.ra 

do que etnttl\anto fnl chefe da policia apoiou 
constnntMltlnttt ns àdmlnlstrnções. com cuja po· 
litltla sympnthi11avu, pHi'guntüU·llO como ó ljna um 
r:hef11 de polluia prtl&tlll\pola au governo. Quen1 
fez estl\ pergtmta foi tt\wbom oheCtt · de polloia. a 
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por cotúlequEilHiia pôcle f'f:<~er . co~o isto ~e faz ;_e 
. se elle éfitendo~sfl qur> . uno podta ser fe1to senao 

de urilti maneira menos nobre, daria u 111a idéa 
muito 'ml!tlOS digna dA Si d(l que O orador ÍiiZ, 
Está petsuadhto de que um ch•.fe do policiA pódo 

1 resa , ora pertenceu tas á . fRzenda nacional • con- . 
. . cordando o . gove·rnl) na conveniencia de se .alie-

. na rem eatés propriM nacionaes.- A' aounniss.ão 
dH Í>IZI!Oda.. . ·· · 

. servir o govPrno colll torln a l~nhlade, prncuranrl~ 
cutnptir os · deveres que a .le1 lhe prescreve. E 
as!'im que o orador prestou o seu apoio quan•lo . 
exPtceu aquelle cargo . 

. Remette-se ··á commi~são · do constituição e 
poderes uma r•lpresentaçtio dos eleitores da villa 

·do .Catholé tia Rocha, em . que se queixão da· 
graude ·listancia que ha do lugar de suas moradas 
á villa •io Pomba:l. . · · 

· Não hn mais expediente . 

V ARIOS PROJECTOS 

Tudo quanto se disse R respeito das suppostas 
. violtlncias praticadas . na oleiçào de 1842, é intei
mente d~stiLnido de fundam\lnto ; seria mf!Stno 
stulticia empregar força e violencia, ou qualquer 
outrn . rn~io para ganhl\r ·as elch;ões. quando é .Julgão-se oujecto .de deliberação ~· vão .a im-
sabido que ne~;;a o\.-casião não havia oppc•siçào no . primir l•s seguintes projectos: 
Rio de Janeiro. . · . « A asserob\éa geral legislativa resolve: 

N11t•1U-s~ que o S•·· Joiio Antonio de Minlldk, « Art. l.o Fieo reduzido a 5 por cento o tributo 
repre,;entân1lo contra as irregularidades dt! varias da sis:l .imposla sobre as vendas dos bens de raiz. 
eleicõe.- dQ Rio .de JuMit'o, omitlio a fl'e~11ezia 11. Art. 2.o Esttl si.sa asRim reduzida será paga 
de Sunt'Annu.; lllaS quem nii1) sabe que fltCtOS . á Vi~hi, q\llleR~U~r qUe St>jiio as COI\VeOÇÕf3S feitas 
muito notorintnPnte conhe~idos são, como os ~nln1 . os tJOmj.irad o.>rf's e vendedo~es .. a respeito dos 
axiomas de diffi.ci\ demonslra ão ? Pro ürar 
eu\un 1as para Jurar Sf'lbre um . fact11 que t11do o - Sotua França.>> 

mundo sabe • . é como fazer-lhe pérder .um ponco « A assembléa gerallegit~latl.va resolve: 
o gráo dt> credito que já tem. E como se havia <I . Art. Lo ·Ficno autorisa1las as. casas de. carl-. 
dé provar a exit~tencia d·e f,)rça em Sant'Anna uade de Porto· Alegre 6 Rio Pardo utl proviucia do 

· por testemunhas, se entre os docUttHHitos npre- Rio Grande do Sul · a adquirir bons de raiz, ll 
sentados a cumm1s~iio entendeu que não huvi.a senão primtlira até a quantia de 200:000$ e a segunda 
attostados e ju!llificações qu.e n11da prov:\o por até a quantia de 60:000S, p;ozanJo dos . privile~los 

. sere•!\ de pPssoas interessadas 'l A opposiçiio e isP.nçãú concedidas · as outrns casas du cati!iaâã . 
não apri>sentou . seniio aquillo qne podia provar, do impei'io; . · . · 
posto que o . que . niio póde provar seja muito . '' A1·t. 2. o l"icão revogadas as leis enl contrario • 

. mais. · · ....;.. Fe)·nattdes Chaves. >> · · · 
·Falhndo a re::peito ·de v a rios colleRins ; UHlstra 

que · hou'9'e notnvel nugmento no numero dos o Sr. VVa.'nd~rley pedA t\ camara ·que. o 
eleitoréS, ll pnntu ·de . em nlgutts dnllós sa tripli- dist>ense do ex.erl!icio do lugar de 4.0 secretario, 
carem, . ·e que a presid!!ncia do Rio da Janiliro por haverem. circUu1stanllhis quo lhe imped~m . · 
infringio a lei d9 elei~ões alter1lildo ~ollt~gios na conlitlUar .a s.ervir uquàllo lugar que s6mente . 
v espera ·das eleições. . . aceílou pOr contemplação · nos seus amigos. 

o Sa. PAíu.Niios pede a palavra. A camata decide affirmntivamente. · 

0 SR. i''ERRAZ ped11 O encerramentO da. dis· NEGOàiOS DE PER~AM~UCLI . 
cussiio. 

O Sa. .PRESlDENT~ daclura que 1\ào. se pótle O Sa. · PRE!UD.fi.:N't&: - Tetn a palavra o . Sr. 
votüt· p11t" não baver ousa Dli. para a ordem do Nunos Mat~hadu . (Mot•imento de ctwiosidade~) 
dia a mesma, e levanto. a se!!sãn, . .· o sr. · Nunes 1\oJ:aoliado ede á . camara · 

·-· .... S ~----· ·- . --- . .... -·--· --...... ·-- ... -· --·~a·' qu! ·v~~-8tr~ât:r~r:';J{f{uã~;'~çcoliÕ~ã~9o 0e~ ltrtn~--· 
- ·- -· .... ~·-· posição mnito melin•!roa~ , como deputad() por · 

· Sessão em. i 3 dé Maio · 

PR&SlDENOIA DO sn. DIAS DIC CARVALHO 

PornaMibuoo, tem nas actuaos circum:~tanéius os 
maill !Wrios de•err s a cumprir. 

· A prO\•iuol~~o 1le Pnrnambuco , dli o orador, é 
uma du.s n'lais hnpol'tantes do lmperiu. pela sua 
lllu~traçã.o , pela sua poslçilo e rlquez11 , pelo 

. I I 

~rojectos.-Dtspema do Sr. }VmldtWli!IJ. -NtJ·. 4U0 exerce . sobre norte , e por 
gor.ios dtJ Pernambuco. Dü•cw·so du Sr.' NutitJ9 l~to B SllB sorte devêi'R rnetecer Q attetJQiiO de 
Machado; in.terpella!!Ões.- Ortlem do dia.- . tod11s os podares · d1i ' úRtu.do: aaehn porém não 
Enceí'ra9?1ento dct dist:U$sào sobre cts cl~Jiçõcs .· ten1 ácontecirlo, ~ervindo esta provluoia h a quatro 
tla Parahyba. Votâçilo -Dispensa do s,·, li' . QIIDIIS Q estot parte de jogo a quem oablndo. por 
P8nna. -piscu$stlo do parecer svbt·e.ás eleições (tlrça das circum!ltancias, procura a . anlqulllaçào 
do .Mm·anhão. D iscurso do s~·. lVanderley. de lllil p~trtldo que, apohulo e vrote~ido por todas 

A's 10 horas e muia da manllii abrn·se a sessilo, -
lê-se e app.rova-se a acta da antecedente. 

ltXPEOIENTE 

.."Um otllcio doSr ministro do impal'io, tra11smit· 
tindo a oópia do déc.-elo de .12 do ttHJK passado, · 
pelo qual se fttz · morcê ao con11go Agnsti••ho 
Murques Gou voa, prof•Jssor pu bllco de grammaticn 
l1\tiun desta cõrte, da apo~e.ntadnrill com o ode· · 
nado. por Inteiro . -A' commiesiio de peusõus ~ 
ordeuauos. . . · 

Outr11 do Sr . ministró da ftizendo, remettenrlo 
os offidos 11!!. :mie G4 da thesoUi'l\rin da p1·ovincia 
1ln Dllhia da. 22 dtl Dczen1b1·1> de 184'1 e 31 iie Março 
ultin10 , · sobre u. 11eóes!iidade d a n ' r 

us condições do t-~ystem!\ constitucional , oonse~ 
~uio aúl um combate ft·anoo .e leal a posicão que 
hoje occupl\. As · folhas do partido veucido, os 
jornnes onde se transcrevem os debates do 
cuinarl\ servem de documentoq comprobatorlos de 
que o . eastello dtlsse p11rtido é a provinoia de 
Ptlrnambuco. . · 

Ainda ba pou~os dias~ quando ~n~ecia que tudo, 
ate a humantdade, pedia que das discussões da casa 
so separassem os od 1ós e rancores • nas folbas . 
du~so p~trtldo tlra a provincia de Parnambuco 
cha~t1ada á bailfl com insinuaçoes que nio~triio o 
dosf'jo que ha de ver aquella · provinr:ia entregUA 
a todas as calamidades, e que pro VElO. que esses 
homens tendo pouca conflauça nas .lnstituiçõe:i 
do puh:; ,ou ante.s tenllo convicçiio da anomalia 
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. . A provhicla de . Pernnmbuco,. posto que pouco á . aut.nrldade, e àssim José Pedro tMebéu . essa 
coadjuvada pelos podere~ do estado, pelo seu gent11, npresontaudo·se em uma attitude tnon~truosa. 
patriotismo e pelo ,des1jo de màlhorilr da posição Foi fnrça publica empregada contra esse .individuo . 
vex.atoria em que JazOJu por muitos anoos, pro- que tlra · o c11ntrn do movimento revolucionario; 

·curou · pélo.s n1eios le~aM fazer appttrecer o mas a autoriJade ainda ne~ta circumstancia teve 
imperio da lei, é a igualdt\dt~·de todos liS cidadãos; um quAr que seja d~ ?ondescendenci11, da qual 
mas a õp.posiçiió que vi o que fk1r1a perpetuam eu te se p_revaleceu et~l!e crlmluoso para sorpr~nder ama 
confundida t.e o partido triurnphante lives!:te uma parttda da . força. · · 
vida calnla . e tranquillo., tratou de pôr-lhe dtffi· qh~gando â capit11l esta noticia, redobrou à 
cuidadas, eonseguin1io por suas gritarias intibiar· · sohcttude do governo, que tllandou novos eoccorros, 
a acção da autoridade, do que r11sultou apres'!n· e quando .se · esperava que Jvsé Pedro à SijUB · 

. ta:rem-se eRses homens trefegos. Documetltc.s.· ~ompanheiros nàt) pudessem uscapar a acçiio da 
eserlptós em Pernaf!lbuco e em outras pr_ovinc~as JU..;l\ÇI\, tom nu conta · da presidenuia na qnalidade 
provào que ha mmto tempo se · prepara~ me tos de vice-pre .~iderite. o Sr • . Manoi!l de Souza Teixeira · 
txtraordinarios .em algUI~s pontos do patz P';lra QUtl mandou logo um plenipoteuciario pnra 08~ 
derrubar o governn , e comprometter o parttdo gociar' com esse homem, que obteve o desarma-
liberal. A policia o a.s autoridades . darão provi- mOJuto da força do governo, .entretanto que a sua 
dencias mas e!'sas )Jrovideucias tinhão st.~mpre continúa armada a impor condições ; . · 
resaibo' de desejo do fugir a accusações : as auto- O urador pede á carnara que note que o vice-
ridt•des procur~vãl) conciliar o .cumprimento de presidente fllt. além disto l,l.U\Q invet•são geral na 

' · ndencia. Ern rovincia~ man•iou diKsolv•JI" a. força legal, .de· 
1847 ·os . perpetradores de deHorderis parecerão mt 10 1mementos o ctaes a gu!\r a nactona 
estar nfúgenlades ou. assust~tdos: n1as neste anno, Que tinbào abandonado suas cat~as e familias, e 
J>Or etl'i~tto de diliRencias policiaes na prJvincia das que se estaviio . batendo coutra un1 crimino~o. 
Alagõas. quando menos sa eHperava foi pertut·bnda A . C8mar.a já v~. diz o orador, t\ importuneis 
a . pnz da _provihcia de Pernnmbuco ua v1lla de 'JUe .têm as interpella•jÕas que . tenho .de f,tzer ào 
Pajeú.das I!'lôres, pela entrada do famoso Moraes. llOVó!rno, que :~ão sobl'é <;>' estado da provincià .:ie 

o SR. Ptü:SJDENTE pede ao orador tenha a Pernambuco e~n relaçiio ao~ acontecimento!i da . 
bondade de imerromptir o se.n discurso por se ft·eguezi.a ·da Esc,>lda, sobre 11 opinião do governo . 
achar · na Hala immeóiata o Sr. ministro dos a rtJspmto da rettradt~. do .engenho dt~ . Lages das 
nego cios estt·an~ilir<~s. que vem .ler o s.;u relatorio, f,,rças lel{aes · atltes de de pó r us armas 9 coronel . 

. fl convida aos . Srs. So e 4o secretnrios para iretn . Jnsé Pedrv, e . sobt·u a . invet·sã() feita na proviucia 
b S E é · · t d 'd f pelo 'Vico-presidanttl. Btlm que este .topico teoha 

rece er · x., · que · m ro uz• 0 com as orillà· . re(erencia ll individualidade, peço aos nobre~:~ de· 
lidadas ~\o ll08\Ume, . toma ass<mto é. esqu~:~rd~~o do putl\tlos que . deiX:em de pl\rte o que ha ·de indi· 
Sr. presidente, -lô o relatorio, . e depvis su retirà viJ.u&~lisrito p. ar~ . t"m:tr tno s· ·ómento· a· . pat't"' ·1·m· 
corn as mesmas ronnálidades. . . .... " ., 

portau .tu que de envolta com assas individualidades 
O relatorio · é remetlido .à commissão re!!pe· tem · o negocio. Koi desatr.·onta da província que 

ctiva. . · · .tenho . a liuura de rapres~ntar é que levo á pre-
0 Sn. PalisiDENTE: -Ordem do dla. Stmça do governo as minha-: interpellações redi· . 

gi1ias COD11I estão : tanho um voto ·na casa,. ·e 
· . O SR . . NuNES MAcat..oo : - Eu ~en~ava. que commigoamigos meus; e é eetl\ utni\ boa occaslão . 

V. Ex. tinha mandado interromper o meu discurso . de conhectJrmos o pensnment() do governo para . 
pat·.a o. continuar dapois. · · · podermos dirigir o nosso Nto. . 

O Sn.. PREStDEN'í'E:-Eti convidei o ·nobre depu· . q, 1)rador manda ã mesa a.s seguintes · interpol· 

· depM n~ armall o coro11t!l os t!t ro o oso t\ 
A utgericia é apoiada e ap·· .íJt'o'Vada .sem debnte~ S 'l ·· ,, · l Vtll•.'uo · . . 

. o Sa. NuNF.S . MúnJA.DO • . contin.unndo à seu (( a. o Qual a opinião tio governo snbro nli\vertião 
discurso, diz qu~· us fllçaühoso~; Montea princi · gentl fei ta na provincia pelo .vice · presidtlnte . » 

· pit\t'ào sna.s corrcH'h\s na villu de · Pajt-ú, ondtl · o Sa. PawsiDEN'l'~:--Ntio . stl aohaildo presanta 
~ou?lm'\o b assnssinàrão ojuiz n~un~cipal e outros o l:;r. rnini.!:ltt·o do lmpel'io, fica Jesigttado .o dia. 15 
mdaviduos, descendo dalu .á v11la da Punellus do corr1.mtil ao meio din para ter lugar a inter-
às povoações de Agliu; Pl'ela e Oapoairn, e ~ pella.;iio. · · · 
01;1tros poutos, levand~ o· ineendio e a morte 
dumte de si. . · . ORDEM DO ·DIA .. 

A autoridttde tomou então (diz o orador) a po. 
slç,do de que nunoa d~:~vêra ter recuado: perse· · · üontinuaçiio da dhioUsllilO ·do parecer sobre llS 
gu\\) a cont\oguio . dispara,\ r oli forças d\ls Moraes, eleições da Pa1·ahybu., que ftcúu adiada. 
mas os oabeças dos~n faoçilo r etluirilo para .o · · · 
t~U!Jilllho de L•lgeli, ondo t!X.tatla um indlvltluo que O Sa. Paaú;IDI.CNTE : ~Havendo o nulllero dos 
se entendia IUtLorlllldo a tua• uilo ~ó tuoolnol'aaos discursos murcado t1o regimentil~ vou pór n vo• 
acoutadoa, ma~t um ex11a·olt,1 tHllll dtuu1 pel)att do . taçitn o encerram~ H to da. . discussão proposto pelo 
ca~pttnha, trlnoh~lr.-11 , atr1, D·•allu duu11 a&rmotr Br. Ferraz na . sut~siio pa~:~slldn, . e que não. f\)i v o -
devt!l este ponto fazer 0 objocto do t01tu ._ 110 , h4di• naquelle ula por uiio haver oasn. . · .. 
licitude da . a~torldade, llllltl ull" l'l:ltll•ruu quu oorú · A~lprova·Ne o encarramullto, e em s~gu1d~ o pa· · 
o desapparentmento daa fur~l&il utaxtlllll'llll, uu 11ull l"llcltlr com a emt~mla da oommissàn, tloando pre· 
guardnt~ avançadus1 \) oorond J 1u•tl p,111f.11 nnLI'IUtHtl jthHoatlaa ~~~ . omctlLiüs do . Sr. Gt·aoian11, Fioa 
n~ _ caminho doa seus deveratH outl'tt~nnln "•~lm llHrLtuttn · 011 dopllttldo n ~r . Ooolho Bastos~ · e 
na.o nconteuou: Oo~o 0 p~t1·~ldu jull(mntll lmt;1111.-t vu\ n llilllil•lt~tltll u ijr, O molauo. 

) 
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Dliseões que não· deixão . de s~r trabaiho~~s, qunes 
as de redacção, é. a que tern . de propór reforma 

. à ·tt'i de eleições. · .· · . . . · 
. Esta dlspenSil lhe é concedida. · 

ELEIÇÕES bO ~ARÚ.UÃO 

Apenas alli chegado; todo o seu ·empenho foi · .· 
não conciliar os alllmos, qul\1 era o seu proiramma 
osten~:~ivo, mas ·formar um par.tido seu, ao . qual 
dominando, t'Udesse llirigir a pruvinci!\ para SàUS 

. fins~ bons ou mãos; . Com . efl't:tito vê ·sa logo no 
principio desta admini~traçíio um desejo immenso 
de agradar sómente a uma . rodá : as folhas que 
apoiüvno o presidente da provmcia erào todas 
contrarias ao partido que tepresentllva o me;;mo. 
pre~;idento, e qu~ por muitos anuos representou . · 
nesta catnara. Como se .dirigia o pre11idente? · 
Com•\ captt~.va a benevolencia . _tkl~ses r~dllclores ?. 

Entra ein discussão o parecer da commissão de. 
. podere~ sobro as · .~leições do . Maranhão, cuja 

conclusao é a segumte: 
<C De accôrdo com 1-\S conclusões pRrciaes, apre • 

.seutadu no exame de ·cada um dos collegios, 
· propõ~ a commis:-:ào as BeRuintes: . . · 

c l.a Que se declarem legaes e validas a~ eleições 
· pri~1arias das parochias du pr1nrincia dó Maranhão, 
. cuja annullac;ão · não ·é propust.l\ p,!la cornmissno, 

orden•1odo-se 'que se proceda a l1ova eleição em 
substituição das que forem annulladas ; reconhe· 

· cendli·Se legitimos os elcitor~s das parochias cuja 
e\eiçã? é_ •1ppn1vada, nos lermos propostos pela 

- . . 
« 2.a Que se nnnu\le a eleição pri.maria da pa

rochia da villa da Brejo ; e bem assim a da pa- . 
rochia de Vianna. · · . . · . . ·· 

« 3. a Que se declarem le~itimos os votos dos . 
col\egios eleitoraes . da capital, de A\cantara, de 
Caxias, de Guinuuàes; - de Itapicurú·merim, de 
PaSll,l!l·Bnns e du Ch••.pada. 

'' 4. • Que ·ae declarem nullos Olil votos ·dos col· . 
legios do. Brt>jo e Vianna, pelos motiVtls.indicados 
pela commt~são, e dednzàoH.le esses votos da apu· 
tl\ÇàO geral, e COIIl tae~ _condições. . . . 

(\ 5. • Que . se declarem lP-gitimos r'!presentantes 
da .. pruviuela do Maranhão os quàtro cidadão!! 
adiallte uomead,•s, feita jn pela cornmissão a 

· deducção . dos voto~. · dos collt-gios de Viannn e 
Drt>jo1 e suus · supplentlls ·os quatro immediatos 

· em vcitna. . · · . · 
« 6.• Qlle se exija ·a remessa das. ~ctas àas 

eleiçõlls l•rimnrias, cuja f•llta a cummissi\o iu<!_icou. 
· « 7.• Que se de asse1itu nus Srs. Dr:i . Fabio 
Alexllnddno ·dos .Rcill e Franci!lco Ju~;ó Furtado, 
.cujos diplomas a cummissào examinou, e coulrou·. 
tadutl com lt actll seral. são por olla julgados 
le aes. · · · · . · 

tt 8.• inalmente, que se recommende ao go.vPrno 
- ~que_.mi\IH.Ie proceder com todo o rigor dns leis 

contra 011 autores das · violonclas pmticadas nas vi lia>~ . d~ Vianna e BrE\jO por f•ccosiãu .Jil ele\çR.o 
de eletturet~,· dando· cvnta opportunamenta do rt:t• 
sulta•io. d1•s prnct!ssos a t~sta cnnuu a. . . . 
« NoiJa apw·açllo .dtJ a ccôrclo cbm a cotrcltuOo deste. 

. a .. ecdl', exr.ltcitios 0.1 votos elo$ culle •ios de 
tunna e l't!JO . . · 

« Da· . JO:llJUiiU Frnnco dfl SI\ mH. cnronel hidnro 
JaHst>n P.erau·u 2ü\l, Dr. Frauci!>eo J··~á Furtado 
24S~ Dr. F11l>io Alt-xttnurin() de O~trvulllo H>ei"~ ~22. 

« Súppletttes.-D,·. JlllioDual'lü Lisblia S•!trà l!l~. 
teneute· córuu~l Jouqut111 Muriunuu Franco du ~â 124, 
Dr. Jot\o f>edN Dtà~ . Vteiru 1ll, dtisetubaiwhfor 

. Tiburcio V!!leriauo da Silva Tuvar(;)s 38. · 
« Paç() da cama•·a, $ de. Malo de 1Bí8.-fio· 

. drigUtJS dos Santos ...... Pessoa . . de Mello.-1'. n. 
Ot toni. )> · · . . . . . . . 

O orador pas:~a a ler um trecho de um · officio do 
. presidente Franco de Sá, diriRído . ao · governo 
grral, dnnJo sul!. opinino sobre · a imprensa do 
Mt~..rnnhiio, o .tritJstra que rste officio foi depois 
publica1lú nas folha~ · da provincia, para que . o~ 

·seus rédactores soubessem o cortejo que a primeira 
autoridade •.la ptovincia llles razia.. .. . . . 

Ora, principiando a cortlljnr por esta fôrma · -as 
. . o e rn co rano . au· quo . o pre-. 

sidPnte · renresenlavà, foi immndiabuuente pro· 
clamado ch .) desse mesmo partido, e ~presentado . 
como t:undidatu á deputação g~:~ntl. Corr.e impresso 
o nome do presit.lentH na chapa de tod0~ os hutn~ns 
que lia. cJominavti.o...;.liga maranhense. · . · 

Dl!cidido asshir u presidente por um partido 
formado po.r elle, tratou d~ lhe dar a fll rÇR ne• 

· ce.-~aria, não com r~cursos lPgBes, mas ·abusando · 
da autoridllde que lhli foi confiada parn outros 
.fins. com outras inionçõas. Cmut!Çàrã!) O!ipartitlos, 
con1o é co~tume naqlll:llla ·província, a lr11t.ar das 
eieições muito antes do ttimpo em que ellas devêrào 
ter lugar. Esses pn~pat ativos 110 Marau hãü seUtprs 

· sl'i.o prticedidi.Js . ou acompanhiulos de reuniões, · 
.. hanqutJtes, ft~st>ts, . illumilll\!,'Ões, passeatas, e\c .

Hoüvo reuniãll de amb.llS os pat'Ltdo:4 . no dia 7 _de 
8ete111bro: um dt:tlles pt:l:ltemleu pttssar pelo _· 1u~ar 
am. •tuo se achava reu111t.lo o outro, e o · part.úlo 
contrario ~o i•Tilsidente uiio quarill i]ue o ütttl'O 
passuasse pttlo lul(•l r e1~ que elle est!l:~a reunhtr,, . 
ou fllzemio suas funcçous. O preshleute da pro~ 
viucia, em lugllr de aplacar . os . ani•nos, e ···de 
prohibir mesml) _et~sas r~unt~es, que _p11dilio dar em 
:l . • • . · . 

llrmn~. s~ nbrisse caminho aos .~<Hl'~ partida.rios~ . 
Um prestdeute que obra a~~i:n é cllJlQZ do prll
t.Jcat todo~ OS RClOS de Violtmcia que imaginar se 
pootem. · · · . . · · 

. M ·~isto não é de admirar. porque et~tna .eriio os 
prt•parat1vos bellkos d11 ehüQ.\o do Mart\rilulo, 
esttls er1i0 o:~ pri llltli r0!! til e i os de terror de que 

1 • v tllR o . · · . 

o Sr. "vo:ndorloy tem intima convicção 
de QIH! estas ul1•ições são nullt>s e nullis11itúas : a 
difficuldaJi:i porétti é triiii!:Hnittir a ClUit.aru tosta suà 

. collVIéçào.· NHsLe llntpenhu certt.~llltJ!lle t'SHi:lrec!l. 
esforçat•:se ·.lia tod11vi1t 4 u tut to !!tH' po!lsn ptu'u l11 nçllr · 
Uhla rapida vtsla d'o1hos ~ob1e o prucesso eleiton\l 
d11 provtnclll. dn Marnnhiiq. . _ · 

· S••rviu·~tl o prusillent!l tlesttlS mAsmas occurren· 
.ci .• s pot• elle provocadtts pura trav.n uana luta o"t>m 
o chef!l de. policit\ () sr. M~n·i ... ldt•.Üt'l"Qlll!l HI PiuLo, . 
porque m1 ltom·ntlt·z, · pmbt!.lttde e illlastruçii.•l do 
cll•~ l"·i do p1lltciu tio i\larauhãu uchnvu o presttlente 
11111 ubslacalu ll()S s ~;~ us d lisretzt"llllltJUtos. · Tmlos os 
meio,; . p11rlunt.. tllllprt>gou pal'a d e~g•1star esse . 
chefe .dt: policia ; dt!mittla us autoridaués pol 1ci•1es 
so111 quu elle fos~w ou vi do, o como o cht~f~ de 
IJOlicil\ uiin propunha a•tuelles · qtt!l o presillente 
julgava CllllVI.mienLtJ , o proprio prti~hlenlt1 alt.ur·IVtL 
us li ,.;t.a~, luudl:lvl\ o uo ·plll'l\ o 1", o 4o pl\1"11 o 2o, 
ll coustilui" n~sim uma policia httlllrn lntJnte os~ 
truuhn uo sou clwru, e 1101uuHte dedl1auiu. t\ol! In· . 
liH Hs:~nH do pri!HIIlt•nte, t1 ch .. gou n pout11, pur 
iuvuu~Õt!M du allcianumto du trop •ts t\ t.lu tuutalivtl 
d11 sollicliáo, n lavruruma p •irt~~rin susperultHil.lu o 
ch~<ftl d!l policia, e isto po1'ql\e aindl\ o prll!!hltHita 
.r11io e~li\\'R Sl\ti!lftlilo com os llllliOs 4lHI llavtà 

Hll prectÚit:tndus,"uiZ o oru!-ior,_ na administrnçnn, 
. ou no_ tldmiuisLrador d11 provinclaAo Ma1·unhão, 

qut!nao pot~so dtlclúrar. Ouult>Qtlr!! i pots por encural' 
u · ntal'chu dessa · ndmiui~:~tnu.:lio .em relação as 
éleiçõf:!s sóntenlt~ desda· o. tt~UI po ~~m 4'ue o mesmo 
IHhuinislradtof' se J.}utlniteeu . uo . , , 
çando·se nos braço~; de um part1do. e decidindo-se 
a f11zer as eleit;ões 6m um selltido. 

erttiio 1!111.1.11 tl!Jado. • . 
. t:;u~pu nsll o cht~ftl de policia, quom Jot sub11ti• . 

tu ir n e~so digno m~tgistr111.lo? . ~tllll Juvidn algtim 
uullembni'~ILdor da l't! IU\il'io, nlgutll dos diguus 
juizes do t.lirtlit•• que o_C()ltpiio as vurn!l uaquellâ 

, . J I Z UI UlllCl (.)t\ . 1\0. pre-
siLit-JiltU P'' pt'Ovincha 11omeou uui Fuluno Albino 
dn Fonseca, . quu tinha, ha>via . dons mezes, sido 
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demeUido de· inspector de quarteirão; por cu.mprir 
mal os seus deveres I \I Ora, um pre~1dente 
que assim se arrna ciim instrumentns cégos, 
que assim se prepa1·a na vesporn dus eleições, 
pôde s.e pens'a1· que empregaria meios liciLos 'l 
N1io bastaria isto para .se fórmilr tu:n juizo sAguro 
da moralidade de uma . administrlição quo se 
apregoava promotóJ'á dos melhoramentos·· moraes 
da provincia ? . · · ' 

No Marunbão inventou•se tambem um celebro 
aliciamento de tfopa; abrio-se, ou ao menos 
prepárou-se um processo sobre este facto, pren
dendo-se em fl.agrnnte um. pobre homem q~e 
estlivâ · em sua. casa por ter. ido alliciar tropa;· O 
presidente da província encarcerou este miseravel 
durante 5ü dias, sem lhe mandar formar processo, 
ate que a relação do districto lhe deu habeas
corpus. Note~se qne se o presidente não mandou 
formar proceRso, foi com o fim de ler a Ht1v,aça 
sempro pendente sobre a cabeça daquell"& que 

· onsas$em · opp~r-se-lho, porque então seria ani~ · 
uillado nesse rocessó <lU armadilha ue Ibns 

estava preparada. anto isto é presumivol, 
quanto o presidente no f;êU officio dizia :- Re
m'etto-ihH . este individUo, Qll6 é llgonte secundaria 
do alliciamentó de tropa ; - de sorte que ·os 
agentHs primados el'iio outros, isto é, aquelles que. 
podião fazer 'lombrn ao digno presidentl). 

Havia officiaes da guarda nacional que tarnbem 
não concr. rdavãl) com ri presidente da provinch1 ; 
e como elle era conciliadot·, houve por bem 
suspender todos esses ófliciaes, niio por crimes, 
mas por41ue niio .lhe merer.H\o conflançal Em 
Ullia província bil(ie íiiió havia desordPnS, I) 

apenas Re pleiteava a eh!lçii•>, o que quer dizer 
-llãn merecer R conflnnça dó presidentl;l ? 

_O SR. PRESIDttNTE pede ao Sr; deputado que 
interrompi\ · o seu. discnrsn, ,porque est!\ na sala 
immediata o Sr. minil'ltt·o da marinha. que vôm · 
apt•estmtar o rolatorio da sua rt>partiçi\f).' . 

s. Ex. é introduzido crlm as forrnalidalies do 
. costume; lê os relntorios dus repartições de 
marinha e guerra, e retira-se~ . · 

Os relatorios vilo remettldos ás commlssões 
respectivlls. 

Oontiuúa a discussão lnterr ida. 
O S~t. · · WANDERL~:v:-Estava eu, quando fui 

interrompidl•, uo ponto da sn!lpensfio que tinha 
· feito o prosidente de ollioiae!'l !>Uperiores da,guarda 
n'' cioual, porque niio lhe mereciãu confiança ; 
tnl foi por oxemplo, o commaudante superior da 
cotn~t'ca d~ ~taplcuru merim. CuidlliR acuso que a . 

· prt!S1deut13 1na buscar outro etnpregndo da Bltnrdo 
\ . . . . . 

mandtmto l:mperior, i~ que eseolheria um honHltll 
e!ltranho a pttl'tidos 'l Nãu, sonho•·es; o presidente 
·~scollltlu úm commiss:trio especial de elaiçõos : 
el'lcolhell o seu aj udanle d't1rdens, um capit1io 
grt\duado. Este facto . por si só bast.aria ptH'a 
pruvar que a comarca de Itapicuru·mei'im, têndo !i. 
testa da KUarda nacional e da foq)n ·do 1• linha 
do., t~u.a~dn o ajudante d'ot'dtinf:l do presidente, 
conhuoado do Mat'•Hlh!io por sun tlll bulendtl; niio 
podia prónuncint• um voto qne sa . pudesse con
sidürllr livre. Eis aqui a nonieaçfio do tal seu 
njtuJante d'ordout~ pnrt\ cumlu11ndauto superiua· ln
t!•rlno da cDmaron <lo Itupiouru ·merhn e oom· 
mondnutu militut· da. mllsmu, contut·on. Eis-aqui 

· uma cumanon com um o,•mmandanln superior ad 
ht~c, oom um tlonunaudaute militar ad hoc, nju
unnt~ d'ordeus do pt•osideuto da provlnúla I . 

B~tsta ')Ue tenhamos um pequentl Mnbeulmento 
pratluo . dos . purM~ ulçõtJs q'll;O. se fazem por ~c>ss~~ 
pequenas vtllas; para fazet· 1déa do qut.1 não ~:~or1a 
um ,Ot1mtnaf!dante mi!it.ar !l suporim· . da kUil.l'da 
nac10nal, RJUdan t~) d ordens do presidente, para 
manter o . st1cego, como é sempre o pretexto, e 
nlérp disto autorisado para destacat- a guarda 

'l'OMO 1 . 

serviço da tropa de linha, porque o governo tinha 
autorisado o presidente para de:t;tilcar a guarda 
nacional, e o presidente a destacou no momento 
em que . devião ter lugar as eleições, e, por con
sequencia sujoitou os guardas ao regulamento do. 
tropa dA linha .na época a mais melindrosa. · . 
· E pensais .. por ventura que. o presidente guar· · 
dava para si as vinganças que pretendia tirar 't · 
Não.: elle teve. cuidado de declarar . ao povo
olh_a•_ que ~av,e•s de ser recrutados . depois da 

· ele•çao.-Sao palavras de seus officios, em .que se 
ordenava ·que fossem recrutados .para o exer-

. cito e marinha os que deixassem de comparecer 
conforme as orden;; I E níio houve terror naquella 
comarca I Creio que isto é nma . prova evidente de 
que alli não podia haver liberdade de eleição. ·. · 

O mesmo qutl o presidente praticou em ltapicuru
medm, o fez na · capital da ·. província com as 
mesmas ltttltl!t\:üS. Valendo-se da autorisação que 

· lhe .déra o governo, de destacar a guarda naciono.l, 
.não EPperou . qtte pllssa~sern as eloições para o 
'fazer e date ·rui r o · · - · 
secretar i. a, que era tambem c•)mmandante supet'ior, 
que .destgnasse . os guardas nacionaes que ua. 
C!apital da provincia JAvião servir sob o regula
mento da ·tropa de linha, isto tudo antes das 
elei.ções; .e determinou outrosim que ? commis• 
sar10 des1gnador, que era contra a let; e os com· 
mandantos passassem mandados dtJ busca às 
autoridades policiaés, quo erito suas, pan arran
CF.\rem do .seio de ~uas f11inilias os que estavãó 
abrigados em suas casas,. por não quererem 
servir na guarda nacional df!Btacada. E pensais 
que Um presidente que empr13gB todos estai meios 
mapdaria desigaar pelo seu offie!iàl~maior de scct;e" 
tana os que pertencessem . ao s.eu partido ? Se 
as!'litn pensais, fazeis uma idéa .. do presidente 
do Maranhão que . elle certamente não merece. 

O orador coutinuanuo a provar a intervunoiio 
da força armada nas eleições do Maranhão, diz 
que alli existia no mez de. Outubro a~ seguantes 
forç•lS de. la linha: -corpo fixo do Ptauhy 801 
praças, contingente tle Pernambucol12, artilharia 
52, ruzileiros 187, dostaêRdns em Caxias e outros 
ponto~ 276, pedestres 142, policia 200, .. no todo 
1,270 praças. rõro. a gttard~ nacion~l~ Ou de est•\ va 
. ' , 
destacou a guarda nacional.. A fllrç·~ estava em· 
pregada etn f~zar eleições, e se em muitos lugares 
uiio ha prova dasta intervenção dlreclta. S ••be-se . 
que essas ·provas t'iio . muito cusLosus, princl· 
pnlmente a quem vai debaixo. . .· 

Que o recrutamento .St.l havia de fazer sem · 
t;esp'!_ito é.s !eis, que o pro h i bem na vesperR d11s 

concluir vendo que o'proprio presidente da pro· 
vincia recrutou antes da eloição dentro do prazo 
marcado na lei, e teve preAo um cidadão .S·me:r.eR 
DL\ qunrt.el co1uo recruta, até que finalmente e11ttl 
cidadão pôde qlleixar se ao supremo tribunal de 
justiça da violencitl qu& na sua .pessoa era com-
mettidll pelo prtlsidenta da província: . 

Não tendo o supreu10 tribunal de JUsttça con
cedido habeas.·corpt's quo pedia o. preso, porque 
ella não havia juntado â sua petloão a ordem 
de prisão, raqueteu elle ao juiz de direito do 
Maranhão que prócurasae obtor esta ordem do 
rm~sidente . para que .elle _pudesse ser alliviado 
uo oonstt·atlginumto qut.l soffria ; ma~ a tal pou~o 
havia ilheg••do .o exalLamento do ammo do presl-

. dento, que ello deu uma resposta quê, âpezar de 
correr impres~a, duvi<.I&•SEI que fosse esctipta por 
ells. (L4 a resp(Jst~.) . . . 

· Na oumarotJ. iio Onxllll:l foi violentamente preao o 
juiz da direito, e mettldo incommunioà\'él por 1ó 
dias em uma. pris1\o ll pretax.to ~o que tentava 
ravolt•1r . a provillcla, por(IUEi esse juiz de .dir\lito 
era oand.idnto da opposiçito ao pre>Jidonte da pro• 
viuol~. O juiz m~oioipnl da ~ne&llíâ . oomarca era . 

10 
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passa a vara a um (o .suppléüte, ~· ~l!lte im~edia
.tameute com a candidatura do JUIZ de dtreito, 
tranca,o na eadêa ineommunicavel •. Mas não. era 
a unica iiltaução tirar o juiz de direito do 'campo 
eleitoral, 'fazendo-o p_erdet· a força moral que pu• 
desse ter; bàviá iutenção ainda da o assassinar. 

O orad9r . p~ssa a ler · a ordém de p~isiio, e 
tambem outra ordem que fóra de prevençao dada 
ao offi.ciâl de j usUÇa que tinha de executar a 
diligencia, em que antecipadamente se dizia que, 
tendo o juiz de direito desobedecido, novamente o 
intimasse, e se desobedecesse ainda •. empregasse o 
gráo de força uecesso.ria para effectuat a prisão. 

Eis como. ~strJvão dispostas as causas, contiuúa 
o orador: ojuiz de direito na cadêa, a guarda 

· ·nacional destacada, forças espalhadas· por ·toda a 
· provincil1, actos iniquos do presidente, prisões 

illegaes, e processos de cidadãos a p1·etexto de 
alliciament.o de tropas I 

Preparadó assim o campo, vàm.os a ver colllo 
. ' ·-·. ' .. . . 

dadeira batalha, onde houve mortos· e feridos . 
Na vespera .da eleição as ruas fos·ão cobertas 

de patrulbils para mllnter a ordem, já so sabe. 
Os ~rupos que perten'ciii.o ao presidente da pro
vinc~a, .e os de seu partido, no mesmo dia se 
encaminhl\rão para os · contornos ·das igrejas, e 
já se sabe .que rorão desarmados . pelas patrulhas 
que pertencião . ao pre~idente da proviucia ; mas 
guando no . ~utro dia comparecêrão os cidadãos 

. do parti!io contrarill para depositarem seus voto~, 
forào pr~hibidos de entrar na igreja sem sujei · 
tarem a ser corridos para ver se trazião armas. . 
(LI o docummto que prot'fl este facto.) Ora, t.em · 
a policia direito de se postt\t nas portas · das 
igrejas. e negar .o ingresso aos cidadi\qs que vão 

· votar se eHes não se sujeitão u sar corridos 'l Os . 
cidadãos que se dirlgiãoás igrejas, testemunhando 
este facto· inaudiLo, protestarão. (Lê os protdstos 
e as assignat1,ras) e exclama: São estes nomes que 
não fazem provas 'l E' este protesto que não merece 

· que ao menos se pouba em duvld~ a legalidade 
.. da eleição I . · · · · 
. Se na capital apparecem estns, cousas, o que 

. . admira que uas aldêaa, e em .outros lugarejos 

do Paoo houve tambem 
armada? Demais, ha um facto que mere1:e ser 
notado, e é que os mesmos sujeitos C(llllpuzerão 
a me1:1t\ da villa do Paço e de S. José dos Indios, 
sabindo . l\U\ delles por alli eleitor. (Lt? um doeu• 
mento que p.-ova este facto.) · · 

O Ol'~dor RRs.a a. tJ.ualysa.r o. chamado collogio . . 
lidada de semelhante eollegio é e ler sido preRo 
e mettido na enxovia incommuliicavel o juiz de 
direito da comnrqa.. Qua ndo uma aut,iridada 
policial da ordem do 4o suppleute do juiz muni
cipal atreve·se . a pôr a mão violenta. ua pessoa 
da primeira autoridade da comarca, quem estará 
livre de ir ·para a cadêa manietado, carr.-]gado de 
ferros, e tudo quanto quizer o juiz munioiput ? 
Qual serão cidadão que apenas tem 200S de renda, 
que se atreva votar em uma chapa que não seja 
a. do presidaute? A comarca de O<lX.ias sempre 
tem uma guarnloã.o de trop~ d.o linha muito 
grande, excedente. de 100 praoas ; e que elemento 
poderosissimo não seria esta força uas rnãos de 
um tal instrumento 1 . · · . · · 

Na freguezia da Ooncel(,)ã.o compôz-se a me11a, 
lavrou-se a aota, asshmàrão . todos os eleitot·es, 
fez-se a chamada de 1,020 votantes, reberão·se 678. 
oedulas; fez-se a segunda chamada de 842 votan
tes, d~s quaas nenhum compareceu. e isto tudo em 
um dta I E' posslvel isto 'l . 

Na freguezia de S. Benedicto recebariio·se oe 
dulas no lCl, 2o e So di~, e · das aotas não consta 

ue ellas se tlvess oon do na ro or ão do 
reoe unen o, e n1aneira q!le quem cava no corre 
podJa pejar a urua de. ltstus I E sabem a que 

horas se começou a 2• e 3a chamada! A's 8 horas 
da manhã I De· modo que marcando alei ás 9 horas 
para começá r o · traoalho da mesa_, . os votantes_ 
que chegavão ás 9 horas . acbavào · t11do eon- . 
cluido. .· · · . .· 

Neste collegío de Caxias votárão os . eleitora& 
da. vUla de Groatá, Nestá. villa houve duplicata 
de eleição, ·uma turma ·<i e· eleitores fez a eleição, 
presidida pelo juiz de paz · mRis · votado fóra da 
matriz, e outra por . um juiz de·. paz menos· 
VOtado Da matriz; e DO collegio julgOU•Se que 

. não devião ser tomados em separado os votos 
deeta turma, pr'lsidtda pelo juiz de paz compe
tente, . porque sa recefavu que estes votos fossem 
pela camara dos deputad,)s contados como a ver~ 
dadeira expressão da villa de Croatá. A commit~são 
devia ter annullado o collegio, ou ao menos os 
eleitores de Oroatã. · · 

A questào da villa de Oroatã foi a seguinte: 
O p~esi~ente da , I!r.ovincia que é fertil em. das-

quando elles têm de presidir á eieições, ·decidia . · 
q11e um Lisbou que estava .em · ext:lrcicio de . juiz 
de paz, ili:io podia continuar uolle, porque havia 
aceitado e ex-ercido a vura dé ju.iz municipal •. Mas 
é isto razão sutllciente para que esse cl4adão fosse 
privado da ,presideneia da mesa que lhe competia.? 
E ainda que o seja, acha·Pe pl'Ovado q11e e1le uo 
seu tempo tivesse exercido e aceitado o lugar ? 
o orador procura demonstrar que aconteceu jus
tamente o coDtl·ario disto, .e conclue nssim: · . 

Ota, se Lisbo·a era legitimo juiz de p:tz, como 
acabo de pt·ovar, . e . foi privlldo de presidir a 
.eleição por uma o!dem . ~o ~r~sldente, .é !nne~nvel 
que es.la iutervençao dev1a vietar a ele19ao. Nota
se ainda mais ·que, sendo qualificados nesta fre· 
guezia 1,192 votantes, .o appare~endo . na. eleição 
pre~ididn por Li~:~boa 680, e na outra 800, ;b_a 
falsadade em uma. dellas, porque o numero total 
daR ce.d11las é superior ao .dos qualifteatlos, e 
esta falsidade não póde ser da parte da ·eleição 
presidida por ·Lisboa, porque de uU\a represen
taçi\o . assignada por todos os que alli votarão se 
vê que com effelto erão 680; portanto. a falsidade 
esta na tlleição feita . J.4B igre a, e. ass1m .devia ser 

ti 
senão 11 reulisao11o do plano do presidente da 
provlncia. . · . · 

· Oomo pois, á visla tlo todas estaR provas se 
approva o colloglo de Ot:txias? k interv~;noiio da 
força armada, a llrlsão da autoridade superior, a . 
precipitação com Qilll a eleição .foi feita,.e esta 
flllsida~e das actas niio nos indu:&em a aun1,1llar 

. ' 
o seu voto em pteua · iberdllde; o mlh1tle parti 
esta casa seus verdadair1•s t'epreseutantes ? ·· . 

Sr. pre;;~idont~. fll ltào·ma ninda alguns collegi os 
a Pxaminua·, ao menos dous ; que são mais im~ 
pol'lantes do que 11 1 uelles com que . tenho cana IIÍO 
a pacionciâ da. casa; mas, visto que a hora 
está QlUito adiantada; espero que V. Ex. consulte 
a casa se me pel'mitte continuat· em outra 
ocoasiii.o. · · 

O Sa. l?MBIDBNTI!l responde que consultará a 
casa na sessfio seguinte, quando se traLàr da . 
maLoria. · · 

A ordem do dll\ é : oo melo dlo. as lutilrpellavõos 
sobre Pernambuco, e antes e depois a anesma 
que vinha para huje. . · · 

Levoiata-se a ses;~ão li.OJ 2 e mala horas .da 
tarde. · 
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SESSÃO EM 15 DE MAIO DE· 1S48 75 .. 
SessAo em t.G .-_e Mato · 

·' 
PRESIDENCIA [DO SR. MARI~llO, .. VIOE~PRÊSIDENTE 

SuMM'Aaio.--Expediente; -OfflciÔ do Sr. ministro 
do imperio. Discurso daS'·· Nunes Ma~h.ado~-
PublicctÇiill dos trabalhos dá c11mara. -Ordem 
do dia.-Eleiç'11es do Maranhllo. D:iscursos .dos 
Srs. Wanderley e Gastello Branco.~Projecto de 
resposta á (alla do thro.no. 

A's 10 horas e tres quartos da manhã abre•se 
a. sessão, lê·se o approva·se il acta da antece· 
deu te. 

EXPl!'.DIENTE 

nãó pôde por eEise motivo . comparecer neste dta · 
. na camars. dos ~rs. deputados para responder á. 
· tnterpellação, màs que uo. dia seguinte á mes~a. 

· hora ou .em qualquer outra que a camara haJa 
de. designar, estará prompto a satlsfllzer a ~on · 
cionada· interpellação. -E' designado o dta de. 
amnnhã à mesma hora. {VivQs _signaas de des
apontamm to na camara . e galerias;) . 

o .Sr • . Nune111 Ma.ollado;-(Movimento ie 
curiosidado.) Oomo pôde ser que o motivo que 
boje impadlo o Sr. mlniRtro do imperio de vir à 
camara continue amanhã, peço e. V • . Ex.. que a 
communicaçiio que naturalmente se fsrà ao mesm_o 
Sr. ministro de que a oamara o espera. amanha, 
so nildioione -que a camara aceitarA no impedi
mento do Sr. ministro do. lmperio, a presença 4e 
outro qualquer ministro que por ventura. este~a 
amanhã desoocupado, por9_ue, sendo o minlsterao 
soUdario; como creio, é ludlfl'erente dlrlglr. as tn
terpellnções ao Sr .. ministro .do imperlo ou a 
qualquer outrQ ministro. · 

O sa. PRESillBNTE: -Me paroce que deve · ser 
referido àra us intor ãlla ües · ue se · retendo 
azm· o r. m n s ro . o. ntpor o, presa ene o · 

conselho ; e como ·S. Ex. participa que vir!\ 
amanhit à mesma hora, basta fazer oonst:u que . 
a oãmiu'a o espera • . 

() Sn. NuNEs MA.ooAoo:..:..v. Ex. poderiA sem 
nenhum inconveniente addlclouar o que eu pe~o. 
porque S. Ex. pôde amánhii estar impedido como 
ho'e · · ·. 
complicada; n1elimo o interes!lo do pai~ exige que 
essa disOul:lsâo não seja . muito curta, e por isso 
eu não estranharia se S. Ex. não pudesse vir 
amanhã, e neste ci\so seria bom o meu addioio
n~tmento ; entretanto submetto-me à deHberaoilo 
de V. Ex. · · 

O Sn. lo SEORatTAlUO:-Então o honrado depu
tado desiste do seu addlciortamento. · · 

O Sn. NUNES MAOHAno:-Eu o offereoo ao ori
terio do Sr. presidente. · · 

Oontinüa o expediente. 
Val à commissão de fazenda o requerimento da 

mesa da ordem. terceira de Nossa Senhora do 
O armo da cidade da ltü, pedindo ·a · faouldllde .de 
posflulr até a quantia de 40:000HOOO. , . 
· Lô . se um offioio do Sr. , deputado Vllella Tavares, 

em que, por motivo do mio estado de sua saude, 
solicita a dispensa do lugar de. sec.retario sup-
plénte. · 
· o Sn. PnmsiDll:N'l'lll consultá a camara se. dispensa 
o Sr~ deputado do lugar de secretario, e deolde·se 
que sim. . · . . 

P'(JBLICAQÃO ,DOS DEBATES DA CWARA. 

O. Sr. Nttnes. M:aQhado l11ela ordem):
Peço o favor a V. Ex., ou a quafquer dos meDi· 
broa da mesa, de dizer como v~,ti o negocio da 
publicação .dos nossos trabalhos. A camara se oom
pendrat•é. .da imp. o.r t. anoia de serem .os_nossos traba- . 
lbofi pl).blicados sem toda R sua extensao; é esta uma 

· das primeiras condições do systema representativo; 
e hoje, em · vh:1ta das cireumstancias . em que nos 
achamos. collocados, a .camara se· deve ·empenhar 
para dar aos seus debates a publicidade mais· ex• 
tensa possivel. · Bem que o Jornal do Commercio 
tenha apresentado até hoje em resumo os traba.'
lbos com a maior exactidiio possível, pelo que 
lhe rendo todos os agradecimentos; eomtudo este 
modo de publicar os debntes da C'amara não póda 
sal.isfazer ás conveniencio.s publicaR. Se n mesa 
encontra obstaculos por falta de emprezario ou 
de tachygraphos. ou por falta de moiospecuniarios, 
estou resolvido pela minha· parte a propór o maior · 
sacrifioio ossivel ará se conse uir a ub 'o •• 
por ex enso os nossos tra a os. 
. O SR. lo SEORETAJUO informa · que por &lltorl· 

sáção da camara manuoll a mesli. fazer an nuncios, 
que recebeu propostas :verbaes da dlrecçiio · do 
Diario do Rio e do .CorraiO Morcantil, e que, não . 
sendo estas propostas admiLtidas por serem ver- · 
baes, ftcariio os emprazados de apresent~tl-as hoje 
por esotlpto. . . . . 

O SR. NUNES M!OHADO espera da solicitude da · 
· mesa. que pessoalmente procure abreviar ·este 

negocio •. 
ORDEM DO DIA 

ELKIQÁ.O DO l\U.RANHIO 
Ooriiinuaçlo dá .discussão sobre as eleições do 

Maranhão. ·. · . . · 
O SR. PRESIDENTE consulta a camarR se parmltte 

que o Sr. Wanderley continue o discurso que 
principiou na aeasito passada, e que Interrompeu 
por estar a hora muito adiantada • . 

A oamars. deolde atllrmatlvamente. 
o &r. 'Wo.nd.erl.oy considera a permla11ilo 

ue· a camara lhe acaba de dár como ums prova 
a e · · 

doa opprlmiaoa nilo 6 . repelllda do selo da repre
sentaoAo nacional. . · ·· 
· Suppõe já ter· demonstrado que nos doua ool· 
legloB da oapltal é. da old11dé do Oasiaa houverllo 
nullidadoa taea pelas quaos nilo podem ellea. aer 
approvados · sem desar da . caa~, e pó r isso passa 
a tratlir. do oolle~lo Itaplcur_ü.·m~rlm ap})rovado pela 
oommlssão, .e ue foi um dos esc()lbidoa olo 
pres ãn e á prov no a para exeouo o . os aeua 
pliuios eleitoraes. . . . . ..· · 

· Houve em útná!reguezi~ duaa eleloões primarias, 
uma ptéeidida pelo juiz de paz coinpetente, e a 
outra por . utn juiz de paz menos votado; aquella 
feita fóra da matriz, e esta na matriz, A oommissão 
approvou a segunda, porque àiz que na aU:senola 
do primeira juiz .de pa:t competia_ a presldencla 
o segundo ; mas a commlssão nao indagou a 
oauaa da retirada do primalro juiz de paz quo 
foi motivada pelas violenolas · commettidaa pelo 
partido à testa do 9ual estava o presidente da 
provincia. A· ptlmetra eleioilo foi revestida .de 
todas as fo1·malidados, à exrepçllo . de · ser te1ta . 
em certo lugar, .nella. oompareoêrào ~odo. s os elei
tores, supplentes, . e grande maior1a de povo_; 
entretanto que o contrario aconteceu nll eleiçao 
feita na matri~ pelo juiz de paz me~os votado, 
que .nem ao tntlno~ era juramentado •. (L4 um docu
mento que· prova este facto, ) Dlr-se·hà. talvez 
que a eleição feita em ·casa particular oontin.ba 
falsidades; mas se se éx,aminarem as setas da 
elelçõo primaria, sa verá que na turma que a 
commlssã:o approva votl\rlo peesl>aB que compa• 
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·o sa. OASTE::t.Lo BRANCO:- os documentos que 1 partidos pollticos do Maranhão, .tome quo suas 
provão esta asserção 'l .· . . · . .· · . palavras possno desagradar a algumas; mas como 

O SR.·. WAN. OERL~Y :,..- Jnnto .. áO n •. 5 acbão-se · a sua co'nscieucia não ficaria trauquilla so não 
dissegsa du~s paluvras a favo~ dº dou-J . amigos. 

as notas da quàas são. aquelles que . nas àctas · repreanntantes pt'lla província do Maranhão, que 
con:stiio :voté.rão rião estando .presentes, · e que .. ainda não estlio com a<:~sento. na cnsa; occupará por 
comparecêrão na outra eleiçãil. · ·. · . algun!i momoutos a atteuçã•J dn camara. . . .· 

As violendas que erão de eél!erar da nomeação . O pdmeiro crime im!>Uttlcio M . pt·asi dnnte da . 
do ajudante. d'o.rde~s. d~ prcs1dente PRra ~oro· província tio Maranhiin foi quer&r . organisar um 
mandante suporwr mtermo da guarda nacwnal. partido quo o Sr. Wanderley dis~e destinado . 
darão-se com efft'lito, como consta de um offi.cio unicai.nen o p'ara . seus fins pessoaes. O orndor 
da camara municipal (qus U); müis não foi este em parte concorda com · este facto, _ referindo 
uwio bastante~ temúndo-ae que os eleitores Ceitos qllo 9. chogadt\ ao . ~ar_auhào· do Sr. Franc_o da 
f6ra da .matriz .dessem - o seu voto no collegio, Sá acholl elle a provmcta retalhada em partidos, 
vedou~se·lhes o ingresso, e apP.ze.r de pedirem exi$tindo o· .partid11 cabano, o partido jausenista, 
qlie fossem r~cebido~ Hous votos em . separa do o partido dissidunte, o partido bemlevi, e o partido -
na acta, não lhes f•Ji . isto permittido. A' vista bem ta vi puro. Para poder conseguir o restabels· . 
destas illegalidades, não sabe o orador_ como se · cimonto da .ordem o a organi~ação de um partido, 
possào considerar como · legítimos OR diplomas apresentoli.-.se o presidente como conciliador , 
duquelles stmhores q~e os apre~entárão~ . cham .. ou todos . o~ partidos, teve ~m seu apoio 

Passando ao colle 10 do Bre c . concorda · r 
o que · iz a comm1ssão ; mas admira-se da que 
ella não enxergasse 4ue as indignhlades e cynisnto 
appàrecidos . neste collegio fotmavão parte. _do · 
plano geral emprPgado em todas as .tnais ele1çoes 
da província do Maranhão. Lê alguns documentos 
para provar o procau.imento violento d.a~ · au. torh 

· fracção bemt~vi puro, porque .·· achando-se de 
posse de todas as posições officiaes, não podia . vê r · 
eom bons olhos que o presidente ~..e liga~se a 
advérsarios seus, com ·· os quaes riâo queria . de 
fôrma al~uma pactuar : eis · o motivo principal da 
grànde guerrQ feita no . presidente. . _ 

· dades do Brejo, e nota que nem. um unico processo 
se instaurou _eontra ·essa!" autoridl\des, porque. as . 

· violencias arao cummett1das em favor do par~1do 
.do .presidente. · · . . . · 

Quanto ao colleglo do . Vianna, que a commissiio · 
tâmbem arinullou, . o orador nãu póde usar de 
expressões mais severas do qUe a com missão usou. 
As .aut.ol"idades desse lugar uiio podendo por suas 
l'elações .. e iuflueucin levar . avante . o plano . d~ 
presidente, tratárãó de empregar meios que a 
commissiio q uQUflcou de barbaros e atrozes, f a· 
zendo a tropa fogo sobre o povo reunido, do que 
resultou morrerem 7 on · 8 pessoas e · flcarotn 

Q11anto a dizer··se que . o. Sr. Franco de S& 
apoiou·se em um partido .de idéa.s contrl\l'ias 
áquêllas quo elle sustentava nesta casa, o facto 
.de ter o purtitlo · cabano prestado o .seu apoio ao 

· presidente · da provincia, não · prova que elle 
abandonasse seus .. princípios políticos; prova · .. 

·unicamente. que o partido cabano entendeu que 
dt!via adhcrir ás id1hs conciliadoras; · · . · 

· muitos feridos, sem haver. 'provooaoão alguma, ·. 
. como consta · de oJocument•)B que . estão em poder 
do orador. O suMel~Kado depois passou a prender 
oincoenta e tantas pesl!oas, como consta da certl· 
dilo do carcereiro, no dia 7 dA Setembro, as quaos 
fnrAo snltns quando a ena prisão ui 
necet~sarla. Sobre estes factos n~o se instnurôu 
um , Proot~sso ; . pelo contrario o pre~i_4e~te da . . 
provanola diz em um oftloio que continua a confiar 
nas autoridades pt!la sua honradez e amo: á ordtlm 
publica. · · · . · - ·.· · · · . . . . · . 

O .orador lê um documento para provar que 
em uma . rreguazla fOra . preso . um !!leitor po•· ser 

lê tambeot uma proclamao o de um ·subdelegádó 
qué pedia uo povo embrenhado pelas mattas que 

·. voltasse & seus lugares • . · . · 
A .camara dos deputados. conclue o orador, fará 

um. acto ·digno de sl ordenando que o . povo seja 
110vamente consultado com . plena liberdade .como 

. · querem as leis~ porque; se fOrem approvad11s todas 
e quaesquer eleições, o resultado será fu nest iti· . 
elmo. Então serão deputadoN aquelles que maiores 
violencias ou . in!amia:1 . commetterem ; então o 
trabalho · 86rá obter um diploma ainda que man
chado seja com o sangue de . se~s semelhantes. 
Se a · camara dos deputados, . se os poderes do 
es.tado aão puzerem um diquo a _ semelhantes Mtos, 
snrá isto o . mesmo que dizer ao povo -calda · 
em si- ; . e elle fará muito bem, · quando st1 vi r 
perseguido, de fazer . o . que faz todo o bo1mem 
perseguido, ls~o é, resistir, reduzir a pó os . seu!1 
\yrannos. 

O SR. JosE' r.E Assrs (com forçá):- Apoiado. . 
O Sn. WÁNóERL&Y: - Voto contra o parecer 

sobre as oielQões da pro'Vh1cia do Maranhão. 

tomar parto na presente discussão, porque tendo 
pessoas de sua pl\rticular estima em ambos os 

. Nlio áclla que seja .vedndo . ·a Uin prasideute de 
provincia,- que tem a glol'ia de huvor ncab11do com 

· as immóralidades da imprensa, fazer. conseq uenchs, 
elogios devidos ao .mel·ecimento e ao talento com 
que erU.o redigidas ns folhas a que . allltdio . o 
mesmo presidente. · · · . . 

O órime de .ter procurado dar força ao. partido 
que o npaiava na provlnciti por meios illagitlmos~ 
não é provado com factos ; · o unico raot~ refe· 

·rido foi ter elle u1andad f o . 
pruteger os Ugueh·os . no . t~msito . que · prc•tendiiio 
faze•· pelo ltirgo de S . Joao, onde se achava o . 

. parLiJo bomtevi ·puro. O orador-·-ded-ut-<:to- dootr·-· 
autnloll qtié 16 qu•J o .presidante · ~a proviu o ia não 
~1·ustou pot· . ~elos V'10lo~tos ~p.o1o ao partido .da . 
liga ; nada. m1u8 qulzs enuo evttar um rompimento 

· uutre os dou~ partidos, e . para esse fim mandou 
uma foroa ara elo:1. meios la itlmos evitar des~ 

mllins do Marlinllão, .l..tll multo niio e-xe~c1a o 
c1u'go de . irispeotor de quarteirão, mas s1m de 

QS rosas oonsequ•' DC as. 
Outt•o crime do pt·esidt3ote da provlncia é ter 

procuradO · de · proposito travar uma luta com o . 
chefe de policitt, de ter dut.lo demissão a varios 
agentes sem audiencia do uhefe . de policia • . O 
orador não acha fundada esta accusaQão â v \s.ta 
dà proprl& defesa do chefe dEi policia, que lô, na . 
quul confes~a que o presidetitA exigira delle varias ·· 
demissõas de dolegàt.los e subdelegtldos. O chefe 
de policia, aliás bomom de mlli.to boas qualidades, 
e •le muita honradez tui quem procurou travar uma 
luta com o presideute, porque se ach. ava de algum 
modo tocado pel~ espírito de pnrtillo ; e nilo · 
querendo elle pod1r a sua clcmisll ,, o, como lhe fol 
por m~ltas vezes noonselhado, vio·se o presidente 
na rlgorosã· o indeolinavel necessidade de o sua-

. pender. · . · .·.· . . · . . . 
Dlseo·.Se qu,o o chefe dé ~ollo1a foi subst1t~udo 

por um lndlvtduo ·que hima dous me~ e~ tmh':' 
sido demitLido. de ii\speotor de quarte•rao pelo 

. D1áo desempenho . de seus deveres • . . O c rador 
proouru examiiitlí a. éxacti~ão. ·deste facto . . 

O Sr. Albln o, . que f11i nomeado pelo preoldente 
aru . substituir o chefe de polio1ã, cldaclão multo · 

. n, q\:18 per tenell B 1:11 • 
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supplente . do iuiz municipal; e se achava. na. . força. de 200 praças, o pres~dente na capital apeaas 
occasi:ió da Auspensão do chefe de policia no empregou 90 guardas nac1o.naes. . . 
exercício de juiz de direito . interino. Estando com .Se o presidente autorisou, . ou mandou cjue 
parte do molesti~ os dous juiztJs municipaes da busca~ sa fizessem cont '\ alguns ~uardas nacio• 
capital, e ta.mbern ui:n dos juizes . de · direito, . e . naes, facto que não sabe se é · real, não deseo bre 
seud r:J o. outr·, p11rtidario. exagerado do partido nisto cr•im 1 nlilidade ~lguma; · porque taeà buscas · 
cbàmudo- bemtt:~vi poro...;;,, Vio :so O presidente são autotisada:~ por" lei, e porqua do .contrario 
obrigado a nomear, não um . simples inspector, nenhum meio bave.ría de · trazer para o serviço . 
como se ·tlisse, mils o ~upplente do juiz.municipal, os guardas nncionaes quê se negão a prestal·o. 
é que . ex, teia intel'inlim&nte o de juiz de. direito. Todos sabMn que a gtiarda. üacional pelo centro 

Outro facto stigmntisado foi o haver ô presidente se escusa · 0 u·ais pos!:ivel de prl'star serviço, 
do Maranhão flng· ido; e feito correr COUll1 corto um môrrnento quando ellt! te til lle se prolongar. por 

· · · t fi d p · h d diás : sabà ·se tumbem que, quando são v.esperas 
all!CJamen o do corpo xo 0 Jau Y e 0 c,•rpo de aleiçõetJ, os diver~os partidos que estão então 
policial; ma~, apreseutando-se. na é.asa .UDl factO . em exaitnção e frenezi iuconcebivel, lnsinnão 
tão importante, .··capaz de mantJhar a reputação d d 

. . du um individuo qtte goza de alguma consida· aos gu11rdas nacionaes que esobe eção a seus 
raçãu na sociedade, não se aprosentárào provas, chefes, não . acudão a seu chamado, e não cumprão 
e disse· se unicam~nte que 0 presidente tinha 0 . suas ordens. Sendo isto assim, · achando-se a 
Projecto de !!ffit>r&ga. l a f,TÇR nas eletÇÕHS; . de provincia SU!éSÇal.ia de algum rónlpimentO, e 

e~tando ella desfalcada · de força~ pela ida de 

~i;o, fingio -~- existencia do alliciamento. ducç~o çd~ corpo ·p~licia.l d~ 300 a ~00 p~~ç~s, 
· Espera porém que. a apresentação de documentoq de qua constava.;. e sendo urgentiss1mu que .se 

de pessoas .imparciaes que provão, ou pelo menos reunissem os deetncamentos da guarda nacional 
faz.em crer a. existencia do alliciamento, faça no ponto .o mais central da. província, qual a 
dasappareoer este . argumerJto. . . . . villa de Itapicuru-me~im, que sempre foi centro 
. Em dias de Ou~ubro uin soldado do corp fixo de .todas as operações mtlitares nas diversas 

do Piauhy· denunciou ao sau commandante que revoltas por que t~m passado o Maranhão, não 
un1 individuo,. por nome Gomes da Oosta, · . havia era licito 80 presidente razer como uma ameaça 

. encarregado de seduzir . aos outros soldados do . aos guardas nacioti11es que se quizessem esquivar . 
mesmo corpo, para que na occasião das eleições de ·cumprir um dever importante 7 . . · 
~.ão obedec.A!ISilin aus seus commandantes, se elles Tundo o presidente de. mYndar fQzer um desta-
mandaMetn· fazer fogo sobre os do p ,rtido bemtevi · camento de guardas .. nacionaes da :vllla de Itapi· 
puro. E11trando esse comoiandant~ em uma rigorosa curu-merhri e na cidade de Oaxias, foi elle 

· mvestlga~ão do facto, d~seobrio que a illi<sia.ção . accusado de haver encarregado a seus amiglls ·e. 
jâ tinb.l>i passado a mais alguns soldados . do pessoas de seu partido a design~oão d~s .guardá&. 
mesm() corpo· e do de policia, e féz esta commu· · Mas a quem se _queria qut) eUe encarregasse 
nicação ao oouunundante . do · corpo de poliolà; que, esta designaoão? Havia de elle ~onflal-a a quem 
entrando na masrM indagação, obteve os méiln1os . fosse . metter as armas nas mãos de pessoas. que 
r«sultados, e os .· oommuuicou ao presidente. E podião · eommetter algum excesso n:u ptuv~Qoi~ t · · 

· para melhor certificar· si! se com êtl'eltó Gomes o presidente é responaavel . pela trauquillldade . 
da Ousta intentava. alliçiar tropa, o commandante · · publica ; devia pois confiar oste trabalho ·a pessoas 
d(l corpo de pollc•a 01andou 8 casa . delle dons que· partllbilo anos ldêaa, . e lhe merec~ssem 
soldados COll}O con.vidad.oa por outro1_á_ alliclat~() paJ"tioular uonflanoa. : · · .·

1 
l .. t .. l h .

1 
., x . 

· e 1 e es · . rov no a n a n.en AO 
com Gumes da Oosta por algum · te. mpo, depois de que foi acouG~~t{ e e10pregar orQa ru a 
quo ·virão desenvolvi<lo todo o pi~I!_O~ __ pre11~!~ii:o __ .:_ . .panL841Jl.88al' . ..o-.p do-.-.:bemtev11_:ll4C-.er&- ctl'ttel-
~m-ilagrante;-----------:------. - _.- --. . · · . . . que mandassE! .. dealgnar para o aestacamento da 

· A proposlto deste facto de seducção, disse· sé · cupitui e de Itapicuru-.merlm, . onde poucos sol· 
· que . o presidente, longe de maridar fazer o pro· datlos de · Unba havia, por .isso que os que 14 

·cesso, o tinha conservado éomo para rozer ameaoas existhlo . tinbão muoh1uto . para · Pernambuco, 
aos membros do pau-tido bemtevl puro. a quem pessoas do partido opposto, e bouv.esse de assim 
· · · · · entre ar as armas, -e uontlar a tranqu\llidade 
pritnarlos . deijta seduóção. Parece-Ih!! que um tal pui:;Uoa a seus . mm1gos pa · 

.· modo de ·argumentRr é bem s_pmelhánte. ao adagio afi~ de esmagar ? partido bemtavt .. 
vulgar d~-pra.so . por ~e r cao e . preso PL'l' niio. Dtsse·se 'que extstem no Maranhaó 1,300 ou 
ter. Se o preindeote n.ao manda formar . processo 1,890; praças, e entre ellas. se contou a força de 
por um . cnme . destes; clamu-se oontra eUe, di·. . fuztlenos, como e.stando alh em Outubro, quand_o 
~ondo-se que quer conserv'lr sempre uma ameaça existem na casa pessoas que podem testemunhar 
pendente sobre a cabe~a do · partido bei:ntevi ; se que a esse tempo ella tintia par.tido _par(l_ Per~l\m~ 

. ella mãndafazer o . processo, clama-se eontra o · buco, apezar de representar contra a sua rett.ra~a 
· presidente, porqua persegue e opptime 0 povo o corpo de oomp!ercio; que exigia que o pres1- · 

pur meio da processo~:> phantasticos em ·tempos dente. não de<~falcassé assim em vesperas ·de 
de eleioões. . .· · · · ·· oieioõas a foroa que . devia . garaotlr·Uio u sua 

.. Disse-sé ·ainda que o presidente do Maranhâo, propriedade. . . . · . . .· · . · 
leva~o pelo seu systemR lle oaptivat· o voto da Apresentou-se tambe.líl ull!.a foros axorbltante 

. provmcfll, destacou . a gunrda nacional · em dt• do P1auby . olevllndo a 30.:> praoas, quando o 
vers~s pontosl ameaoando-a com o t6orutamento presidante daquella provlno.ia, que estã presente, 
depo1s das .e eigões, . e mandou dar bUBC-lfil . por . póde informar que não e:x:cedião a 100. . . 
casas de alguns guardas nacionaes que não querliio Não existia · pois oo · Maranhão eAs.e nn.met·o · 
prestar serviço, ao mesmo tempo que. se con~ infinito de soldados que se figurou para oppri-
fessou que o governo imperial havia autorisado. utir .os cidadãos; antes existia uma foroa ~uito 
o preeldeote da provinoi!\ ptü:a destacar. a guarda menor do que aqu~>lla que .tem existido. em épooag 
namonal. . . , . . mais bonanoosas e tranqulllas. . . 

Tendo appareoido suspeita de que sa tenta. vão Outra roédida que se affirmou !er encontrado 
altJuns .}llOVlm.ontús · c~ntra " . tranquillidade pu· no P.lan~ .~o vresldente do Mar.anl.llw para vencer 
bh a, nno podm. o preatdente deixar de empregar 1\~ elaiçoes fo~ a prisão do. )Ui7. de direito da 
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Dr: Gregorio, mas tem optfmas informações dos coilcortido para. este acto, dizendo:ae que· alie fôra . 
seus talentos, e da f1Ua probidade. Por i<~so peza- âpresentado . corno ceudid.ato do governo, e qu~ . 
lhe dizer . alguma causa sobre et~te factn, mas o ser . o Dr. Gregorio candidato da opposioão, 

·. vê-se a isso obrigado. . · .· · · . . · fôr11 m.otivo da' sua prisão. · . . . · ·. 
·. O Dr~ Gregorio era sem duvida um dos mem· . · Nfio só o Dr. Furtad.o ora incapaz de, por 

broa mais denodadns. e ni\o sab11 me!imo M o quslquE)r motivo, ainda por intRresse mais mo· 
. mai~ violénto tio · partido tlemtevi ·puro. · Na Rua meutoso, ~~n·. lev.1do n praticar . uctos menos 
. marcha . da capital para a stin comarca pr<~ticou ju~tos, como é inteiramente inexacto . que elle 
na vil la db Codó alguns excPss•ts que não quer · foRa e mero . c9,nditinto do présidente da província. 
referir. O orador · fn~ a leitura de um officio em · O orador. achando-sA, multo. fatigado, . pr.·~e l.i· 
que se commuuica o modo por quu o Dr. Gregol'ió cança para mterromper o seu drscursó, e corítmuar 
foi preso polo juiz municipal 4o suppll'lnte em amarrl.:ã. · · · · · 
exercício por tentativa de sediÇão. · · . · . ~ s:a. PRESIDENTE responde 'ltié ii oamara .de• 

Mns revesti(l ·se. ellte facto dB prisão de circum- ctdtrâ. . . . . . . 
stanciils tão nt•gras que, a serem . verdadeiras, São lidos dous officios dos Srs. Dias do Oar-
devarliio trnzer a maior execraçilo sobre Reus valbo P. Antão;partlcipando haverem sido nomeados, 
autores. Disse-sti que so nii.o queria sbmente 11 d f d 
prendllr o Dr Gregorio, mas assassina\-o; dis:;e- aque e para ministt·o . a az~n: á, e ' este p:\ra a 
se quo o ()ffici:ll de justiça. ~ncàtrt,~ado desta . maritlha.-:-Fica a camara inteirada: . . . 

d ... íligencialevou logo. de a.nte mito dous mandl!._dos, o SR. MUNJZ BAllRET() . (1° secretario):- Está 
80 re ;; · 

caso de resisteucia para podar-se t>ffectuar o caso throno. (Sen~açllõ.) . 
de aasaasinato I · · . . MuiTos DEI"UTA:oos nté então desattentos, diri-
.. Quando contra a repntaçh.\) de um · · individuo gem·se ·à mesa pàra ouvi.rtlm. melllor a leitura 

· qu11lquer se apresentiio factos tão gnves, cumpre di) trabalho · da commisiiüo. Manlfesta•se pela 
procüder com ·muita circumspecção. (Apoiados.) · .camkr11 nm · movimento geral de curiosid1;1de, ·· 
Não é hastante. um ou outro documento que nada devido ao boato espalhado pelos corredores, de 
contém de ex.presso nem .de claro, para se dizer . .que o proj~cto contém expressõo~ de censura ou · 

. que um cidadão presta!"te, que tnui.tas vezes servia de de·s~ontiança. O Sr . . lo secretario procede no 
cargos pubUcoR na 'i1lla . da Oaxlas, désse uma melo de profundo àilencio à seguinte leitura! 
.ordem a · um oftlolal dejustiça para ir asaas!llnar « Senhor I A cainara do~ deputados ouvio com 
publicamente 110 Q'!Blo i~a .um JUIZ de direito. 0 ioLima satisfação as expressões benevolas que 
orador. pois. pede licença ao Sr. deputado1 a quem V. ~{. Imperial sa dignou empregar, felicitando·se 
responde, para observar que obrou com multo ao vêt reunidos em torn·o de V, M. Imporial 08 
pouoR olrcumspeoçiio quando trouxe 1\ casa este r.epl'esentantes da ilação~ A cátnnra, senhor, assim . 

... ar.gumenlo som provas · bRatantemente· Cortes •. E como · todo o palz, tambern se felicita vendo oc-
na verdade, que provas apresentou eHe? Sim· àupado .o throt:Hl ~onstitucional .por um monaroha 
pleamentell exlst.Anola de dous mandadol'l, Elm u1n illustrado, qUe, confiando na leal coadjuvação 

. doa qUilOS 89 dizia que, havendo resistencla, se dos delegados do povo, lhes oft"arece penhor segur.o 
ernpt<Jgaalle à foroa permlttlda pelas leis pat·a so de .qu~ só deseja . regêl~o · se~undo as condições e 
efleotu"r a dlllgen'ola. Supponba~sa que com eft'eito norma~ do. Roverno repre&entativ.•1. · . · · 
nmbott easoa nu1udado" furão dados ao mesmo « A camara dos deputados, senhor, aprecia as 
Lempo, e que o aegundo foi jl\ fornecido com vantagens da paz .a boà lnte\ligenclll · que feliz .. 
prtnnt~dltaoAo, na auppoalo1\o da . que houve~se · · mente subslstom ontre o BrRzil a as demais· na· 

-re.laiGnnla .. ela .parte do .Juiz de . ....dlrelto.L"Qr..t\ por ... õns do lobo, e IUQ a riisolu lio acifloa · mas 
. . . e que e a 1m· . onro11a; e a gtitífirfC 1111 adas,-oon " a oamara.·- · 
tar·ae um ma11dado para um. fa.ot() dado, quando que o governo de S. ·M. Imperial, no deaempAnho 
aoontecealle, crlmlna" autoridade que ·o adiantou? de 11ua ml~si\o, .sa ha de · utlistrar compenetrado 
O dltor·a~ nesse mandado que 11e empregue a das .. patrlotiMs vist.Js de S . M. Imperl11l. · 
foroa pteolaa no caso tJe reslstenola ·é orima 1 E · c< D<~plora .a camara dos deputados que nito e s
i! '"' oamara doa dAputollo.s que se. · vem qualh teja ainda dotlnitlvamente terminada Q questilo 
!luar de . criminoso um aeto permittldo pela nossa . eutre as repub!lcas do Rio da Prl\ta, · e que oa 
leRI,alaQi\o T Mas o . faoLó pàssou·&e raalmanta . interesses dos subdltos braziléiros oont\nU:em a 

t a a o sa ORA como · 
ô o~ador, depols da ntll'I'U ns otrcU:mstanclns prolunp;ada. ~s st~lceroi\ votos que V. M. Imperial 

da prlsão do Dr. ·<írogorio, oontinúa assilll: . faz pela pamfioaçao das duas republlcas encontrão 
Ora, . póda.sa razuavelmente suppór que uma . · na c11mara dos uaputadoH a muis sympathioa adho-

escolta composta de pessoas tão di:~tinctàs, ueom~ siio • e estão de aceó1·do com . o lu teres se qlie dBve 
pauhadas de . tropa . dfl linha, tivesse o planó de lnspirat··nos a iudeperidénuia ·do Estado Oriental 
asRllssinar 't Se tnl pll\llo ·houvesse, não so . tel'ia dô l.Jruguay. . . . . . 
permittido ao Dr. Gre~orio o discutir pot tanto . « t:lenhor 1 Os te!1temunboR de amor que de seus 
tampo, nem qna ella oftlciasse ao commandante sub'ditos recebeu V. M. Imperial quando ultima-

.. militar do Caxias pedindo soccono. ·. · ment!:l peroot·reu algU.ns rnunioipios da provlnola 
. · Mas disse-se que esteve .inoonituunicavel 15 dias. · do Rio dá Janeiro, siio o tl'ibuto de merecida 
Mas ttil inoommu!llcabllldade ae niio deu, porque gratidão para com V. M. Imperial, que, no exar-
o Dr. Gregodo no mesmo dia eln que foi presfl oicio de suas attribuiQÕe8 constituoiori11as, oons.ulta 

. recebeu visitas . de seus amigos, e requ(\reu A SBblamente as convenlenoias publicas e a neoes- . 
relação habeas-corpus. . · . . . · · slâade de bem regular e consolldar as nossas 

O orãdot pnvlne que não é seu intento crhninar instituições polilieas. · · . · · · .· · . . 
o Dr. GreRorio, mas mostrar que 1\8 autoridades · ~ Li8oitgeira. . e esperançosa para o imperlo ê 
de . Ouxia8 não prooaderão sem algum ftuidamento sem duvida a conservação da. ordem publica ; 
na& clrcumsta11oias melindrosas em quo se acbavll e se o estado de seguronoa individual e de pró-
aquàlle termo, porque muitos . dos opposioionist•lS prie~atie nito ê . ainda· satisfnotorio em algúJi'ÜUI 
erào homens dos mais freneticos, que · não nffe· prO'Vlrtclas, espera a o amara dos . deputados que 
rt~ciiio nenhuma garantia de ordem. · a reviAiio 11 . aperltliQoamento de algumas leis, e 

O orador conoluo mosb'nudo o nenhum funda- n su\ Ílllpat·oilü e · &Rolareoida exaouoi'i.o, fun· 
manto da · um facto apresentado na cnsa, que darhõ aqt\ollaa garantl~s sobre bii.Ses ilHis soUdas 
multo o tnn oou, e é dar·se a antender uo o e ermane te · · . · · 

. 11 o ·r. rano 80o .os .llr a o ll\ e, s propostas relativas á lei ~14:1 8 de Dezembro 
deputado pelo Maraúhii.o, tinha de alguma xnaneira 1~41 e á lneompa.tibilidade da eleição de alguns 
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funcclonarios publicas nos h1gares em que·exercem · 
jurisd.icçâo . e autoridade serao pela camara dos 
deputados attenta e acurodam·ente consideradas .• . 
A justiça, senhor, é ~ primeira necAssidacle so
cial ; a. libe:r:dade do vo~o, a priricip~l condição 

·da realidade do . systema represl!nt~ttivo. Tul ne-
cessidade ser à sati~:~feita, tal condição preencb ida 
pelo governo de V. · M. Imperial, se por ventura· 
nas propostas. a11nuuciadas consignou os melhores 
meios de garantir a · segurança publica e a li
berdade iudividual, e de purificar o exercicio do . 

. direito eleitoral dos abusos que ainda .infelizmente 
o perturbão. · . 

<c A camara dos deputados reconhêcé com V. 
M. ltriptJrlal a· conveniencja de examinarem-se 
as . leis da guarda nacional, das . promoçõas do 
exercito e srmada, e do rtJcrutamento ; e asso
ciando-se aos desejos de v. M. Imperial, àpplioarà 
a mais cautelosa e esmerada attençã.o no estudo 
da!~ medidas mais apropriallaR para accommodar 
essas leis às ·necessidades e circumstancias do . ~ . . . . . 

mstitui~ões brazilciras. 
<t Não eâo desconhecidas, senhor, pela eamara 

dos deputados, as razõelj que exigem, com cres· 
conto urgeocia, uma lei que po:~Ra attrahir ao 
imperio . colonos uteis e Industriosos: a camara 
com tod~?- a solicitude se occupará de tão impor• 
tanta objecto. . .. . . 

« Severa economia · e tlscalisação,. que, segundo 
V. M. Imperial se digna afiançar, pre>sidiràõ 
aos actos do seu governo, .siio. vitaas neceàsid~&dea 
IlHa mente reconhacidas no paiz. A . camara, no · 
progresso dos. 88.UII trabalhos, nO exame do · or• 

. çamento, ur. discussão das pro llosta;; do poder 
executivo, · não nienos. se . mostrar!\ convenci-la 
dostoa prlnui~loe do que àuimada de sinceros 
desejos e do firme intonçilo de .. . os traduzir em 
realidades. NR exacuoilo das leis, e na applioaçilo 
dos fundos deilft:l~ados, e~tperá a C!ltnara que o 
govArno de V. M. Imperial por aotoa atgnUlca· 
flvos se mostre poa~sui.Jo dos paternaes desígnios 
de. V. M. Imperial. · . . . 

« ~tmbor, v. M. Imperlnl jul~ea raotameotfl .OII 
sentlmenLos da nllQA~> qurmdo dt~olara qUd oah\ 
certo do conoura~o lo·el a pohlotloo dn1 Auua re• 

a V. M. ~ l•;lporlal quo a na~l\o au\.'' mnuos ao 
consllrva tranqullla o. cheia de oouftanl)atL vondeJ 
na11 au .. gu.stas uuluil. do V • . M. Impuraala'. lliPnQa 
dos poderes polltlooa o a dh·ooçalo &Ul)remtl do 
estado. . . . . 

«.A lsuRldado na dlstrlbulçalo t.la Juslloa e ~ 
t.OJieranoiR das oplulõoR silo por 11em duvil.ta de·. . . 
cendo R praticando estas dev+lttl81 e .sendo auxi
liado peia força que rosulta da& unldnde de pen~ 

. same!ltO poi.Hico e da harmonia . Ctlm os podel.;es 
oon~tatuclonaes, poderà o governo de .. y; M. lm• 
per1al, mediant~ a protl:lCQão du Divit1a Providuncia, 

·conservar ao amp~:rio todos os beuefiuios de que 
goza, e fr~:~onquear-llte ~ cst.rada para um futuro 
de paz e . de progressivo engrandecimento. 

« Taes são, stmhor, os se ntilnen to!! da c amara 
dos deputados, sentimentos de quo por seu mandató 
nos constituimos org1\os; cheia de confiança a 
oama~a de que, por serem since.ras as Ruas ex· 
pre~soes u os saus votos, serão pc>r V. M. Impet•ial 
bemgnumonte acolhidos ; feliz es nó;; por ter-no~ 
cabido a honra de os vir apreseutat· . a v. M. 
1mpet·lal.- ,Rqdrigues . d!>s Santos.- Pessoa .de 
Mello.-Chr&shano OUom. >> . . 

o Sa. PRE:SlD~NTlil . dá pai'O. a ordem do dia, 
ao melo dia, as mterpelh\QÕtlà sobre OR negoolos 
d~ Pernambuc,o ; untes e depois, o mais quq 
vmha para hoJe. · 

Levanta-se · a sessão âe duas horas e me.la da 
tàrde. · ··-· 

SessAo em· t 8 de Mal o 

I'RESIDl!ÜoiOIA DJ SR .. MARtNHO, VICE~PRESIDENTE .· 

SuMlll:ARIO:-Expe~ient~; -0 Sr •. Zt;farinho . larga 
a .cadetra pres1.denc&al . ....:.Requer&mento da com
m1.ssllo de diplomacia~--Pubiicaçllo dos trabalhos · 
da ~amara..-Eleiçêíes. do Maranhtlo.~Interpel- · 
laçoes sobre os negoClOS de. Pernambuco ~ , Dis
cursos dos Srs. visconde de Ma.cahé, ·. Nunes 
Machado e Pimenta BuenO. . . 

· A's 10 horas e 3/4. da ~anhã abre-se a sessão, 
lê-se e approva-sa a acta da antecedente . . 

.li:XPEDlENTE 

O Sn. · lo SECRETARio lê os seguintes offi.cios: 
1. o Do Sr~ ministro do imperio, remettendo a 

cópi11 da .acta da apuração das eleições a qué 
se pl'ocedeu na provincia do Piauh acom anbado 

. o cxo a · camara muntc1pa c a c da e de 
Oearas.-A' commissão de constituição e poderes. 
· ~.o . bo Sr •. ministrú · da g~terra, enviando o 
re<~,uorimento do marechal . de campo reformado 
Ma!loel Antonio Leite Baudeira, pedindo à annul" 
laçao da sua reforma, referindo·se o Sr. miniatro 
sobre a pretençiio diJ ~:~uppllcante a que informa 
o commandante mtormo das armas no seu officio 
n. 3&8.-A' CLI•nmi~siio do marinha e guerra. 

3.0 Do Sr. ri1inietro .do Imperh1, participando 
que na data de 18 t.lo cor• ente se expedirão avisos 
aos presidentes das provluclas de Pernambuco, 
Bnbla e AlagOas,· mandando proceder a eleição 
prlmnrla en1 varias ft•egut~zlas, conforme · fóra 
solicitado por e!!ta oam.ara. -Floa a oamara intel-

. rad•t. . . . · · · . · . 
4.0 Do mesinc> ministro~ O(lmmnnloarido haverem· 

se expedldo aa ordens oonvenianLea au préaldtlnte 
t.la provlnola du ParA para rAmeLter com urgonola 
aa aolaa dna olà.loõea prhnarlaa a que alll 11e 
[lrouedeu para a pusenta leglt1latura; e . ao do 
O••art\ nt\o a6 para envl"r a aota do . otJllaglo 
do OrAto~ quo se ftlz ulL l'eKpeotlv•l matriz, como 
•• date iunloaes tlae treRUtiZI~s • de que ello se ' . , . . 
douunwntnt' sobre os motivos de duplicar.· a 
oltHQI\o dn olttl col111gloa, e bom aul1t1 para . mandar 
prooedor A primaria da freifuozla da vllla Vle•ra, 
Mtt li Inda nl\o ostlvt!l' feita. ~F loa t1. o amara Jn. 
Lelrad•a. · 

C,,o Do masmo ministro. partioipllndo que por 
podal'll' do 18 .d•l oortonte s.e ordeno11 t\ Illma. 

' 
R uma nova apuração geral, de conforinldade oom 
o quo a canaara dus Srs. deputados solicitou 
em SllU ollicio de 11 do corrente, -Fica a cawara 
inteirada. · · . 

6. 0 D() Sr. minis;ro dos nc.lgocios estrangeiros, 
tran~mittindo as cópias da col'respondencia havidn 
entre á Hecretaria n seu cargo e a legação ft' llllooza 
nesta c6rte, inst)rlo\ no relntorio daquella repar· 
liçtio do auno passado, a rospeito da carta pa'e 
catoria dirigida ás . lllltoridades .dtl .provincia da 
Babia1 pelu prasid~nte · do tribunal civil da 1• 
iustancià .. do Sana, para ser cumprida uma 
sentença arbitral · proferida em Paris llontra o 
francez Aristides Girard, a~sooiado em commeroio 
com o seu concidadão Bette.rlln, e bem assim cópias 
da nota dirigjdR por nquella legaoão em 20 de 
Julho do anuo passado, ciommunicando de ordem 
de seu govtJrno, como p6de .dar;se a reotprocldade 
em taas casos, e do pareoll'r da secoiio, do con-

.· selhó de éstaid,l ·doR negoolos estrangt!lros, sobre 
o mesmo as~umpto, e u carta impressa ssorlpta 
pel& oonsul da Franca na Bahia a tt•ea advogados 
brazllelros1 contendo uma exposloi\o preli~IJlDat· 
do negooio.-A quem fez a requisição. 

7 .u Do secretario do senado, communlo11ndo que 
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80 SE~SÃO EM 16 DE MAIO DE 1~~8 · 
· por ofllcfo do ministro e seerAtarfo de estado 
aos negoeios ' do ' lmperio consto.u' ao 'senado ' que 
S . . M .. o Imperador sanccionou. a . resolução 
autorisando a santa casa da .mn'iencordia da 
cidade de Pelotas na ptovincin do Rio Grande 
do Sul para possuir em bens de raiz até a 
quantia de cem contos de réis.-~'ica s càmara · 

· in t.eirada. . . 
Reinettem-se ã commissão de fazenda o reque· 

rimento de Agostinho Antonio · Tavares de . Padua; 
e á · de marinha e guerra, o requerimento do 
visco.nde da viU a Rel\l ·da Praia Grande, coronel 
de fnfàntaria do exercito, pedindo Sér admittido 
na priri10ira classe. · 

Niio ha mais expedientfl. 
O SR. MA.RINHO (pYdsidente):-Viln hoje I\ caNa 

com o unico fim de dar á MUlara mna satisfação • . 
Acabei de soffrer ha. pouco utna grave enfermidade 
cujos resultados. alo da sinto, e que me impossibi-
ití\o de exercer a presirlencia du camara : como, 
~Jré'f!l. possa . assistir t\s ~essões na qualidade 

inteirada · do moti~o po1·que deixo · a cadeir.a ao 
Sr. lo secretario. . · 

O SR. MuNIZ BARRETO (lo secretario), occupa 
a .cadeira da presidenéla. . · · . . 

Entra em disouseii.o, o é. approvado sein debate, 
o SéRttin te requerimento: 

« A commist:~ão de diplomacia, para poder dar · 
o seu parecer sobre o prc>jecto r.. 57 da ultima 
aassiio da passada legislatura, e igualmente sobr~ 
utn. requerhnento do barão . dos Fiaes, precisa 
que se lhe ministrem os seguintes esclareci· 
meu tos: 

« 1.o Cópia da correspondencia bavldà entre o!" 
governo irnperial e o governo dos ERtndoH· Unidos, 
ou seus agt~ntes• 81•bre a presa feita por um · 
.oorsario argeutluo em bcms . e !azeuda de varlos 
senadores. e deputados que vinbilo de pll!lBBRAm 
em o navio norto americano Ontr.wio om 1827. 

« 2.0 06pla de qualquer corr~spuudonoiR havida · 
eotre o guveruo. Jmperlal e o go\'ernu argtPlllno 
sobre o · referido objeoto · depOIR do 10 llG l\lalo. de . 

' 18!3 •. 
« S.o Oóp\a da sentença e.deoreto de -Ara~~~ sobro . 

radóa a bordo . o.lÕ. · bo-rgnothü n·orto 1iti\orl\luuo 
Loo .. 4das, o do quaoo~qullr rvolauaaçõoa t4uo u osLtJ · 
reipelto h ou ver. · · 

« Sala dl\s llonúlllssiles, nos 10 do Maio do H:H6. s. Fcrt·a.:r.-Gomds dos Sautus. 11 · · 

. PUDLIOAÇÃl) D'}8 'fBAilALilOS tiA CAMA.RA 

O Sa . . PnEsiDEN'rE diz que a tnastl, t rntio Nldo 
aulorisada por um roquerimuntt' do Sr. Ftwt·nz, 
que f11i approvado, para co :~t\'Qétar n · publica~ii\o 
dos trabalb.os da ca~a, consid.et'9.-!:!e p~:~la leitura 
do requertmAUto uutol'isficta pari\ assign11r um 
contrncto: entretantof ao n oamnra duvhin, ou o 
autor .dl"sse requeriment11, que a nwsa tenha tal 
autorísação, lllla offtwectltâ um parecer em cu.n· 
formidade com a.s conJiçõ~s do contraoto. 

O SR • . Fii:RRA.Z diz que a cama.ra autol'lsou com~ 
pletamente a mesa. 

o Sa. PRE!IIDENTE: -- Eutno o contracto vui 
ser assignado, e · Pm!mhà. apparecerâõ os tttéby-
graphos. · 

ORDEM :00 DlA 

ll:LEIQÕEfl DO . MARANHÃO 

• OontinQa a discussão do pãrscer da conunisaão 
sobre as eleições do Maranhão. 
o Sn.. PRll:SIDEN'l'E consulta Q c~mara sobre 

-· odet o Sr. Oastello Branco continuar o s ott 
iscu · ti d -

A camara det;lide aflirmativamente. 
· o Sr. Oastollo Bru.noo. continua a defen- . 

der a admini~trRção do Sr.· Franco .. de Sã das 
. accuf!açõos apresentadas pelo Sr. WnndArley, 
e concle votando pelo parecer da · co.•umissã.o, · 

O Sn .. . l?nli:~IDENTE:-Niio havendo. mais quem 
peça a palavra... • . · . 

0 Sa. WANDERLEY:-Peço a palavra ; teQbO dá 
mandar á mesa algumas . emendas. 

O Sa. PRESiDENTE:....:Fica adiada · a discussão. 
Eútrão na. sala e tomão assento no lugar com

petente todos.ol'l membros do ministerio. 'Movi
me~to e~trao1·àinario de curiosidade. As gàlerias 
estao apmhadas de espectadores.) · · 

INTERl'ELLAÇÕES SODR.E OS NEGOClOS DE PERNAMBUCO 

O SR. lo Sli:oJiETAIUO lê as interpella.ções do Sr. 
Nunes Machado já publicadas. · · · 

. . 
intet'pAllações é. omesmo que o regimento pre$creve 
para os r.equer•mentos ; nenhum Sr. deputado pôde 
faBar mau~ de uma vez; porém o autor das in• 
terpellações p61ie fallar duns vezes. Estão ·em . 
discussão as in terpellações. · . . 

o Sr. Viso :)nde .do Mo.oo.lJ.ó. (presidente · 
do .c?nselho) (pt'o{undo silencio)~ '""'"Sr. presldPnte, 
fllh?tt?·me p_or ter estll pl·imelra · occaslão .de 
tls~•sta . b discussões da camarn, para ml\nlfes· 
tar·lhe o~ senUmento8' do conftnnça qull nnlmiio o 
governo, e lho lnHplrlto a boa h•\rtnonia e a boa · 
intelligenola quo deva reinar outrC\ os P•lde're8 do 
esta•to, e n Run leu\ o franca oooperaoilo. l'ambem · 
me folloito p<>ll\ pnrllculnr Ratlsfaçdo . que me 
rll.mlta neHta oconslt\o di:t po.der l'prollrmtar mf!us 
r1'spelton n O!t · soutluumtoa do nlta oomidaraçl\o 
que Mll811Rro 11 t'Atl\ pnrl(1 tito luterossanto · da · 
l'nprn-.onta~"o nlltliuur\1. · . 
· PileRO R roKpondui' áoa objectoa dt\ tntarpellnoilo . 

quo 80 mn r.~~. . ·. . .. ·· . 
n l.q Qu~tl o PlltiLdo ua{n·ovlnola. tle i?arnambueo . 

0111 rohLo•\o aoK aconttJo naontoa dl\ frosuPzlR da 
EMc~~'• · . · . 

SIHIMilv.t~r · uomo ·~ubnrn, 1.1 como devOrP,. n eHto 
Jlrhn111to p•111lo dn lnlmpdluçiln, fnltnndoJhn OR 
dn•loa ncu.:oRHI\rloR p1u·n pr'lil•t• nvoliar . bom, 'tllnr 
oll Juotvhu•~n lott dll ll'nguozln da Escada, quo r a 
iullnonola qu~ o~so~ . movhnonhs pt'llRI1ú ter tltfo; 
tonl11lo, o JHlll!l~o vir n te•· sob•·o p1nto, ou sobre 
lndu n. provlucta de Pet•nnmbuon. EntrotRnto pro· . 

• ' I . • · 

nttli(nsto. ~ll'.''arA do tutl., qul\uto o govt'lt'no snho, 
1lu fmco JlllZn l.JUI:I o lllOSIIIO gnver110 .tem podido 
fazer ~obre estHs sut~Cilt!SO!'I, informantlo-a ta.mbt~m 
da~ p!'ovhl~ncius dadas. Petitrni li..:enÇa à cnmar a 
pnrl\ 1t1r um aviso feliztoeutn ~:~xp~didtl pelo go· 
vol'llo ~m data de 8 do corrPuto, 4. ou !) diREI autos 
<ln ol111gtnia da~ ultimns nothlias : n al\e a camtHa 
vet•tí 111u epilogo d~ todns as h1forrnal)oEnl., Ro::om
panhadns ~o fraco juizo fot·mndo pelo governo, 
e da~ provtderacilis que estH pôde dal'. Este nvi!-10 
foi exptHtido pela repal'tiç!i.o da justiça em dnta 
de 8 ue Maio tle 18'.18 ao novo prasi.lentl\ da pro-
vincia •le P!.lrMmbuoo (Z~J: · 

. I( Hi(} de Janelro.-Ministerio rios ne~óclos da 
justiQIL, om H dli M11io do UHS.-:-IIhn. e Exm. Sr. 
--Tenho de reAponder o otllcio do .antecA:isor de 
V. Ex. d~tado do 18 de Abrq l?roximo pássado, 
que receb1 acompanhado de dtll't~rentcs ootnmuni• 
caçõeK do chefe de policia dossa provlnola. 

« Para que V. Ex. não tenha a indlspensavel . 
neceHsidadé de oonsultl\r o at·chivo da aacretaria 
dossfl govemo, tl juntamente p.tra que reconheça 
a falta de algun~ esularechnautos àlil\s indispen-. . - . 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 14/0112015 14:50- PÃ jgina 3 de 8 

SESSÃO EM 16 DE MAIO DE .. 1S48 8'\ 
809 que ora . se apresentão . ameaçando a ordem 
public!l na freguezia da ~senda, e por ventura 
·em outros luga~es ; resumirei o que consta das 
J>tll'ticipações recebi~ás dessa presidencia des~e 
Julho (lo anno proxnno · passado, e que possao 
ter· referencia a taes acontecimentos .• . 

« Com officio de 19 de Janeiro ultimo transrnitt\o 
essa presidência o relatorio ·do chefe . (,I~ policia 
dessa provincia, datado de 3 do r.efertdo mez! . 
em que dava . conta das occurrencl9s que · aht 
tlveriio. lugar desde Julho até Dez~mbrp de 184c7 ~ 
Deste relatorio apenas se . pó de mfertr, ·.quanto 
aos stiucéssos da Escada, que no sobred~to mez 

·de Dezembro ·essa freguezia · ja soffria elilmentos. 
de desordem, · que se rev~lavão . po.r algu.mas 
mortes e ferimentos, que orao attrtbmdos a pes
soas irritadas por mo ti vos elei.to~aes., e Que 
fazião opposlçiio ao governo da provJncta.lambem 
se infere que no engenho Buraern .havia alguma. 
gente armada, e entre ella algun~ cr!minoSO$ que 
se baviãQ evadido do poder da Justlçn. 
' . . 

p~ra· ministra~ sufficientes recursos a essa presi-
dencla, afim de manter a ordem p~bliea. . · . · 

« Estas eriio as communicaÇões conliecldas antes 
da r13cepção do officio do antecessor de V. Ex. 
datado. em 18 de Abril proxhno pass~tdo, em qQe 
eUe expõz que alguns criminosos se achiio reunidos. 
no engenho daa Lages ·pertencenté a José !>edro 
:Velloso da Silveira com fins sediciosos, mas que 
á vista das medidas qua havia ·tomado esperava 
que brevemente . serião ·batidos; e outroslm 
remetteu uma proclnmação , que lhe fóra trans
mittida . p13lo respectivo iospecLor da alfandega, 
de que tratarei em separado. . . . ·. . 
· c< O sobredito offiolo fói acompanhado dos doeu• 
mantos que passo a mencionar, Sl!gundo a ordem 
de suas datns. . · . · 

<c l.o Um officlo do. chefe de policia datado de 
27 de Março, acompanbàdo de uma participação 
do delegado da vma do .Bonito, Antonio Qorrêa 
Pessoá de ·Mello, de 24: do dito mez, que commu· 

. nicavu haver 8ido barbaramente assassinado nesse 
dia o sub · 
no conhecimento de que o crime fóra executado 

remetteu o antecessor dl) V. Ex. o relatorio do chefe por tros cabras da .força do c.oronel Barbosa, que 
de policia dessa proviucia de 22 do mesmo mez, aUi ·se achava destacada., e por&ventura. preparado, 
e bem assim copias de 4: offic\i>s do delegado e . como d\z o chefe de policia , por homet1s gue 
subdelegado da . villa çlo Bónito dl\tRdos de 23 fazião opposiçiio ao governo .da provincia. 2. 0 Um 
e 25. Do mencionado relator lo . consta que um rall\toi-io do dito chefe de policia de lO dé Abril, 
Rrupo · de criminosos capitaneados peloM faccinilto· . donde se deduz que no enRenho das Lages, . per
soa Moraes entrarão . no dia 80 de Janeiro ern · tenoente a José Pedro, havia um ajuntamento 
numero de 87 na povoação de Corrente, onde criminoso composto em parte doR salteadore15 que 
comrnettêriio atrozes crimes ; que dahi seguirão assaltérão· Panellas , Quipapá , . ~l~res e Gara-. · 
para a .. propriedàde .. de Jeronymo Oav!'loantl de nhuns, que tlnhilo vindo para alll asylar-se, que 
Albuquerque, onde ftirlrlio . uma pes~oa de -sua · o dit.o.JosA Pedro posto ã frente delle e da demais 
famllla ; que ameaçárilo · a casa ao subdelegado força que Já tinha , e que conservava armada , 
de Papacaça, at~sassinar~o. poste!iormen~e .cin~o ameaçava a vida dos cidadãos. e a tranqufJlidade 
pessonR, e furão ter n. PaJt't.U de l!lôrea. Já. entao pubUca, e que sabendo estar a p':>licia de tudo 
em . maior uunuirot e acompanha'!.os do crhnl.no8o · t.n.formadaJ de novo . se r~. foroárll. e colloaára-se 
Joiio Mllnoe\ Frasao; que ati:\cárao .I\ dita v1l\a ; em attltu a de completa hostllldsàe; que nesae 
solté.râo pre1109 dl\ oadêa,, e corntr.At~e.-ão roubos. estado de cousas o subdeloRado cor!>nel Antonio 
e attentadoll, dolxllrido se1s vlctlmas sacrlflcndos Feijó de Mello tratava de reunir foroBrt pata bater 
ao seu . furor. lnelllido . no nunHl1·o destas o juiz e óapturar .os crhnlnoaoa ; que desde ent$o. Jo11é 

. municipal Joito Pereira dos ·Santos Oastro: e Pedro passou a fottlftoar o Sell ongenbo com 8 
finalmente que reunlndo-&e força para batêl ·os, -peças de art\lharla e plquetoa, appareoen~o . no 
tratarão de EI'Vadir·Se. Accrescenta ·O chefe de . entretanto .. proolamaoõll& qu& .concUavllo o. pov~ . a 
policia que taef! oocurrenoias, em sua op\niiio nilo peg~r em arma11 co11trn o governo, o cartas quo 
tlnhão Cllrsclur ol · 1 

· contra a segurnnça pessoal e d•l proprlei.lado, mas · caracter pollUoo, o que tRmbem fez or~r a preeenoa .. 
qu~ qualquer doá partidos da opposlçi\o podiA de Joilo ao Rego Barros com gentQ: su.a e armada 
servlr•se desses bandidos para alterar a tranqull· no Angenbo daa Lages, onde é um dos m&ia pro· 

· lidada publica. · . · . nunolados cherea. Acoresoento este relatorlo quo 
« .Os officlo<i dos sobreditos delegado Antonio 0 mesmo José Pedro aorpron•lera nlgurna toroa 

Oorrêa P essoa de Mello, de 23, e subdelegado qua se achava no engenho Oayoté no dia 6 .do 
,Toaquim José EstAves, de 22, que foriio entito Abril! s.e.ndo doua so1dndos mortos e la~fdo um 
ramottldos pqlo. dito anteoas~ot• de V. Ex. e m 
ue e e accreséén Blo!Be m ormaçao a respeito. « Oo~clue finalmente que na forças do governo, . 

nem tiio pouco o óhefe de polich,, como convinha, que jt\ }1avlilo butldo gruplla sediciosos em Bam· 
revelão o temor que o dito subdelegado ti11h.a . . b\irral e A~uas ·Chuas, am breve ~e!lt\tuiriiio . á 
da qua a villa do Bonito fosse . a~saltada e elle freguezia da Escada sua Inteira segurança, batendo 
assnssh1ado (cotílo .acnba de acontecer) ; assim 8 . prendendo estes criminosos que deSde 18!7 . 
como otttt·os . cidndiios, asseverando qua se prepa- iotantão movimentos sitbversi\>'os da ordem · pu-·. 
rava · uni rompimento, que appareceria em um blica . etri que não . progredirão por terem s!do 
aó dia ern diversos pontos da Jn'ovincia , sendo a . aniq~illados ern Alagôas, e ref:>atidas as Jilcursoes 
mesma villa atacada pela força dos criminosos · de Pajnú e Panellas , continuação do mesmo · 
Moraes, . e que para es!ie fim um destes jt\ plnno que dE>. novo ansaião; ~.o Um. offioio do . 
tivera conferencia com .os carneiristas nlli in· .chefe de poH018 de 12 . de Abr,1 l, oobrmdo urun 
fluentes. . . . . particlp11çao do . de1egado do R1o Furmoso Fran-

11 Os ultimos officios do delegado datado em 25, . ·cisco Antonio Bandeira de Mello! datád • ~m 8, 
o do subdele~fldo datado etn 2·1, conflrmiio . estas · em que está refere que em Quihnduba J oao do 

· mesmas nottclaA , roferh1do.·se a algu11s doeu- RP.~o Barros reunira geute Htrnada em numero de 
mentos, que nuo viórão appeilsos, como fôra pnru duzP.ntas pessoas, e qua marchara para o engenho 
dosojar. · denoolimü.lo-Tres BraQos,-cnm dlreoçilo Aquella 

<< Depois do que fil\l\ exposto, indicou o antece~;sor comarca, e que por isAO elle .reunira a força de 
de V. liix. lU\ J)rovldenolae quo julgàva necossa·. ·150 praças do batalhão do seu oommando ; 4;ó 
r ias , declarando que nss\m auxiliado, oonflilva que . Um offiolo do ohefe de policia de. lõ de Abnl, 
a ordem publica . nilo ~erin altoroda, e que serião cobrindo a . pal'tlclpaçi\o do oo~mandante das 
b alündas quaosquer orlrninosas .· tentàtivns. . · forQdS .em operução 111\ freguez1a da Escada 

<< Do aviso (lJtpodldo por oste minlstnrlo em data Antonio Fei)ó de Mello,. de 12 de . Abril: donde 
de !J7 de M~rço proxlmo passado verã V. Ex. oonstn que o dito . conúniitidante reoebêra refor os 

mlper a . e sen a, armame o e mum9oes , · que esperav~ 
TOMO 1 11 
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outros suffioientes, e in marchar parB o Bamburral, menta Bueno. - sr; Vicente Pires da Motta, 
assim como o coronel Pessoa de Me} lo . para Maragi, presidente. da p~ovinr.ia de Pernatnbuco. >> 

·e o major José Alvares para Aripibú :. que uma · ·. Este avtso 'fot pelo vapor que ultimamente 
ftlrça dos revoltosos fôra atacar o engenho do Trium· sah~o, mas As~ava J{l ~scripto, e no correio d.esde 

. pho, mas que forças dogove.riloião ·aoccorrer aqu~lle o dtu8 de Mato. A vtsta do que acaba a camara 
pont~> , e fi••almente ·· que, apez~r do tei·em !!tdo de 0Uvir, fica fazendo uma idéa mais · exacia 
os revolto!:O!! auxiliados por Muno.el Gonçalves de!!tas occurre.ncios, do quH faria sendo enunciadas 
Pereira Lima, em brev.e serino batidos e captu· com palavras lllais escolhidas do que ato~ que 
rados. . . . est.ão aqui consignad11s. Aqui estão as informações 

I( Taes sao as informaçÕilS ofllciae~ e iii.<lompletas . que o goveruo tem tido desde Jnlho do . auno 
que tém chegado ao . conbeilimento do governo passado até hojl!, ou até . aquella época ; o juizo 
imperial, unicas sobre que elle póde asstJntar .o · que pôqe formar sobre taes htCormações, e as 
seu juizo, mas donde aindl\ assim deve deduzir : provifiencia4 que pôde dlir, Resta-m9 dizer que 
lo, que a ordem publica !!e acha. compromettida o governo acha-se na mesma diffi.culdade de res-
na comarca do Bnnito e em alguns outro11 ltigare!l poncte:r sobre este objecto, f!.pezar dn chegada do 
dessa proviucia; 2o; que cumpre restabelecei-a vapor no dia 2; por4ue, · tendo .o presidente da 
quanto antes; 3o, que dos citados documentos, e · província {como era de esporar, como · era de 
á vista do que jn foi autorisado ém aviRo de 27 · crer) tomado posse no dia 26 daqu9lle mez, no 
de Março proxiu1o pnssado, a administraç!\o de dia 29 sahio ó . vapor. Elle apenas pôd~ di~er 
V. Ex. tem meios sufticientes para prP.star esse que a respeito da freguezin da Escada, para 

· . im ortante serviço, sern qne e11sa consideração obsta.r ;a .dllSOt'dem, havia . ~. viM-presidante .da. 
o s e a a ençno . o governo no tn 1 o re 

. cal-a. Não obstant<~ porém · estas concll•sõA~. Jusé Luiz, utlm de tomar contQ. da~ forças, e· 
réoebi l>rdem de S. M. o Imperador. pàra significt\r empregar as aHHHdas nt!cessarias . para restituir 
k V. Ex. que· o go7erno imperial Séntti não ter .n trauquillitlade · 1\qutJlla parte da província. Elle 
um conhecimento circumstaaciado; como convinhn, pre~iderite esperava, posto que nada se sou~ . 
para que pudesse apreciar e reconhecer cout httsse nté então na capital de . Pernambuco sobre 
precisão todos . os antec11dentos que rosst'í,, ter as ultimas · medidas, que os resistentes, ou os 
concorrido parn irritar · c;ls ani~os, e preparar os . Rediciosos, como .se queirão qunlificar, 'depuzea· . 
actos criminosos que ora se verificão tia froguezià sem as . arn1as e fossem . entregues a acçdo .. da 
da · Escada. Embora não ontre · etn duvid•l que ·a justiç•'· . . . . . · · · · 
sedição ou a revolta, assim como qualquer outro Parece-me que, com· o que acabo de · dlzllr, terâ 
crime, deve ser . punido em confnrmidndo das a camara como re!!pondido o primeiro objecto da 
leis, todavia 8 necessidade dê taàs esclareci· .. interpellação, . . . . . . .. 
manto~ prevalece tanto mais · quanto fórA c• desPjO Pass!lrei. ao segundo • ....;.. Qual a opiniiio do go~ · 
do· governo imperial de ministl"ar a V. Ex. ins - ver•nu sobre a retir\\da dtts. fl)rçus legaes do 

· trueções de~alhl!das, · pat"a qne, a par da ... acçllo. engHuho Lages_ antes de .de~~r ~s armas o coronel 
da lei a administrnÇiió . de V. Ex. coadjuvasse José ·· Pedro Vlllloso da . Stlvetra?- O gover:to 
suas vistas de dispeusnr, quant~ s•da poS!il vel, a ignora isto a.bsolu tamante. · · .. . 
necessidade dt) empreg11r comtninações penaes. 0 Sn. 'VANI>ERLEY lG OuTnos SENHOREs :-Estl\ 
muito prinolpalnieute aut · uiaterituí politicas : da .Pr~>j udicado . . · · · · · 
remover as causas que p(lr ventura tenkiio pn1· 
duzidu ou pos;JàO pi'l>duzlr delictuR dessa .oruen1 , O Sn. VrscoNtm o~.> MAcAHÉ Cpr~sidtmtrJ do 

· e finalmente de dissipar qu'uesqtter elemPntns ,1116 conselho) : - ·En j1i. diss\l que o presidente nuua 
se dirijiio. a getat a irritação .ou. a discordia. e ahsoluta,uente n'iallliava dizer, e que . por falta 

do noticias u overno i nurll ua '.li!SP.s tropas se 
. « Em taes termos cumpre que v. Ex; por urn ttvess1•m r e tra o. ·1s. a •m m o por 1ypu ese 

1 d · · f · . ·q uu essas fnrças se teubiiu retirado o ..:uvarno 
. a o, . m orme .ctrcum~tanctadaments o guveruo por esta falta do:) infonnacõos 111\o pÓde 11ttàndar 
imperial .de tu•lo . qua.nt? P!l&Sa conc!?t"ror pam ll mulllls CI\Uiia~>~ quo sol'il\o hailtanlüs pllrtl que 
que elle fórme uum . Hlea llJURt!ltla · tiRn. só tios esse .facto Sti tlésse. Nem isto cotista do relilturlo 

· autecetlenies que t~nhiio contl"ibttido para setne · do vice-prosidente, que, posto 0 l(ovorno nl\o dê 
lbanta seuiçiio. comll a rnspP.i t•• tl~ ~uas 1umiíica~Õils por npocripho, conttudo mi.o recebeu uftlolnhnontll, 
e SUllS teÜ~óDcias, e das lJI"OVÍncias qUe . po!!siiu porqúe lliió' oiltav.li.u ptlSS!ldOS li~ . dias liOllOIIB trios 

----~~seMr~eu~n~~~so • .r~~~~~~~ttp~~~~s-~~~~~~~n;a;~~;;;;H;~~~~~~~rl:----~ f 1 · l • · t 11' para O prllSi lllU tl O ull e e l 
. ee orças e esc arecuatu e 1gencta pura convencor e~ta..to. Dests. r•elatorio, que cona impru~so, nllo 

os povos dessa provlncià, l)Ue só du obeditmcia cousta du tal r~tiratln dll lt't~"il9 : .. portautC>. 0 ÓS leis, só da ordem e da segurnliQn pll blicu e · ,... 
que pótle provir 0 gozo . das liberdudos civis governo igliOta ahsolutanJtlnto est11 fncto. 
assim como a f:ranquillillade e bem-ser dos cltiu ~ 1< Quul a opinil\.0 tio ~ovérnó sobre a inversiio 

.diios e da so~iedadu; ~ . finahuilllte 9ue upplique geral · l'eita ua · provincí11 do PernambucO · pelo 
toda n enurgt~. e medHlas ,necessur1us para quo vice· pre~idonte? >) Sun.horAs , o politicl\ qtte o 
os grupos .sedtotosos quo extstelu no engenho das governo tem éotabelowlo, e que já nppat·ecau 
Lages, _ou em outro qualquer ponto dli. provincin, 'como programtna, proferido do 11ltu do throno, 
depon~ao quar~lo ante!i as. 11rmus, e. so eutreguilm con!liste muito clat·alllllnte, pur oxamplo, nesta 
Á acça.o da .le1 e da .· Justtçn, cutnprmdo, no ca~o quostiitl~ em ni\o perseguir, antes ré~poitar todos 
de reststenCia, que lance miil) dos milios t\ aun os partidos· leRithítos, tolertlr aa ·opiniõtls fJOli• 
dlsposlçiio para . que s~jito bntillos, pre~os tl 011· tica ~ ; Oum ol!ta' politica, uoulinado por est(!S 
tragues aos tribuuaes. ·. . sentlnumtos, não . podia o gov.eruo .deixar de con!ll· 

« Oünoluirol . portanto, sómaute. ucriroHcont,\ntlo demr . notklve t este g-rartdH numero de detnlssõas 
quo nesta data t•ftiulo ao Sr . tuluistro dn guorr.,, tlatlas pelo vh:e-presidento dt\ .. proviucta; pelo . 
pnra que, ptlr lntarmelllo du the>~oltro publico; numus nll.o podia delx~Ar do qualiflcal-o desde jn 
anjt\o expedldae as ordons noctl&Narlns t\ thoaoU· tle prHOipltado. · 
r 1 tl l l 11 ·. d · v E E Isto o «!UO o governo pótlfi rospóndór a tal 
ar 8 0888 prov no a, 11 111 11 qull • x. pns1:1a t'et~•Jolto; uonreacoutl\udo 'lu. e, •it•la 11uu ·IH1lltlõü, oooorror . ds despe,aa nooessarlas caril 11 guardu t t 

naolonal quo empregar na pncillon11ilo dn provln\lla, pola ' lnstruc~ÕilH quo tlou u tudo~t oa sut1s dolo· 
o que o govarno . imporlol esJ.Hll"l\ . que esta udo gadus, mórmonto no prosldontt1 uu · l'tmuunhuuo, 
set•ã oompromettlun, rnedlanta 0 zolo ano r In 6 provinol•' llo quo multo · ouhlnvn llUr oRusn dü 
disorloilo da adu&iulllt1·aQilo li que e~:tt · do!IOrtitlln l}llü uhl nppurooou, tlllttlllÜtl qun o ilOtUi'l 

« Deus guorde · n V. EK. - José .~httonio Pi· et~se!l nclos . paro. os tomar 1111 con~lclurl\Qi\o tlUtt 
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merecem. O B'overno ( exclama o riobre ministro) 
ha de fazer JUStiça a todOs, ha de respeitar todos 
os partidos legitimas, partidos que possão ser 
respeiti:Lrlos comn .taes. O governo· tlspera, com 
esta politica de justiça e tolernncia, fAZer com qnn 
os purtidos se respeitMl errtre si, utlm de podt!r 
ns'!entar a. sua autoride.;ia constitucional sobre 
·bases ~olidrts e vér~arleiras ...• 

O Sa·. lVIAi:mmo ~o:. OUTROS SENHORES :....:.. ApoiadO! 
O Sn. VtscoND~ I>E .MACAiif~ :"'""": • ; . . porqúo só 

aSsim COriseguirá pro1110\rer a felicidadtl do palz. 
Do outro modo, não lhe sorá possível caminhur. 
(Muitos apoiados.) · . . · · · 

Suppl'lnho ter satisfeito ás interpellações. (Muito 
bem t ·muito bem 1 ) 

O Sn. Pn~sioENT&: ~Tem a palavra ú Sr. Nnnes 
i\IIachado. (PI·ofurtdo silencio.) 

o Sr. Nun~s Muchatlo (com pausa) :-Sr. 
presidente, pel•~s ultima:; expr.essõe!l do .nobre tni • 
uistro do imperlo a camtHn · tcrâ comprehendido 
comu11go que . govp n o etxa ~ a o ª imporlanoia ao estàdo actual da proviiltla de 
Pernambuco, que o goverhll tlntende que, se as 
cousas corrêrào como se diz, certamente não podt!m 
deixar de exercer grande influencia ·st'lbre a ordem 
publica, Ora, ·eu que, aô ouvir as palavras do 
nobre ministro, formei esse juizo dos sentimentos 
do governo, ·eu que, como a éllmara, vi quo o 
governo Unha informações incompleta\! sobre o 
estado da provincia, não podendo duvidar, antes 
devendo esper11r que · elle queria torrmr. realidncle 
o SOil pensamento poli~ico .• julguei-me, na. quali· 
dl\do de fllho da ptOVlncta da Pernatubuco e ijtlU 
representante, e Mé mesmo na qualidatie de · 

·· homem, na d•lra neoessi:iade de levar ao oonhe· 
cimento. -do u1asano govento alguns out.ros tlocu· . 
mantos que pi\ra\o .em meu poder, Rfitn dé jt\ · 
babilit \l-o quanto ser posta para ni\o dar a\nda · 
aos acontecimentos de Perni\UihUco, ao menos · a 
dilacão que vai da actuolidade até ·~ chegatla do 
vapor que se espera, .a volta de um outro vapor. 

· ·. Afllrn'io ao nobre ministro tlo impsdo e ao go· 
vet·no, que me c•uve, qus tanhtJ rnul sê rias I!Ppre· 
héiiilÕ68 sobra a sorto lia minha provlnol•\ Estou 

c , n c e 
ponto ós documentos que o governo nilu tem, da 
pr9var·lho pl'imeiramunte ql!al o o v~rdadeh·o 
oaractlll' do~ acontecimentos da Escada, & · em 
segundo lugar dti patentear a rehtoilo que taes · . 
acuntoolmontos tt\m o•un a uonservaçi\o da ordern: 
vetou na ueoessldatie de provar 1\0 governo que 
netíl. os. Cactus, nem as olrcurnstancln~ ue depois 

gutlgem do RtlVeruo . pt"ecãpitada), são factos for
tuitos, casuaes, mas . factos resultantes de um 
plano multo nmodurecido, •le maohin~ções quo não 
lêm outro fim. senão r .eallznr os desejos de levar 
a minha provinoia a todas as desgraças; aomtanto 
que s~ ootenha. a possibilidade de galgar uma 
posição que se inveja. . . .· .. 
· Eu devo declarar ao governo, coo~ a franqueza 

que me caracterisa, que . até ao momento de o 
ouvir formai um juizo .talvez um pouco injusto 
de suas iuten~õàs .• :~ 

O Sa. WANDERLEY :~Vejiio o que é a pre· 
vellçào I . · . 

O Sa. NuNl!1S MAcHAnô:-LleQo ao nobre deputndo 
que oompl'ijlJendE' a posição delicada em que me 
acho (apoiados) ; saiba c:J nobre deplitado que 
aqulllo . com que mais. luto neste momento e com 
os vôos do meu genio I Preciso, sel'ih:ores, ser 
ouvido a bem da minha ~ro'VInoia, · e bem mesrno 
da bumanidilde ; . duvo uilo súhir •ln gravidade, da 
posição . eO\ que e~ta ohoumstat'lola me oollooll 
(apoiadO$): promatto A casa, a dtumaito desta geulo 

. que ella mo uonheoo. nito faltur tl. uma só eonve· 

·· O Sn. WANDERLEY :-Não houve motivo para 
t11n to. . . . 

O ~a. NuNES MACHAno:-:-.Espero 9ue a. justiça 
da mmha causa supra a rnlllha ma1s que oonhe· 
ci•la inCapacidade. (Ni!o apoiados.) · . 
. Mas, Sr •. presidente, tal era a accnmulação de 
ctrc~~stanmas, .. cada. uma dellas com córes tão 
P.Xp~tcJb~, que ·chegttai a_ suspeitar que .o governo 
po1ha ate certo p••nt<> nao .ser ab!'lolutamente es· 
tran.ho a esHe facto que acaba de se prnticar. 
Rt:~plto · au governo que o acontecimento da· ffiscada 
mio ó um facto fortuito, .casual ; . mas á o resul· 
tatlo de planos ha muito conhecidos, ou concebidos 
em uma época que esperei que o nobre ·ministro 
do lmperio viesse reconhecer. Affirmo ao governo 
que ·~ modo por que o vice·presidente encarou os 
negoCJos da Escad~, ou se ho,tive para com elles, 
arrastrou a autondade aos pes do crime. Affirmo 
ao nobre. n~iuis_tro do imperio que 0. pouco tempo 
J.e admtmstraçao do seu collega da JUs\iça, .e na
turalnumte outroS' muitos negócios que correm a 

H O - ' : " O H ,., O ' • •• 

escaninho~ da socretari's, pois ahi · ~charla doeu· 
mantos, nfio dé data próxima, mRs de datas .multo 
anterioros, que,. a serem consultados pelo govt>rno 
o. teriíi~ habilitàdo para não referir a origem desse 
acontactm~uto á época a qua parece .reft!til·a, mas 
a outr.a época que cohicide com essa, para mim 
sempre inemotavel do diil 2 de Fevereiro. 

Não · é exatto, Sr. presldeüto, .·como alg.uem 
llfUl'ma, p~IQ desejo . de· se justif!car, ·pelo . desejo 
de aprovettnr o enseJo . que suppoe favoravel, que 
esse acontecimento dn Escada aeja um facto todo 
particular, em r3sultado. tla vexnções, de perse

•Fenições; ·não é e:tatJtt> : eu vou apresentar ao 
governo, á entoara, e ao publico algims do.au- · 
hlentos que levijo i\ evidencill. . tudl) quanto ténho · 
l\Vl\uçado. O meu proposito, repito, é habilitar 
o governo para bem comvrehendar a sltuaoito dá 
mio h" provincia, a gravidade desta siLuaçl'lo, e 

·npplicar·lhli quantos meios em sua sabedoria e 
hutMnidado auhar convenientes. 

Senhores ou tosse com na vistas de um movi· 
manto polltteo geral, ou foRse tão sómente como 
um meio da partlJo pari\ conservar a lnftuencla 
o con ulstar osl õea é h1con uistavel ue em 

ernam uco, imme atamen e .qtle .. se eu c. pr • 
metro passo do de&envolvlmento da politfoa dé 
2 .de favereir:o, a autorldad~, Q goy~_r!19 ~1!\!Q.l!.~r.QJL .... 
a mRts foroz oppoi!loiio, a mais terrivel, prunun· 
cia1la e clara . roslst~;~ncil1. Soube~se que em desen• 
volvimentó de urn plano, do uin pensamento procu· 
rava·se reanimar, de novo accender as inclinações 
de gente que outr'ora vivio\ n'umu vida do orlmes; 
m ~:~ qu . . a c~ o a po c a . n a es 
montado, impondo-lhe as ·penas da lei, ou Unha 
inutiUsado para continuar na mesma . carreira, 
afugentando· a·. para o oentro das rnattas. Niio 
pouom ser ignorados pelo governo os factos do 
nnno de 47~ l\ principiar desde a pr()vfncla das . 
Alagóas até ao .centro da. minha provincla, que 
tllm relnQiin. que confina com a das Alagôas. 
Aqui tenlio docurriontos multo fmporcantes, e mais 
lmplntantes ainda por serem escriptos por pessoas 
qu~ nllo podam ser l'ecusada~ .corno suspeitas, nem 
en\'olvidas nos olHos proviuclses. . · 

Isto posto, . o governo me permittin\ de lêr-lbe 
alguns documéntos (fettdo) : <( Illm . compadre e 
àmig,), segredo I.... . ·. · 
. O Sn . GoNQAL'V.ms MARTINS :~ Sim, fica aqul 
entre uós (Risadas.) .· .. 

0 Sa. NUNES MAOHADO:-Este meu genió .... 
(o orador passa a lêr cartas parculares, officlos 
de autoridades, e rlifftH'entes outras peças pari\ 
provar o seu di~er do planójá de ha multo formado 
para parturbar a ordem publica na provlncla de 
Peruambuoo). · . · . . · · 

Jâ. vô pois o governo (oontlnúl\ o oràdor) que os 
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fortuitos e cnsuaes, mas o resultado de planos .de 1 conheéido como centro de um movimento revolu-
ante·míio concertados, a que se procurava dar maior cionario; e que se aprosenta'Va ostensivamente 
ou menor· t11tituda e des~uvolvimento conf'!r~e aggrediodo as forças .do governo, este faêto não· 
as circumst~ncia~ . tJ os. mtere~ses da pohtlca produzirá um efft~ito extraordinariG sobre a ordem 
que alguem visava. Asstm forao .as com~as da publica? O de~armamerito · da força logal do 
minha proviucia, o P,lano era b~?m ; c_umprta ,QU~ guvtmw. ficaudo em campo armada a outra força 
exist~ssem esses movamentos e trrupçoes parcu~es (por<tue ainda accrescentão as cartas. quo assim· 
afim de canQar a aut~ridadll, estragar os .metos arm11da St:l conservava, impondo condições}; este 
de governo, ~ru·a depo1s, conforme ns nec~sstdades facto, com o outro que não é isolado, netn póde 
do motneato, dar-se a bfltalha geral. . · . stlr tomado como tal, de . o vice-presidente fazer 

Quando as causas assim eslavão, apparecem de na pt·ovincia uma inver;;ão espantosa, não me 
repento em Pernambuco Morsas e os agente~ de nntorisará para allirmar ao governo que tenho 
José Pedro, como pessoas azadas ~ara esse rom- as mais sérias apprehensõós de que a ordem 
pimenta, o entendendo que a appançao de l~oraes esteja gra'Vemtlnt~ oompromettidl\ 1111 minha pro· 
não devia passar indifferente, mas devia . ser vincia, e que por este facto o governo se inbabilitou 
aproveituda, associarão-se João Guilhét'lne e Pedro de conter os discolos e de os chamar á. ordem·? 

· Oat]lpos com . os hom.ens de Pa~t~llas! que, , qual Sr. presidl)nte, quando faltei pela primeira vez 
outra borda· de catnbe.es, levãrao o wcondw, a eu disse á camara, e a todos os Sts. deputados; 
morte e o roubo a todos li~ pontos de. proviuciu. que neste ponto de minha interpelláção. havia 
Est6s factos. assust{u ào a todos os moradores do uma parte passoal, e que seria ate · faltà de 
centro · · porque nioguem sabia onde essa gent9 cavalheirismo tomar. as minha:~ proposições neste 

' · · · · · · d ir 1 s-o n-o sentido. Não enh o -
já. das autoridades, não ja de um parthlG, mas pessoal, das vantagAnS ou desvnntagens que essas 
de t()dos indistinctaineute, porque se tratava da individualidades poSsão ter ; trato âa . relação que 
vida. Tratâriio pois todos de pert!eguir esse bando, t.êm com Q ordem J:)ublica., · e não sómente . ó 
e forão felizes nos fiells esfol'ços, porque es!'le bando desgosto q\W causaria· este prol}editnento .n~sta 
foi batido em diversos pontos. · escala immensa, como, sr: presirtente, o honoroso 

Então assim desbaratados os .· chefes dessa escandalo substituindo.; chamando para substi· 
especnlação politica? rétluirão para. o centro. E o tuirem os . demittidos; niio quae~:~qu11r indivíduos, 
devia fazer a autor1dade 'l Recolher para sua casa Sr. presidente, não quaesquer indivíduos, Srs. 
quando a á.meaQa viva ainda existia? A aut9ridade deplltados~ mas até. a.lguem ·que .tinha marchado 
segulo o rastilho desses homens, mas quando os com força ~ma e estava no thentro da rebelliiio 
alçnnçou, o que fez 't Não entrou inunediatamente a favor de José Pedro. · Fallo t.lessa official Lima, 
no engenho de Lages, parou, não em muita dia- cujas pretenções injustas e desregradas o Sr. 
tanc!a., esperando talvez que, não obstante de· ministro podia conhecer pela leitura quo fez do 
nuncias muito positivas contra o movimento de officio, e que recebeu a ·nomeação de coronel de 
Josê Pedro, e das mâs intenções manifestadas leRião quando . tambem chega v~ a demit1t1ão do 
por·· muitos Mtos, o • pudesile lilvar por meios ·· · infeliz major .losé Alves, que acaba de morro r ... 
suasorios, e que José Pedro, como tinha proprie· corn uma bala na boca combatendo os facclno· 
dadas; entrasse nos séus deveres, e deixasse de rasos. 
comprometter-se por outr(ls. Como que houve essa . Qllal não seria este des. gosto1 Sr. prtlsidetite, 
tlll qual oondesct~ndenoia da parte do chefe de quandn o pensamento dontiuadur, dlrector de 
policia e do governo. . · ta.es actos. é fazer ap pareoer ua minha provincia, 
· O Sr. Feij6, qua tinha batido Moraes, chegou réhabilit~r ull1 governo de · famllia 1 . (Apoiados.) 

n certa distancia, aoa.atellou-se, e participou para E entende o Sr. mini11tro do imperio, entende o 
a capital dà pi'oviMia: mas emquauto vão esses govern•) ue a ordtlm ublica nito corre .serlos 
o c1os. para ap1 u o e ro sz uma. sor~ por gos ept o que nno · pe as pessoas a quem 
preea, bate à autoridade, desbarata·· a força. do foi · tirado o pão, é pelos individuas quo os 

· governo, e glo~a-se .deste falto .d~,. . .ar.tnas L ~ ... .... . subatitllirão, e. são , os .mais frenetlcoa do.. partido 
Chegando .ao góverno partlcipaçoes destà raoto, Opposicioni.'lta, . COUll) seja o redactor de UmQ folha 

e entendendo elle que mais que tudo .devia anele, !!em calculo e habilici .• de para comprehender 
sustentar a dignidade e honra da. autoridade, os factns que hojt:l revolvem a Europa. iuteira, 
red~brou . de esforços, · despio·se dos meios de el11 os applaudio immediatamente i esse individuo 
acçao. ue t~nha .. na ca i~al, e mandou a foroa. foi um dos nome~dos pa.rn 11 secretaria do o• 

• i a q o o as as pessoas nomlla as ortlo os 
estâ o ponto em que n6s estamos. Jt\ se vê mais extrenuos, os mais freneticos guabh·ús, 
que Lima de Oaeté, ensoberbecido cotn o triumpbo, como h\ · se chamão . . 
fol para diante não jt\ eomo ·quem se defenda, Ora, todas estas circumstancias, a sarem ver-
mas como qüem sggrede, e bateu . ém detalhe dado iras, como affirmo ao governo. posso ser 
as. forças dó goverOD, de 20 e 30 homens, etc. tachado da exagerado qu~ndo di~o . que deploro 

E ' nestas oircamstancias quo toma conta das a. sorte . de minha provinoia 't E póde nestas 
rédeas dO gt>Verno o vice~presidente : e o que c1rcumsta ncias o governo oonservar·Se em tal 
fez elle em sltuaoão tão grave e delicada ? inacçiio que espere ainda . pelo vapor, e que . 
Arrastou, como disse,·· a dignidade do governo, voltem vnporàs ? O .i.ncendio não p érmltte esperar 
a alltoridade da lei nos pés de um homem que tanto. 
assim sé ostentava ufanoso de seu o rime li O . Sr. ministro do iuiperio para se considerar 
Mandou um parlamentar; o mais caracterisado que inhabilitado. de d~r Rs . infortnaQões que lhe pelll 
podia, mandou o comma.ndanta dns arm~s tratar sobre 1\ exu:~tencta desse plano, . disse que . no 
com essa caudilho li Aqui está a deputaQão dEI relatot•io do vice-presidente não se diz nada sobre 
Pernambuco ; tódos tivemos "artas escriptas de esse estado violento. Mas o nobre ministro devia 
dltleréntes pontos, que todas concordiio em que achar uma rnzão para o seu silencio, quando 
osts individuo para lá fôt·a com ordem do diR- por outra parte dirige convioios e insultos á 
persa r e desarmar as foroas legaes, e qu~ assim provincia int~lra. E' verdadu que o vice . presidente · 
fizera, ·tlctorlaildo esse partido, mettendo-se em dtz · que se tmha aobndo nR necessidade de fazer 
sua . casa, ligando~se com eUe. · algumas demissões, affirmando que .não exoederlito 

E, pergunto eu agora ao go'Verno, como encara de õ ou 6, entretanto qlle 5 ou 6 forllo os que 
elle esta facto? Não tet•â isto conaequencias, ftcáriio, e que tudu o muls foi gente nova. 
não roduzirá. m.n (jfft.lito t,arl'ivel sobre a ordem Port!lnto, o 'V~ua-1>resldanto não foi.· levado do 

da diante de urn homem que é ha muito tempo • de attenuar · o~ odios e rancores ; não : o vlca· 
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presidente e. mais indivíduos esperaviio, Sr. 
presidente, que appareceese no senado o. acto da 
annullo.ção das eleições do~ dolls senadores UOifi.\· 
mente Hleitos; . esperavão, contavão até com .à 

I. Ora., se ha. em Pernambuco essa odío enrai
s_adt) c~utra o domínio de uma. famil\a; esse ódio 

i .ttn,ha stdo muito augm~ntado por factos de uma 

l
l n.ntureza f3xtraordinaria, que não são desconba..o 

mdos ao . mundp ; e vllndo a pt·ovin~ia .abertas 
aR .port.as da ctdl\do para uotr.ar. José do . Rego, 
Oluc~ :ryt:axi!I'Io · e outr~s faccinorosns, quando a 

dissoluçüo da canüLra dos deputtldos.. . · 
. o sn. FERNANDES CUA.VE~: - ~ería uma: medida 

salutar. · · · · 
O SR. NuNES MAc.Hàno:.,.-••. tanto que já a chapa 

lá se tiRha publicado~ e então, Sr. presidooté, 
. gueria·se ter tudo preparndiJ páta esta grande 
batalha. E' esta a pura verdade. Senhores, se 
é precie;o que eu renuncie o ser homem publico, 
se ê preciso que eu renuncia á posição que possa 

. ter adquirido na socíedadl:l, estóu prompto para 
o fazer . Til'e·se·tne .a influencia, se quizerem, 
a· causa é da humauhlade, ê por ella unicamente 
que eu pugno, ·porque, repito, á . vista desbs 
cil'cumstancias, receio muito ver o sacrificio da 
minha província. · . 

Desde runitos annos, Sr. rninlstro1 existe na 
minha provincia um odio justo em sua natureza, 

re t\ .aver ão ue · a \"OVincla con· 
11agra ·a uma ~nomalia terrível, . a revoltante no 
seculo XIX. (apoiados) ; a essé ~overno . de familia. . 

. que á força se. quer introduztr . na minha pro· 
vincia. . · · 

ALGUNS SENHORES DB PERNAMBuco:- Não se ha 
de rehabilitar mais. · 

O SR. NuNES MAciU.:Do:.-Alguem, Sr. presidente, 
vai ·aventar estes planos nesta . cOrte, .ate ne!:ites 
bancos. Quando na minha pr<lvincia, por occasiiio 
das eleições, houve . uma dissançiio entre indi· 
viduos, todos se davão parabens fóra e dentro 
da.casa, dizendo- já nii.o existe, morreu o partido 
praieiro. ·. . · · · · · 
.... Os factos pratio11dos na minha provincia são 
ti\o extraoi'dinaflos, ameaçi\o tanto, forem tão de 
perto RS convicções da provlncJa, que eu qujzera . 
que a provinoia toda se unisse em massa. Lâ, 
senhores, .não existem as dissenções com qué 
se esperavo espeôular: não, . a provlncia o que 
não tolera é que â foron se rebablllte um domiuto 
impo&!livel de existir em face á J>hilosophlr. do 
seculo; a philósopbln ha de trlumphar sempre na 
minha provh:iola. · 

l\o 
ouvimos. 

O SR· NliNB:S MAOHAno:...:.:.-Eu dou ao Sr. deputado 
. por suspeito em oousas de ininha terra. 

O Sa. TAQus:a : -1VIas ni\o se dá por suspeito 
em causa propria 

O Sa. NuN~B MAcii.lno : - Vonhilo pleitear no 
11 . 

a todos para ~ornarmos a ..Parte que nos toca noa 
negoclos pubhQoa, mas nao com os lncendius de . 
Panellas, por~ue, repito - aditmte de nossas 
combinações, das nossas ambioões, ê .a lluma· 
nidade. 

Devo pois dizer ao Sr. ministro que, á vista 
dos factos <tue referi, niio é preCiso pensar multo 
sobre elles; são de tal natureza, tão salientes e 
proi\Unoiados, que não deixão a menor duvida. 
l?ois, senhores, ahi estl\ o clarão, vamos·lhe a 
fumaça, e é \)reciso esperar áindtl que o fógo 
chegue a nôa ? · ·· · .. · 

Entre os fMtos de que fallou o Sr. ministro, 
escapou-lhe um, e foi que, com a chagada do 
coronel Souza, retirando-se Bati'OB com o. .sua 
força, e encontrando varlos sooco.rros do governo, . 

. como armamento, etc;, se apoderou delle ; e sendo· . 
lho pedido pelo vice-presidente que entregasse 
esses objectoe, elle respondeu com esca.rneo, 
tnal\dando·lhe ambuhm. ch'is ta[vez paro. mandar 
nur~r aquelles indlvlduos que combatendo pela 
leRalldade tlnhão vhhlo feriaos da batalha ; mas 

· o armamento e H,OOO cartuxos ficou-se com 

provmeta tuda ontende que o ca:;o é de vida. ou 
morte, a não ba rnai~ questão politica, será pru· 
dente que o goveruo espere peln chegada do 
vapor? . · .. · 

Creio que os factos que tenho apresantudo ao 
governo são bastantes. pari\ ellé me tranquillisar, 
~an.do uma resp(Jsta um pouco lílais positiva ; 

. ll VISta destt:l!,J factos creio qUe hãO .ba ninguem 
quo não aventure o seu juizo de reprovação 
absoluta. · · 

.Eu quiz lêr La pouco a carta de um cidadão 
muito respeitava!. que não especula com as 
eveotualhlades políticas, rn:'ls eu tive medo que 
~tlguem visse o nome delle, e ett não quero colit-

. prometter o ui?U antigo; mas se o Sr. ministro 
I • 

zendo que. om cn;;a do Sr. Souza se prooedêra 
a tlin club, eetando o barão da Boa-Vista, o 
Sr. Nabuco e ôutros presentes, que nessa occa
afiio o Sr. Souza se resplvêra revolver a · pr.ovincla, . 
e que tll'a o Sr. N:abuco que, sentado 1\ mesa 
do vice-presidente, dictava. com tal precipitáção 
que nas portarh\s se demittia 11 quem não existia, 
e se nomettva para lugares que não bavla, sendo 
~ma dalln.s .participando que naquelle momento 
tmh!i. demttttdo todos os delegados e subdllleg~&dos. 

O Sn. PEatiRA. DA · Sn:.VA:_;Isto · é· incrivell 
· Apresente documentos que comprovem este~:~ factos. 

O Sa. NuNEs MA.Otuoo:-Não sabe o nobre 
deputado que tenho uma reputtLçào a perder, e 
que · ~fallo <leste .. lugar 'f (Estrondosos. a. poiados • .) . 
Não sabe que, tendo uma reptttaçilo a perdor, 
.niio avançarei faot11s qué n!o possiio ser pro· 
vados? (Nova ewplosllo de apoiaclo.r.) . 

0 SR• PBREIBÁ bA SILVA.:-0 nobre deputado 
pôde · ter sido Uludldo. · · . . 

O Sn. NVN~S MA.oHA.oo lê um" parte da oarta 
~m qll& se diz que a lnvorail.o falta pelo .Sr. Souza 

outr'ol'a o mesmo vloe·preGidante ••• 
·MuiTOs SENnoaEn-Ah l ah .l apoiado I 
0 SR. NUN.B8 MAORADO:-QuanaJo se tratar do 

vt>to de gra~aa,· eu ma explicarei melhor, e 
moatrarél qllo oslU) mesmo vloe·prosldenta disse 
que n11 ocoalihlo eut ue entrou na admlotatru llo 

e t)ua ntlo bavi~ paridade de altUnQilo. Para ae 
conhecer a razão, o esplrlto . que dlrlgio 1\ in· 
versão, peco ao Sr. mlnlstro que lêa a . relaçilo 
dos indlvlduos demlttldos, pan 'Vêr se a natu· 
reza . dos empregos uiio revela um desejo de 
vingançl\ de quem nasceu fid!ílgb, de quem, 
estando acostul'nado a dominar uma provlncla, . 
não se amoldava de bom grãdo a viver oomo · 
um plebêo ; de quem não podia vêr perdido esta 
dominio com esta facilidade, é por consaquencla 
qut~ria que houvesse de pRgar cnro a · provincia 
ql\e to'Ye o uobre sentimento de emancipar-se 
dassa anomalia. Oflereço pois l\ consideração do 
governo esta carta. . 

Agota vou lêr urna cart~ de um homem que 
não é nosso amigo. (Principia a lEir.) 

UM SR. bEPUTADOt-Niio é da praia? 
O Sa. NuNES MA.OnAno: -Está o nobre depu· 

tsclu só a dHwr-da praia, não é d!\ praia l--Não 
sabu a hlstot·ia 1lestas ·cousas? Um dlscipulo ds 
Jesus Oht·isto não o vendeu 't (Risa1as.) Que 
argumento é noutra as retlex.õe!l que tenho levado 
o · conhech:nento do governo esse dito .do nobre 
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ifel_lutRdo-nilo é rla praia? Sim, o Sr. Souza 

. TF!txei.ra foi da praia, maR foi um ju1las, e o 
facto o pt'ovou, porquo foi elll sabbado llw a\leluia 
qtumdo llpparACIJtt. · (Hilariclade pl'Olo11ga(l<l.) 

(Continila a lêr a . cartn, nn qtu\l ~e •tiz rpHl, 
contando $enim IIO\'Ili'ill'nttl annullad!ls as elfliçÕFJc: 
pua senador, jã so pteparfin pam enlmr o btn·ão 
da BoR·Vista e n.Sr. Souza ToJixf'it·a: qtle foi 
nomeado para coronel da legili.o um homem quo 
entretinha .criminnsa eorrespondl•ncilt com Josó 
Pt!dt'o, e que tinha st~o visto pM diversas pes~CIRS 
armandn e concitando gente J'larA. il· Pm seu 
fl•)ccon"o ; que as novf\s nomeaçõe~ recuhirno 
pt'incipahnente sobre baronista:~, o que tem .desgo-

. tado a muitos, mas que isto dAu um bnm re- . 
sultl'\do, e foi renascer a praia, e n:1o haver 
distincçiio entre praia nova e pràia velha.) . 

O governoj continua o oratJor, procure a im· 
pr€nsa de .ambos os partidos: elle mio desconb~ce 
a farça da imprensa. . . . 

Não. ~quero abusar da beulgdll.de da cnmnra, 
. 1 I I . 

vaçiio; e peço a queni · se tem dado ao trabalho 
de publicar o resumo dos ilossos tlebat(\s qne 
supptima, se fór pteêiso, tudn quanto acabo de 

. ex.Pór,. mas publique 1) que agl!ra vou dizer; 
(Stgnae.s de attençtlo.) . 

Disse o vice-presidénte i\o sau relatorio que 
tinha feito aqitellas demissões pela necessidude. 
de. retirnr da influencia publicn empregados cri
mmosos e prevaricadores. Repilló, Sr. president11, 
com toda a cons.ciencia il com toda a força esta 
nffronta (apoiados) que . fpz esse homem inconsi~ 
de1·ado, esse judas, quando, pllra desenvolvimentu 
de seu plnnõ, o procurou lan.;ar na face tle um 
partido legitimo, ua pbrase do Sr. ministro do 

..imperic>, vorquA pelos . mA.Ios .le.giLimos .o consti· 
tucionat>s, pelo melo dll opinliio tem conquistado 
a. posição que o•~cupa (op11iados). poslçiiCl, 81'. pre
stdente, (JU!l · ha de occupar, uào obstnntll ·o 
trucidam enio potqUP. passou. (Apoiados.) A opiniRo 
nlio morre. Experimenleinos, vttmos ll esse campo 
legitimo, ondtJ · quem vt>ncc Ró ti.>m diraiLo lie 
govet·uar. Nós temos obtido multas victorias destns, 
·.mns o ~>ce ticlsnto dos · nosRO!I advE~rsnrio!l ê in· . 

· Pernamhuon, 8 fllri\o l'eeleitoa os m~>Éunos ctwdi· 
datos com ainda maior numero de voto~. Ct111Stan.· 
telílPntH o partido dà J,Jrala it>anda parli esta casa 
seu~ lt>gitlruoa representnntes • . ' . 

0 Stl. PEREIRA DA. SILVA: ~s a bó Deus cotno o 
aenhures vieriio. aqui. · · · . , 

O Sn. AnauoA.:-Nóa nilo somos de ntados 
eR tmos, 
O Sn. NuN~li MAoHAno: -Saibiio o~ nobres de

l'Utados que degd~ que tenho . us11 dê razão, e 
R ppareço em publico, não sube ainda com meus 
amig,>s recorrer a. i>Sses maios que a moral re· 
prova. · 

RHpillo pois, Sr. preside nte, esst\ inju1·ia irro· 
gada com tanta ousatlhl e exagtwação a uma 
m~~~~ i ntelra de !ndividuos .que symbolisiio a 
opm_tao. de · Um par~1do. Utn ptu·tido que com tanto 
!lact'tfielO~ a despetto de utna 1·esistencia tt>n'ivel, 
procuroll realisar os seus princípios •ie ordem, 
de mornl e de justiQ~J, certamente nã o mer'IIOH 
Insultos desta ordem. RepiUo pois do meu partido 
esses conviciofl, essas iujul'ias1 · esse estigtlla que 
certamente pertence a outro. que não ao weu 
lado. 

!J:':O . uma parte 111e satisfez a resposta do Sr. 
mmtstro i mas . devo dizer que nesse relatorio, 
uessa ft·audulage dPsstJ vias-presidente vllm algumas 
lJal!lvro.s que quasi se assemelhiio ao pragramma 

.. pohtlco do governo--justiça é tolel'lutela-a da'} Ui 
nasceu a f:lURpt>lta de oompt•omettlmento do guverilo. 
Devo mais ~Izar ao Sr. min18tro que se deu na 

do govf!rno se l:o vravão portarias com ante-data 
qne · ~>riio depois assignad·ts. pelo vice-presidente • 
V. Ex. pedirá explicações deste facto que tt·ago 
na h-ibunn, porque me custa.· a crer que, bem· 
qnfl a .iHlcrt>taria ·fosse · preenchida com homens 
como acabo de ·dize•·, essa gente ousasse tanto. 

Daqui, Sr. ministro, nasceriio t>stas suspeitas 
qn"' ti v e a franqueza· de manifestar . Quando o 
governo entendia qufl {ltferAcia. ao Brazil urna 
política novu, mas não tiniu~ d!~dO aiada pasSo 
nenh11111 pnra rP.I\lisar. os sous df!sejos, viuha de 
Pernninbuco esta grande amostra. Isto é nm pouco 
o" rm'w Rgourn, 1'1 só a 41ist•mcia e ó tRmpo Á que 
procltm\õ h~zfir acr•!dltar que o governo é estranho 
R isto, e ·qna ·flll"' procurará reallsRr essAs . prin
ciphls quo ninguem contt~sta,. o que aliás sfio 
C· mmnn~ a todoso<: governo~. Cumpre qu~:~ o governo 
b"i'' por Retos m.-..njfAstoJ a sua. opinião liebaixo 
Oti llypolhéRA qtte os fat:tos se derli.O como au os 
to' oiiJ., relatado, Hfi!II1Ç'II1dO·OS COill R miJiha }l{lnra, 
a! 'o\tl I IH U tl tÜ ttell 
q tte qul\ttdo o governo se apresenta perante as 
cnmRras, .e loolnvh como por parte do inf~rno se 
apresenta . nin tlesmentidu desta ordem, elle tàm 
ueces!iidade da alguma dAclaraçiio mais expltcita • 

Ontra circumstancia : ni'ío ar.ha. V.· Ex~ que 
al~uem póde · r':'lparar lltu que nestó . ófficio QU6 
nus len. ni\o foR~em dadas instrticções ao novo 
presidente ? Eu niio faço tí.ma · actüisaçilo neste 
momento ; stli qnA o govArno ntio cuida só lfe 
uma cousu, mas assim como e\\ faço meu juizo, 
pótte alguem mais fazel·o ; H tsto pMe p1·ejudicar, 
O governo deve procurar qüe Sr:l U!uh" delle um 
juizo exacto, · nma . opiniiin verdadeirA, · porque ê 
só assim tlue ser!\ uma realidade o systema que 
uos rege. Eu tendo que o governo não p.;.ódo marchar 
dos~<mbaraçl\do sem Ir com a ophuao. ·· 

Sr. pt·esidenta, SA eu . fnltél âs convenlenclas;
a camar11, tomãtuio em cousictaraçilo a ~ravidude 
da mi.nha p.,siçfln. tert\ 1\ hnndcde de me relevar~ 

O Sn. PRESIDENTE :-Tt!m a palavra o Sr. mlnls· 
. tro tto j uHtioa. · 

O Sa. 'fAQTJES :-Pato â palavra. 
Sr. Vl.c.nta. B\lon.o m&tns t'O a JUS· 

tiça); r~Rponde no Sr. Nunes Machado. 
Sentimos l'lllo poder reproduzir o dlscura()âe S. Ex. 

que ff.lla. Cllm Vt'Z ti\o baixu que não OUVimrHI · aà 
HUns palnvratl •. · S. Ex. mostra pela lelturl\ cta 
varl•ls nftloloe que o governo ni\o podia ter noticia 
do plano revoluclonario ~t<>nunclado pelo Sr. Nunes 

' . ~ ' o ( ' 8 

offiolaudo {•m F'flverelro pRstn\do ao governo, de· 
ohirttva. que nlgtttnas desordens octlórritlas em 
vurinli pontos da provinoia não paREiaviio de crimes 
plutilmlat·es, e nl\o · tinbão. cOr alguma polltlcá. 
~. ~x . uthnira·se da que na uutQridades de Per· 
narnbuoo, conhecendo ba tauto tampo a uxis~éncJa 
daaseR planos, ocotlltassem ao governo informllQÕ~a 
de tanta magnitude. . 

A discussilo ftca adiada pela hora. 
O Sn. Pan:SJDEN'rn: · dt\ para ordem · do dia, ás 

onze horas, a!,; iuttil'pella~ões sobre os negocias 
de Permunbuco, e depois, a mE~smB mataria que 
vinha para hoje. · 

Levanta-se a sesE!ii.o âs duas horas e meia. 
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SessAo em t ':r· de Mu.lo 

PRESIDENOIA DO SR., MUNiz BA.nRii'.'l'(1, lo SECRETARIO 

SUMMA.R,IO. -ExpediHnte. -Orllem do dia.-.Eleições 
do Maranhlfo; Emendas do S1·. Wanderley.· 
Votaçllo. -Inrerpellações sob1·e ós negocias de 
.Pernumbuco. Discursos d~s Srs .. Taques, N_unes 
Machado, Ferraz, Gonçalves Martins, Vieira 
T<?sta. Debate caloroso. 

A's 10 horas e 40 minutos da ml:lnhà abril: se 
a sessão, lê·se e approva·tte a acta da .antece.:. 
dente. · 

KXPitDU:MTE 

Um officio do Sr. Manoel Ff'lizardn de Souza 
e Mello, participando que l:) , M. o ImperRdor, 
pot· decreto da datll . de ·14 do correutt~ o uomeám · 
.... , . . . . . .. . 

di~curso, apezar de ser pàra .isto convidado. pelo 
redactor, po.r estar muito {utigado. 

O Sn. l'&REIRA DA. ·SILVA (pela ordem} obt:~et·va 
que· no mesmo . discurso do ~:ir; ·Nunes Machado, 
veru, um aparte que elle n.ã? ~mvio, e que até . 
ljuvtda. que fosse dado ( dlrtg&ndo·se para o 
Sr. A1·ruda). O orador dttseja saber se foi dado. 
o apal'ta para dli.r·lhe ~m tempo uma resposta 
plena. .. · .. · 

O ::>R. Aaauva.:-Nào tenho de dar satisfação ao 
· Sr. d6putádo. 

O ~a. TlTÃRA lendo o Jornal do Commercio de 
hojtl . v.io na pa.-te do expediente o t;xtracto de um 
officio do Sr. ministro do imperio dirigido á· casa, 
participando que na data de 1:::1 do corrente se 
expPdiri\o R.Visos nos prtlsirlonte:~ · das p1;ovincias · 
.de Pernati1buco, Bat.i•~ e Alugôall o1andando pro 
l~eder á t~leição primaria em varias freguezias con-
forme fôra solicitado por esta camara. Julga que 
nisto ha ineXI\ctidào. or ue a rtls eito das Ala õas 

t.los negoeios du gutJrra.--:Ficà :a camara inteirada. não s·e annullou co lllgiú a gum ; man ou-se um-
. O.utro do Sr. mini.;.tro do império, communi- camellttl exigir as Rt•tas das eleições po.rocltiaes• 
cando que na dat!A de 13 do corrt>nte expedir'' Munda-t~a consultar a secretaria~ 
ordem ao presidente da província de Minas Geraes · · 
para proceder a nova~. t)leições primarias nas o Sn. Pall:siDl:o!N'.rli::-08 Srli. secretarias eucar-
fregueziBtl do Oôraçiio de Jt~slis, Barra do Rio das reg:ulo!:i da redacçiio d~t ucta reulamão a nomeação 
Velhati, Ourm:o do Campestre e Slluto Antonio do de uiu tnembro para tl tileiH, para subst.ituir a 
Amparo ; bilm como para serem enviDdas as netas minha It~.lta, e por isto ptopouho o Sr. deputado 
dll!'l ass;:,mblàa:~ parochiaes e a do cullegio do Graciallo, 1.1e a camara o permitté. · · 
Patrocinio.--Fica ll curuara inteirada. . . . o Sa. GRA.CIANO toma conta . do. lugar de 4o se~ 

Outro do m.esmo tninistro, ramettendo o ot'ficio cretariu. · ·. 
do. prei:lldente da provincia da Bahia acompnnhado Havendo faltl\ de urn membro da 1• commissão 
da planta e orçamento da· obra necessaria para de orçt\mento, p(Jr ter perdido o seu lug••r de 
a segurança dK nwntnuba; · l!Obrnllceira 1\ cid,1de · deputado o Sr. Antão, pot· ser nom.eado ministro 
baixa da .Buhia.-A' segunda commisado do orça· da marinha, o Sr~ presidente uornéa, pata prtJtin· 
nu'nto. ·· · · · .· · cber esta fulta, o Sr~ deputnd.oO<~rrào. · .· · · 

OUtro do Sr. ministrou~ j ustlça, truusmittindo, 
·conforme lhe foi exigido por esta camara, um ELKiQÕ1Ú1 .Do MARANHÃO 
mnppll de touns os dust~mbargadores, juiztls de 
direito ca·imlnnes e do ctvt,l, juizes munici paes e . OoutitiúR a disuussiio dn parecAr dl\ oommissào 
de orpãos, prolllllt•Jres publieo11, juizes dos feitos de poderes sobre as oleiçÕtM do MQranbno. 
da lazcmlu e cheftls do. policia, com ducliLraçõeit 0 Su .. , •• AND.h:RLEY uiaud .. ti. metta. as .lloguintell 
tios ordenadus e ~raliUcaçõtts que ventem : a .. 
excepç1\u dos ordeoadoB que vllnc••In <?S .juiz~s doB ~rueudu.s, que são upulatluti e snj~iLas à tlithlU&&Lio 

fazen.l u .-A q ueut (!'l.~- ~ ... r&_Q\US.iCi\'> . ... --· _ . . . ·- . __ __ _ :Kmenlla.substitu.t.iva á .1Lcouohlsllo do~ plltllotlr s. 
Outro do 8~. ministro do imporlo, rtlmelteudl• 11 .Lo Que &e(i!jchu·ou.a uullatl :;8 elol••õeti .prlmal'lus · 

a consulta do. t:onselho t.le estlld•l, subrf1 o officio " 
do pril!:!ldtmte lia pruvlnclu do Rio da Juuoit·o, . il .du proviucia do MtuRuhiw, uttwt:hültltl•&e proct~dtir 
:at<pt~ito da iutelhneitCltl do tu.·t. 421 da' lei de a novút~, fllilus com a libau·duJu C! regulu.rldudo 

1 · õ t• d ,.. t l:lXigldutl . pelas leit!. . · 
"elç es. ue }., e Ago& o de 1::110.-A' couunlssllo . lC .8t~ nüo plll:!t~ar cltlt•\ auwudil, prupoubo na 

. da cunstituiçilo . Begulntüs uduttJvatl: 

dus aclttH dtl~ eleiçõe~t pri~llda. ~ .11 .. tjUU se pro· cr •• a ounc usl o o pureccl' a co. tu ' AI o q 
d 

1 
nuuuUu. us ahlições dud pKl'ucllias do Brejo '' 

.cu eu u. timamenttf uuN frt>gutJ~Illt~ dl-\ cidade do Vtüutu&, nccrtlscentu-se-a d&t~llorochia~ de s. Josó 
Puracu.lu a tio l:>D.ntn Auna dos All'~re,., ucom· dol:l Iudlos, ll .· PLLçó 11\t Lüi:ilÍIU'Es a collegio da 
IJUllhaLhts do .olllclo dt• vlco•preslthlllto tle !\[más CllplttLI, 1 , 11r lel'um funocluriut..lo uu rvrmaçuo das 
Gl'raes.-A' commissiio tia constltuiono. ~" i d ,.,r i 

.. Outro do mesmo ministro, remAttuLido a Ci)nsultu lllCSúS as mesmas l>t!II!!Oâ~t; da tJllroilb 1\ ê ~uenr 111, 
do couselho da estado sobre 0 olilcio do pr~sideule Vianna, Hnpicudt, . por. tllr havi~o lnlel'Ve.n9llo de 
du pruvincitL Lle Suntu UtJ.thl\l'hul, relativamente forl)U, etc., .Ull Ooroatà, du oollagw de Oa:uus. 
á iutelligouciu. llue tu\quellll provinma l:iO dtJu << A' !:la conclUdào, em que se lJH\Udn · proceder 
quunlo aos elt•itoras que davlii.o formar f\~ jllutus com todo o rigor· tit\ · lei coutt·u os utitot·e.,;, otc., 
parocluaes.-A.' oommis~:~lio dt:l constituiçl'h• . · uccrtlsceute·ae- e bllm nssim coutriL Od autores 

Rumette-se : th's vtoluucias commeLLidas em Ouxias contra a 
A'côrllmistiã.o tia U\U.rinhn e gllerrn () rertuol'iuleutu pi!!:!HÜ!\ do Dr. juiz do rHreito, ano .Mearim, Itapi-

cJo .Francisco ,ronquim Machado FreirtJ, pccJilado cttrü. coutm os votuuttJS e nuto1 idaues . 
a . seu favor a tlle.cepçüo d 11 lo i do lo de Dezembro 11 E· pOl' ultiUlo, que se remetta 1\0 governo o. 
da 18!1. · · representi\Çl1o que foi pl'e::~uute ú ustu cnmarll 

A' ·conmlis:-~ii.o ue ÍàZillllla, o req~wtimeuto Üll contra a eloiçrio tli\ uita pt'oviucita, rocouunendumlo· 
nlarechal A11tero Josâ b'~t'l'eira de Brito, pediüdo Htl•lhe i<tue tlllltHltl procedor coutru quem .de dil:ei~o 
o pagamento dti 20:2H4H, reaultauo das tHmteuçns fór peh\1:1 viohu.;õos das leis (!lltl ntlllus sii.o dentm-
qne 1\lUI\hQllU cuntra 1\. fuzunlill uacivnal. . 'oil&daa.- Wandtll"ltly. )) . . 

Nt\u hn mnt.~ expetli~:~nte. D.muo- sa por discutidR a mt\ledn, proceLil; ·stl i\ 
. O Sn. NuNtts MAouAtio (ptJ/t' ort~tlm) decllu'll qt\e votllçtio. 

o~OiliJI\ralo ulguluus lut~xaulldõas ou troo1U1 do uouwt1 O Su. ~VANOKt\LI!lY (pelrl Ol'Útl~):-Sr. 
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. A votaç.iio nominal . rejeitada, votaildô a favor 
84 senhores, e contra 36. . . _ 

presidente é. ne(lessario avaliar primeiro se essas 
demissões forão . dRdas a . empregados que não 
merécião a conservação dos. seus empregos, a se 
os. nomeados tinhão as condições .necessarias par.a · .. 
bem servir : a constituição do estado que proclama 

· .. · · - , . . s agura 

Procede-se é. votaç.ão, o parecor da commrssao · 
·é u rovado em todas · as mais artes, sendo re-

que elles serão chamados para us empregos pu• 
blicos, . ~a .razão do seu merecimento, de s~as 
virtudes o da sua capacidade, não podia ter. em 

. · · · - se . da cidadiios fosse 

lNTERPEloLAÇÕ&S SOBRE às NEOOCIOS DE PEttNAldBUCO 

.inteiramente e:s.cluida por pertencer a um .ou a 
outro partido. · . . . · .· . . . . . 

Não acha . que no relatorio do vtce-prestdenta 
haja um ·. estigma lançado sobre todo . o partido a 
que p.ertence o Sr. Nune.s Machado: no seu rala· . 
torio o vice-presidente d1sse qu~ demittio alguns 
empregados por corruptos, e outros por prevarica• 
dores ; o que cumpria provar é que esses motivos 
são ·rantastlcos. · · 

O orador résponde á parte do discurso . do. Sr; 
Nunes Machàdo em que, para mostrar que havia 

· · · . onspiração, tro.u.xe primeira-
mente os acontecimentos · apparecidos no ~nno 

_passado nas . Alagóas ; · seguJ}do, os acontecimentotl 
da · Esc~da; e terceiro,, grande numero d~ copias 

t ' - • 
ques. . . . . . A este respeito observa que o Sr. Nunes ach~do 

Ent.riio na sala e toiuão assento ·nos . lu..,ares · . não explicou Côino havi_ào c~~gado ás suas maos 
~ essas cópins, nem como bavu1o chegado âs . suas 

___ _.:.co::,m~p:;e;te;n:..:t~e~s ;t:;•>;d;-os~o~s~m~o~m~b;r~os:;;.;d~o~m;;=\-:;n~is~t;-e.:..:r\-,;oJ..w~t-~· ~· ~~· as s11rtas, suppóndt) que ·elle não · tem um 
r. nques JU ga tn}UStll que o Sr. Nunes . sabh1ete negro, ilo qual se tirem cópias lia cor· 

. MaelÚ1do o désse por euspeito Am negocias de respondencia particular, que é garantida pela 
sua terra, perque, se . algum motivo bouves.se constltuioilo e~ por todas as leis do palz ; ~acre-
para isto, tambem, e com xnafor razão se dari~ dita que se. não fosse o estado de agitaçao em 
elle · a respeito do autor das interpellaçõe~ ; .mas que o . nobre deputado se achava, não ter~a 

·• nenbum :de nós,- diz ·o ora4or, é. suspeito nas apresl]ntado certas cartas . . ~actos. ba que fallao 
discussões nesta casa como representAnte da nação. bem alto . contra ·as .accusaçoes que se. flzerão . a 

. (.Apoiado.1.) ·Acha que o nolire deputado por Per-. diversos cidadilos dlstlnctos da pruvincja dA Per· . 
· narnbucú, trata,,do do estado daquella provincla, nambuco : consulto~se a histo.ria dos ultfmos 

. quer em relação aos acontecimentos rlà Escada, . anilos; o q.ue se tem dito na tribuna e pela 
· ()Uer em relação àa ~Udf,\OÇQS . fei~as no VASB\lal . imprens,t, .e reconbecer:Se·ha (lU~ nado. se tem de 

till adminlslraçilo priWtnclal pelo vtce-pres1dent(\, 

• • - . , I CIIO. 
põderln ter trnzldo perante a caniara; e · levado 
ao conb!lclmonto do governo estEla receios que tem 
pela ordem puhllca, sem fazer aggre~são tão acet·ba 
contr~ alguns cidadãos, daq'!t~ll~ . provincia~ E' 
induztdo a enlrar nas d1suussoes qua dizem res· 
peito a tl~rnan\l>uco, não ~6 pelas rlllações intimne 
li\lo tlln\ com algumas pessoas na.queHa pruvincia . 
onda Asteve algum tt1mpo~ e onde fez o ~eu tiro-

. clnio na carretra publicn, com<> porque havendo 
naq:.~alla provincla diversos pMtidos que têm 
plAiteiado. entre si a infiucm•.ià po\itica, npenas 
UIU llH acha rt~presentado tlilsta catnara ; o outro 
foi ex.ctuido des~ll tribuna ha alguns annos, o 
que não é da indole do ~:~ystema representativo, 
que exige qu~- todos os pflrtidos, que todos. os 
interes1:1ea seJao rtJpresentlldos rio . ptlrlnmento 
(apoiados), porque da contradicção das divorsas 
opiniões é que lle p6de conseguir à conciliação de 
todos os iuteresses. · 

buco. · - . · · · . · 
· · O <lrador sustenta esta sua asserção oom mais 
alguns argumentos; . e com a leiturA de um Qrtlgo 

---a-e-u- . . --

Niio dis ut.a a lo itimidad . . 
deputados por ot;Dilmbuco, mas entende quo isto 
não exclue a legitimidade dos interesstll' que têm 
tlc11do fót'a da . ca1:1a. Julga quo . Rabia.mentb obra. 
aquelle que procuro. dar o Ollllllr deflenvolvinumto 
" todas as opiniõus lt:Jgitimns, aquelle que priloura 
reapllitar todos os iiHtltesaes legltimos do paiz, o 
guo tendo o f(overno proolnmado que a HUa po· 
l1tica é a da justica u da tolt~rauola, devem todos 
OI! plll'tldos · esl>Arnr um · tratilmento igual du parte 
do govamo, e que sendo a~sim uada se p6uo dizer 

co?tselho deolarn que QOnhuma ordem expedto o 
governo l'iltt\ . à conservação desse~ dous Srs. 
depututlos uos empregos que oocupavao . 

1 sobre a. admhtlstração do vico·proslctente do Per · 
nnmbuco. . · 

,Para · se avaliar '? proc~dlmento desse vice· 

o Sr. ·Nunes 1.\'.luobn.do cotrieca por de
clnrlll' que val satisfazer t\ . tlltlma pergul'tll. diri · 
gida . o.o governo pelo Mbl'o deputado que o 
pr ... aedôra. E' suu opinião que, bllm que o em
progudo publico quo .· ti deputado uno se póde 
conservar no exerci oi o de .seu lugar dur~nte _a 
legislatura, todavia. na q~alldade da 01dadao 
ninguem pôde forçal-o a v1r · tomar nssento na 
co.mara .. uem estranhar a sua falta, quando a 
$ElBIIÕ.() 'ainda ~stá em principio. E demais, quem 
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sabe se o patriotismo dos dignos pernambtlCRnos a 
quem !!e allude não os tem feito demorar om 
sua provincia pnra aHI continuarem a .prestar· 
lhe qunntos serviços ella pos:>a exigir dellen? 

Diz o nobre deputado, fugindo de . pus~tr 011 
factos, e nll impossibilidade de bem apreciai-os, 
trouxe a questão para b restricto campo 1!0 dl
reitr>,. quandtl aliás o que elle orRdOI' L1we em 
vista~foi não qualificar esses factos j urldlcarnonto : 
mas fazér conhecer ao governo 'ltml\ olroumlltnncla, 

. e é que dE~sde o tnemor•t.vel2 de Fovol'olro d!l 4!, 
aqi.Ielles . que tinhiio .adquil'ido o habito elo ml\ndo, 

· que julg11vão ter recebid<). como . herança de seus 
maiores o . direito de goveruat• uma .· provi nela, 
amargurados de verem desprezados, seu~ falsos 
titulaR · procuraviio pol' todos os mo1os dJ!Jlcullar· 
a readsaçào das idêas quo haviiio trtumpha~o 
nessa ,;poca. P~~e que so att(:nda ao proced~ · 
n\ento dli. oppmnçao rlesde que o poder lhe fugm 
das mãos, porque desta exllme se conhecer(\ que 
havia o pensamento A •• desej~ de oppOt· nrn· 

reiro realise os seu!l empenhos, .· . que paro este 
fim 1 dos meios permittidos pola · conatltuiQã~>, 
chegou-se áquelles qutJ as leis condemuiio. 

J,embra f]UO desdi'! que entrou em exerulolo ó 
delegado do gabinete de 2 de Fevel'olro om 
l?ernambuco, a resist.eociu a seus aotos fn1 sempre 
em nugmento, jà pela impt·ensa, jt\ em todus 011 · 
lttgntHs ouue os opposionistas~ ~p.pareciüo. Se ao 
pesar b(!m o que llntão se dJZUl, vêr-ao-h" que 
ellfl orador tem razão. quando conclue que havia 
o pensamento, se não de uroa · commooAo, ao 
menos de estorvar a rnnrcbll da admlnlstraçilo. 
Ao · seu euid'ar, não e po!.-1~\vel escroveNle · com 
mtti\! desabrim&nto, resistir t desobartecor 6. au. 
toridade . com ·mais . de~curo. A prova ot~tt\ nos 
papeis d11 époc,,, Nesse mesmo Lidauor, eltãdo 
pelo nobre tltlputado o &r. Taques, uan.ae da 

· linguagem . hortivf11, da mais antm:hicn qué . teni 
chegl\do ao conbecimenttl d(IUo orador : a im · 
prensa, écbo dn opposiçiin, escrevia com tnl tn · 
soleuciiL QUf'. abastardando está sublime tnstl
tuição, dfl~acredilava aos individuas que della 
UFnvão, :pois . Mrvia p~ra prégar o · n11nsslnato, 
ro~\am~ndo 11e o -resldenle devia snr 6'3 uarle· 

Ja o, e seus ·uúlliloú>i:f··-pregl\ liS ·em· postes em . 
dh·orsos poutos da provincin. · 
· Ainda . lloHtem . teve o orador em miios uma 

folha, G1·and'J Tempestade, quo só o lnforno poüia· 
produzit·. e que sendo publicada om C>llOtHllilo em· 
quo e~;tavilo Hffandidos os caprichos àa provlncla 
pnln injusto · pror.eder do senudo, devia de exi\
cerbar · os animoa, principnimente havendo a 
1mpru enc1a u m ic1ar Ul-loc . a (10 to e~tlO· 
nl..lucidoa no pniz, o de reuniõe~ ·populnres. Si\o 
sabidliS OS pl'ocónceitos que ha Antro 110!1 1 O ~Hll\ 
folhá otn taes.circnmslancias tinha n inquulifionvel 
ilnprudel')ci,a de dirigir- ~e aos brazileir01; adoptlvos · 
par11 cunvtdul-os a que se r~unlssem ao partldo 
delln, nfi~t~tçnndo·lhra que umn só gotta do tlllngne 
dllllo~ se1·in vingndó coDl a morte de dez bmzi· 
leiros . Oiltos. · · 

O oradot· ont1·a nn al\a1yse de a\guns topicos de 
lliseut·sos pr01iuncindos na eamara é no senado. 
Em so~são de H do Setembro do nono passado 
disso-se na cnnu\r:'l :·· u Se desgraçRdamente acun· 
.<1 tecllt' o que l'tieeio, os pet' !lambuonnos j!\ ostão 
<< justicttdos : entiio invocarei eni RIIU fuvor a 
« protecçào dos nobt·e~ tiflputndos do 1Vliu11s a 
11 S. Pat<lo, solicitnrei o au"-ilio, o soccnrro do · 
« nobre dnputntlo que fu\lou hontem em ultimo 
(( ll..lgl\1', curto de quotodoa qualificnrâõo pt·océdi· 
« munto do!-! pot'namblie~uog como um. movi monto 
tl gcnoroso, pol'que sem d nvidl\ t\ eleição ca· 
ti pl'ichosa dos dous souadore~ , impol'tu, i.ltua pet·· 
.« segui~iio o tüio soi ao um nviltan.touto . 11 

N'n SE!nado o St·. visconde dll Oliudã fJrri sllssiio . . 

.·esses movimentos em Pernantbueo, 

':fOI\t.O 1 

A. provincia «os descendentes daqu~lles que sou· 
« 6erão resistir ao rei;pnra melhor servir aorat, 
(( saberâõ ··resistir aos · ministros. pal'8. melhor 
ct Alltvir ao impera\iol'. )) . . · · ·· · 

Estas palavras forão ditas por um nobré senador 
sem pré tão ·.calmo, tão manso, sernprs tão cbloro• 
formisado no meio dos mais vltaes interesses do 

. paiz.l I · . • . . . · 
Nota quo o nobre deputado, o Sr. Taques, não 

conseguio destruir o q·uo eU e orador teve em vista, 
e que foi prova ao gonrno qne os aconteeimnntos 
do Lages nãosão factos isolados, mas simJigados 

. a um plano geral: e julga sem nenhum valor a 
observação apresentada, 1!e que niio era natural 
semelhante procedimento em quem sempre havia 
dado prova~:~ dé modoraçiio, poi!l muitas vezes o 
chefe de um partido tem traçado suas ordens, e 
os oxecutores de !las , por ardentes,. viio muito 
àdiautQ, fnzem com quando apenas se lhA ordenou 
dez, mas Mm por isso debtão de estar ligados nos 
planos de seus . d~cfes. · · 

qué niótlv.os ex.tstem pará quf! elle tenha sérias 
apprebcnsões sobre o .estado de Pernambuco, e 
conclue pedindo licença para retirar as suas. inter. 
pellaçõee. · . 
. ALGUNS SENUOREB dizem que esta· rolirnda niio 
é perm!ttida pelo l'egimento. · 

O Sn. PRE!IIPENTE observa ao Sr. Nun&s Ma
chado que, não obtante o regimento da cau 
Jgualar a discussão das interpellações a. dos 

· requerimentos. niio podem ollas ser equiparàdu 
quanto ao resultado da. discussii.o, . porqu~ sohre 
.QS requerimentos votl\-se, e sobre as inlerpeHa
ções uno hii votação. Entretanto consultará. a 
.cusa. 
. O Sr; Ferraz . decli.\rã· fie eontta O expediente 

do consultar a cas!t, mostrando que nada . é peior 
do qúe alterar assim contií1uarnente o regimento 

. por votações que podem ser nte contradiotori~s, 
e cujll result1\do será condemnar. ao silencio unta 
porção de de(mtli.dos que tiverem a pnlavra. 

o Sr. Nuno.s ~achado deixa inteiramente 
e.o ~rit~r~o do . S_r. pre_sldento o. permittir .óu niio 

deputado pe ô aran 1\0. m roc UZl o com ns 
fl)nnalidu.des do cosLume, presta jut·amen lo e toma 
assento. . . . ·· 

Io~ê·se o patecet• da cotnmissão de poderes sobre 
o diploma dó Sr. Sorra, sup~;~lenttl _pelo Marnuhii~l; 
Approv{\do o parecer ~llm dtscussno, .o Sr. prest· 
donto declRl'B . o Sr. Surta deputado snpplente 

·pelo Márauhão. Annunuiando·se esta.t' ua sala 
mnnediata, é .recebido, presto. juramento e toma · 
assento. 

Oontinúa a discussão. 
O Sn. 'fl'fÁRA. ui\o d~sejaudo an1pliar o pro~ 

gresso da tHscussuo, ceue a pa\nvr~ para que fa\~~ 
o St·. Fetraz, rosorvando·ae o dneit_o da pedtr 
depois a palavra de 110Vo se lhe convun. 

o sr. :F'orrl\.z ent•indé qwi a dtsou~silo ho~e 
niio tem ·marchado uo torrollo em que devta 
mnrchiu' , consirlel'a•a lltosmo ·hoje um pouco 
elilorosa,' não só porqlte revelnções se flzerão1 mas 
ain!i,\ . porque apparecem faat<?S que devendo ser 
prova.dvs, ou. contéstados, nmgnem na cama r a 
estã lwbilitado pura o faZP.r. Parecia pois dtve.r 
ceder dn pahwm1 tanto muis quant·o não est& 

' ' · e n 
suas pala-vras sejilo acreditadaa conio documentos, 

1~ 
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. Por . outra pnrto _acanha-se . de entr.nr nes!a plann prev.llncer, faremos com qull estes canaséos 
disctissiio, porque niio é filho 'le Pernambuco, e dilsappnreção da · snciedad(). >> Mas, senhores,. é · 
época · houve em quo . os dep:ltadns f'Or. a.quella .. prectso qno se encarem •lS negncios · como elles 
provincia negavão nos de outras provut~lllB o stio. Um partido que .está dtlbnixCl, um partido 

. direito de intrometter·so niio só nos m•goc.ws .de . que tqm ~ido Hacrificarl . pP.rseguido, ou ahlda 
Pernambuco, mns 1iindn ·uos de qunlquer oulru hutawns nrnhi<'.iOHQS t.iP.rt!3• · ~ntes a :esse partido; · 
provi ncia. A esta coudiç~p poréut declara: tub quan tln não podem subi r; dl3 ordinurio 11\t'lção 

· snbmetter-se, porque consadera. quo. n clltnlll'l\ dos ruãü rlostns .il ••Utros roeursos. Qttàm .ignora que 
daput;tdos nà1) é um concurso. de pntencias. Jnt•li· as folhas que pertertciiio ao pRrtido do nobr~ do-
.ramente independentes, mas s1m uma n\\lnmo do pntad.o, muitas. V\IZ~s ti7.Ht·âo • ameaças? E p~de· 
representai. .es da nação. DP.sdc o tnomentn em s1• dtZtlt' p•>r I~S·). qua hnvlll. plànu? De certo 
que elle .foi eleito pela Bahia; prestou juramento, e qu~ niiu: era a f'Xplosão th um ou. l1Utro. escriptor 
totitou assento na ca:;a, filll>ll sendo dt!pUttHlo do que vivia mugondu por :tqtiillo a que chamava · 
:Srazil inteiro. t!;' est:l a doutri•au qtt•J se · acha -J.IHS»guiçiio. . . 
sànccionada nà . nossa lei . fnnd•tmP.nbtl, e qu~ Accr ••sce quo o~ dl)cumentos Apl'eaentndos. 
ainda loUl · a seu· favor o pensnment·.> du grRttlltl · p:isto nl\o pu:~!!ilo cou!-;idHrar-se· indignos Je era-
estadista Blt' k. que d\~se quo 1 d<·sdt\ <.)'te fot·a dito • . fol'iill uprQsenlad,,s por · inu~nnedio ~o 
eleito por Brist.i l, niio e.ra tloputado .du .!3d,,tol, nobre deputad(), qnando · düvi:\o o~tnr na ser.rP.-
tllRS do itnp.iwio bri tann ic11 int•~iru. t1trii\, tl em vez de virem . por t'Ópin á doputaçào 

Niio obstante o que ~tcabn d•' diz.,r, tolllliU a dll P<H'n:• mhnr.o. ~fll'lHll trans•nittidos por intet·· 
pal~vru. p~tra pedir ao Sr . Ntwe~ t\'Jucluui•J qt~e P'f1' l.io dr1 pn!:;iti··t't·'' rpst~ P.c~hm Á. rPpllt'tiçno rln 

p 

. mflira vez quu rallou. porqmi o govenw ·.· der.! ar nu · qu~ ona 8 in~~os 
Disse clle (conlinún. o orador) flUe <• gabind.•J ign •rnva · estes acontecimentos, e . qu6 .ti'' h a uma 

actual; . ao qual d~u o \neu ~i ncel'u t~pnio, . del~la· idén muito (o·aca, muito baÇa tlellos; julgo ainda 
rúra que as demi,sÕtlS havidas eslavr\o nl\ P·•liticn dever insistir, pCJrque nào posso llccommodnr·mA 
seguii..la polo mesmo gabinet\l, e !li~~e mais quo C•tm a itlél\ nnarchica que se tem quat'irio o.-tn· 
as detnis!!Õés dadas pelo vice·pros\<hlllt"' tinh:\o . uo\c>cor, de qne siio ns deputações das provincias 
sido como que indirectatmnte àpt)inrtns pelo q11o n~ tlovem govemnr~ . . . 
gabinete. A' vista das oxplicoçõt~s dl\tlns na t:RStn L~mhrn·mll qtuJ uu1 dos toph:ns da intorpellnçJiQ 
pelo. Sr. presidetite do consll.ll.to, e o nünistnl_ da do tiobre d.eputado foi qutl o vice·presitlente de 
JUstiça, entendo qu6 to rias e QUI\•lsqutlr suspe~tns · Pel'llnmbu .. o .tinhl\ maildadú o com mandante das . 
que possiio ter bavid~l dn .pnrte do Sr. deputado urmas tomar conta das forças, e .· que este com · 
dev~m estnr intlliramente desvanec;idas. .Mas manda11te .fo1·a· buspt~dar-se uo engenho de Lnges ~ 
qnand·o Asla rnziio se m\o 'dóssl), . pi),l~riR . nor Pos to qu~ e .. ta f.1cto referiJ,) pelo uobrl'l deputu<lo · 
ventura o ministerio actnul prevl'ttit que o. S•·. moróQ:l todo o cretlito e oonsidoraçiio, como homem 
Qhic~~l'rg la~·g~s~e ~ prest,jtJnci~ ~r~t~H . ll.a .. ch.~'guda .. particular, entundO q Uf! se el!e _ fm;so nllegndl) por . 
do s eu succe;;sor; e a ontregas:lt:l Ih) vacn-pru:ndtHlte rnim pertencente · u um · pau·tid(\, . e · .apaixónatlo 
quo Hiio eta do partido ~~ue o nol.it'O dopntado Cl' lllO . todos dovem ser .pelo seu. triumpho, não 
con1bato? Podia. mesmo o governo iuflnir !:.~obro . devifi ser a tlmittido peltl c:•marn coll\ · toda i\ 
estas demissõos 'l Ora, se ello não podia iutluir ·. iiltensitlndtl quo é misttJt'; nffinnatlo porém pelo 
ttellas, e se, qüal\(hl mQ,;mo pU\Io,:.sa hüluir. uão · nobN depl\tndu, ell~ deve ser considera.•lo · verdt\• 
podia prevenir demissõm~ em ma!;sa f·~ itils •'m deiro. · ~1 ·'~ o ha n ello tl•l extraortlinario? Joaquim 
poucos dia~;; . por Um vice·presid entu quo sabi.a · Josó Ltiiz foi tomar c.onta como cohltnantlllnte . daR 
que o . aeu successor .csta\'l\ a chegllr, s~; como artnos, das rorçns que · ostavàil di~pE<rt:ns o en· 

.,é _ _fnç_~_o .. qlli\ ~!iià_ aclmitt~J_!hJVitl _ _ · _ _ · t' . ' ~1: ' - ·' or. RLÍr.t'.f) Uli\LQiL 
aprugoado, estreado a · política dá w\erancin . e que silo 1\s p!liores pani. iln~ello da popn açao. · 
da moderação ; como t llr contra el!c a menor · E o quo ha nisto ·de cuusuravt~l'f · · 
suspeita 'l . · · . MRs disse·So qu•l Josà Pedro hnpUZIH'a contli· 

Mas vou pedir Hcenço ao Sr. Nunes 1\iar.ha<lo ções t E' urn fu<itO . e~to que aindl\ não estú. 
parn fnz úr nlgumn" refl~Jxões sobrtJ o l.listori1tdo dt' averiguado; ·ml\;; quando e8tivesse, . não . é E'$la a · 
sau d iscurso . · política seguida depois rle 2 dH Fovereil·o, a 

Os fins do seu diseurso for•io .· principalmente politica rln clemencit\ o on moderação . 'l. N :'\t) vi•1 
; · ' · · · ,. óccasiuo dos IH' or.iCls •las AlaRôas 

escrevon q a ou t'o so o s e o o segro O; tz . : t o ' ltliO c , . ~ · . 
. \(Esperemos alguni t~nlpll, porque~ ·sa o no~so a rogra do oouduota es tuboleci:lu pt:llil lai? Q.tanto 
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· ás condições, .. nilo consta ~ue o presidente as I governo obrasse extraordinariamente, . e fizesse 

ace itárà; se. é que lll'as quizorâo impór. . . immediatamente sahir um :vapor. l)epols quiz o ' 
Mas, · S1'. pnt:ldéute, no meio .do todas estas mesmo uobre deputado retirar. a sua interpellaçi'io; · 

co nsidcrnçõ~::~o; !.}IH: e.u fuço, tenho tuwbem ruin!Jas o como o orador o vio ~izer algumas palavras . em 
apprt~b(usõrs soltHl n. trnnqüillidnda · publica ·ria voz baixa ao Sr. presidente do conselho, entef!deu 
pi·vvinda de Pernambuco, e uno a iuiuhR voz á. qun estava conseguido o . seu fim, e que obtivera 
db nobr~ del'utado, e recl.umo toda a attonção do a promessa do · snbir um vapor para Pernambuco • 

. goVt:.luo. Quando uào lJOuvesso cutras TllZÕCiS, a o Sa . . NuNES 1\hcnÀno:..:...Não, senhor. 
maneira pi•r que o nobre deputadú se pronunciou, . 
ó . que .ellri deix,,u· revehu· de suas apprebensões · O Sn..: G•JNQALVES MAa'rtNsi ..;..Se o nobr8 depu-
mo furili te.: laUlbem ~-:éri<J!:; t'!!Ceios e apprehensões bdo nno obtovo estll pt·.omessa do governo, ou o 
!!obre a lt'ttnquillidsde publit:a nuquella pt·ovincia. . .seu zelo diminuio extraot·dinariuménte, e não era 
Não ·.sei, nem . 4uoro exuminar dr•nclo virá a este . . o seu fim, por üonsequcncia, ou nih tinha 
perturbação, mas ustc~ucerto de que no exo.ltamento appreheusões sêt·ias s~·bre o estado de Pernam-
em que · tJsluvâo. · os .. espíritos, as demissões Hm buco, o quo uíio creio ; ·ou então ficou mais 
mussa haviilo do tu r ftli to descontentes, e que . tnmquillo sttbre· l!Btas appreb{lnsões, obtenrló a 

. uma tnl múdido. não poclia ter sido bem rr.cebida puhwra do govfltno para a sahlda dé um vapol' 
por um purtido 1:r.c ·stumaelo ü d,1m inur. Tenho cnm pro v idM1cias immediatt\méute~ porque desistio 
pois tambf•m minha~ apprchensões, e peço no du continuação da discussão da interpellacão. · 
gabinHiu toda n · lltttlllçiio sobre o •;studo me- o Su. NuNEs MACIIAno : - Não, sanhor, o que. 
lim~ros? clll Porn•m\buco. Quando nii'> bouvcsso a uiio quiz foi fazer tamanduà de uma questão tão 

bastaria a declal"ãçi\o feit~ pelo nobre d•!ptttad~ s 
1 

· ·. · . 
rle que ha. no seu pa.rtidll um tldio inveterado, O Sn. GoNÇALVEs MAR'l"INS : - Seja tamnnduà, 

· fidagal, a umu · fnlllilil\, odio que não se cxliugué com tanto quo !le snlve a sua provincia. · 
facilmente. · · O governo declarou que não tinha mais infor• 

· · · · · · ·· . mações do quo aquel\as que lhe .tinhiio sido o. Sn. NUNl<:S MACÍIADO : - o odio não ê a um á num dadas pelo seu dalegadil, e que tinha grande 
familia, mas à dominllçiio de U:ma tnmilin. · confiauça'"tielle. Se pois teni bastante coufinnça 

o Sn. FEURA.Z : ....: Um d(ls m~ltlS que seutcm . no SOll delegado, e tem ll certeza de que se ha. de 
os que esliiá a h•stli .dn direcçiio dos negocios pór á frente das circmnstancins, e sahir·se bom 

. publicos .no Brazil .é quo os pnrtid11s em lugar de u favot· da ordelil i1ublica :·se o Sr .. ministi·o niio 
princ~pios, tomào. pot· ~audciru. in~ividualidades. tem outrAs informaçõo8, como pôde afiançar ao 
Daqm nasce a extstencaa cln parta dos devorados nobre . deputado que bt1 de màndar provideucias 
pelo odio, B dt!sejo do \'ingança cütre os quails a jà.? E providencias . funda.das ew que?... Nos 
Mnciliaç:lo é impossível. · E' este uan dos nbrolhos documento$ que o nobre deputndo apresentou? I 
t!m que tudt! :i as administrações uaufrngão ... Ora, O nobre deputado . aprestlntou cartns e cópias, 

. para evital' tisti:l lnt11, ni'iü de · prihóipio:l, mãs de · e diss9 que et·ã·o officiues; mns vierão por 1>fficio ·· 
· pet•soualidados, em que ~6 se procura satisfaztlr .ao nobre deputado o não ao governo 1 E são t~stes 
o odiu o a vingfln~R., nP.nbum plaiw me parece ·elomeutós bush\ntes pat·a o góvertlo providetlcinr 
mellwr do que o pt;tlclamado pelo lltiuistetio M sobre o Asta•io político de Parnunlbuco" Mas o 
seu pt;ognunmn mudoraçlio , justiça e tolotancia .nobre deputado cede da discussão d~ iotcrpellaçã{Jj · 
politu:a. logo, jü tem d~sistido da ides do não se esperar . 

Hn&tiltn aindu outro mul muito gtli.nde de tol:na· pe1n sabida regular do vapor, e pela chegadà 
l'Nn os pnrlidos por bandeira, uiló os princit>h.'s; du uoliéia& posterioreR. · · · . 
tUl\S indlvidunJidlldes tl tl SÓ Oi" este illOÍO que . ·- · U . aO dl se isto •. 

-·· ·l> a ·· su ar-' n· me wen a• e , oau o -semp•·u- vor- · · 
. · uaixo u intelligeUcia, pot· uma rilzllo muito pa:. -·-o·-s"R~- -GoNçAiv~ :MARTiN"s : - Oü- é'nt§ó--ribteve·-

pnvcl, liUe t) Dt~os dali trevas não gosta da luz da palavra da sabida do vupor. · 
iulell igetiCia. . o SR. :NUNI::B MACHADO :- Não. 

0 orador tormÍHI\ O St!U. discursO pedindo ans . • · 
Srs. depntndos qua niio. ounnaranllf.m esta. dis· O Sn. GoNçALVES MARTINS: -Então como de8iste 
CUSSi'it) ·cmn obj I elos pequenos s·oure locnlid!idoe e da tliscussi\o '! 

· imlivitlunlidades. A discussuo dt~ uma intet' P('llllQi'iô O Sa. NuNEs MACHA.oo :--Não quero que n ccin-
ove aot· unu u sana, evo occupar n e Qa 1. e 

todn 11 camtlra , cu1no OéL'upou no primeiro dia. 0 sa. GoNçALY~s MARTINS : - Sr. presidente, 
lmutediatauwnto quo se desce · a ~~stus pequen~;~.- 6 u lliio quuro excito•· paixões. Entendo, o entendo 

· c ousas e onht\ no circulo dos objectos ordiuarios~ seriamente . que é .. prnciso . quo nos co11oiliem~e 
ú 1\ttoução sé perdn; o t9mn·se :1 quosti1o mais como sinct~rumente. (Apo1ados.) Entendo qlle a questao 
un1 tnmandut\ do quo verd!~dllitauHmtô como uma é mnito gnwA, em face mAsmo dos aeoute~imentos 

. inter~ellaçuo. · · · . que o 11obre dflputndo hontem reforto.na dtscus~ão. 
o S:r:. ~cl:UQah·es . M:tu•tt:ns diril pouco Elltondo que se tivermol::l juizo .havemos de tll'ar 

sollt'? o o~aéto etl'l questtlo, mesmo po't\)\te ufio ó gmnde partido das cit'oumstanoins que occorrem 
~~Hl mtonçuo P.o.tl'l\i:' na anulyse dos diver!los factos etri outros lugai·ea. (Apoiados.) Ente~do quo nos 
Cltados a respotto do PortHIUlbuco : uponaB tem i1 vamos achar col\ocnllos eiu stirios embaracos, e 
dize~· ulguntuH cousa!:l quo pos~iio t•opeUh• insinun· que · doqui a meia du~ltl do mezes riS uosaas rendas 
çÕflS _<lU O lhos. foràci · ll'rt•gaLtas; o fll:z.ér poucas nfio bnsto.rúõ pnrn fnzer faca ~s nossas despezas • . 
roilu:xot~~ no tHtbt·o autot· da iltterpEllla~\fioj mos- porque sendo as alfaitdegas a princiP,al fonte 
tn\\~do·lbtJ quo o fiut · que tove om vista 111io foi dol!ns ' o seu ranllimento ha de · dimlnun· consi· 
pl'nonchillo. · · . . · . . rlernv~lnúmto à vista dot~ i~conteolmentos da 

Oouviduu elle ao gowmo . pat'a rtlspondor a Eurpp·a. Pot· consoquonoiá devantos . triltar . dtt 
t~lguu~ t>ontoH que fizedio . o ohjecto de f;Ull inlar· dimmuit· despo~as, daveniOs tralnl.' de org~n\aat 
polluçao • 6 no dt;senvolvlkntluto de suas adéos a gutada nauiolilll para subs.tituh' o exe~o1to de 
1uost~uu ~rua gràuuo m·geticia da que He dessem Hnbn, que niio podorntntiN su!itentar. s.o .esttVen:nos 
prov1dencaas sob1•e o e~tado de Pel'lluinhnoo , todos · it•mi\os . e amigos, poderemos encarar a · 
POl'QliO tinha sórit\!:1 uppl'tlhúll!>ÔtlS de quou Ul~Utllll tempestodo (apoiadosh subia• ~irosos della, e àUg• 
publloa fosse a.lli perturb11un , e J\Oi:" isso dizia menlat' muito n nossa pOI,}Ulaçuo Uvre. promoven~o 
t uo o ~ovol'tto m\o . devia o~pel'at u~m pula colonitH\'J~'o de toda~ as 'pl~rtes da Euro~~ {apot~~: 
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a nossa riqueza. (Apoiados•) Eis a politlca que 

· devemos s11guir. 'E .se algullla parto . houver q!le 
· não creia no nosso systema,' esta.ndo nós. nss1m 

· unidos, a pollemL•s repr.ll.ir. (Atlolados .) ~ortanto 
jã se v9 que n.lio vou 11:'~2tnr odll>t~ e pa1xoeR, mas 
àpenas ropelhr propoSif,ioes que. podem uggravar 
a no~sa posição. . .. . _ 

Contiouandu o .orador mostr., · que nao deve 
ser tratada com demasiado desprezo a'1ue\la pn.tte · 
dos pernambucanos que não pertencem ao pil.rtido 
do Sr. denutado a quem responde. Niio !Jfi.o 
homrms que fizessem mal ao seu paiz: debaixo 
de sua administração, a provincia de Pernambu~o, 
chegúu ao maior auge ~e sun. pr?spori<lnde .(~pola' 

· dos) e depois tem rlesc\do. DebaiXO du_ adrmmsLI'Il· 
ção de\les é que nobres talentos fot'ão aproveitados, 
cob10 o Sr. deputn.do e seus col\:lpaubeiros, o que 
Ulostra. que elles niiu eriio tão i njustus como se 
inculca .... . 

O a. NuNES M1oliAoo:-Está en anado: nunca 
fui depu ado por tn Uenclla tt as. 

O SR. GoNÇAiiVEs MARTiNil :- Mas forão po~
toà noH seus lugares debl\illo da adminístrnção 
dclle~. · · 

O Sa. NuNES MAcHA.l>O ; .... :EMá ainda enganRdq: 
fui del!pachadll em 1832. 

o SR. GoNQALVE~ MARTINS : - Disse o pobre 
deputado que o partido opposto ao . sou é muito 
insignificante ef;Il ~arnambuco, e que é .prelliso 
desprezâl·o. Pr1men·ameute nenbpm parlldo me 
ttJce ser desprezado, acabrunhndo, ou slipplilntado 
completamonte~ Mas disse-se que é muito insi
gnificante I entretanto olle ó tal , · q11e só a 
gritaria . delle embaraçou s. marcha da adl'ninis· 
tração; · . · . · · 

O nobre deputado úisse que houve plano para 
osse movimento que hu em Petnombuco, e depois 
disse. que esse plauo foi tenunciadô, e que apenas 
um desvairado o quiz sustentar: V~·se pois qu~ 
uma parte üi~ito insignificante . de~se prntido 
hasteou a bandeira, e nilo pôde ser bat.ldó, empre· 
gando allh o Sr. Ohicborro todos os recursos que 
tinha á sua dis osi •ão e ve·a o nobre de· utado o 

quo até ~utoridades de pol!cia têm. feito nssass.i
natos; e por ventul'a du·e1 que fot o chofCi que 
os mandou fazer 'l E como os attribue · o. nobre 
deputado à opposiçiio, · que não ttlm ng•lutes como 
tem o g•JVerno? · · · · .·· · 

Pot·ta.nto niio creio que a ctHtl~:~.ra ficasse conven·. 
cidade que esses horr•1l:es tives~em sido praticadokl 
pnlSl opposição. Poi.sa oppnsiçiio que tem soffl'ido 
até agora, quando vinha despllnti.ndo a aurot·a,huvia 
de peg>lr em armas? S•·· pt'osidente, a presumpção . 
està a f11 vor dos homens que sofftêrão até tioje, 
e tii\o apresent{m\o a bandeira da. rosís.tench\. 
E' prociso quê o uob1'e deputado upr.:lsente provas 
snlidas para destruit· esta Co>nvict}ãu em que esta
mos, porque as qlle deu não stio nenhumas; 
porqne a mesma .autoridade dizia ao governo que 
não havia nada a temer pelo lado polilico em 
Pernambuco; que erão movimentos inutviduaes. 

· Não ha medidas a tomar pelo governo â vista 
do que ,disse o nobr~ dopt~tado. O que lhe cumpre . ' esperar de sqü deiAgado, em que'n\ confia, outros 
.esclarecimentos. Se algutn pal'tido c-·ilninoso hlls· 
toar a bandeira da resistencia, . quizer praticar 

· crimes e pertutbar a ordem publica, o governo · 
não terá só o apoio da representação tle Pt~rbilfil· 
buco, como creio que de todos. nó~. (Apoiados.) 
Esta pressa quo manifesta o nobro deputttdo pôde 
dttr lugar a que bomen!J mal intencionados a 
possão attrihuir á pouca coofiauça que elle tenha 
nas ulteriores informações, e por isso quer pres
cindir dellas. ou eutão que não tem confiança 
bastante no pre$idi:mte que para lá f~i. . . 

O orador ouvio ao Sr. Nunes Machado que de 
fót:ml\ nenhum~ n proviocia de Pernambuco mu
dai~á de política ; ou:vio·o afiançar com toda a 
certeza que o· ~eu partido tem em Pernambuco 
clecid\da. suporiórldttde : se assim é, em que so 
fundão as suas a.J)prehensões? Entrctantó, soas 
co usas che,::arem ao po11to de o seu partido deixar 
tle ser o 'influente na pro\'incia, esper~ -qU.o os 
Srs.. deputad(JS support•m\õ com resigna~ão eala 
condição do systomnr~preMnlativo, e n!}o quereràõ · 
sub~t!tuir a um~ olygar~hia, uma infiueMia de 

-·~ã~_,-8Brlll- 8EI~ OllVe.aruL_UIDTJL~~ ge.rl\ : ~eJa _ ~ S(J !lOl' todos OS Ulaios. . · . 
o nob~e deputado se . um partido quo . co h ta. 'Bffi C )iiíii"-õ"üvr·dizet·- uo-- rJObt·a -detlutado.- Q.UJL niio. ___ , 
seu s.elo homens que têm o.l:!eu uoma na hlstorta, e queri!l continuar ueata dis<.mssiio, a niio convenha 
qu~ P<?Ssueu~ bastautes rJqueza!l, podem ter IUUJ\ _talvez tlUO ella . seja proloullíu.da1 para liilo ex.oitl\r 

· instgtuflcano~a til?. palpavel. Não vê o.nob.re da- odío:~, conuluin\ .dize11do quo o governo nno póde 
putado. quo Isto nnportaq gra_!ldes serVIQ?S p~es · sublamt!bte d'lterminar cousa alguma "obre Por-
tados por estes homens. Nuo quero dizer com nan1buco com os dados que offaroceu 0 sr. de-
isto ue elles nos governem exclusiVIlU\Gnte ; o meu · · ·. 

m . mo" .rar qite na.o es ao no. cnso serem 
completamente · supplnntados, qUê .têm qüotn os 
defe~1d2, e que ? governo lhes deve ?ar garantias. 
Rep1llao-sa as 1deas más que tanhao os homem!, 
ruas não acabemos com elles. Nilo pOde n mai0ria 
ser taxada de injusta, com .bda a roziio) sé excluir 
todos os indivJâuoa por serem de umu fami\ia, 
de occupa•·lug•1res na sociedade? So e\lAs quAt'itio 
occupar todos os lugares, o que allàs não 6 ver· 
dade, pois que os Srs . deputados occupavi'io 
lugares nesse tempo, nii.o caianlos no excesso de 
excluir . a tGdos, porque J'epresentilo interesses 
muito grandes em . Pernambuco. . 

o nobre dopulado ref~n·il) assassinatos que na 
v-erdade fariiio horror o. quem não conhec~sse a 
h istorio do nosso paiz. Se eu quize~>se refetiros 
assassinato!; quo tém tido lugar aa Bnhia, eu 
encheria esta sala da horror. Por ió lo o iutpetio 
se tem oowmattido teniveis ns~assiuatos. mns 

· · ao~de mostt·a o nobre deputado quo um partido 
. os mandasse fazer? . . 

O Sa. NUNl!lS MAon.&no:- Oommettiúo nssassi· 
natos mesmo quando estaviio no poder. 

nobre d~putacto ~stá no poder: não se comimittam 
assassinatos do seu lndo \' Tenho lido eu) jorn~tes 

O SR. F.ttaN'AN'otts OuAvgs ceda da pahwrn. 

o Sa·. TOstl\ t em visto até agora a C!lsli occu- · 
palia em Ul'na discus~ào qun put·amento intêressa 

· um pnrtido: mas vai cha.llll\r a s1.11' attençiio · 
. sobre um óbjocto quo lhe p!Lrflce u1n pouco muis 

trnnsoBudeute, por entendét' que envolve àlguma. 
. <:ousa •tua diz l'espeitó á indopenJ.encia e digni~ 

dado d 1t naÇü~;> bmzileh'a. 
Jt\ vê a ca.mara., continua o orador, que não 

desejo por maneira alguma mistttrar-uie ua questão 
que telu havido entro ós Srs. de Perhii.Inbuco, que 
n1al.:; UH! parecem rt~pt·esentnütes de UU1 parttdo 
(oustoao me é dizel-o) dl) que representantes da 
nação. · 

(El!ia proposição ouvida o. pl'ittoipio aam maior 
munifestoção de desáppro'Vuçi\o, vai sendo pouco 
a ~ouco l'epellida por gritos do ordem e nllo 
apoi<ldos, qt!la · afit1al se gonel'ulisão . quasi pela 
euutarn toda, gl'itaíHlo algun.H Srs. deputndos, e 
on~re ellos o S1·. Mendes da Cunha, que ó um 
desnfot·o, uiu verdndeiro lnsu lto • ao mesmo 

· tampo que alguns . outros s~:mhort>s roolamno o 
· · ~ an er 

a ordeln.) 
O Sn. Tos'tA: -Estou no meu direito! QOtnO 
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representanto da nação hei de aqui expôr todo o. 
meu p~nsatnento. 

· ALGUNS SENIIORI!:S:~ A qualidadtJ de rflpre~en
. tante . uào lh11 do direito a insultar. (Cr·uzão-se os 
apartes e os gritos.) 

() Sa. PResiDENTE (com fo,·Ça): - Onlem, se· 
nhor~~, onlem; . . ·· · 

O Sa. Josf: DE Assí:s:~ Nito insulte os outros, 
porque se liH~. tJódtl dizer que é deputado pelo 
<Jollegio du .Ca<Jl10eira.. ·· · . . 

· · O Sa. PRESÜ>l!:NTE (com fôrça): ._:_ E11 chl\rno ó. · 
ordem o Sr. Jose de Assis Alves Branco Muniz 
Barreto. · · 

. O orador emittio úm ponsaméuto ·: a· maioria 
entendeu que elle. não estava na ordem, e que 
tinlla falt11do á delicadeza: ó preciso que os se· 
nhores dêm lugar 11 qu~:~ elle se explique. 

Restab!llece·se o silehcio. 

0 i(. · TOSTA: - SenbQl'SS eu tão 
muneirll . alguma o 'euder a suscop t ' r a e os 
S1·s. deputados : se é preciso, eu darei uma. 
uath;fn.Çiio..~ trltiÍS ootopleta, no intuito sóinente de 
Uló!itrar que uuo sou c~IJRZ de os insultar. A minha 
intollÇào foi unicamente dizer que oa Srs. depu· 

. tâtlo'i $üstentavão com mais força os inttJresses dó 
li e \i ptütido do que os da unçM. . · 

9 Sa~ .MRNJ.>EB oA OUNHA. (com (orça): . -E' 
peulr a emenda d1r quo o sono to ; · ( Apo,aàos. · 
Susurro. ) · · · · . · · · · 
· O SR. · W~:NDEnLSY:~ Jti se não póle dizer nada 
M~a~~l · . ·· · · . ·. 

O Sa. TosTA: -Parece que niRto não h'roguei 
iujuriu a algum dos Srs: deputados a quem tenho 
a llonra de nle t•eftn·ir. · · ·· · · - ·· 

E' preciso que eu declaro que niio é u. prhneira 
voz que tenho a honm do mesentar tiestes bancos. 
. q ~n. ~l'Rloi:o: ~ E muit1! diBnnmtmto. Mus a I 
.mluor111 ht\o quer que a u1mona f11llu. (Vivas } 
rer.lamaç'ÕtJs d6 um lado. 8 apoiados do outro.) . 

o Sa. '!'OBTA :-Eu tiw aqui .assento em épiJCQ . . . . ~ . . . 

... X~P.':.~.I!,~l~ativ')· se achaviio!lm vigot· om toda a sua 
. extenst\o, {Novas-rec:lamações.) -·· ··- · -:·-· 

O SB. PltESIDENTI!l (có;n (o,·ça):-- Ordem I · 
U~1 SB; DEPU'l',Ü:>o:- H.oie 11iio e~tão I 
O Sn. 'l'osTA : - Não . digo isto. 
Entito por tnuitas vezes eu tivtl de 

accusaçõ . · 11. • . 
dirigi · aos nobres deputa os. Orei o .pois que não 
têm moth·o para se dat'elll por . of1'tJnllidos, pl'illci· 
palnwuLt> daudo ou uma. ~:~atisfi\Çüo tt\o plt:~fil\, · · 

. Oontinul\rei agora no mêu proposito quê niio 
versa absolutamente subl'e os negooioa du Per· 
nambuco. Qutlro npt'óveitar a oncaRiiio pam tllrigir 
algumas ínterpeUações ao governo sobre urn fauto 
ultllllamonte occorddo eiltró uH forçlls do S . M. 
Britnnuica a · bordo do brigue Grecian e uma 
polacu bi·azlleh·a por slla aprisionada. · ' . · 

ALGuNs S.mNHOR.Et! dizem que .o orador · estt\ fóra 
da Ol'dem. . . · · · · 

OSn .. PnEsiDI!:N'l.'E:. -Hei do manter a palavra · 
ao orudol', que . e\\ tendo estar na ol'liem. (Viu(tS 
,·eclamaçües.) · . · · 
·q_ Sn. ~o&TA:--;'f?at•ace-me que os Srs. ministros 

est~o mutto hub!lüados para. darem esttiH ~xpli~ 
caçoes; mns s~ nao pudm·~m respoudel', doststnet 
do muu requerlUlento . dre10 tambem que não estou 
fó1'11 da ordem. · · · · · . 

UKA Voz:- O brigue G'tscian estt\ funclendo na 

· · ALOuNs · SENHOREs inslstom novamente que o 
orador está fóra dn orcte~J . .. . . 
. o Sa . PI~ESIDENTE:- o ;Jradot'póue continuar • 

O Sa. TosTA, continuAndo, expõ~ no nieio das 
reclamar;õPs o í•1do relativo ao apresamento da · 
pol.acu hmzi.leira 1\{iquelin.:t. pelo brigue d~ guerra 
mgloz Grec.tan. · . · . 

O Sa. f>tm.sinENT.E tleclara á camara que havia ·· 
entendido pollttt' udmilt!r . esta interpellaçii.o, mAS 
que, consultando os artigf·S additivos :\o regirrientd, 
quo uiio ostavão sobrá a mesa na occalliao, se 
convence do contr~ri'.l . l>ede pois descuípa á casa 
pot· stl hav er desv1ado llo r.egimuuto. 

MUITOS SENHi')RE!I : -- Está desculpado • 
O Sr. l\Únls·tro d<> l:mperio levanla·se 

pat'R dar ns explicllç5es requeridas pelo Sr. Tosta. 
O Sn. PRESIDENTE pede a s . Ex. que haja de 

o descnlput ue. as 11ào admittir nest!l occasiiio é. 
vista da uisposiçiio do regimento. . 

RO deelat a . q'1e estando em--c:ii,~· "'------1 

cussão no senado o orçanionto, a cuja · discussão 
tem de as:;istir, não lhà será talvez pn~~ivel vir 
amanuã a ca.mata, o •.:ru~ fará pl~llmpto.meb.te em 
qualquer outra ocoàsiãi>. . . 

o Stt. Pl'u~áibENTE marca para ordam do . dia a 
resolução n. 110 de. 18~7, o o in ais que vinha pnrQ 
hoje. menos as inter.pelltlções sobre os nogocios 
de Ptlruambuco. . · 

Levantti·:.ie a sessão ds 2 horas. e. meia. 

Sesai\o ern 18 do Maio 

Pllll:SlDE~OU. DO BR, · · MUNl~ · BARRET01 lo SECRETARIO . · 

SUMMARio • ...;;.EJxpetliente . -Reclamaçélo do S't • . José 
de Assis.-Indicaçdo sobr~ o modo dti disctetir 
as interpella~·{jes . - Ordem do di t\.- Resóluçllo 
J'etwgamlo parte de uma lei da Bahici sobre 
fiscacs • . Attribuiç'Õés das ásssmblJcu pro~in· 
r.iaes. Disct,rsos d.••s S1·s~ Pert~az, Wanderley, . 
Jo.w} de Assis, Ghristiano Ottoni, · Taque.~. · 
l artn o. lam o.- a . . · · 

.. :de. . .c.onstitt,içllO $obr6 aS incampatibilidad8S.- · 
Túrenos diamantitiõs ~ ·L!'diàmenta;-- Monte·JIÍO 
militàr . Adiamsnto.- Aposentadoria dt1 sena· 
dôres. Adiamento. 

A's 10 hora R e moia da manhã abre· se a sessão 
ll~·sil e approvo•se n acta da antecedente. 

bjXPEDIKNTE 

Lô-se um olllcio d.o Sr. Dlinistro do hnperlo, 
em · t\dditamento ao aviso de 18 do corrente, par· 
Ucipando que uil uotaà das eleições primnins da. 
proviMia. do l>ti'rl\, n que se refin·a o ôtllóio 
di!llta cnmurn, jà fotiio remettidas á mesma ca
m•lra em data · do· lo do correnle.~F!co a camarll 
iliteiradn. · · 

Niio hn mais expediente. . 
o Sr . .losré de Asa.ls:-Pedí a palavra·paa·R 

fnzer umà reclamação sobre . o chamamento t\ 
ordem

1 
.feito pvr V. Ex.. ao deputado que nGste 

mor'nento l'nlln. · · · 
AlteiHiondo às re\açõas q\.\e ex\stom entre tnim 

e V. Ex., e·, podendo alg~etn julgar quo V· Ex. 
ohàmando·mo á ortietn llllvta eu na castl proae· 
dido do modo que V. E:t., apezar dtJssas mestuas 
relações, niio so tinha podiâo oon~er, julgo de 
muu de\'er lembt'IH que (}penas de1 um opurte 
u um nobre deputado que occa.slonotl esso facto 
desngrndavel de qne hontetn fomos testemuuhnà, 
que nii_o fuhm utn .daquo}les que mais compro· 
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que rnais estavão nas circumstnncias de s~rüm 
uoulinalme11to cbamndo-; á ordelll coiuo o fUI phr 
V, Ex. Como tenho algu11s desnffecJL\Is; e estes 
talvez nnssàiY dizer que o. deputarlo J tl:-:é da. As:::is. 
Alves Bram~cl, tend.,nn cndeiru !ôeu irtllân Joaquim 
Frauciseo Muniz Bnnt't11, p1·oéedeu . de n\OIJI) qun 
elle ~e vio na rigorosa obriga~1i.o de cbnliH\I-ü á 
ordem ; entendi dever fazer üStÚS Ob~P.I'V!.\I:ÕeS 
que v .. Ex. tolerarã por sert:UI foitas com toda 
a moJera\iào . 

o si·. Ti tara (pela ot·dem) :-S•·· presidtmt.,, 
n camúra presenci•lU hónteril a~ difficulú<u.l~s em 
que nó~ 11oH achán10s âcerca da discussão dus 
interp~>lla~;õofl por falta de regras e preceitt•s 
Eu me pel':mado que a camara devo tóml\r mn 
ccinsidem.;ão esto objecto para tormosrnl!ras para 
nos guiar em qUi.·Slões semelhantes. Vimns quo 
S. Ex. houtem, tlÜO tt111dO outros preeeilos 11 
adoptar para essa discussão, servio-sc daquollas 
que estavno consignados para a. mutt~ria de re
q!lea·i~~nttlS ; !'J tnnt<;> quo nos disse qlle lltl~sn 

' 
ticar na tnntl:'ria de requerimentos; ma~ o mesmo 
nfío se· pód'l ~tdoptar q 111m do o nobre nulnr dus 
i'' terpellaçõos pedi o 0: · sua ·retirada, porque não 
havia disp,,si~ii.o expressa a estA r~speito uo re
~imonlo. Qonstando·rno qufl nn t't•gil.ntlnto nenlnunn 
disposição c·xisto, neUJ sobre n m•mairu dtl discu· 
tirem·se a~ inttwpellsções 1 neul sobrA o rt'snltado 
qlhl de\'tl appartlcAr do uma dis;:ussão désta un· 
tureza, entendo que a camara deve tomar estd 
objecto em considerllçiio, pam que a respeito 
tomo qualquer medida que fôr convenient~, .e 
para este fim vou Ulandar ti u1esa uma m1h· 
cação. 

O SK. Pn.JtstbENTE lê a indicação, e diz quo, 
ape~ar <lo H{)bre · dflpUIRdo usar da. ,,xpress1\o- ·· 
rtiquein•-, · considera csto requerimeutl' .como 
uma iudi~uçi\n, e t>m eouformidatle do tegim•'nto 
fica sobre a inosa para 8or lido no dia cottlpc
tente. 

ORDEM DO DIA 

Entra aul discuaslio a t•eguinte resoluçiio: 
ü A asscil'lblé'l l!l'l'o.l le •itdtltivn re:-:olv•·: 
<e . r 1go um co. • tea revog:t o " art. :. a 

provinciu da BahiA; dé 1L do Julh•J de 1~4ü, 
n. 252, 11a }lntte l!m que dispõo o seguinte: (( Os 
tlsciH!s da cnpitnl ui'io sPrão fixos t>m alf.!uma fr tl-
RUozlo, •J sim emprPgados pelo pr•'sh!Ente du ctl· 

· lnUl'a, · n quom dnrà ·conto . du resr1ltado li: esta 
tHsposiçi'io t•~ r1\ lugnr desdtl j!\. · 

« Pá~o tl.O stmado, um 20 du Agosto de 181'1. 
-- os ar os m·etra · .!! . met a ln't'es, VICe· 
pn•sideuto.- Jose Ma1·tiniano de Alencw-, li1 se· 
orat!H'io. -Manoet dos Santos .J.\Cal'tins VaUasqttes, 
:?,o seotetai'io. 11 

o Sr. :t:ro1•ruz observa que a resoluçno vindn 
do .solludo revo~a pnrto de ur\lâ lfli tJrovincinl dn 
tiULl provincin, quo dispõti que os flscaos da· cnpital 
niio seriio fixos em all{umu fregilezia, e sim emw 
pregados pelo pl'ef;itlentf) d:-t. camura, a (}ltem rhm\ 
coritn do . re::;ulttldo ; e por consequnncin t.Hltt:''nuo 
4uo u l'osolnçuo quer que os fiSlHll'S IHljiio lixos : 
mas isto, diz o oradol', ó entrtu· . nn. tJconotnill 
llllmicipnl, que pel~> acto . au c~icional pertonco t\s 
aêSillnbléus pt·ovi nClaés, mflllwuto J.Jl'opostu dt\s 
res~eoti v as camat·as . · · 

A d"'uhina ~o11trnl'i" 'Vem a !!Bl' aquella que t om 
vogado lm muit.-., plllü qual 5o tem quvrldo tll'nr 
às a!lsembléâs provi uciacs Lnda::1 as atil'ibuições 
quo lhe forno conl'erhlus pt~lo · Rt\to nddicio11al: 
mas é te1upo de pó1' uma lllll' l'Oil' u l\ (1stn ton'tlllt l:l . 
(Af· uitos apoiattos.) O orndot• é do opiniuo 'lllA a 
resoluçiio . rui o pódH tet' cubimonlo IHH' sur opposttl 
ao uoto nddiciouu.l. · 

• .tietorminou. qné as mudanças que so pudes::em ·. · 
~az.n· ~os flsc<le~s c~e um~s. pn~a outra8 fl·i.!guezias 
compells~em. IPlO a muntctpal!dttde, n1as sim ao 
s'i'\1 prHstJu.llte, Um, tliz o nr.a .. lor, podo :1 assetll· 
b.oa. yn~y111cral eou~titu1~ionalmante dtJspi1' . a 
lllUIItci~Hiutla•.!o do uma nttribni_cào qw>llHI compete, · 
pu1a l! an~funl · a para o prestdcntu? Certamente 
que !tuo: tl se a.ssi111 . é, ustâ visto que o artigo 
d!llet que deLonntnon 1sto é contrario a constituição 
uo cst:ldo, n pur con!:l~qll>1ncia póde e dovo ser 
t:e~ogad_o pt~la as~emhlna .geral. Accreilco que ésta 
Iosolu~:nn. 111~0· fot t•nuncuhla po1' 111orâ vo.ntade 
da co111~uss:to •ie ns~embléas pr• ·Yincia•·s, tnns ::-:im · 
o1.n. razal) de uma repro:>;enta\ii'lo da éamnrn mu- • 
nwtptll da pt·oviueia tia B 1hÍa; Eu diz o orndor 
'Jlll:l tiUI.l o_elu SOU ll1 Ui to amign ti~ éXêCUQÜt) d~ 
c•·ustltu1~mo tl Ja,; I~ i!;, e. quo subretudo rcct•nhéÇo 
a nllé.eHstda.Jn de uao so coarctarem as nttribuições 
C•·~l:;t·tucidllaos ~as p1·ovillcius (muitos aJIOiados). 
V• J:'. ' '' tl nesto ~ •M obl'igado, emquanto nl\o fõr 
lll ·L,vr esclll'OciJ•>, a V•ltât' pela resolução. . 

· •· • · . ~ 1msa nao exts e 
t.lu~.:um~ut\1 1\lg~m Qnlj provo o asSP.rt<J datjuillo 
quo. ~tsse .• o ::Sr. Wandol'ley; e insiste em que 
u te;-ol.u~no tlevo · ser r11.Plltuda 1 porque. pela 
cunsttluu;ao 11 c•unara dos Srs. deputados só pódA 
~~:llal' nclod tias asso'!'b~ê~~s provintliaes qut'Útdo . 
us.od t•ft•mdom a <;ons ttttuçno, do ~stad1l. · 

O Sr: -:José do Assi~ achl\ ·Se embaral,ii\do 
pnra tnHtttr o sou voto â vista do quo disserão · 
o~ Srs •. WuuderltJy o FerJ'Ilz; pOl'')ue su bem soja 
ddousor, lltlo tão zeloso, porém algun; tuuto cuida· 
doso · Üll qtltl Stl l'espeitOUI ná 1\ttl'ibuiçõos das 
a!:súmbléus pt•ovincinc8, e de qn"' se pot,1ha uu1 
<~1qn~ ''· u~!H1 torrente quo pareCtl querer levar 
uums.t~o. tudo qua!1to é franquez11 coricedida às 
pr{lVHictls (apoiados), rei:ü'nhet:é tainbênl que deve · 
ser ZtJluso gu~nJil clas utlribulçõés conferidas às 

. Clllllaras. lnlllliCipaes (a.llOiados), que nt\o devem . 
serc~puha,1as t!~ nenln~u1 tliruito l}lltl lhes compete. 
(Apot~do .... ) .N~w CtJmHdera •itifl a iuuteria seja 
de f11c1l . dccrsao,, porque Hnvülve o'!' RI q~estào 
~ué t•liHltl n mus~I'U.l' qutl a . uss~lnblea pruvmotal 
l.' Jvogo~ u~u l é l l{tll'~l, ti p•a· 1sto ptlde que lL 
le!!ul.uç•~o ~OJa rotlltlttlda á. con1mi~sdo dtlUSS61übléas 

1 1 tu ltr o su11 pnreüei' , 

. . E' apnindo .e entra om di~ollsAii•J ú te•J u11rlmento 
de ltUIIIlllt11ltt•. . . 

· O ~r. Ol.u·hth,no Ottonl oonsidt~l'll a 
QU<.'bl:it.l llHiltO t~illlp\oS, e por iHtO prelencio votar 
contl'a o atlitunenh\, O acto litldicionalmarutl os 
t:u!W>~ fltll qu1:1 a assembloa ~-toral pódiJ t'll'Vognt 

. · ., . . ' e • e c ·OS 
8ll.(\ ollt· lt~a:l; n eonstituição, otfonsa dé diroitos 
tias otltrus proviucitl:i ll u~ tratatlos: e tliio se 
oppL1n1lo n llettllnnt dullo!l 11 lei p•·ovincinl não 
ttJ.m 1; as~t•mbléu ~eml o llil:tJit\) dl:l rovogat este 
ucto, \A.JlUWdvs. ) E tnm po, dtz o o a·adut de aci\bar 
com r '\Y~Lf>t llt~ dê l'tJHtriugir a~ attribuiliões das 
ussembloa~ prudnci:\os. (A)Wiados.) · 

. o Sr. :r•:err,L:.t: 1m tendo que o direito que têtn 
as . us•aJtnb l•ms pr~vlnciMs ~obre o que importa 
á cun11.n'u c!conoww, llepotHHl. da proposta i mas 
quo f•lttl.l. ósta ptopnsta, u t\ssotnolua proviucial 
o..:tti un~ se_11 direito, uinda quo doc1·uta t)lll sentido 
cuntt'Lii'IO,a p•·opostl\. ,Sa a as~uatbléa pl'ov,iuoial 
tL·m prntt~auo tnul, thz o Cll'adot·, tulo sejamos 
nós. q ll:e atu·eulos ll polira, ao lllHltl'al'io conservemos 
o tt:t-olto q•.te a!:l assetnblens provinciaes lLté hoje 
gosao, . e que nu. creio quo set·a um dil·oito sa.l-
vadot· pnt'a o paiz inteiro, · . · 

' ' 

o. s~. ~,aqtu."~ . entende quo a assambleà 
PI'IIVIDCilÜ USotl dtl ~\111:1 Httl'ibUiQilO qUI) lhe ui\o 
competa, o pt•onnnou\·su n favor Llo adiamento. 

·o ~r . .Marinho susfentiL 
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. dreio, diz o oradot·, q~te é tP.mpo rlo recebermos ' 
todos de bon fé o sy~tema repl'esentativo !muitos . 
apoiados), tal qual ~e ach1L t!Scrivtn n:\ cunsti
tuic;fi•> e no acto addicionul (nume1·osos apoiados) ; 
parece que o puiz ostl'l. r.ansrvtn das dec~pçõm~ o . 
dos eogaiiOE;.(Apoiados. i Ji1 't1ão sen\ tempo d+~ 
illudir o paiz flll!U falsaE; inlet·pretni.)ÕIJS d>.~ nnto 
addicionRl (nwneros apoiados); com t•evoga!iÕP.s 
acobertadas duntll'l niio têm prnvi n•l•) s .não 
gruvhmimus maltJ~. (Ntúnet•()sos apoiados.) E' totnp•) 

. quo o corpo legislativo se. coiup.mt'lh'é na stlá 
missão... · 

O Sn. CAnaÃo :-E o governo t:l•nbem. 
O Sn. MABtNlto :-'Eu vou ainda mais longe do 

quo o nobre lleputnclo qner. . . · 
E' totupo. que o cor·po lr!gislutiv;, se compúnlltre 

da sna sublime missão, o qw1 ao go'voruo se tliga-
nãv vos perlent:•J ínlorprdnr o ad•l 11ddicionul 
(rrtttitt•s rtzloiados); ll!'i.o vM [I•H't~ner> L"rtural·o 
(muitos ajJOiado.~) n:io vos pertencll 1\cnh••rlnr·vo:,: 

·Ct . •. , •. • . 

res~u dos p:u'tido!J, ,, 1tão no i utftro:'\se do cidildfí·l. 
(Muitos apoiados) (voltan!lO·Se para o sr. Cm'l'iio) 
E ti tiio, gtlslou I (Risadas c apoiados.) .. . . . · · 

O oradot'. deSP.jll que ostn . qUt!stnu :,;e riiscut11 
co111 tRuta mais ~~lllplitttdH, com tanta maior 
circulrlspocçi\o . quuuto é cert(l qut! sun pt•vvinda 
t ·nÍ! sido victiuta des!l:IS consultns qu~. co ruo . 
disso~ fllríio quusi . s•.Hnpre tomadas no . .in~•!r~>sso 
!los p!U'ttdos e nuo .·no . iilleresso da sociedade. 
Obsorvn que, porque algun1RS ltii::! dect·du•las 
pôr asserubéus proviriciae!l ttuhi\11 óifendido o di·. 
reito de um ou dou~ individuos (apoiados), tém 
ollas. sido revogadas como lt1is oppl't>RSÍ vas ela 
t:onslitnição do . estt\do. (Apoiados.) E.tm•Hln, 
.t'xt:lnmu o orador; em u1na ll!)VI\ éppca qtto ou 
chamnrei dE- regenét SQiiO llll libtJrdáue, e IIOCtlS~Ilrio 

· qtte pr!lcetltltuus cum toda u ch·cmllsp~Jcçi\o, e nalltes 
. temJo:,~ approvo o iltlia•Ul!Uto. 

Dá·ea por discutido o utliamr.lHn, que ó ap-
provadtl, . . · · . 

O Sn. 111 SECRETARIO annuncia qu~ \'1\t proce1lnr 
1\. leitut·n do purecor dt\ cummissiüt do cO·u~tituiç1\o 
SUhre fi propustl\ do f(OVtll'll!t Q ttl~pettll dLI in • 

. .: • I. . ,Ç!\1 U. • 

clontHios pttbl >co li,. (M o!Jtmento do cudosidadll . 
~lttitos sonhui'C.~ se diJ·i.g<Jm tl me.m pm·a ottvü·em 
mctis rltJ pllt'to n le~ittn'<t.) . · . 

J~ití om l'tlsunm i\ pt\l'eOtlr dn commls~:\o : 
O,•clut·n prnst n• tl lU ais cotn~~l...tu ndhqsito ao 

pousam~ntu tln pl'op~lSlt\: . ruconllecu que. 11 in· . 
1~111ovivols du. u1uls elHvtlt.ln eat ~:>goria prl'jtiuica u 
laburdudu 1..1l1. vnlo, ,, i:Otll~•romtitLu o rM1pn1to ~ 
i 111 ptu·oit~liôt~ua da. nn turld~tde, cntll pertgo da 
l!rll,utll lJul)l\ct~, o dos dirt:iitqs .do uhl!ldi"Lo : tp~an ~li 
ll lllCOlUp: lttl)ll\dlld~ do~ Jl11Zl!S 1 !\ éOiliHIISSl\0 
eutoudo ser un u1u1~ altti conv~uiencili. cons11rvat· 
nos l11~~are~ do suas fuuc\~Õus r> maio1' numet•,, · · 
l!llSsive.l d~ jlliMs, ll , twt·:~urHlitlR de quo 1.\ jnstiça 
O l\ pl'Hl! Aira d P. :~ U ~:C•t!iSi dttde:'i !'IOUÜlO~ Uíi!J he::~itll 
am adhat•ir á. · ir~conltHttibilidade dos 'j tttzt'l.~, 1'1l · 
oonhecaudo 1Ü11\s que· o corpu IAgislntivu pnrdt1 
tHn :;u11 composição de ix.•irldo dfl- fuHt:uiúunrem 
C?l\l(l repi'Hseutantos tlll nn~n'in iudividli•Js iutsl· 
hgt:m~o~ o iud••pondunto!l como 1wlo lathito dl:l 
que JUtzes são · em gorul os tnngistt·nltn;, e 
conclue offorocondo ulguuHts emllndus tenduntos t\ 
complo~nr o poitRt.nnenl.tl do propos trt. · 
• Oon~u!,lt~l~l. ossns em oudas um 1\Uct·esco nln•· n 
mo.l)tnptltthllldu Lle dtHI MCI'Utlll'ios dns pt·usidtlnCias, 
o tll~peotul'es da t'nzeudn : o \lm ftl7.Ul · a t>lr.tnnsivu.H 
aos üunubt\11:! da HSStlml>léi\ p1·ovil~eli\l • . 

~· pOrÓUl UIIIÍM nótUV i.J l 'Utll t.ll'tign nuditiVO QUil · 
oflatece u com~nissüo, dllClurandLI n incompatihi· 
ladado d1t eletcuo dos . inlltiRh'os ct ~1 estadt.l ~t!li'R 

O pr~recer da commissão vai a imprimir com 
urgHncta .. 

Entc·•t. ü~n l.líso,tüJsüo o prim0irn art.igo sobre 
tarratins dHlmantmo~. . 

O Stt. AdAuÃ.\ manda á. mesa um r•J•Illllt'itnontto 
d•' á•linmento pal'n. que o projocto se discuta na 
pt'O!{"l\Çf\ do Sr. minist,"o tia fazenda. 

E' n pprovado Hf'!lll . debata . 
Entra em discussilo o,seguintP. : . 
(( Art. l.o Os officia~!l militares da linha, de 

qualquer dns class~Js, inclusive M · refrirmndos 
e o~ d>J milicill.'l C·•m · snldo, concorrAràõ •I e orá 
~111 diante cotl\ um dia de soldo por mez pará a 
caixa .do 11m moutq. pio militar, 'lu e desde já 

· fica crl!ado, afim de quo suas fiunilias tenhfi.o 
direito a uma puns11o dflpois .io fallecimento do;~ 
referi•los 11fficine~. ,, · 

() sr.Cümpos (lo 1\t:oH.o diz qua não se 
IWh:\ud•) presóut~ na C11.~:1 o nutM do projéclo, o Sr. 
J'oronyitlo Fr·•mcist.:n Üi1dho, paroda-lbe mais con· . ' . . . .' ' ._ 

do ma1·inha e gner,·a pam •lepois de dar o seu 
panwJr• C•H\Villtu'-"n o Sr. ministro da guerra, 
nfim rlq a->~istir a diacthlsão. Manda á mesa um 
rn'luurimr.nt•l da ar\illtnetüo nesta sentido, que é 
apr1rovado sem discutlsii•i. 

Entm em discu!lsno . a artiJ;to da seguinte rt:JS\1· 
luçiio t~(t ~ ... Nuni!S Machndn : . · 

t( Artigo unic11. F icn o governo . nutorisudo a 
apoHentar com todo o ordenado, t~mdo ma i~ de 
vinte ánnos de :,;,!rviço, e se menos, com o orde
nado correspondente ao temp•r tle serviço, a todos 
!lB o•npt·e~:vlo~ vltallcios que sendo sonadores do 
uut>erw o rrquorerem. 11 

o Sr. so~.l/.B 'l<'r~nçn. não sabe qttal é a uti· 
lidado .q_ue h1t flm · pllssar fl!!t•• :resolução .. que 
ju!gl\ •IClOs~. Entond"l quu não se devem faztlr 
lei~ t\oiosus; e por ist·1 vota contra esta reso • 
luc;iio. 
. . o S1·. Forra z pr,)põa o adiamento de!:lta ro
soh:ç!io para que seja }'Otneltidll á comml!uü1o 
cump•'tflht.l'1, ptlt;l conrecctomn• um t\·aba 1 h o ge•·•\1. 

E' npoludo e npprov,Hio, depois de. falia•· o Sr. 
··( tl <'r1ln •o rc uurimenLo de adiam~uto do 
Sr. Furt·,tz. 

l'>llldo·se esgotntlo a 1mü~ria dada pnra ordem 
thl uia, o . Sr_. pl'e>~i•loutf! _ ._convida....oa J:irll. :depll· 
tnduR p1ira 110 1\C•:uplu-ein em tru.IJalho~ de com· 
tnissiin' o pllde ·llie~ que comparl'çào ãs duas 
hot as pBl'l\ turem co'!lliacli:.Mnto da o:·<letn . do dia 
pom umnnluL · 

Sns eu(lt-se n se~Aiio 1\ meia hora dlipois do 
m~io d 11. • 

A's · dttl~~ hol'a~ coutinúa a SIHlSI'io, n ó St. 
prüsid!lnt•l marcn p\\i't' lll'dem tio dia os projer.tos 
u~. 4 dn H:HI:I n n. 1 de H:H7, e às 11 horas o voto 
dr~ gm:,nts. . 

Levn.l\tll·Sll u !;essfio). 

. '-" -·· . ~ ........... ,;c,;;.;.;.~.:::-----... . 

Sessão em ·i 9 de !\In lo 

PIH~STO~~NOIA DÍl ~R. UUNIZ DARRE'l'(l 

SuMMAnt·\ , ._Exp~di;mta .. -l?équel'imento da. com
mis,~lJo .de fcr.~entta.-Onlom d u dia. -Estatutos 
1Útl'f.t (~ escoltl de medicina do Rip. dé Jat~eiro. 
·- Vo t•' deyraça.o.:. DiscUI'.~"s d(IS S1·s. pres~~a·nte 
do co?t8elho, RiHtl·igttes .cios Suntos e AI annho . 

A''<l 10 }l ·l l'll~ e tnPill da mHnh1'i ubrê·Sfl !i se~são, 
lê ~e e !\pp•·uva·~o a 11atll d•l nntecadente. 

IDXPlnliENTI'l 

motteudo o 
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Luiz · Fortunato de Bl'ito Abreu Souza e Menezes 
e Manoel José de B?ssa, · em que offerecem o 
plano de uma Rssociação que acabfio de formar 
para colouisação em grande escala. -A' com· 
missão de estatisticn, catechese e colonisa~ão . 

Faz-se menção de d ou ~ l'fficios dos Srs. depu
tados Obicborro e Meirelles, purticipando que 
não comparecem por incommodo de saude.-Fica 
a camara inteirada. 

Remotte-se: 
A' commissào de fazenda, o requerimento de 

_João Baptista Pinto, escrivão dos feitos da fazenda 
da província das Alagóas, ácerca de seus venci-
mentos . · 

Ao Sr. presidente, o· r equerimento do capellào 
.do 1• regimento de cavallaria ligeiru, pedindo se 
dê gam ordem do dia o proj ectó v indo o ant~o 
passado· da carnara dos Srs. senadores, pelo 
qual os capeliães dos corpos de lin ba do exercito 
são considerados com direito ás m esmas gradua
ções e vencimentos que competel!l aos cirurgiões 
dos me·smos corpos. 

Não ha mais expediente. - . . 
Entra em discus~no , e é npprovadn sem debate, 

o seguinte requerimento : 
« A commissão de faze nda, não podendo de

cidir-se s~m mais especiaes e~cl_arecimentos sobre 
a convenienma de red nzir a tnx'l da sisa sobre 
os b ens de raiz a 6 •fo, como foi lembrado no 
r elatorio do ministro da fazenda na s essão de 
1847, ou a 5 °/o, como o foi no relátodo da ~essào 
actual, precisa que se peça ao govcruo as- se
!jUintes informaçõ·es : 

" 1. a Quanto foi o producto desta t-axa arre
cadada pela recebedoria do município da córte 
nos annos de 1845 , 1H46 e 1847. 

« ~.a Qual a somma arrecadada á vista dos 
suprad itos annos, e quaes as outras para cujo 
pagamento se assignárão letras. 

« 3.• Quaes os prasos medias ou annuos das 
letraA pertencentes à receita d os supradito,; annos 
de 1845; 18!6 e 18!7. 

o Sala das sessõ;;s, 18 de Maio de 1848. 
-S.ouaa Franco.-J. A. Oarrão.-Amaral. l> 

O S<·. Me1to Franco faz uma recl amação 
c outra um aparte publi~ad o no Gon·eio M~ercantil . 

o Sr. V Hlela Tavares tambem faz uma 
reclamação contra apartes que vêm hoje publi
cados no 001·reio .Me1·canttl, A repelle nma 
calumnia que uma das folhas da córte Jbe fez, 
porque, post·o não partilhe dos sentimentos e 
opiniõGs politicml que seu ir,,ão bojfl professa, 
tP.to comtudo -em muita consideração sua~ br>as 
qu~lidades, e era por isto incapaz de fazer 
escarneo delle. · 

o Sr. Lopes Netto reclama tambem contra 
_um aparte publicado no Go?'?"eío Me1·cantil. 

O -Sr. va'sconcotlos de~ej'l sabet' a opinião 
da commissão de asse mbléas provinciaes sobre 
uma lei ultimamente promulgada na província de 
Minas-Geraes. Em 1848 a assembléa provincial . 
de Minas, diz o orador, fez uma lei impondo 
4/l sobre cada animal carregado que entrasse na 
p rovíncia; esta lei foi em 1845 revogatla pela 
Hssemnté,, geral por ser éoatraria ao acto addi
cional, mas o imposto continuou a ser arrecadado . 
Ern 1847 lançou a mesma assentbléa provincial 
unra taxa itinerada, e em vez da quantia de 4n 
impoz a de 3fl920. E' sobrP- tlsta lei que o 
orador deseja chamar a attenção da commissào, 
e se preci8o fôr, mandará · um requerimento á 
m esa. 

O Sa. PRESID'ENTE diz que pão acba preciso o 
req uerimento per se achar~m pre5entes os mem
bros da commissào, que tomaráõ em consideração 
9 que disoe o nobre deputado. 

ORDEM DO DIA 

ESTA'fUTOS PÁRA A ESCOLA DE lllEDICINA 

Entra em discussão a seguinte resolução : 
« A assembléa ger11l legislativa l'osolve ' 
<< Artigo uníco. O governo fica autorisado a 

dar dentro de s eis mezes da publicação deRta 
le i, estatutos para a escola de medicina do Rio 
de Janeiro, sendo de sua nomeação os empre
gados de que tratão . os arts. 8• e 10 da lei de 
3 de Oulubro de 1882. 

« R ovQgadas , etc. 
c< Paço da camara dos deputados, 6 de Maio 

de 1848 .-João José de ·Mow·a lYiagalhães. '' 
o sr. Ferraz entende que pela r e~ol uçào fica 

o governo com o poder não só de alterar os orde
nado~ e !.lugmental-os, mas ainda de faze r tudo 
qunuto uchar conveniente dentro de (3 mezes. 
Acha necesH!Hio R reforma dos est~tut o s, mas 
não póJe votar p ela r esolução sem 4ue haja 
unHI restricçõ.o quanto aos ordenados . 

o s ·r. Johi:m. não sabe como o Sr. Ferraz 
ente11den .que por esta r esolução ficava o governo 
auturisado para augmentar os ordenados dos 
empregados da esc•Jia de medir;inu : não vê que 
a r esoht(:iio tal qual se acba dê lugar a que o 
governo commetta abusos, nã0 seudo possível 
que a escola continúe no es tado de anarchia 
em que até agora tem estado. 

A discussão fica adiada pela h ora. 

DISCUSSÃO DO VOTO DE GRA ÇAS 

Entrão na sala e tomào assento nos lugares 
competentes tod0s os membros do minist9!.'io. 

O Sa. PR~J;SIDENTE:-Julgu escusado fazer-so a 
leitura . do projecto porque já foi impresso . Con
forme os estylos. da· casa, entra o proj 9cto em dis-
cussão euglubadarnente. E5tá em dis~ussiio o voto 
de graças. (Depois de longo intervallo. ) Não 
bave11do quem peça a palavra ... 

O Sa. VIsÓoNDE DE MAOAHE' (p1·esidente do con
selho) :-Peço a palavra. 

Murros SENHOREs: -Peço a palavr .~ a fa vor. 
MUITOS OUTROS SENHORES: - p,·çn a palavra 

contra. 
Os honrados membros se dirigem it mesa para 

verem inscrever seus nomes. 
O Sa. lo SECRBTARIO faz a leitma dos nomes 

pela Ordem por que estão escriptos. 
O Sa. PRESID~~NTg: - Tem a pala.vra o Sr . presi

dente do conselho. (Ptofundo silencio.) 
o Sr. Visconde de l\-lacahé (presidente 

do conselho): -Sr. presidente, d ilpnis de esperar 
por algum espaço de t Hmpo, vendo que nínp;uem 
pedia a palavra, entendi do meu dever, pela po · 
sição que occupo, encetar a discussão sobre o 
voto de graças, e offer P-cer algumas ohservaçõP.s 
que t enho de fazer sobre diversos topicos da 
mesma falia. 

Diz a illuslre commissão (L~ o 1• e o 2• topico 
do voto de g1·aças .) Esta parte que acabo de 
ler 61Jvolve aquella confiança qne o governo desrle 
j á deseja m<:recH, e que pelos Reuo uctos h a de 
continu1u ·a merecm• da camara, e da qual desejava 
que a illustre commh siio continuasse a· f:-~ z er uso 
110S períodos seguintes ; mas não succede~1 assim. 
Eu passo a ler aquelle. período em que a illustre 
commissão manifes tg_ i\ e~ta augusta camara esta 
sua falta de confiança. (L~ o 6• pet-iodo can·e
gando sob>'e as palavras- se por ventnra nas 
propos-tas annuuciadas co\Jsignou os melhores 
meit:~s, etc . -:-) 

A illustro commissão, depois de ter manifes tado 
que dava s ua confiança . ao governo, e declar~ndQ 
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que a csmára devi~ dizer ao . throuo que confiava 
que o governo bavaa de empregar meios pacificol3 

· e boali·0sos para resolver as queatões · pAndentes 
sobre a política extet·na, · passa neste período a 
1·etirar esta éonftatJça. O gov•'rno, c.omo acabei .de 
dizer) tenciona m~a·ecer estl\ confiança, ~ muito . 
agradece à illustre comtnís~no por têl-a apresen
tado uaquélle ·-periodo; inas bn da perrniLtir que 
o p-overno · en:tergue a~ora uma . censuú1, · ache 
uma espécie dé contradicçiio ou faltl\.de coh~rencia 
na eommissiio qualld11 aqui retira esta confiança. 
E tanto ·na ai::; é notavel este seu procedimento, 
quanto Qobre a po\itica . externa, sobre factos 
ainda nâo ('Xplicados a illu~tre commissiio confia 
no J!Overno; entretanto que neste. lugar, quando 
o governo entende qua Já manifestou os seus 
peo::~amentos por alguns a c tos · apwseotados nesta 
Rugustn camara, pehi propot!ta QffHecicia julga .ll 
com missão dever recuar do pensliDJeoto de con· · 

mu.itas vezes equivale a uma cor.tfança, a uma 
aegurilnça que sü .. tem de que se haja de fazer uml\ 
cousa, ueste lup;ar estâ empregada cumo-sínonymo 
d~ aguardar-nfio ten1 confiança porque-espet-a 
actos signi(lcativos.-Bem "<ê ~- augusta camtlra 
que eX t>l'estlõas ~esta llt~turt-za n urna peça tão im~ . 
por tanta thmolão evidentemente . que .· a H lustre 
commissão não acompanha o throno · na oorte:z.a 
que tinha de que o governo· havia · de ll)archar 

. ne~:~te ou naquelle senti•fo . . · · · · .· ·· · 
.. (Le . o llo .topico.) O governo tambem enxerga 

n~;:oto periocio uma censura, ·a ttma. cen,;uro. bas
bntemnnte grave. Perauitta a ilh.i ::~ tre comm issão 
que tambem uote umll pequena. cootradicçi\o cum
sigo mesma, comparando e;te pt1tiodu com õ 
at1te-penuHimo. Tratat•ei primeiramt~ote desta cori-

. lraiHcção. 'Diz a illust.re con11nis~ão (l~) : « A 
justiça, senhor , é. s primtJira n6cessidade social. · 
e~ . » . . . . 

fiança. · . . . · 
Sobre essa propo!'ta. já foi aprflseniado utn 

parec0r; e é com ~stl:l conhecimento de cuuea, é 
com esta vontaJo c.tuQ o governG mo~tr · 

A illustre co!nmissão enténde que a justiça é 
a primnira nectlssidnde social, e que ella se rea
liso.rá se O gOVtll UO il.prtlSentar 1la8 SUQS propostas 

· - ··· . ui no 
adiante . das neceeFi•tulies publscas, e silm !;la ter 
ainda demoost.rado ·jUt) quando EI!!Sas pt·opostas 
11âo satisfizessem bem as necessidades publicas, · 
sé tecuaava a aceitar quaesquer emendas que por 
ventura pudessem uatllhoral·os, é com e;~se conhe· 
dmento de causa, digo, que a com missão entende 
não dever confiar no govet·no. . 

peri1)dO llo) julga que eát~ . H8Ctl8Sidud6 llàO de• 
penda da revisão dé lei~, da. creação de outras, . 
mas sim que é. um elélilentu de todus os guvernos · 
regtllarmonte col"!àtitu.idos. Considera est as ·pula· · 
vras que o goverh\l eil'll>l'êga como banae11; como 

. uma trivinlldude de todos vs governos; ·· .. 
N.em todos os · governos . rHgulares, . ~enbores, 

cum1)rem todos õs ptéiieitos, todos · os deveres da 
justitJI\ e da. tlJlor~ancla. (ApoitJdos. ) Muitos go· 
vernos temos DÔ:i tldó, e R\nda. havemos dll Ler, 
que~ ainda que · digào qua tótn por programma 
a justiça e a tolotàiirla. não são éapazes de a 
oht~ervar muitas vezos em toda a sua extensão • 
(Apoiados.) Multas VtlH.es se disse no parlamento 
l>t· azill~tro · qun u · adtninistraQiio= nnteríOl' A. .. de 2 
de F~vúeiro ntlí1 fllZlil juatliill., não eu tnle.-aute ; 
entretautu. quen'l t.luvida CJUO etito . Ruverno . fosse 
ràgular Y Etn tod(lll 08 syt~LI!n\1\B; ou det~potlco uu 
constltucioual, pó1le havtlr go>verno reguhu que 

(Torna a ler o So periorlo.) A. minha obsArvaQão 
ainda vl.li ml)is lozlge. Suppouhamos que a illu.;trc 
ouwmissão aindll uão tivt!sse pesado· bem o pr~
}Poto \Jt) TPfnrtna Otferel'ido sobre a loi de . 3 de 

· DP_zembro de 184l ; acaba ellB. todavia de mo~Lrat· 
. (porque creio que é ~ mesma contmissào) que 
no v·.'to do graçall nãl> f11z justiça aos st~nLhnentos . 

.. ... do .go.~~rnu, porqu~ El\\ vi l\nje ilo Jornal; que 
jt\ foi a pro~E\ntada nesta casa. convorti~a um p~o~ · · 
Jecto d,l ll'l, · un\1\ das pl't)po~ttlS que d1z ru~ptnto 
á incolupaLibíliJude da ol.,lçii.o d~ alguns fuucoio· 
narius publicns para o c.11u:g,> Qe t.làput11d08 · e 
s{lnadorea. A. opinhio · que munifostn · a · lllustre 
oommil~o~ão a rti~pt~ilo t.losLI~ prl)p~>~ta d•l Kuve~·no 
ainda faz rnl\is n•paravol os st~uUmentos contidos 
no Vllto . do . gracad. Portanto peço licença pan 
dizer · ue o overno considera o•tmo· u n oe · 
10Úra as a par e do purio o ,, que mtt r~llro, 
pedindo 1\ oamara qua baj•1 de mod\tloar eetn penN"Ilit>utiJ .' ·· · -·-· ·-· · · · · · · · ·· · .. _ ..... - · ··· 

(L~ · o 7o, Ho e . \)o peJ•iodo 8 a t·•ur>eito CÍB$t8 ultimo · 
di~}: l' . l'UIIlta a. 11l11t1.Lte .oummis~li.o qus uu Ullll · 
tlnue n fnzor o mesmo rtlparó a r11spel~u dl• 
toploo que BC1\bo de lar, o tanto maitJ snlhmtú tltl 
t1•roa ~'Hla minbtt ul.>servu 1\o u•wllo coru llTHrlllON · 

88 . S ttl COIIIIU 8~ O COIÚ O. que I Z 
a f•\lla do tbt'Ouo. ~ll~UHdo umioba lembratlçR, diz · 
" · Cal h~ du throno a IJUtt so r~ftlt'e t.isttl t.op1oo- . 
<i Qfls flgUN-VOS QUIJ Ulll&. SHVl'ttU ecouomia tl -1\tltlll\l• 
811\)t\o presidirâõ ao.s actos do .·meu governo . »
QuaUL(o o throuo tlXprltne•su cot\1 esta augurnn\)U; . 
quando allll'ma uo ~iliZ que o . governo ha de · 
em todos os sou~ Mtoa . ter na utaior consi· 
d~raçào eHtu ftscalisaçi1o • .usta ~evera eco· 
nomia , a iUustre C•llnanissno ncou~elhu à .camura 
doK Sr!-l. dt>putados que üeve l'espo uller plllo se· 
gulnte modo: -u A. sev11ra Pcouotnla e llaútllisaçâ.o, 
que,, ~e~!;!ndo V; . M. Imperh\i se digna afianQat~ , . 
p!_estdarl\o ~os nu tos . ti~ seu · ~ovt.~rno, ,tlt.ü. ))-, 
poe ern unvtda que HOJQ uma vot·dud>~ aslO . t.JUo. 
se · a11sevura da pnrle ·do governo, u ·.portanto é 
tal\l~em UUI :l f1t\t11 de . QOilflll t\ QI\. l"r, tanto .tnlliS SB 
run01festão estos RontimtHit<ls qUtutdo na ulti111a 
pl\t te do mHHDlO pal'iudu npt' tlSfl lltliU a cummls:-~ào 
llS BPgujnttl~ t'X.J.If81U1Õf)8-t( li~ llXOCUQllO das \els U 
tlli 11\~phmiQao d;)s fulh\os üeul·-1tados, espera. a 
o~un~ru \l'!-6 o governo du V, M. lmp~:~l'ia.l pui" actus 
SlíJ'i}'fi.fa.hv· s . so mostre posauit.lo doi.! putHrnaes 
deaagtuog do V. M. Iu~perial. ,,_)1Jstt\ · palll.Vrl~-
s " ' . ~ 

'1'/)),fi) t 

. nilt~ ftütu i\ j u ~tiQã a ti\ í\lultl\8 ocousiões, tuQB qut 
deixe •la ub11•1rvi\t a juatloa (l&}lo\adO.f), m6rme11te a 
justiça oomo o t.toverllO totHeniio, eduque faz alarde 
tl<l s11u proRNUl~lul. b:u peço Uiienoa t\ camara 

toluraucla. . · 
8auhorea1 o govertlO aotual, attatrn onani1 todos 

nll . outrna gov11rnoa, · reounheuo tlua á uma· necea· 
Mld~&llú no . eytiLUtlla uunetlluolt,nal, qua é n1usmo 
IUUR . oonllloito lnt.llspe·nt~avd, a ~XiRttlncla . du pll.r· 
t~th1a (apoiados), quu estus .PEU'tldoe aa . cotubl\t~o, 
a•l dlaput~m. pur n1t1l"s ~~~ltlmoa •. o poder. (A}lOliJ· 
dos. O " vuruo ttKtA 1:\ tttstli de um · at1ts >~ ~rthlôtl 
oujila upm õe~t. e la . 1\ll(a melllo~·ell tio quo as Jus 
nutro~. quu juls~ tlllrllu: IUII\ ti oap~tzes de (ater a 
fH\iultltldtl do p111z i mas . nolll por i,; lo o R" Vtlrno 
entande dever dl!!Jprm:ar ou · deArb"peitar tlS l• pi· 
niÕt.lN. de outros partidos, {Apoiados.} ~~lo cuu· 
trtu-lo, quer toléml·Od a ponto tJe !~oalltar-lhos 
todo~ ot~ tnl•iós lagitlmos de a•hugt~rem 11 t~ ua 
cllut~a : e · e:o;te~ maios são a tríbun'l e a impreti sa.. 
O gOverno propõe·se a não t olher a itUprensa, 
\I tolt~t'lll ·a, t~m tod~ " sua ex~ij U~tio. O g9vt:?rno 
ellLllnde que dt~ve deixar o voto h vre (apo&ados)~ 
~>ara seteu~ ~udas . a~ •>píniões l't~pret~entali a~ nu,;ta 
ot\aa. (Apolados.) Nãot estorv~r1\, ue~n eutb11rl4ça~â de manuira nunhuuu1 as elel tJoes i ets a tularauul.li 
politi !ltt do govern9. O governo lJilrll otm~egu~ r 
e~ te fi. tu, para dar esla .p.rova de L~\e,rancu~ .uno 
~6 padirà ql\à o corpo legaslatlvo r llVIlJ ~> . 1\ let d~;~ 
eloi.;(íes, ootuo se . (O r nec~Hsado, que se reforma 
o !IY.:IttlmU t~ lelt•ltRl. · ( ciJ)Olttdos ~ ) · . 

. A. respoit() . da escolha de etnpregados pub\ioos, 
.a toleranch\ do govot·uo estende· se . a•l St~gu i ntl3 
pouio : quando ~.n .tratu de . etnlJragoii publloos 
que 1lUxilillo o poh!illmanto do govtJ ~~~o , UL\ruvre 
al) g~vert\O esoolhe1· homens ue se}llli !lap!lzes 

18 
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fidelidade ; mas muitos outro!l empregos ha, ~· 
respeito dos quaes o goverilo sómente procura Q 
probidade (apoiados), o merecimento e a capaci· 
dada. (Apo1ados.) 

o Sa. NuNES MAOllADO :- Serã. isto novo? 
O· Sn. FERRAZ :- Oh1 se é •. · · 

O Sn. NuNÊS MAcHADO: -Oh I senhores I 
O Sa. FEslL\z:-Istó é muito 'novo. 
O Sa. JosÉ DE Assis :~o caso é marcar a época 

em que não houve isto. · 

O f)a. FEatu:z: -Favor aos amigos é o que devo 
ser. 

O Sa. Nmms MAcHADo :-Estou horrorisado. 
O Sa. GoMI!:s rios SANiros:-Essa poliLica não 

data de 2 de Fevereiro de 1844 ? 

O Sa. VrsooN~E DE MA.CAHE' (pr:esidente do 
. . 

tive a honra da fazer parte, e a quem tantos 
elogios têm sillu foitoij aqui.... · 

O Sa. NuNJ:o:s MACUADo:-Ainda hão de ser 
feitos •. (Apoiados.) 

o Sn. VrscoNoE DE MMlA.HB' (p,.esidento~ do 
conselho):---.... não pôde levar a effeito o seu 
pensamento, pelo concurso de circumstancias que 
veio perturbar a marchR governativs. Portt1nt.o 
deixou de observar algumas vezes essa tolérancia 
politica, essa justiça. · . 

Tendo eu dito qual a maneira por que eutendo 
a justiça e a politica de tolerancia que o governo 
se prescreve na marcha da sua administração, 
devo mos.trar que outra censura faz a commlssão 
quando diz : --- « :Rüconheceudo e praticando . estes 
« dt~veres, . 6 sendo auxiliado pt~la · forçA que . 
« resulta da uni.da.de de peusatnentri t>Olitico, 
etc.'' Esta pbrase-e senJo auxiliudo-tumbt~m 
põe em duvida 11 unidade do governo. Como é 
que, no systema representativo , . com a cuUdade 
politica creada qual o presidente do couselhiJ de 
ministros, se pólla pôr em duvida a unidade do . 

que a commis~ülo teve de apresentar, datldo ·assun 
expansãt> á sua propria cónvicoJão. 

Sr. presidente, tratllr1do de . dar a verdadeira 
siAniticaçào do· voto o1farecido pela coinmiasão, 

· en. desde jê. direi com a franqueza que caracterisa 
a mesma commissiio, que · esse · voto não é um 
voto de censura, n1as que este voto tatnbem niL é 
uni voto de adhesão. A commissão consultot1 os 
factos occorridos. no paiz, e ehamaodo·os a examd 
em seu complexo ·procnrou ·iiJdagar quaes ei'ào 
suAs tendencias. A commissão encarou o minis
teriü tal qul\l se acha coa1posto, e de todos esses 
exames tirou RS illações que se achão consignadas 
no projecto que apresentou á casa. 

O Sa. ~UNES MAoHA.Do:-Apoiado; 
O SR. R unR!GUEs nos SA.NTos:-Es~as illações, Sr. 

presidente, nos casos ordinarios, devem determinar 
llU um votode confiança ou um voto de reprovação ; 
mas a commissi'lo que é franca, quo é Rincerà, 

~ • o o • " .... 

. , 
aquelle voto que julgou que as necessidadea da 
actuülidade e a verdadeira significação dos fáctoa 
devia determinar. Etttre a eonfiança e a reprovação 
ha um espaço intermediaria~ ~o pofi~ó . central 
deste espaço achou a comm1ssao collocados os 
verdadeiros interesses do paiz, nesse mesrno põuto 

· achou a oommi:4são a expressão dQ verdade. (Apôia-
4o$.) A comn1issão foi poi~ collocar-se juntõ da 
verdade · e dos interesses do paiz para fallar como 
autoridade ao mesmo paiz e ser por elle acre-
ditado. · · ·· 

Senhores, diz a commissão que o seu votõ não 
é de censura, e em verdade, os factos que delet
minãrão a opinião dll commlsllão não aão ainda 
.bastantes p~:tra obrigal·a . a ~a!lirestar um voto d~ 
reprovação . Como a aoromn~sao pedira a cam~ra 
dos . dep.utados · ttm vot~ de reprovaQiio é. poli ti~llo 
do gab1nete, so o gabmete proclama, annuncta 
priucipios e iutençi}etl qu!l astdo intl)iramente da 
accordo cum os lntlls l!mceroa e ardentes votos 
rta mesma commissi\o '? Reslaya · ainda a. indai(ar 
se havl!ria sinrierldade · nas· opiniões enunchid~ts 
polo gabinete: era. mister ainda ver se haver~a 

QUal Sl! lJÓde provar que ó governo deiXI\ de ficatiVOli pllrR dutnonBtÍ'Ilr qUA O ministerlo QUilria 
ter . ubnidadt1. de _ _ptmstl_Ultl!lto ? . Etila ~:mrte ~n"?~~~:v:e ___ Jlludk.a .:camara .a . 0 . plliZ,. prool~tilando . ..in~~-•tllÕJI~ . 
tam e tu U1r1a <lt!nsura. . . . . q .ltl mio proft~ssa v~& : mas a cornmissão que ama 
Cowpalt~·Uit~ sÓUlf'nte, na qualldlldo. llo n.tuistro, sobro.tutlo u verdade, ex11mlnando os factos que 

fazer et;tiHI. peq u&uos rep•tl'os sobro os tuptcnli QUH têm occorrldo ndo aoh••U nolle~ um ar~umento 
mo par~cêrão Sflr lwluvt-hl uo projncto du vulo de bast11uttl poder0110 p~ra dtHnonetl·ar qu;, o nunisterlo 
grulJaH que a illust•·e oommls"~o uffurnce 6 cumura, quer llludir 0 pai~. ftxoudo prinolplos e oplnlõt~s 
e mostl'llr lltt o o e o b • 
Sbnl do por uilo t~ncuntrar na illustru cnuullitlrii\O 

. aqutllltt tlltlsiuo upoio · qlle dá ao govoroo uo 
pol'iodo a respeito di\S . rt~laçõetl t~xtoruas. A 
oarunru tüllllll'á am conslderluJilO estu.s u11i1hus 

. observações, o furá o que entender. Por óru illlo 
aqul. 

Suscita-sé uma. p~:~quena questão de ordem sobre · 
quem deve ter 1\ palavra, · e o Sr . presidante a 
decide dando a p•llnv1·a ao St· Rourigues dos 
Santos (profundo silencio : movimente' de curiosi
dade.) 

o Sr. n.od.:l'Jgues .dos Suntolli ~-sr. J>re
sidente, o discurso que acaboU de pr&ferir o nobre 
ministro, obefe do gabinete, obriga a co1umh suo 
tL correr pressurosa a terreiro para explicar . a 
signiftcaoào verdaduira, genuina, franca B .lllul do 
voto que teve a boom de submettur á a ppro
VllQi\o dn câmara dus de p~tado~. 

Niio sorprenueu a OOUilnil:ISàO o reparo que o 
llobre n1inlatr6 fez sob.re r1lguos topicos do voto 
de Braças; . ora multo . natural que o nobre 
mimstro que tem oonsciencia de suas oplhiões, 
que E>sta persuadido quê ell.;s são as U1elhurtJs · 

I ' , • t 

que julga a posil,)ilo o gabinete muito conforme 
com as exigencias do systema parlamentar, uiio 
aohe coherenles com as su.as idônH 1u1 observações 

~e11botes·, . de ordinario os grandes eu1b•1raços 
que as (1piríiões as wais naoir·nae~, as malt~ rrunoa 
e sinilei"t~U\eilte profmlsttdas eMontr,\o em sua Hcel-

. taç1\o no paiz, provétll 1IR. exagerüQào de se u!~ 
orgt\•1s; ntttielles quo €o~ti:iu em púsiQilO de fltiUt!
cial - n;~ ao paiz, na tu sem pré têm a. frle~a ne<w~sar•a 
para soJfrer contratlicçôfls, e plll' tsto 1rntadoij p(Jr 
est~Ls conh'adicçõet~, irritados aiuda pola demora 
da renlisaçilo dA !H' lls principias, não p<)Ucas vezes 
exagerão suas accusações: e esta exageração re;. 
tarda o seu triutnpho. O paiz vê ·lanQilrem·se 
aocusllções que não são fundadus . nos; facto~; 
O pai:.l, qll~ \1\i.ilbOm tem SUa CODSClOOClll, CUJO 
juizo é quasi sempre certo e seguro , entra . em 
um!~ suapoita razonvel contrll aqu~lles que annun
ciào fllctul!l que us ~nesmos factos· doameutem. 
A couunissiio que não está dominada por nenhum 
dfcoSStltl prejUÍZOS OU . paiXÕSH que qUaSi SEID'lVre 
armstllo e f11áciuiio as upposições, julgou qua dt~vla 
!JOdit• UO palz iutttirH credito 118'1 suas p~lavral! ~ 

· A que para isso era praciso que 11Has estl v assem 
dé aoco!'do Cllm a verdade dos fao\os. Ora. se 
a. cornmissl\o com ftanqueza declarou que a somma 

· e ·o ô ain a bastante ara 
determinar um vo~o de censura, um voto e 
t•epruv~~iio, cuitio que o pl\i~ tl\mbem tloroditarâ 
que us 1Uuções. que os corolll\rlOB dos fu.ctos são por 
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sl só rnals que sufficléntes para impedir á .com· O Sa. 0ARRÃo·:....,.Apoiado. . 
missão de· manifestar um voto . de conijaoça e o Sa. RoDRIGtJJts Dos SANTos!..:_:Niio é um homem 
adhesão. (Apoiados·) . _ · . · · · . • obRcuro~ . cujos princípios possã•? ser de tal modo 

Senhores, a confiança nRO é um facto arb1tt·ano, encapotados que apresentem hoJe um . aspecto e 
ella não pôde ser creada pela vontade humana; amanhã outro ; é .sim um .bomern .distincto que · 
por mais que se queira fing.ir um sentimento que · tem servido nas mais elevadas posições da ao-
não é notural, os factos estão protestando contra ciedada~ que nellàs sempre se tem moiltraào · 
as palavras, e em breve ííqueUe que mentio ~=~os adb.erente, e tlel sU\Itantador do partido a . quo 

. seus sentimentos deixa de . ser acreditndo. Não pertence (apoiados) ; não é um homem novo que 
pôde pois a commissão manifestar um voto .· de tenha sido arrastado por paixões de moment~ que 
adhesáo ao ministerlo, quàndo ella não sente esta se tenha :Visto em posição q'~e niio deve intluen-
confhmç~, q~ando s?u espírito repugna, a ped~ a ciar e proceder nunca o comportamento perpetuo 

· e'ltistencta dos rnotJV~'S creadores de adhesao. da vida de nm h omem politico, é sim um h~m'lni 
Quereis saber, senhores,. porque é que a commissão que . figura ha muit()B annos na sceria polittca, e 
não póde propór· vos um ·v.oto de adhesiio ao ·. durante t<1dos esses muitos aonos tem mostrado 
ministerio 1 Eu passarei succintamcute a expô r quaes aeus principias. 
qtiaas os motfvoR quo determinão e8te · voto. da . . 
commissão. . .· . . O Sa. Jost DE Assts:-Honralhe seja feita. 

. Senhores, em todos os paizes regularmente ôtgll· o Sn. RoDRIGUEs Do.s SA:NTos:-Não se pense 
n\sados naquelles em que o sy~tema parlamentar que eu por isto accuse nam censure o · nobre 
estt\ lev'ado 110 mai~ alto grito ue perfeição, quando mlnistr()~ antes muito pelo contrario eu sou o 
um miriisterió se aprnsanta · aos représenttlntGs primeiro I\ confessar o respeito que me ins irà a 

I · • · • ·· • sua a esao a uas as .po tcas·.. .s .\ e po· 
·apolo, estes representante$ têm iversos factos a Hticas uãt1 são como a roupa da moda que se 
averiguar ante!! de resolverem·ae a prestar este muf\à. todos os annos; é mister quo o homem 

. apoio. ~~ pri.rneira linha. ilgurão os : prhuiJpi~s . politieo consulte, medite ·seriamente snte.s de 
que o mmtsterw annuucla ~ lugo depots a posst· escolhe.r ,um syetema ; mas depois ~e escolhido é 

. olllllade · que tem o ministerio de reallsar esses necessar.lo qui) o sustente1 . e se nao o . sustenta 
princípios; e em ~erceiro lugar filS ten~en~ia& que fica sujeUo ás· accusações que de Ordinarlo se 

. revelàll os actos Jâ . ~;>ratlclltl~s comi) mdtcadores fazem . contra. aquelles . que · não ' têm baRtante 
da sinceridade dos pru~cípios e deslgnios Rnnun· solidez e firmeza em · suas opinfõõs , . e bastante 
alados. Pk'ocedamos. p01s. como procedem todos os fideUdaJe 8 seus. amigos. Poderia eu pensar que . 
parlamentos do mundo, appliqueruos este systema o nobre ministro tinha arrenegadó suas opiniões, 
ao exame e . estudll da questi\o que · nos occupn., . · tiuba deixado seus amigos para seguir uma ban
e vejamos qttaes ·são os resultados, e acsitemol;os . deira Inteiramente opposta .? Parã iHto Sflrla mister 
com franqueza . · · · · · . · que eu suppuzésse quo elle havia arrenegado seus 
. A oommissiio não tt·épida em annuriciar á camaril- · prinr.iplos, e renunciado · a seus aniigos. · 

· · dos d:Sputadoa que um dos motivu11 que impedem Mas, se . pot bypothese eu àdmittisse . que fosse 
·a · sua · llonfiançà no gabinete é o modo porque possivel que .o nobre ministro hou~esse a~ando• 

· se acha organisado. (Apoiados.) Seuh.:>.res, este nado seus amigos para seguir b~Je emtgos e 
pensamento da com missão não deve eorpreuder pt:incipios divarsos. ou oppostos, eiltao per~untarla 

·.a. camara; elle s.e .acha bem .de(endido, bem eu, quem .afiança a fidelidade do .nobre mtoistro a 
expresso em um dos topicos da resposta à falia e8tes. novos . amigos · e principi?s ? l Se este nobre 
do throno. . membro d<! ,gatilnE!_te contil'!_UB a . professar as . 

. A commissão abi ·diz, e pelo meu orgão repete · n~esmas opm1oos. pollticas, nau será provavel que 
qua~para que o ministllrio . possn conservar elle repugne amold.ar-se .a essas oontradicçõtHI ~e 

· · · b d · M--todos os d"ias . no · s1do elo ga · 
. lhe · a a~:~trsda para um · futuro de paz . e .de prO· néte, aos tormentos que ha de soffr'er quando . vir 

--:-- - --greeslvo-·engraudecimentH·-mlster-·que elle tenha~ '(lue--as-.roas - opinlões··siio---pre}udicadas.-pelo.lti:aVIUol..!.. _ _ 
· uu\dade de pensamento, e que aléiri disto est~ja uea. m t'loto das opiniõo:f op{lostas? Esta contradicoão 

harmonia com os outros . poderes do estado. em qne o mlnisterlo eatarã. não se proaunciar4 
Ao11Bo, Sr. · presidente, será necessario . qua eu por aotos externos 7 E estes nilo suscltaráõ uma . 
t~lltre. na espt~oificaoão dos motivos que me obrigào luta desastrosa que o ha de enfraquecer e ani· 
a pousar qUe o ~1 inlsterio não . te!D unidade de quillat• ? · · ·· 

ensamento olltlco ue elle não está arla· 
ll\en a.rmente org~tnlsa o ? Quando todo o minis· gabinetes en\ra nós, àliàs dotadotl das mala bell~s 
terloss acha perante nos. quando nós conbecamus inteoções; das mala patrl~ticas Vistas, têm perecido .· 
to <tos os seus tnembt·os, quando todos el\es têm por falta. de unidade de vtst~s, PO! falta de aocordo . · 
uma vida tão conhecida no paiz, pode alguem de pa•inoapios t Quantas vezes nao temos presen· 
duvidar que não ha communidade .de opiniões . clado no selo dt~sta camara o doloroso especta· 
entro elles ? . .· ·. · . · . . ou lo de oontradicçiio de pensamet1tos, do luta 

St. presidente, não será neces~rario que eu me interna e permanente de ministros . <Jlle de.vulo . 
oceupe. em. demonstrar. qu·-lea Rão as razões que formar um gabinete solido p~l~ sua umda~e, forte . 
tornã o sempre necessarla e fntllspensavel a uni· pela sua adbeliàO aos pr lnc1p1os do pa~t1do que 

· dade de pensamento politioo nos gabinetes, .cuido repreNentl\, par11 . não só . poder . oobr1r a · corOa, 
que e$tes prinoip.ios são tão · comeainhos qua não deixando interstlcio algum por onde ella possa 
estilo . ao alcance de todos ; ·. e que . os nobres . ser \'lata como para dar ao paiz os · bens · que 
ministros mesmos não terão duvida e.m O(mfes· precisa ~ · mesmo pratloat· as idéas que l_)rofessa t 
sal·.os, · se nós 'temos a tr~ste Uoãoda expe~ienota que t~o 

.. . Sr. prestden~e, obrigado pela dolqrosa neoassl~ alto nos ralla, . como poderemos amda hoJe, ta() 
daôe de ser smoero e franco, eu ouso abordar o credulos &tlo · nimiamaute con.tlados, prestar ~ 
facto prlnolpal · que serve de demonstração â nossa adhesilo a ull\. gabinete que encerra em til 
oplulllo da commlasilo, isto é, que o gai>lnete não 0 germen de divergencia e de luta? .· 
tem, nem pôde ter unidade de pensamento poli· 0 Sa. Oti&MU:N'l'lll nos SANTOS : -Nilo falla no 
tioo. Está sentado 1\ tnlnha direita um nobre . . 
tnembro do F!Bblnete (o Sr. Manoel Fllll~ardo). ministro du Jlllltll)a' . 
Quetn ha no Rio de Janelro, .quem ha em todo o O Sn. Roói\louss DOB SANTos:-Sr. presidente, 
hnperlo que posl3a dizer que esse nobre membro pára completar a demonstraoilo · detlte toplco do 
professa as opluliles que predominAo na malorhi mau discurso ni\o é certamente neoessarlo qu~ eu 
de · · · ' · · . a sobre algam outro membro-d.O--J~R&.o·~--
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binete, cuja adhesi'io f'l fl•ielltlade aos pri~cipos da 
mllioria. ni\o está aiild, bAm demonstrada, a por 
isto deixo do prosegtilr nR indagaçi\o das garantias 
qneno~ póde dar outro mllmbro do gabinete, ctijll. 
ndhesiio póde ser· dubifl, n nãn .P.stâ protestada, 
cn.ia dedicação aos pt·incipios póde nos falta1' no 

· Dlfll\lent,., tnai!l necessario. 
Sr. pre~idente, a camara toda ouví•t que o. ga

binete, fallaurlo de uma posição mais. elovada, 
rodt•alldo-se da maior sohllnnidade possível, pro
curou a~!lignalar qunl era a sua política na gnrencia 
dos negocios internos, o empregou uma . palavrll 
que (n ~abinete permittirá que o diga), ou tem a 
significtlção que gAraloumte se dá, e · então não 
p0d'l servir de programma, ou, sa a não tem, 
então c<lmprP.bende dllsi~nios e tendenciRK qne 
nece!lsariamente nevem suscitar o desagrado da 
maiorie. da camnra. · · . 

A politica da toleranoia e da justiça não é uma · 
novirlada no pàiz. (Al;lo~ado~.) · · . 

dizer ao .pai?. qu(, elle 'não será justo e tolerante. 
Se nós pudessomos nos co11tentar C• l m boas pa· 
lavras, deviam os .es\at completaméilte satisfeito~~ 
porque nestl' Séiltldo ternos tido prodigalidade. 
. (Apoiados.) Todos os gabint-te8 dizem : ;._ Serlli 

· justo, darei ao cidadão tudo aquillo qne a lei 
. co~cede, respeitar,ei truias as opiniões. -Não v!'jo 
. pots novidade nlgumll tiO programma ~o gabinete; 
por esto lado .nãO lhe acho IDAreclmento. 
. Direi !linda mai~, Sr. preHidente, seria possivel 
que houvesse um gabinete tão cynico flUFl ousasse 
dizt>r que · niio seria tolerante e justo? Cuido que 
não; m.ns potlerà a jti!':tiça e a toleraucia consti· 
tuir unr programma verdafieiro '1 Poderà ella fiar 
utna ft~içào prouunciáda ao gabiitete .quo n . dia. 
ti nga dos outros? E' á questiio que nos cumpro 
examinai'. · . · 
· Consiste a tolerancia em pt>ttnittir que qualquer 
usa dos seúR direltus pela lei conf~ridos dentro ·· 
dos limites (tor essa m~sma lei 'marcados, ou 
.por outra, que t.odo . o cidadão use de suu. li 
berdade até ao ponto em que ella é limiLada.; 
DlllS nóll vemos que nC! uo3st> p_aiz, e em outr<1s 

- ·" .. re.ligi_oea_;._p.eLmitte:.s_e. _ao._cid ad.ão__s(1g_llh:..tu•eligi.B o. 
que olelhor lhe par~cer. que mais ~ara!l!tirlortt 
suppuzer para a salvação eterna e gozo da f e li· 
cidade supremu. A tolerancia politlca cc;nsistirô. . 
pois, como o i 11d":a a dEifiniQiio que · acabo de 
âar, ~:~m respeitar o governo os dir~>itos do ci
dadàct: e, assim son~o, pergunt&r~i: E' o gabinetu 

essa nova patatüe dar·óó~t direitos qtul itós não 
tinhamos '1 Não. Eu áoho na constitUiQilo do 
P.Stado coriso.~rada 11 tolet'aucia CCIWO obrigaçt'io 
de todo o govornO, .anmó direito de todo o cidadão, 
(Apoiados;) Alli aa diz que é livre a todo o ui- · 
dadãó emitt.ir P')r ·pàlãnas, por escripto. por 
t9do~ os Diodos conhecidos de euunoia~.,~ão do 
punsamento, suàs opiniões sobre .a constituioii~, 

.sobre a lei, sobre a maroba do governo, e rnats 
particl\larmente sobre c'IS actos do mesmo governo; 
o.omo á pois que o ~abiuete actual nos vem dar, 
comn uu1 favor, aq_uillo que nós tewus cotno um 
dirAito ? (Apoiados.) 
· .Oi r:'! .o ~abi I'I P.te:-:-- Vamos. nssegumr a pratica 
desse dire1t11. Eu a.dmittirei, até certo ponto, esta 
,pr• ·tenQão : ti.rn poucQ orgulhosa. do gabinete; mas 
Alie ma. ve_rrult.tirá_ que 6!! desde j.á aponte qual 

. é a pnmo1ra illaQilO que della se ttru. Essa pre· 
t nnçãú do· gabinete ~nvolv:l-1 ~iJIR cqn•lemnação a 
todos t)Uo têm goveruado o piuz (aposados), .p••rque 
ê ll 0H'Siii0 qUe UÍzer:-tndos OS ({tUl tom ' 80· 
veruudo uto hoje o pl\iZ têin calcado aod pés o~ 
dlrl~ltoH dm:1 citJildi.i.o.a, têm negado IUiuiUo que R 
auustituição concede, nós hoje vamus asse~urnr 
n lll' llllla t'SSflli I'Ot úli. cut ar o ga 110 .ll pol' 
VOfltiJra ••t>tU Corollurio hiltlll:!diuto da sua pretuução? 
Nl\o unvhlo ; e Lauto utauos uuvillo quanto QU 

~tdmirei 11 Elvnngelica resignação com · que o nobre 
Chefe do gaOÍDAte fez hoj6 O seu actr) de COiltrii~ÇiiO, 
confessalldu . at~ faltas do gabinete de 2 de· Fuvo
reiro, sailcciltnlmuo tls queixas de to(\os os advtJr
sn:r~Js claque~lu gahi_nete, dllndo .. lhes completa 
raza'~· 11. asstm fortificando-os perante o palz 
(apotados) ; por11UA, senhores, uada mllis pôde 
concorrnr. par!! . fnrtiftcllr a ovinião daquelles qtte 
D•ts combatêrno do que coufesSlU'mos ns faltas JtJ 
que nos accu;avão. (Apoiados.) 

O SR. F~s:RRiz: -Fallando á Vet•dade. 

O SR •. RooR.raol!:s o•1S SAN'l'•>s :-Se não fosse 
· etn demasia preteacioso, ou to111Bria. a cargo de~ 
feader o . gabinete •le 2 do F-evereiro contra o 
prnprio gabinete. de 2 de Ftwereiru ; mas isto 
seria ousar . muito ; Mtretauto. Sr . . pr11sidente, 
como a poHti,~a do gabinHte de 2 de Fevon,ito 
Dlll\ ê pr·•prifldade dos momb,•os quA fizHrão delta 
parte, toas sim .prntJriedude do paiz, qlttl uolla 

' • • . I • \ 
. .. ·\ /J 

acbllu nella, se não uma complet11 regeneração; 
ao me11os um paradHir•l .. i!•l males . quo uos amea
çaviio, a_ camat·.t permittira. que 11t1, com ligeiras 
ob.Rerva\ioes, ~rocure desvhir dessa politica os 
ratos que fulmmou contrà ella o seu chefe, o s~u 
fundador 1.. . · . 

Sr. presidtmte, . o gabinete do 2 de Fevereiro 
de 184 t achou-se em uma sitU.ilção pí>ltca o~rii nada 
nos governos re~lrtlsant(ltivos . Gerulmente 11s trao. 
sicções lentas e imperli!!ptlveis da unia p~t·a ouLra 
politíca, ou .p11ra ll modificação da aute11edent~;~ n:iu 
produzam no pa.iz abalos e resi.stHilciàs : .nós tcmoiJ 
assisthto à ~uda••c;•l de tres ou t1uatro ministenns ; 
eutrfltanto nao se t•nn lev.,nt~tlo ess1~~ reshtencias 
á política novamente adopta.da ou modificada: nias, 
qusudll a· n1udanl}a é radical, . qUãtido à alltitbei:ie 
é completa~ Ot't ••balos Hão naturue!l, a resistencia 
u!i.o (lóde rieiur. de apparecer • . E ' a.ssíni quê o 
dta 2 de Feveretro marcou . uma epocu nova, 
supplantnu nu c0~1demnou a ~olitica de oppreesà<l. 
que 11ntes denouuna.va ( apcJaad.(l$ ) ; a.sé•Jgurou, 
Ktl oiio a regellflraçào do paiz, i\o menos o prinuipio 
de uma nova ép•lcQjún espenmça9 e dü Lt'lUi•tuilli-

l 

--·-. ,.0"-Sa.-.E.&wuZ-!=-D~pe~·seg.uioão.-{Nll.a-.apoia •. -
dos.) . · · . 

o s~. Rouu~GU~~ n·l~ S,ANTON :-E' vardat.IA que 
o gubmet~ <!a 2 de l!'uvem·o !Iara poder OOUlplet~r 
a !!Uii un~sao. l't\t'll polter fazua' a trautdOQilo 
4Ue teve am vi~tt\, foi obrl!ll'dn a lRnça1' ml\o 
d(l cllrtus medidas, a praticar a4ll{lllis . uotoH qt1t1 

~ . . . . ' 
· Mi\ ~uteresaaK dt1 purll•lo. daoabitlfl, que tinha 

foa·nudtlveiR meios da llC<)iio,. d11 quo u.:av~t oous 
totlo o .-igor contrt\ Q fiOVIl polilwa. Ot'tl, tloritl 
po~sivel que o gllbitnito t.ie 2 lle ~~avt.~reiro, tendo 

· ooutra 11i tuuas esstlS ditliouhii~Lies, cruzalfstf os 
br,IÇtUJ, deixastJl\ assassinllr·~e pelo pnrtidu . q uu 
estava fortet mi.o !)ell\ uacloru~lith~de de Heus 
ptiucipios, mas p(llll forçu de que tlispuuba ? 
!:ledl\ insano . o . gubiuate ~e 2 du Ftworeiro, 
acbaudo·!!e na situa(Jiio eu1 que Sú tinhu. collollt.~dn, 
nãu corttl!!Stl á opposiçii.o 4U6 s e upre1:1eutou os 
tll6ios do ãn iquillal·o ; e o <\ue fez ? Quebrou a 
macuinu infernal de que el .l\ tlispunua. (Apoia-
dos.) . · . 

. O Sa: GoN9ALV.its MAnTxNs :-Mudou os opera• 
l'los dll mucluu~. 

O Sll. RooluGuEs uos SAN'i'ttS :-biz mui bem 
o nobre depUtlldo: elles querldlt ainda ~er á sua 
disposição ·a mncbi ua paN com tllla tmpplunta
.rem o gabi11ete ; lUll~ Alie u ut1eotou coutruseu\1 
llUtores, 11orneou uovos serventuilrios ; e, s~o~ uiio 
llu iHto justica abllnlutll1 pelo meuos uma ra~oaval · 
CtJHil)eilsiio. (A oiados.). A4uollus qun inveutaruo 
o!,lses lililtos .e OI' o oompre!lSI\U co u rl.l o pau:, 
tiver1io · eu1 bre-Jo do avaliar i\ importuuõl~ ·e 
efficaoht delleij . 
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Ainda devo declarar que esssa hesitação ou 

relractaçào que hoje annuncia o partido que cahio 
em 2 <18 Fevendrn, sobrA as leis organicas que 
havia confeceionado, nasceu principalmente dus 
lições que a experiencia lhe tem dado. Elles 
eHt~vão tranquíllos, senhores de todos os meios, 
nãll querião acreditar nus clamoras do povo, 
julgavào que erão fingidos os seus males, e 
fantaslicos os seus terrores :mos, em breve virão 
que aquillo contra que, o paiz reclarnava era 
uma organisação dntestavel, um apparelho de tyran
nia; e que era preciso acudir com meios promptos 
para destruir essa ubra in fern"l. E' verdade que 
ltwou :<mitos armos para a convicção radicar-se 
nus espíritos dtJ,ses senhores; itlflS parece que 
raia a aurom de uma tlflV!I convicção, e q u0 r e· 
tl-actações solcmnes, senão sinceras, se preparão .... 

Se a tolerancia não é mais do que um direito 
dA todo o cidadão, e o dever de todo o goveruo, 
qual a raziio porque o governo a annuncia com 
tanta pompa e ,.apparato ? De ordinario somos 

ind.uzidus Blll aescoufiança quando vemos dar 
muito importancia a cousas que são trivia··~ por 
sua naturez~. Ora, a tolerancia sendo um d"i· 
reito cunsagrado na conatituição , pr.rece que 
não merecia as honre~s de ser convertida em pro
gramam político ; e tal convet·,;ão cria e suspeita 
de que a esta palavra se quer ciar uma extensão, 
uma latitude que realmente não tem nos dicciona
rios da liugua vulgar. Entelláer-se-ha por tole· 
rancia a repartiçãu do~ mAios de influ.8ncia, t;J!Ido-se 
só em cnnsideração o merito e outras qualic!ades·? 

0 SR. FERNANDI•:s ÜHAVES faz um signal affirma
tivo. 

O SR. R·lDRlGUES D•)R SANTOS:-E<l acho natural 
que o nobre deputado sustente 8sta explicação. 
Mas, Sr. president8, poder-tie-ha taler·ar, no estado 
de aperfeiçoamento a que tem sido levado o sys
tema represeutativ~J, que haja algum gabinete 
que aiuda pretenda repartir os mebs de influencia 
entre arnigo8 e inimigos? Qu~ndn fallo em meios 
d~ iuflnencia ni'io fiLo as minhas vietas sobra a 
nHJ,lquinha con.,íderação de erilpregos lucrativos. 
(Apoiados.) Os mei<>s de ittflueucia cornprehendern 
não só empregos assalariados, como gratuitos; 
tudo,; o; que dão podo r dlicaz para proteg.Jr ou 
contrariar uma opinião. Se o gabinete pretende 
repartir estes meio~ Je influunciu, tendo só em 
consideração o me rito, então me pronunciarei rrruito 
mais decididanwnte cuutra e!le, eu serei forçado, 
não a marufestar receios, mas a fazer uma oppo· 
sição manifesta r; clara, porque, Sr. presidente, 
nãn consenttrei jámais que o ministerio estragu~, 
as,;as~ine a npiruão " que P'Jrte<H)O, e que julgo 
predominar n,J paiz. (Apui~clos.) Os meios de 
iuflueueiaique servem para defender e f,rtifiear uma 
opinião, tambem servem para aggrntlil·a, e eu que 
a professo com sinceridade não tolerarei jámaís 
que alguem aecrescente aos adversarius os maios 
de hüstilisal-a. :>e o minist8rio por ventur,<, no 
deseu volvimentu pulitico do seu programma de 
tolerancia, julÇ(ar que el!e cu,Hprehende a repar
tição dos meiuil de influencia, o ministerio terá 
cuntra "i aquelled que su nilo podem dar-lho uma 
firme e con~tante adhesão, com tudo ainda não o 
host,ilisárfio systematica e d~>sabri<lamente. Qual 
sr:rin. Sr. presidente, o resultado final de um 
semelhante systema, quando elle fos8e praLicado 1 
O resultado ittevitavel s<1ria faz•.ir o tuinisterio o 
quA cus tu mão fí\zer as facções (apoíat.los); as facções, 
seuhores, são cri<ninosas quando víoleuLamente se 
Rpoderào do poder, especulão com elle em favor 
de uma dominação i !legitima. 

O Sa. F.EnRAZ:-Sabe bem disto. 

O Sa. RoDRIGUES Dos SANTos:-Mas igualm~nte 
critninosos são os gabinetes que, fechao do os 
ouvidos á linguagem mui expressa Jus prenun
ciamentos do paiz, entregão o poder á•1uelles que 

o paiz não quer. (A:IJoiados.) E' preciso que com
hendamos a verdade do systema em que vivemos: 
o nosso governo é do patz e pelo paiz. 

O S1~. GoNÇALVJES lVIA.RTIN"S:-Para o paiz. 

O .sa. RoDRIGUEs Dos SANTOs :-E pelo paiz 
(apowdos): o pa1z é qtte tem o direito de dictar o 
m"do por que quer ser regido. Se pois algum 
ministerio, tendfl·se o poiz pronunciado de certo 
modo, cerrar os ouvidos ás suas exioencias 
dellprezar a opini:'ío predominant8 e ent~egar ; 
poder á,tuell,;s qu•J o paiz tem condetwtado este 
ministel"io atraiçoará o paiz, faz por sua ~onta 
urna .revolur)ão que co:;turnão fazer as facções. 
(Apotados.) 

Eu não direi, St·. pre~idente, que taes sejão 
as t!lndencias do actual gabinete ; ainda não se 
podem decifrat· os factos, ainda não são bast1nte 
significativos, a sua linguagem não é bastante 
clara, pelo contrario é vaga e indefinida; portanto 
conservo· me na u_linha posição de desconfiança ~ 
suspeita, com a liberdade de, ou prestar um dia 
adh8são, ou votar· lhe a condemnação. Neste ponto 
intArmediario em que a commissão >e colloca fica 
livre p~ra '1companhar o ministerio em tod~s os 
seus acto~, prestitra adhesão quando desvaneção 
as suspeitas, uu votar-lhe-ha hostilidades quando 
el!as t•nnem um tal corpo que convença a 
commissão de que o ministerio não deve continuar 
na gerencia dos negocios. 

Sr. pre:;idente, chego ao ultimo topico da meu 
discurso, indagando se as tendencias, se os factos 
anteriores, se os factos presentes do ministerio 
devem ou não inspirar-nos desconfiança. 

Na enunciação dos factos darei sobretudo a 
preferencia a um que, posto não possa s~r offi
cialmente averigu<tdo, comtudo no paiz tem voga 
tal que estabeleceu uma verdadeira crença. AI· 
ludo, Sr. vr~sit.lente, aos boato~, por ventura 
mui fundados, que nascêrão conjunctamente com 
o actual gabineLe, em relação ás suas disposiçõ,s 
para com a camara temporaria. Procurou-;;e fazor 
crêr que o gabittde actual tinha tomado como um 
dos suu• compro•nis.;os hilbilítar-se para dissolver 
esta camara. Aquel!es que até então tinhão com
batido as idéas du gabinete, aquelleô que sempre 
!lzerão opposição i1. pulitic'' dominante no paiz, 
Já da vão se os emboras por esta feliz disposição, 
já prepaeavão os meios para explorar em seu 
proveito os resultados dessa facto. (Apoiados.) 

Eu ttão asseveru que seja isto 'uma verdade, 
porém prop;~rcionu ao governo um meio de il
lustrar o paiz, confinnandn 'lU desvanecendo sus
peitas que qu.asi tornárão-se uma convicção. Mas, 
Sr. presideHte, dad,, como certo que o ·gabinete 
tivesse essa intenção, qual seria a causa porque 
se prepara v a desde então cum tanta antecedencia 
com meios ho~tis contra a camara temporaria? 
Não podia ser outra senão a convicção em que 
estava o gabinete, tle que seus princípios des
ageadariào a camara temporaria. Ora, sendo mui 
conhdcí·àa a tendeuc:ia Ja maioria que triumphou 
nas eleiçõ8s, é evic!ente qua o ministerio que se 
preparava para hoatilisar esta maioria etitava 
certo de q~;.e tinha de achar-se em couflicto com 
as idéas :JUd elle prc•fes,;a. Eis um dos motiVtos 
da desenntiança contra o actual gabi net9. Eu 
Leroi muito praZ•3r se o facto fôr flbsolutamente 
d8>tnentido, mas emqu~nto não o fôr, eu til'arei 
delle a illaçiio que acabei de tirar. 

So lanço meus olh>Js para o passado do gabi
nete, ainda eucuntro motivos para permanecer na 
mesma sus[Jeita e desconfiança. O gabinete, apenas 
subt•J ao poder, tratou ele mudar todos os admi
uistraJores dai! províncias. E' verdade que pro
curou f•zer passar essa mudança como uma ne
CtJt;sid.uh,_ uma obedieuci_t\ ao. princípio que o 
govemo tmha adopta.Jo, tsto e, de arredar das 
administraçõ~s todos os indivíduos que fossem 
membros do corpo legislativo: ao menus com 
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· taM vista~ se apresentou esta medida perantE~ o 

publico. 
o Sa. FitaaAz:- Foi a política de 2 dEl Feve: 

reiro. 
O Stt• .RoíYRIGUES nns SANTos:- Mas, óu de 

passagem observarei que deste priucipio se desviou 
o gabinete, que não. o execu~ou em ~odas as SU•lS 
partes, p1•rquc. prestdentes amda ex1stem que até 
ha pouco exercião esses lugares, sendo allt\s 
membr.os do corpo legislativo. (Apoiados.} Vendo 
eu ~sta discordancia entre os principio~ e os ftlêtos, 
mais· se . accre!lcenla a minha suspeita : parece 
que todo I.'Ste apparelho de medidaH foi necHssario 
para cohonestar o R!lcrificio de urna victin1a il
lu~tre {o S~ ~ Aureliano) ·aos o~iios de seus. ad ver· . 
sa.ríus. · Assnn sendo, Sr~ ore111dente, se por ven~ 
tut·a .asta observação é plau~ivel, hão terei razão 
para não dar desde já completa adhesão aogover~to? 
Cuido quo hinguem o negatà. . .. 

·Assevera o gabinête, Sr. presidentfl, que a rnais 
severa economia e llsca\ial\ção résidiràõ os seus . 
acto!l. . r. pres1 ~n o . o conse o ac ou ex· 
traordinaria força nesta asserção por ter partido 
da . allurb donde veio. Realmente em todos os 
paizes .· que não ~êm orgllnisação semelhante á 
nossa, as .pnl11vras partidas do thrnno em geral 
têm um valor extraordin1u·io ; é até dictado-o 
rei não mente-a palavra do roi nãu volta atrás. 

Mas, Sr. presirlente, está principio poder·se·ha 
applicar, em toda a sua plenitude, A questiio qua 
nos occupa 9 Por venturu porque deséeu do throno 
a asserção de que o gabinete queria sRr .. écon<>mico 
e fiscall~ador, tlÓS ficRmos obrigados a O.éreditar 
que o seja! Não sabemos quem é o auti1t d'!ssa 
asserção ? Quem por ella é responsavt'l' Estaremos 
por v6n~urll tiio atrasados nas praticas do systema 
ri;presentativo qtie ignuremos c1ue o ministério é 
o unh~o autor da falla do throno, o untco por olla 
responsavel, e que têm tanto valor. as asset•çõlis 
que ella cont~m. tanto. é o crcdit~;> que merecem 
qúanto o de que goza o rninlsterío que as profeta '1 
~orprendou-me pois qtto o lllustra chefe llo gabi
nete achasse um incremento de força nesta as
ser~ii•l por ter ellà partido dontio partio. Se pois 

__ .. tenho. a.combà.teLas __ asser. ões ... do .. minfste it1 . 6 
s o rnm s Rrlo, ac o-me neste ponto completa
mente deAeruharaoade, inteiramente arredado da 
consldert'ção que invocou o nobre · chefe do gabl
neto em nvolo desta asserção. 

Dirijo-me pclls ao . mlnlsterio • digo-lho que 
multo estlmRrel, .multo estimara o palz que a 
economia e fiscallaaçi\o preslrlilo aotl 'actos da 
administração: mas Infelizmente a oamara e o . niz 
nun rn o. n a ac os a~> 1\n un•en e s•gnt ca lvos 
que demonstram que tlll é a vossa intenção; 
p~lo contrario, faotM existP.m expresRivos quo 
parect"m dt:>monstrar que as intençõea do ministerio 
não são realment.e essas. S~ quereis factos, 
senhor~s • . exa1uinai o orçament.o apresentado pelo 
ministro da fazenda, confrontai ns !'ommas pe· 
didaii para as despez11S do exeroioio futuro, e 
achareis enorrne ditrerelllia pat'a mais de 1,160 
contos I I 

O minlsterio reconhec~, Sr. presidente, a de
monstra com toda a evidencia que as nossas 
rendas estão Hujeitas a um gr11ve deciresclmento1 
e q_ue ~llas hiio du ir diminuindo em virtude da 
osetllnçao por ·que passa a Eu.ropa .e dn conse· 
quent.e estagllaçào do oomu.erolo; Em prosença 
deste facto, . QRe o gabinett1 reconhece, qual deveria 
Mr . o ~~u proceder se elle professatlse realmente 
as idéas que diz (lrofessar 'l Eu. oortat· nbsolu· 
tamente todas as tlespezas dispensaveis, êt'a 
r eduzir-ao ao absolutameute .neoet>t>llt'io .111\ 1.\otunli· 
uallo pari.\ ul:lsiw oollucM· o estado fiuan~Hh'o do 
pài z em uma posição forte, e propria a resistlt· a 
quaesqUAr abalos por que possamos por ventUI'l\ 

Niio estamos vendo que talvez estejn imminente 

sobre nós uma crise financeira ? Não siio bem 
sig11 ificativos os factos que se passão na praça 
do Rio de Juneir11 '1 O commercio tem sido até o 
pr~sl!nte o principal apoio d•1 governo nas suas 
nect~Ssid~tdi'S, preMtandu-lhe !!6nlpre valioso e efficaz 
auxilio { upC>iados) ; e como ha de continuar a 
fazel-o hoje quando SO acha abalado pelas COnl· 

. moções . que tem soffrido a E•uopa '1 O que 
aconselhilva a prudencia era que o governo se 
collocasse nas raias do absolutamente · necesso.rio 

. para ter os meios de ficar com alguma reseryo. 

. paN acudir á~:~ precisões do commercio. Mas o 
que t11m feito o governo ? Se apparecer alguma 
crige finar~ceira entre nós. q uaes serão OH meios 
dé que lançnrli. mão o gov(:rno fictual para auxiliar 
o commercia? Ache-se inteiramente destituido 
de meios,. pot•quo a · prodigalidade tem precedido 
a 111!\rcba dal:l adminh:~trac,:õ•'s do Brazil, e pare~ 

· cendo ler .dA continuar, colloca o governo na 
iuq~nss tbilidade de estar habilitado para soccorrtlr 
o C·•.umerciu em circur::stancias tão perlgooas. · . \ -
col\lmetcio, ·e praticl\r um actCI de generosidade e 
gratidão, ao menos RcjtHios dado ficat' tranquillos 
sobre· a . no~;;s!L posição, e esperar que teremos 
os meioR de resistir a . qualquer· crise. Mas isto 
não sert\ possivel emquanLo uo orçamento as 
despezas não foram díminuidas . de modo que . 
fiquem reduzidas ás nbsolutt\1\lente necessarias. 
(Apoiados.) 

Eu, Sr. presidente, deixarei de apontar os nu
merosos l\\lli•Js de reduzir ai despezas que tem o 
g<1ve~no A. sua dlsl!osição sem CO~,D~romeLtimento 
dos mtaresses soc1Res. O Sr .. mtntstro, . que me 
está. olhando (o . Sr. Limpo de Abreu), sabe talvez 
que na sua reptlrtição podor-se-hião .fazar cõrtes 
muito considera veia sem que o paiz soffresse algum 
prejubo. Por utultu& ve2ms NO tem· demonstrado 
que o nosso corpo diplomatioo á apparatoso e 
sltperior às · necessidades da nossas relações 
pulitiens e . oomrnerciaos. Està verdade tem . sido 
levaria todos os annoa li evideucia, e entretanto 
o. gÓVetuo é pertinaz em pedir credito a p~ra um 
Cóq ~ diplotnaticu superior tis nossas neoesstdados. 
(Apoiados.) · 

O SR. RonatouEs uns SANTos~ ~ Oorishnte· 
, mente estou ouvindo esta argull)ão da parte do 
. nobre deputado pela Babia, que me chama para 

o passado. Mas direi ao nobre deputado que a 
oamàl'a regeuero.u-se, purificou-se nas fontes da 
eleiçuo, e que quaesquer erros que por veutura se 
tlvessarn commettldo, .·. uilo devem ·continuar . a 
pesar so ra e a, po&a os • e a oamara e11 
puriUouda nas fontes . da oleiçilo. não pôde. ser 
raspousavel pelos factos anteriores. (Apoiados). 
Se tt1n1os .convicção de que é 11ecessnrlo emendar 
os erros past:ados, convêm antes que trQtemos ~e 
os emendar, do que de os lançar em rosto â 
maioria actual. · · · . · 

Ora, St•. presidente, se pelo modo porque se · 
acha o gabinete organisado, se pelo vago e inde
finido Lle suns eltpressões, · se pela som ma de 
factos que offereço à consideral)ão da canuua, não 
é possível que a commissilo lhe preste um voto 

··de adbesão, qual será o comportamento que deve-. 
rnos ter n11sta ncoasiiio '1 Serà por ventura. etil 
pi'àiHlnÇa de tl)dos estes factos rec\llirmos da posiçiio 
qt.\e a commissão assignalou, e lr .render·lbe 
tiomimagem, e dber·lhe qM . é o melhor. possivel, 
que se acha parlamentaru1enta órganisado, e que 
promette, as:legura todas as venturas ao pai?. 't 

E' mif:ter que olhemos aédarne11te pará a sltua
Qôo em quo ·estamos, em relação aos outros es
tndos do mUIItio. O que .se passa na Europa não 
podert\ vir anttJal)ai:"·nos r 

o Sn. no:oR'IClUES DOS SAN'l'OB: -As agitações 
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que perclorrem ~ Europs, eo_l todo o sentido, ~ensaod~ sobre a · réspostà á .Mla do . tbronô, 
podam .ser contag)OS!ls; a o umco, pelo llHJUo~ o tmha fetto um outro plano de atoqud ou de defesa 
m11i11 .forte baluarte . que se pôde levantar p.tra dos meu::; prmt:ípius ; mas a ~aneira porque 
aegurançu das instituições bi'azilaíra!l, em toda a · ~ca~ou de susteutal-o o meu amigo quebrou-me 
plenitude, é .o credito, a torça moral do~ r~p~e- mt~tramente .nas Irii'ios as armas que eu tinha 
Rentantes do ·elemento púpular da constttu1çno. fo.rJado, e vejo-me na necessidade · de improvisar 

· (At:Joiados.) . .. ·· - afirn .de o àcompanhar. · 
E' mister, senhores, que o paiz creia que está . Sr •. presi~ente~ na re'3posta ao discurso da corôa 

legitimamente representado ; é ~istar que elle . constderare1 sómonte, abflttahindo de tudo 0 mais 
acredite. que seus. ,repteseotatttes têin . a . inJ~~ tres .grandes principias que me. pareceu pretender 
po.ndene~a . necesaar1a para defender os . seus d1~ · co,!lst~n.ar a nobre comu1ísan? : o . . primeiro destàs 
re1tos, quando .se acbetn . compt·omeltldos por punc1pws é a yer~ladeira~illumtáda confiança que 
qunlquer dos ramos . do poder publico. ~· assiUI, a nobr.e commlsHao propoe que a camara exprima 
Sr. presidente, que sé aniquillará a suspeita, a . qt•e extst~ e'!l toda a nação brazileira_ pa1·a com 
desconfianÇa, que são os mais for~ee pro(Dotores o ~eu. pn,mem> representante; (Apoiados.) Ne11te 
da desol'dem e da agitação. (Apoiados.) prme~pw Já vê a . commissã9 que I!U atlompanho 

Qual é a razão por que a revolução .tem .l~vrado de ~odo 0 meu coração, convencido como estou · 
em alguns paizt~s, aba\ando as . mt.us ant1gas e · assu~ co~u todos o~ brazileiros; que a Ulortarcbi~ 
fortes · nAtituições? E' porqu~ nesse.:, paizes o cuushtUClunal represent~J.tiv~ é sem duvida o nnico 
povo não acreuiLava que o elemento pó[)Ular ti- systen~á dtl g\íverno que possa g!lrantir ao Brazíl 
vesse íorç1~ correspondente ás necessidades do a sua lmportancia M n'lu!ldo (numerosos ~poiados), 
· · · · · · ·r én antes tivessem · as~~gllrur a sur:. pr•1spendade futura {numerosos 
a · independencia · necessnrie. parâ defender suas • . . . e a s a m egn a e. ssentl· 
opiniões e seus interesses. . . · menta un~mme.) 

AWmdendo pois para a ~ravtdâde .-ta uoss_a · O segundo · principio consignado. no voto de 
situaqiio, encarando como.devélit"S 08 factos que graças parecell· tne um · pouc~ dubio. Eu necessi-
Sá paâsõ.o por todo o mundo;. de-vemos caprichar · t~va, nettttl parte, d_as ti:Xplicações da nObre commis· 
em dar uma demonstração. de iildepaudencia~ Oru, . 8!\0 ; · ch~g.uei llHlSl!lO a pen!lar.que~ a resposta thiha 
. esta demonstrtiçiio de independeneia, consiste em ~ado .red!:_glda ueba1xo de insparaçoes diversas (digo 
falh'l' como os factos acooselhão, pllrB · não mentir mspnaçoes dos m11sm~s ~em~ros, e não t.>xternas), 

· ao palz. E _se. tenho demonstrado· que os factos de- porque vendo 'l.ue ate o top1co que comeQa-As 
m~nii_trão que a. linguagem . off'erecida pe~a com- propostatJ · relattvas, etc.-; a nobre t:ommissão 
m1ssao é a umca :verdtlde1ra na Mtualulade; é apres~nta um vota de adhesão completa ao mi-
evldente que a devemos adoptai'. 'Não é uma lin· "!~t~rw. • · E eu net~tu . ponto não . partilho a cou- · 
guagnrn de hostilidade, não é .uma liuguagom acre; Vlcçao quo .pareceuter o Sr. presidente do conselho, 
é uma linguagem nobre, digna, clara e franctl. quando . fulgou que esta ex.presaiio de conliauça 

. (ApoiadO$.) Não. é urna llnguageol de 11dbesào, Ofltava adstricta, limitada às ral'!'ç9es e~traugeirus, 
porque soria impossivel dar adhesão, em · pre.. por9~~e . at~ este topico eu VeJo mamfsstado um 

. sença das conaldt!rações que tenho · feito; é uiua espmto dti . confiança emtoda a administração. 
lh1guagem de segurança, de tranquiUidade e. be~ Ond.e eu .Julguoi ver uma inapiração novtt. intei-
netlcas disposições . (Apoiaãcs.) · . . rluu~nte dlVer~Ja daquella que tinbll prer:;idido aos 

Oollocados nesta atitude, ftcnutoii livres para sentH•.umtos tla contmissiio nté e lttào, é . no .t,lpico 
fazer o que o iuterosse do paiz nos aconselhar, qut:1 ~rata das propostas , Eu tão . eu fvrmei. !oito 
setn que alguetn ousu acousur·no~ de de~ertar de 0 P.ruJecto da submottet· à contlideração de meus . 
qualquer bandeira ;. ·ficamos senhores da situttçiio auugos . algumas refiex.ões qu~ rue ()Br~ce poderem 
ara--aeoml'tmhar os .moviwantos .. do_.l~liiz1 __ ~-- p_arl!.:_ ~ ser ~?-Celtas pel~ nobre · cotnuH:->siio; po1s_ que elltas 

acompau ar . 08. o sov rnu. tl es 
taes q~e · d1st1ipem r..ossas. ~uspoitas, nós , que 
sou~os francos a siucoroa e lido qut~reu10s Seniio u 
realisacão de nossc11 votos e prinoipioa, apoiaremos 
completumapttl ~o govemo. . · . .. 

Naull ma1s tltrel pul' elllquanto no tienttdo do 
explicar c justificar à slguifioação dll voto de 
graças ; e concluirei dizendu ao gabiit t!te-_coll~ 

da _ttpreselltllr, cons6rvilo- todÕ ·o -p'iiilsàniõnlo·· dã .... 
nobrt< coruwissão. · · · · · 

. outto gruudo principio que~ me pareceu querer·se 
desenv_olver na respostt\ á f-1lla do throno fui .â 
uecElsstdtule . . tle firmartuos a verdaJe dn l!ys&eliUt 
represeUtl\bvo . A nobre comtnissiio jQ vê, e a casa 
sabe, St>n1 que riectJs~ario fusse qt~a eu o dissésse 
. · . . . . . ' . . . ' 
dll ac_cord!l com a nobre. cununissão desde jl\. 

Ire1 po1s expondo os motivos do minha divet'" 
~encia com a nobte commissii•> ern alguns pontos: 
repito que nüo eshrra preparado pal'a acompanhal·â 
11 c1 turrt~uo em qtH! ellu. se oollocou i por isso o meu 
dis~Ur11o ndo poderl\ ser se.niio um aponttt"do de 
pertodos desoounexos. · . . · 
Dc:~sde já direi quo tendo er~l vista aqueHti graude 

principio, is~o é, "' nut:ional.idado tlo iiyl!temr. r~pre
Sdntlüa vu, ío1 que me reaolvt apreser~tur ao gabmete 
pleno tl oomplt!to spolo. · . · . . . 

· Convtlllcido, Sr . presidet~to, de quê a prtmetra 
twcesHitluda <.lo pulz á tlr111ar ·llt> o sy11ioma repr e- · 
~tlULtttlvo, polsqutJ é deHs~ lirme~tlt!Ud eu ooDsldttl•o 
IJU!l l.t11 dtl_llllHOtJr a oatuolliJtt,le puru as lnstltulçõall 
1111\ls alnutl du ttuu utU:I ul'lplrt;çõtiS u~Jrusnntn •laa 
pol1) llúba•tl lltUI!(11 1 llllplri\Q~Utt quu podolln oxiatlr 
tHll um v11go iudutl_uhlo ~·~protlentado l)ehl P"lava·a. 
-i 11u e penuencia. · . . · · 

Outla um julga IIUstoutar a e~a iildependencia., 
dt~sln ou daqut~Uu. maneira .: alguns l\Cteditlio que 
<lüo prová d!l maior inuepündt~uoia lle oaraQLor 
afnstaudo·so por ex.am{llo do pansamonto de uma 
maiot•ia ; outl'os ãcl'oditão que dão oste si~nal 
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um gabinf:te. Portanto jã vê . o meu nobre Brnilro 
que,, para . evitilr os . males que _elle dl.sse nao 
ser unposS1vel apparecerem n? pa2_z, mUlto mais 
concorrerã a verdade, . a re11hsnçao do systema 
representativo. Ora!. a riobre 9ommissão rt>I\O· 
nlíece e confessa OllG ~>ó uo prOJPCtn de rflsposta 
é. falta do · throne, mas no se•t relA.t.orio que 
acompnnhou & propostil das incotnpalihili,Jn1es, 
pilrque ahi está i.giJalmenta a. utàioria da com· 
missão da resposta A falia do throno~ ctlnfessa ••• 

O Sn. R. nos S~NTOs:-.E,.tâ só· um. 
O St~. MAaiNH'1: ....... Devem estar c.lons. 
O Sa. R. Ms SANTOS : -O Sr. Urbano · não 

Está assigna•lo. 
O Sa. UP.BA~o:-E11 estive doe11te. 

O Sn. MARINHO~....., Eu niio sabia desta circum· 
stancia: entr~tailto aproveito a occasiiio para 
fazer uma pergunta solemne, e é se o outro 
membro não nssigno11 porque uãl) concorda com 
os <:utros dous me ro · o • i~'> ão · . 
só porque estrve dot-nte?. Mas creio que a 
commissão devia necEo!ssariamente conferenciar · 
entte ~. · 

O Sn. UnaA.No:- Não conferenciou. 

O Sn. MAÍ.UNHo:--,. Foi uma falta bastantemente 
grande, e seria cnnveniente demorar antl's a 
apresentaçã'l <lo parncer, . porque, · sHnhnres, ê 

·preciso que a màiC'ria e minoria da casa se 
t'Xhemem por seus principios. Se ha na. casa 
uma maiorut, o que niio sei, porque a camara . 
foi refürmada t>m t::Uil grande parte ; ~e ha na 
cam~rR maioria. que recElbu estes dous gr11n.Jes 
principios que o paiz reclama, e est!\ p0mpta 
!l dtereta.r estas lnis urgentisshnas, que com~ti, 
tuem ·. h<•le no pa:z de todas a mais "Ut'!ZPI'ite 
ncaeAsidade publica, isto é, a da reforma judi· 
clarin e clns inc"mpatibHidRdr91 manife~te·se a 
maioria, e do htdo f!Ul •1ue E'lla asUver estarà 
o lndhilluu que tsm a. ll'H•N de nesta ocousiíio 
!il~ dirigir â C~Antaro, e o la~_\u opposto cousidt~rllr(•i 
como meu adver!lak·io. 

Para que o sy~tema represeuh~tivo se torne 
uma rf!alllade, eu considúN dR . molor Ul'g"ncia, 

1 "'' *'··- ) tca ma - o n: ot·ma. .. 
judidarla é outra de tnr.ompatiblti.1ad!'s. Ei~
aqui, meus seuh<•t·i·~. as unicas quel4tões. ew 
que cumpre 1 xtreuo~tr a tnaioria e minoria. 

.Ar.ouNs Sn:NH•lRil:s:..:..Niio sãor ~s uniens. 
O SR. MARIN'HI>:- Srio as unica ~. porqu<' siio 

as vard~adeins que~tões dtl priticipios. 
UNI!!s ACHA.oo:- a mutias outras. 

O Sn. MAntNa:o :-Bem, venhilo ~ casa; Nc.tre· 
mem·nos ellas, mas ó que me parar-e inco1~vei11,mto 
em o r-ystAma t~>pre11entativo, o que me parece 
nfiu Rer por UHlll\lira ülgUIDQ util llú ptaiz, é qtle 
no casl\ se f,•rme uma m~iMia ~o. , tru ou a fnvoa· 
do v<1to de graças, uma mnll}ria t:ol\tra · a lei 
das incotn patibilidades e outra contra a rf'fnrt.nt• 
jutlicfaria. 

Seubores, o VlltO de graças, forii\Ulll sempre (\ 
~ol\tica do gabinote : a camara, ou ncuita on · 
rt•jelta esta politicR. A pulitica . do ~ubillda Pstá 
formulada em h'At~ grandt!S 1•rinciplos, isto o,· 
~ reHlictadt~ do ~ystema rnpr«l~entati v o, P•'t'qUI1 
t«>dos mnfs ou menos jâ sNJlimos os. mnJPv•>lils · 
dloitos da llraohina infPrual d•1 !Ai de 3 tio 
bozembro. Ora, a rt•VC'Igacllo dfl~~aa lei, nu, · pnl<' 
tnon0s o aperftliçollmento da Mganisnçno ju·lidtHio, 
é se.nt duvida uma dhs condit:ões inuisp.o nt-i!lVHI~< 
para a toa\h\ndo do ~·ystoma rupres!lltll\tivo. Nó!> 
cúllhlicetnos . qtto hn um 11t1tro prihci!Jio vit11l, t• 
~ a re!!tt•icçiio na fllegibilidad~c~ dn a gu11s func· 
clonnrioa pul.Jllcos. Ei11 uqui u pnlitict\ do triillístflrio, 

~ ~ - . ' ' . • ' l 

. provinr.iR que m?. fez a hnnra. de nomear seu 
. repres~n~ante: pohh~a f(ll~, eu o direi francamente, 
me fm lmpostR rn~nto «ltra~·.tamentn P•)r aquelles 
que me commettêrao · o mandatfl de. representar 
a naçi\o, Portanto. meus senhores, se· por von
tnra ~ C>lma.ra .e os mflus amigos não me quizerem 

· oc!lldJtar, rt,•re: que fallo pllra o pniz e para 
mmha provrncJa. 

VPndo pt.lrs um ~n.binete qnn resume no discurso ·· 
da .corôa esta. P',htwa, ~StP.s gr!l ndes principios • 

· vendo um gnb1Mto qu~ op!esentá immeliiatament~ 
proposta~ para a r••a.hsaçno.:.dessPl? principios, 0 
". Jf1~ apo1o a esse. gahwete nao podta ser duvidoso, 
apo1ana a es~~ ou a o~tro <)llalqucr gabinett~ que 
um~ ta! pnhttcn seguasse. Ml'ls ~SSfl apnlo se 
tornL•u mtei~·ame~te consolidado no meu coração, 
'lu.audo ~u va munt~E·st~da por um faetn estrondo~o . 
9. m.Leuçao dos J?t'tuH~Jro~ ministros da corôa para 
rflalJs,ar este~ principio~, chamaod•l para o com
plt'tame~tto do gabinete aquelle que pou,·os dias 
antes twha merücioio a nomeação quasi unanitne 
.da ·can1ara dos de utatlos · · 
ra 1:1 os (apoindo$), e cujos priucipios nao podem 

ser suspeitos. · 

o SR. Ronai:ou.Es nos SANi'os: - E' estrondoso 
. este facto ? · 

O Sa: MARIN!lo:,._..F.,' trio f>strondoRo que eu creio 
quo pot tal é con!>tder>~.do eril todos os parlamentos 
do rnu.n•lo. Nunca pódu deixar de ~er um . facto 
de~ulsJadamente ~xplicit•l e sumrnamente ·· ~ignift· 

· cah~o em um pa1z · npresentativo a chamada do 
ltl'eShlcnte da camara dos COotmuns, OU dos depu
tadi'S par·Q tom·.\r parte nos consAihos d11 ccn~a. 
(Apoiados.) · · ·· 

Ei~Hlqui pob, Sr. presidente, o que determinou 
O U)C'~ apoio Qto gnbiuete; eis· aqui 9 raziio porque 
eu nao .. acompanb? ao meu antigo . na polltiea 
nr.pectaule, que lisz tJUe !'ie cnntéil'l na respostl4 á 
f~lla d ·> th~ono. PtJço.lbe que. cousiilere se nas 
ctrcumst~~~~otas tu~tuat'S tio puiz couvém utnapolitioa 
l'X.ped1411lé. . 

Ser~ horfls, ns cir('.llJn:ota ncins do Bt azil cullocàrão 
11 lug.lsllltur·a passada 1·m u.ma pll&lfiiO .. anomala. 
De~<WJtlVBill•Js, mas UUil podtamos fozer o be.m que 
o. J!BJZ reéltlmava' ~t~ntfaml)s, eborr.vamos ue'não 

.. - -· ·'- -~ ~ .. ·-·-~ ...... ''. ncesllotaosp.,rare!la 6AMr 
o. ~'y;tt)tnal rt-preRentaliVl):~mi•Ni · p"f~iV.-il)-;~--·preciso 
t.h7.ÓI · 0 fraiiCQJ'Il911tt•) I) d.>SCrtJUito ciP partidO liberal 
e do-1 bomena QUe tlnbão procla•:~atlo oontra a~ 

. kls que n Plliz não queria, porq•• ., em fim n(lm 
t•!dos u,;tavão nu!! circum~tanoius .1.1 podt>r avaliar 
a. nl'llinth·nsa pnt~ição om qu!4 · ~>11tlio . se Rcbou 

.. collhcauo ll CtHllf\ra dos Jeputaclmt, Dessppare~eu 
. . , ~ lliQ a, Vf>IIIOS Utnt\ 

cans:u·a dt~itu confonnH aH regral:t p1n' alia me~ma 
~WP.SI\I'ipltH:I, ()~ dtlpUtatiOS de i xt\ri~O <le ~t>t• ftlhüS 
da llOiil!ia. O palz quer, reolatna doll~>s o cum• 
pl'im•mtc, tle ~tUus prámessas. E o que. (Jilt'rds · 
que responda á miuha PI'OviUciR, ao Brazil, aos 
1uo~s couoiJad1ios, quo, uomt>si.tdo·mf:l, lntl impu~ 
zera;\ o devt'r de promover com todas as mit.has 
Í•lrças a rdorma dessa lPgisiaoi\1l, qua\\dó me 
p~'rguntRt'em porque raziio deixoi de apoiar .um 
governo que fui o primHit'o qu~ depois de 1845 se 
.No O•>lloct.\ra à frA.nte das rt fMmns quo o palz 
tf'ln l'AOIIItlllHin? D•r· lheH · lwi -Hu quorlu espE!rar ' 
IJ.ào de tue p~·r~untar"-'e nós te mandnmos para 
a o•,•uar!l dus tlopu~a,~os para ~"parar 'f Nilo, meus 
Stlllllllrc'S: se u IIHIIISltlrhi nao mnreco o ttniHIO 
apoio, St>jamó, franco;~, digamos·lhe qne se rt•tire i 
mn!l baRtt' de ('Xpt!ctutivu. · 

O nubte depull\dn comecou oonfiH~t~nndo o que eu 
m1n !•spt•riWi\, DHiSe elltl!-itós liuu temo~ falltos 
paru d~acot•flllr .... 

O SR. RoonH.lUES :v.>s SÁN'l'os:-Pill'ti tllprovut; 
O St1. MARit-tuo:...:... He~l; pn.ra reprovnr, para 

' - . 
I 

Se11hores, nté ugnra eu que Olllquanto 
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um indivi'd~o não tinha praticado um acto pelo 
qual devesse set accusado, era de direito, era de 
cnridade cbristã súppol~o ~om. (Apoiados.) Appa
reca agora uma nova log1ca, contra a qual eu 
clamo. E' anti-christà, antl-evangelica a logica que 
diz-não tenho f11ctos pat·a atacar; mas entret!n to · 
não os quero snppôr bons. · 

abusos que ainda infelizmente . o p~rturbão ; cón
vencida como ostâ a camara dos deputados que 
a justiça é a prímefra . necessidade dó paíz e a 

· liberdade do povo a principal condição do . sys, 
teJ!la representativo. ,, . 

O Sa. RoDRIGUES Dos SAN:I·•Js:-Mas tenho para 
suspeitar~ accre~cente. · 

O Sa. MARINHo:-Ah I o suspeita, os juizos te
merilríos tambem são. muito condemnados pelo 
evangelho. (Risadas.) 

Porém, meus senhol'es, qnaes são os factoA que 
apresento o rntlU amigo, como motivo de descon- · 
fiança? Por eRta occasião . n . comniissão me per· 
mittirã que lhe . diga ainda . que nr>. pJojecto de . 
resposta á falia do throno encontrei a mais revol
-tante injustiça. Diz a commissiio, quandll trata 
das propostas, que ellR aguarda as propostas 
a_nnunciadas, . q~1e serão boas _se po_r ventura c~n· 

cie purificar o systema representativo. 
I>rimniramenta, não . me recordo de discurso 

n&nhum em respostu: ú corôa, approvado por um 
parlamMto, onde fazentio-se refetimciã ás pro
postas arinunciadas pela. corôa, se niio emitta um 
juizo positivo. · 

0 Sa~ Rol>BíGUJI:é DOS SANTOS:~Nào apoiado. 
O SR. MAíUNao:-Eu não sei como no voto de 

graças qttér a commissfio .que a ca.rriBra emitta 
um juizo (porque é setnpte um juizo), primeira-

. m~ntA dA desconfiança · das propostas, e em se• 
guudo lugar · como oão acrealtando (o que é a. · 
mesnia desconfiança) qne ellas . possão conter o 
.que a commls"ão quer quo contenhilo. . · · 

SüppoltbRú1os que c.om eft'elto ellaa niló contém 
. tUdo quanto é necessarJo · para a. raalJsação do 
~rande fim que a . com missão e todos n6'3 . temos 

. ani vista; a discussão dellas nos orientllrã, emen· 
dal-a-belilos. Mas a commissilo falia como se 
uma proposta apresentada pelo govArno não li· 
vesse de. m.erecar . senão um simples sim Ott m'lo, 
A este. top1co formulei uma emenda que submetto 
é eonslderaoâo da commisfliio,. a .qunl, cond!Jzida 

ó digo -na- minha emttndll ;,quiUo que está no~ 
estylos e convenienciaa paria montares dizer-se. 

Peoo â camara que r~ofllcta . se ella pôde dizer 
·. nn ruspo~ta o quo propõe a commissão quando 

as propüslaR annunciadfls jâ foriio aprescnt~das 
depois, e quo uma dellas jll passou pela revisão 
de uma oommiesão, e foi sriomettida ao juízo da 

. o a 1 os ~ camara p r am a em 
duvida os prhicipioij quo as pr(lpl•stas corltém, 
quando· sufficiente tempo jd . dAcorreu depois da ·. 
a.presRntoçào dallns, que habilita a comi.níssi'io, 
e a camaro. pnra julgar da sua bondade on da 
Blit\ imper·fei çã u 7 Orciu que a camam cõlllfilotteria 
a maior da tndns aR inconsequenclas se por·ven
tura npprovasae . este topico da resposta A falla . 
do thror1o. E' por Isso que eu o redijo neste 
sentido: . 

(( As pl'opostns relntiVIlS a lfli de 3 de Dezembro 
da 18~1 .ti â íhcoulplltibilidode dn eleiQiio do nigull8 
fnnoclonarloK publloos nos lligllrfls Am que .oxercAm 
jurlsdlcçt\o e outorldndo sondo pola càmai'l\ dos. dP.· 
p)ltados uttenta e aou•·adanwnLe cor~ ~ tde•·adall, .• ll 

Eu pararia aqui, e jitl~lltia ser 1sto tlln'' suO\· 
cl!Hllo rE1~P•lSln : tnae como quot'tl acompanhar aos 
meus nm•gos perfeltlsshrlalnenta em tndo o seu 
pe11Slllilanto, reMbo ulndn o pensuinento . do pl'o· 
]octo de resposLa, redlglndo· o Rómente por outra 
Jl>Ri>eJra, de ·Rorte que a omouda é da simples 
redacçii.t>, e continúo: · · .. 

« •••. afim do reduzll·as a a ctos legiRlnlivos 
quo oonilignotn os n\elllores meios de a•·antir·se 
f\ se uran rt ubllca e a lib · ·· · 

e pur1 ctn-se o exercício do direito eleitoral dos 
'fOMO 1 

Esta emenda me parece conter por intà.iro õ 
pensamento da. cómmissiio; parece-me estai' mais 
nas conveniencias parlamentarés, e -exprimir 
aquillo que a eamara de'Ve levar como manifes
tação de seus sentimentos ante ã. coró!l. 

Outro periodt, ao qual eu dei tambem ~ó.mente 
uma nova redacçiio, é aqueUê que trata de severa 
economia. Aqui eu peço à attenção do meu nobre 
amigo por s, Paulo, porqtté .qüéro flizor·lhe notar 
a injustiça que ainda Rgora na seu discurso fez 
ao governo. . · . · · 

. · O meu nobre amigo atacoú o gnbiMte por anti· 
Eiconomico. Eu t>Bparil'\!'il · que ellt! apresentt~sse 
uma lista de .factos pelos qunes nos t:on vencesse da 
falta do economltl havida nas diversà~ J'eparti
ções; ma\! o .tneu rinbre amigo nos npresent<Zu 

I . 
. a!) verlio que se enganava absolutamente. Di :iSe 
ellé:-a prova. é que o orçamento actu,RI pede 

. mais dinheiro d~ que. o passado.-- O meu nobre 
amigo ilevia. acompanhar isto Mm provas, dizendo
(li'azão êporque o gabinete fa~ tacs e taos despezas, 
}lédà dinheiro p1ra tneS e tReS disperdicios; tnRS é O 
que não .fez. O fReto .é que o. orçamento do anno 
passado c:ontlnha uma cifra igual, ou talvez maior 
do que o presente. 

O Sa. R. nos SANTos:- Não apoiado. 
O sa. MARtltao:~ Perdóe~me : o corpo legisla· 

tivo supprimlo a verl)a pedida pelu gabinete para 
pagamento da amortização . dtt div.id(l externa : 
e eis a razão parque a cifra do orçarneuto dl" 
minuio, Mas demos de barato que este ergumento 
não valha; apresentarei outro. · · 
. Não .era possivel que o (trQamento actual con
tivesse uma· cifra igual ao orçamento P.asaado; 
porque n legislatura passada decretou âespazn11 
que era preciso consldet'ar no orçamento, porque 
o minl.sterio não pôde a seu arhltrlo deixar de o 
fazer para levar a t•ffaito as despezaa que o corpo 
le ialatlvó creou. 

queltà ded'uzjr da cifra do oroamento faltl\ de 
economia da parte do governo, ·Qchar·se·ba em 
erro quem destE.' argumento hmoar milo. . . 

Eu . pois, Sr• presidente, /ulgltel conveniente 
redigir este · topioo pllla rriane ra pl'lr que vou ler. 

« No paragrapho qtte começa- à severa eco
nomia, etc., ...... flUpprlt11a-se a,palavra-sagundo ;-
em ugar o-espe a- · - o ll :- .. 
milo .se us palavras- por actos significativos- e 
conclua.~sa de!lttl modo-se most·rarâ .possuMa. dos 
pateruaes deslgnioa de V. M. Imperial, e attiHI" 
d;}rt\ como convém aos interessaR materiaes d118 
provinciRB. 11 . .·· · . . . . · _ .· · 

Su r primo a palavra-segundo-porque nuo me 
parece muito regular, faUando-se"à corOa-:- ~iz+1r · 
-l:legundo diz vo~S:l Magestade. Quando ae. diZ .... 
segundf> diz Fulauo~envolve s~nr.pt•e uma duv!da; 
-e não acho dec{lnte que a camara se exprtma 
assim a respeito daquillo que a coróa tem asse-
gurado. · 

. Em ·1u!lar de-esper-a-:-digo-cott.fia. ,_ Ett sou 
franco. Jd deolnrei quo tenlJo confiunoa · no 
ministl1rio. Ndo vejo mesmo . razão p•tra que a 
cantBI'ü dlllxe de dh:e1' ao gabinete aquillo que 
t11m conlltRntfimente dlto R. t1idos os gabinetes. 

Supprlnw tlunbem as palavras ....,. por actos 
significati'IJos. Parece-me isto U!l}a exigenuia, quo, 
a dizer a vord11do. podqrla Ir. mas que nilv 
slp:nlfioa de certo um. penBBlllento. · · 

Ohamo a aUenç11u da oommlseilo sobre a ultima 
phrase dAste topioo da minha emenda. A faUa 
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pnblfcos, ha de attender á prosperidade .material 

. das. províncias. Qual ê o motivo por que a com
missão supprimio uma resposta . H esta phrase ? 
E' ella .pouco significativa 'l Não temos aqui ouvido 

· queixumes de deputados de düf. erentes província. s, 
de que natla se faz . para melhoramento, pot· 
exemplo, de um porto; ou para n reali!!açiio de 
uma obra publica de absoluta necessidade 'i Quer 
a comwissão vot.ar as proviucias ao es4uecimerito 
dei· corpo legislativo geral? Não posso consentir 
nisto. · 

UM Sn. Dl!:PUT.&.oo:- Não têm sid(.\ esquecidas. 
O Sa. MARINHo:- Peço á com missão que t'lceitã 

eata phrase; é bom· que o raça. Não demos a este, 
ou a outro gabinete um argumellto parà elle 
dizer : - como· quereis vós, prúvincia&, que o 
governo cuide do vós; sa corpo legislntivo, quando 
à corôa promettia destmvolver vossos melhora
mentos, julgou dever supprimir este paragrupho. 

. Ora ~a!Dos a? g~ande topico do. iguald,ade na 

· opiniões politicas. . 
Acho-me embaraçado · para responder . a este 

· topico, porque eu, qt~e já formava o mais ele· 
vado conceito dos membl'os da· com missão. es
pantei· me diante da habilidade. ·que ella apre· 
sentou na redacgiio deste · to pico. (Risadas. l A 
commissão como que)ul~ou que o com()ate nesttl 
terreno não lhe sarJa tavoravel, e olhou pat·a 
elle como um inimigo inutil de combatllr, ou um 
amigo insuftlciente para lhe dar a mão ; e apenas 
foi .àndando o seu· camlubo . mas pet·mitta a 
commlsaão que eu a vã buscar pela mliu, a con
duza .ao topico·• da resposta 1\ falla do throno, e 
lhe pergunte mu!to categorlcamei.tte . ...;... Bastar!\ 
que se dtga elm.plestnente uas uircumstancias elll 
quo tem eataclo u paiz, e em que .ainda ae acha
• a justlça e a tolarancia politica SilO deveres . de 
todos os governos r.eguhirt3t! 'l » Eu perguutarit\ ll 
coulmlesilo o qua entende por um governo regular 1 
Governo ra{(UIIlr é o do · g• ào . turco (,·i$ada$), 
governo regular é o da Russia : ~ ha nellt!s tl)lo-
rancill T · 

UM Sa. DEPUTADo:.-. Deve haver. 
O Sa. MA.RINno:- Seria o w>verno obrar eontl'a 

suas proprlas instituições: o ~overno de11potico qu1.t 
admlttissu a tolernncia polilick 11erta um f{OVerno 
auiolda. · · · · 

· Portanto, quando a cotttmlssilo diz que « .a 
exacta · distribuigão da jusliçu o · a tolara11ola 

olit.lca é propria du toc.los <)8 governoK refotUIIlres, >> 
a e e mHth· l e I 1ãu d z d 1 

.ou que o que quiz dizer nilo usLt\ consignado 01u 
suas palavras. . . 
.. Se a commissão qutz dizer c< a exacta Jistri· 
bulção da justiÇa e a toleranola politica silo por 
sem duvida deveres do governo do Br9zil, » por 
lsso IJ'Iesmo que é um governo representativo, eu 
aotJito a definição porque só nos ~·,verno~ tepro 
sentativos é que se pódu admitttr a tuler~tnoia 
lJolltit!a; porque é pràciso suppór o paiz dividido 
em d11as opiniões podendo cada ·uma dellas ex· 
prlmir-tHl sem oflender a lel ; porque é d.evor do 
governo representativo tolerar a opinião que está 
fóra do poder, e consentir, permHtlr que ella so 
exprima por t•1dos os meios que uiio fOrem con
trarias à ordem publica e 1\ segurança ~eral. 

Porém a nobre couimissilo, que no seu projeoto 
de voto de graças diz que esta di~tribulcào da 
justiça é como muito orJinaria, l'epeto em outt•a 
parte : te A justloa é a ~l'imeira neoessidtlde t.lo 
patz I» E a uobre comm1ssão que teve de apre• 
seutur parecer sobre 1t l!roposta das lncolllpatlbl· 
lidudes no aau relatorto, diz : <I A justioa é a 
prhüoim necessidndo do paiz. ,, Se vós rucouha· 
ceia ~ oonfel!sals que a justiou.. é u prir.naira 

.V ~onfessar que a Justiça nilo é bem. athuinl~tradt. 

no pai~, como é que não dai~ o vosso--amen....;.; a 
!Jm . gab~uete · que dlz.: - Eu reconheço que a 
JUS~tça e uma necesstdade d11 paiz, e. eu quero 
suhsftl.zer a esta necessidade ? . (Apoiados.) · 

Setlhores, ou não.· Cl!mprehendo, fallo franca
meQte, a nvbre commissíio. Repetirei uma e muitas 
ve~es-:-nós todo~ reconhece~;ls que a justiça é a . 
pnme1r11. necessidade do pa1z ;-:-- mas se a justiça 
é . a primeira necel:!sidil.du do paiz, digamos ao 
governo que está compenetrl\do desta necessidRde, 
e quer satisfazêl"a, contai com o franco a decidido · 
apoio da .parte · dos representantes do mesmo 
paiz. . · _ · · 

Já vê a comrrtissão que este topico não pôde 
se•·. approvado pela caniarA, porquo envolve uma 
iujustiça fl.Hgraute, Pl•l'que decliua a discussão de 
uma mataria importantíssima. 

· Diz a c'ommissào :..,- a tolel'ancla tambem é um 
devat de todo o gover11o regular. Primeiramente 

· nã~ arlmitto em bypothese nenhuma asta propo
siçno-governo regular neste c1.1so • .....; Se a com-. - . . . . ~ 

de um governo compenetrado da sua sublime 
missdo, de um governo generoso, de um governo que 
ttJU\ ::onflança da sua força, porque é sô o fraco que . 
se torna intolerante por nocessidade,-.entR:o muito 
ben1 ,; ~nas o modo por que se exprime, não posso 
adnuttu • ·. . · 

O oratlor responde a varias . apartes, e depois 
oontinúa : ·. · 
· Emfl~, Sr. preslde~te, a posição em que me 
acho extge que. eu seJa muito moderado e parco 
em palavras, po&ição que se. torna para mim 
tanto msis difficil quanLo eu tenho n~oessid11de 
de. não . diroi combater,- mas de sujeitar aa 
minhas refloxões â . cunslderação dé meutt amigos, 

. l'eflexõés qu~ estàu h1teiramente em desllarmonia 

. com o que elles escreverão na resposta ·I\ falia· do 
throno, 

Porém, sAnhores, tem ·· com effelto havido 
constantemente no Brazil .justloa e ·· tol~:raucia 
politica T Se ~u assegurasse uma tal proposição, 
devvria (Jer lançado para fói'a desta caaa. como 
luuco~ como · esquecido .de Lodos .os uxcessos que 
têm tldo lugar no Braztl. (.Apoiados.) . . 
vQi havel' justioa e Lult<rancill? 

o Sn. MAniNIIO~ _.;Sr . . deputado, neus permitta 
que V. Ex. Stljà chnmado para org 1nisar um 

. gllblr.tite. ( Hilar&da<~e pt·olongada.) S1:1 fosl!e o oca· 
sido ditls01 se a CQU88 que .. plo•ileaJiiOK fOtlSO do 
ministerio e não do po.iz, eu podiria aos. Srs. 
mulislros n e se retira~stim e dtJixassllm o nobre 

eputado u • gan sar um gu nete1 . e entRo muttos 
lhu. pargut,t•trião, tnl voz com muita razão, . se e~:a 
de .iustiça e Lulerancl11 a . sua l;lllli.ti~'"'· 

(Ha tc.m aparte que nao OUV\mos,) 

O Sn. MARINHo:-PartHla que o~ nt~bres depu· 
tados Ctm:;idurão uma iujuria o dizea· quu se 
da1:1eja que algum delles ~:~~:~ja chamado para orga· 
nisat' UiD gnbinete I Pois eu dtlclaro 4ue estou 
prompto. (Risadas.) Hei dê lutar com muitos 
etnbari!QOB, hão du fazer · me as OHlsotas p"rguntas, 
e. a consciatloia .que .teubo é que sE>ria iUipussivel 
satisfazlll', assim conw é o actual gabitiete, e 
qualquer . outrti que sa fr.u·me: a uonsoieucia que 
tenho à quu eu serin aqui zurzido â direita e á 
es~uerda. (Apoiados e ~·isadas.) , 

(H a varios apm·te.~ qzte nau otwimos.) 
. O Sa. MA.t.uNU:o:-- Os llobres deputados nito 
admittom qut~ huju uma ópooa no mundo em que us 
opi'liões se regenerilo; a regeneuçào está na 
ex.ndn dislribuil}ào dtk justiçl\, na. toleranciu das 
opiniões politicas1 e na urdão de LoJos os 
bra:ziiEllroe pnm flrmarom a monnrcbia. constitu
tii<•nltl represontnti v a. 

para 
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Ou'l'ROSR. DEPUTADO:-Niio é uma necessiriade; · 

o systema existe entre riós como deve existir • . 
ÓuTRO Sn •. D.mPUTADo:-A monarchia .está fir· 

mada; · 
. . 

O Sa._MARINHo: 7N.ã~ •ligo que nao estejil, mas 
a questao é dos pnnc1p10s, e é saber se o ~ystemn 

O Sa. MARINHO:- Bem; tenho esta agradavel 
presumpção, fundada no caracter dos lndlviduos, 
na alta posição que ocoupiio, e no respeito que 
a c~·la homem devo: e dizei·me agora-qual .é o 
motavo da voss.a descontlanil&? · . ·· · 

. · Depois de responder a alguns apartes o orador 
continúa. 

• l'epresentativo existe antro nós consolidado: éu 
digo que não, e a ràzão é porque AS leis 
desorganisadort\s ainda existem. E' · preciso quo 
se firme o systema con!:ltitucional, que ~e cumpra 
o que está escripto na crmsti tuição, e que não 
consintamos que o governo saia das . raias da 
administração, para darmos garantias aos cidadãos, 
afim de que elles mandAm para aqni seus legi· 
~iinos representantes. Eis·aqui a verdade da 
epoca. · 

O Sa. J'osE' DE Assis: -Nisto estamos todos 
conformes. 

O Sa. MA~<INHO;-EnÚio com•) .. . . - ~ 

toleroncili politica é uma banalidade ·'l 
O Sa. Jot'E' DE Assis:-..0 que . se quer é uma · 

exacta definiQào de tnlerancia politlca. 
O Sa. MAtuNHO :-Eu vou satisfazer ao nobre 

deputâdo. · 
.· . Tolera11cia politlca entendo restrictRmente nestes 
ternws.;_que o JlOVerno não mande esbordot•r um 
r&daotor quê escreve contra elle ; ·que o governo 
nilo persiga um · emprega.to que aliás sem usar 
nem dlrecta nem indireotamente de seu emprego. 
ernltte no seu exeroic\o de cidadão uma opintão 
contraria ao pensamento do governo. 

U111 . SR. DttPtri'Abo:-Até aqui 7al bem; para 
dlarHe não ugradaré .a multa gonte. . .. 

O Sa. MA.amuo:-Não cuide o nobre deputado 
que eu tenha arrillre pensle. . · 

UM Sa. Diri>oTADo;.__Trate das nomeações. 
O SR. MA~UNHo:-Nao era preciso perguntar a 

mim por 1sto porqut1 estl\ entendido que eu. 
homem-dó i'ystema · representativo, que até hoje 
teuho sido membro do adido liberal, e esp9~o 

toleranoi•\ politloa hmçar mii.o de .um ariversarlo, 
o oollooal· o em lugar eminente. (Muitos e re· 
petidos apoiados.) · ·· - · 

Ur.i Sa. Ds:PUTA.Do :- Menos para o ministsrlo: 
. póde·se chamar para o ministerlo um adver· 
Mario. · · 

O Sl\.1\bRiNilo :-Vou dnr·uma raspost.a cate· 
goraoa e ver a e ramen e par amen ar. uan o 
dll(o - advtJtéario politico __,devemos entender 
tOdos os que 13stãl) ooliocados na posição dA 
sustentarem eonstnnt.e a porennomenie prinoiplos 
em manifesta opposação ao pensamento que. se 
pretende realisar ; mas não possó por ·maneira 
nenhuma fazer applicar desta principio ao caso 
que os nobres deputados pretendem : to, norque 
vi na falla do throno, q~\e de certo devia ser 
discutida por todos os ministros, o pensàmento · 
liberal .que nós seguimos : 2o, porque nas pro· 
postay, apre.sentadas pelo presidente do . conselho, 
exls~e o prmclplo mais Hberal que poderinmos 
deseJar; 3°. porque respeito muitt> todos os 
membros do gabinete, ·para. poder persuadlr•me 
de qu.a elles uolollmeute, pelo desejo das pastas, 
se qu1zessem conservar em um~ poslgiio anomala. 
E finalmente porque eú declaro. fraocamenLo diante 
do paiz .e da camara, que tenho plena cQnvicQão 
de q~e no miniaterio exit1ta unidad~ de penliamento 
pollttco. . · . · 

O Sa. Ronnmuil:s Dos S.A.NTOS : - Isto ó prestlm · 
poào ••• apenas uma suspeita. 

O Sa. Joss' DIA Ass1s : -E' uma 
preaumpçau. 

Senhores, · eu julgaria tomar diante do paiz a 
mais tremenda responsnbilidade se por ventura 
deixasse de prestar o meu apoio ao gabinete 
actual, porqó.e homem de princípios; e querondo 
sómentll a realisaçãll de prtncipios, eu não sei. 
que resposta !latia a · quem me perguntasse por 
que eu tinha feito opposição M gabinete que se 
tinha posto á frente . destes princípios. Quando 
no legislatura passada nos queixavamos cons
tantem.ente de q11e o ministerio se não pun·ha 

·à fre11te das camaras para reBiisarem ~eus 
pensamentos politicos , rejeitaremos nós agora 
um . gabineLe que se põe · á frente dog prin-
cl ~R'l . . . 

animo pata não reéusat o meu apolo ão minis
tetio actli.til, é o prot:edlment.o que · e.;:aba de ter 
. para ct>m o minl!\tetio o senado brRziletro. Nós 
conf:ltituimos urn. partido no paiz, e .não é. só nesta 
catnara que éstão os orgãos, os represeiltantes 
deste partido; existem. no senado os mais dis
tlnctos, os mais qualificados ; nós temos alll 
reprMentantes legitlmos de todas· as nossas 
opiniões e interesses, e temos talvez homens <lue, 
. dada uma crise. por seus serviços e experiencia, 
devião ser chamados . ~ara o minlsterlo de pre
ferenoia. a ·nós deputados: entretanto vejo q1te 
alli O$ meus amigos é antigos alliados, os Srs~ 
·Paula Souza, Alves Brancu, etc., a quem presto 
·a.:toraçi\o e respeit.o, approváriio o voto de graças, 
e. nenhuma palavra . disserão contra . elle. No 
senado não se fez nenhum reparo sobre a polltica 
do governo. . 

E hei de eu sepf\rar•me de tiio dlstlnotos ama
dos para sustentar uma posloão nesta camara, 
que se tornaria sem duv.ida falsa, porqu~ não . 
teria eoho, nem. representaute no· senado, porqu~ 
talvez o não tivesse no I;J&iz 'l :Declaro que a.inda 
que 8l\ tivesse conscienl)lQ de que o devar mar· v ·. . . . • . 
dlant.e desta responsabi idade, pela coneiderQgão 
que . acabei de .. Jazer. N.o.te a oamar~ . que .l)ntes . 
do complemento do ministerio o senado julgou 
dever adiar fl resposta · â falla do. thrOno, e depois 
de completo o ininlsterlo, o . aenado a approvou 
sem que se emittisse um voto s~:~quer de obser
vação ou opposioão. lato indica que o senado estA. 

oonsidt~ro·me ligado . aos meus alliados naturaea, . 
sustentando tambem o gabinete. 

Oc.noluirei, Sr. presidente, pedindo perdão aos 
meus amigos se pude . dizer · algumas palavras 
que . ós Ulortitlcassam , ·na certeza de que não 
está Isto nas minhas . intenções, nem tàmbem 
impunhar uma bandeira de commálldo, qué de 
cert1) ficaria muito .mal na minha mão, nem 
toruar-me por qnal'luer consideração no*avel. E' 
o cumprimento de um de"er, e não um combate 
que engajo com meus nmigos, pedindo-lhes por 
bem da causa publica que ápprovem estas emendRs. 
Ahi vêm, meus senhores, as matarias, que hão 
de trazer t\ camara a sua divisão natural ; guar
demo-nos para estas questões, mostremos ao_ paiz 
que . queremos sinceramente a reorganisaoao, a 
verdade d() systema reprelientatlvo, seja aloanQada · 
por quem quer que 11eja. 

Eu, meus senhores, acredito que é uma necea· 
sidade do p~iz. a unli'io, a moderaoão. (~poiado1.) 
A moderaoao Já salvou um dia o . Braztl, salvo:u 
suas instituições, e ha de salval•a sempre. Eu 
pois enrolo·me nessa bandeira. e, seguindo o 
exemplo do almirante hollandez, como. elle me 
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os c.rgauisadores do paiz, aquelles que d~rào ao 
Brazil ·paz e prosperidade, sern o que. nao pôde 
haver mona.rchia, nem póde ·haver systema 'M-. 
nhum regu\ar; nãô póde haver patr~a, .não podem 
h a ver brazileiros. (NumtJrusos apolados.) 

A.LGONS SENHORES : - Muito bem. muito bem. 
O orador lê o resto dEI sua emend11~ que é como 

se seg~e : . . . . . , . . _ . . 
«A ·~ualdade n~ .~lstnb~tçan da JUstrça ~ a 

toleranctn das optmoes sao por sem duv1tla · 
devetes de todos os governos que desejãt) das· 
emlJoohar a subllme missão·· de que l\ so.ciedade 
os encarrega ; a pratica destes deveres, sust.entada 
pela força que ré\lulta da unidaue do pensamento 
politico e pelo franco e leal concurso que, .para 
a realisação de um tal fim, a csmara dos depu
tados assegurtl ao governo de v. M. Imperial, 
e mediante à protecçiio da Divina Providencia, 
conservará ao itnperio todos os beneficios de que 
goza, e lhe franqueará a estrada para um f11turo 
de paz e de progresaivo ~ngt~~t\deeimentG.~ 

di eu o ea adiada ela hora. 
Estão com á pálavt'a a favor do projccto da 

commissão, os Srs. Josà de Assis, Ohristiano 
Ottoni, Sàllés, Urbano, Eduardo França, Souza 
Franco, Parallhos, Furtado e Gomes de Me
nezes. 

Contra, os Srs. Campos .Mello, Quintiliano, 
Wan~erley. Aprigio, Fllrnandes Chaves, Per~ira 
da Süta, Góas, :E'erraz, Oatrão e Gomes dos 
~D~S. . · . · . 

0 SB. PRKSIDENTB dà para ordem dó . dia. a 
mesma, e levanta a sessiio · ãs duas horas e 
meia. -··· 

A'tJ 10 · horas e meia · da i:rianhã , abl'e·so a 
seseilo , lê·se e 11pprova-se a · acta da antece· 
dente. 

ll'.XPEDIENTE 

São lidos os seguintes officiofl : 
.l.t. .Do St. ministro do imperio, participando 

que em data de 18 do corrente se expedira i)rdem 
á presidencia.· dn provh'lcia da Parnhyba do Norte 

· para se proceder a novas eleições l>l'OVisorias nas 
parochias da Ar~ a e Bananeiras . .-. Fica a cnmara 
inteirada. . . . 

2.• Do .Sr. ministro da fnzenda, communicando 
que em data de 1"/ deste mez exigio da thesou
raria da provlnola de S. Pedro as neceasat'ias 
informações para satisfazer aos quesitos constantes 
do offtoio desta camara,nâo só quanto aos terrenos 
que pertenclão aos povos da Missões, como pelo 
que respeita ao rincão do Rio Pardo ; e acorescen• 
tando que o ofllc:o do presidente daq uella provlncia 
de 18 · de .Abril de 1839 consta que D. Josepba 
Eulalia de Atevedo o sua illhà D. R14phaela Pinto 
Band6ira Freire reclamârfio a propriedade do 
rinciio , allegando ter sido concedida Eelo conde 
dn ·Bohadàl\a . ..:.. A. quem fez a requisiçao. 

S. o Do Sr. ministro do imperio, transmittindo, 
·conforme lhe fóril exigido por esta cnmara, não 
só quatorze cópias das decisões dudas pelo governo . ' . . .... 

não foriio impressas, como tambem quatro exem .. 
plaa·es jã impressos . das· ultimas decisões . _; A 

.. quem fez a requisição.. . · . . · 
4.o Do mesm1) ministro,. temettendo o requeri-· 

rnento da ia·nu1mlaue do S•Jnhot· Bom Jesus dos 
Passos da cidadt~ do Rio Pardo, provinci•\ do Rio 
Graude do Sul , . em 4ue pede · coHce.ssào pura 
possuir em bens de raiz até o valor de cem contos 
de réis. -A' com missão de justiça civil. 

5.o DoSr. ministro da guerra, transmittindo o 
·officio do presídents t}a_ proviücia da Bahia, acom
panhando a planta, tormo de avaltaçiio e· maia 
documentos relativos ao predio e terreno coutiguo 
ao arsenal de guerra daquella província · que 

. offerece vender o ·negociante W~ncesláo Miguel 
de Almeida.-A' segunda commissão de orçamento. 

6.~ Do Sr. ministro do imperio, remetteodo os 
parecetes dos membros d~ uma ~ommissã(J que o 
governo nomeot1 para exarninar o estado da ins· 
t"ucção primaria e secundaria , tanto nos esta• 
oelecimentos publicas como particulares • . ;;.. A' 
commissào de .ins~rucção P!Iblica. ·· . 

rimento do uapitào. rt~formado Ai1tonio Fernanda~~ 
de Andrade , pAdindo ser admitudo ao serviço 
activo no exercito. . . 

Não ba mais expediente. 
Entra em discus:-.~ão e é approvado sem debate 

o sef(uinte req_uerimeoto: . . · 
<' Requeiro que peçiio ao governo, pela repartlçiio 

da fatenda, as segUintes informatões:quaes os parti• 
· cularea da provincia ~o Rio .Granda do Sul, que~ 
por terem ficado arruanada~ ou gravemente dete· 
rioradaa as suas fortunas com a guena . civilt 
deixarão de cumprir as promessas por elle.s feitas 
de. dons sratuitos l\0 es~ado : qual a quantia com 
que cada um desses. particulares se acha lnscrlpLo 

. entre os devedores do estado. 
· • Paço da oamt~ra dos deputados·, .20 da Maio 

ele 1848.;...;. Oli!>eira Bello. » 
O Sa. FERRAZ pede a · p~lavra pela ordem para 

dizer á mesa que , sendo o Correio Mercantil .a 
Colha ~m que h<lje se publicão .os ttaba\lli:>s da 

. camara, . convé.m que assa folha s.e ab.stenha de . 
emlttlr juizo fuvoravel ou d~sfavoravel sobre os 
disou•·sos dos deputados. 

éoilsideraçii.o as reflexões o Sr. Ferra~:. 

O. Sa. E. D~ OAavALHo faz tombem umn. reola· 
maoão contra o OorrtJi(,! JVerc~tttil, relativa a Ul:i'l .· 
aparte que aquella folha põe na sua boca, mas 
que ellEl. não proferto. . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ConUnúa a discussão do projecto · n. 4 deste 
\\uuo, qutl. au.t~riss. o R?VGU\O a ~n.t estatutos á 
escola de med1ctna do R to de Jane1ro. 

E', H da, apoiada e entra tambem em discussão 
com a resolução a seguinte emenda do Sr. Ferraz: 

« Esta autorisação não se estende nem .ao que 
tolla . ao plano dos estudos, nem ao numero dos 
empregados · ora existentes e aos seus actuaes 
.v.:~ncimentos. D. 

o Sr. Ferra~ diz que o Sr. Jobim parece 
confiar mu\to nestas nutorisaçõea dadas ao go· 
vorno, porque . suppõe que elle nunca se dbsvia 
da senda marcada pela .lei : mas o oro.dor entende 
que não ba um só regulamento em que a lei 
nilo tenha iiirlo mais ou menos ferida, e para · 
exemplo àponta o t•egulntilento · dos correios, o 
daS Seilretarias, eté,: e pOl' esta l"aziio deseja que 
sempre · que se autorise o . governo para fazer 
algumn eouaa ao mosmo tempo se estl;lb.el~oiio 
restricoõê!i. Observa que a escola de rnetltcma da 
Bahia não tem sido tão favorecida como se auppõe , 
que agora é que vai .l~ndo . algu~s i.nstr\\mentos, 
ontrebnto que J\ do R1o de Jane,ro Jã o~ posatte . . ' . . 
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o Sr. Vicente Torres·:Eiome.DJ.:C"A lei 
de 3 de Outubro de 1832 ft~ita debaixo da in
fluencia de cel'tas . idi~~tiS que domia,~viio lllllJUtllla 
época, conferiu ás escolas d.e rnediciouo direito 
de fazerem seus e~tatutos e nornear cort•Js empre• 
gados, e tudo>~ aqueHes quo ella jtilgas~e ueces· 
sarios, arbitrando-lhes cempetentes ordtJnados. 
Esta autorisação produzia gi'avt~s inconvenientes 
ao menos á escola de medicina do Rio do. Janeiro, 
o prova é que este estabelecimento ainda hoje 
úão tem lei!! disciplinàrtls regulameiltãtes q Li e o . 
reji'io. Não ententle que uma corporação como a 
faculdade de medi•:ina deva confeccionar· leis 
para si proprla, porque os interesses .é qull pre
dominiio, como a expuriéiieia tem m\lstraüo. O 
no~re de!Jutado tem. receio do que alttJraudu· so · 
alguns arti~os . da lei :dá 3 de Outubro, possa o 
governo se JUlgar autor1sado para aug~entar os 
ordenados ; não é assim. Da aUera~ao desses 
artigos de que trata o projecto que confi..a ao 
governo autorisação para nomear elle o director e 
os empregados da escola, não se segue que possa 

l'ã 
marcâdOà por uma lei, e que só por uma lei 
podêraõ · ser augmantados ou Jiminuidos. O go· 
verno só fica autor i sacio a . nomear esses empregados 
e nada mais. Gomo porém o nobre.· deputado 
entende que, apezar des8a determinação expressa 
da lei, o governo possa entender qua lhe á per· 
mittido 11lterar ordenados, neuhunuf duvida tenho 
en1 annuir à sua emenda. Oomquanto seja muito 
para desejar que a escola tenha seus estalutos, 
com tudo posso afiançar ã oamara que este eshbe· .· 
leclmento niio tem em Lempo algum esbdo em 
atlarchla, como !lissà o meu nobre ami~to deputado 
pelo Rio Grande do Sul. Não, a escola de medicina 
do Rio de Janeiro n.ão tem apresentado esse ,triste 
espectacnlo ; fqi uma expressão . que eacapou ao 
meu ·nobre collegá no calor da discusai'io. Apezar 
de não ter a . escola seus edtatutos, .teu1 olla 
marchado regularmeute; não ha anarchla.nem em 
seus empregados nem tem havido · llllS alumnos. 
Poucas escnlas haverãa no n1undo .·. que tenh~o 
estudantes tão morigerados e bem educados oontó 
os da escola de medicina do Rio de Jauolro. 
Portanto, estou certo que o meu nobre ainlgo 
rotira~â ealia expressão. Pelo que diz respeito ao 

' dlreotor uão sendo qirectameute nomeado pelo 
governo, não tam a foroa. moral necessaria para 
·coblbh· .certos abusott. que põr ventura possão 
apparecer nesse estabelecitnento, jã da parta doe 
empregados, já. pelo . que dlz t•espeito aos pro
prios lentes . .Voto pel~ projecto e pela emenda. 

o Sr. Jo'bb:n. declara que, uando hontem se 
serv o a. p~ avra anarc aa em . re açao asco a 
de medidna, rereria·se á falta de . lei, t\ falta de 
estatutoEI : não se referindo de maneira alguma 
ao caracter dos estudantes, cuja morigeração e 
bons cost.umes elle t.ambem reconhece. 

O Sr. Goxnes dos Sa:n tos faz algumas r~fle
xões sobre o que disse o· Sr. Torres l{nmem, e con
clue votando pela resolução e pela emenda do Sr, 
Ferra~.. . · . · . 

A disousoão fica adiada pela hora. 
Entriio na sala e tomão assento nos lugares 

competentes os Srs. ministros de estrangelt'os, 
justiça, fazenda e marinha, e pouco depois o Sr. 
ministro da guerra. · · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

OontinuaQi\o da disoussiic1 do voto de graça. 
São lidas, appladas, e entriio tambem otn dls~ 

cussão as segu,ntes emendas do Sr. Marinho: 
(( As propostas relativas á lei de 3 ds Dezem

bro de 1841, e incompntlbilidade da eleioão de 
alguns funcciouarim1 publioofi nos lugares, em · 
que exercem . jurisdic<)ão e autoridade, serão pela 

cl\mará. uos d•lpulados · attonta e acuradamente 
considet'adas, afim de reduzil-as a actos · legis
lutivus, qu~ consignam · os tnulhore~ meios. dé 
garanti1·-·sa a segur~tnça publica e a liberdade 
individual, e de purificar-se o exercício do direi to 
eleitoral dos . abu~ns que ainda infelizmente o 
ptirturt>ão; convencida· como está a camara dos 
dt3putadús que 1\ justiça é 11 primeira necessidàde 
do paiZ> e a liberdade dov'oto a principal condição 
do systema representativo. · 

c< No. parAgc:apho que começa-a severa econo.
mia, etc.-Supprhna-se n palavra--segundo-em 
lugar de-espera -diga· se ..... coilfta.--sapprl mão-as 
as palavras-por actl.ls significuti vos---e conclua -se 
uesta modo~st:t mostrl'm\ possuida dos paternaes . 
desígnios de V. M . !mperil\1, a attendel.'á como 
convém · a->tl · interesses · materiaes das provín
cias. 
· <C A igualdade na . distribuição da ju~tiça, e a 

· tolerancia da~ opiniõês são por à em· duvida de
veres de todos os• governo~,que desejão àesempe
llbllr a sublime missão, dtl que a sociedade os 

. é carre a · a r · te dev res s n a 
pela força que resulta da unidade do pensamento 
politico,_e pelo franeo e 1ea\ concurso quc1 para a 
realisaQão de un1 ta.l fim, a camara do11 deputados 
ns::~egura ao governo de v. M. Imperial, e mediante 
a protecção da divina Providencia, conservarà ao · 
império todol! os beneficios de que go~a, e lhe · 
tnmquearã à estt·adn para .. um futuro de paz e de 
progressivo engrandecimento. . .· . 

o Sr. Jose de Auts diz que a eminencla 
a aue deve sar .levada · à discussão do voto d·e 
graoas, a t~olemnidade . ela óccaeião ·em que falia, 
alem do outrat~ causas, !Seria motive) sufficiente 
ptu•a o (atzer arripiar do. proposito de ilnvolver-se 
neste · debate, he niio entendesse q~e el'A. . de sul\ 
rigoro!!l\ obrigaQilo preotllar a posição que deve · 
oõõüpar õâ catt\ill'a, em relei·enola á época n,ctlml, 
que um Sr~ · dtlputlido por Minas qualificou de 
épúoa de rogeneraoilo e vorda.de, mas que elle 
n1to terà o menor escrupulQ de quaUflcar época de 
divlsílC>. 

O orador pre~ta a malli decidida e a mais fr~nca 
adbel4ilo a&O voto de graQil& of!'eracldo p11la com· 
mlssiio, . l'urque uiiu se aoba babllltado . parll 
desde á b othecar o seu voto à admlulatraollo 

.· actua , e mu o menos pal'a censura -a, ao 1a.n O•!le, 
por ns.slm dizer, em uma poaloilo expeotailte, alndrtl 

. qui! a marcha . eegllids.. pelo gabinete do 8. do 
Mar.oó até utlltl certa dotern1inada época seja digna 
de sua reprovaQiio. Quando ouvlo o nobre presi
dente do con~elho dizer quê a politlca sagtllda 
pelo gabinete de 2 de . Feveralr9 não . foi em 
alguns pontos. a politica da tolerancia e da 
JUS ÇQ1 O . q 
gabinete a algum modo renuncia v~ parte do seu 
passado, ficou o orador apprebens1vo, suppondo 
quo o nobt·e ministro, caminhaudo n,:> caminh.l 
do arrependlmeuto, chog&ria ao de renunciar in-
teiramente a essa politica. . 
. Se bem declarasse que presta a sua plena e 
decididtl adhesão ao voto de graQilB; comtudo 

·acompanha o nobre deputado por Minas em u'?la 
observ11QãO que elle hontern fez (l~ um toptco 
da (alla do tllr·ono, e lJ relativo do voto .de gracas). 
Uma lacuna encontra o ot•ador no top1co do voto 
de graças que leu, e é que a commi!lsiio tienht;una 
palavra diz ácercu. dos nlellloramentos ~ater~Res 
das provinoias, e elle entende que nao é 1sso . 
objecto de tão pequena importancia que não 
devesse merecer a attenoiio da. oommissão. 

O Sa. R. bOa SANTos:-Apoiado. 
O Sa. JosE' nm Assiselttende que devia ha.ver 

uma ospcoialidado a oste respeito, por que quem 
comprehende o clume que. n;-politio·~ de aentraU
saQào . produdo nas provano1as (apo&ado),. q~em. 
sabe os olhos . vesgos com que as pro'Vmo1as, 
mórmente as do norte, olhi'io para a côtte, quem. 
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sabe que o espírito dos turbulentos .sA ap~oveíta 
desse ciume pa~:a fins det11rininad?s Japo&ados), 
não pôde deixar dA notar á ·connmssao que lhe 
escapou lim!i ubervaçilo· que devia ter com~ig•lado. 
Pas~aorlo a tratar conl rna.is particularidade de 

um dos pnriodos do voto de gt·aças que lê (n ll), 
diz o orador 4 tie nuucl\ leu um período de voto 
de graçi\S 4Uí:l tanto lhe. agradasse, p(lrQUtl 8 
conuuissão faz sentir as necessidades do governo 
representativo, efitt>ndendo que.~ toler~ncia. e igual~ 
dade na distribuição da justiça são propriedade 
dos governos reprA"entativt~s. Admirou-se muitu 
que o honrado presidel'lte do conselho de ministros 
tratando deste periodo, dissesse que o governo 
toleraria os partidos pnlit:cos. Não ach:t neces~ 
!:!Í'ia\le dtl emprego destas palavras-tolerar par~ 
tidús· puliticos-, porque no poder do g•YVerno oiio 
está deixur de tolerur esses partidos, porquB são 

. da essflncia t:' da fôrma. do governo reprt!sentativo. 
(Apoiados.) · 

MAcHADo: ~Sempre. 

O Ba. 1\Ú.RZNU:o:-Nego•o .pela mesma partf!. 
o sa. Plu~..;IoENTE:~Ordem 1 
:o Sn.. Jos~· DE Assn1 ! -N~l8 paizes Mm orga· 

nrs11dos, na Inglaterra, pnr exemplo, que é o pa· 
dtão dol::l goveruol:i constitueionaes representativos, 
ainda. n11o boúve ministro da corôa que viesse ao 
parlamento dizer que o governo tol11rará partidos 
porque todos sabem que é essenciill a essés go-

. vernos · s existencia dos partidos : ent~udu mais 
que todl\8 as vezes que o governu tr' lhat~S.a o 
catninho de nllo .. tolerar os partido;,, ''lia teria 
inteiraLneutl1 ·abastardado a fôrma do gove•·no 
representlltiV(l, elle tentaria . contra a su~& pro· 
pria existeucia. (Apoiados. ) Eu ente h do por 
t~l~rancia politica o ni\o ser perst~guido uiu ltt· 
dtVldUo por . udoptn tal ou ta\ opinião, entendo 
por tolerantlia politioa nll.o . catabalecer·su uma 
mquislçllo politica urltlu l:ft>jào lavautlldàs foi(Ualras . 
p!\ra nellas 813 lauoarern homens da ce1·tn ·e da· 
t"rmiuado CttldU. Entendà qlltl nilo ó toleranclll 

~ e . tl um ac 1ara um u 11. norque .u o 
tom a opinião poliUcu tlo r~crut••dor. •. . 

O Sa •. F.~enNAliloxs C!IAvxs :-Ou. vir atirar 
ll\OedQ da cobro tios depUt!idos. · 

O Sa. MAlUNno :-Jà houve isto t1o Bratil? 
UM Sn. DKPil'l'ADt> :-Apoiado. 

O Sa.' Josll:' l>& Ass1s :-Entendo que não é 
tolerancia politica deuüttir o governo um cidadão 
porque usa do luoo bt·azileiro, porque vai a certa 
e deterolinada casa: IApc>iados.) 

O Sa. MAlUNUO :-Já houve i1:1to no Bra:d\? 
O Sa. JOsE' DE Assis :-Entendo que não é 

t<?lez:aocia pol~hc~a pedir um pre~i~onte de pro
. vmcm a denussao dt~ um .1ud1V1duo porque é 
cunhado · de outro, ou porqua em tttila eleição 
não quiz votar. · · 

O Sa . . M..A.luNa:o =~Eis o que o governo disse 
que não ba de .fazer. · · · . 

O Sa. JosE' DE Ass1s : --Entendendo a politiéa 
da tolera11oia como acabo de dizer, seudo levada 
llo ponto que se quer ; não é mais tolerancia, 
m.as si1n coilfusão e desordem, é eciusa lntairt•· 
tnaute eE!travsgaute e ubHurda.. · 

o Sa. li'EàNAND~S 0HAV.ll:.d:-Tolt:Jl'ancin e algum 
deputí\do de llilcotumendn. ·· 

O Sn . Jos~' me Assis :-lmaginQI, s llnhot·es, 
1 lll emp 0 1 qull 1\ 1 v es ous 

sacerdotes de ttlli~othio ou cl'enças di vort~as, offi • 

ciarflm no mesmo lu~ar_.. qu~ nm por exemp~o, 
proclama que a razao md1vtdul-ll é o veràaiie1ro 
in_terprete d~ Bi.bli~,. o qne . u outr~ sustenta que 
nc.o é a razao tndwtdual, mas ~•m a razão do 
con~ilio : uão seria seguramente um · espeétaculo 
cut·t.oso de ver, mas ao me!lmo tempo digno de 
lastima 't Nesse teUtplo ninguem podaria uffirmar 
qua b11 via toleraru:ia religioSf\ : havia shri 
confusão de relígii\o, havia um vardadei~o sa· 
cri iegio I · . 

O Sa. NuxEs MACHADo :-Apoiado, 
. O ::>R. ~osE' DE . As~ts. :- Applicai agora o 

. que . eu diSSe UtlS IDilllStrOs . da religião aOS 
sRMrctotP.s · p1~li ticos : vê-de por ex em pio urn 
sacerdote pohttco proclamando que a ordem deve 
Sllr mautida COHI sncrifirio dH ·Iiberdaàe, e outro 
qu•1 não entHndendo. que semelhante cb:usa séj~ · 
O! •!ttn. pt•nclam~ que ~eve . haver . um legitimo 
e JU'it•> consorcm da ltberdada com a ordem; 
o• .•> poder~1 p9-Le~ esse,:; dous sacerdotes políticos 

. U e anela 
SeguramOttte não: .ahi ha co~fusão de princípios. 

O Sa. F~RNANDE!i Oli:Avli:a dá. um aparte. · 
· O Sn. Jo~!l:' vJt Assrs: -o Sr. deputado Pedro 
Ohavt~s está. a alguns tnluutos a ma perturbar ; 

·eu tenho daix,JdO p_a~J~ar em silencio o que esse 
Sr. dep11t~do tem dttú. 

O Sa. PRESio~n·~ :-Eu não posso · vedar os 
apartes. · · 

O Sa. Jos.~&' Dti: Assxs: -Senhores, a modera~ão 
é a. mais agrad1,vel e a mais util das virtudes, · 
por isso qU13 á aquella que exi~a mbttl sacrifiaioà 
da . parte do h0tntllll 1 rOilltl esforços de esplrito 
pt&ta qu~ alia 1>''ssa domar suas proprias paixões, 
·a resfstar no ·furor da11 plli:ltõ~s .do,. outros • . é 
uma. vit't~do de muito dlllicil execuoão. .. Um 
mlntster~o, Uttl ~ornem q ua\quer não pôde moderar 
um purhdu uendo merecendo pltiUil uoufiança dessa 
partido, e quando .oilo relus assa plena confiança, 
colloca·BI) 1114 posição dn que fallll M,1ntagne quando 
trata tio home•ü lltdltTerente. E' ~ibt!lluo para os 
gutlltos, a guelfo plll'a os gibellnos .i appllcando 
htlo aott nose~os P•trtldot~, â lUl!itl ara O:i ~ta· 

uaromas, e sBquatAtna para os uz1as; abu!io 
1Ul pUlt&VfQS e tid() ClOIOO COU8Q dtl pequena 

hntll>rtal'uh, por ~liiSll (lUO ·· ilioguem·, . prestando·t~e . :. 
uo rldiculo, (sl contra elle armar a satyra. Eu 
onttH1do como um ~tJorlptor n1uitu uotavel. que as 
polt~vr11a dt~vetn pintar o ptmsamento. e dasde 
q ua tillüs . são d esnaturadlls, appareue o desvio· da · 
opinião . Oomo podt~rei eu; fundado neste pen-

, a . o 1:1 . ap s o os a mo eraç o 
t1 dü toleranol.a esses homens que no Lempo · do 
SllU doruiuio nos <iétã(} as moiore8 provüS de 
exaltação e de lntolera.n~ia 'l 

O Sn. Vu .. t.ELA. TAVARES: -Apoiado. 
O Sa. Jotm' .O.Ill A~Eits:-Oomo podefei considerar 

zelosos apostolos dà rnoderaçiio e da toleranuia 
os déportadores de &enadoras, os . deportadores 
do Sr. A. P. Limpo lle Abreu, hoje ministro 
dos negocios estrangeiros? I-bverâ hometn pu· . 
blico uo Brnzil que .. tenha sido mai~ . moderado 
e tolerante do qt\e S. Ex. ? . E comtu.do pôde 
olle escapar h . saraila dos seobore~ qt1e se dizem 
hojt~ moderados tl tolerantos? Devo crer que 
suas palavras silo a fltll pintura de setls pensa· 
tnento:~ ? Dtl nenhu•n tnodo, . 

Sr. prasidentll, · ainda me cumpre fazer datar 
o dia em que veio h luz este systsma de toleranoia 
o de modet:aoão. Eu entendo que o gabinete na 
f111la de abertura proclamando esta pólitlaa, 
concorruu muito direota.ment~ para que .se flsta~ 
balouasse um ptln!lamento que ê de totlo contrario . 
ao fim que eUe teve eu1 vista. Eu não posso 
com rebendor que o gnbinete qui~ésiié tornar 
lnouopo o seu o sys erna e o erantllfi ao· 
eu niio quero entendet· que o gabinete mais umll 
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vez fizesse alarde desse sentimento de tolerancia 
e moderação; eu não vosso cornprehender que 
o gabinete quízesse lançar um f:StigiHa sobre a 
administração de 2de Fev ereiro, porque n<J gabinete 
actuRl v;ejo dous m~mbros que pertencêrão a as~e 
gabinete, que "a tribuna sempre o defendêrão 
pusteri,)rmente. · 

Agora cabe-me tratar de unidade de p.snsa~ento. 
Entendo que, não sendo a tolerancia a con fi• são 
d_e .Pri-ncípios , o governo deve adoptar um par· 
t1do qualquer dos que existem entrfl nóR, que 
deve s er representante fi&! des•e partido, porque 
todos nós HR.bemos que todos os pa rtidos têm 
princípios e repre~entante~. Nini!(Uem contestará 
que ex1stem no paiz duas politicas que se di»
putão o direito de governar : um partido se 
denominou-da regeneraçiil) e do futuro, e o outro 
partido é-das franquezas proviociaes, ou o 
p~trtido liberal. Nóa sabemos que a política do 
partido da regeneração foi formulada em algumas 
le1s; e uma deltas, por exemplo, é a da inter
pretação do acto addicional, onde forào cerceadas 
as regaliaR das assembléas provinciaes: vós bem 
sabeis qual o principio que dominou nessa loi, 
que foi o prinCipio da cetttralisação. Temos uma 
ou_tra Iei, que é a. de 8 ~e Dezem bro de 1841, ottde 
a JUgtJça e a pollcta forao co nfiadas a autoridades 
livremente nomeadas pelo aoverno. Aqui t ambem 
dominou o principio da centralisação. Temos uma 
outra lei, que é talvez a mais perigosa, a lei 
do cunselho da estado. 

O Sa. NaNE-< MAcHADO:-Apoiado. 
O SR. J osE' DE Assis :-Se bem que consultivo, 

t ende peli!. sua permanencia e vi taliciedade a 
enarvar a acção do poder executivo, e mesmo 
cercêa regalias da corôa. Foi por estes mo ti vos 
que acabo do pon,ierar que o partido liberal se 
oppóz <t estas leis. Nós tambem sabemos qual 
foi o resultado dessa política ; eu sómeute vos 
lembrarei que os movimer.tos de Minas e fl . Paulo 
forão occasio11adoR por ess'' política, e que no anno 
de 18~ estava o paiz dividido entre vencedores 
e vencidos, entre algozes e victimas . O gabinete 
de 20 de Janeiro, " quem comp9tía a conciliação 
dos partidos, a quem competia pacificar moral
mente as províncias, n:lo o f~z. pelo contrario, as 
paixões se exacerbárãt~, as causaR ca<la V ~<:r, mais 
se ae.cumularlio. AQ ministerio de 20 de Janeiro 
succedeu o de 2 de Fevereiro. Qual foi a poli t ica 
proclamada por esse miuisterlu? Foi a politica da 
justiça e da conciliação. 

0 tln. Nor;ES MACIHDO ;-Apoiado. 
O Sn. J•.JSE' Dm Assrs:-Ne~sa época o~ senh ores 

que erão os possuidores das pos ições officiaes no 
paiz,. os senhores qua tinhão a m>\ioria da ca 
mara dos deputados por si, quizeri\o por ven tura 
a concillllção ? De nenlmm 1110do ; e p·n·que ? 
Porque entào julgilvão P··de.r derrotar o mínisterio 
porque erão senhores das posivões officiaes du paiz: . 
o que não acnntecu hoje, porque es tando fóra 
dessas posiçõ ,·s, querem ver se por meio 1la to
lerancia e modí•rilção galgiio o p •Jder. 

O SR. VJLELLA TAVARES :-Apoiado. 
O SR. JosE' D.il: Assrs :-Assim pois está r eco· 

nhec ido que no paiz exi s teu1 duas políticas, e á 
vista· dr.stas duas políticas, é muito urg<>nte e 
necessario que o gabinete, em termos brav~s, claros 
e concisos, nos diga qual d ellas adopta, se é 
aquella em que domina o principio da. centr.ali 
sação, O? se é aquella das fr,wquezas provinciaes, 
ou da hberdadb. Pelas propoRtas apresentadas 
pelo gabinete, parece adberir o governo á política 
do partido liberal ; porém no m esmo tempo vejo 
que os senhores do Ldo adverso, que ainda não 
se confessarão peecadores, prestão apoio ao ga
binete, e daqui nasce a minha desconfiança. E ' 
preciso saber quem renegou, é preciso que os 

senhores do partido adverso confessem que são 
renegadus. Eu tBnho uma prova exuberante para 
most!'t\r qnae~ •lS sen timen t•lB rl B~se pR.rtido adverso 
a respeito da conciliação. Quereis saber qual a 
autorida,Je que vos trago para provar que o 
pa!t~do adverso, quando senhor das posições 
offi.e~aes, não quiz a conciliação ? E ' u m d iscu rso 
pronnnciado pelo Sr. Eur.ebio de Queiroz Coutinho 
Mattoso da Camara em 15 de. Maio de 1844 o 
qual. foi considerado o envangelho politico tl;ssa 
pa1t1do. D 1sse elle . (Le .) Oh l hoje faço o mais 
alto conceito da capacidade do Sr . Eu~ebio d e 
Queiroz Coutinho Mattoso cta Camara ; é um pro
pheta que nlha n o futuro com olbos dignos de 
mv_8Ja ! Parece que em 1844 pintava com as córas 
mats fieis a posição de s eu partido em 1843. (Apoi
dos. ) Renunciais vóB, co·religionarios desse nobre 
deputado, as prop<>sições emittidas por el!e 't 
Ace2tats hoje a conciliação? Se aceitais, porqHe 
entao não a aceitastes ? Porque ereis senhores 
d~s posições officiaes e q ueríeis destruir o nosso 
poder. Vós estais na obrigação de aceitar os 
pnnctplos desse vosso re presentante, porgue 
esse d~sCUI'SJ foi o mais eloquente que se pode 
dar; !01 considerado o evangelb•l político do partido 
a que vós pertenceis. Se bem que novato, 'tenho 
desta; lembrançaR, porque, como sempre niUíto 
apreciei a poli tic.~ deAs&s seuhores, eu gostava de 
fazer um registro dessas tiradas para e m tempo ine 
servir dellus . Agora notarei qu~d orante essa época 
de Maio de 181.4 reinava mais que nunca o principio 
da tntüleraucia e da exaltação. Eu appello para o 
Sr. Wanderley que teve .de comba ter o ~r. Euzebio 
de. Qtleiroz, que achou objecto, para censurar· o 
m1mslerio o ter -s e distribuído pe los corredores 
do paço o decreto d'l a mnistia em papel setim 
tarjado ; h~nra seja feita ao Sr. Wanderley, que 
nessa sessa o, com o t ,llento qu e t odos lhe reco
nhecem e que lhe é proprío, Boube pulverisar esse 
evangelho político . S9nhores, quando eu depois 
dos factos q U<l t eu h o apresentado vej n que esses 
homeo~ querem hoje se r apostolos da moderação 
e da t ·Jleranc ia, esses antipodas outr'ora desses 
dons grand es sentimentos, n ão posso deixar de 
recordar-me do que li em uma traducção da tra
gedia de Addison, narm ndo o f:\cto do s enado 
Nmano qua ndo ahi se dis~u t ia se se devião 
trancar as purtas de Roma á Cesar, que já tinha 
atrav~ssado o Rubicou, ou se'· se devia resistir ; 
houve um senador romano qu e proclamou altos 
princípios de moderação , rr.as outro que não estava 
por estes prineipi()s, dis~e :-Esta mo dar ação é 
multas vezes a capa de um traidor . - Catão, 
cautela . ~e VOH lembrardes dos factos que eu 
tenho apre"'ent ado, e particularmente da ti rad11 
desse di~_cu rso que .roi considerad., evangelho po
lütco, na11 deixare•s d e me dar alguma razão. 

Agora entrarei na parLe relativR ã organisaçâo 
do gablnetG . Antes de aventurnr qualquer reflexão, 
eu dit·ei a todos os Srs . • nini~tros que lhes con· 
sagro todo o re:c peitu, que us reconheço como 
bruzileiros muito distioctos jll pelas letras, já pelos 
serviÇ•'B leitos ao paiz, e que assim SS. EEx. 
nãu julguem que err, minhas palavras posBa haver 
algu1n.a co usa . de d esairoso ao s;,u caracter. No 
dia 8 _de Março de 1848 foi organisado um gabioete 
de cu) a organiS!IÇão se in culllbio o Sr. visconde de 
Macahé, a utua! p residente do conselho ; forão por 
elle convidados tres senhores, e são os Srs . A. 
P. Limpo J e Abreu, mi nistro dos negocios es
t ra" geÍI'<Jlol e interinamente da fazenda, Manoel 
Feliz;ud;> de Süuz,, e Mello, ministro da marinha 
e int<m nameute da guerra, e ficou na pasta da 
justiça, de que jl\. se achava encarregado, o Sr. 
José Antonio Piment• Buen•J. Olhando para esta 
organisação do gabinete não pude deixar d e 
im ullldu\tum6nte fazer estas r Aflexões :....,.. O oraa
nisador do gabinete de 2 de F .;vereiro é o orga· 
nísadol' do gabinete de 8 de lltlarço : entendi que 
os princípios do gabinete de ~ de F eyereiro 
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serwo .· os prlncipil?s da . pollÜca de 8 de Março, 
porque, se o pres1dente do, ~ons~lbo en~re · n~s 

. repi'ilsenta o pensttment.o numster1al, razao. ma1s 
forte tinha eu para isto,, vendo q11e o presidente 
dó cõilsiilho er!! o Sr. visconde de Macahé. ; re-

. flexionei é ministro .. dos negocios . eslraugt>uos o 
Sr. Ant~nio Paulino Limpo de Abreu, a gloria 
parliuitentar. de ~~~ e 36, quando em luta com 
esse partido quêy~ _!lessa época hasteava a . bl\ll· 
delra da centrnhsaçao um eloquenta oradol', um 
dos ornameiltCls desta 'rihuna, sempre na estacada 
a fav~)r do partido liberal, viclima. do gabinete 
de 23 ·de Março de 1842; seguramente P?r ser 
tolerante · tl moderado. No Sr. José A . Pimenta 
Bueno encontravn eu um llomem que já havia 
Jllerecido os F~uffragio~ .da provínciA de ti: Paulo 

.• na prhneirs eleição poster\ormente aos movrmentos 
alli occorridos . (ApoiadOf•) E ninda · ha J?l1UCO, 

· se bem que não fosse ele1to deputndo, reumo um 
grande numero de votos, e sahin se~undo sup-

I 

llmle. · Ml\s senhores n •' · 
de ouza e. ello o que via eu? Um d(1legado .do · 
partido centralisado. r n11s. províncias do Mar. anbiio, 
A\agOa!:l e Cea~!\,. e u\tlmame_pte f'm S •. Panlo, 
donde fo\ dem1tttdo pnlo entRo Sr. J ose Oarlos 

· Pereira de Almeida Torres, hoje visconde qe . 
Macahé, que u convidou no dia S do Março para 
eom elle fazer parte do gabinete, Asshn, puz-me 
em duvida . a respeito da politrca minii•terlal; 

. entendia, como . muitos, que não havia unidade 
de pensamento, porqlle tres senh01·es . repre~entii.o 
um principio, e outro um diumetralruo!•te oppo~t•l. 
Não sabln . eu ao o Sr. Manool FJhZilrdo tir.tht\ . 
re.nunciado a seus p·rincipios, de . que o . julgo 
lncRptlZ, porque é . urna pessoa multi) . reepeitavel, · 
ou se o!l tres i;enhoras que com elle se combi · 

· nárito havião renuucindo n seus prinelpios, porque 
só assim ê quo podia ht,ver unidade ·de peusameuto 

pção de proviitcias; e o facto em vsrdade confirmou· 
sê, porque nenhuma .mudança. se fez nós prim11iros 
representantes officiaes. . . . . . . 

Sanhores, é uma Vllrdade que muitas vezes a 
origem · de .uma entidade qualquer é, por assim 
diz~>r, a prophecia do .seu destino : mais de uma 
vez a origem dos gabinetes confirmou este pen-

. samsnto. O que é que nós vimos nns nomeações 
do · gabinete de 8 de. MarÇo? Vemos que o gabinete ' 
não tem um Jlrincipio fixo, que · ti oba pressa de 
demittir os presidentes, os Mcretarios de governo, 
os. comm11ndao~es de armas, sem qué procurasse 
para os substituir representántes de um só prin-

. cipio como é de necessidade. dos governos l'epre- · · 
11entativos. lJir·se·ha que o presidente de Sargípe, 
pessoa t\ quillll tributo todo o respeito pelo. ~er1 
.t l!.lftnto e p11la . SUt\ probidade, . é por ve11tura 
reprcsent.tlnto dos p1·incipios do presidente .da 
provincill de S. Puulo, qne, se bem não conheço, 
dizom pertencer ao partido liberal.? . 

O Sa. MArurino :-E' uma nomeação que boina 
o govarno. 

O Sa. Jos 1-1' DE Assts:-E~tas duas nomeações, · 
além de outrns · que tlU poderia apootat, com9 
a nomeação do Sr . Brito e do Sr. Valdetaro, 
m~strão qua . nR.o hav.iil uni dado de pertaamento. 

O Sa. Nm~Es MAcÉrADo:..:..:Er uma geringonça. 
o SR~ Jo>SE' DE ·Assis:·-sanbóres, já me açlio 

bastante fatigado, mas ainda farei all{umas ob· 
~ervações a regpeito do gabinete de 8 do Março. 
Eü viu; po1· exemplo, .que as folhRs do partido, · 
que ·. eu devia considerar advarsas no · gAblneto, 

· collocaviio·se na cili\ntoira do que tlnlla de fllzer-se, 
atllltinciavilo a!' nomeAções de presidentes nnte11 
da folha officla\, il por fim vel'ifica·so o que cssl\a . 

poUtlco. . 
Eu · não v.os . trnrei paln'Vras miithas. parn vos 

convencer da nece&Hldado de unidade · de pen~a
mento ; au v.ou razer falia r uma das . vo7.~s . ma iR 
eloqueutea da nnsea trlbuna7 a um dos bomons a . 
quem eu. sempre consogre1 o muior rospr:>ito , 
· àlos seus prlnci los M liberdade : eu fallo do 

. folhas ditiuo. Turlo isto, se nito. é prova a~tdento, 
pelo monos produz uesconftança. Eu · não ral\arel 
de bnatos quo ·. circulavi\o , porque t·eoonhooo 
qüe us . pàrUdos tnllltas vezes · fazern olroular 
boatos pare. lnsplnr deRcunt\lluça uns ao~ ontrcs; 
n'u\s em fim falia vn•so que o gabinete eslavo. dls· 
pusto " dissolv,,r a uanuiru. . · 

. , , . - -! .. ~·-· ... •~ x._._ IB.M na.... 
-- "sessno· ·d~ '-18 -dà~ · MA.lo as 1846. (Lt.) s~uhoro<~, 

quem mnls eloqu&ntemente do que ó nobre ml· 
nistro de . esLtAngeiros podia propUghilr r·· ela 
necesHidado dn unidade de ventlamento 'i Qun foi 
o motivo . que ubri~ou o nobre .· ministro de 08• 
traogeiros e enun01ar·se de modo qutl lnsplra'VIl 

. os mal~ Aedos receios d.a que nu gt\bltletll 11ã•> 

· nnrr1 uco, d eclarou qua o governo . tinha u ma 
polltioa para tocto o ilnpario, que nã o fazia exco· 

A cous - · , 
·--Pilti)uo-nilcl -Limh<rfundtunen o- parn· as nprriiiHitar 
.ua trlbuun. O gabl11otn la marchn do \tnsta f\K· 
\.rada •tiHJ ell tonho . apontado qunn•lll, ndo sel 
porque, o gabinot.~ · r~CilQil , fc•7. pnt'Rtla. AR · 
conRaa fori\o llndando. t&sslin l\t•\ qú ! sn reuu\o a 
as~mnbl t\a g~ral. D11pols dn abertur • daR ct\lnt\YI\8 
COOlflQfiU·ÊIO 8 ful11\r Olll rwlse, ili M·Rl' quH O 
ministerió . ni\o In 
um . " · pn!\sou por certo qtHl o ministerio se 

. r tl lirnvn ; du . repente , quando m en1•s s a t1SpArava, 
quando todos entmdliio que o gAbinotfl tinha dado 

. a nhun no Oreador, appRt'flCJ~ u allu completado co1!' 
dous ll tOUihros da caso, dos •lune-. não fnllnr•n, 
r\OS qttne~ tribut•l todo o . Hl~puito .tl cousioernçii.o, 
H QU6 julgo legitinios rPprasentant fll:l do pArtidO a 

·que perte ncotu, (Apoth.dos, ) ' 
Onmo o11tendo que flStt.·~ d tlllS s·~nhorcs 1 um quo 

~ahio da tladt~ irt\ que V. Ex. o co\upt\ (di l·igindo·se 
ao Sr. Jlresidente), pat•a a cadllir11 de minis tt•o, a 
outro quo pol' grande mniol'ia foi col\ocRdo em 
commis~ões impúrtanles; entrando para o ~ilblneta 
iiio rt1pre~entat· ~Aus· pou~ain ou tos , confesso inge· 
nua1uetite que e sfl'ie i um pouco a r_espeitn das 
t t! l.llli'ndas do m111ist~do. Eu que tinhu . n firme 
re:-tolU ÇI\11 elo cumh:otor o m\nisleri o onmpost•l como 
e~lnvll, .t>utendo ho j l:i que deYo pór-ruo et:n guurda, 
(lii!-Hlrat· p P. loil f'eus netos, . po1 qtte estou quo ·os 
dotU1 se ithores . q \Hl e lttl'adio ult.lmllmeoto p nt·a o 
gt~,hi_lle to ui'i.o outrál'iitl só pelo gosto d e serem 
mmlslros ; ni.Us l)ll fl 1 como rept•esentantes de um 
principio, l111•) lln t\ol'i RIIg\llr a r eul•sal)iio dós~e 
nHlsmo t>l'lncipio . (A l)oÍ!z tlo.~ . ) R epilo, floo na 

. · , • ., s. mrnsro. , 
bito da consenti r n i&to, por:q ue, conHlCilr a c a~· 
reirn pu bllca, a vida parlnmentnr proatando apolO 
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a um gabinete, sem·. ter certeza da . sua política, 
é mâo principiar. Não occuparei P?r mais tem.po 

· a attençiio d11 camare.; teuho e:x:peru.lldo da. man61ra 
que ·pude os meu.s seutirr.ento~. 

ALGUNS SENHORES: -Muito bem~ o1uito . bem. 
o Sr. l'l<:l.fn.is'tro da JustfQa. declara que o 

governo nã,1 pôde aceitar o pr(ljtlcto de resposta 
á. falla do thrano, nem pelo modo por. que se acha 
concebido, nem por . aquelle por que ttlm sido 
expli~ado. · · . 

Ou a cam11ra negli; ou presta o seu apoio ao 
ministerio: oào ha meio termo; qualquer hesi
tação equivale a UtJla·denagaçào. (Apoiados.) . · 

O ministerio concebe mui bom os princípios do . 
systema representativo; tllle \)Onlprebeude bem os 
HeUs deveres; e ha prinéipios muito claros e 
sigDJticativos por ellA estabelecido~ para que a 
camara · poRsa formular dtJsde já um pensamento 
definttivo. Es.te!:l principias se achão consignados 
nas propostat~ que têm sido apresentadas a res· 
·peito dus incompat~b~lidades, ~ dtL teforwa da 
JU IÇ . m . ·.· 1: . • · . , •• • 

A camara tam d~Cinrado que ar(lforma JUdtclaria. 
é uma das mais pl:lltJiLantes DtlceasidadtJs da ~ocie· 
dada; a camata tà!ll cun.sidaradu que a liberdade 
de 'V'>tu, · l;l. purificação das eleiçõ~s é uma das 
primeiras biuas do syst~ma repre,.;lln~ativo. 

Ora; se e~tas dua11 condições, e coujunclamonte 
com ell1u1 a iildept~ndt~ncia do poder judiciario, 
que é uma dai! primeiras columuas das institui· 
çõas · libtlraet~, · estão consig1ladas nas propostlist 

·. o qu11 rlllltt\ ·á camars. para pronunctar o st1u 
\ulzu 'I · . · . . ·. 

K' verd~tde quo o governo tem a~nda a ~esem· 
ponhar Clutraa U1reras t bs. outras · leui regul&men· 

· tllroll quo dupel,detu d() dt!Stmvolvilnento p~tra a 
1Ua po•·fo1çlo : 1111\B podurâ n cttmara . consldtirnr 

· a. turetu do mlnisterlo rat~rdads. a t!Kttl • espuito, 
quando sllu Loln. apütU\1:1 dou o u•e~us. do exlà,Lancia, 
11 durunta. quatro aon<JY que ay tdéas hbt~raes 
predmnltu\u, uão tôm 11ldu olitlls. ld4us aprssen• 
tlldüB? . . 

Oa ractoa ul\o Bilo senllo 11 appllc:açào dos prin· 
clplo11. Oru; nllo sf' tem upreliouLado (üctualgum 
t~IMnllluntlvo pr11.tlcado pu~o mlnlaterlo que dt1à· 

. . 

espíritos em dei! peito de · odios e paixões lrrl· 
tautes. pela illustração dlls convicçõês e foi.'Çã ·. 
d~ . v_erdade. · . . Póde al~uem ~dmittir que hajâ . 
d1v1sao permaneute e wdefimda enlre os . brazi~ 
leiros ? Não. Gomo pois hesita a câmara em (lár 
a sua adherencia ao programma do governo .? 

A1:1 palavras -justiça e tolerancia politica,- · 
OU Sigo ifiCà!J O mesmo pensamento qúe DBB adrni
nist.rações anteriores, ou signifi.cào um pensamento 
rwvo : se el~as repeteiJ_l l;llU pe!lsamento já seguido 

. pelils anler1ores adnu_m11traçoes, porque não da 
a· camara a,.este gaLmete o mesmo apoio. que 
deu aos ~ab1netas paa~:~ados 'l 
:O SR. l<~ERNAriEs OsAVb:s: -Apoiado; ô mult~ 

. bem dito . . 

. O SR. ~IN:ts·rao .DA. .JusTIÇA:- E se estas pala
vr.as expnmem uma 1déa nova, porque não se 
prllcura examinal-a ? · 

O ~niuisterio ·não se julga competente para 
exammar o pn>gramma das administntções pall
sadas : ello rtltl eita muit 
,prece êrão : quando a adminh;traçào 11etua:t teve 
de formular um~ P<!litica, não curou de examinar 
a quo outro~:~ tlllhno . forumlado : curou de aeu 
devur, e de corresponder á contiauça da coróa• 
segunJo as necel\sidades. do Bra~. · 
· A justiça compreheude em ru~:~umo u. obrigação 
de todo o governo que quer sar justo, quer no 
sent~do p~li.tico, 4Uer .civil, quer soci11l; a lole
r~t.nma pohttcll tem um alcance maior do que se 
lhe tem querido dar : ella não se limita ttÓrÍiente 
a nlin approvar e 1:10ffre1' ; ella em Verdade . prtl~ 
suppõe u dàvergencia d~ opiuiõt~s, prtJsuppõ~ tal voz 
um llltll que uão se limita a não persl:lguir; sà.o 
opiniões qUu respeita, . e a que nãô att1mde lla 
distribuiçàu da Justiça publica, e . dir~ mesmo 
da jusL1ç11 polit.tca, .seuào . tanto quanto os prio:
ctpios do syeteuu& l'eíH'osentati.vo mahduo que 
atteuda. · 

Nos govérnos onde as instituições repre11e11ta· 
tivas E!stão lll&is mliantada's pela acçi\o d'l tampo 
e pelos debaLes, tem-se "ousiderado que todas · 
as porções da SO<ll~d:.de têm o direito sagt·adu 
de emittir a sua opinião, de diticutir e procut·ar 
nóusaguir a fllvor della a convicção gelal uo p11.iz. . . . .. . . .. , ... , . ·- ~ -

'l'um·ss purt\m objoct~&do quo o ministt!rio ndo ruprestJlliativos duas grundes divi!!Õtls, uma dellue, 
Rpr~:~tUllltll. uu1 .proRtHil\11111.1 tl quu as puhwras - que . é· a que ~ovur.n~&, precisu de unidalie ue 
ju~ti~·a u lolt~rcmcé€z polttica-nfw COII~otltuem pro· · penumeuto; dó honaoguuehhule de àcção; t.lil'lgtl'tlfl 
grnmma novo, olBS ropbtiQt\o dt! ptwsatuautos a um 116 ph~rol, tem umu só vishl, e · ellLl\11 ó 
polltico11 du antt~rlures .uduliulsta·açõatl. S. Ex. por 11em duvid11 411e · o governu ui\o deva contlar 
crê 4lie alntla ile nuo ttUU enc11rado o prof(rammil 011 emprt~gos de i11flueMltl senão tiquelles de qtuJm 
dt' actutAI adtuínlatraoão por um moúu com- Vódo · espe1·nr umtl cnu.dju vaçl\u ft·ancu 1:1 leal; · 

;. ... . . ~ .. 

· Pruueirunumto estas puluvrllt< . niio aiío sónão tl tõrn. u1n direito rigoroso (uno por graçu) a quu 
uma conclusão da fullu do tbrono. é us pro• o govoruo l'uspeite t~uus opiniões. O•·a, quu.l sAra 
postas . cornpletiio, esclal'ecem êste pensilmllnto . a poliUca quo . conveulu1. mais ao B•·azil? N t\o 

N'' falia do thl'ono 1:1e diz quo a admiilistt'l\çüo sorà u politica d0s sentimeui.os generosos dignos 
terá em '\if~ta fiscalisai· é tlCon.ou1iSar os dinheiros das instituições livres qu11 o puiz a.duptciu T Pot 
publlcust·tl qtte terd ti tn vista o aperfeiçoauuHito veuturii um principio quo conserve permaueute 
âas lêi!> l'tlgulameutare!>, O llw}bol:alnento mnttll'ial di ViSão entre OS brazileiru!:i1 e estorve todos 01:1 meios 
das provinuill!41 a indeperidencia do podorjudicint'Ío, do cOncili.tçno, pódu Ser 'ütil QO .paiz? .· 
E uão cunstituirâõ todas estns cousa11 uma pt·o- Ha muitos aunO!HJUe existem entre nós plan-
posicüo que deva formular um programma? As tadas as instituições livres, e í~llas não detào 
pttluvrns-justiçtl e toleraucik-nào. resumeúi por ainda todos o~:~ fructol:l quo o pniz devia osperur. 
ventura tottoa os dovtlres de um govemo que Por e:x:émplo, pAlo que respaita és finunças, quo.udo . 
procura desempenhar o cumpl'imellto de suas üs provincias e~tivarem todas tranquillas, quando 
obrigaçõ~s e de fidelidade à .nação ? em nenhuma dellas ·· bouver alternção da ordem 

Pârece·lhe mesmo que se tem . acanhado um publica, quando a ju~tiça de cada um fór re~-
pouoo a idea da toleranoia politica, ma~ espera poitada, os cofres publloos hão de achar-se mata 
qne os seus colle~as a expliquem melhor. Entre· btl!Jl provido11, . . . . 
um to dlra a oalnura a idéa que · liga e. estus . S. Ex. crê que o pensamento da tolatanoia · 
pulavras. . . . · poHtioa assiln enunciada tem uma alQada multo 

0 ntlnl~terio é. fiel })or . dever e convicção âs muis ·hlrga do que aquella POl' que tmli . aldo . 
lntltitulçõell do B••uzil, mus por isso oH:lsmo quer encarada. O. governo quer, deseja o apoio dos 
que. sejno l'ealisada~ em toda. a sua plmiitude, pt·inoipiow e dos homens libllraes do paiz . Qunes 
e . que .ellas prOt(3ji\o os direitos de todos e uào sl'i.o os factos que demoustt'iio o contrario'. Não 
aótwmte de urru1 parta da assoo.hu;ão bt·uzilt~iru têm sido upoutudus; ,Al.guma uomeuçao 't Não · l.la 
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rninisterio, da quem aue niio espere·muito ·net o .

1
. a política dp gabinete roi radicalmente modificada 

sincera coadjuvação. .Davà por ventura recelàr· no dia 14 do corrente. Faz de propo<~Ho · esta 
. l~e que os nomead11S · hajão de trahir seus deveres, 1 distii1cção, porque, quando a commh1siio deliberou 
quando . são homens eheios de talento que têm sobre o projecto . da. resposta à falta do throno, 
prestado serviç•1s ao Brazil, e cuja probidade ostavào seus . mumbros bom . lo11ge de. erer, igno· 
politica afiauça o oxncto cumprimento de seus rnvão completamente que .· talvez. nesse momento 
deveres 'l o mlnisterio tratava de completar-se; julgavão 

Sem. duvida a appltcaçiio de um principio · é . antns mais provavel, pela proprla duração da 
. muitas vozes contr:ariada pelo facto, mas nenhum crlse, e por: cil'cumstancias da todos sabidas que 

membro da casa está uutorisndo pará apresP.ntar não se completasse olle nessa occasião, o que, 
um só facto que tenha desmentido os princlpios organisado como estava. procurassl3 desempenhar 
da adminb•tri\Çào. . · · · . . a sua missão. · - · . · -. . 

São estea os principios . que ·o Sr. presidente A' .vista diRto, não admirará . que os motivos do 
do conselho tém indicado e desenvolvido na_ seu procedimento, quando assignou o parecer da 
casa. . . . . commiHsão , . não sejão exactamente os mesmos 

Parece que se disse que alguma differença que ·:gora. Entret[\nto ainda su!:!tenta .. o parecer, 
havia entre o actunl minisLerio e o de 2 de Fe· sem t.odavin excluir a idéa de ndmittir emend8!3 
vereiro . quo exprimão a modificação a que se réferio • 
. o s~. NoNKS MA~HADO :-Foi o p~esidente do Quando' teve . lugar a abertura da asaembléa 

consólho que 0 disse. · . . geral, estava á iret:tte . dos negocios o minlsterio 

que o . Sr. · presidente · do conselho o dissesse, 
observarei o quo cada · um dos membros da cí\Ba 
observou. O ministerio de 2 1le Fevereiro achou
se em uma posição anormal ; tinhi\ de montar o 
paiz, e fazel-o com pessoas de sua confiança. Ers 
então de necessidade organisar ã. udiilinistraçiio 
cotno elle entendia. Mas, perguntarei -depois rle 

· quatro ilnnos em que uma communhilo politlca 
administra o estado, dar·se-ha ainda a mesmn 
necessidade '1 (Apoiados.) Quando findar!\. e lia 'l 

O SR. URBANo: - Agora havia esta nocessi-
dade Y · . · . . · · . . . . . ·. 

0 SR. MINISTRO DA Ju~TIQA :-~Agora havia uma 
justa consequenciá do ' proceder do govérno : se 

.. ã ndmlnlstraQão vieas~ A Cilmtll'U apresentar uma 
propoiltn de Incompatibilidades, UUJa proposttl que 
íil) soit entender . tende a Rarantlr. e purificar a 
llburdade de voto, e no m~smn tempo conssr· 
'Ynt~i3é . nas preslàanclaR membros desta casn. 
bavla co11tradioção entre o prinatplo e o facto. 

O SR. UanANo :-Não demlttlo todos .. 

de que fallou va pnmeua época ; 'O throno annun-
. -· · · o'itica d sse miniR-

terio; se 6ss:t po itica depois se modificou; a falia 
do throno não. P•1dia referir ·Se a essa modificRçiio, 
é o · projecto d11 commi!';sào , elaborado . ainda na 
convicção da · ex.ist;q'lcia desse miuisterio, é uma 
resposta . âs palavras que forào _ aununcladas do 
throno. Ao mtmos o orador falla de si, e julga 
convonionte que todos detlnão muito claramente 
clnrnmante a sua posição. . . 

Pade licença a .camara para dizer com franqueza 
os motivos que o levârão a ossignar este paracer, 
e a modificação que s<•ffl:-erão no · seu espírito as 

. idéas em que estava a re$peito do gabinete. 
. Niio duvida satisfazer os desejos do St. ministro 

.da justiça, dlzendo ·lhó francamente que o projepto 
da commissão não exprimo confiança • . Se S. · Ex . 
.entende que hefilltaçiio é syuonimu de falta .de · 
confiança, tire os oorollarios~ . · .. 

· 011 receios, Sr. presidente, as apprehensõos dos 
c~mlçõtts libertles, os austos de que não Eia julgasa~ 

· atoda chegàda a época de que fallou o meu nobre 
amigo, é pu cá de regeneração e de verdlldé," nas-

. cêràu com o gabinete . . (Apoiados.) .. · . . 
Eu . não · canoarel a camara com a demonstração. 

· O. SR • . MxN~.!i~_R1LP.A .• JJ.r.!J.TIQ~ .. : 7 .. _.Alnrla ._ n~P. : . .. da. - nateasiàad~.cte .. que:.o-gabinete . .!le--Organlsass~ 
porque ·nao ae ·duterml · · \1m urn M peusamen 0 po co; . 

fica són1ente nella, mas tem uma influencia multo ptoduzh•ào razão · al~uma que destruisse 0 que 
positiva e tlirecta. sobre o pa.iz. d!sse o meu collega da commissilo. Julgo-me pois 

o Sr. Ohr1sttu.rio Ottonl ouvio com a dtspensado de u repetir. · Oito simploNtnente o 
maior nttençno o · dis-:urso que acaba de pNforir facto, o ct•eio que a camara toda o aoottn. · 
·o Sr. ministro da justiça: .S . Ex. · tomou à ex- . Foi l1rgtmisntlo o gabinete com nomes · que até 
plicar o sentido de cadu um'' das expressões do entt\i• representavão pdncipio!! divei·sos, sytilboli-
programm" do gabinete; ma~ como m1o accres· . savào politieas difft~t'!mtes. Este facto é incon
oent()u iden noV.Il ' comqunuto . desse a~ . SUAS test1\V8L A inct~nvei:Ji eucla de uma semelhante 
explicações com summa habilidade, não fez senão . organisaoiio ~ra de longo tetnpo cc.nhecida: não é 
repetir o mesmo programma, previne . a S. Ex. este o primolro · facto que se pt·oduz entre nós; 

· de que as respostas a alguinas do suns obsarvações não é a primeira · oçoasião em que ministerios 
se acharáõ naturalmente collocadas nos lugares animados das . melhores iu tenções se lêm Mhudo 
corresptinclenteos do discurso que vai proferi i'. · luhibidos de bem des~mpenhar a suH. missão por 

})ira agora porque prestou u sua assl~nntura ouu~a d11t1 lutas lntesttnas originadas pela falta 
ao projeoto do. ootnmissão sem rustrlcçõos, o como . do uofdade de penRQOHlnto: Podll licença R camat·a 
e porque aindn hoje o sustenta, depois dn tno· 11nra rem•ltllr estaR ob~:~ervnçõos com a11 ptü~vras 
dlficnçuo_, ou s.e quize.-orn. oomplotumonto do dil um 1llustro Hsorlptor franuez, o qual, fallando 
ministeno. · . . . . do Ulll oon&fllho de governo assim composto, diz 
. · Nilo é sem Intenção que faz es~a . di~:~Uncci\o. - iií\o ó innlM tio qUtJ concuntrur a aoarcbltl no 
Desoobr~ na vida do aabh1ete actual duns Ô!IOCRR OlltHl•.lho !IUI\l.hnlnlstrnoiio. . · 
muHo dh!tiuctas; Mnrlo a primeira, aqu•11ln . •m• . Este delfolio, tJlH> tr.m acompanhado a organl· 
quo pr•.'t'idio aos dolltinos do paiz . íuh tnirilst•>rln slQiio du tnultoK ~ab!uetos entre nós, . havia sido 
Incompleto, época que findou em 14 destl-l mez, .e apontndo pelo i,li\lsh'e senador o Sr. Ptlulu Souza. 
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com.platamente a acc;ão do governo, e exigi o que .'I entendêrãa · sempre que era oecessinio centr:alisar.; . 
se puzesse termo a · .esta . aituação anomala, e se e que tudo . quanto désse . força ao governo geral 
désse o primeiro pa<~so na regeneração do syl:ltema erà pouco para susttmtar a integridade do imperto, 
representlltivo, regenerando a organi~ação minis· 1. esquecidos do que é . um pessimo meio de evitar 
te.riak (Apoiados . ) .~ara esse fim lembrou o dito ·I que ó · nó se rompa, esticaFo (apoiados); .é · pelo 
senador n ct·e11Ção de uma presidencia do consHlho 

1

. contrario pelo lado do orador se tem sustentado 
de mlnistrus. A idéa foi acetta {não podia deixar sempre GUe pàra se conservar a integridade .do 
de o ser), a i1tslitUição foi cousignada em um imptlrio é preciso eiu pt·imeiro lugar promover .o 
decreto ; nesse decreto sa dizia que os limites das · bem das · províncias; o · que não se pMa fazer 
atttibulções do presidente dn · conselho seriiill emquailto as · rtiais pequenas causas dependerem 
marcados no t•egulàmento; n'> qual . podia melhor de um decreto do govet'nu. Por tüdos estes mo-
explicar• ao O fim da instituição : mas tal rogúla· . tjvos ha m!Jilo q~e examinar, e reformar no systema . 
men.to não appareceu, sendo aliás um·dos meios da admimstraçao. No inouo de fllz~r estã refor-
para · realisar a instituição , que parece .não ter · ma, e regUlar a administração, estão divergentes 
sido bem comprehendida. · · · os dous lados da camarn, · e o regulamento do 

As causa!! da díssolução do gabinete passado . Clmselho dos m inistos.devia dar um passo neste . 
. não forão ainda . esoiarecidas na tribuna ; todavia caminho, determinando quaes os actos qu.e esse n-
um· dos membros dt~:::se gabinete começou a fazer cialmente depandem da 11ssignatura imperial, e 
algumas . revelações pela . imprensa, em que elle quaes aquellet-t quo sem inconveniente, antes com 
fallava de luta.s intesthms, ~ · a ~xistencin destas. muito p1·ovaito podem !ier expedidos pelos ministros 
lutaR ~ . uma pr()va de que .a. instituiç_ão d~ pro· por si, uu por seus dele ados. · 

. e q n a manetra por que ~enlia a 
comprebandida1 não está em vigor. A organ\aação esttl respeito o actual. gabinete, mas o 8r. vis· 
do aéLual gabmete offerece uma prova de que a conde de Maca h é· ainda ho.ntem apresentnu certas 
lnstittiição não está. enraizada. . · . · · · . · · modificações, certos arrependimentos; que o brigão 

Sabe que . sa disse quP. não . é necessario regu · . o orador a · declarar que a este respe1to não co
Jàmento; que basta a instituição . da presidencia · nbeoe. a opinião de S • . Ex. por isto que a não 
do éoMelho; basta que se saiba que o presidente euunctou claramente. ·. · . 
dó Mnselho é o dt!positario do pen:'lamento politlco O or11dor prova neste lugar que nenhtux~a · con· 
di\ administração, basta que os ·membros dó ga· tt·adicção lia . no voto do graças, · quando, . ex-
binete esteji\o bem compenetrndos da natureZI'i prhnindo plena confiança no pea·iodo que trata 
dE! seus deveres; mas o orador afasta"se desta da poliLica externa, parilce retirar ~sta conflanQa, 
opinião, e crê. qua o . exemplo que se apontou em mani~estando receio de . que na politica intorila o 
apoio 4ella i1a França e na Inglaterra não é · govel'OI>-813 ·possa desviar do que 11 commlssào 
concludente •. Nesses dons paizes a instituição entende ser o mE~lbo.~ caminho. Em primeiro 
existe de loogl\ data; viveu, cresceu por alislm lugar, .já um membro dà oommJssão declarou que 
dizer. como o ~.ystema representativo, .. está . nos .. ella . não. entende~ apresentar um voto de censura; 
habltoa .da administração, estt\ . enraizado.; · não mas· aômante tle ounftançn, ue ·expectativa: em 
ádmira pois que . estes t:abitos supprão" a falta seRuudo lugar; se a . oomml:.~~:~ào ooosidarou que 
da lei· escrlpta. Entre uós porém não acontece nilo tinha f~\ltl'B bastantes para . pronunoi11r um 
o nleHmo. Os nos!\óa · habitos erão con~rarlos : juizo decisivo sobre · a polltlca interna do gabinete; 
temos mais de 20 annos de 11ylitema representa• devia olla ex.prl in ir o mesmo · pensamento a res· 
Uvo, e pal'i!lle que nila tinbarn,,s · alnd 'l bem sentido pello .da · pj>litica . externa 'l Sedilo · us ra%õos as 

. a neooBBidade. de centraliaar por oflto meio a forQa mesmas' N~o : ostas questões ililo mais . me-
da · adminlslraouo. Nno vale pois o exemplo lindrosas, e .sendo ventilada.» na cas.a, póde conl· 
~lllf act(); .- . - · -- - .. . .. ·- -··-·-c· •... , __ ,. -· ·~-- -·"--- ... 

·. oorosoentarl\ que na Franoa~ ao me rios sob. o. ministro dos negooios · eatrangolrGs . mer.aoe A 
gcvel'nó quo ao11bot\, Rentla-CJe a neooauldnde de:~te commiRsão a mniR completa adbat~llo, e . ell" nilo 
rogulamonto. · Organlaaoões hav.ln da gnblnetea podll\ por~anto hesitar · um momento .orn admltllr. 
em quo ae lutavn oom dUHouldades bem analogaa o periodo que não expi:hllil daaoontlonoa qnnnto · 
ao que entro nós passa. Enl 184G, aolidl) neoos· 1\ polltioa ext· rna. . . . 
sario preeuoher as pastas vagas . ua marlnbll e Tendo respondid() a esta observaoito dó Br; 
guerra e obras publicas, o prat~ldente ·do amit~elho, presidente do conselho, · oontimiart\ ·a mostrar os 
apezar de Hor Urn·• das rimelras notabJlldadee · o .· d · ·v · e · · ·· · 

uropa, u ou com 11erlos embara\)os. O:i mais quáes deve . neces.iarlamt~nte . apoiar·ae o governo 
. proeminentes da oplnlito que sustentavão recu- para prestar ao paiz al~um ser~lço. . · 

eárão o podtlr, e elle vio-se na necessidade de . O segundo ponto de dtVergenota são as ft•anquezas 
recorrer . a nomeR · monos nota veta, e até a no· · proviuclaes. ·"Desde a decrntação do aotó addiciónal 
mear um diplomata em tn!Asiio antes que E'lle .fosse alguns cidadãos . que se tinhiio oppusto n esta 
oon~ultado. Os j\'lrnaes . franoezes dessa épooa rafotma, e não a aceitárão francamênt~, es· 
attrabuem essas desélrdtlllS e .embaraços n não cl'ovêrão. no . · programma · do seu · · pat·hdo · a . 
esta~am defhi~<\81'1 e limitndas as attribi.tições do necessidade de o modificar, rest ringindo as 
prestdente do conselho. . . · . ftanqutlzas concedidas ás provhJoias. O systema 
· Ol'ê pois que ha necessidade de organisat·se de restt'ingir as attribuiçõea dlltl assembléas 

. melhor o. tniniilterio; de mostrar que se compre- provinoiaes tem sido constante, o tem ~ · seu · 
hendeu a instituição da presidenoia do co11selho, .· castelll) forte no conselho de . estado : nao ba 
e do regular e definir esta instituição por melo expressão, claus.ulà óu pht·o.se do acto addicionnl . 
de um regulamento. · · · que não prouure intorpretlu no sontido de res- . 

Têm as!!im ~xpo!-!t~ lls . razõe$ que o ,levàtüo a tringh· · estas attribuiQões. · . · . 
crêr qutt o . manlstol'lo ndo fôra orgamso.do co!Jl . Depois de apresentãr alguns f11o.to~, que manifes• 
a unidade de ponsnmonto que alguns senhores. hoJe tão esta tendettcla, o orador oonttnua. : 
sustentilo que alie tem. . . . E' oplulão cortento no partido polltieo repr~ · . 

. Leva·lbe tumbetn a crêr quo o mhtillterlo . sof- · sentado pólo l11do da · oamara que reputo nosso 
ftou osto defeito na sua orgtmlsaoi\t~, a conslde.. advoraarfo, qu<J ooílvém eRtabeleoer par uma lei 
ra91lo do que n~o é novn osta tdéf\, oomquunto · quaes os oaso& em qua o pt>der . t1X.oout\vo geral · 
ab1urda aejl\ , do um mlnist.QI'lo ootnpasto de poder!\ sURpende·· a .exeouQi'io das leis provlnolaes ; 
repreNBiltantt.'B de .um c outro ··partido. eHtea Eitluh·ores tt'lni suatMtado · qu~ o poder le-

. Um dos pontos de dlvergeuola entro 011 pnrUdo11 glalRtlvo geral póda tlooretar esta lel: entretanto · .. 
attrlbulções leglslaUvas ooDI us provinolas. Uoa aoto addloioúal ma roa 08 Ollll08 unlcos . em que ·o 
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poder legislativo poderâ revogar os actos das 
assembléas provinciaes, · e · concede ao poder 
execntivo a faculdade de mandar executar a.s leis . 
proviocinos sinda não saneóionadas; ·mas em 
hypothssé nenhuma permitte que suspét'lda a sua · 
execuQãO. · · 

· .. Eu desejaria ouvir · sobre . estas questões a 
opiuião do Sr. preside~te do cónselho, tanto. mais 
quaiito, tendo elle de certo tempo a est11 pllrle 
sustentado muito dos nossos priricipio:i, ha 
todavia · um · àcto por elle . promulgado que parece 
fil!Jo das mesmas· tendencias. Fallo do neto 

· expedido, creio que no mini~terlo de .2 de Feve · 
reiro, em que se diz quo a lei provincial a · q•te . 

· o prt!sidente tiver negado a SPncc;iio . só p,pdorã 
obter. es.La sancção obrigatoria qunndo votarem 
por eila dous torçes do nUmero total &los membros 
da assfl tnbléa prov:ncial. . O orador prova o · ab
. surdo dest'\ · disposição, psln qual pó de dar-se o 
caso em que ·seja rajeítada uma lei· quà aliâs 

. Pa.r11 reformar o sy~tlmta elãit•'lral, .ni\o . serli 
necesl!ario levar a luz ao cahos em que o cons~;lho 
.de estado tornou a .lei de 18!6 ; niit> será meltmo 
precis> f,\zflr ttma teforrna mais radical do sys- ·· 
tema eleitoral? l-to · sanado entrou. em discussão 

,um projécto, no 9ual se . consigna utn principio 
vihl, que é à. ~letçiio por círculos. Deseja que 
os partidos seJaO representados no parlamento, e 
que tenhão na . camara fiell:; legítimos e genuínos 
.represfliltante3; e ;;em Q eleição ~ por círculos. ilunéa 

· se obterá o . desideratum. de serem os partiu os · 
bem . e · legitimamento reptesentadllS. . Entende 
mesmo que a bâsil du P.lei~ão inclirecta da consti- . 
tuição 11ão é a mais · conveu ientd, e dá lugar a 
fraudes e abusos qtte têm ilpparecido ; e 4ue dava 

· refurmàr-se a con~tituiçào ne;;ta parto. para o qUe 
lembra que já existe na casa um projecto offero• 
cido pelo sr~ actual ministro da marinha. 
· Quanto ú guarda nacionl\1, 6 preciS•l que o 

· ministerio tenha um p~n~a~ento fixo, e que se 
. . 

assembléa provincial. Contlouando a discutir a . Não entrará na discu;Jsiio das bases que convém 
po\itica do gabinete que existia em 8 de Maio, . adoptar na orgàuisação da guarda nacional; dirá 
dirá que . uma ·· das causas porque . lha parece simplesmente que desejá saber quaes afio os 
que elle não estava habilitado para desemp~:~nhar . limites; dentro dos qunes o mini~terio admit.ta o · 
a su' missão é o estado em que se acha o principio e!ectivo . . A sua ~lpini~o é que cumpra . 
conselho de · estado, pois que pela granlle maioria · admittir . estes princípios · nos , posto.s suba!• 
dos SeUS membros, , SellãO por todos élles, são tern •R. . 
'professadas estas doutrinas de centralisação. Pàssando a tratar da retormn . j n<liciaria la" 

Quando se tratou da creac;iio do ·conselho dt: menta. que a commissijo de justiça crimlu••i não 
estado, os amigos do orador ponderárão muitos t.enha i nterposto a stia Qpinião sobre a proposta~ 
incónvenientes, sondo rim dolles a vit·üiciedade. do com o que sntende que muito tem sido prejudicado · 
consalho de estado, que uão ia de ac.tlordo com as o presente debátil. A' vista disto, .como · membro 
condições e norma do governo representativo. pois da commissiio tendo necessidade de motivar o . 
que assim não_ se potleriA realisar uma das seu voto, fili obrigado a estudar esta reCorma e a 
.condições .desse , ~ystema., u~o podiá .haver_ uma . examinal-.a tanto quanto lhe perm\Ltla a sua 
mudauoa na polttlca do pa1z, encontt·atia cons· falta da conhecimentos ·pr\lflsslonaes ; · e entalo . 
tanta obstaculo da parte do conselho _de estado. conv~ncen-se de que em muitos raros . pon~~a . 
Quando o conselbo não fizesse opposiçi'io neintosn. · ella satisfaz . as verdàdeiras necessldadee pu• 
ao minfsterio, é bastante que o ministerio não blicas. ' 
tenha a valio.sa . coadjuvação . dessa . corp?ração, . Um dos priilolpaes defeitos da llll de 8 de 

, parü estar pnvlldo de um dos grandes me1os QU{i . Dezembro de 184.1 conRiste em dar nttribuições 
lhe offerece a UO!\BQ__ org•lnisaçiio para · .<!_esem · judlciat·ias a 4elegados ~ subdelegados e empre· 
penbar a · sua . rnlssRo. A isto respondtao os gados de pohcta removlveis ad nuCutn, lnetru• 

. . ·- . ) ' . { ., · ·- ,, 
estàdo, deixaremos vagas, ~erãuwdifã'"a--dl!t'=>~ · proposta -não--romedêa --esto--defstio.:_ :porqUEL.di_~-
pensa dos coosel~eirus ; a e . vossa opinião _subir . qua a attrlbuiQào d_6 formar culpa aos dellctoa · 
ao poder. ~isp.ensai do exerclcio os conselheiros é cumulativa, perLenoe . tambem ·aos . delel(ados e 

· de nossa . opin\ào, e chamai novos me.rnbros para aubdeleRados, aenJo alh\s o corpo de dEilluto a 
o conselho ordlnario. e tereis um conselho orga· base prinoipt\1 do processo. 
nlsado como cumprep para poder coadjuvar• vos Na propor.tl\ conserva-se . tambeln' à . poliCia o · 
o prestar bons serviços. ·. · · . . . .. d\reilo d.e dar buscas, . apezar dos inconvenientes 

Eu ols rocurando a oio nas alavr s dos · · · · · 
no res eputados, sustento que é neces!unlo seguh· 
e~to programma que uos indlcl\rão; sustento qua 
nao ha admlnistraQão pos~:~ivel do nosso lado que 
preencha bem a sua missão .sem modificar o con· 
selho do estado, sem o organlsà.r da modo qua no 
conselho ordioario se apresente uma maioria de 
.accordo com ~s . idéas · da adm!nistraç~o. (Af!O~~ 
dos.) Eu deseJaria a este respe1to ouv~r a optmo.o 
do · gabinete. . . 

Passando a discutir o programnu\, entendo o 
orador . que um dos principaes pontos delle deve 
ser a reforma da leglsloção, e. para precisar . mais 
as suas idéas dira que tres siio os objectos que 
a seu ver se devem tomar em . consideração : a 
reforma eleitoral, f\ reforma judioiaria o a · reCorma 
da gúà.rda nacional. . . 

Quallto à reforma eleitoral, veio n. casa u.ma 
proposta para se decretar a incompatibilldado de 
alguns funcoiona.riQs publicas. :\gra~ece Sl\ Sr. 
presidente do conselho o ter.-se posto à frente d~sta 
idéa, no que prestou ao paiz um grande serviço. 

· A unica observação que tem a fazer nesta pnrtl:l é 
· qu~ S. Ex. faz pouco, quo devia ir mais adianto, 
po1s que com esta lei s,ómente não se .· oonsegua a 

' as lncomplltibllidades !lbrangessem os 
. amovivels de todas as classes . . · 

ús . Sa,s • . MINISTRo DA Jusi'rQA E Go~ç.u:.vss 
MAaTINs:~Não se conserva nem 11má nem outra 
co usa. 

O. Sa. OaatsTtANO 0TTONI poderá est"r enga- · 
nado, mas jl\ declarou a stiu incompetencia nesta 
mataria. · · · . · 

Poderia clta.r ainda · algumas disposições pelas 
QU!les n proposta lho parece defeituosa. ·Não 
fallarà na multiplicidade ·· de .jub:es de paz, qua 
lhe parece Ull) incou veniente grande, nêm de 
outra disposição, que j u.lga poue() conveniente, 
e é qué os delega~os e subdelegados. sejiio aj il , 
dat~te!\ do \H'otnotor. Acontece . não poucas vezes 
(Iue homens hnporttintlls de um lugar aceitão 
o ·cargo de delegado piirâ êvitar qú~ vá oahlr 
em mlio>~ de perseguidores. Ora, quea·erá elle lr 
servir de a ccUlilldt>r publico, dé ajudante do pro· 
motor 't Além. disto, ni'io vai ter o delegado o 
subdelegado Ullla interfllrencla inulto dlrecta nos 
processos Y Para que se querem confundir as 
attribuições judicillrias 'l . · · · · · · · · 

.. A constituiçã o decrt\ta qúe haverá juizes jurados, 
e ac~t~scen ta;-o jurado pronuncia s.obre o facto, . 
que m\o póde oot\1petir ao juiz da direito pro~ 
nunolar sobre o facto. Entretanto a lai de 8 de. 
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Dezembro diz que o juiz appellará da sentença, 
quando itão fór conforme á evidencia dos dPbates. 
Ora, hàyerá · quem negue que .isto é pronunciar 
soba·e o. facto, .e oua por consequencia . a dispo~ 
siçiio á nnti-constifucional ? Entretanto a proposta 
conserva esta disposição, não faz~;iatlo mais uo 
que. limitar o· numero de .. casos. em que ella 
póde ser exercida • .. 

Sou. chegado · a um ponto em. que devo ser 
muito franco, sou chagado a um· ponto em · qlte 
a proposta constitue uma l•>gislação · ainda . mais 
barbara do que a lei de 3 de Dezembro de 18!1. 

E' um dos caracteres ·mais exphcitos e. pro
ntliúJiados dtl legislação .liberal e · conforroe com 
a civilisaçíio do secnlo, e coni a indole de nossas 
instituições, a brandura 'das pena::; impostas a 

. certos crimes qu~ são filh~s dti . opiniões cha
madl\8 pohticas, que provém muitas ve:~;es de 
enthusiasino, patriotismo e mesmo etro íle in; 
telligeuciá. A !Ai de 3 Je Drlzembro porém o 
desconheceu uando disse que· os. lnilitares en-
v o v1 os em a~s crtmes . ser ao . JU ga os em. 
conselho de g11erra, segundo o rigor da discipliii!L 
nailitar. · · . . · . . 

Mas devo fa-'b'' iustiça ao~ autores deàsa lei: 
alies não forão . adiani~i .. por!lue a lei trata . de 
militares, I! a . discussão hav1da no . senado e 
nest11 casa provou claramente que .se tratáva de 
militares · tla linha e nunca · de miilcianos e 
guarda nacionaL Esta intelllgeucia foi ge.-almente 
adoptada, é uma tentativll feita _ein 18:1:2, para 
ampliar ·a Higniflcaoào da palavra-Dlilital'es
foi condemnada· pel" paiz • . Mas o que faz a 
proposta 'l . D.~creta que em certos casos, como 
por · exemplo em crime de sedição, os milicianos 
serão jnlgallos em conselho de guerra? Enganar-
lne·blà hmbam? · . · . . 

Outro ponto, em que a proposta não . me 

~
orece_ conformu com os principloé sobre os_ quaes_ 
tdgo que .se devia basoa~ ê o que . trata das 
a1•oas . . A lei de 3 de JJezembro decreta. no 

~~ort. So § 2o que, quando c:i mésmo . individuo 
fosse pronunciado pol' di versus crimes, se som· 
mussarn as penas, e guaudo a ilomrna êxoedesse 
além dos crimes . aflanoaveie, . tião se pudesse .. 
fnconvenieot~s desta disposioão1 'o abusos ~-<I~() , 
dA. lugar 'l Descon::aeoe alguein a taullldade com 
que He pôdb fot'j!lr pequenos crimas, cada um 
dos quaes não faz . hnpresslio no animo dos 
homen~t justos t Entretanto esLa disposiollo é 
conservAda. 

O que quero conolulr daqui é uo a proposta - . . 
. da C11mara, e portanto coto elle sé nilo pôde 

argumentar f)ara dizer que o . . mlriisterlo merece 
o no1:1so apoio. . . · . 

E depois do que tenho ditu, dir•se-hâ que niio 
sou moderado, adhêrhido unicamente a ustn 
expressão de duvidn, de que fa.lla a resposta ao 
d~scurs~ do throno, ·quando. vejo .di vergetioias 
tao rad10aes 't Entretanto parhlho este estado de 
duvida, porque não tenho confiança no exame 
q~e ~z sobre a proposta, e quero ouvir a com• 
IDISSflO. 

O segundo· per iodo combatido é · ó quo trata da 
economia. Continuará a sustentai o, declarando 
sempre que o assignou em referencia à politica 
que então existia, porque . o projecto . esLava ua 
mesa nntes de virem é. casa as p1u·tioipaoões dos 
senhores que compleh\rão o millit~tedo. . . 

O throno aflllnça que sevéra ecooun1iR presidirá 
aos Rotos do governo; Oomprehênderà bem o minis · 
terlo a necessidade dn economia, . a a situaQiio 
em que nos achamos neste momont.o a . aerne· 
lhBnte respeito 'I O estudo de ooutlagraoilo em 
que sw twha ~ Europa ameaoa durar longott 
nnnos. Esto estado, que estagnou . completamonte 

já se r~sentio dllssas cristls. Sabe-se alé~ disto 
ontra coufla que deve ·affeotar o nosMo com· · 
mareio,, e prejlldicar as no::Jsali fontet~ .de a·iqueza. 
O Bra1al esta em · paz, e entretanto d1zem ctlrtas · 
da Europa que por lá geral.mente se crê que 

·está nadando. e~. sar~_1~ue, por.qile estão eoga-: 
uatl?S sobre a slt.u'!ollllO do {>BIZ, p.)rque estão 
hab1tuadus a fazer JUIZos errados áctlrca du Brazil. 
Q,uem sabe se . isto nasceu de o periodico Bra.zil 

. d1zer qu? tudo ~s~ava .oa~a,ndo ~m sa'!gua porque 
seus atmgos sahtrao Jlo m1mster10? Nao descubro 
outra causa pârâ t}lle os nnssoM fuildos estejão 
flntre 58 e 62, quando antes esta vão a 85, sofi'rendo 
assim um· depreciamento de pllrto de 30 of~· · · 

Accresce que não podemos ·razoavelmente orçar 
em mais de 22;000 cautos d& réis a receita. para 
o anno. cujo orçal?ento va!Ilos · discutir .. porque, 
sa a .crase commercml da Gra-Ba·etanha nos causou 
u~a · di?linuiçil~ d!! receita de 1,400 contos de 
r01s, nao serea exllgerado suppondo que com o 
desenvolvimento da crise na Euro a soffrE>r~>mos 

1m1nu çao 1gua . emos pots · uma 1mmuaçao 
dil perto de 3,000:000$ DOi! dous annos; e qual .a 
despeza orçada? 28,000:000S. · Qual o deficit 'l 
6,000:000$ para fazer•lhe face no meio dos graves 
e extraordiuarios embaraços financeiros em que 
nos havemos de .. achar por Cl\Usa da estagnação 
daY. nossas fontes de rique2;a. · 

o,·a, como se eollocou .. o ministerio l\ frente 
dest~ grande necessidade de resumir as d.espezas 1 
Apresentou mais · de . 4, 000:0008 de . · augmento 
sobre o orçamento anterior. · . . . . . · 
· Dlsae-se que ba. élguma doduc_çio a fazer, 

porque no anno anterior ntlo se tem conten1plado 
amortlzaoão da divida ; toas isto são bagatelas 
á vista · das clroumstanoias em que nos toremós 
de achar. Portanto convinha que o mlnlsterio 
em lugar de dizer--aqui ttstão as despezas que 
decrotlllttea,--lndlcasse as que erilo lndlspensaveis, 

·e aa que podlilo ser supprlmldas. . 
Ha nos orçamentos um defeito que à prlnll'ira 

vista parece pequeno, mas que é .de summa im· 
portanola . A· comparação que se faz entre a 

· quantia pedida,. a·. a do oroamento aoteriur tem 
or fim dar ocoasH\o a que o mlulsterio justifique 

propõe ; mas esta provi oncin. tem sido constante· 
- mente illudlda, · porque, -· em lugar de .oonlparar·····-~ _ 
sa a despeza feita com a quaotll\ pedida, com· · 
para·se o que o governo hoje pede com o que · 
pedi no ao no possado. . · 

Por todao. fi11tas · COUI!II.B vejo que o minlsterlo 
nilo par~ola compenetrado perfcilame.nte tla posioi\:ó 

a t 
ualsdo na épocl\ aotupl : e ê isto llimla um mo· 
tivo para que nilo possa . deix\\r de adherlr ao 
projecto da cornmlssilo. pela maneira porque està 
concebido. . . . .· 

Tratará agora do topioo relativo à justiça I! 
tol!'lrancia. · · 

Muito tem sido prevenido a este respeito, it1as 
ptlrece•lhe que todvs os argumentos prodilzidos a · 
favor do programma da tolerancia se bnseão sobre 
uma aqui vocação, sobre a bypothese de. que a 
com missão dissera- todos os miuisterios, todos 
os governos regulares são tólorantes. A riommissão 
tal não disse ; auppoz-se que se tratava do facto, 
quando só se. trattl do dever. 

A commissão diz a justiça e a tole1•ancia nas 
opiniões são devere~ de todos os governos re~tu• 
lares. Não podendo negar-ao esta proposiçao, 

. proclirou-se o recurso de pedir â commissão ·a 
dllflnição de governos regulares, para dahi deduzir 
o argumento. · . · . . . 

Governo regular é todo aquelle que est!\ ot•ga
nls~do lllt. rorma d.a ' lei rundamental do paiz. 
QUilllJUOr que aoja: não silo só governos repre~ 

. KORLI\tlvoa. Um govorno õde ser des(lotioo, e estar 

aur toler~utes, toleràr as oplnlõos 't Seut duvida 
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nenbutna. Ollmo Só pôde destruir estQ proposiÇão 
enunciada pela commis_são P_ Da modq nenhum. 
Descamo~ pc•rém dns governos em gllral pnra 

a . organlsação do~ uofi.sos. S''~inet?s: .. é . es~a a. 
questão ; é 118hllr se a toleranc1a nss urt entenc..hd~, 

· como eu a entendo, como a. a.dopto, . e. des.ejo · 
profeSsar, co~stitue uni ptograruma mtnlli1.ter1al. · 
Parece que nao . · . . · . . . . . ; 

Direi o juizo que faço do progrtunmà do ti'nms · 
terio. · . . · · · ·. · .. · . 

Tolerar os partidos não é só .um devei", C\lOlO 
não to\eral-os é um crime: e part3ce que inc\~e 
a idéa de ter dir.-ito de . niio tolerar. A tolor i\ncla 
religiosa parece que suppõe o principio de qtit! a 

· religião do estado é. a Utlica verdadeira, ~ ~6 p~lr 
amor da p~z tolera as outras. . O . rnuusteno 
off11recendo esta toleraucta ao outro lado da camara, 
veio dizer· lhe - sois uns reprohos, mas por amor 
da paz ·nós vos toleramos 1· . E · acnitarão ·esses . 
membros essa tolerancia f Eu thes otfereço outr•l! . 

· eu njio . qn~ro toleruneia; . que· 
· opiniões. . . · . . . _ · 

No syl!tema repre!lentab vo os partidos sau ·Iegaes, 
são constitucionaes e legítimos : e~tes partidos 
divergem sobre a maneira por que carla um encara 
O meio de CllÍISOiidllt Bl:l ÍllStitlli<;ões, de estabu(ecer 
a:a· l~is regulamentares, e d~ a<iminis~rar o paiz: 
a arena etn que elle~ lutao é a tnbuna~ e a 

·imprensa; o ju~z.é a cotôn . Approvada pela coró~ 
uma destas pohtlcas, entrega·sa ·lhe .o governo do 
paiz: ·.e .. qual . então o de.ver do gabinete as~im 
<'rgamsado f Não tem ma1s ·do que chegnr 1\0 pnr
lamt!nto e dizer·lhe..;_meu programma é o do partido 
a quo ttU pertencia, e d\mde foi tirado . . 

Conclue que, não tendo convicÇão de que o 
.. mlnis1etio tenha sido p~trlamentarmente organi· 
. sado# nàu lhe pollia, log•J çlepois da abertura das 
. o&.tntlrae, '(lrestar·lbe a;Jhesão. Oomo està muito 
· ratll(a•iO, espera que lhe seja permitLi•to contin.tar 
na sessl\o seguinte. 
. O SR. Pa&SIDI<.NT!!:responde que c~>nsultarA nessa 
occa:;iào a camaa·a. . . . . . 

Flca . a dlscussilr> adinda pds hora. 
O Sa. PassiD&N'rR dá ara a ordem do d"a e 

agu a, e ra a mesma e o e : e e\'anta a sessão 
t\a 3 horas e um Q.u11rto. 

..... ~-----:.··,· -- ~· -

Sesaào eDi Sé de Ualu 

PRkSil)ENOI.\ DO SR. ~UNlZ . D~RR&TO 

. · SuMMAmo: -- Expediente. - Leitura dtJ parectwes 
tfe commis$llo. - EaJplicaç<!o (lo Sr. deputado 
José de Assil. Discussilo a qut: ellQ tl6u lugaJ:.
Ordem do dia. - Oontinuaçao da. discussilo do 
~oto de gmças.- Díscu~sos àos Srs. ministro . 
àa f(uenda, Scdles Tor,·es-Homam e Campos 
Mello. · · · 

A's 10 horas e 40 minutos · da manhã abre.se 
a sessão, lê·se e approva·!le a acta da antecedente. 

EXPltDIEN'l'E 
· Remettem·se: · 
O reqtierimento do lo\io R.ibeiro (le Oa•ltro ~rnga 

ã oommissào a que est~ nfiecto o sau negoo;o. , 
A' commissão de marmha e J:(uerra, o requan· 

mentt> do Francisco de Paula Nugueira dt\ G'1ma, 
tenente reformado de estallo-malor do P.Xet·cito, 
p~diudo ser admittldo na primeira classa. . 

A' ~onunlssii.u .de pensões ij ordenado!!, o reqne· 
rimento de ~~ranoisco de Paula Athaydl) SHlxas, 
pedindo q\ia a HUil aposenta~orlu. seja considerada 
com o sen ordenâdo Pl't intetro. 
. Eolra em dheu\lsi , 

que se peÇa no governo que id~nticas. informaç~es 
sobre o ptoducto do reudiment? da B1sa ~os ;bens 
de 1'ai.~ percebido ua rece~ed,or1.a do mumcit>~o se 
rlêm a . respeito do. da provmcla toda do Rlo. de 
Janeir<>, sendo ·este requ&rimento. considerado 
additllmento ao que fez ·na sessão de 18 do cor. 
~"h· . . .· . 

« Sala das sessões,. 22 de Maio de 1848. -Soui'a. 
Franco.- Amtiral. » · · . · · 
. E' approv.ado v parecer da mesma commissão 

para que o requeri!Ue~to e mais papeis . da j.un~a 
directnra da assOClBÇilO .commerc1al da.. provtnc1a 
da B 1ihia ~·. pedindo ao gcvemo o pagamento de 
umb quantia cahida em exl'rclcios findos, voltem 
ao gover9o para seçu~r a respeito. deste pedil}o 
de pagam~nto de d1v1da do exercic10s findos os 
esty:''" e regras fixadas em uso o em casos 
ident l l~· .· ~. . · . · · . · 
. · Julga-:~ a objecto de delibet·açãtl e 'Vai a imprimir . . 
o s~J..'U : Hlri ro·eetil de re!1olu ão: · · . 
· . 1< so.cte a e mante · a . ns rucçiio Publica 
pediu e outev~ da camnra lflUDÍcipal de~;ta cidade 
dr> · Rio de Janeiro ~' . seu . t ermo a cessão do 

· dt>tilinio utH de um tE)rreno situado na rua de 
Santa Luzia, para nelle etliflcar uma .casa de 
educll•;i'io . de o1·phiis desvalida~ _9U6 têm tou!ado 
a seu cllrgo, mus com a ~oud1çao de ~ev~rsao ~ 
nie~ma camaru da propr1edllde do& AdlfiCIOs q.ue 
nelle levante quando .se vt>nha a dissolver a socte
dade . E · estll, mesmo approvada pelo governo 
imperial, ê por elle slljeitu ã · approvação do 
corpo . le~ielati.vo. · . · . · . 

« A 1• commissiio do orçamento entende a eate 
respeito · que nada ha que · oppôr a esta ces:illo, · 
fuud,ltla na ci1nvlcçi\o geral de que aquella socie· 
dalle se emprega ~om zelo nà educ~oiio da mocidade 
o1·pM e desvalida , por tantos tltltlos digna da 
prütec..,i\o dos podaras do estado. ·. ... . 

« Tem pois a honra de sujeitar ~ vossa dellbe· 
rl\çi!o o seguinte pru}ecto de resoluçilo: · 

. c A a~:~semb\éa sorallegislativa r11solve: 
« Art. t.o E' app.rovada a ceReito fàita pel~ 

oama.i'a muuioipaldesta oJd11de â soclodad.e Amllnté 
· da. Instrucoào do llomioio util que tem em um 

seguihtell coudiÇÕt'B: . , 
t( t.o Que 6 casa nelle elliftoada ·se dê o dosl\no 

para que é concedida, a educação e ensino das . 
melliuas OJ'pbils. · · . · ·. · .. 

« 2.o Que na falta da cumpr1m611to desta con
dição, ou de tlX.ti\1cçiio da sooledade revertilo para 
a mesma Dluni()i ulldade .os · terrenos e todos os . · . . . 

n Art. 2. ,, governo . darl\ as pr~vldonoias 
neoessaria9 para t!UB .o oo11traoto se lavra na . 
forma do pedido, conc~sslln a approvaçlo, e faça 
qua su lhes dê complt\tl\ ext~O\iQi\O. 

« Art. 8. u Fioilo r f.}vogadas· todas aa . leis e dls· 
. posições on1 contrario. · · 

<< Paço · da camara· do.s deputadus, 19 de Maio · 
de HH8 ...... Souza Franco . - Amaral. - .J. A. 
Oarrao. )) · 

NU.o ba ruais 1ixpedieuté. 
o Sr . .Joso de Assis: -Sr. presidente, no 

J orna.l do OommertJio de hontem,· em que veio 
impresso o meu discurso, pronuncludo .. na sessão 

. dt! 20 da Maio, enuontrei doú.s apart.eB dados ua 
occns ião t!Ul qué eú fall t~va, por um · nobre depu" 
tado pelu provinoia do Rio Grande do Sul, q~e 
eu não ouvi , e ain•ia mesmo que ouvisse no.o 
l·espoudeda nessa. occasião, porque nilo era a rnaltt . 
proprin pitru repelllr o qu~ disse esse nobre 
doputado. Não é de admirar quo aases apartes por 
mim 1\ÜO foss~m ouvidos, pois o honrado deputado 
tevll. a coragem de dal-os em voz bulxa. · 

. :.- " mu o enga· 
o seguint~ roquerinltHito: 
·· « A primeira commissão do orçamento precisa · 

nado: qullndo eu tiver a palàvra ua dlsou11s.i\o do 
voto de graQnS o direi mala claramente. · 
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o Sa. JosE' DE AsSIS:.:.... E taoto ." isto · é assim, 
· que o Sró Ohristiaoo Ottooi, qi:J.e fallou depois 
de mim · continua.Uamonte, disse ao. Sr. deputado 
que lbe · dnva apartes, · que fallasse . em voz mais 

. alta. Disse eu então : . « Eu tendo · ·que não é 
tolerancia pólltica recrutar um .baebal'el.~m leis, 
P<!rque não tem .a opinião polit~ca de tecrutador.n 

· D1sse o nobre deputallo pelo Rto Grande do Sul : . 
« Será . tulernncia politica vir ·ktit!lr moeda de 
cobre. 11 ,t O Sa. MAiUNIIO : - Jà· ·houve isto . n·o 

· ::Brazil .• » « Ut.~ SR· · D.&PtiTADO :- Apôíad~~ » « o 
·SR. MAlu'NHó :.;_ Entãõ jà de\xou .de háv.er t.ole
. rancla. · » . . . · · · 

Appello parã o. nobre . deputado o Sr .. Ma!'trthn, 
que na .occasião em qu!l fallava estava junto a 
mim, que diga se ouvlo o aparta ·do · nobre depu· 
tado pelo Rio Grande do Sul. · · 

O Sa. MARINHO :~Não ouvi de certo. . . ' . 

O Sa. Jos:E' . n& A,ss1s ::__ Or11, pela ·maneira 
.·por que estão coUocados os ap1utes; parece qua 

· ue disse o nobre de uta•Jo 
pelo Rio Grande, quando 11ão · is o : o apnr e 
do St·. Marinho devia SP.Quir-se a estas paiH.vras: 
<! Entendü que não . é tolerancil\ política recrutar 
um bacharel, por uão . ter n opinião politioa do 
recrutador .. » . . .· . · . · . 

o sa. M:.&.arNao :;_ Apoiado. · 

O .!:iR. JosE' o& Assis :- Agbra direi que. sinto 
dentro da. nlma q~a uma· pessoa tão sympatbica, 

. amavel e g~ralmentu estim•1da, el)tno . o . nobre 
deputado pala provinoia do Rio Grande do Sul, 
sem s.equer, ou se.m · pen~ar, vlas~e ser ua casn. 
echo de uma o~lumuia. · 
• O SR • . PusiDENTE observe no nobre deputado 

que estava em seu direito ontquanto reclamava 
toüt·ra .Util apurte qu·e não ouvlo dt\r1 nlas ·que 
uma · vez ~l seu autor o ccntlrma, ·não pôde o 
nobre deplltndo entrar ngora na resposta áquello 
aparte. .. . . . . . 

O SR. JosE' DE Assis:- V. Ex. deve attt'lndar 
. a que fui victiwa de uiull. acousação bastánto 

·. f'!rle, . e qu~ d'evo d!lf~ndur·.me. (Apoiados.) Eu 
d1go que smto dentro .d.'alma que uma · pessoa .· 
t . 

. u16rmentti na provlnok em que . vio a lni do dia, 
·pelos . se~s boí1s fultos nella praticauos antas ua 
rebellulo ahl havldll... . . . · . . . . 

. 0 Sa. FERNANDES Dlil 0UAVK8 :-Ntio tenbu lá 
. os credito& dll capaduoio. . 

O Sa. Jo1m' DE Assis:- . • • • Rem querer . ou 
sem unsar se tornaase Mho .de urna c~tlumnla 
que oo.ulra UJlm ~éJi lançada no an~o tle 18-1 , 
oal~mma qut~ partto da ramos~& pollhca Carbonl, 
Er!l•gmdu, Gllllluho.,_ que erão os tres 11geutes · 
pn11clpaed du1:1t1a puh~icu .: basta . o nome dflSSPs 
tt'tJS ageuttJs pllra .beut onracterisal-a. Ha no R in 
d1J .Jilneiro, · St·. pret~ldente, pessous tJUe sabem 
mutto btttn fJUl'\lll foi o . autor dest!:l attentado. 
(Muitos . apoiados.) · . · ·. . . · . . 

O Sa. MARINHO :-No mesmo artno mo!'lt.rou·su• 
me .a pessoa. · 

Q Sn. jOS!ti' ~& Assu~ !""-Eu n~o ~ária capaz de 
scmelhaute acçao, que )Ulgavn mdtgnn da mim 
e verdadeiramHuto · iufame; · (Apoia::ios.) · · 

. .. O Sa. FEaNA.Nnn:s OuAvF.s : ..... Eu niio .pronuuoiei 
. o seu nC'Ine. . . . · · . 

O Si!. J.LIB.Il:' rilil, Ass1s :- O nobre clt>putatio di7. 
. que · nao . pronunciou o meu nome. Q,,mo o nobt·e 
depu~11du com al~uma · ruzào il'tltou-8\l com o que 

· ou dt&Btl~ purql1e del om bt\lda certa ( nilo ba 
cousa ptnor do 4ue dat· e111 baltin oertn) ( ,·isa· . 
das), e como tambem so possa tHttomt..r dt) mou 
silencio a cot1fissilo desse utttin~ado1 davo dtllllllrar 

ue o ue eu unloamnnta tlz Cllll 1841, i\oom a· 

· ascola .de. medicina, toi. dar · .um-BRAvo..,..ao .Sr. 
deputado T. B. Ottqni, em uma oçoasião em que 

· ne.sLa casa pronnuctoll um dos mais eloquentes 
discursos que nessa época furão proferidos. En
tendo qua commetti . uma falta contra o regimento 
dll . camttra, uma falta que · .merece ser relevada, 
·porque estava no verdor. dos annos; . mas, entre 
dar um-.bravo-o u atirar . cont um a moeda de 
.cobre . na camara, ha muita differênça. (Muitog 

. apoiados.) .· . · · ·· . 
.E!mquanto ao outro aparte do . nobre deputadO 

· do-deput~do . de enco.mmenda-eti tambem não 
ouvi • . tiimplesmeute i.LirtJi ao nobre deputado que 
eu uie julgo. netHa. casa com tanto diréiLo, quanto 
tem qualquer dos outros Sra. deputados (apoiados 
geraes) ; que não cummetti acção mdigna ou baixa 

· para adquirir este lugar. (Apoiados ge.raes.) Alguns · 
antigos mt us entauderão, reconheço que entenderão · 

. mal (não apoiados), que eu podia prestar serviços 
ao pnlz sendo colloe>~do nt!sta tribuna (apoiados); 
porém, Sr. deputado, permítta que lhe diga que 
estou muito satisfeito com a certeza de qua bre-

- Art. 196. Quando a gum cpu a o a ur sem 
te1· obtido llouhc;a, .o pa·esidente o advertirt& com 
8 · pulavra- ordem; ...;;.se sendo advedido.segunda 
:-vez, rulo obedecer, o presldi'lnte o niundnrá rlltiral' 
cotn accórdo da camara. ~Art. · 198 • . Só para. 
.reclamar a ·. éxecuoilo · do artigo expre11so do regi· 
ment~ , se podara lntel'roUtpor · quem . estivtlr 
fall!mdo: o qlie àé fiirá uiZllill!O.- ordem. . . 

O Sr. Go:nu:;• elos S.1ntos rosa tatnbent ao 
. Sr. · presidentE! qua fi1ça cumpdt· .exlu:tllutunte o 
ro~iuteloto. · Jà que ·teul.lo · IL pulavra, diz o orador, 
USard dclh~ pura LlBtii)VIIrar O seRutnt~: dollutlnllll 
paltw1•a de honru de que niiu foi o 8r. José do 
Assia · quem atirou con1 uuul nwedu de cobre ua 
olltnnra. (Apoi<5dos.) Eti eunheQo •llltllll fez 
estll insulto A oau~~tra, e muitas p tHJI:IOds no · ll.iu 

· de Janeiro tautbtlm . o . ctmhec~UI. (Apoiados.) 
O S&. PRESIDENTE observa que o 8r. Jusé de . 

Ass1s e~tava · uo S•.IU d .ireit.o quando reclamava. 
c01itra um apat·te 4ue por t!lltl não tinha sido ouvido . 
(a·~oiaclo$) ; tnlLH desue quo tJllàe nobre députado 

· pl'triotpiou · 11 t·uspouder a essa apal'te, pedio:lhe 
ti ue sa · roser\Tuss.t~ pnt·a oceusião · opportunn; mas 
isto não foi aoetto uem pelo nobre deputalio, 
uom pela cnmura. Segundo o regimento, nào se 
p6dll interromptlr . u quom estiver fallando; ntas 
é p1·utiou ctmkt~&llte do p~rlameuto parmittir. os 
aptutas, c quo S. Ex.. tluo . 116de vt~dnr. 

MutTOK l:h:NtHlBEtl:..:. Ordetn do dia, ordem do · 
dl1a. 
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.· · elle foi i>ummamente injusto quando c~nsurando 

o procedimento do uobré deputado pel~ Cnar~, 
que d.t~u uma ~caepos_ta a spurtes qu~ uao forao 
por elle ouvidos, ~ao carumre com a. m~sma 
força aquelle que haVlf:' dado us~es upadea ~ndtgnos 
dl\ .casa. O Sr. AssiS quando . ort\Va nao pó~e 
dar resposta ~ategotica a_ esses · ap~rtes, .e nao 
lhe cabendo a .pala\lr~.L lao cedo, .nao qUlZ que 
taes apartes ficassem sem res~osta po1· . tanto 
tempo. So .o Sr. José de As~ts se desvtou do 
regimen~o, .deve ist? ser tolerado .até certo pont?, 
porque t111ha neces,;tdade de repelhr uma calumn1a 
que lhe fóra ·dirigida. O nobre deputado o !:)r. 
José de Assi& aiuda deve ser mai~ tolerado na 
resposta que deu quanto o Sr. Pddru Chave~ se 
tornou mais actimonioso, porque,lúagu de explicar 
esse:; apartes, rGpellio·O:! ·e dis::~e · que estava 
prompto a dal-os em termos m~ü8 explicitas. 

O Stt. FERNANDES Cn.&.vx.s: ~E btli de fazel·o, 
e o Sr, tambem ha de lev~tr. li sua dóse. 

MUITOs SEl.'HIOkE~ : - Ordem do dia, ordem do 

O Sa. FERNANDEs CHAVES : -Peço a palavra 
pela ordeu). 

MUITOs SKNHorucs:- Ordt:lm do dia, ordem do 
di~- . 

O Sa. PJ.tEinDÊNT.m: -1'endo dado a todos a 
palavra pela. orde111, n:io n posso· racusilr ao nobre 
doput.ado. (ApoiadO.'>'.) 

. · O · Sr. · J:•'e:r•nand.oa Oba "V e• diz que a 
camura tem praaenci11dO 11 maneira por que elle 
tem sido yggredido, ni\o só pelo .Sr. deputado 
pelo C"arâ, como pelos aeus uuxiliares .. '(Apoia· 
dos.) 

. 0 SR. JOB!l.' DE Ails~s da .UIJl aparte. .. . . .. 
O Sa. F.~taNA.ND.Ks 0HAV.I:i8:- Se o nobJ'9 depu

tado. der algum aparte · que. eu ouça; não deixarei 
de re~:~porider, 1:! recoubece•·â 9uu tenbo coragem 

· piU'a dar uparLes .em voz ba1xa, como em voz 
a\ta. 

O Sn. Josx' DE Ass:XiJ : - ·renl coràgem pata 
tudo. · 

~ . 
para sustent~;~r meu~ direitos, mas IJiio plmt vir 
pratiour 1\cçõus iudigrHHI. . . . . 

O Sr. depubdo .tratiltidtl do · princijlio da in to· 
h.Jruncia, dJt~su ~ue tiuha havidó pl'usiduule quu 
lllMidllru preuJt!t... · 

O Stt , Jo~u{ o~ Atuns:- rttllirUtt\r. 
. . .. 

em lt~i!! por tet' opiniõetJ dift'ul'entl)ti dtt.a QUf:l ttnha 
o pra~ldtitJte. Estu b&ob~tret não fo1 preso por 
ter opiniõt~tl dltlaretlltiS dnt~ do presider1ta, foi 
prfJso por actos o.ie iusolencla q'.le pruticuu pan1 
com o prt:J~:~identu, e pelu ht)CllBilidaue que llavill 
d+~ manter . a oruulu tlu provl11cia da Ptlrahyba, 
que e~tnva compltltalnents anarchi:sada. · 
. O Sa. OoJt:LliO BAt:Tos:- E' •> que s e nt~ga. · 

O Sa. F. ÜHAY.bls:-~~nca declinei, nem declino 
de qualqut~r reNponsabdrdaJe que dJsto me pro· 
venha, e os Srt:1 .. dtij>ut!ldbs que me accusão 
chamem·m~ aos tl'iburu~es, e eu me aujeitarai i\a 
cous~:~qul;lucias. (Muitos apoiados.) No apttrts que 
dei .não citai o 11omtJ do Sr. d '! ut•\do; o Sr. 
d~putado é que tomou para si a carapu~lil; tal vt~z 
que p~ra isto tivel:lse algum motivo em sua con· 
ilciehcia~ 

o Sn. Joal1: Du Asi!Is da um t~parte . 
OSR. F. ÜHAY!l:sdeclamque oSr. Joséde Ast1i1:1 

Mas_Oih;llilhll.l:l aindu hontem lhe di~l:ltl que sa fo~:~se 
pre<'IHO u:ffirmnria ustu fucto. 

. UÃI SH. u . 

MuiTIJs S.ENHuREs: - Ordem do dia, · ordem do 
dia. 

Uau Voz':-Cumpra·se o rcgiméuto. 
O :;a. F. CHAV&s perguntR por que o Sr. 

Parantluy que cent~urou o tir. ]'erraz, porque não·· 
ce.n~Jurou igtl.àlmente · a . um Sr. deputado por 
Petoambuco que ha dias insllltou a um deput~t<lo, 
dizondo q~e era .tun desaforo o que elle tinha 
dito. I Apoiados.) . O · orador diz que se fosse a 
rei't~rir·se . á. conductl\ do Sr. José de Assiti, lem
brar~lh~:~·hia. óc. in~ultos que forao por elle diri· · 
gídos dirt~ctantente ao· nobre deputado pela Bahia 
() . ~r. ·rosta. por ocoasiiio do juramento de s. 
li. o Imperador nti assewbléa geral em li)40 •. 

O Slt. TosTA~...,...Apoiado. · 
O Si\. F. CnAvK,;:-oPor conséquenciu a COild\J,cta 

do ~r. deputado não é tào limpa..... (G-t-anàe 
susurro.) · · · • 

O SR. Jost DE Assis:- Nàó tenho wacula na 
mínhü vida. . · · · 

ENHORK~: - Ordem do dia, ordem do 

O sr. Mendes da Ounb.â:- O nobre. 
deputado que acaba de seutar·se disse que .· um 
deplltado · por Pernambuuo dirigio insultos a uni 
outro deputa..to pel"' Bahia quando fallava a 
respaito dB Uma aoq1\itação propost~. E' vérdalié 
que p~oferi a palavra- desatoro1-mall para bem 
claatJilicar o mt~u procedimento, e o. do. nubre 
deputado tl&~a · precls~> · ent1·ar no exame e na 
apr~ciHçào dod factos. .O nobru depultldo disse . 
mu1to .claraménte nestll casa quo os depuLados de 
Pei·~o.mbl.lco . pareciao antes repres_eut~nLu~. de um 

· part1do do qu~:~ rllpreseutlln\es 11a tttlçao: · IHto é o 
ma.is deshouroi10 qu~ st~ tJÓdtl imaginar. Não ha . 
ex.u1nplo de uu1a iujurlà. desta .. ordem. (Apu\aàos.) 
O t•r~tdor ftJz algurua~ rttl~xões, e conclue afiir
mnndo que ü. lllllntHra pvr que se expriwiiJ DllO 
igua11l A injuria que foi proferida. 

ORDEM DO DIA 

Ooiltinuação l!a discussão do voto de graças 
com as etnendad do Sr. Mar: 

O Sa. Piut!lliH~Nr~ diz quo3 o Sr~ · àeputadu 
Obast1auo . . Ottoui ua ultiUlü. s~ssllo pàdh·a liouuçü. 
pu1'EI. cuutiuliü.t' hoje o lii!U dit~curi><~, o q11u Laudo 
um Jutts eesóÕtls anter&urus ft~lto. · · UJesmu rul,lU~
rtwente &\. caullll'ü a rospult.o de .ou:rlltt tirtt., mlo 
podiu rt~cut~ur a apnJbtJUtar u~te !,·,jo A Cl4uuu·a ; 
tiULretliiUt01 OOinO t+!Conbuc~ 08 ÍllCvliVI!Uitmt~a que 
l't~SUltitO Ü ' · . . ' 

t.iuuo o ~~~u dit~cul'tlo ua 11esal\o ~eguiute, llecltira 
qut1 d'vra em t!iaulu nt\o. til! oucal'l'ega dtl l'tlquerJ. • 

. meiltoy YtlUldht.~utes. 

o Sl•, Cb.rtstiu.n t» Ot.tont (pe~la ordem) diz 
quó t.lllllt\ ülguma uecl!l:lttidde de Cúnclutr o âeu .\i ia
curtiu ; lJlatl· julg311uu ntuito judiciOlllltl llB tlbl!er· 
Vllc,;Õeti t~1tlh1 .pttiO Sr. pi'otiidante, e toudo <ia 
Vutur (;untm a conctlst~ào de igual fuVOl' a 6llguna 
Sra. daputat.io~:~ 1 por esteti mutivos desi!jLU · do Bi$U 
ruqueri·Uitlutu, considonwdo .qutl eal.le·lhu 11indu a 
p!ililVi:'ü lHISta UlSCUSsào, e tel'à eutàO OVPlll'tUIIi• 
dade \ 'Bt' U dar muior deseovolvimentouo discurso 
que fez. · 

O Sr. J os.O :Pedro .l>hUI do O~rvu.tb.o 
(mini$tr·<J. '!a f(t.:tinda):-~r. ·presidente; o~rigado 
pt!la postçao que. ocdupo, não poaso dtHXal' de 
towtLr pai'te na dtacusslio do voto dl:l graças, e 

· não é l:iatn algum éonstrangimento que o faço, 
porque tenho de st~parar-me da opiuhlo d.os illutltt·es 
àtJputados nutortll:l tio projeato em disous~:~do. co1n 
útl qu11as lll:lmpre estive llgudo ne~ta oa1:111. etil todas 
us ijt!l:lllÕt!.!! . da l~:~gi11laturu procedenttl, o ainda 
nesta SUI:ltlão aM o ,ctil;l em qun lll~ l'tltirtli ueota . . . ~ 
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quando fui . nomeado para tomar ~arte em seus 
conselhos, eu .· não dou menor .· tmportancia á 
confiaooa. que deve me~ecer. o governo de am~os 
os ·ramos ·do poder legtslatr~o, ·para que .. asstm 
possa fazPr a felicidade do paiz: Esforçar-me-hei 
portanto ~· ·rn solicitar da camara o seu apoio, 
para que u.lindo o. sua confiança á confiança. que 
nós recebemos quando fomos chamados. para. ~s 
conselhos da corôa, possamos promover a feltcl-
dade dO paiz. . · . . ·. 

Desde que appareceu na casa o voto de graça~, 
tanto eu como os meus illustres culleg:ls do mt

. nisterio reconhecemos que elle continha um voto 
. de desapp1·ovaçiio ou da política ou das pessoas 
dos ministros. Não . se póde dizer que era o~cu!ta 
a manifestação desse sen·timento. da c~mmtssao, 
por isso que os períodos que Já f~rao notados 
pelo nobre presldente do conselho, mut clara11~en~e 
manifP-Stárào a desconfiança. em que a commts:~aoJ 
e8tavl\ pata com o ministerio. Aguardavanl«;~s, 
Sr. presidente, a discussão nü .. t~ casa para ouvtr
mos da boca de carta um dos 11lustres membros 

o . - . • • -
a esses periodos que o ministerlo havia considerado 
como contendo a desconfiança contra elle. A camara 
ou vi o na prin,eira sessão em que se .tratou do .voto 
de graças, o illustt·e relator da com.missiio. ·Esse 
nobre deputado; C11meçando o seu d1sr.urso, como 
se protltinciou? Disse. que não era um voto _de 
censul'll.; mas tRmbem uíio era um voio .!}e adhesao, 
qUé era um voto de desconfiança . . Eu ace~to a 
doclaraçü.o do nobre relnt•'r da commissào, . mas 
devo dber que dou tanta importancia 1\ cen~ura 
ae fosse n1a18 clara, como à desconll.ança .atnda 
que· mais disfarç1tda pareça. 
· Sr. presidente, como .eu disBe no principio .do . 
meu discui·8o, Q governo precisa do apoio do corpo 
legislativo para p(ider marchar. '. e promover .. a fali .-

. cidada. do p11.iz. :Nesta parte esta de acoordo com 
a minha opinião a nobre oommill8ào quando na 
resposta l\ f11lla do throno1 assim se exprime. (L4.) 

Se pois e oeoessaria li. harmonia do. ministerlo 
com oa poderes consutucionaes, ou com os ramos 
do poder 'egls1ativo, jl\ se vê qne nós nii.o ;Po~emoil 
ter esta harmonia naquelle grào que é tndtspau-
savel, .sem que a camara presta ao mini~Lerio um . 

nco .e · aro. derà existir este. a oio 
futico e sincero quando 1\ camara dos Srs. depu
tados diz que desconfia do governo? Eu entendo 
que nê.o; aqui cabe examinar qual é a razão da 
descontlança. Elle nit.o pôde consistir senão ou na 
polltlca que o mlnisterio apregoou que ba do · 
segulr, ou nas pessoas dos ministros. Sü a camara 
do11 Srs .. deputados entende que a politica enun· 
ciadQ pelo minlsterio ·é aquella que ólliiVêUi ao 
patz. en o o eve apolRr ; mas. se asstm pensa, 
e uiio da o 8811 apoio ao ministorio, e. porque 
entende que os minigtros não silo capazes de 
ex.aoutarem essa politioa: em um e ou.tro caso 
deve o minlaterio tirar oa corollatloiJ destas pro-
posições . . · . . · . · . 
. Passando esse nobre deputado a. quem me refiro, 

a. fazer diversas õonsidarãções, disse que o minis· 
terio apresentava uma púUtica 1\UB 11.ão era Cllu8a 
nova no · paiz. Eu,· Sr. presidente, niio hei de 
deaenterrnr o pàssado, ··eu não indagat·ei ;f!B ~em 
havido sempre a politica dá toleranoia e dn JUstiça, 
não tratarei de examinar u dats om que começou 
essa politica, mas dirtJhtuo o ulinistllt'io pl'opondo
se a desempenhai-a, não fez outra cotlSa m11ls do 
quo assignalar a estrada que devia seguit·. ~mbora 
outros ministerios tonhãoseguido a tuesma politicu, 
deve pOr ventttrll sar eila r eprovada sô porque 
o~tros a saguil'ãU? :Eu estou certo do que nenhum· 
dos m~ns nobres collegt\s avregotHl est,ll po,lit~ca 
como co usa nova : se elh~ convéUl a'' pa1z, dtzet ·o 
com franqut~za. · Em materiu de g•werno ot'eio que 
não é possível razer multas innovações i e estou 
mesmo persuadido de qae, embora. se chame uma 

1 a· · 

da justiça-, nem pot isso se pôde dRhl tirar 
argurueo~o P,ara .atacar a politica do gabinete. 
Um mlmsterto dtsse que o seu programma era 
cumprir a c«;~nstituição e as leia ; devla aó por 
este facto detxar de merecer o apolo do corPcO 
legislativo ? Apazar· de oer esta. a.· obrlgaoao ae 
todos os gabinetes,. não se segue daqui que esta 
politica nãs seja bem cabido. .. . . 

Sr. presidente, uesta occâsião devo támbem re· · 
pellir .uma insi~ua9ào que se qulz lanoar sobre 
o gab10~le httnbumdo-lhe. ~ntauçõee de querer 
estJgmat•sar a~ outras admiDtstraçõea. Ntlo, meus . 
senhores, o ministerio não fez outra Qouea IIIIDilO 
definia· a tma política, não quiz dizer que nunoa 
tinha havido no Brazil uma politlca semelhante 
não quiz irrogar injuria âlguma aos gabinetes qu~ 
o precedêrão ~ . ·. . 

Sr presidente, disse ttlinbem o nobre deputado 
q!Ie o gabinete não esLava padameutarmMte orga• 
lílsado: A · uoica resposta que eu poderei dar é 
a segu~nte:--Como m~rnbros do gabinete nós temos 
entendldo que o gabu1ete póde proceder em todos 
· . raça.o · com a ma s per e ta 
unidade, rein.ar a hotnogeneida.de do . pensamento 
e _mutua con~ança, porque se.m estas ccindloões 
nao flrll po.;stvel governar bem o paiz : nóa oom- · 
partilhatnos a responsabilidade iie todos. nó11 
docidimos todas a8 questõtHI em commum, e não 
será e11La uma das condições de ·um gllbluete 
parlameutarnJent.e organisado? .. . 

Jâ .os meus uobres collegas do mlnlaterlo têm 
defioioio a política da. tol~tancili e. dll juaUoa, e a 
camara tt:~rà eomprehendid\1 ben1 o alcance deaaaa 
palavras prof~ridas por esses n.>brea coliegaa que 
me precedêrào: eu . dil'ei ainda multo poucas pa· 
lavras a este reopetto. · · · 

Senhores,· é dever do todo o governo respeitar 
as opiniõ~s iudividuaes, respel,ar os partidos. . 
mlla nem por isto se segue quo niCI polia. ler um 
pont~ .de ~olltioa a tolerancil\ e a jua~loa, · como 
o mtn1st~rw a encara. Em relaolo aoa empre· 
gad~>s extstentes no paiz, o mlnisterló deftne a 
politica da toler•1ncia. e da justlot\ aaaegurando a 

. todos !lll posições que ocoupi\o, uma vsz que 
cu!nprao seus deverés, uma vez que reapeltem aa 
opmtões do governo, embora lndlvldualmellte o"da 
um . deU · . · · · 
daquelles empregadús que têm de executar o pen· 
samento do governo, elle eetl\ lntluuameote coil· 
veucidode ·qu~- é ~ rre-cess:trlo que ellea aoquieêçilo 
comp\eta.meote á poliUca ·· do g..,verno. !:Je por 
ven1ura nas nomeações que o gov11ruo tiver feHo 
ou houver de .r~zar algum ·de seus delegado11 se 
aparta~ da pohtlca que o governo segue, u governo 
saberá fazer sustentar a slià vontade . e a sua 
op mao : mas a . respet o os ou roa emP,regados 
usa.rà de.sto. t '1lert11icia ·que acabo de CiiZtlt'. E' 
1iev.er ds todo o govemo tolel'ar os parLldoa .e 
a imprensa • mas o gt)verno não iie limita ao 
cumprlmenlo dasse seu . dizer i aosegura mesmo 
qua .. nã.o s~ solic.itatá nenh\itua modlda que tenda 
a dmnn111r a hberdade de .Que cada um deve 
gozar, e sssegurn ttue garaiath'â (18 dli•eitos ·de 
todos ; e poí~ quH toca á imprensa, quer UDl só 
limite, quer que se respeite aquelle que a Cllnl'ltl· 
tuioão . do estado declaro.u sagrado e . inviolavel 
(apoiados), quer que se coa·ra o véo sobre a vida 
privada do cidadãos. (Apoiados.) Fóra disto sejt\ 
parmittido a oada u1n expt•imir-se como quizar. 

O g·1Verno entende . que. em. m~teria de eleições 
não deve tor uma 1ngerencta tndlreota; eom(} 
representaoteil de um partido politico, nós havemos 
conservar nussas couvicções; mas não . hi\Ven•oa 
de impór a nossa vontade â força por meio de 
violanclas. . 

Promettemos ainda que o. governo faré. a máia · 
severa eoonoa,ia a respeito da~. rendas do estado . 
A oste rezspelto• tem o gabint~te sldo censurado 
11eota cas!' pela oon_fnmtaçã~> das olfras do oroa· 
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' ' . 
. o .orçamento actu~&l e do anno anterior, ·são ellas . 
. occasionadas por disposições legislativfls que têm 

nugmentado a nossa despeza em relação a .um ou 
outro objecto.; eu as poderia justificar ainda 
pela necessidade de at~ender ao · serviço publico 
neste ou naquelle ramo, ileste ou t111quelte roi· . 
nisterio ; e como vejo. principalmente que é na 
replntiçã.o da guerra onde se faz mais sensível 
.o augmento et1tre o que fora. ped11io e o que se 
pede agora, eu sou obdgado 1\ dizer quo o mi· 
nlaterlo niio P,<id~Jrà talvez disp~:~u:-;ar nó anuo 

' 
a discussão do orçamento ~est!l reparti~ão o 

meu nobrs collega procurará Justlúé!U' C•lda um 
doa augmentos pedidos IH> orçamEillto. l\11\s por 
ora eu me limito a dizer que, so algulua difft:~· 
·ronoa appl\race. entre um e . outro . orçamento, esta 
dltTeronoa não basta para dizer-se qne o governo 
ó a1Hi-eoonornico. ·Em primeiro lugar, cumpro saber 
lO 1\ dOSpl~Zli para que o governo peJe autnriMção 
potlorl\ ser adiada. D18cutamos e~ta mnteriü. O 
fCOVerno se pretltarâ dn melhor vontade, con1 toda 
a boa ró, a esta discussão ; El se por olla se 
convelicer ·.do que grandes córtes podam ser dados 
no orçamento, elle o~ acei:.arâ. 

Sr. presiaaaté, . havia eú dito no principio do 
meu discurso que, ou a camara rejoitnva a poli- ·· 

.•. .• .• -· · - .... - ' . • . ; •• ··· - ... • ' ..... ·'· f . ... 

vil\hiio executar essa política. A canu\•'a uii•J me · 
parece rejeitar a polillca quo o miuist•H~it) npro
góa, e pllra isto basluva attHndtlr . 1\ diRCU>~siio, 
o que l'está pois é que "e tirtlm 0!-1 c••rollarios da 
outra proposição •. Se, lJOis, no. votn de gr,•ças, 
ti\l ql1al foi 11presen~ado pela ilh\strü commissào, 
estÁ. subentendido. quo · n. camnrn nega o sou 
apoio ao governo, que nüo tem nell•l . confiança, a· 
g••verno est~ na rigorosa obri~a·;ào de tirar os 
corollarios dessa déclaraçiio. {Apoiados.) A cRmu1·a 
tem necessidade de pronunciar-se ddinlttvameute, 
tem nécessldada de dizer . ao governo so confia 
helle ou não. (M-uitos apoiados.) O goverm\ . tom 
deveres muito ngurosos a cutnprir, a tião os 
póde cumprir. St111l . saber se conta com o apoio 
do . CC\r o le t~lattvo, e atà que ponto. ll!uitos 
apo'a os . éamara · os rs. opu a os eve 
ser muito explicita a este respélto, porq uo nós 
nos havemos . de resignar âs condições do syatema 
representativo. . 

Agora a·esponderei o um apat-te do noht•l de
putatlo i cadl\ tim dos meus collt~gas conhece bem 
as. suas obrigações e deveres ; nós niiu viemo~ 
aqui dizer ouusas novas, viemos slmpiPsmente 
repetir aquillo que todos sabem, que o ministerio 
conhece suas obrigações, que.· ss ha de. cumprir 
como deve para com o · paiz e para com a 
OOI'Óa. . 

O SR. LoPES NETTo:-E a ct\mara:tnmbem. 
O Sa. MINI!!TRO DA FAZENDA: '-'l'iio . c11do a!:ltou 

eu qua a Cllmartt ha de curupl'ir os seus deveres, 

ade, pedindo mui t!Dcarecidamente l\ camara que 
sé . declare. . 

Outro nobre deputado que tomou a palav1·n. 
para .sustentar o voto da ~raçns porgunt\IU ql1al 
en o J.mrtldn do governo. Sunbortls, o nosso par~ 
tido está detinido ua. fullt\ do thnmo, está conhe
e1dl> pt!los proeedéntes tle caua um .dos metnbrus 
que oomp,oom o ll'llnisterio, e desde que nós as~e
surlmos--4-õaea···ql\e temos bomogeuaidade de 

... ' 

pensamentoh que ternos unidade de acção, niio 
. SElndo nós . om~ns que pela primeira vez appa. 
reoetn perante o paiz, já. se p6de ~uppôr qufll ~· 
o partido que nós segtumos, e nao ·o havemos 
de abandonar em nenbu.ma . circll~stancia Mas 

desconfiava de nós por causa do 
ao governo. um lado da cosa. 

• que 
apoio que presta 

Eu não se i, Sr. presidEJnte, com que ·a oi o 
t on a o governo nes casa, so a vo aoao o il e 
mostrar : mas venha do onde vier o apolo, con
corra quem cunc•)rrer pa!a dar esse apoio, eu 
entendo quo o governo nao póde ser acctisado de 
tro.uir suas cotwicçüas só porque um. úll outro 
membro, uma ou outra h·a.cciio da. .camatll se una 

· para. lhe presta•· ~ · ~ou ~poio, · uma · veil que não 
se prov~ que o ~~~~~~t~no rer.ebe este apoio, fal· 
tando a seus pruaCtpios, ou comprornettendo-se 

. com .quaesq~er c.:>ncliçõ~;~~ pa~a receber este llpolo. 
(Mttttos apatados.)Sa o apmo nascér da l11telli· 
g~nCin, da convil!ção cio q11alquer dos mllmbros 

. . . ·- ·-
I 

d<! pai.z exigeu~ que se tle aptJio a este rninisteriu, 
n~iJ pode ser. •;-to ubjt~cto de descoafiailÇa, porcltle 
llllO fomos ~olrctlar. voto-i d6ste ou daquelle (muitos 
apoiados): scmtio ossea votos dadns espontailé&· 
mettLo, não póde isto de maileira alguma ser 
objucto da dosconfiança. · 

O Sn. GoNÇALVES MARTtNs:-Não no.s vendemos. 
(Apoiados.) · 

o SR. MlNIS'rRO DA li'AZENDA:.:...Eu estou tito 
certo . que nenhum dos Srs.. deputlldos sarA 
capaz d~ vt~nder o SHU voto, assill'l como estou 
ce~to que o gnverno !liin os comprarà por rna
nt~ll'~ nenhuina (mmtos apoiados) ; accrascento 
aindll, que estou intitnamllnte c,,nvullcid(\ de que 
cada um .dos nobres d~ utados ue tle assentão 
nes a casa .em princ1pios e a etn mu. to . em suas . . 

' óbrigações: t.êrn illdependenc.ia da c~racter i e 89 
hulivEJsso um govt~rno que so avilhsse com esto 
11u. aquolle; soda repollidiJ i isto . que (l.lgo a res· 

. pHito de un~. digo . a respeito de todos, porque 
n ••ó ha Uln só. deputado do quom eu não· faça o 
lllais alto concoilo. Se pois é a inMrteza da 
politicl\ qllo o gahin1ite . tem da seguir que f11z 
ho-ital' n ilobro ·ieputado em dRr o seu -vot\1, elie 
d11Solt1 já Rll póde decidir ; ag.,ra1 !!e o noLra de· 
puhdu entende · ·que-- o - -n\lnistiJrio - uão · plúlerâ-·-· 
desempenln~r I!SSa politica, quo não serâ fl•ll 1\ .· 
sua pr<~tnesstt, tem o dh·elto do votar como e11.· 
t.ender. 

~r. presidente, devo uind!l uma explicação ao 
nol~re dep1:1tadu ; mas ante!' a~radecer·!hé·boi 

que tl'ato\1 a ü1lm e a meu 11obre Mllega que 
ultlmamento Ellltrou. para o ministerio. Duvu tli~ér 
ao nobre depl!tRdu que alie fez juRtiça ao~ nos~ol:l 
sentimentos quando di~He · que rií\o tiniu\ sido 
certauii.JIHB o Hnwr d11s pa~bs que nos levàta a 
compl~tur o . mints~Hr•o (mttitos apoiados); ma,s 
h a 11a sua t!XP' ostn\o um juizo que eu julRo dever, 
ui\o digo corrigir, Ullll!l .explicnr em relação a mim 
e .ao il\eU nobre collega. Não sei se o ministerio 
estavn ou não mo1·lbundo, quando ell e o meu 
nobre collegn d1\ marinha fomos chamados para 

I> ' . • 
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bons desejos de · bem servir ao paiz, mas acLual. A ca~ara sabe multo bem qu~ quando' 
tambem llOrn a acquiescericla de seus amigos tem de apresentar a resposta ao. diséurso da corôa 
politicos; é necessnrlo que · .saiba cotn que apolo eU~ .. rafere-se . positivame.nte . ao ministilrio que 
elle pode contar .1ió corpo IP.,s:islatl vo; se _POis ex1ste. uando esta respostá é apresentada. Eu 

. . .. · - . , · · . . . ito, 
terio, · niio foi isto devido a oul.ras .causas: nem porque a mluhà mamaria não é fiel; .mas re~ 
eu nem o meu nobre collega temos a . vil pre- .cordo-me . de que na . sessão de 1848, havendo · 
slimpção · de suppór que aramos capazes de sifto sübstituidl' . o gabinete de. 28 da Março de 

--'--ftSe()fflr · eom a . 11essa presença . no mtfti. · · . O Ele . Janeiro de · 1848, a re~posta 
gabinete que estava moribundo. · ·. . á falla do throno foi · redigida em relação ao 
. Sr .. presidente, devo a_lnda fazer algumas ob· riiinisterio que existia, e não om relaçiio ao 

. servaçoes a respeito. do discurso .do illustre depu· · rninistedo anterior; talvez esteja angariado, mas 
. tado que fallou ultlmatnflnte 1111. sessão · de creio que não . Tem sido sempre int~lligencia da 
sabbado, As nossas relações de amizade, a nossa cam ara que o voto de graças tem relação com a 
cobArericia de opiniõ~s em qUEisl todo•s os ·puntos. pol1tica. q 16 está dominandl..l no paiz; e não .com 
.Faz com quo a minha posiçâo se.ia mais difllc:ulto:3a aqufllltl. qttll llC'Ibc;>ll, e nem podia. deíur de se,r asshn, 
do que aeriu se .eu tivessa de responder a porque bavtlmto Ulnll murlança do gabinete, eu 
outm pessoa que . não estivesse em identiea~ não sei o que significa h· dizer á. camara ·que não 
circumstanclas. Eú não posso admiltir a dis- approva a politiéa c1ue desappareceu ; o que se 
Uncçào. que o nobre deputado (ez •mtre as dnas flllnr saber é so o ministerio tem ou não a con-

. · ó abinete. Oom artilho com os mt~u~ · fian a da camaru. Assim eu entendo ue embora 
illu,:tres coliegas do 01inistorio toda a re$,,onsabi- algum doi! i lu~tros membros da commist~ão não 
lidâde de seus actos, acredito UlO!HllO que n quizesile reCel'ir-se ospeciahnent!l a<> mlnisterio tal 
ptilitica actuQ.lmente seguida é aquollll que havia qtial ~~~ acha orgau[t~ado, .o effeilo moral da ap- . 
sido seguida até o presente, o se algum acto da provuçao de:;to vot(l de graças, á dllclat·ar peranta 
administração pôde ter . merecido ,os reparos de o paiz que o minlstel'io não merece a confiançâ dà 
um ou outro .· membro da casa, tato, meus se· camara, e ó nest.e !iuntido qile eu encararei a sua 
nhores, lia. de acon.tecer sempre, por mais homo- ·votaçi\o. . . . ' . 
ge'leos; pnr ·mais uni~onó~ . que sejào os luiuistros . Terei ainda de dizor poucas palavras a respeito 
em suas opiniões, . porque ninguem póde responder . de ·· ob3ervnçõa:J lmportantisslmas qtie no . sé.ü 
pelo futuro de .um ou outro empregado que nomõa. disour_so fez o nobre deputado ~obre o · regula· . 
O que resta é mostrar quE~ o gabinete niio suMteuta monto da presidencl'a · do conselho de ministros. 
as opltliões que imunciou ·perante o corpo legisla: Eu entendo que, · sendo estQ instltuiQào inteira· 
tivo, que não sustenta a politicâ q ·ue diz ·ser sua, mente nova · tio paiz, talvez niio éonveuhl desde 
que . alia varia )lesta ou · DliQUella · provinciu, . já est:.1belecer regras ínvariaveis, poque b:1vendo 
porque, ae o governo se cornpenetrnr de que a sua aceorlio entre os membros do ministerio para se 
politica não é seguida por seus agentes. elle . . sujeitare~. ás condições do ~overno assim esta· 

--- -+t..,ratat · · . · , -satisfeita a -Pt'tmeiril ··. neees&idatttlee.· •• ·-"----
a parte; ·· · Ora, é um fnoto, e eu já di!!Sfl OQ principio do 

· Eu não posso ndmJttit dlstincçi'io Antre as duas meu discurso; e ainda deeh1ro que cada um de 
épocas ; . entendo que o ministerio á o mesmo, nós comp1u~illla a ·responsabilidade de tol}us ·os · 
que elle deve merecer o apoio do corpo legislativo, aotos da seus co\legs.s, pôrqüe todos elles são 

· e tanto mais penso assim quanto vujo que o decididos em consellio de ministros; a primeira 
pensamento qno presidio este mlnisterlo é um . vanbgem da prosidenciá do gabinete existe pela 
pensamento . qno tuve coustantemento o llpoio unidade de . pensamentos, . pela unidade de. exe· 

. desta on.sa. (Apoiados.) Nem se objecta com uma. cução. · . · ·· · . 
ou outra proposição que no nalor da <iiscussiio S•)bre a intulligenoia do acto addlolonal o minis~ · 

' for en.unctnua fiel o-.:_ riõb~·e -:-p:rtisideriTe --do -·-cmisulno:-· --teri.u-il3m· direi ta-de-ser -1 u l~do-pelos-· preceden ~es · 
Esse t.llustre ctdad11o uno dt;;se, nem ara CRpaz de dos . s&us membros. Nos ttvemos uma pollttca 
di.Zel' que ello l'etrilgrudaria dos principios que ·muito definida nesta cnsa quando se trlltou da 
bt\vla enltnoiado o sm~tontt\do ueatn casa. Mor· interpretaotio do acto addlcloaal ; nós temos as~ 
tlftcar ·as opiniões a respeito ue umtl. ou outra tndo nà oasl\ quando se tem tratado de alg111:nas 
olrcumstancra em relação lio . governo do palz, lois . telativc\!i a . netos leglslativos provlnoiaes. 
i · ·Portanto a o imão ue . temos sustentado nesta 
tados que sübl\ t\ admirustração, pMe-se vêr casa . ó a quo havemos . e ~us en ar na a m n s-
obrigiLdo Pula força das circtunstantlins 11 éncarar traçiio; mas não se Stlgue daqui que nós nos 
os negóoios por uma maneira ditfercmte u11quella proponhamos a faíiar desde já todas as alterações 
que encarava antf.lS, a n1oi.litlcnr uma ou outra · quo então julgt\tt\mos convenientes: porque · é 
opinl~o; mas aquillo que se chama pensamento oam sabido que aquelles actos ooutra os quaes 
polltico~ e.u acredito qtae seriR uma. injustllin. . nos pronunciamos dovem set· reformados devagar, 

· suppdr que o . nobre . ministro do imperio seda . · com rneditnQà:o. Todas aquellns medidas Q,U& se. 
capaz de . abaudoutu- aquellt~ . que alie tinha no julgarem convenientes pnra.garantlr . as prov1nclas 
gabinete de 2 do . Fevereiro de 1844. . · os . dit•eitos que . lhos forão ooncedidos p13lo aoto 

. O nobre deputado . que fullou ~m ultimo lugar nddicionn.l hão de ach11r o nosso apoio. . 
. dtsse que quando . elle àsslgnou o voto do graças, A'oerca tto conselho de ef:ltado, o govel.'no obser· . 

o gabinete · não estava ainda . cotlipleto; e que vando que no decurso de alguns annos d~sde 
era em relaçn o Ra n co npos o como es ava · , 
que o voto tinha sldo. apresentado, e quo niio ob· runtcls minister.loa que so têm. suooedldo não têm 
atante esta complemento, entendilt·a niio dever julgado uma mJoesstdade, para pode reli} marchar, 
ro~irar . a sua aestgnatura ao voto de graças. a· m\H.lllllQI\ do pessoal de~se conselho: o mlnls-
Nmgtté . · · · . azões mui fortuiil o ohrlgü.em--&--:---
pt•octldimentodo nobre deputado; nlnguem cunhece umdat de opinião, acompanhará os · minlster1oa 
melhor do que eu a franquezt\ do suas oplniõe~; que Q precedôriio. , . . .• . 
mas não creio que seja igualmetite esta a opinião Sobro reforma ele1toral; o que disso o nobre 
dos il\ustres membros da oommissão, porque 0 presidente do conselho me par~c~ . bllstante. para 
nobre rolntor d11 cotnmissiio . qu1u1do pr.munêiou a onmara poder snber qual é o JUIZo qüe o tnlnlà· 
o seu dlsourso mostrou multo ola'l'nmente que a te rio fôrma a respeito desta . necessidade, q úal é 
su•\ . desconfianQa a respeito .do ~abiuete .existia o camlnho que terá de aegulr, · e por t~so nada 
do ,mesmo modo. SàJa · c(lruo f6r, E!U quero di roi a éste 1·espeito. · · · · 
cotunderar o 'Voto de graoas em seu atreito Sr. presidente, · tendo enu.noiado ta.nto quQntQ 
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. me era posltivel qual o modo por q~e . o gabinete 

actual pretende dirigir os negooios do paiz, como ' 
elle encara a polltica ·onunolada na rana do throno, 
como 1\ prP.tendo executar, tendo declarado que 

· · · c ~m 

um voto de desconfiança, eu devo necessariamente 
concluir tlU& o mais4"9zoàvel é a emenda que 
rol aprese'ntada · péló nobre deputado pela pro~ 

· · · ás Gt>râeli or ue com uanto nãt• 
· se pronuncio _em vótó plena odhesã()· comtudo, não 
se manifesta deacontlançl\. Nós não pedimos que 
desde já dàelàreis qué merecemos toda a vossa 
confiança, ~celtamos ' quê espereis pelos nossos 
Retos, dosejl\moa que iiiio mãniresteis uma descon· 

.. fiança que parece quo niio d_evemos merecer por 
nossos actoR. · 

U111 SR. DEPUTADO :-:-0 nobre tilinistro da justiça 
não quer isto. · . . · · 

O Sa. MINisTRO DA FAiENDA.:-0 nobre ministro 
da justiça, parece quo não discorda do meu pau-
. . . . . 
peço • . Não ·nos deis um voto de plana confiança: a 
confiança por mais plena que seja, está subordinada 
a .que, se nossos actos · niio cor-responderem a 

. essa confiança, vós terei~ o direito de a retlrar . . 
(Muitos apoiados.) . Dat•nos o vosso voto para 
podermos marchar e fazer a felicidade dó paiz. 
Se nós não ·formos dignos . deU e, nos suje\taremos 

. l\s consequencias da nossa declaração. (<tpoicados, · 
muito bem.} · · · 

O sr. SaUe• 'X"orre•·I;;Ioxn.em:-Senho• 
res, o ob]e!lto que · dé preferencia tem sido dis• 

· c.utldo no · projecto de rbaposta ao <liscurso da 
· ·. corOa, envolva . em si . não só· o julgamento da . 

politica por. que devem ser dirigidos na aotualidade . 
os. DQgocios publicas, como ainda o futuro destino . . . . ' . . ; .. ... . . ' :.. . . ' · . 

puiz. Na presellça de questões tiio Rrave~ e tiio 
dignas da alta solemnldade e impotLilncu\ com 
que a eamara as encarou, ·entendi que era do 
méu dever pat.entea.r os mo~ivos do .vot<) que tenho 
de dar, embora haja sido prevenido algumas vezes 
polos Ulustres oradores que me precederi\o. . ·. 

Qual é; senbore9, a pt>litlca . da nova adminis
tração a ·· quem hoje devemos no voto <te graças 

.. :- - promettér- -ou- denegar-nossa-cotlftll'&rça- 8 -õõSâa 
. cooperação t · A nobre commissiio, segundo as 

· explicações contld8!1 no discurso do seu · digno 
relator, achou.·ss ·perplexa · na apreoiaoão final 
dessa . pollttoa ; suspeitou-a de maos . desigtiioa; 
mas sem eondemnal-a formalmente, escolheu urr.a · 
posição ~quidlstan~e da conflan~a e da · abs~luta 

fosse mais explicito, ma s positivo em um aasumpto 
em que nlo ha. lugar para o termo médio; em um 
assumpto em que a nossa mesma prof11nda leal· 

· dade para com s corOa impõe· nos como o prltnelro 
dos deveres a patentear-lho a verdade com a mais 
perfeita franqueza. (Apoiados.) · · . · 

Eu vou tambem pela mlnhR vez investigar o 
pensamento dessa politlca, estudar as Emas con
soquencias praticas 8 comparai-as, não. com os 
interesses dos partidos que podem ser diversa
mente eillendidos, mas oqm .os princlplos menos 
~ontestaveis e varlayeis dos governos reprosen-

v.asto plano de polltica Inventado pelo Sr. pre
stdente do conse\ho ia substituir fundamental· . 
mente a _ordem de cousas, que ex_lste desde 2 de .. 
Fevereiro de 1844. Annunclava·Re · com certa rro · · · 

· que o nobre presid~nte do conselho nos . seus 
. c~lculo!l os mais s~bios sobre o f.uturo previa que · · 
nao teria o assent1mento da ma10rh da camara 
electiva e · ue como homem de estadü tão fi 
quanto cauteloso já .tomava as necessarias me· 
dldas para uma dissolução. Ao passo que f~zia~se 
uorrer a noticia deste phmo mysLerioso, na folhas 
da oppoillçiio melhor iniciadas, a qus até alli 
haviào amargurado de ultragas e cálum11ias o 
nobre visconde ~ entoaviio-lha · agora os. ·mllis 
empbatlcos louvores . Por outro lado, r.lestltu.ições 
e nomeaçõe~ de um caracter reaceionario, qaasi 
todas ·. suocedião-Re . Uml\ ás outras no n1eio dos 
applausoq e felicitações do ·partido da minoria • 
(Apoiados.) 

· A população, porém, que deseja 
o a es a 1 a e, · e recua tan o eseon e. 

cido,. aguardava com anciedade e cheia d'o appre
hllnsões o · apparecimento do grande plaao que 
!lSSim se annunciava debaixo dos tristes auspiclos 

·. de uma - l~ta com o parltlmento, e · das . terriveia ·· 
contingeuclas de uma dlasoluçi\o. . . · 

At.ooNs SENHOREs:-Mu.lto bém ; m\\Uo bem. 
O .Sa. SALLKB : To~un:s·H<>MitM :-Esta pollttoa 

desconhecida deVta ser alguma bem . nova, bem .. · 
extraordtnarla I Não é isto Rsshn 'I A falla com 

.que a corOa abria a presente sessão . do corpo .. 
legislativo, tinha de not.a revelar. Essá politlca 
chama-se · ahi tole7"a"~ia I Qs factos que jâ as
signalei sobre a tendencia primitiva do gabinete, 

·.podem illuminar-vos · no exame do . -.,;,,r,iadeiro 
. .. . . . .. ' . •WTl\l 

as difterentes hypotbeses, . em que elln pN1sa vur 
ventura ter uma slgoiflcaoão constitu~ionl\_l. · 

A nossà fórma de governo tilo sabinmon-ts com. 
blnada. proclamou. e firmou. dlr&ltos p~~ora. . todo o 
mundo, para as maiorias, como ·para as minorias, 
para o .governo como para a sociedade. Pt1ra a 
maloria, o seu· mais notavel direito, á govE\rnar, 
govot·nar . eJlà só, ·co~sentau~-~
Tegltlnta da opinião preferida pelo pais:, 4lomo a 
expressão oftlclal do verdlldeiro vot.& naolooa.l · 
triuinphan~e no dia da SePltença eleitoral. Para as 
opiniões vencidas, rejelt"das, .e exoluidas . Qon· 
segulntemente de qualq_uer part\oipaçlo direot.a. ·· 

. na dlreooão do destino publico, é tambem um · 
direito não menos importante, .· o de vigiar . e 

n r s svi s da o lniAo domlnad<Jra 
o de ' prott~slar incessantemente contra a inJus toa . 
de sua preterição, e tornar•ae pela sua vez olaioria, 
isto ê. go~erno. · · . . . 

Para· este effoito dlfferentes · meios forilo re • 
.conhecidos e . garantido ~, taes como a llbindadtl 
de imprensa, a da . tribuna, o direi to eleitQral, o 
direito do .petioiio. Serião acaso estas ltberdadf.)s 
o regallas que o gabinete · teve em vistas quando 
revelou-nos que f a ser tolerante ? Quiz elle dize r 
que se propunha a respeitar Qli direitos dao 
minorias? Mas entiio nada haveria nisto de novo 
e eídraordiuarlo; e nem a palAvra toleranoia 
e a eu 1 o a gt , . s · · 

o direito deprohibir. ·E quando se t.rata de llber· · 
· dade.s como essas que enunciei, .· 1\berd~d~s · 
expressamente garllntidas pela lei fundamental do . . " . . 

• vetial·as, para prometter (lue as ha de tolerar ? . 
Não: o respeito e observanciu. d!l taes direitos 
não chama•se tolerancia: chama·se . o c~\npri
mento de um dever rigoroso, tudeclinavel,.. e do 
qual sob pretexto algum não . é licito proaomdlr. 
(N~merosos apoiados . ) Na fórma absoluta i ~onde 
a hber<ialie não é a regra, mas uma excepot~o a.o 
principio df.) governo, . qual ella appatece t~em ser 
reprlmidn, o go\'erno póda alardear da tolel'ancia. 
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e as impregne d~ seu espirito, uma só circule 
uniformemente nas atterias da administração. 
Em frente ~este principio o mlnlsterio arvora 

ser que, s'e a opiniíio que te!l} . por si a pre· 
sumpção legal de ser a do ~a1z .Póde governar, 
é preciso qua a outra em !Jllnona tambe·". go~ 

.t,m olltros termos, que o governo deve Sllr uma 
espeeie de monstro horacia!1o; · u!ll C\lnjutlcto de 
elementos oppostos e inconc1liave1s qt1e o linJJ3~-

. sibllitem de viver e de mover-se, introduzwtlo 
tt confllsão e a discordia em seu _proprio seio. 
Tudo será disparatado, incoherénte, de~connexo, 
anarchico em um . tal governo; . mas au meuos 
serfl.. tolel'ante. Desgraçada tolerancia, que não 
teriA. pOi' resultado · senão a paralysação da força 
da autoridade e a· completa ruina da causa pu-
blica I. (P.,-olongados apoiadOs.) . 

Senhores tem-se vlsto ab· co osto de · 
·partidos ·. ·lifferantes ; a biàtoria constitucional 
. mgleza, franceza e mesmo a amorkana olferecem 
tnais de um exemplo memoravel desses g lbinetes 
de coalisiio. Porém tres caracteres distinguem 
taes combinações: lo, serem representadas pelas 
summidades dos partidos; 2o,, o terem um fim 
especlal e deternüoado; So, seren1 passageiras. 
Serâ acat~o de coali~ão o actual gabinAte 'l Não, 
netn como tal elle se incolca, nem reune as 
con~ições e caracteres . dos governos deste no1ne. 
Tem um objeoto determinado? Não ;. elle pro
põe-se a tratar e resolver todas a!t questões go~ 

· vernamentat~s presentes . e futuras, ordinarh~s e 
extraordiuarias, sempre tomando por balle a \o· 
l6ranula, isto. é, ora a opinião da malor)a, ora 

·· -a da · mhroria, ora uma · e · flutra oon)unota~ 
, o e .e n o. a var e a o a um mo· 

saico. Será uma comblnaoilo accldsntal u tran· 
sitorla · ' Tambem · nio o 6: o gablneto 1\ pre· 
conlsa e defende como uuia eomblnaçilo per• 
ma110nte e adequada · a todos 01 tompos e olr· 
eumstanoh~s. Serão os nctuaes mlnlRtros oa mattJ 
proprlos para governos de êORlisiio ? Aqul, Sr .. 

_ prea\dontQ., __ ato_r~tna·llia_ taly,e_z_ .Q!l_~~JI~~rio . . d~~X_R! . o .. 
dorulnlo dos Jlrlnclpios pRrs oncupar .. me da qu~!l· 
tfto datt pes11oas. Mas · 11 num lnvonoivel 1\ 
repugn&nilla que exper!a. para tratar de aa· 
melb~&ntu nasumpto t e hmt . ·me·hel a dizer que, 
ainda oon1ddorado por esse L to, o actunl gahluuto 
nilo é de ooallst\o, M:ns então que papel nollo ro· 
preserltllo o Sr. ministro dos nngooloa oiltrau· 
gelro11 6 08 doUIJ rlOVOS membros, que ha Rp0111l9 

e11 ou perl'luadldo, Henbores, que,. h vista da 
orlsn lhUIU&taüora em que ll poUUoa do nrropandl· 
menta e da inverstto · amoaoava l11qqar o ptllz, 
OfiSQtl trOII mlnlstrolf . (azelldo parta dd Uffil\ tlll 
1\dmlolatraoão, ntlo tlvorilo . outro pensnnulnto 
sénllo domorllr o carro reacoiunarlo, u provonlr 
slolstras uonsequenolae. Eo;tou porauadld<~ dfl .qlle 
nrnlgos da constltuiQilo e t\ols á grantle oauea 
que trlum pbou om 2 d~ . Fevereiro, e~les ttzeri\o 
Ulll doloroso waodt\olo de seus senhmentos A 
ne.oes&ldade dtt ~onjurar perigos que a~teviuo lm · 

para seu 1·ei e seu paiz, . ellea mnntiverão~se no 
gabinete inimigo de su" causa para não deixar 
o campo livre . ao systema qúe desapprovavão. 

.1<J se a pots. e um mm s erto . e coa sao, 
destinado .a resolvflr cel'tas e determinada.s questões 
pelo concurso de homens politieos dos diversos . 
partidos: trata-se, sim, de uma combinação ano· 

' . . ' - • . (,l 

que l!e firma no voto da maioria da nação, e outros 
à sustentação dessa. mesma politica: combinação 
inaudita, que nenhuma necessidade justifica, que 
nenhum principio · legitima . nas circumstanoias 
normaes e ordinarias do paiz. Trata·se de uma 
fi~gr11nte Violnção do regimen repregentivo, que 
requer nos gabinetes úniformidade do vistas, a 
unida1e d~:~ acção ; e o actual a·s não tem. (Muitos . 
apoiados.) · 
. A iminediata e infallivel consequancia . de tão 
daf~ituoila organi~açii,o, e a. i•npossibilldade da ... ·. . . 

'· . 
sin·~·1ro entre a maioria P·•rlamentar·e o ministerio, 
como. o requer · (l Interesso publico. Que opinião 
apoiaria ella. .Ilesa a agglomeração dá opiniões op· 
posttls 1 Apolar~a o progra~m.a . ~aquarema. d.o Sr. 
Manoel Felizardo, oll. os prlncJpJOs do Sr. Daas de 
Carv•\l h o T S11stentaria a politica liberal e conàer· 
vadora do Sr. Antão; ou a política dõ . arrependi
mento do Sr. visconde de Macahé, arrependimento 
gravldo de reacções e ameaçador de golpes de 
estado ? . Na politloa internacional, na ponder~sa 

·· qunstão do Rio· da ·Prata, por exemplo, . SAgu•rá 
a diplomacia da restricta neutralidade do S•·· Limpo 
de Abreu, ou a d\plomania inter.ventora. e bP.llicosa 
do Sr. Pimenta Bueno ex·mini~tro no Paraguay T 

'Se upola um ministro e rtpelle outro, então niio 
., ... ... .. ' . - . . 

Udarla.monte respónsavel. Se 'apoia todas as 
oplnlões ao mesmo tempo, o pró e o contra, .o 
ijU!j julga verdndniro, e qM julga falso1 se leva 
o seu mlnisledalhimo além do ponto em que o 
i1bsurdo come9·•, ont~ó abdica a sua intelligencia, · 
Insulta 1\ dn nnçno, é attraho sobre si o do3sprezo 
publico. (Nwnerosos Qpotados.) E que for9a pres-

, Larlll por vttntura tl.o--mWsterl!Ltl}~SB__:~_~~tp.o_HL çJ~.Ill-º. _ 
do uontra~ei11:10S e VtiSio de dignidade ? Que au
toa·idt\dtl lJ10rlll teria, que cout\ant;a .i n11ptrllrin .ao · 
IH'Iz ttm gabinete de ~rupos dlscordantas e d~s
pll&tott B neutrnli:-1urénl'fl~ u.n~ pelos outros, Ul~lto 
embora houvesse uma mni(lrta bastante esqueo1d11 . 
du 11~u8 deveres <:onstitucionaes pata apadrinhar . 

· aelitalbatite mon~truosidude ? O andamento dos na-
o os · · e d e esen ir-se da iuoer-
ezll, de vo.cll\ação, do enfraqueuhneuto,. de todos 

os eff~ltos da \uttl. inttlstina que bn de asstgnalar·se 
em . cntlt& um de seus a.ctos, · e a~itar a vida inteira 
da Lal nl.hnlnhMuQii.o? (Apoiados: muito bttm. l 

O orador conclua o seu discurso fazando ainda 
o.\gullltiB considerações uolll qti.e 'procura justificar 
ó apolo qut~ nega ao gabloeté aotual. 

o Sr. ou. J.n}•os 1\J:ello: -Sr. presidente, 
oortt\Uleltle que é bat~ta.n ta temeridade de minha 
parte o continuar oom a pnlavra depois que a 
oamur!l acabl\ · da ouvir um maguillco discurso 

Poa·éui, Sr. pra!iidente, rotirudo como vivo, não . 
tendo outro interel:lse mais do que dizer franca..,. 
mente aquillo quo ou sinto, embora contra o go · 
vamo, em hora a fa-vor do governo, embora contn 
a tll t\iüt·ia, ·tjmbora a favor da maioria , entendo que . 
aiuda. que mal, à éa.mura ba (). ij p arullttir que 
neste mome nto elt 1liga o que ~:~luto áceraa do 
parecer que se Mha um discussão. . . 

Ha. dous annos, 81·. pa·asidonte, ou disse daqualla 
. cadeira Qúe um llo~ maiores malas que affiigiao meu 

paiz em sem duv1l!\ esta instabilldàde dos nosso!f 
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ministerios (apoiados); .era sem duvida alguma vi tnas agora que tomos ministros que nos apresentão 

. vermos em uma co~tinuada revolução no itnperio, 
porqutJ em um pai?. centralisudo co11io é o nosso, 
em um paiz onde tudo depende de bem. pen
sar da autoridade, é visto que cada romoçi\o, 

estas propostas, combatemos .o min lsterio 1 · 
Qual é 11 segunda causa pela qual os nobres 

. membros da commissão êumbateur o governo ? 
E' ~ !alta. de vistas, de unidade politica. A 

u m 1 
. . • . . . - -o e 

membros unidade do vistas, unidade. de pensa-
mento politico. · · 

no paiz. Isto. não quer dizer que eu . não trie 
oppo.nha a este ou áqlielle governo quando haja 
f~ctos que a isso. me obrigp.e~m. Porém,_ Sr .. pre- ·· O Sa. NqNES M.A..cHADO:-Apoiado. 

te!~! ac~ba de nascer, e que ~llUS propriós advor-· 
sonos cflnfessão que ainda nãó .·tem praticado 
acto algum. que . possa sér a(lCUsndo, entendo que 
.não póde ter lugar. Qual é uma das tnais notaveis 
eonsequencias deste estado de completa instabili
dade dos nossos minist11rios? Qu~ dentro de tão 
pouco tempo temos quasi ga~to todos . os nossos 
homens mais nutllveis, (apoiados) sem que nenhum 
delle!! tenha tido .tempo do fazer o menor bem 
ao paiz. (Apoiados.) · · 

Eu disse bll dons annos, •daquelte banco, que 
• 1 ior ~ t ale ue eu lamentava 
no .meu pai?., e disse mais que desejaria que um 
governo . permanecessé por algum tempo, ainda 
quando fosse meu . adversario. Ora, se eu pensei 
e di.;se isto ha dous F.illlos co•nü sem ue Uves!letn 
apparocido fáctos mui notaveis, oousas r -• aes 
cuntr~ o . governo que se ncaba de organlaar, · 
podena eu dar u1eü voto a favor do parecer que . 
discutimos ? . 

. utru ma se , e nuo meuor, por m lmme-
diata:m~nte desta vacillação dos nossos ministllrios, 

. e .vem a ser, Sr. presidente, que o paiz esta em 
uma completa anarcllia . de idéas e de princípios 
a quo as facções não respeitão ~utoridada alguma, 
porque sabem multo bem . qne nquillo que hoje 
é considerado crime, amanhã pôde ser considerado 
como uma virtude I Ora, onde vamoE;~ . nó.t~ parar 
com semelhante svstema ? . ·· 

Portanto, Sr. presidente, s.em que diga. que . a 
composição ministerial é a melhor e a moi~ .ada
ptllda, sem qu13 · rilesmo louve .a maneira porque 

. . . , 
todavia uma vez. que apparcce11 or~tmislldo con1o 
.se acha, uma vez que o mlnlsterió aprtisenta-nus 
cartas proposta!" que ha muito l·eclamnmos, pa-

lhe darmos o t~ombate ; parecll·lll•• quo dAverlnmos 
esperor um pouco m~\is pela .. dlsuus!!ão de suas 
prüpostas ó.c{'t'ca das. lncnmpiülbilhlades e das 
refor~as · judiei11rin11, porque Qiltllo variamo" outno 
0::1 nunlstros ahl desenvulvi:\o seua pensumento", 
fl sa ellos sustonta.vâo bom todus ot'l prancipios 
llberatls, pelo:: qnueil nós ha muiLLI tempo · pt·o· 
pugnamo11~ Nao seria lsto mais t;onvonlonte . do 
quo agora, por un1a maioria tulvbz compcJSlll, nt\o 
de .hotneos dos mosmo~t prlnolplus, lulls de. ~rupot~ 
dillarontlls, dt~rrlbllr o tu\r~lrtt1t'111 'l 

Qul\es são, t.'or exomplo, .. . grandes (:lctos até 
agora apres•mta1los contt•u. o KOVt!rno ? · 

A primeira ~rando qut~lxa, pt~Ia qual oR honrados 
membros da cumotmissilu votdo ca11tra. o minls
terio, é ni\o terem rncto al~um · paru exhibir 
contra o goveruo I · 

0 Sn. MAlliJITiio :.-..Apolado. 
O Sll. 

MAlUNliO: -Apoindo. 
O Sa. 0AllrPoS M~~.:~r..o :-.•. do modo qu.q, sn 

h ou ve~se catt SH. PU. I' OCO que então devitmtos apoiar 
o mmtstot•io 1 (Apoiados . ) 

. Nós lta quatro unr,os q uo propugnrui1os, lutamos 
nest~ cas1~ am fuvor d~ certos pduci{llós, de cortt~s 
medtda~ qu.o r eelamnmos como in<llspenst\vcis à 
pr••spariqada do paiz i t!vemos m osmo aqui na 
cnsa mimstros qu~ votl\t·no contra estas moliidaH • 

. entreta11to, nós iamos · apoiando o ttlinistorio ; 

O ~R. CAMPos MEx.Lo:-E por con!lequencla não 
lhe pode dar sua cnntlauça, e portanto o combate. 
. Mas qual é a prova disto, senhoro.s 'l A pro :v a 
es~lr. _no mes~o parecer: a . prova é dar a com· 
m1ssao a ma1s plena conflanç>t 8'l gqverno em 
relaç.ãu aos negocios estrangeiros 1 · 

P01s, senhores, p6de alguem conceber que rim 
. winisterio dividido em ~:~piniÕPS nppostas seja no 
mesmo t~tnP..O cvntiluererio .!lelos · núbres membros 
da camn11ssao como capaz de dirigir os nAgocios 
e11trnngeiros, em que com muito mais rnzão se 
dev.e ~xi~i~ do JlRbinet.e a maior po~si'Vel unidtlde 

.. . ' c o 
com muitos homens que estudão esta matéria 
que, p~ua. que .o gov .. emo po~sa fazer t~lgum be~ 
no seu ~atz em relaça.o ao.s negoclos ~strangeirus, 

' . ' ' ... , . 
membros do gabinete pensem do. mesmo modo 
porque, se nas questões exteriores não se apre~ 
s~ntareln com toda "'a força da unidade, nada 

missão, que 1 e deseja esta unidade de vistas 
e dB principiaR, é a primeira que lhe dl\ toda 
a confiança quanto ás relações estrangeiras I 

0 Sa. CHIUSTIANO ÜTTONI:- Já respondi. 
O SR .. CAMPos ~h:LLo:..:_ 'l'ambem não concebo · 

como é que a comtnissíto, qua eu considero como 
considoro . o .. mlnh;tet•io actual, ou pelo menos 
que ou constúero como tendo a mala Rlltha parte · · 
na composição do minlt~terio a.ctual, immedia· 
t•tm~nte. atnaa .a sua obrt\1 apenas appareoeu o 
mim11teno. . 

nilo q u~re~o8 esta. respa"naabllidade. . 
O Su. CAMP<is MRL~o:-Sabe ·Ba multo bern, Sr. 

rasl«lttnte t que o mlnlsterio desdi) que tomou 
con a R'~ I' tjBS · o po er .ex. s O· e cou ncotn· 
pl~tu l\té u rounh\0 d11 camara: o mlniaterio 
OilparavR que a camara se rounlaae, o emlttlase 
um pensamento . .\oorot\ doa lndlvlduos que nella 
IJU\lassom meroo~.~r maior couftanoa sua que então 
u minlaterio 1w aompleta~ao •. Peraundo·me que 
ó um facto lncontct~tavol quo O!ll proprlos membros 
da oc..tntliiiiBiliJ, reunidos com lllltroa membros 
luflutiUtt.IS dt\ Cllllllltl\ fori\o 0:.\ que es.colhêl'!iO 88 
pt'HB{IRS mais apta~:~ para ocaliparem na casa os 
primeiros lUgartlS. · . 

O Sn. · R . nos . SANTOs : - Nilo apoiado : iato 
tudo é um sonhó. . · 

O Sa. O. 0TTóNI : - Pela rninlm parte ãoolai.'o 
que é completamente it~exacto o facto ~ · · 

O Sa. OAMPos .MÊtL.ó!-Por sua parte talvez; mas 
o nobre lnembro só niio cons~itue a cOn\mieailo . 

· Reuuir i\o·!.io oR meln bros da commis!lào, desigo!hão 
as pessoa~ que em sun cunsciuneia julgaviio mais 
a tas ~ara oeéuparom ~'s primeh·os lugares aqui da 
casa i o:; no rtJ>~ mom roa l\ comm · · · 
o oidndíio que d evia . accupar a cadeira em que 
V. Ex. so acha sentado, e imlicârão outros 
nou;~ e~ qltl'l devido uocupar os pl'irnolrus lugartls . ·· 

O Sn. OHnis'l'IANo 0TT.ONi:- Eu R.dhori comple· 
tamento n isto t n1\o quero tirar de .mim a 
r asponsl\bllidndo. 

o Sn. 0A.MPOS Mmt.t.o:-Orn bem: logo apparecêrão 
lu.\ ctiS!L e1:1sus non1ea~õos, o governo, parocondo:lh\l 
et1contrár nell11s tttn pontn de npoio, e de. cou
fiatiQR1 st\bendol como quasi sempre tem Rconte· 
cldo, que á da cadeira em que se . assentiio . Qlf 
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Mas· ~a · fórma constitucional onde tudo está mar
cado. dPfinido, a tálerancia ou não teria applica
ção alguma, ou implicnria uma pr~tenção . Cüh· · 
traria ao I>ri~cipio ~io nwsmo govt!rno: Seria a 

terlaL Não é pnssiv11I admittir, que haja governo 
algum sério e rttgular que veuh;~ incule~r em um 
documento solomne e ·a face da na~;ao, que o 
plano. de sua . politica é tolerar os abusos e 
excessos da libardadq. ·Não; seria isto o tnesmo 
que · promovél·os, acoroçoal-os, . e abrir .v~sto 
leit.o ás torrentes da· de:JI.lrdem das más patxoes. 
{Apoiados.) . · 

Quereria o ministerio significar quo o . seu fim 
intencional, empregando aquella palavra, é só· 
menta. tornar a.s instituicõt~s mai!! efficazes emqunnto 
á rotec. ão das liberdades ublicas 't Mas neste 
caso nen uma vergentna. ena an o en te 
riós e o ministetio ; e . as previsões arntJaçadoras 
do Sr., presidente do conselho. aerião sem objecto. 
Em tal hypothese o governo. niio . t~~r.ia feito mais 
do que ~astear nossa propr1a bandetra, querer o 
que nós sempre quizemos, primflir~ do q~e el\e, . 
mais s~riamtmte do que elle. (Mt.utos apo,ados,) 
Oom dfaito, senhores, dusde 4 ann·~s que a opinião 
do nosso parLido domina na cnmara dos depu
tados, ainda uma só voz não . pllrtlo do seio de 
sun maioria, em que esst~ mesmo voto trans
luzisse ; ainda uma só medlda não foi iniciaria 
ou votada que se niio destina~se a realisal-o. E' 
a dignidade da situação inaugurada em 2 de 
Fevereiro de 18U, assim como. serà tamben1 a 
gloria do futurl) de nossa causa. o termos 

tomar por base dfl. seu governo ; o humilde mi. 
~isterio .de 5de Mai.o, e o aritual: a ·p1elle pt·a
t~eando-a sem t<)davt~ profe>~'i••l-a publicamP.ntfl · 
este apreguando·a impavídamontA nos .. dlas da su~ 

, t • , • • • 

uma e outr•• palavra enMrra-de tuna grave qu~stãó, 
que merece fixar nos:!la mais s~ria attençâo, 
porque . nelta encerra-!' e o· Jesignio primitivo. da 
politica do gabinete nascente ; que deve ser pro
fundamente examinada pór esta camara, a quem ·· 
de nada menos se. ~ccusa do que d.e · não querer 

·nem tolerancia, nem conciliação... Para os espi..; 
ritos simples a incautos que não dão à palavra 
tão sClnon~ do programma. ·ministerial senão o seu 
sentido IitttJral, que procedimonto póde haver mais 
odioso do que · repllllir os nobres e g'merosfJs 

.sentimentos ue tJlla ex rime a aconsAlha? E' 
prectso pots, que nós, . que. lhe nit fixamos o 
mesmo sentido, e que ahi descortinamos outro 
pensamento, tratemos nà.o só de ju~tifl.car nossas 
intençõt>s perante o paiz, como aindR da evitar, 
reduzindo a seu justo valor essa panacéa, as 
chimericas esperanQas que .ella faz nQscer, os 
erros. e . illusõe:f a qua induziria uma . parte uii. 
·população, e sobretudo as deploraveis consequ·en~ 
cias que poderia ter sobre a marcha da adminie· 
tração. publica. Ao . entrar nesta analyse, sinto a 
necesstdade de pedir . perdão á camara, se tne 
vejo obriRado a expór-lhe principias mui .elemen· 

. taras do regimen representativo. Porém quando o 
nunisterió parece desconhecêl·os, não bn remedio 
àanão lh'oR recordar. · 

O systamn da co~•stituição estabelece o ovarno 
. . .. ... - .... :. ... . 

institulçõett, que siio a salva-guarda das minodas. consagruda. Este. governo de si mesmo presuppõa 
(Muitos 4poiados.) Que outro pensamento senl\o que a vonh.tie da uaçito . onde reside o principio 
essa lnspiróu a nova lt~i rP-gulamentar das P-leiçõas de toda a acçiio, a fonte unica de todos os po-
com. que Rubstituimoa li nefando dscreto de 4 de dares, deve ser tambem a reguladora unica, ex.olu-
Malo? · Não teve essa lei por tlm igualar as sivtJ. e suprema da politica do estado. 
condlçj)os da luta eleltural para todos os partidos Na Russia, onde a côrte sabe mais que o povo, 

· e ampanu as minorias no exercioill livre e des- este prescinde de su \ vontade, e abandona-se â 
---as8Qmbrlldo - de-aaue~ireitoa-'l-Nào .. fui-·~ln-0-- -inftu6ltcia~M vilisad~ dã ~liôr.ta.. __ a__ .q~l..~v~J:q~----

ltlteuto de fazar desappareoer toda a espscte de como QUe!' e setn partido. Na fôrma porem mgleza 
C~'Dl\ll'essão ·.uo pllrtido da autoridade sobre os ou a mericnna, onde pelo contrario domina o 
part1dos dissidentes, que ti\o im1tante~neulP. re- principio, que __ a nação sllbe mais do q~e .a. cõrte, 
clamamos a reforma da monstruos" le1 de 3 de ou pelo menos sabe bastante para dtr1g1r ~em 
De~embro de 18-U, esse sornbdo tnonumAnto er- tutella os saus proprios negocias, a sua vontade 

· guido ao genio da tntolerancia e da perstJguioão ? é quem imprimtJ ao governo inteiro o Impulso f,l 
(Apoiados em diversos bancos.). Não .foi com as a direcQão que lho cumpre seguir. A elei9ão não 
mesmas vistas ue a ui reconlsamos a idêa das tem. outro ob·eoto senão Or em evidencia essa 
ncompa a es, afim de tornar ma. à e ec tvas . von a e. u re os par 1 rs qué concorrem paran e 

as promessas da constHuiQil01 e remover os o paiz, disputando os seus suffragios, elle esoo\ha 
. Qbstaoulos que de longe ou de perto · as pudessem um •. Esse que elle escolheu torua-se a aua imagem, 
frustrar 'P a representaQi\o . de sua opinião, . o reflexo de sua 

Se pois de nossas tendenolas, de nossas palavras, vontade. Ello tem a missão da reproduzir e 
da nossos netos ·lJroduzldos resulta o facto in· · defender ei!sà opinião, e essa vontade em tudo 
contestavel que nos havsmoa ~:~empre dirigido no e por toda a parte, nos conselbM da corôa, no 
11m da melhor firmar a instituioão constituclofitil, parlamento, na admlnistr 1Qiio. Quando pois, o 
e. proteger to deis os direitos, em que consistiria, mlniaterio n11 prlmeiriHJliadra de sua eltlste~da, 
at~da uma vez o p~rgunto, a uo~sa luta com o se ostentava .min\stedo sem partido, profana a 
mmlsterio quo vat1cfnou . o . preetdente do con.- ml\lor das blasphemias; e oollooava-se no mes.mo 
selho '1 S~nhores, e~ vou dlzêl·o, ~ por~i a C(I.J8St~o it?stante Córa .da. esphera dos governos. ooniltltu-

de opiniõ_es oppoatns : e l'epartir iltdistinutamente · 
aa poslçoes ofliciaea pelos bomelui de todus as 
oommunhões I>olitioãs I .. , Desta vez com efl.'~ito. 
chegamos a alguh\a oousa de realmente extraor
dinai:io .e digna ·de servh' de fundamento A pro· 
pheoià do nob~e presidente do conslllho. 

Ja duas vezes. l!enbores, eat11 mesma idéa ap
pareceu; quando menos o previamos, · no oam~o 
da nossa politica. l.>ous minlsterios a procuravao 

E~tudem·sa coro tJffeito um por um os oorollarios 
de semelhante doutrina, encobertá . com o titulo 
de toler&ncla; comparo-se com os prlnoipios fun
dnmtmtaos e mais incontraversos do systema 
constitucional, e diga-se depois senós os repre
sentautes da naçiio podetnos aceital·a sem faltar 
ao nosso mais sagrado dever. . 
. O e_rhnoiro principio o.onstituoional é que u~a 
oplnla.o só governe, uma só se !ormule nas le1s 
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nossos presidentes que slio tirados ás nossos 
ministros, o · que fez ? O ministerio veio aqui, 

· e tiroU da cadeira pres!d~ncinl ll um cidadão 
que a occupava, e l.lrou outro cidadão. de~ uma 
das comtui~sõés maís importantes da casa. ·E niio 

e p e tze p_o•s ue o mmtsterlo oi ~ssi!'l · 
composto pelos . 1llustre.s membros . da commtssRo 
que redigirão agora. a _resposta n falia do throno 
contra o mesmo mwlsterto. · .. 

o sn. RODRIGUES DOS SANTO~ : - Agornl Póde 
dizer o que quizet : como 6 esta a razãl"i,o publico 
nos fnrà justiça. · · · 

o ·SR. · CAMPos MELLo: - Níio posso compre
hender qual é a ·t•aziio por . que os membros da 
eommissão, de t'epente, da noite p~ua · o dia, 
rejeitão a sua · pl'opria obra; entretanto que 
cirwíessão que não. ha factos contra os ministros, 
que estimão suas pesBoalil e. reconhecem sua 
capacidade I Se os nobres membros da commissão · 
se digila!lser.o declarar-me as razões que ba para 
~- . - ·~ 

· governo, eerlamente que ,,s acompanhava ; mas 
a . com missão . diz -o ·governo ni\o tem unidade 
de vistas e pt·incipios : e é por esta razão sobre 

. tnd1' qne o combate ; bem • . . 
nobres membros da com missão- têm alies 
si unidade de vistas ·politicas? · 

O SR. RonRtouEs Dos SANTós:~Todos: 

O SR. CAMPOS MELLo: - Todos elles Auslentiio 
unllnimernente, · p·or exemplo, à proposta das · 
in com pati bilidl\des. · 

O SR. N. MAcHADo:..:.. Pois não _? 
O SR. OA.MPos MELLO:,;_Não fallo sem alguma 

rszão.; . 

O SR. Nut-rEs MAcltADo:-S~rli porqM o Sr. Urbano . 
não ai!signou o pal'ecer ? Jâ se explicou a razão. 

O SR. 0Al1Pós MELLó:-Niio é RlJ porque o Sr. · 
Ur~ario não aAslgnpu o parecer, serà · uma das 

. I O 
· muito na casa não hÓ os nobres Ôt!pUtll~os~ corno 

o . Sr. Urbano, porque entendo qu11 óM deputndos 
. al_l!li_!!~ _c~gl qunn_~9 . ~ust~>ntdo certos .. principhcs, .. 

t -. • . . . o • • 

estiio persuadidos de que · ta1-1s . principio~ st\o 
exactos. (Apoie~dos.) Se htto que digo ó verdade, 
se n()s ·n.os .uchnmos nq ui e.m ct:mbate desd•l k 2 

. e 3 · annos com . os n«1bres 1eputadoa om . conse· 
quencit~ destes principlns, ni\o vondn n nob~e 
deputtHio R que ~e rofarlo o Sr. NUl!t'R. Mtullu&dó 

· astlignado no parecer, ui\o pcidl'l'ill pHI'gunlltr t~os 
mum bros da cumm i~l'lllO "" t>sti\u de accawtlo nt!Hte 
principi0 'i' H ·•verà ulstu lÜguma oousa de ~xtraot' · 
dlnario ? . · · . 

Estará a oommissti.o om unidade dn vistas Bctlrca 
de todas as mais rof1.1rmas que propõo o Sr. Ohris· 
tiluio Otto11i ? . . . . · · 

O SR. ~UNKS MAcnAM : - Vamos ate mnis 
adit:lflte, nos principius liberàes. · . . 

osn. ÁINAREN(lA:'- Mas adlnnte I E' muito. 

. O SR. vAMr>os Mto;LLO : - Ootn atreito querem 
reforuta da interprotaçrlo do acto addicitJnal, o 

· · · , · · · n n 
se e~:~tabalecer a eleilitio dirP-cla 1 ref"rma d!\ gunrd11 
uacionn\, lei de i'HcrutamHnlo, otc. ? 0!1 mt-Hilbr,is 
da comnti~são, a . qUt!m 1\liàA iudivitlualuulJite 

· muito ra!llHHto, . estno dé accord1l eutr'-' si, esti\,) 
th•mes,. pàrll !.ilitit~>ntQI'c\111 1 nn cnsn de .Pubirem ao 
podAI", o que ê inu1to1 pi'ovnvt•l, todus ·e~tus re· 
fOI'tlll\S 'l E!ltào de uccot•c.l(l untrll si. hJl" u rlidnde 
politica, Ullhhu.le Otl · l)tllliHlllltlUto doH tOOIItbros. 
dt\ aoulrni~.-i\o ii este ril~pAito? Vê ·!IH clartunuute 
que, comquanto o:~ llllllltlll'üS dt\ onmmlssão. 
ilcerct\ dtl uma ou ouh·a coust\ a~ioji'i.o uuidos em 
peUS\•mento, nuo o esli\o talvez em tudo I · 

O Sa. CHaisTtANO · 0TTONI : - Nos princípios 
capitaes estamos: . . .. . . . . 

O Srt. CAMPOS MEt.r..o:-A'cerca de muitas -outrr\s 
reformas não. estili:'ão de accordo. 

O _ SR. · RoDRIGuEs Dos SAN'i'ós:-Póde ser que 
estejiio. · · · · 

O SR. ÚAMPos MELLo:-- Pois bem. E porque é 
s membros da eommissão vendo que quasl 

todos os ministros · têm pertencido sempre eo 
partido liberal, e . que conhecem a maiot• capaci· 
dade; e mesmo fii·mesa de caracter nos membros 
dn administração; .uma vez que elles têm apre
s!lntado :<uas propo>~tas, promettem estar por ellas, 
e aceitar. as modificações que pareceram conve
nientes, não hão di! acreditar quA o governo nestes 
pont(ls e 1pitam1 tarllbem tem. unidade do acçiio, 
unidade de vista~ póliticas· ? (Apoiados.) . 

ParP.ctHne, Sr. presidente, que n cnnHnissiio 
· apressou-se em dar combato .ao rnlnisterlo neste 

errem' foi mesm r 
Supponharnos · que a commlRsão tem maioria 

para approva.r a !leu parecer, e para derribar o 
ministerio nesta t>Cêilsião. . . . 

queocia. 
O SR. CAMPO.s MELi.o: - . Supponhamos qué ó 

mi nisterlo •a!!leando o rtussão, . 
quetra retuar-se : pergunto eu, a maioria que 
t-iver a commiasão para consegUir fazer passar o 
t=~eu pRrecer, ser~ uma maioria de prinaiplos 
unidos, .que queira que o mini!!terio obro s6mente 
desta ou daqu .. lla maneira, ou . talvez Uiilll reu· 
nião de dllputações . diversas· compostas de prln-

·. -cipius -oppostos; tui:~im 'cn'ttro eu VPju • cottr -peBBl>li&. 
a&· ~UjOS prluciph>B 0\9 nilo pOMBO a_lliar? . 
· . O SR. RonniotJEs nos SANTns:-Sempre ba de 
ser melbut· do que o actüal . ministerlo. · · 

. o SR. O.ütPos MaLi.o ~-Se me fosse perml tUdo 
· m aom· 

biunçiio tui~l~toriál .· entre ós nobres deputados 
quo formiio ~ cummisailo, co•1hecerla,mus pnlpa· 
velmente as dtfficuldRdes com que t"rli\o de lutar 

• •, , . . ·- . -. ··~ -··· " - -• ·•, I ' ' . • · , • • · • .' ' ' • . • ' 

prlnclpioa, o não da lnterl!sees op}10lJLos. 
· Assim pois diRo. como vo!4 apre, 3nstea lUta dar · 

• combata t.cl mlnlt-~torlo no tel'rAiiO Htll qu11 estlunost 
p,,rquo nito At!ptlrastfls m11ls nm poncil pot• VóRROB 

. ai1tlgus alllt\dos, quo llimca abanJont\ri\o . &\las 
ldêa!l, para que pullrsHiHII aoiuhtller o governo 
uo tc•rreno em I}Utl aolll\lt\ rlaturnln\er~to _allla!lns, 
e etu qutJ havt!lllils de viver co1u0 ulliados? Houve .· 
HH)RIDil (lt~StN ; (j" COIIIIIdssdo (tlt>IXAIU; lllll d~zRr a 
ver.lulle quu Rtnlu) fllil cunlbltHH.iÕ••H mtnt~t·•rl~tes, . 
Slllll tK\ v•·z ·)!t> cou~ultarem bem tod,,s os inleres~es 
tJ,i p:th:1 e houve. pi'Assa iltn . se apresetttar o 
parecllr da cooiiiiJSSào hnmedtatamt'lllté qutl se 

. soube . n combiua\)ào ministerial. 
o Sn.. Roomoutts DOR SANTos:-Eitava prompto. 
O Sn. OAMI>o)!l MELLO:-Parn quo é vir com isto? 

. Soube-se o dtl\ em que o mlnisterio foi organisado, 
e o p~trf\cur flli apresentado no dia. seguinte. 

sabem ~lUfl o · pnrt>CIJr estava· prompto 
coinph1tnmun lo du minis ta rio. 
· O Sn •. dA.i.It>os MEr.Lo:~Vê·se bem, senhores. 

qtle !lU vivo isolado, n•'io dirill uma HÓ palnvra 
a ftlvor do ministet·io rtue se acha etn frente, se por · 
VAIIlUl'I'L todos os · seu~ riHlmbroll · niiCI · tivessem 
tlito nest11 on!'lil qne havlii.o de sustentar t)S 
pi'incipins lllitJrUt!à; q11e h11vião da anstllntar as 
Vl'llpolltll~ ftqui nfit:'t'tJCidRS inclusiva, e multo 
osp!lcll\hllanttJ o Sr . ntilllstro da ~uerra que tem 
tlerviuo cotlio que de objecto às maioras ropu· 
gnanc!as offereoidas. na MSÍ\, 0 Sr. ministro eat~ 
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presente; elle te~ si_do apresentado pelos nobres 
membros da couunassao como homem de curacter, 
pertencendo sempre .11 certas idéas politicas. E' 
aabaixo deste presupposto que 'cu sustento o 
ministerio, porque acredito que !lendo o Sr. 

não havia de ter a · coragem tle <!A. apresentar 
entre nós, e dizer uma cousa por outra. (Apoiados .) 
Se assim não é, o Sr. ministro esta presente, 

ode·o declarar or ue eu · então me ret.irarei' 
xmmedi.atamen e ; roas é debaixo do presupposto 
de que o Sr. ministro tom adherido inteiramente 
{J. poli.tloa de e~u.s co.llegas que eu sust~nto ~a 
actuahdade o m•mstorJO, esperando pela dasou~sno 
das propostas para votarmos contra ou a favor 
do ministerio, segundo sur•s idéa9 nos parecerem 
mais ou monos conformes aos interesses publicoa. 
(Apoiados.) ·· . . · · . ·. 

Tem·se ac~usado o governo até por boatos •.•• 
O SR. Ronal<lUES nos SANt'os:-Ainda não des· 

montidos. · 

'governr; por não deBma'ntir, ou confirmar esaes 
boatos. · 

O Sã. Rob rouxs nos SÀ.NTos:-Apoiado; tatu 
mu1 n ra:r.ao . 

O Su. CAMPOS MELLO:--'Tom-se i:l.ito que o nii· 
nhterio hltentavl\ dissolver a c~tmara ctos depu-

. t e · 't 

' momento me dfrfjo , P.U nãO. estaria Certamente 
nesta posição em que me acho. 0:-a, que necessi
dade tinha eu de estar aqui fazendo talvez um 
papel não sei de que maneira. (n6o àpoiaaor), 

. quando se diz <JUe os dias do minis.terio Já estão 

O Sa. Ronatous:s i>os SANTos : - Quem diz 
isso? · 

O Sa• MuuNao:- Embora .. 

em Bllas conversações confidencJaea, talvez mo!:lmo 
com um dos nobí'es deputados, dizia Isto a um ou 
outro deputado, e teni-se ·feito disto, digamol-o 
a~alm, um cava\lo de batalha. · 

Tem·se feito contrà o governo uma accusaçito 
itnmensa, porque ell~ usou na falla do tbrono dils 
palavras-- tolerancia e justiça. 

. . . Disse que estag pKiavns erão lnuteis, porque a 
cónstltuiçâo Mslm · o recommenda t E pergunto :· .·· 
tudo quanto eàti\ e~crlpto llll constituição não deve 
nunca mais ser tecomtnéüdàdô pelos àltos podores 
do estado aos seus delegados f Não se . sabe o 

o Sa .. MARI:NH:o:-Apoiado. - · 
O SR. CAMPOs MEr..Lo:-Ndo me admira que se 

túnha feito disso um cavàllll de oatalha, e sim que 
oR tiobrett ministro!! niio tenhiio tido oocasião de 
to&ar neste. ponto, e eú. digo a razão. 

Se por ventura ilu fôl'a minist.ro, é .tlve!lse l'lla· 
nifeetado uos meus aml os ue tinha de il i'e· 
seu ar cer lls propostas da lei que .eu julgáva in
diapensavels o vantajosas ans interesses pnblicos, 
eu diria anuito ft•ancamente a todtl o mundo, por 
toda a parte uo ·ao or ventura n camara dos 
' epu a os nn.o upprovl\il&tl es as me• as, eu HJa 
a() im1lendor e lhe diria:- Se YoMaa Mageetode 
enténde que oatas medidas . siio vant.njosas, peço 
n dls~oluçi\o da cainaa·a e do contrano. a minha 
demls!-11io. · lb · nadn mais constitucional do qne 
isto't E' o iJUO fez o Si'. tnhllstro do lmpetlo • . 

O Stt. H.llPniGUES nos SANTOs: - Mas o mlnls
terlo 11abla quú · esta~ propoYtas ntlo t~ncontraviio 
dlfilculdodes. · · · 

Q SR. 0AMPOA .1\fELLo :-Como, ae antes e depois 
de r econipllsto o mi •listerio, apezar de so Ura•·em 
aqui da catnara os men1bros lle maior couflançli, 
so vio a hostil•dade qua se lhe fazia? 

. O S.t\. UounxouEs nos SAN'l'Os:-Pelas propostas 
.niio. 

O Stt. O.I.MPOB Mll:IJLo:- Então porque é que se 
combate o ministario? 

O Sn. SALLll:s ToaaKs·.I!OiiiEM t -- Por outras 

O Sn. OAM:PÔs Mll:rJLo:..;..Que causa~ 'l o quo Rq'ui 
ouvi fói um. d. iscurao 1\cade illlco magniflco, inulto f 
bem lançado, proferido pelo Sr. Torres· Homem ; 
nms dl.roi quo, se acuso quizesse toroel· o o. favor 
do mlnisterio , muito in !li~ tna~nlfloo sob i ria . 
(Apoiados e nno apoiadós . ) Eu .guoro fllOtoa: como · 
u. minha intelllgoucla é aotmhuda , e vivo em 
acanhada. esphera, quero fuctus ; vetihão !notos ; 
nada de theorlas, nada d e bellaa t·hetorloas . 

donfesso quo, se eu russa dl)tndo de intelllgencla 
superior como os honrallos men1broa a quem neste 

TOMO l 

. quo vai por nossas provlnciQs? Não se sabe qüé 
algumas dellae têm estado com as armas na mão, . 
e quo multo sangue· tem . corrido, e que ~ão ha 

E se isto é a .pura verdade, porque havemos dé 
accu.ar· o governo porquQ usa lll\ falia do throno 
de pRlavr~a ·não a(Hnente muito · conautuolonaes, . 

duct" que o governo se propõa t1ogulr' Pois, 
senhores , acredlta·se aonso que o palz pódo 
reto~latir o. eslns lutas tão vivas, ttlo violentas que 
o det~pedaot\o todos os dlas '1 E se nito e lato 
possivel~ o que tem quo o governo mtualfeste o 11eu 
penenme11to do alto do tbr(mo, e diga que det~eja 
!:legu~r uma norma de justlon e . toleranola~ Isto é 1 
que mdlque n seus dalegados, alguns dos quaes 
distão daqui 300 R 400 laguas, qual a norma de 
conducta que quer que teu hão 'r Querlüo que o 
governo, Invertendo u proposlçiio dissesse ....... o go
verno do paiz quer ser intolerante, não quer jus· 
tiça ':' 

O Sn. UanANo:-- Ninguem pód~ qu<1rer lato. 
O SR. 0AMPOs MlLLLo :-Se pois não se póde 

querer isto, ootuo se não . tolera que o goveriio 
proceda co~~ pr_ocedeu 1 Eu declar? !-lue~ se por 
ventura a arr1tnçao dos partidos contmua no nosso 
paiz como ae acha, ~1iio h~ governo pos11lvel, lle· 

Senhot•es, eu tenho mais uma razão quanto ~ . 
mim poildorosa, paro niio dar combate ao govettló 
neste terreno. · · 

Utn honrado deputado, nosso oollega.. r~z ent 
184ú uma prophoci,a que hontem foi 11qul o.pr~
sentada na casa. d1zeudo que ó governo quo Antao 
começa v a a exiatir ti raalilo. cuidado coi'JHJo:~oo~ e 
ruio désse apoio, nem consideração âS noae!As 
rnaxlmas, porque. nssln1 que pudessetnos, hovlo.mos 
de derribar 1\08 hotrlens que então se aohuvi'io no 
poder, lato e, ao Sr. visconde de ~acahé, enti'io 

. ~' 
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José Carlos Pereira de Almeida Torres, e aos 
seus collegas dessa época. • 

Tem-se dito dapois, corn toda a malignidade 
que é. possivel, que o partido liberal não tem 
querido de coração a:; reformas; ue o que que-

. . ... 

nós temos até hoje sustentado gabinetes que, 
posto. dissessem quê marcha. vão nas nossns viàtas · 
e interesses, todavl.a votavão, lutnvão contra as 
medidas que nós reclamavamos : e agora que 
appareca um gabinete que nos diz-esLou prompto, 
q11ero as vossas medidas' aprosento•l.ll8 àqUi , 
vamos discutil·as, não se cGnsente que apresente 
suas idéas, que discuta comnosco , que des
envolva o · ssu pensamento; combate-se (.ste 
gabinete na discussão do voto de grnQas sem que 

·saibamos se os que vierem pensarãõ do mesmo 
modo! · 

uereremos que se rea 1se . a . prop ec a o 
honrado deputado? E' o que eu deseJO evitar, 
porque nunca acreditei, não acredito.; nem acre
dlhrei, que tal seja o pensamento do partido 
1 a a n 6 p r a cer. 

Censurou-se muito que os Srs. deputados que 
pertencem a UOia cõr politlca diverSfl da minha, 
sustentem ho'e a ólltlca da modera ão e tole-
ranc1a ; em·se nota o es a con ra icçao em que 
os nobres deputados têm cabido~ . tem-se· dito que 
hão renegado. seus · princípios I Mas, senhores, 
quando . o nobre deputado proferlo uni discurso 
em 18.!5, que foi aqui apresentado como seu 
testamento politlco, quando elle procl.\mava a. 
intoleranclà; o que fllziào todos os nossos. amigos 
polltioos 'l Ent.iio combaLião assaR doutrinas, e 
c:ottl toda · a justiça, dizendo que elles · obra vão 
muito mal em· proclamà~elll semelhante principio ; 
é, pergunto eu- obraremos bem cltlmando contra 
os prlnclpios de justlça e de toleranoia? 

O Sa. RoDRIGUES nos SANTos:- Nínguem está 
clrunando contra olles: é um engano. 
· O Sa. 0A.'MPOB MELI.O : '-- Niio se clama ·contra 

' .. . . . ' ' . 

surà-se o governo porquo usa dessas exprtJssões. 
O Sa~ RoORIGt1ES nos SANTOS:- Não apoiado; 

ó porqul' não ó claro. não é facto. . 
O Sa. GA.MPOB MEL 'Lo 1 - Não ·sei que mals 

clareza, . que mais franquezt\ se quer achar I · O 
que eu direi é que 11iio queria ver franqueza netn 
clareza. 

Ainda mala : os députados que apregoãrilo, e 
susteutt\riio aqui os principtos de intoleranoin 
que nós combatemos, seguirão. o sou oamiuho 
~or· essa estrtlda; e o que lhérl aconteceu ? 
Quereremos . nós, seguindo a tnésma estrndá, 
we.cipi_!;ar_-uos no abysmo em que elles se pre
Cipltárao T 

Agora resumindo, vou dizer as ra2Qes que tenho 
para não retirar o meu fr11eo apoio do governo; 
embora, como_ se diz, estejão seus dias oon. 
tadoa.. . . 
· Senhores, c.omo meu fim não é mais .do que 

conseguimos . fazer as reformas que . desejamos, . 
acrodftando, como os nobres deputados dizem todos, 
no caracter dos nobres ministros ; tendo-nos elles 
apresentado suas proposta9, não tenho razão 

·· alguma para retirar-lhes o me\\ 'Voto de aontla11ça 
antas de . entrarmos nesse combate; nessa dis-
cussão. · · 
. Pols, senhores, q11ando relatlvamente 1\ admlnis· 
traQiio Interno. do paiz nada ainda tem feito o 
governo, porque lhe hei de negar o meu voto 'i' 

Atnda tia outra ra~ão. 
, ;Neste momento em que estou tallando segue 

membros da commissão ma esclárecessem, me 
dissessem quaes são os motivos grandes, ponde
rosos; . em consequencia dos . quaes retirão o seu 
voto de confiança ao ministerio. · · 

Ainda mah, senhores. eu nunca me esquecerei 
que em 18!2 foi.ohonrado presidente do .conselho 
o Sr. José Carlos. Pereira de Almeida Torres 
quem livrou a. minha provincia de grandes cala· 
midades. _ . · · 

·Se pois tenho todos estes precedentes em favor 
do honrado presidente do conselho, se contra elle 
os membros da commissiio unicamente têm sus-
p~1 as e na a ma1s, porqu~ nes é momento de 
crise hei de. abandonar um gabinete a cuja. frente . · 
se acha o Sr. José Carlos Pereira de Almeida 
Torros? 

.. E' incontestavel que os . nobres membros da 
oommissão fazem opposição aberta ao governo. 

O SR. RoDciGUES Dos SANTos:-Não apoiado. 
_O Sa. CAMPos ~E_LLo :-Não ó pq_dom negar; · e se 

nao fazem {\ppos\çao aberl.a, entao retitetn o ·seu 
parecer, porque o·Sr. presidente do conselho disse 
~ue tomava ó parecer como um voto de censura. 
Se pois não fazem opposlção ao governo, retirem 
o parecer, e sa a fazem, não a neguem. . · 

Portanto não acho bem lançado o parecer: eu 
erll\ ue o · 

que lhes reconheÇ<>i e a amizade que lhes tenho 
pizassem em terroiio franco, dizendo 110 go'Verno ~ 
-Julgo que _não d6_vais mais governar porque as 
vossas rola .oes ma1s ou m 
~utro. part1 o t m c.oltOorrldo para que não gozeis 
~a. minha. intelra confia't1Qa; retini-voe:- Esta 
linguagem era talvez mais conveniente ao . palz; 
porqu~ 08 membros ca. . Jmml>~são hão do a·eco
contiecer qu~i estamos lnal collocL\dos e que dentro 
e fóra da can1ara tudo estA. em eomplet.a confusllo. 
Eu nãn c.omprehendo maioria e minoria aentlo 
dé prlnolpios, u Ullieatnetlte . de prlnolploa; · m11s 
nilo diversas opiniões do grupos quo 11ilo se en· 
tendem sen11o no mo.mà11to de se fazer guerra ao 
govàrnõ, a qM · UI.) instante em·. quu o governo 
baquoasse, formarlão uma completa anarobia e 
desordem. 

O Sa. :RoDlW1UE:I O•>S· SANToã:-Volte o quadro. 
o SR. d.\Mi?OS DE MELLO:- Eu neste momento • 

.apoio o goveru·i~ e porquo digo que o apoio 1 Porque · 
ma collocastes . em um terreno falso, porque n1é 
obrigaste$ a dar um combate fórl\ do terreno em 
qtte devio.moa. combate.r ; ê por isso que apo~o . 

sei se <tuerem os ~esmos. princ~pios qu não. Maa · 
atiJ.aUha ha de 'VIr a diSC\1\JSilO l\ proposta, .e ah\ 
conheceremos quaes silo os que professão os prin• 
olplos llberaes. . 

Um do!! nobres membtos da commissii.o que 
faltou hontem ein ultimo lugar, . fez a analyse de 
uma das propostas offl3reciJas pelo govet·no. 

Ditei sobre isto, Sr. presldon te, que mo pRreoa 
melhor que aguardetuos sobre e:ita mnteria a dls· 
oussão competente. Eu nada pol~ dlret ao nobre 
dep\ltl\do a e!!te respeito, e menos aootnpnnhal·o·hei 
em sua hnmensa digressão áoeroa de todas às 
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outras reformas, sobre· as quaes quero ouvir os 
.ministros. D~sejo concluh: o meu discurso, di· · 
zendo que não posso na actualldade retirar o 
meu voto 'ao governo, que hei de continuar' S. 
sustental,o, emquanto elle demonátrlir por seus 
aetos · ue adhere aos rinct ios liberaes e e!itt\ 
dtsposto a sue en ar as propos as offereci as; 

O SR .. lo SEcaÉTARIO obtem a palavra . pela ·· 
·ordem, e declarn que se acha sobre a me!la o . .... - . . 
ções da província de Sergipe, o qual vai a irn· 
prirnlr, pedindo por isso dispensa da leitura por 
ser muito extenso. · 

O pnracer conclue· nnnullando nEI eleições da
quella provincia, e reeommen:dando ao governo 
que mande proceder a novas eleições. 

A. discussão .fica ~diada pêla hora. 
. O Sa. PRESIDENTE· dá para ordem dia a mesma 
da hoje, e leVanta a sessão depols das 2 h•>ras .. 

Sessão em 23 de Malo 

· PRESIDENCIA DO S·R. MUNIZ lJ.lRRETO [o SECRETARIO 

SuMMARIO· -Expediente. - Requerimentv sobre 
o recrutamento tlo Pa.,.d. -Ordem elo dia.
ContinuCJçllo àa àiscusslio . do voto de graças. 

\ ,. . r a » 1 o. 
Pimenta. Bueno 11 Eduardo Ff·ança. 

A's 10 horas e ·. maia da manhã abre-se a sessão, 
lê-se é approva-se a aota da · antelledento; · 

EXPII:DIENTE 

Um oftloio do Sr. ministro. do imperlo, trans
milt\ndo outros do presidente da · provinoia de 
Sergipe o doil vlce·t>resl.deotea das provinolas de 
MiMe ·e S. Ptiulo, cobrindo o prlme\ro em d';\tl\ 

duvldns qUe occorr~Jri\o na ox.eouçiio da lol novis· 
slma do oloiçôos.- A' commisRào eapoola\ sobre 
olelções; 

Vill .A commlssão. de uonetltuld\a e poderei! uma 
representilollo dos eleitores da freguezia do Santa 
Annl\ dn Aldêa, nluniolplo de Uberaba, provlnoia 
de Mlnad GeraAs, pedlndn a oreação de um novo 
eolleglo eleitoral na sua freguezia. · · · 

Não ha mais oxpetliénte. · · 
O Sn.. SouzA FRANco fundamenta o seguinte 

requeri~nto, _que ó appro-yodo depois de algumas 
observaçoes do Sr. F'erretra Penna e do mesmo 
Sr. Souza Franco : 

« RequJiro se peção ao governo as seguintes 
1nCortllaçoes : · · 

te 1. o QUal o tnimero de indivíduos rearutados 
na provlncla do. Pará em' cllda tnn dos annos de 
1886 a l&i7 inclusive. 

« 2.0 Quantos destes individuas forão remettldos 
ara a oór · · · · · · •· · · to assantárão 

praça nos corpos de 1• linha da provincia e nos 
navios da nrmada, iudo .em cada um doa refe· 
ridos annos. · · 

. <t Sala das eesseee, 22 de Maio de 1848.-Sou..ta 
:F1•anco.~ Tdnroiro Aranha. )) 

ORDll:M DO DIA 

Oontlnuaçi.io da discussão do voto da graças. 
Entrão na ·. sala e tom(\o asseritiio nos sáUEl 

lugares (IOmpetentes os Sra. ministros dos negocias 
estrangeirós, da justiça, marinha e guerra. 

o Sr. t:Jrba.no toma parte na dtscüssão do 
vo.to _de graças não só como membro da c:om• 
m1ssao, como para explicar perante o paiz os 
motiv,o~ que o levão a não 'prestar o ~eu apoio 
ao m1n.sterlo, os 9uaés na!lcem . da convicção quo 
tem de ue o mmisterl nã · · 
a guma esempen'4ar a. missão de que foi encar· 
regado. pél~ corôa, não só pela maneira pór qua 
. está organtsado, corno pelas suas . tendeltcias e 
intenções, que !!e rnanifestiio nas nomea ões de 
pres1 en ·as que em e o u unamente, os qunes 
pela maior parte são saquaremas decididos e 
muito pronunciados , ou homens intei'l'amente 
dubio~ ... que ~enbuma ~ignificaçno politica têm, e 
que sao por 1sto proprws . para aceitar qualquer 
pulitica que seja insinuada pelo ministerio. 

· Ninguem poderá contestar ao governo o exerci cio 
dos principias de justiça e tolerancia politica; 
sfío principias que nenhum homem politico póde 
rejeitar ; mas elles .não podem. constituir um 
progrâmm'a, Não St) pôde portànto contestar que 
esses do~u rinci los são necessidades vitaes ara 
a .soe1e a é: !Das em po 1 tca, assun como nas 
sctenolas phys1cas e moraes, existem. verdades 

. immutaveis ; a justiça e a tolerancla são verdades 
em polltica em todos os len1pos, em todos os 
p1uzes e ·em o os os governo , . e p r s o U!\O 
podem formar um programma distincto, caraote· 
risUco do minisLerio. (Apoiados.). Entretanto o 
mi~i~terio · proclamou esse prin~ipio como - ~ua 

' orão os males, fataes as consequencias derivadas 
do predomínio . do partido liberal no · paiz por 
espRço de quatro annos. . . .. . . · . . . . . . . 
· Levado dl\8 · vlstàs da fal:E)r reparação em 
grande esoal11, . o ~abinete demittio todos os presl· · 
dentes de provincio, e para que não se pudesse 
attrlbuir essas dEimlSáões a uma transformação 
de politlcn, ptMU!óU ütn pretexto. ,e d~sse . que 
esses delegados arao membros do corpo legtslat1vo: 
mas nessa regra geral fez•sa uma excel_jçiio. a 
foi o digno presidente de Minas Geraes, ho'e . ' · 

tiv.as e esforços não interrompidos que tJOmpre 
fez o mlnlsterlo {Iara obtero apoio de. uma fraoção 
do partido da matoria da oamara dos Srs. depu· 
lados, quando so observl\ que a lingU.•1gem das 
folhas do partido advorsarlo tnmbem fazião essa 
s~iecQão. essa distincção, creio que so niio pôde 
deixar de deduzir que ha um convento expresso 
ou tQtJ\to pelo qual se ajustou dividir o imperlo 
em diversas fracções, sendo umas governadas no 
sentido de uma politica, e outras no sentido de 
uma poli~lca opposta, convenio na verdade igno· 
minioso para todos aquelle:s qut~ nelle lnter
vierão. · 

O Sn.. LuxPo l>l!l ABREU (ministro dos negocios 
.estrangdiro~):-Peço n palavra; · 

O Sa. tJa:OANO:-Devo dizer comtudo que. nunca 
esporei a rea\isaoiio de um tal convento, porque 
em honra de todns as fraocões do pttrtido liberal 
pros&t?tes nesta casa, e11 .devo .·dizer que nunca. 

eis e leaos alUados 
riles. · 

o Ha , Er..u.s: ...-.. Nel.il n. daputaoão dé Mlnaa 
sacriUoou. 

O Sa. Un.nA.No:-Advlrto . quo quando falio em 
~o : ,' enio udo . quero exprhnir lllnll. oonvanoilo 
lUt hllcamente fe[ta e couolulda... (Ruddas.) 

o Sa • .MounA.MAG.u.uii!ls:-Iutervlndo um tabel· 
lião. (Itisadas.) 

O S . .• UulU.NOI.-· •• • mas sim uma adheaão, 
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. uma tendencia,·o um aceordo entre diversos indlvl- sentem-s& os fundamentos onde se possa julgar 
duos que aceitavão as mesmas inspirações, que que os homen$ que repres~mtão a politica opposta 

· ddxavão se dominar das mesmas Intenções, e são mais moderados, mais escrupulosos no cum-
qüe querião do accoTdo levai-as a effeito. A esses primento cia lei e do . seus deveres do que os 
Srs~ poderil\ attribui.rose o procedimouto eont_ra- homons que repraserHãO a politica dominante, e 
dictorio do governo, porque as 'folhas do part1do se o não áão, . o que pod~ia o ministei-io · ganhar 
adverso por g1·aça espec.ial consentião que a pto- com a simples mudança de nomeR 'l O r6sultado 
viucia de Minàs fosse governada no seu tido Santa seria tornar-se a Juta cada vez mais irritante . 

. Luzia, comtanto que as demais províncias do ·. Se o gabinete, diz o Orlldor, entende como . 611 
imperio fossem governadf.is no sentido opposto. entendo, que a luta actual dos partidos não é tal. 
(Lt1 parte de -um. artigo doBrazU em abono desta qual fôra pal'a desejar, não é luta pacifica de 

. asiei·ção.) · · · · · · ·. · prillcipiQs, mo.s sim uma ·luta de paixões e odios 
O partido adverso entendia que as provincius não (apoiados) : t!e · quer fazer c&s.sar este estado · de 

podião ser governadas com os mesmos princ!pios, cous.as, procure a sua origem tl.a legislação. (Apoia- . 
que para .· umas · bastariã.o homens . honestos e o dos.) Aproveitarei a . occaaião para dizer alguma 
modarados, e para outras ou para as do D()rte cousa a este réi>peito , porque e:~lou . tambom 
erão precisos homens de ferro, valen~es espadas que promplo a concorrer purâ .reduzir a lu.ta dos par• 
pudessem domar aquellas populaçoes selva~ons. · tidos a un1a luta p!icifica e normal. Senhores, 
Dir·se-ha que esta é a opinião de um escr1ptor, forçoso ó fazer uma confissão dolorosa, e ó que 
que ó opinião desse partido. mas nno do governo: no Drazil nenbutn partido politico pôde viver 
talVez fosse $té certo ponto a opinião de goverllo, · bo'e inda endente do oYerno. {A oi~dos.) . 
porque na prova neta e • ma~ . 01 . . • 0 -
seu digno presidente, homem Sloceramente alhado . Sn. MARlNHo: -0 governo que quer a reforma 
com os prlnclpios e i.nteresses do partido ulli não pôde obtet· apoio. · · 
dominante: . para a província de S. Paulo foi no· O Sn. · UaBAN(): - Resulta doste estado lamen-
meado um presidente representante fiel do prin· tavel e borrívt~l que o partido que estê. fóra das 
cipio da ruaioria: mesmo para a provincia do Rio posições . officiaes . guerrêá, combate o governo .com 
de Janeiro Coi m~mearlo um presidente que t&m furor p1.1ra o fim rie as conquistar. e os quo estão 
seguido os princípios da maioria, mas que todavia ua posse dtlssas posições · sustentao o .·governo 
na provincia do Rlo de Janeiro podia ter utna tnlvez cum todos os so.crifieios, tnleriio, oecultito, 
eigi1i.ticação de reacçiio. (Apoiados.) .Mas para as snnccionão abusos da parte do governo.... . .- .. 
províncias do norte qunes forão os · presldeutes · · 
nomeados t Sorão .elles . ou não saquaremas 1 E O Sa. At>rutuo:-Vai a quem toca.. 
quem é o Sr. Vicente Pires da Motta Y Todos O SR. UnBAN'O:-:- •••• para o fim de couserval" · 
sabem que foi · elle autor das tnedldas mais rigo· essas posições, l:iein as quaes · nãu pódé viver.. O 

. rosas tomadas durante as. revoluções de Minas e al'bitrio que tem o .. g_overno . de dar e tinr em um 
S. Paulo ·; lodos conhecem suas · relações , e o só momento a!l posiçoes ofticiaes .é causa de todos 
facto pró-va que SUl\ esco.lha seria mu1to acertada . os ml\les que o paiz soffre; tire.se ao governo 
se o ROVerno tivo~se em vtsta a mais completa das esse arbitrlo, e a luta se reduziu~ a tttn estndo 
reacções. · . · . . pacifico e normal. Quando o gover110 encontrar na · 
· O Sr. Ooelho, qus o 'partido advorso considera legislação 1\ estabilidade dos empregos publicoà, 
um borrãll lançado na nomeação dos presidentes, quando não puder fazer uma inversão geral no 
não tém signitkaçà~ polit\ca, porqu,e a provlncil\ . paiz por motivos eleitoraes, qttando as posições 
do Para não està dtvldida em parttdos extreu1os · o.ftlciaes ·não déretn os meios . de comprimir á 
QUê represeutem dive1·sos principio&: esté. ua's expressão da urna eleitoral, nem o governo sera 
mesmas c\rcurnstanci~s que a próvincla da B~hla. combatido cotn esse encarniçamento , porqlle o 
(Apóiados.) · · · · · . partido da opposioão podara . vi.\·er sem . elle 

O orador reconhece que o palz não se acha em (apoiado), nem o partido do governo curvarA o 
o um estado inteiramente normal, nem ó possivel oollo aos sous desvarios e abusos; poa·que tambem 

. ,• . ": . 

parte das uutorldndea publíc~s alguns exce&sos, conseguir-se este desídet'atum precisamos de um 
algumas vlolflncias multas vezas prúvocadàs por go\•et•no patriótico q_ue queira. fa~er a ceijsação 
aquelles que lhes fazem ~ppos!çào : . mas um dtlsse arbltrio, que nao Ui~ dá (orçn1 ao contl'ario 

-----nt)l}llatnl'-d-tt--i!atllti1;);,~ue--C(H'ft---it&&ffiG&r:M-~W-Jl~ssei-l-.-a•ó~mm-ee.J\I'i1teH9c:.· eelntt:~r~, Eu não oilgo que o go\•erno 
e seguisse ou princípios d~t prJhtica de toloa•ancla f\que absolutamente privàdo do demlttir empre· 
para reparar esse pequelío numero de erros . e gados, U1as quero que essas demissões sejão reves· 
injustiças, precisava fazer. dessa simples · rapa· tidns de formulas. o · . · 
ração Ulil . tal alarde 'P Bastava que em aHenoio, Senhores, eu creio que o pniz não -tem tirado 
por meio de insinuações judiciosas aos séus dele; nE~nhum proveito do pt'hlclpio da confiança levado 
gados, cuidasse na reparação dessas injustiças. a tiio alto ponto. . · 

O mlniste\'io 'Vlo bem que não podia contur com 0 Sn. MA.RlNuo:-Eu penso da mesma maneira; 
essa nlniorla que se lhe antolhava, ou pelo menos é. um priilcipl.o destruidor. · .. · 
que não seria possivel conservar: uma maioria de 
uma liga monstruosa de vlctimas oom seus algozes, . O Sn. Ülm.\~o·~E· a conveniencia; à a justioa, 
e por isto P.reparou ·se para a dissolução dtl são os .Interesses públicos que têm determinado 
éamara dos deputados do mesmo modo que se ato hoje essa imrnensa alluvião de demissões que 
havia prelJarado em ·1844, mudando os presidentes · todo! os dias observamos? Oer~amente . que nilo. 
de provincla e os commandf\ntes das (lt'ntas. Todos Nenhuma razão f)Xiste pal'a que se deixe conti· 
oa presidentes erão propnos para atrn~essatein . nuar este estado de cousas que coHoca o paiz em 
a ét-ise da dissolução e . fazer uma invel"siio bBs nma dependencia absoluta e inevltavsl do governo, 
Pi.'QVIncillâ para produzir uma onmara no sentido e estará o ruhtisterio dispostt> a aceitar eata prin• 
a a polltica . do governo : mas havia ruiio pnrR o cipio , a fazer. o sacrificio dessa attrlbulçào do 
ministro lanoar sobre a influencia do l>Rrtldo poder executivo 1 · . . 
dominante o deséredito, o estigma de reprovl\çi\o l Outra vantagem lit'amos . ainda ~aqui : ha no 
Espera o governo , pelos · meios que tem eanpre· nos~o pniz limá parte . não pequena da populaQão 
gado , . cor1seg~ir a paolficao~o dos esph•!tos . e que ni\o procura um mei~ líouesto de subslso 
acalmar a lrrJtaQilo dos parttdus ' be mnnelrà tanc\a. Sô com a perspeo~rva de . obter empregos 
algül . ndo os nomes dos ttbllcos es ern sempre um futuro, mnn mudanQa 
agantus dB auturldado publlon quao so p do oon• o po Cll que ral(a a ooua 1 o . · · 
Heguh· uo püiJl 810.0 sraudú d61Úili'catum. A).H'II• sathJdo Quamlo 09 ólllpi'egos fórem estaveis , 
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quando uão ,h?UVer O arbitrio .de de':Ditt.ir um 
numero iodefimdo da empregados, eu ereto que 
se1·à muito mais vasta a applicação ·á industria e 
aos outros rnisteres da vida, é por eHte lado o 
paiz muito terú lucrado. · . 

O orador para mostrar <]Ue ministerb não 'está 
nas condições do systema representativo, e· que . 
não está á testa do partido liberal, refere-se aos . 
factos occonídos ultimamellte em l?ernambuco, 
e diz:- Eu nada peço nem exijo do governo .... 

Os Sas. NuNEs MAOIIAoo E 'VxLELLA TAvAREs:....;. 
Apoiado. · 

O Sn. UanAN.o : - ••••. porque · tambem oada 
espero ; mas tenho comtudo uma exigancia a fazer, 
c rogo a attenção . dos nobres ministros~ Um 
delegaJo .do govarno demittio trezentos e tantos 
empregados em minha província, . chamando ·os 
corrompidos e preval'icadores; eu exijo uma satis
façiio solem na do goverr1o ern honra des~es. em-
PI'egf:ldo,s, em nome .d•\. moralidade da ~inha 

' - - . . 
governn . não pó de sahir deste dilemma: ou réS· 
ponsabilisar estes empregados, ou .dar uma satis· 
fação solemne pelo insulto que da parta do governo 
se lhes irrogou .. 

Respondendo · ao Sr. Mari11ho, que disse que 
não era possi vel hostilisar o ministtlrio • ou 
negar-lhe um voto de · confiança, quando alie 
apresentava propostas que fonnulavão oii prin
ctpios polos quaes a maioria da casa tinha sempre 
pugnàdo, diz que. isto não ó mqtivo sufficiente 
para apoiar · o minlsterio, porque outro qual-

. quer ministerio qutl se organis~;tsse represen~ 
tandn os principias da maioria, procuraria levar 
à effeilo estas mesmas idéas. !>emais, serião 
estes os unicos melhoramentos de que 'o ·paiz 
precisa? Não act'edita que a reforma da lei de 3 
de Dezembro de 184:1, e que R. proposta da 
incompatibilidade .de eleição da alguns funccioua-

. rios publicos sejão ·só por si sufficientes para 
tt·azer o paiz a um estado normal. E' preciso que 
essas medidas s~:~jão acompatihadlls de utna reforma 
gtlral t1a organisação dos empregos pubUcos, que 
se fixe a estabilidade dos emprégos, qua mesmo as 
posições de policia nno fiquem tanto lU> arbittio do 
governo. . · . · 

A guarda nacional, diz o orador1 precisava da 
reforma radical em suas bases. Eu entondo que 
um ri~oi lo radical u ado ta1· 11a reforma. da. loi 

a guar t\ mu1 ona p r n sua offi'l a I a~\e f ra 
du dtipendencia abaoluh do govt~rno, ou sojào os 
ofllciaes uon1eados por utna oleiçi\o popular, ou 
IHimeados elo I.)Verno tendo um tam o dotar· 
nuna o para serv r, o mane ra que se oons ga 
o que eu desejo ; isto é, quo ~ovarno não posst~. 
fazer. ém um dia uma lnver'tii\n Reral na guarda 
nacional. Este principio ó indlsptnui!avel tambam 
para a liberdade do voto, porque t.odos s.abem a. 
mfiuenoia prodigiosa que a officlalidade da gnardtl 
uacion~l exerce sobre a populaQão; que quasi tólla 
estt\ nhstuda na guarda nacional. 

Não sei do quo 1\ccordo estnrã o gabinete a raa):>eito 
do tratado porpotuo com a França. (Apoiados.) 
Eu entendo que as clrcumstancias do paiz exigeln 
que s2 de~lare ex~in~j.o osttl tratado. (Apoi,adqs.) 
Eu nao se1 du opmrao em tollns as pt·ovtncms, 
mas na mioha existem opiniões muito pl'onuu
ciadas, opiniões sustentadas legitimamente por 
sociedades numerosas,. que J>Or todos os meios 
proourão lóvar a effeito o idúa do melhoramento 
e do rroteoQãO para O UOOODleroiO e h1dustria do 
:Srazi ; mas nenhum melhoramento se póde fazer 
a este respeito sem dar·.se pot' extinoto o tratado 
perpetuo onrn a França. . . 

Outro melhoramento tenho et1 om vista ; todos 
sabem os mcommodos, as dospt~zas, o.s onus qt1o 
sofl'rem at-~ populações das provincia~ com a 

' ··;, . . . 
provime11to de emp•·ego!l publicas. Om escrivuo 

· é despachado na côrta, um porteiro, um continuo 
de repartição publica . é despachado na côtte; eu 
teuho vidto com dôr pretendentes da ·minha 
provincia · e .de outras províncias passarem aqui 
na cól'te um e mai:> a tmos, g!lstando o que. não 
possuem, ptlra voltarem para as pro·.rincias iodi· 
vidadol!, som u.ada terem ob~ido. ffiu entendo que 
urn não p!'lqueno oumuro de empragoa publicas 
podia ser provido naS' províncias, e que nisto não 
ha incon vauiente algllm, nem cr.eio que seja isto 
contra a eonstitttição do hnperio, porque os presi. 
dentes. de províncias são pat·te integrante do poder 
8XIlCUtiVO. . · . 

Etnfim, bll queixas na,; pl'oviucia~ contra a 
centralisaÇito~ (Apoiado~.) Ninguem a~ ignora ; e se 
nó>~ queremos ú unidade e a integridade do im
perio, como eu quero, porque não póde haver 
felicidade para o paiz seni ella, é preciso não 
apertar tanto o no. é ptociso que a união não 
sej11 uo1 o nus, um pésõ para · as proviuciliS. E' . 
tal a centralisaçãq, que um r~cruta, quo é sewpro 

• sem que a re,)ueira ua cõrte. . . 
São. estas 1U1 idéas que eu tinha à apresentar, e 

quo eu entendo quo é indispensavol adoptnr•se na 
actuJ.\lidade. E' preciso atta'ndermos à crise em 
quo se acha .. o paiz. Nós não estarnos em época 
normal; todos sab~m os acontecimentos espan· 
tosos que percorrem o mundo com uma celeridade 
immensa. O · paiz n~o pód~ deixar dé resantir-so 
delles ; o nosso estado flnanc~iro e .commercial 
necessariamente ha. de sentir esse abalo extraór· 
dinario, e eu entendo. que bojo mais que nunca 
era preciso uin minlsterio patriotico, um minis~ 
terio popular, um miuisterio que tivesse as sym
pathias publicas, que sEi apoiasse no parlamento 
franca e. sinceramente, o que decldido pela homo· 

. getieidade da séus membrCis; e forte com o apoio do 
parlamento, pudesse offerecer bastante ganmtia 
para salvar o pa\z ; um mi11istario que provisse a 
anciedade do espirlto publico, que previise ·os 
votos que sem duvida se hão d.e prouunoiar, 
ainda que . mais tarde, . de . um modo claro e 
positivo. Eu queria que o governo previsse a 
anciedadé e os votos do pait., e se puzesse â frente 
dell&s ; . eu cri!io que este ~ o unlco meio <le con· 
jurar a tempestade. . ·. . . .· . 

Parece• me que o ministerio-- áctuar· não estn 
nestas coüdições1 mesmo porque com rnzão o.u · 

i o 
deoiuido IUi oamara, porque não conta dll cert() 
oom osa~J a.poio que lhe pode resulta! da liga das 
viotlmas com seus algózos. Nilo . VtlJO emba1·aço 
1 1\ ii e um ministerio dentr 

das condições do systemt• representlltivo, . e como· 
a ttnica objeoção que apresent<?il .o nobre deputa~o 
era não contar com uma ma1or1a para a adopçao 
dos principias contidos nas propo~tas, eu . Ol'oio 
quo hoje todas as suasduvidas estão desvanecidas, 
o que elle .!:!e deve unir comuosco a .todas as _frac· 
ções do partido liberal para ·cuidar na satvaliao do 
paiz. (Apoiados.) · 

O Sn. PRESIDEt-ITE : --- Tem a pala>ra o Sr. 
ministro dos negocias ·estrangeiros. { p,•o(undo 
sillJncio.) 

· · o Sr. Lhn.p o de Abreu (ministto dos 
negocios est1•angeiros): _...; Sr. presidente, tendo de 
fallar sobre o objecto quo se discute, as ultima• 
palavras com que o n.obre deputado pela provln~la 
de Pernatnbttco tertmnon o seu discurso. pernut
th··me·hi\o a fraqueza do eu fazer à camata uma 
observação que sujeito á sua consideração, ao seu 
J>atriotismo. Consiste esta obsel'Vação em que 
estou "persuadido de ·que nada convém tanto dl\ 
pm·te üa oamara como Ulll!í. tnanlfestaçã:o clara, 
po::~itlva e promptn1 · que estubeleça as ralàQõos em 
que a camnra se considera para. com o gtlbinote 

' ' 
as cir~nmlitanclas convém que haja perfeito accot•do 
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. e harmonià entre as catriaras e o gabinete .: . nas' 
circumstaMias actuaes do paiz eu entendo que e!lta 
intelligencia e harnwnia . se devem eonvert~r como 
em uma esp~cie de identificação. · · . 

O Sa. RoDRIGUEs nos SANTos:~Apoiado. 
O Sa. LlM:Pi> DE ABaEu:,..-Parn se saber pois, se 

existe ou se não existe esta. intelligeMiA, esta har~ 
monia, todos concorduráõ commigo que náda é tiio 
preciso como . uma manifestação clara, positiva e 
prómpta da camara ~os Srs. deputados ; eu dip;o 
prO!Jlp~a. trtanttestaçao porqo.e pódo ser muito 
ptejudtctal a demora nesta- mesma manifestação. 
Nesta parte e'!l estou de perfeito accordo com o 
nobre dt~putado . pela província de Pernambuco. . 

. Antes de eu fazer algumas observações sobre o 
voto de graças, sobre o quo se tem. dito tanto 
para o sústentar como para o combator, per~tittir· 
me-ha. n camara tambem que ou defina a posição 

· em que me considero, 'tanto como · membro do 
gabinete de . que faço parte como em reta âo ao 
par •. o. a que per enço, que eu suppon o ter na 
prov1ncla .de. Mmas. Gerües, e 1-la deputação que 
essa pr~vincta envion para esta casa os seus 
verdadetros e génuinos téptesentantes; · · 

. Um n.o~!.e deputado 'Jl&lã província. do Oearà 
cttou optmoes que eu prQfessei e enunciei em outro 
te~po, para demonstrar que, pnra quo o gabinete 
SeJa parlamentarmente . prganisado, ·convem que 

.. entre os geus membros haja unidade de penSR-
mento e. m'!t~~ confiança. Eu. sustento · hoje 

. a ~nesma .oplntao:.. que sustente1 nesse tempo, 
. e ~eclaro quo nao concebo · que possa haver. 
gablD~te que se deva considerar parlamentarmente 
or~"'msado, qu~ possa fazer beneficio algum no . 
patz sem. que além de outras, .reuna duas condi* 
ções:. p.rimeira; a unidade de pensamento e mutua 
confiança . entre se?s membros, . e segu!lda, que 
nesse gabmete refitcta parte da .mftuencta que as 
camnraa . devem ter no governo .ao palz . . o ncbre 
deputado depois de estabelecer uma · theoria a 
qual eu aceito. e pela qual sempre tenho pugnado, 
pretendem d!lmon.strar qu.e no . gabinete de que 
faço P!lrte na() ~xtste a pruneirR dli&bs condições, 
que nao ha umdade. de pensamento, e que nilo 
póde haver mutua confiança ·· entre os mentbroa 
que compoem o gàbinoto. · Parece•me porêw que 
nem esss tiobre deputado, nem aquelleR senhora~ 
que . têm falindo no mesmo sentido, ap1·esenti\o 
argnmen~ . . 
cotidloi\o . Eu acredito que apenRA &j:l tom exprl- · 
ntldo um sentimento de . dtJaconflanoa, mas um 
sent\mento, ambora não seja uma opllt\ão todavia 
deve p · ' · 
da dtsouosiio; (lf'lrque sste sentimento pari\ trium~ 
phar deve passar pel~ m&sma prov11 por que deve 
passar uma opluli\o qualquer: emfim, esse senLl· 

. ntento; .emb. t'a não seja uma opiuião, devé ser 
c.ondemnado a mo~t.-ar que tem razão. (Apoiados.) 
Entretanto aored1to que o. nobre derutado não 
tem tuostrado quo neste seu seutimento, . no qual 
é ncomp~nhado por alguns outros Srs. deputados 
teuha l'azao. · ' 

Sr .. presidente, o gabinete de 8 de Marco foi 
orsamsado por aq_uelte mesmo cidadão que tillha 
std~ chefe do g~btnete .de 2 d~ Fevereil'o, o qual 
meteceu o~ apo1o quas1 unamme .( av.oiados ) da 
~atn~1ra entao composta ~a mesma mataria, pouco 
maia . ou menos quê e~tsto na oamara actual. 
I:ol'ta,!llo o ~orne e os P,racadentes desse illustre 
ctdadao devtao sem duvtda inspirar toda a con~ 
fiança á camara actual. . · · · . 

O Sn. NUNES Mt.cnAno :-Responda () facto do 
no-vo apoio que esse individuo hoje recebe. 

O Sn. LiMPo bE Analtu : ....... Eu devia entender . 
quando fui chamado para o gab\nete, qu~ entrá 

·o chefe do abinete e entre mim ue ora · oh - . 

ministro que .entiio ·ex.ercia a pasta dos negoclOE~· . 
·. estrt;\ngeiros cr" m.uito conhecido pelos importantes 
serviços . q'll:e h R VIa. prestado em outros tempos 
n!l · provmc1a ?e Matto Groaso, e pela maneiti\ 
d1gna porque tmha occnpado. havia pouco tempó, 
o lugar de encürregado de negocios no Pa
ragt~ay. 

O Sa. Ro.DtuauEs nos SANTos : ·- MerecEm do a 
. reprovação de .V. Ex. . . . . . 

O Sa . . LtM~ó DE A.nnEu :-Para não me desviar 
· do .meu discurso, niio respo nderei agora ao. nobre 
deputado por S. Paulo; direi aptmas que :fiz al
gumas obst~rvavões . sobro um acto . praticado por 
esse nob~e .membro · do actual ministerio, mas 
nunca der~e'. de _approvar o com.ple:ro de · toda 
s. sua admliustraçao tanto na prov1ncta de Matto 
Gr•Hto;o, como nesta missão que lhe fdra confiado, 
e que a minba observa~.ão referia-se unicamente 
a um :.lcto .em que discordava. 

O Sa. RonamuE 
iu1portaote. 

0 SR. LIMPO DK ABREU :-Téve tam'bem de f.azer. 
parte do gabinete .o nob~e ministro ·da guerra, 
q_ue eu sabia .que · tmha S\do um dos . poucos pre
stdente~ conser.vados no · anno de 18!l0 por . uma 
da~ ~aiores n?t~hilidades do lmperio que então · . 
dlr_tgta a reparttçao dos negocias do imperio. Ainda · 
sô.R~ nos meu~ ouvidos os E)logios que esse digno · 
mmtstro, c, Sr.. Andrada Machado, .fez á esse 
presidente de provlncia, · sustentando . desta. fónria 
a necee~ld~de de sua conservação · na presidflncla . 
da provmcul das j.Jagóns. Não tive pois de fazer 
objeoção alguma ao.s nomes que pelo presidente 
do conselho. de .ministros ... me ... erão .apresentados . 
para. compór o gabinete. . . ·· . · · 
. A tsto .· aecre~ce . que em algumas reuniões pre~ 

hminares que ttvemos, e em que de pattEI à parte 
se tizerão declarações, E'U tive conhecimento de . 
que nenhumà duvida teria. 1\ s:ealisaçio ·do pe1'l· 
snmento que se pretendia executar, · e que era 
con~orme ao pensumento do partido de cUJo seio 
sahtão alguns dos nlin\s.tros. · 

Nestli parte pois, ao menos por aquelles que se · 
encarregânlo de fol·mar o gabinete. estava preen· 
chida a primeira condição que eu julgo espeoial ·-
eDl qualque~ ministerio, uu1dade de pensamento. ·. 

·Restava porém pruencher ·se a SE'guuda. · .·. . . 

nêste gablt1ete a luftuencia que lüe pertence no 
~overno do estado. Na au~encia das (lamaras era 
de noeessldo.de espcrnr-se para que o· gabinete se 

~ . 

As oamaras ainda niio estàvão reunidas : era 
pols uma medida de prudencia e de neo&ssidade, 
ao mouos assim o entendi ou, não completar itn
mediatamente . o. miuisterio; lo~o porém que .. a 
oama\·a. M reuuio, o ministerio empregou to.dos 
os me1os para qull este complemento tivesse 
lup~ · · · 
. Eu emitti no principio do meu discurso u.-na. 
proposição, pela qual dovo dar à caoiara a razão 
porque o ministerio foi completado pela maneira 
por que ten luQo.r . · · 

. Eu diss~:~ que eu . estava persuadido de que na 
doputaçi\o que a l>rovinoia de Minas mandou para 
() _ ~orpo legislativo exist~m ns verda.deiros e ge· 
numas represe~tantes do pa~tido ·a que pertenoo~ 
e. que têm dectdidamente mato ria na camara doli 

. Srs. deputados. · · . · 
O Sn •. JosE: DÊ Assis:- Assim como eru muitas 

:outras deputações. · Não queremos especialidades • . 
(Apoiados ~ ) 
. }1M Sn. DEPU'l'Ano :- Essa ra~iio é muito po·· 
llttca. · · · 

OuTRO SR·. · Dll1PUT!DO =. - Só .· naquella de ú· · 
QUO 

O SH. LliiPo DK AnnKu :- Ntlo o:loluo as outras. 
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· Logo, pois, que os dous membras qU:e comple

tarão . o ministerio f6rão designados pela corôa para 
este fim, eu não tive duvida em acolhêl~os com a 
maior satisfação. · . 

Assim, Sr. presidente, eu creio ter demonstrado · 
quo, longe ~e ser contradictorio corri os meus 
princípios, . multo longe de não estar a minha 
conducta, como membro do gabinete, de accordo 
c.om os principios . que sempre tenho defendido, 
creio; digo, ter demonstrado que na pratica tenho 
procurado realisar os princípios que tenho defen-
dido ztà tribuna. . · 

. Entretanto coít.tlnúa a revelar-se um sentimento 
de desconfiança contra o ministerio I Mas, em 
que·se funda esse sentimento de desconfiança, e 
como é. que os illustres deputados pretendem 
justiftca:l-o ? . .·· . · · 
. Alguns nobres deputados têm dito .que, logo 

que o gabinete se organisou, circularão boatos de 
que elle pretendia . inver~er . a pol\tica do estRdo, 

e ma inversão no · aiz e até Bt3 
preparava, · não podendo contar, · como de . certo 
uã/) contaria neste caso. com o assentimento e 
apoio da cam~ra; . para acorisolbnr á corôa o usó 
de ~ma de su!ls ~l'~tr'ibuições que tivesse por fim. 
a dzssolução da t:amara dos Srs~ deputados 1 En· 
tretanto tenho, dêlll~nstl'ado que dá organisação 
do gabinete nctual nao se podia chegar a umB tal 
conclusão. · · . · · ·· · 

Insistirei ainda em dizer que dos actos ·prati
Cildoa pelo gllbinete desde ·. quo elle . principiou 
a existir, tambem não se póde chegar a esta 
conclusão. .. · · · · · . · · .. · 
. Disae~se que o gabinete fez .umà inversão no 
piliz, quando · mudou todos, ou quasi todos os 
presidentes I Eu . ~ntl!ndo que .o fac.to não pôde .. 
explicar: uma inversão. Uma substituição de 
ptesldentés não é o mesmo que uma inversão da 
politica. · 

O Sa. NUNEs MA.OHA.DO :- Síio ó8 agentes · pelo · 

te_ndo de Rpr~sentar á 888embléa gerÚ esta medida~ 
~ao _se a~tectpasse ll Rubstituir . os presidente!! qu~ 
tm~ao .. stdo chamados para· a assembléa geral 
leg1slattva. . 

Notou-se por parte · no nobre deputado de Por· 
nambuco que me precedeu, que o min1sterio nesta 
mesma medida tinha Jeito excepções, conservando 
o pt't3sidenta da província de Minas Geraes~ 
. O SR. NUNES MAOIIADO :- E do Espírito Santo. · 

. O Sa. Luu>o DE ABREU :-Permltta-me o nobre 
deput~do pela provincfa .de Pernambuco que eu 
lh!l dtga que .e.l\e póde dlZer que a medid11 não 

·· fot completR, . não abrangeu todos os presidentes 
lmme~iatamen~e ; mas não põde demonstrar que 
o gabm~te qUizesse fazer uma excepçào a favot· 
do pres•dento da proviucia de Minas Geraes. · 
. Se por ventura o. nobre deputado de Pernambuco 
tivesse de realisar uma medida como 6sta, ou 
st\melhant~ a . esta , havia de ... reconhecer que 
algumas dtfficuldades se apresentao quando tem 
e se asco e ao gran e numero e c1 a aos 

pará occuparem cargot~ de Mo alta lmpo1·tancia. 
Para não se desacertar em medida~r das quaes 
d,ei>élldS. a boa o~ má admlnis~raçl\o dRs i>t:oviu
ctas, . convem que o governo nao se preolplte, e 
que medite; e para o fazer, de certo é necessario 
algulu tempo . . Não era possivel que de Ullla voz 
fossem mudados · todos os presidentes. · · 

. · Eu p~doria observ.nr ao nobre . deputado · pela 
provlnc1a de Perna!Jlbuco; que suppOz da parto 
do governo o deseJO de fazet· uma excepçào no 
principio ·que . tinb.a estabelecido., que t~mbem 

. alud~ não foi substituido o digno presidente da 
provmcln de Goyaz. · · · . 
· So. porém . não .. .foi substituido .nem este dlgoo 
pres1deute, nem o de Mina~ Geraéd, não fói pot 

· ce.1·Lo . porque · o governo qu1zesse fazer uma ex
ceptJiiO no principio que sa prescreveu, e q~e ha 
de levar a efl'eito., mas porque precisou meditar, 
afim de · que estes lugares sejão preenchidos por . 

menos. . . . . pessoas· que estejiio a par das necessidades d~ 
O Sa. LIMPo DE Anan:u :-Os nobres deputados provlnoin. 

não poderii\o provar que o gabinete tenha por · Houve um Sr. deputado que deu a ~ntender 
fim uma inversão da politica. se . ao mesmo tempo que .o gabinete tinha ct·eado este. principio para 
não demonst.rassem que cada \trn dos presidentes podflr substituir o presldents do uma província I 
nomoados ·S\gnlfioava ·uma . politioa ·dlv~:rsa ·daquella· .. -· · Declaro ·-a- ·~sse·Sr;· -· deputado·· -que-o ·--gabinete:·se 
que o gabinete tinha adoptado. · · considerava suftlcientementefortu com a oon.fi~DI)!l 

O Sa. YILELLA. TAVARES: _ E' faoil demons- da corôa para poder dem\ttlr qualquet pres1dante 
ra •0 • . . • . . asse 

·· · no exerclcJo de su11s fumil)ões. Portanto não era 
O Sa. Limo n~ .AuaKu :-Tem-sé aqui apontado por certo nocessarlo (eu o declaro alto e bom 

nlguns nou.\es: eu não .desejo entrar na discussão soll;l. ao .uobre deputa~o), não . ül'a. absolut.a~e~te 

prestdente de ~e~glpe nomeado ultitlttlmeute para .· e flze~se primeh·ameote p~~sar este principio, . . 
(lquella provlnc1a, só lembrarei à camara.. que esse para poder ll.couselha'i.' à corôl\ li. detlll~são ~te 
prllaidente se1·vio corn o gabinete de 2 de Feve- quálque~· presidente •. se por vent~ra esta fosse 

· relró, e que, durante t~do o tempo .que elle a convacção .do gabmete, elle Lmba bastante 
servlo, '!ào partio de nenhum lado . da camara con!iciencia' do que devia a si, ao paiz .a à co1·ôa, 
obserya.cao alguma que pudesse em 1818 · fazer para não aceitar uma posição que o pun}ta abaixo 
suspelta~, ao governo quo .et~te nome significava · de urn presidente .. de provinci$. ( Numllrosos 
uma ~ohttoa opposta âquella que se tom prescripto apoiaàos.) · · · 
o gabznete. . · Pol't1mto . ou ainda repetirei que esse pl'inoipio 

Lembrarei 1011is á oamaa·a que ha 1\omes muito crealio . pelo aotua.l gab~netu, logo que alie tomou . 
signiticativos, que os nobres deputados não d6a- ·conta da . admlait~trauao flll cread.o. porqu~ o 
con~eoem, antes reoonbecatn que provão que o gabiueta entendia que olle conv!uba . aos interesses 
~abmete ni\o pretendia. seguir uma poUt\ca da do paiz, porqu11 ontand\1\ Qll& convinha regular 
mversllo. · · · · · atlsim a adtnlnlstrauão das proylnolas, e · dn ne· 
. Sr. presidente, o goveruo entendeu que uma · ohum ntodó por qus . tivesse perau~dido du que 
~as. medidas adminlstt·atlvas que hnmediatament~ pAra. se demlttlr um presldeute, .qualquél' que ell'e 

ev•a l'_ealisar, era substituir todos os presidentes fosse, era nece!lsal'lo que prlmelranumte se oreasse 
que arao nletnbros do oorpo leglslatlvo. Ninguom . unt prlnuiplo. · . . . 
P9de contestar a vantagem desta · medida tânto 0 SR. APRt<iW :-E' verdade, diz tnuit'o bazu . 
p~ra R administração das provinoias; coÚ\o paro. 
preparar o trabalho que ó governo tinha de apre- O ·sn. LIMPO l>E Annll:u :-Do que tenho dito, 
sentar á as.sembléa geral nn proposta que declara Sr •. presidente, or.alo que naturalmente se . pó'de 
a i~ootnpatt~llldade de eleiç!\ó . âe alguns runocio- conéluir qüe o sentimento de d~:~soontianoa que o 
p.a.~.10B. pubhoos nos lugares em ue exercerem abinetti inspira i\ t\lguuà 8\'S. deputados quo têm 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 14:54- PÃjgina 6 de 8 

136 SESSÃO EM 23 DE MAIO · DE 1848 
nem tão pouco em nenbum dos. factos por elle 
prati?ados, pois que nenhum delles tem ca~acter 
reaéc1onar10. · todos elle>~ revestem-se do caracter 
que devem ·. i . ·nrimir·lhes a politica qtte o ga· 
binete · se prolJJz - a politica . da justiça e da · 
tolerancia. . · · . 
. Sr. presidente, · se pó r ventura na bande1ra 
.io partido a que eu pertenço eu. tivesse de ins· 
crever algumas palavras, eu inscre\'erin aquellas 
que ·. acabo de repetir - justiça e tolerancia. 
(Apoiados.) . · ; . . 

O Sn. Ronal~UBS Dos SANTOS :-"Et~tão escriptàs 
ha n1uito tempo. . 

justiça e to1erancin -tem obrigaçãà. de proteger 
o~ _partidos, aiadn áquelles que lhe fa.zem oppo· 
stçao ; e protegei-os como? Por med1das apro· 
priadns taes como a lei que actualmente regula 
a ~leiçr.o (apoiados) ; taes como é a pt·oposta 
apres~ntada plllo nobrtj ministro da . justiça, a 
respeito da reforma da lei de 3 de Dezembro de 
1841; taes como devem ser ·outras muitas a que 
sem tluvida lienhuma nlludio . o . presidente do .. 
conselho quando declan>u quo esta protecção · 
devia ser levada ~~ ponto de ser necessinin a 
reforma do sy~tem~ eleitoral para que todos os 
intP.resses pudessem ser reptesentados perante as 
camaras. -
. O Sn. AP'RWro :-Isso é que ó verdndotramtltit3 
liberal. · . · . · · · 

o SR. LIMPO DE AnREU :..:.. Qtta.ndo eu repito a 
palavra- justiça - por · certo não me . refiro á . 
justiça que ex~rce.m o~ tri)Junaes .. N~o me· refiro 
igual'!lente á JUsttça a. qu~ têm .dire1to todo~ o.s O Sa. LtMPo DE Ana'Eu :-Portanto eu acredito, 
cidadnos: a pala vrn- )u~hça- neste ca~o stgm~ Sr. presidente, que definindo assim as palavras 
fica um systema, utn systema vasto, completo. . ·_;,. ju!ltiça o tolerancia _._ ellas honrão e honrão 

0 Sa. ·NuNES ACHADO:- E uov.o tarnbem. · IJ r 1 o que as mscrever em sua bandeira .• 
(A-poiados. ) . . • . · . . 

· O ·sa. !JIMPO DE AnREU :;.... Refiro-me á justiça Elltas ligeiras observações qu& eu tenho feito 
com applicaçiio ao governo. ·. á camara. explicando o sentido em que o gabinete 

O go\'erno executor dos leis, e q\le vigia inces• . toma as palavras-justiça e tolêrancia....:devem ter 
. santa em que as autoridades subalternas· executem respondido a todas . as objecções que . contra o 
a~ · leis; tem d•lver de examinar se por ventum prograrnml\ do gabinete 1\c.tual se têm f~ito, e 

· as leia são as que podem conc()rrer mais 4lfficaz. .tatnbem· a diversas inte~:p~llnções qtie sa · tem di-
mente para garantir os direitos de segurança e rigidó ao mesmo · governo para qtie declare a sua 

· de . propriedade, e para manter a ordl:lm e pliz · opinião a respeito das reformas ,que se devem 
publico · do. paiz • . Se o governo entender, depois fazer no systemR eleitoral, ni\:o só as que são 
do oxama acurado que deve . fazer na legislação relativas â eleição por círculos, mas tambem â 
dopaiz, que as leis que existem ·não são as mais el~:~içiio directa. · . · ·. . · 

·. proprias para se . obterem estes fins d.e to ... da a . Algumas outras interpellações se ftzerão a que .. 
sociedade huma11a, o govorno tem obngaçao de as minhas ôbservaçõefil niio. responllom, e por isso 

. prqpOr as reformas. qiJ_& na sua · Opinião julgar . e.u me occupar~i de algumns deltas. · . 
indit:pàusavels. • · · · · · Uma daR interpellaçõe~ foi itcerca da necessi· 

E' assim que a proposta que apriisontou o go- dllde que tinha o gabinete da procnrar ter uma 
verno sobre à J:t!furma. da lei · de a de DllZI)mbro maioria .oo conselho de . el<tado. Sr. presidente, 

·. da 1841 não é senão um corollario, entra outros posto que 0 . noiH'e deputado a que me retiro niio 
muitos, da política da justiçl!. qua o go~ercv se doclarasso bem n sua intenção, quando fez esta 
tem prescripto, · · · · · · · · lnterpellação, todavia ou ft~urarei duail bypotbeses 

Além desta medida, que era a mais urgenté· em .que est!l maioria se póde obter, ou pela no· 
mente reclama~a · pelo · palz; . de _ ce~to que tim meaç1io de membros do consolbo de ~tl\d01 que 

ab\net.o ·em cu o ro ramma estão 1 1 , e a su 9 UIÇRO e 
pa ~vra!:'....:. JUS çn e . t.~ 13ranc ~- ,de.Y~ · ~t~!o.t·m~r. - _ ãJRuns ,.eousel ~:~iro8 · de · ·estado; -Eu ,·rlnclaro --~ .. -ca ; .. · 
mmtas outras "dispostçoe~ legislativas que nao mal'a que reputo que 0 conselho dt• e!:ltado ê uma 
estejào de acc(lrdo com o fim a que se propõe daquellas corporações que maior im portancilllêm 
qu11lquer sociedade. . . · no paiz. Se eu tivesse du liconsulun t· a nomeação, 

A palavra tolerancia tambem siRniflca um desejaria que os no. meados tive~m rn 0 mesmo 
sy~tema. · . pensamento do gabinete a quem ell t·:; devliio nuxi· 

O nobr~ presidento dl' . conselho já declarou linr, e não pass11 ria ulám disto, p•·i'IJUtl ent~mdo . 
que a palavra- tolern.ucia- lligniftcava reconhe· ·· · . · · · · -

· · ~ I e1 os o Cl a l\0 • como é a que decide dos negocio~t : o conselho de estado 
de importantes deveres pnra com o governo do é apenas consultivo ; à responstAbilidade das de• 
paiz . . O nobre presidente do" co•lselho . já disse que · cisõil!t t'ocahe unioamehte sobre 0 nllni~terlo,· quà 
era. uma ctmdiç!io do systilma reprellenLtlt.ivo ú sé conf•Jrniil oli deixA de conft)rmar cont àllé. 
existencia de partidos. . • · . · · (.Apoiados . ) E' esta â minha opinião

1 
que eu com 

Teln-se dito;.._ qualquot· governei tem' obrigação, toda a franqueza exponho á can1arn, e ao nobre 
. ~ujeitandà·se n esta CfilH1ição, . de respeitnr o!! deputado que fe1. · n inlerpellaQi\o. · · 
partidos.~ . (Apoiados.) Niio ·digo o conlral'i~; Outra interpullaçiio versou sobrA o regulam{lnto 
mas notArei . â camara que a palavrn--tolilJ'tHlcta · do couselbo de ministros. E' minha opinião que 
.,... signitlcn muito mais do qué ·sofi'rer pl\rtidos mn regulamento qua sf;l limite a regulat' e dirigir 
que · aejilo advorsarioa ao pahsarnento do f(overrlo. os ~rabalhos que dovem ser proiiostos e preparauos 
A palavra.- tolHrancill-signiftou o dever que tom ontre o~ conselbeirol! d& ctlrôa, póde o deve ser 
o governo de . proteger por meio de üwdido.s muito vàtnjutw; mas um rugula~tento que Bl\la 
apropriadas os partidos quo llXistom no governo destHs ralüd, e que tenda a defiíur e r6gular as 
roprasentativo~ · re\açõet~ entre o cOtlselho de llllnistros o outras 

Perguntei ao · nobre deputado: a lei de 3 de quaasquerenUdadespoliUoas,ni\userlasódesumma 
Dezembro de 1841, e as instruccões de 4 d& Milio, dilllouldade; mns Am minha opinlào poderia trazer 
pelas qunes se tem feito algumas eleiçõ•ls 1 pró· muior sonima de desvantagent~ do. que dti vanta-
tegillo pOl' ventura o partido que nessa .o~casiãó geus para o paiz. . . ·. 
AI'!\ adversarlo ao governo? . . A he~:~itação que houve no gabinete, que esta- . 

· · R · · d b~leceu a presidencla d1) collsellto de mlnistos, 
ÁLUUNS SENllORES :- esponda, respon n. om publc~r Mte re~ulomentu, n hesita.;ão ~n~ que 
O St\, LIM~>o Dl!l AnnÉu :--Toes serii\o na me· uoutluui\rno os gablueLe!! que se lhe segu1rno, o 

ditlas qUe illltpt"eguria Ulll purtldo que nno .ti VOSSO 1:1()\.)rntudo O OXl\lll lhl do~ alzes ondl.l ex.isle 
' . . ·. ' . - U IÇa C Oa Q a Jll'êSl Ollola O cnnsel O de nt\o\l!tros, 

e tolerancil\ ....._~..tll.llS-0- partido . o1~ne 1llLpnr.t.ehç.o.,. •. · .s.am qUfl todavia elln tenha sido acompanhado 
annunciando como ptogramma de sua politlca...... . por um regulamento, 1ne ftrínüo cada vez m~ilt 
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na opinião . de gue . este reguiamento _não sê 
limitando aos obJetos de que fiz mençao, pôde 

1 camara . de que ellll não . deve vot~r pelo .· voto de 
· . graças · tal · qual foi apresentado pela nobre com· 

missão : entretanto um~t proposição o!mittida hoje · 
na casa por um nobre deputado de . Pernarnbuc~ . 
me obt·iga a fazer algumaR outras ponderações. 

prejudicial do que utll . no . serviço 

ahi o tempo e os .. habites têm substitui o esse 
regulamento, e o ~êm tornado desnecessarlo; mas 
eu .peço licença aotlhtstre deputado para observnr-

--~lHhl-tl&'-Q't'""Lle-autes qué o tempo, antes qu . 
tornassPm desnecesssrio e!lse regulamento, uma ó · Sa. LIMPO DE ABR.E'U :--Eu não me encor· 
época hoüvê em qüe ain.da niio tiuh~ pa~aado regarei de examinar até que ponto esta .propo-

. esse tempo, em que bab1tos ajnda nao . tmbão sição possa ser ou deixar de ser exacta : porém, 
sido consa((rados. e todavia os homens emmentes . sa por veutnra ell~ ê exacta, o nobre deputado . 
desse palz não julgarão necessaria nessa occa- não pôde deixar · de applaudir á . !!Onducta quo 
siiio A protnulgaçiio dP- um regulamento setnelha1_1te. uussa parte especial a que o nobre deputado se 
Este exemplo fiiZ, grande peso em meu· espir1to, refer:e su propõe tor o governo. · 
e ap€'Zfli' do respEllto que· cousagro ao ~obre de- · Disse tambeoi o nobre deputado que o lllustre 
putado ·a quem · me refiro, sinto toda R dlfliculdade pre!!identà do conselho de mini!!tros tinha dito 
em admittir a sua opinião, e consetvo·me ua ..jUe o gabinete estava a frente de um partido . 

· que tenho, esperando com toda a con~anç~ que Eu ·creio que esta não foi éxl\ctamente a expressão. 
c decurso do tem ·o .e os babitos . constJtucwnaes serviu o nobre presidente do a6tl8&Hlb'lfot:-,---

. (JUA va.mos . a qun n o,· es a e eçao ~s . regrRs, as O que pa~a mim ê .fóra do . duv~da que o g~blnete . 
normRs que o nobre deputado quererna estabelecer actual saluo do seio de um parlldo •.. (.Apo&adós.) 
no regulalnento. . .· . · ·. · . · · 
. Sr. presidente, ainda houve uma lnterpellação que . O Sa. NUNES MACHADo :--Não entendo esta 
eu julgo de iutportaucia, e que foi rep~tida pelo melapbysica. 
nobre depntado do Pernambuco que hoJe fall<1U· . O Sa. L•MPO »E AnREU :-••• e pelo que res· 

· Diz ella respeito á maneira porque ? governo peiUl a.o objectd especial d!l elelçlió, é convicção 
. · pens.n Acerca do systema· de centrahsação . . que intlrna do governo que ~lle . não · deve. pôr·se ã 

têm sido seguido no paiz por um partido polittco. frente de partido algum, nem mesmo_ à frente 
Eu serei l~ualmente. franco t.m declarar <\ue ali daquelle partido de cujo seio sabio. O governo 

minhas opimões, e cre1o que. as de todo o gabmeLe, . eàtl\ convencido de. que o que sobret11d0 convém 
siio . as mesma& que . eu · tenho . defendido . nesta é proteger os . partidos, e · que os partidos ae . 
casn, quando tive a honra de ser um dos membros disputem o poder sem que o peso do governo, que . 
da camara. Desejo dar ás prllvincias tudo quanto ·aliàs pertence a um partido, faça pender a lia-
lhes compate pelo acto addloional, e . não por lanfia para !leu lado. O partido ds cujo selo sahlo · 
.certo cercear direiLos que pelo mesmo. acto ad· o governo, tem sempre a seu fa7or ntna clrcum-
dicional lbes forão dados. Er~tendo la ' · . · . o e · e a na-
.o 1iobre deputado pela provinlliá de Min!'s, que · tureza ae cousa8, e é que os homens que 
é.sse syatema de rigorosa centrallsação nao pôde pe~tencem a esse partido, a que tambom pertence 
ser senão . muito prejudicial ã união que deve . o g'?verno, devem occupar todas as posições 
.aubsistir no lmperio. (Apoiados.) Portanto nesta offictaes. ·.· · . . · 
parte o . gabinete.· està . de accordo em não cercear, Quandó eu digo-todas as posições omclaes,-
t~m . Jl~r __ à!! . Pr~~ineiaJJ_ .aquiUo __ q.ue .lhes __ comp&ttl- · setJbores; teftro .. me l\qu~Has-posições-\)tllC1aea· quo 
pAio acto addJc1onal. · · · são lndiàpeilsavels para que o pensamento do · go· 

E' verdade que o nobre . deputado a . quem ml;) .. ver no possa Btl.r . · r~_aUsado, porque ninguem . dia
refiro allegou um act.o . qUe . p6de ser enteudido · cordad dé mim em suppór que ha empregos que 
como oppo~to a esta declaração que eu faço, mas sem lnconvenien~e, · aotcs oQm vant11gem de servloo 
eu noL11rei ao nobre · deputado que quando elle publico, podem ser .preenebldos · por pessoas que . 
tlver de estabelecer um juizCJ snbre un1 ministro, não compart!\o o pensamento Jo governo. A res· 
ou sobre uni gabiuote, .teve olhar para o com· peito dos priiilelroli emptêgos, isto é, a respeito 

. plexo de todos os seus aotos, a então resolvar se dHqUêlles elnl!i'egos que . e~o aux.Uiares .naturaes . 
este gabinete tem tendt~ucias opp9Btas aos direttos · ê uécéssarlos ·para se reallsar o pensantento do 
que competem as rovincills. Um ou outro acto · · · !q.ue,&:-r-'·---
18'? ar o n o as an e pul'a que se possa llrr~ar mhlisterio quo os tonfiasse 11. seus ad\ler~ários, 
ju1zo de um gabinete, quando . pt\!8 contranar o\\ lheamo a pessoas que não estivoSt!éDI bem 
esse àcto existem outros que provao um pensa- comptnietrndBII d.~ s~u pensamento. Póttánto o 
u•ento opposto. Cumpre neste caso que o acLo governo tem obngaçao .de p1·ocurar saber, _se . llo.r . 
particular que se apresenta seja t:onsiderado como ventura as · pessoas i~dtcadas para os emprt~gos a 
effeito de outras causas que ni\o do peu~amonto que me refiro, pen&tlO como pensa o governo. 
de despir as provinclas de attribulções ~ di~eitos Pelo que pertence . a empregos, porém que llRO são 
g_Ue lhes fórão dados por uu1a lei constltUOIOHal. · auxlllares aaturaes, e ue!)essarlos do pensamento 
Eu ontret~nto não me eucarrego basta occalliilo do govol'no, uu1 aó &Xame deve fazer . o governo, · 
de examinar esse neto, num o nobre deputado exame que lho ó. Imposto · pela constltuloào do 
supponlla ttue o decltu·e dasde ·{1\· como oontr11rlo · su1perlo. 6 vem a aer: ao o ohJad4o tem oa ta· 
âs attribulo·ões e dlrei~óe das prov nolns. Nào omitto lt~ntoa, virtudes e .· capacidade procl11a para o 

, · 1 · exercer. 
pondo qua esse acto seja O(tD •;nrlo às rogallas, l-. 

1 
t .1 · .t t d 

reitos e attrlbulções quu furuoconfaridas pelo aoto O SR .Âl'lUOio:- s o 111 quo u aya ema ver a-
addiclonal, digo que ntio se póde daduzlr dt>sse acto delrnmenttl liberal. · . · . 

___ _.a"---'c~A<u..m.clualio de que o gabh~ete quu . o .1·e . Bs-MAOHADe:-Estito trllZ&ftdo--ãc-~.c\"s:&tABIAR---,-'---
tonha um pensnliltinto, uiu prt)pósitl) . d~ disputar · IIOUSII.S ti\o velball éomo. novidades I I I 
ess11s aUl'il>uições e tegnlius, muito mais qulütdo 0 sn. ·B11:LLo:- Só st\o valhas na su" constl .. 
uma seria de actos em opposiçii.o provão que o t . ~ 
peusamlltJto que dirige a admhllstraçlio, raprova, lllQno. 
afasta . todtl R idéa de l\etuelllante t!lndanoii\, o sa ; LIMPO :on: ABR'EU:- Tal é, senhores, . a 

Eu devia tt~rmlnar aqui o maü disou1·so, l>Orque slgnifloaoão qué na opini~o l.lo gabinete tê111 11s 
._ ,_J;De pareoe ter rtiapúndid<L.All...J>bjecções mais lm- palavras-justlotl e tolerar1o1a- ; LthlH si\o ns ldêa&--··-

portt•ntee qu·e se têm feito . para conveuoer a o prlnolpios que estas paldvras symbolisâo. Vós 
TOMO 1 . . ~ 18 
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deveis. ogora decidir, senhores, e me parece que 

· para bem do paiz, déveh decidir quanto antes, 
se o gabinete que proclama com _franqueza a sua 
opinião, e 8e exphca pela mane!_ra por que me 
tenho expressado, merece ou nao. a vossa con~ · 

· fiança, os vossos votos~ • 
ALGUNS SEN110n.Es:-Muito bem. 
o Sr. Pimenta. Bueno (ministro da justiça) 

para provar que . é iuexacta a proposição. avan
çada ~elo Sr. Salles, e reproduzida em um aparte 
pelo St•. Rodrigues ~os _!)antos de que nã? era. 
possível haver combltlnçao entre a neutrahdade 
sustentada pel•\ Sr. ministro dos negocios es
trangeiros e a polltica lntenentora do orador, 
refere que, tendo dirigido as relações exteriores 

·do imDerio, por algumas semanas, teve o pruzer. 
de ver que ilS sua~ idéas forào inteiramentO · 
sanccionadaR pelo seu collega. Accrescenta .que 
pódo assegurar ~ ~amara que es~a unidade de 

dous ministros; como no ministerio todo. 
loforma tambem que não houve o confticto 

que se suppõe entre um diplomata do Brazil, e 
o ministro que entuo dirigia il repartição dos 
negocios estrangeiros. Houve apenas uma questão 
a respeito de instrucções, uào sendo approvado 
pelo ministro o pensamento do diplomata. 

· Conclue fazendo algumas retlexoes relativas ã 
propoR ta ·para tQforma judicisria em resposta ao 
Sr. Ohristinno Ottonf. · 

O Sr. Eduo.rd.o FranQo., na qualidade de 
deputado novo, julga dever apresentar o sou 

. programma poli ti co, para. que a ~:tUa .P.r<?vincia, 
e o mundo conheça quatla são· os pl'inctptos que 
professa. . . . .. . · 

Não serâ preciso, dlz o orador, que eu de
monstre quaes são vs . prlnc:ipioi que proféstião 
os- partldot~ polltlcos do BrazU: elles têm sido 
claramente definidos, e seria talvez uma repetição 
faétldlosa . Sómente direl que no meu entender 
o qll.e divide mala os prlnci~Jios pollticos do Brazil 
é a parte que deve ter o elemento democrntico na 
fotrilliçito das leis auxlliares ou. proprlas pRra 

Um partido poliÚco tem querido restrlnglr com 
leis que . tbm promulgado tJ élemento popular da 
constituição ; este elenieuto est& oiUito bem de· 
fioldo na couHtltuição : é a base de luc.los os 
podet·es do ~.:atado flste elemento, quü tem sido 
hoje proclamado por toda a Europa .. 
. (Relna na sala um susurro muato promm-

Creio que algu us 81's. dt~putados estilo fazendo 
reparo etn minhas observações t Eu, Sr. J?l'esi· 
dente, sou franco e bel de sempre tlxprirmr aa 
minhas idóas com a mllior frauquez.a possivel: 
sou monat·chlsts constitucioual, mas entondo, 
Sr. presidente, que o verdadeiro monat·cbista ó 
aquelle que que1· as liberdades publicas. (Nu-
merosos apoiados.) . · · 

Não digo que B'lUelles senhores que proíessiio 
opinião diflere11te ~ão querem. 11 felicidade rlo 
paiz; eu lhes faço JUBtica .; tlla!t espero que elles 
tambem me a fação. Elles elltendem que se 
póde fazer a felicidade do pai~ seguindo certoá 
principios, e eu entendo que não póde ser senão 
se.guindo outros prinoipioR. 

. O orador. tendo assim enunciado sem rtibuco 
suas opiniões politicas, que são parttlhadas pela 
maioria da cilinara, entrará no debate. 

Dn o seu voto muito fránco á resposta da 
falla do throno, porque entende que elln exprime 
multo bem os sentimentos de todos oa brazilairos. 
(Avoiados.) E' a resposta tulvez a malij monut·
ohica qne tem sabido da camara· dos deputados :. 
elln uer monnt•chia o constituição, e são mo· 

povo, porquo uo.Brazll ol1o pót.Je haver mouarchla 
teuilo deste modo. 

Apezar da habilidade que reconhece no ~r. ml· 
nistro dos negooios estrangeiros, não ficou con. 
vencido por não entender a sua argumentação 
de que n.o oiinlsterio existe unidade de pensamento 
e homogeneidade de. ptinoipios. 

Não póde concordar com o Sr. ministro da 
fazenda em que a justiça e toleranc1a sejão 
col'Ollal'io dns princípios d l partido liberal ; esse 
corollc:uio foi tirado pelo Sr. Obristiano Ottoul, 
e é- justiça e liberdade - ; . tolerancla é muito 
pouco para os priucipios que tem a maioria da 
casa. · 

Descendo . á . especificação de alguns factos, 
mostra que elles são contrarios aos princípios 
llberaes que o gabinete tom a~regoado. 

Desejo que o miuislerio declarfl explicitamente 
so quer qlté se revogue a lei que fui uma ver· 
dadeira refot·ma do acto addicioual, e por esta 
?CC~s_iã~ nota que a pro.post~ para a 'reforma 

' porque trata da di visão judiciaria, que pelo BC tO 
addioional pertence ás. províncias. · 

Tendo provado, continua o orador, que no nli: 
nisterio nãn ba unidatte de ptlllsa.nento, ao menos 
do pensamento aqui emittido yelos ministros quo 
têm tomado parte na dlscussao. não podendo eu 
acreditar ue modo algum que tüdoê os miuistros . 
adhirão a este pensamento, não posso deixar de 
div.er que no mlnisterio não ha unidade de pen· 
sarnento, . porque, como se tem dito •nuitas vezes, 
os partidos do Brazil estão multo divididos por 
idéas . a maior parte dellas . oppostas, e como 
póde ~nver fasilo d.e partidos., quando um quer 
centrallsar; e outro dar às . provincias o lfU& 

. , lhes co.mpElte. '1 Quando um q•ter oer4ear o elemento 
popular, e outro quer dar o que ·é dado pelt\ 
constituição ? · 

Desconfio, desconfio . muito do actual gebineh 
pelas razões qt\e ·emlttl, e pelns arrependimentos 
que tenho (IU'tido da boca de algum ministro 
(apoiados)~ porque so . errArão uaqueHe tempo, é 
po~sivel o quas~ provavel que hoje tsmbem errem. 
{Rasadas a apo•ad•1s.} . 
-
carece, ntls clrcunlstanolas acluaes do mundo, d~ 
um ministel'lo forte . e homogeneo..... · 

O Sn. G6Ks (com ironia)t- Exterminador. 
O Sn. EL'IuAnou FRANQ.\: - .... que o Brazll 

carelle de um minlstorlo sobre o qUill uilo haja n 
menor sombr11 de suspeitn, de um mlnlsterlo, 
Sr. residen tt~ .•.. 

O Sn. GóE:s:-Extarluinador. 
ALGUNS SENHORI!:B:-Oh I 

· O 8a. EouAIW•) FttANÇA. :-Tenho observado que 
a pálavra-lib~rdade- parece que ft3ro a certos 
ouvidos I (Muitos apoiados.) , 

O Brazil, como eu dizia; carece de um millis
terio fortn e utlido, para que a constituioiio seja 
uma verdade (apoiados) : um miilisterio que exo· 
.oute a cunstituição, quo a abrace em todos os 
seus pl'iooipios e (\m todas as suas cou~:Jequ~•1-
clas . (N«mérosos apoiados. Muito àt:rm, mt,ito 
bem.) · · · 

O Sa. QuiNTtLIANO reserva-se, visto estar a 
hora adiantada, para íül ssssàO suguinta expór os 
mO ti vos por que dá jlo governo~ uu1 voto de com-
pleta. adl:iesão. · 

A discussão fica adiada pela hota. . . , 
Ainda ~st~o colil a palavra a favor do proJa~to 

dn collltnlSRao os Srs. Souza Franco, Parànhos, 
l~nrtadu, Goules de MP.nezes, Franç~ Leito, o~s· 
tt:Jlltl B1·anco c NuneH Machado. 
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. O SR. PREsmÊNTE dá EBra ordem do · dia a 

mesma, e · levanta a àessao ás 2 . horas e um 
quarto. 

Sess6o e~ 24 de Mato 

·. PRGSIDENOIA. DO SR. MUNIZ BABRET~, lo liEORETARIO 

SUMMARIO. -:.Expediente.-Úrdém do dia.-EstGtUH 
· tos para a escola de msdic~na.-Voto de graças. 

Discursos dos . Srs. Qui~tiliano. Sou.,a Franco, 
Wanderley e Paranhos .• · · 

A's 10 horas e tres qunrtos lla manhã abre.·.Sé 
a sessão, l~·se e approva·se a acto. lia antece• 
dente. · 

EXPEDIENTE . 

Um officlo do Sr. ministro do imperto, par tc • 
pando que tem e:ipendido aR convenientes ordens, 
afim de que . o presidente da província do Piauby 
mande proceder fl elelç~o de eleft.oí'es n"' freguezia 
da capital da me.ama provincis, se ainda · não . 
estiver feita; ao presidente de Santa Oatharlna, 
para que ae proceda. a nova eleição nà freguezta 
ao Nossa Senhora da Graça, d() rio de s~ Fran· ' 
cisco ; e .ao de Goyaz, para que ··na vllla de 
Trablras ee proceda. l~:cualmente á . eleição de. 
eleitores, visto ter sido julgi\da nulla a que 
teve lugar; e Poliéitando-lie ao meemo tempo as 
actas das eleições primarias da mesma provlnola. 
-Fica a c11mara inteirada. 

· . Remettem-se: . · . · . · · · · · . 
· ···· ·· A' primeira .çommlnão do or.,amento; o reque

rimento dos guardas da Rlfandega da pro· 
vlncia do Esplflto Santo, pedirtdo augn1ento do 
ordenado. · · 
. ; A' ilOmmlssfto de pensões, e t>rdenadost o r~que· 
runento de JoAo Corrêa de L\rlot ImplOrando a 
graça de sua aposentadoria. 

A commiso\ito de fazenda, o requarintento de 
. Frederico Augusto .Guilherme Oordovll, pedindo 
11e vote na lei do orç 
8518644 que allega tocar·llle em cotisequencla da 
presa da galera . franceza s. Salvador . pela corveta 

. brazllelra L~b6ral no CtiDAI ..t11 · Buuaoa· Ayrea -
em 1826. · 

· A' oommissiio de commerclo, lndustrla e artes, 
o . requerimento de O. · Oa\vo, représeutando 

· . eontra o prl vil e .lo concedido a Luiz Vernét para 

mais expediente. 

ORDEM DO DIA 

dontinúa a discussão da resolução autorisarido 
o governo · a dar estatutos á escola do medt: 
oina do Rto de Janeiro, com a emond~ do Sr •. 
Ferraz, . . . . · 

O Sr. VIcente. Torre• H:orno·m explica 
o motivo por que disso em uma das sessões ante· 
ri ores que a lei de 8 de Outubro de 1882 havia . 
sido· feftn debaixo da tnflu<moia de certa!~ idéRS. 

·A . autotisação quo· a oamara deu l\ esooln de 
medicina para nomear seu dlréctor e seus em
pr~gadoll, · para fazer. sens estntutos, n~o podia 
ser acompanhada . de rasultado nlgunt benelico 1,>ara 
o estabelecimento, porque OR corpos (HillAottvos 
uilo são os nu1is proptloR para fazerem estatutos, 
mórmente quando esses estatutos tendem a esta· 
belecer penas para Of; mesmos corpos. Anomeaçiio 
do dlrector é de sumllla nacesaldade _que soja 
feita elo overno; or ue não só a escola p6de 

r menos us a na apre~en ao o n s a r c , 
con1o tamllent é ~abldo que sondo .· o_.dh•ecloL 
llo•ileado pela esuola paro ro~:cor seus trabalhos, 

não tem a !orça moral necessarla para fazer 
entrar ·seus collegas no cumpriménto de seua 

· deveres ~ . · · · 

õ sr. Ooelho Bastos deseja que a camara, 
. ou que os Srs. d~putados ~ue . fazem parte da 

f11culdade ~e medtc10a do Rto de Janeiro exami
nem o proJecto, e · offereção as bases .sobre as 
quaes o govern,o tnnhu. de fnrmular os estátutos · 
ao m~nu.s naqutllo que diz respeito ás pena~ 
pecUOlariaS. . · . . 

o Sr. Serra ent~ndeque, sa 110 govoruo fosse 
conferida a autorl$açao para Cónfeccionar os esta
tutos .para a escola . de mqllicina, nã•.1 . poderia . 
fazer cqu!ia mi:llhor do que incumbir à faculdade · 
~e medtcina dess~ tnASill!i confecção, porque ella 
Jâ tem a exper1encia de 16 annos . Não acha 
inconvetliente, como se diasn, em ser o dii'ector 
prO poRtO ém lista. trlpllce · pela faculdade, pMque 
nns academias os homens. de mais conhRcimeiltos, 

· · a qUJrem 
CertB BSC~ndencl.á, . Cóhtra (\ qUal nlngúêm Sê 
revolta . Vota contra a resolução e contra a 

. amendf1·, emquanto não fôt· melhor escli\reoido 
porque a lei estâ bem · conl)ebida~ ·e não a quo; .. 
alterar. · . 

O Sa. Jonx.M pede a palavra . 
O SI!_. Pa~siDRNTE declara ao nobre deputado 

que nao pôde . ter mais a pRlllvra, por ter fallado 
duas vezes, não constando que nenhuma .das vezes. 
que fallou fosse simplesmente para explicar uma 
expressão. . . 

A discussão fica adiada pela hora. 

.VOTO . DE .. (}RAÇU 

Oonttnuaçi\o da di~cussão do voto de graças. · · 
Entrao na sala os Sra. ministros de estrangelroil 

marinha; · · · 

O Si•. Quan:uua:no declara que pedlo a 
palavra para ãpresenta.r os motivos quo o tazem 
adherente do gabinete actual~ e. para responder 
ilO Sr. deputado or Pernambuco · quo .liontem· 

·principio do se~· disllUrsu_:nluguem . ~oderâ con- · 
tes~ar ·ao goyern9 o exercioio dos prmclpioll de 
ju&tiQil.&-de-tolerancia. pollUcàr SilO-cpriogipii:IS r e 
nenhum homem politlco póde rejeitar, mas el •l l! 

. não podem constituir um. prognmina.- Uma 
confis~ão desta ordém parece não estilr á par da 

. capactdado desse nobre deputad~. Um govern,o 

e a ministrar o paiz, olha p~ra ·a sócledadé em 
sua~ · divtu!as relações, encar.a ijUas necessidades, 
e da reflex.an e do O!.ltudo Aobre a mesma sociedade 
o governo reconhecendo que essas neoéFJsldades 
avultiio mais do que os recursos, apresent!l comu 
ponto culminante certas neoesslda.des, e até pro
mette satisfazêl-ns com eslJecialidade, julgando-se 
sempt·e lnsuffioiente para fa~er tudo . que é neoes
sario. Isto é qne é ~f!l programma administrativo 
nascltlo dos prhJctplOs que com espeolalli.lade 
chamno a attençdo do governo na gerencta dos 
negoclos publicos. No Brazil, onde é para lumtlntar 
que se queira multas vezos confundit' o~ princlp.ios 
mais luminosos, e al'riscar o futuro matH esperan· 
çoso, vê-se que o espirito .humano caminha, e que 
mesn1o ó · esplrito conservador não se poder!\ . 
manter .na époct\ actual, pur ls.to que se roeente · 
de uma . especlalldade de progresso ; mas d'onde 
deve o gov,,rno .tirar esse prlnolplo de progresso 7 

. Deva deduzll-o da natureza da socledade, deve 
considerar a sua . origem, e. consultar os ·seus 
costumt~S, o do!Jois disto !ormulat• o seu programma 
e apresantnl•o ao corpo legislativo. Nas sociedades 
modernas, que saô o contraste das . souiedades 
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elemento mala. capa1: de grangear maior. somma 
.de felicidade para o paiz, . no .emtanto .todos os . 
mais elementos têm Cllblmento, não para dirigir 
a sociedade, mas para viver debaixo da sombra 
protectora das. leis. (Apoiados.} 
. O Sa. MÀ.RINHà: -nâhi é que nasce a líber• 

. dade. 
O Sa .. QumTfLI,\No·:-Nas · sociedàdes modernas 

o talento tem uma escala fmm~nsa, os homens 
que niio puderem empregnr·se. nas artes .fabris, 
aquelles que fôrem destituídos de forças physicas, 
ac!laràõ pela sua intelligencia meios de subsis
tencla, dias de gloria para o seu paiz, e se eu 
vejo erguer-se um ministerio a par da cívillsaçiio 
(apoiC~(los), como poderei eu dizer, para mim. que 
é inconstitucional e lndecoroaa a sllstant11ção de 

·um tal ministerio '! · 

O Sa. Roorouu.ss Dos SA.NTos!-Ninguem disse 
lato. 

O Sa. MAt\IlUIO:-Disse· se hontem, mas hão de 
ter uma tespó!!ta que lhes ha. de amargar. 

O Sa. QUINTILU.No:-E se o governo se ergue 
na altura da civillsaçllo moderna, será tiio ocioso 
este programma ? · . · . . · 

. Se o Sr. Urbano reconhece que a lista dos 
partidos no Brazil parece mais um jogo de paixões 
exaoerbadas db que uma discussão àa princJ~ios, 
devem os. homens.responsaveis pela tranqullliaade 

· publica ser tndlffereates 4 esse 6stado de co usas ? 
(Apoiado.t •) · · . . . 

O Sa. M.t.o.EU.oo:-E o remedio a esse mal! 
O 88._ WANDEl\LSY:-Tolerancla_ e_ justiça. 
o Sa. QuzN'rU.I.lNo:-Se eu vejo que o prog,.-amma 

do justiça e tol~ranala nasce da phHoaophia do 
ae~ulo, ae vejo qU:e t\ Uóla necelialdade lndeolluavel 
n. o nosso palz, . como poderei negar ao gabl nele 
a mlnha adheailo quando elle falia a Ungungem 
da verdade e elos prln~iplos 't · . 

O Sr. Urbano dlase que no primeiro perlodo 
d~ gabineie o prlnclp.llo mala. ·sallente era um 
de&eJo de .invttraão_ al)~tolut~. e. que no segundo 

·. o mlnlsterlcl moatrava·lle nlmlaaumte·· desejoso de 
«laptar aa benevolonclas de uma fracoiio da malorla, 
isto é; da dsput.aoio de Mhias, havendo um aon· 

o SR. NONBil MÀOHAD0:-0 nobre deputado em . 
sua consclencle acha qU:e ell8 afilrmou Isto '1 

0 Sa. MAIUNHO (com {orçe~): -Eu o 011 'Vl. 
UM Sa. DEPUTADO:-A folha da casa ha de tlrar 

a duvida~ · · · 

.P Sa. MAniNHO (com fo,·çq,) : --A folha da easa 

O Sa. N. MACHADo:-08 seus ouvldós 11íio sito 
infalliveis. 

O Sa. PattsiDENTE:-E11 peço attenQão aos hon
rados deputr'ldos. 
· O Sn. QoiNTJLlÀNo:-E• n obediaucla Ms prin· 

· ciplos que nos 11 a ao mlnisterlo. (.4poiados.) Nós 

têm todos os lllustres membros desta casa. Muitos 
apoiados.) O motivo que nos le-va a prestar o 
nosso debll apolo ao mlnisterio é o seu programma 
(muitos apoiaclo.s)' nenhuma politlca especial foi 
confecélonada para a provinoia de Mlnus. Geraes. 

O orador oontlnúa a responder ao discurso do 
Sr. Urbano na parte etn qu~ tratou da cetttraUsaQão, 

rem justiça e tolerancia, e . até é esta uma das 
condições sem a qual não prestará o séu apoio 
a mini~terio algum. Aceita portanto o programma 
do mlnisterici em tod11 a sua e~tenstio, mas não 
lhe presta o s(.·u apoio por ter convicção que elle 
não h~nçou mão dos meios nocesaarios para levar 
a effeito o seu programma, e mesmo por se ter 
collocado em uma posição pouco propri11 para 
derramar sobre o paiz os . beneficios do v:rincipio 
da justiça e .toleraocia. . · 

o Sr. "VVan.derl~y diz quA, se se demonstrar 
que as tendenêiM e os facto~:~ apresentados pelo 
governo. não dão motivos para delle se desconfiar, 
e que não P'lrece reàlisavel uma combinação 
ministerial, formada do lado que se oppõe ao 
ministerio. que melhor satisfaça do que elle as 
necessidades publicas, ficarâ justificado o apoio 
que prAsta m~li sinceramente ào gabi~ete actual. 
Para esclarectôleoto do que tem de d1zer, lembra. 
o. estado e.m. quo. se achava o paiz qu~ndo se orga· 
.ntsou o mtDlsteno de 2 de Fevereuo, ao qual 
prestou toda a sua adhesão, . emquanto se limttou 
a restituir a ealia um o que lhe deviR competir ; 
mas desde qt:Ul levou a destruição a um pouto 
que o ptoprio ·· presidP.nte do conselho reconheceu 
ser injustiQa, o orador não compartilhou :mais or~ 
.applausos que lhe forão dados, e. porlsto ~dquirlo 
na camikta o titulo de maromb1sta. Felizmente 
esté justificado (apoiados) com a opiniãO do Sr. pre· 
sidente do conselho: o seu maromblsmo consiste 
em não querer excessos de · parte nenhuma, em 
não querer hoje senão aquillo que hontem qilerla 
(apoiados), consiste em não jalgar crime hoje 
aquillo que hontem era virtude, e vlcc~versa. Queret 
agora fazer do syetema que era applicado a uma 
ãõ eventualidade, um systerna ~er,nanente, como . 
parecem os nobres deputados quererem •.. (Muitos 
apoiâdiJ.s 8 nao apoiados.) . . 

o s·a • . RODRIGUES DOS SA.N'rOS:-E' o U.nico ar· 
RUmento que os senhores têm pata iiUStentar ô 
governo. 

·O Sn. WANDERLEY: :.-osgabinetea que se segulrilo 
ililo puderiio reaHsar a id6n prlmordfal do gabinete 
.de .2 de Fev.~relro, forão levados pela torreute da. 
destruição, e aqut11lê8 . uúiããiõs- que qui~erão· pór~
lhe um di9U:e cahirão. Aohando·se as cousas .nesh 
estado, for chamado o Sr. presidente do conselho 

ora ormar. m n s r o • e . s g 
puliesse haver a respeito das tendencins ao mesmo 
tempo liberaes e. moderadas do novo gabinete; 
ella sem duvida devia ter oessado logo que foriio 
cbarnados para oompletal-o doua lllústres depu
tados. Se o miniBterio em sua ma.lotia, quando 

· uão em sua. unanimidRde, (osse unisôno em opi· 
niõm~, e em vistas politlcas, divergindo um ou 

. I 

illustres deputados prestaram do que negar o seu 
apoio. Ou faz.se uma opinião ex.agétadiashna do 
SI'• Manoel Felizardo, 011 faz-se uma mui desgra7 
oada idéa de seus collegas. 

Não sabe. cot11o se suppõe que cinco membros 
do gabinete, de opiniões oonhecldas, e mesmo com 
suas provanQas Celtas, se deixam levar por um 

. ' . ~ 
clue mostrando que as refor01ss devem principal· · 
mente principiar pelos nossos habltos. . . 

o Sr •. Souza Franco acha que a quastilo 
posta no ponto de vista em que n .collooou o 
Sr. deputado por Mlnafi que uoaboll de faltar, é 

. uma questão sem oobtroveraia, porqM todos que-
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Se os nobres deputados principiassem por pedir 

explicações ao Sr. ministro da guerra, e depois 
lhe ne()'assem o seu apoio, bem ; mas priocipiá.
rão po~· negat· o apolo, e Jepois pedirão expli
ções. 

O SR. RmRIGUES DOS SANTos: -Ell fui o primeit'O 
que as pedi, e não m'a8 deu. 

O SR. WANDERLEY:-·0 estar o Sr. ministro da 
guerra mais ou menos adherente a um ou outro 
partido, não era motivo sutl:t•Jiente para lhe fazer 
opposição immediatamente, porque o gabinete tem 
repetido muitas vezes que tem unidade de pensa
mento, e que não ha divargencia nenhuma no 
seu seio. 

0 SR. RODRIGUES DOS SANTOS:-Mas nós tambem 
temos nossa collsciencia. Se fossemos acreditar em 
tudo quanto dizem os ministros .... ! 

0 SR. GONÇALVES MARTINS:-Então para que 
quer explicações do ministro da guerra? (Apoiados 
e >'isadas. ) 

O Sa.RoDRIGUES DOS SANTos:-Queria ao menos 
ouvir-lh'as dar. 

O Sa. GoNÇ~LvEs MARTINs: -Para não ser acre
ditado ? I Melhor é não as dar . 

O SR. WANDERLEY crê pois que o ministerlo sa 
acha organisado parlal!lentarmente, tanto quanto 
é possi vel no nosso estado, porque todas ess3s 
theorias de porfeições do governo constituciont~l 
que se têm enunciado na casa são verdadeiras, 
mas sem applicação; _ e que não . é o masmo que 
dizer que não devão ter applicação. 

O governo não se acha organisado com aquella 
perfeição qu-e agora pela primeira vez ou com tanto 
afan se exige ; mas no estado . em que _se_ ~c~ a 
o paiz, é provavel que s~ orgamse um mmisteno 
tirado do Beio daquelles senhores que se oppoem 
ao actual, que possa faz er face a estas diffi.culdades? 
Ou será antes este o ministerio mais conveniente
m<Jnte organisado para fazer face a semelhantes 
diffi.culdades? Não é provava! que se organise um 
minísterio da maneira que os nobres deputados 
parecem desejar, tirado das pes,;oas que elles 
considerem mais em ostauo de fazer a felicidade 
publica. · 

O SR. RoDRIGUES uos SANTOS: -0 circulo é mais 
vaHto do que penso. 

0 SR. WANDERLEY: - Ü nobre deputado está 
enganado. Eu penso que o circul:J é immenso: tem 
chegado a tal est~do o governo que não ha quem 
não possa ser ministro. 

O Sn. RoDRIGUES DOS SANTOS: -Faz allusão ... ? 
0 SR. WANDERLEY: -Niio, nem á actualidade, 

nem ao passado, nem ao futuro. 
Eu· reconheço como a primeira e a mais urgente 

neceRsidade do paiz a tranquillidade publica 
(apoiados), e a e~ta trnnquillidade, especialmente 
agora, eu sacrifico muitas e muitas de minhas 
convicções. (Apoiados.) Eu desejaria ver os nobres 
deputados, que nesta occasião me são adversos, 
reunidos, cedendo cada um a parte daquellas 
opiniões que pudesse ceder na actualidade, 
e concordes fizessernos aquAlles melhoramentos 
de que necessita a nossa patria, de modo que 
a tranquillidade public.a fosse imperturbavel, e 
que não corressemos os riscos que receio que 
correremos se continuarmos nesta divisão inde
finida (é preciso confessai-o) de vencedores e 
vencidos. 

Tem-se dito, e é uma verdage, que a organi · 
sação o:fficiai do nosso paiz se acha de modo 
qun uma mudança minist~rial traz comsigo um 
susto, um panico geral em todas as provinoias. 
A chegada de um vapor no norte é o mesmo 
que a apparição de um cometa (apoiados) ; e 
porque? Porque o.empregado publico que professa 

opiniões contrarias ás que dominão, não se julga 
seguro no seu emprego (apoiados) ; porque a 
população vê a cada momento um accrescimo de 
opprosaão para ella, e não allivio (apoiados); 
porque emfim parece que os governos se succedem 
para peior, e ntmca para melhor. (Apoia:J.os.) 

E'_ tal a convicção que tenho de que o actual 
mtntsterw reune . em seu favor a maioria d!i 
nução, que eu não duvidaria, se acaso fosse minis· 
tro, ,ie continuar á ttista da administração, ainda 
mesmo que não tivesse maioria nas camaras. 
Eu uão havia de dissolvêl-as, · ao · menos por 
emquanto ;· ma~ vejão os nobres deputados como 
eu havia de trazel-os á. mio ha opinião sem que 
elies o quizessem. .. 

Os nobres deputados concordão em que são 
precisas as reformas de certas leis, para que o 
voto livre se pronuncie tal qual deve ser pronun
ciado para que a nação Hxprima a saa opinião, 
e não a opinião de um ou outro grupo, de uma 
ou outra fracção. Pois bom ; eu traria á camara 
estas leis e lhe diria-quero restituir ao paiz 
aquelles direitos de que elle deve gozar, quero 
que elle possa exprimir livremente a sua .opinião; 
vós tambem o quereis ; aqui estão as propostas. 
approvai-as : poueria a camara negar o seu apoio 
ao ministerio neste caso? Não . E logo qué 
passassem essas leis, eu diria aos Srs. deputados,
-Vão para suas províncias, e vamos ver qual é 
a verdeira opinião que nellas predomina (apoia
dos); e quando chegasse a verdadeira maioria 
do paiz, expt·essa pelo voto livre dos eleitores, 8e 
fosse contra mim eu lhes diria :-Meus senhores, 
aqui tendes o poder; governai como a nação quer 
ser governada. · 

O orador depois de mostrar flue não houve 
<Jss~s tendencias do ministerio 'que indicassem 
que elle queria fazer um reacç>l:o e não admittir 
os princípios da moderação, tolerancia e justiça, 
continua : · 

O que quer dizer ir o presidente para a província 
realisar o pensamento do governo ? No estado 
em que nos aclíamos, e pela fórma por que 
estamos orgauisados, com effeito é muito preciso 
que um presidente vá nas províncias fazer 
triut;nphar H opinião do governo, po.rque os meios 
de acção estão de tal modo coacentrados na 
autoridade publica, que triste o partido que não 
tiver do seu lado ·a administração. Mas tirai o 
arbítrio de>tas autoridades, fazei com que um presi· 
dente seja um mero administrador da província, 
que seja um promotor de seus melhoramentos e 
não um chefe de partido (apoiados) ; fazei com 
que estes presitlentes tenhão capacidade e hon
radez, e alies hão de ser sempre homens capazes 
de servir sob qualquer administração. 

UM SR. DEPUTADO: -Duvido. 
O SR. WANDERLEY:~Esta opinião não agrada. 

No estado em que nos achamos é preciso ser 
osso do osso do governo, carne da carn11 do governo, 
aliás será muito difffcultoso que em certas pro
víncias o voto se possa exprimir da maneira 
por que o povo quer·. · 

Muitas vezes, s~nhores, nas províncias não ha 
partido adverso nem favoravei ao governo ; quem 
faz estes partidos é pela maior p~rte a deputação 

. respectiva da província. Os deputados nomeados 
por um partido que triurnphou na eleição, vindo 
para a côrte, sustentão o governo, . assim como 
os outros, se viessam, o havião de sustentar. 
Chegão aqui, tratão de montar os S6ilS amigos, 
que os pretegêrão nas eleições, tratão de levar 
um precidente ad hoc, e apresentã(l·se na província 
·perseguindo os que nas eleições lhes não derão 
o seu apoio (apoiados), e aqui estão os ou troã 
fazendo-lhes opposição, e aqui esté. o proprio 
governo constituindo alli dOllS partidos em uma 
província que só quer paz, justiça, tolerancia e 
o respeito dos .direitos do todos. (Apoiados.) 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 14 54- PÃjgina 4 de 4 

i42. SESSÁO EM 24 DE MAIO. DE Ü~-48 
O que cumpre po~s ao governo em taeo clrcum· 

stanclas'f Restituir por meio da leis o palz ao 
estado em que elle possa exprCmir livremente o 
seu. voto; fazer respeitar os direitos de todos, e 

. chamar para estes empregos ui.<'Smn de confiau_ça 

devemos dar mnls axpnns o ao elemento deiJlo• 
oratlco, Mas, conclue o orador, pnr11. que hei de 
estar a refutar opiniões, e mostrar me~mo alguml\s 

tific~r. os animos, se eu. sou o. prhnnlro ~ pedir 
conoduaçilo, loleranclll e JUstiça 1 Oomo tratar eu 
mesmo de notAr certos actos que nilo forilo lllnda 
regenerl\dos pela pia eleitoral, se eu qnero estar 
Uriido . C!'m 'o::; nobres deputadOS DO Íntuflo de 
procurarmos melhores meios d13 fazer o paiz feliz 
o grande>,. como elle parece ser destinado pela 
natureza 'l :portanto não continuarei, e se tomei 
a palavra, foi. porque eu ni\o podia de modo algum 
ceoier della em uma uccasião co1no esta. · 

O Sa. 1° SECRETARio lê o parecer da 'commissão 
de ~poderes propoudo a admiss.ão do Sr • .h't~lix 
Peixoto de Brito como deputado eleito l>ela. pro· 
vincia ds Pérnambuco·. · · 

Approvado o parecer, e declarado o Sr. Peixoto· 
de Bl'it? del)u:lado pela província de Pernambuco, 
preata JUran~tHlto, e tom~ assento. · 

O Se. 0HRISTIANO 0TTONl tinha perlidtl a patavrtl 
na ocoaslão em que !Or~ arguido de contradictorio, 

dar aos Srs. minjstl'os, e não vendo alg\1U1 delles 
presente, cede da palàvra. · · · 

o fSr, Paranhoa oorneoa por fàzet um re· 
trospeoto de todas as cJroumstano1as que precadêrão 
ao nnsolm~>nto do actual ll'lini~terio. 

Dlssulvidu o gabluett~ de 2G de Maio, o aotual 
prNddente do oouselht• !úf encarrugado dH organlaar 
um novo minlatel'lo. O organlsaditr do de 2 de 
Fevereiro, o hom E1 m quo ainda om Fewereho deste 
anuo lião duvidava servir com o ex•presid(lnto dl) 
conselho de ~inl!!tros, niio poderia dai:X.Rí' do lns.· 
plrar oonfiauça a todoH aqueJles que adherfrão t\ 

ministedo se apóióu para snlvaro paiz. 
O Sn. GóEs:-Salvflrão·o bem 111 · 

O Sn. PARANttoa: ..... As pessoas que conhecião o 
carr:cter elevado do pre~idente ·do conselho . de 
ministros 11creditnvão na firmeza de :;;u:ts convic· 
çõ::>s. e não darão hnportancia a estes boAtos; 
de<'~t'1tçadan1ente . porém ~stes bnatos não erão 
destilll1dos de fundamento, porque a o.Jamara ha 
poucos dias, assim como eu, maravilhada, vlo · 
o n ~to de racipicencia quR c&m toda a reslgoação 
evnn dica nos fez o residente do conselbo. 

A entrada do Sr • . ministro da guerra, a qU:ern 
consagro particular estima e multa consideração, 
f,,j o primeiro ~cto. que suggérlo apprehonsões 

osa. TAQUB:S\-0 nosso pa\'tido não o é I 
O SB. }>ARANiios~-0 uotlre ministro dos na· 

goelas astl'angelrci!l ara demonstrar a bomo e· 
neJ ti. e e prmc p1os que. exus e en re e e e 
seu · colle~a da guerra, apresentou um argumento· 
que com etfeito p&race se tu · réplica: . tão forte o 
reputo, gue apenas o . submetterel ao . bom se uso 
de s; Ex. e da oamara. O nobre ministro disse 

· que o actual tnlnlatro da gut~rra tinha sido . con~ · 
servado na presidenola . das Alagôas durante o 
mlüisLerlo da maioridade I . O·· 1\rgumento, como 
jâ diiJse, nãO · tew . rdpUca, e por l .. so apenao 
no~arei ao Sr . . ministro dos negoclos .eatran· 
genos que antes . d11 . presldenola daa AlagOas o 
actual Sr. ministro da· uerra Unha pr~at'&do 

e fhi.almiH.Jta nt~s&!4 cam~u·a, ao partido o~ntrarlo 
ao. a que o nobre uai illatro I! os negooloa estran• 
((tlii'Ud diz pertencer. · . . . · · 

uauduiiQa doa presldoota:t do provtnoia men1broe 
d«> corpo l6gllilaUvü. E.;ta lJIUdlda fol tambem 

· consiJera•ia oomo o primeiro . auto d11 bostllldaJe 
!\ Ullliorla da catnart~ eleita, o ao parLido a que 
pcrtsnciito e~11ea preslt.lontes, ao . p&rUdo que era 

. por elles. hune11ta e legitimamente representado. 
Foi tambem considerada ootno o melo mais 

airuso para sl\oriflcar á sanha de seus adversarlos 
. dous dos maia prestarites e di&tinctos delegadOi 
· da politioa de 2 de Foverelto : isto d, dos. multo 

diguos ex-presidentes de Pernambuco e do Rio 
de Janeiro. . 
. O Sr. ministro di)S négi)clos estrangelrps disse 
quu tlstlis exaepoões, querendo. justlfical·AS, erão 
devidas ó. ditliculdade' que o ministerio encontrou 
et.n uch'lr pessoas · aptlil! para · merecerem a s.ua · 
contlu11ça parQ substituir os ptesidenteà que forào 
conservadot:i•. .Este at•gumento é tambem sem 
réplica, e por isso o andor não se atrevorá a 
t:ombatel~o. · . 

no re muus ro,. para dar uma pro\'a a 
sinceridade do miulsterlo a respeito das excepcõea, 
féz o favor de leuibrar que tambetil o presadente 
de Goyaz fOra conservado. A . este res'peito . o 
orat.lor deve 11otar ao Sr. ministro, porque talvez 
posl!la lançar. algutnu luz sobre isto; que a con
t~ervnçi\n de.ste pl·esldeote so oré que era devida 
a ·eflorupulos que o minlstario enoontrn\'R em 
mantlar . paa'a Goy11z um cidàdã.o que se tcirnàra 
multo ~~~ihoto . na ~egislatura .passada em favor 
das opau1oos . oonlnma~ á politltla domlnant!). 

O nobre ministro dos negoclos flstra~golros . , s~ 
enChHU tRmborn da t'rlUitO \TlllOr O onergla r1ar'a . 
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CC\fAbattlr a pr~poslção de que a medi<la te\'e por úm dos tlns o sacrificio de uma vlctima illustru. 
d :nob_re mini!ltto ·deu a esta proposição · umn 
ioterprataçiio que .não era a mais airosa. ao mlnis-
terio, e dlàse:..;...nen~um miriil:!terio forte pela 

maneira insidiosa por · qlie os orgãos dn pilrtido 
ct)ntl'ario, · estimulados peló brllhu do mi_nlsterio 
procurárão apressar a demissão do presidente 

· do Rio de Janeiro. Dizião aquellatJ tolhus que o 
presidente se declarava superior ao mioisterio. 
e que para o demittir . adoptou · esta medida 
geral. 

O orador cita ainda um facto quo mostra bem 
essa tendenoia do mi11isteriu; ou . suas relacões 
com o partido contràrio: é o que se pasàou na 
áilsémbléa provincial do Rio de Janeiro. Muitas 
ci - stttn ias tornão acreditavtil ue o overno 
e8tava em relação com o presidente interino da 
assembMa provincial, e qile concert•1va com e\le 
os meios pt&rtt ' .levar a. effelto o seu proposito. 
Pessoas ue aracião influenciadas elo minis-
erio, e que parociào a ar aom a guan11 au~on a e, 

dirigh·ão ameaoas a empregados que fazião parte 
da assembléa· provinchal, ameaças que forão re-
pemdas. · · · . . 

O Sa. J\lSE' os: .Assxs:.-Não apoiado ; não ha 
semelhante co•tsa ; tudo isto é historieta. 

o sa: PARANllOB:-Tudo sômente para extorvar 
· que a opinH\o que havia . sido emittida . pelo 
presidente da provi nela, e que por isso desa· · 
gradou ã apposioãoi nio rosãé saacoionada pela 
l'ualorla . da . aBBemb éa provincial, cujo juizo jã 
era conhecido quando udherio au P''reoer . que 
éon~agi'ava oata opinião. . 

A eRtéi factos iíuóoMeu o boato que o ~lnis· 
terlo pretendia dissolver a ·éamara, cujo apolo 

orgãoa dR oppoaiçiio i'arcc do .. · ter .reoebldo o 
ihand11to da lauo~r eõbrij ésta oamúrà · os mal ore~ 
convloloa ; punha•se em duvida a legitimidade 
do m11n a le 
as proviu.olas1 ~arque nllo . trlumphârdu as idéas 
da oppusaçllu. l' oi no mtJio deste plnno de ataque, 
e destas lllspo~lçõeo belllcas qn•l olroumstanolas 
lmpravlatas vlt1rãu · ataiqullhr o mlnlster.lo e a 
opposlçAo, . li então nilo houve remedio senão 
adiar a ou11 exeouo11o pura mtllhores tempos. 

As clrcumdtáncias irnotizeriio .então ao. minis· 
terio, . pa.rf\ rot~ollsar suas vistas · polltioas, a 
necassu~ade de com~leLar;se, não como o devia 
fazer se quh:es~e liJssolvsr a oamara, mas com 
o,idadãos tirados do seio desta· Mn\ara. · 

A' vista destes ·racLÜs, diz o orador, poderemos 
nós prestar apoio . ao \1\lnlsterio actual '! E' 
post~~vel nas ciroumstanoias ~m que nos achamt•S 
segu1r essa politica . expectante am gile se têm 
po~to alguns St·s. 'deputados 'l Entendo que não: 
nesta parte sou perfeita. " ente ministerial. Eu 
eut~n~o que dtl\'eml)s emittir um juizo, como · 
podto . o . Sr. ministro dos negooios estrangeiros, 
ólnro os i ti o ) 1 u 1 • 

e re1:1posta em virtude do modo por que elle 
foi entendido pala miuisterio, o não como voto 
de desuonflançll ~ enLeodo · qué asta polltlca 
expectante nos faria perdar tempo p1·eoloso, . que 

fd~ve .ser empregtulo na realisàQl'iO das protnestnts 
B1~as pelu pat·tido Qo pa.lz,' e . que o cotltmrlo 

lblps farã · po.rti,lbar com I) mlni!lterio a responsa· 
1lldado da maoQilo, e do descontt~ntam~:~ nto 

publico. Eu julgo que é cltugadtl a oocasiào de 
Pertnittlr·se que o partido coMtitllcional governe. 
· O Sa. FJ.mRAz:-Nilo o monopolio. · . 

O, ijl:', f.~u~uç,s: ~Só .ll~ ~~p~sterio q~.~ ad~p~e 

os priuoipios de.sse partido sinceramente, e que 
es~eja com elle ullido em vont!}dé I! pensamento, 
pódo levar a offoito as rneitid11s que ó raiz 
reclama P,Bra fll:'inf:iza de SUQS inStituiçÕeS • ' 
.o órrtdór. não ,Pôde concordar· .com o. Sr. mi-

selho deveria apenas estbbel'ocer as relações 
e.ntre os differentes ministros ; porque, a seguir-sà 
esta opinião, a pt·esidtJncia dtl coneeiho não 
pRssaria de uma entidade inutil, de um cArgo 
ad honorem. Suppõe que esta instituição t&m 
fins muito salutares para que a administraÇão 
supl'tlma marche dosernbaraçadamente. · 

Ormolue mostrando que tem havido falta de 
econ'Omia da parte do governo., . · 

A discussão fica :\diada pflla hora. · 
O SR. PRESIDEr-iTE dá ~para 

SessAo em 2G de Maio 

}'R.E:SI.DENOIA DO SR. lJUNIZ BARB!i:T01 lo SECRETARIO 

SuMM.uuo. -Expediente. -~Requerim!lt&to so r e o 
rittc!lo d,o .Rio Pardo .• -Ordem do dia . ....;Estatutos 
pa,·a a escola de m!Uiicina . -Voto de graças. 
Discursos dos Srs. Gonçalves Martins e OhriS
tiano Ottoni. 

' . , 
d•Htcia e do C0111mando das urmas, relativos ao 
rincão llo Rio Purdo, em qualquer época que seja, 
inchnndo·su a consulta que.cotasta ler o · governo 
imperial feito em algum tempo ao presidente e 
oomma.ndante das armati da diLa provlnoia t~obrtl 
a eonveoionola ou não da venda daquelle rincão, 
cotn as respo~:~ta!l. Assim · tamllem peço que so 
solicitem itlCoi'tllaçõas citcumstu.uc\adas sobre o 
estudo do procosso de relvindicaoão do di~o l"inoi\(1, 
em lluja posse pa\liflca t~steve a náçào, até a época 
da rebollião, por e~p&Qa de mais de ci ocoenta annos. 

<I Paçn da ottmara dos deputados, 28 dti Maio de 
1818.-José 1Vartins dá Gru.i .• Jobim . >> 

O Sa. ELtA\1 1'~ CARVALHO faz uma rl.lclama.çiio 
contra. uma inexactidào publicada pelo Cort·e.io 
MeroMntil. 
· o sr~ Urbo.'no :-Pedi a polttvra para faz~r 
uma rectifie>tçt'\o a resp~ito da publicaQiio d.o meu 
discursn. · Constou-~~ que um nobre Unputado or 

nas, . • . , . . . . 
8ó meu discut'sü·, multo se oocup.ou com uma 
iujuria. que elle suppôz cpJe ou ha,vta irrogado á 
deputaQt'io tniMira : ounstott· me 1gunlment~ que 
outro nobre deputado pnr Minas, o Sr . Mannho, 
tinha tlito tpta hllVIa de responder por umn manell:a . 
que me hn via de allUt rgar. Eu esta. v a disllosto 1.\ 
dat· uma explicação, mas assonteique não a deviR 

· dal' para que se nilo suppuzassa que a ~ava pelo 
receio do amargor : co,nt~d.o Cl~OIO veJÓ qp.~ o 

. aparte tl!l nobre deputado . nuq .fot dado na 'l;l~rte 
q!Je ~l\ s.UPJ?.~•Iha, não fq~ da4o em r~feren,ot,a ~s 
minh~1" pa~nv~as .-elfitlvas !l:Q conv~n;1q1 pt~.s ~~~ 
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em convenio, . accrescentei que era .ignominioso 
para todos que tinhiio nelle intervindo, e dililse 

. . Ignominioso para o governo e para os saquaremas: 
ficava assim a deputação de Mina!> excluida desse 
convenio. 

o sr. o. otton! (pela Ol'dem) ouvio com toda 
attençiio o disctuso do Sr. Urbano, e declar~~: q~e 
não entendeu que elle bouves~e irrogado inJuna 
á rieputaçi\o mineira, porque, se o houvesse feito, 
o orador sem duvid11 nenhuma . estaria do làJo da . 
deputação mineira. (Apoiados.) 

O Sr. Marinho:-. unca entro em questões 
de rectifi.caviio ; ordinariamente satisfaço•me com 
quo o . jornal publica ; mas, como o meu nome . 
foi envolvido nesta uestiio, eu uero dar uma 

· pequena . exp tcaçao. .u a t'mll er ouv1 o uma 
proposlçiio do nobre deputado, e affirmei uma 
verdade • ou referia-me a proposiçiio- C:onvenio 
ignominioso. -Foi ·a proposição que eu affi.rmei 
ter ouvido, o nobre deputa o o nega; 01BS, 
quattto ·á · al!plicaçilo dt!sta proposição, bont~m 
mesmo fiqu!ll satisfeito com o qu11 o nobre ae· 
putado disse. Eu não aceito isto como uma ex· 
plicaçiio, aéeito cumo uma verdade da proposição . 

·que. quiz e.nunoiar. (Apoiaciqs.) .. _ . · . . . .. 

· PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

. Oúntlnú" . a. diectissAo da resolução quo autorisa 
o governo a d~r t:staLutos a escola de medicina 

· do ~\o .de Janetro, com a emenll& · ~oSr. Ferraz. 
E' Hda e apoiada a · aegulnte emend 

Ooelho Bastos: · . · · · 

«Que volte a resolução a eominis~iio para marMr 
as b1lsas sobre a.s quaett o governo dava . fazer o 
reg • » 

o sx'. j l)birn oppõe-se à emenda do Sr. Coelho 
B!\stos, ·porque uãó . vê outro. melo de sahlr do 
eolblirnço em que se acha a camara depoi~ do que 
té01 havido a rospeito dos estatutos para a es11ola 
de medicina, aen.ão confiar esto negocio ao governo, 
sem se · esthbelécér base alguma sobre as dispô· 
aições regulantentares, porque assim pódEl o g1) • 

verno alterar o at·L. 27 da !ai do 31 de Outubro 
que mandll ·fazer os exames por ponto, ·o quo coil· 

. sidera e~tramatnente nocivo :'1 prosperidaile e es· 
plondor de uma corj>oraçào como é a faculdáde 
de medictna, e só proprio pnr~a favt>recer n pro· 
g11iça .. Se o goyernô não ti v!lr ns habil,itaçõa~ ne
cessar•o.s pal'o. tazl'lr un~ regulamento, podo nomoar 
urna coaimissiio, composta de uiedicos, que !le 
occupe desta tuateria, e faça. aquiUo que o corpo 
legislativo não tem podhto faze.r até agora. . 

O Sa. lo SEORETAiilo pede e . obt~m · a palavra 
~ela ordem, e lê o parecer !la commiesiio d13 podere 
que acha legal o diploma do Sr. Antouio Affonso 
Ferreira, deputado pula proVillola de PerMmbuco, 
o qual é a1>provado sam llebuttl . · · 

O Sn. Pa.ESIDÍ!:N'Í'E <leclara deputado por Por· 
natnbuco o l:ir. Affunso F orrei•·u, o qual ptosta 
juramel\to e t oma 1\ssanto. · 

o .uitioua · a di»cussilo i~•tenomplda. 
o Sr'; OouLbo B <PI'tOA Mredita qull uno fie 

axpressou llom quando motivou a f!Uá emllndoi e 
que é por isto que o Sr. Jobim se oppõa a e\Ja, 
Quer que o governo flquo autot·isado a dar està· 
tutos para a .faculdade de medicina, mas quer 

IA:. 
Continua a discussão do voto de ·graças, com 

a emenda do Sr. Marinho . 

mais susceptlvais, e áutoris.ar assim a supposiçiio 
de . um convenio ignominioso, como ·o~ que o Sr. 
Urbano annunciou na casa. · · · . 

Quando ouvio Ó Sr. Urbano, pareceu-lho qtie 
o .. convonio tinha-se · dado entre um .grupo e o . 
governo, e .que o orador · ~ seus amigos · entrando · 
como aux\liares poderiiio colher algumas vanta~ 
gens desse convento que suavisasse a sua sorte; 
mas o Sr. Urbano; explicando·se, disso que B 
expressão~ oouvenlo ignomln1oso ~ não se referia · 
à deputação ·de Minas, que o convonio ignumi· 

estaboleo.eu. (Apoia os.) Tem havido uma tal · 
.oll qua\ approximaçiio .de dlversn~ grupos da 
o11sa, do qne tem resultado. ldt\all ~la conctllaoilo, · 
matt olttto nito descobre ttt!Dilo slgn 1\llS de patrló· 
tismo e ii\teres!le pelo ttooego publi ·:o (apoiados), . 
não sendo esta a prirnelrtt VI!Z qu., ua casa se 
vê grupos diversos reunlretn•se. · · . · 

Um Sr. dl';lputado disse que a nação deti a sua 
sentença !to campo eleitoral; e dada que sejn, 
é preciso governar· o paiz segundo esta sentença . 

·O orador não acha que esteja dem<,nstrado qué 
o partitlu des:~e nobre . d!'lputado seja o partido · 
da uwioria das provi n1iit\S iapoiados), porque se. 
fosstl niio preCisada do apoio do govurno, conto 
diR~e. So precisa do apoio do governo . paru 
triumphnr, a representação. não póde ser fl.ol; o 
governo acllará . grande · dtffictlldali.e pau reco· 
nhocer qual é a doutrina triuut~bnnte Mata grande . 
!lent.ençn dada pela nação. O orador cita alguns 

posiciio em que cada um se acha, qunsi lutpos· 
si vol seria a fol'tll&Qão de um pensamento · una-

. nime. · . ·· · 
· Dt~sAja qu& il.e reforme a legislnçiio na parte 
em que fól' defeituosa ~ mas deseja que esta 
rof,lri~Hl Mja feita com vagar. com o · tenapo, 

· pó rqutl, se se quizer acompa1iha~ dé alguma 
u\tUielru as idéas que R8 reproduzem nà l~uropa, 
13e se quizer étltrar no mar das réf~rmas pri!oiptta· 
uamante1 ba da tJucontrar graves mconvenlentes. 
N ão é ra.cil turnnr pel'leita ll leglslaQiiO d tl paiz, 
na França, por exemplo, a oivllhiaQiiO estende-se 
pnrli todos os cantos com \tma ·facilidade extrt\· 
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ordinaria, e . cada vez mais . l\ proporção da 
farilidRde de communícação : no. Brazil porém ha 
uma grande differença entre. a · civilisação . do 
Rio· de Janeiro e a civilisação .d:\s outras pro
vi ncias .. Se a legislaçii., fôr uniforme, sempre 
J:iaverá · inconveniente!:!, ou se ha de seguir a 
C!V JRaÇRO. . Ç- tlS1 -

trar-se-hiio obstaculos do interior, ou ha de 
seguir· se a clv!lisação do. intllrior, ficando. a.s 

. ({l'an~es povoaçoes com let.s áq uem . da sua c1 VI~ 
• . . t . . 

n!i.ci poderã trazer uma perfeita igualdade; um 
perfeito uivelatnente ·da população, nem é p~ss_iv~l 
dar-se isto em um palz onde. a mesma const.1tutçao 
reconhece tres classes com direitos diversOs. 

· O· orador presta e presta rã o seu vot.o ao 
minasterio en1quanto entender que alie marcha 
no s~ntldo dos interesses uaciona.es. (Apoiados.) 
N iio acha razão pKrR se não apoiar o gabinete, 
porque, o que atê 1\gorli s~ tem apresentado, 
são boatos e rumores, e a nomeação de presidentes 
de prnvincia, em cuja analyse ent~a pura mostrar 

- · t a · ar-
tido domiuanté; ou bào homens que uão têm 
partido. · 

Outro moti-vo tambem apresentado pata se fazer 
· • - • • tl · ver nelle um homem 
que não é do .. partido da malori&, que é o Sr. 
ministro da . guerra. AfJuell~:>s . que assim fallào, 
prhicipião por dizer que têm toda a confianoa 
nos nobres ministros da màrinhll, ~a fazenda e 
dos negoCJos estrangeiros, mas n \l ~con 1 o em 
nenhum dolles, porque todos &BBI!guruo um fact~ 
que cs.ses senhores negl\o. · 

.Disse se que o· proRramma do mintsterlo nilo 
era novo, que a respeito da partilha doe empregos 
publicas .os ministros disser4o o Uit!&mo que 
dl88a o Sr. Paula Souza~ O orador obst1rya que 

· este é o unlco motlvo pelo quRl se devo negar 
. apolo ao gabinet-9, porque bmbom vio que o · 
Sr. Panla Souza udo M ouvldn oom agrado 
quando ex.pilndeu taes doutrltuul na oaea, retl• 
ro.ndo·Bê olle do iilhthtterlo por sobravlr multo 

aoK amll(oa. (.Úofado.t.) S11râ conveniente que ll•ill 
· autuaes olroumstauolas continue estu prograuuna de 
favor ao& a~mlgoa, qufl baj11 asLQ dlvisllo da reproboe 
R de bemavunturai:lól4 'i' · Supponha·se qus haja uo 
mlnisterio uni saquareDJn, quaJ ê o partido que 
se devtl recelar, aquelle que tem um uu1co 

· raprflsentante, ou · 11 outro que tem multt)s 'I 
Não ~poia a tdéa de que u liber~ade deye 

estar &cama da ordem, porque é t•ssenc1al á ex•s· 
tencia de uma sociedade · politlca haver ordem 
e · tranqttlllldade, sendo esté o fim principal por 
que o~:~ homens so nuneiJ'l em sociedado. 

O Sr. Ottoni no seu discurso quiz mostrar a~· 
nocet~sidadl'S do paiz, e ainda neste ponto vio que 
uno podia contar com todos os seus allia.dos, 
porque citava a cada passo f•,ctos que erão sua 
obra, e .que achava lnconstituàiouaes • . 

O orador é dus que pensão que é preciso 
cuidar muito sériamente dos interesses muteriaes 
das proviuclas na ptute que con1pete . ao p;overóo 

. , para que . o as sm o a 1\CQilO tl 
ua união, e que mot~mo ê preciso deixar-lhes o 
provinumto de certos lllga1·as, e a expadioào de 
certus diplomas, porque sabo•se que multo dinheiro 
se gas~a om vir 1\ cOrte para .bus~ar um diploma . 
de muato pequ~na importanota. . 

Quer se que a guarda haclonal tenha uma 
ref~rma radical. O orador jà fez vsr quo hoje 
ma.1s do que nunca tamos necessidade da l'eforma 
da guar~a uaeiolHll para que posso. dar gar!lntra 
á o1·dem publio11, porque talvez se precise muito 
do SeU U.lJOio, reoain,udo que . 8\:1 desordens da 

TOJlO 1 

Europa tragão · deftclancla nas· rendas publicas, 
e por conse~.Juaocià a impossibilidade de poder, se 
manter um exercito" Tem pois um motivo mais 
para ~13 ligar ao Sr. deputado desde qué vlo (Jüe o 
cottspacuo defensor das garantias prnviociaes 
seguia a sua ·opiniãu, recunhécendo quJ á assem-

. gera co miJe . e r a ar a re orma . a guar a 
nacional. Não· t~erá. pois. isto um pretexto para 
guerrear o governo, e para se . deixar de reformiu 
a l oi • . . 

s • 
deputàdo desde lot.t•) di .. se que sua opinião era 
que os oftlciaes superiores da guarda nacional 
fosse_m da twmeação do governo, porque, tendo 
jt\ obtido isto, pôde ser que na discussão obtenha 
mais alguma· cousa. 

Parece-lhe ter ouvido dizer ao . mesmo senhor 
. qu~ o conselho de esLaLlo não tem prestado 1\o 
governo . aquelle apoio franco e leal que se exigia 
dAKta instituição. em benefid,l ou apoio do governo. 
Esta persuadido do colltrnrio,. porque, quando 

. estavão mais exageradas as idéRs de reacçãn, os . - . . 
ll conselho .de et!tado .os ajuda:'!&.. e apoiava, e 
e qué nos conselheiros da estado t.inbão sempre 
descoberto tl)da a lealdade, e Lambem pur:que 
no · · · • 
tações que em nome do const~lho de estado he 
forào dil"igldas em occasiões · solemnes. Nilo )illga. 
pois haver razão auftlclente para se dizer que 
nos conselhos de o11Lado tem bavldo falta de 
apo o 1\0tl m ri atroa a oor A. . 
· Entretanto, se se apresentarem ldéaa ealntarea 
pará modificar a lel do con~telho da estado, ellas 
serão abraoadjls, Nenhum dos membros da oamara 
quer o statu. quo aenl nielhoramantoa. . · 

o Sa. Ouato~TrANo OnoNI: -Sobre a rilforma 
dR lei do oonaelbo da e11~ado eu ila\o disse ullla 
palavra ; o que quero é que o ROVerno t3x.eaute 
a loi. · · · · . 

O Ba. GoNQ1LV&a MAR TINI .nunca ee oppôz 
• 4ue o g•,veruo uaaaeo da at~rlbulolo que lhe 

Oré tambem estar demunstra•lo que os Sra. 
dAputadoa a itUe .• t responde querem uma utoph~ 
quo ni\o podem . aloanoar, pur isso que não é 
po~elvel ttUI:I no nosso pah: enoont .remuma mak ria 
com uma unidade de pensamento tal qual o 
exige . O orador não tem visto senilll a reuniilo 
de grupog formando um intoresse oommum, mos 
não. a reunião de idêas que formem um Interesse 
nacional. 

0 Sa. R . D\)8 SANTOSl-"-Nao apoiado. 
0 Sa. G1)NQALV.ES MARTINS juiga poder exprimir

se a~slm, q uaudu os Srs; dt'lpUt"'dos o têm auto
risado · pat•a ll:lLo mostt·ando a diffiouldade do; pola 
legislatura actual, se obter .o verdadeiro pensa· 
tutJnto da. nação. · . · 

No estado em que nos àcbamos dl\ animosidade 
de partillos atd cru~:~ntns, crê que a melhor 

. bandeira que ee podia hastear era a da tole
rancia e concHiaoiio. 

0 SI{. ON.ES AOHA.DO: - a po Or 
é me11tira os~n pulitloa. · 

() Sa. GoNQALV.s:s MA.a'riN~tl-Ootno é que o t;r~ 
deputado sabe que é mentira ! 

0 SR. NUNES .MAoH.\oo:-Aoho que é, e que ao 
paiz 110 deve fallar a verdade. , · 

O Sa. GoNQALVEs · MARTINII:-Ora, o . nobre de~ 
pu ta do quando fallar, h a do apresentar prova a 
desta menLira. 

Pl)tque será mentira 'I Naturalmente porque fol 
pllra Pernamb~QQ · \\m presidente que k1iio tem 

1~ 
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· agradado an nobra ~eputndo r E porque. não lhe 
. ngradnu? Não ha mUJto que elle para li\ fo1. Esp•1ro 

que o tElmJ?O lhe mostre qunl é o procedimento 
desse pres1d ente. . . . . . . · 

Ainda o governo nao tinha tido noticia da . . . 'á 

nobres dP.putad,ls aqui lhe negavãl} o seu 11poio, 
e por coneéqu~ncia o seu procedimento era anta 
facttem. 

ponder. 
0 Sa. GóNÇAiNES MARTINS insiste em qúa a 

mellwr baodt:ira que !-le podia hastear, nas cir
cUt11sta.ocias prMentes, é a da to.lerancia e conci" 
liaçiio: à ella que convinha mais nu posição 
melindrosa em qud estau1os, e lllesmo ao iutere~se 
de todos, em face dos acontocim~ntos que se 
paiJsào em outràs partes do muudo, 

UM Sa. D..:PuTAoo:-N.\o a rejeitamos, 
O Sa. GoNQALVES MARTINS:~Se a niio r~jeitão, 

. . . . - ·-
real sa este pensamento. Por ora os 11obres de
putados não têm 1i10tivo ba~ta~:~te pilta fazer 
gue!ra aos seus mrh; lntlmos smlgos quo se 

A' vista do que o c..rador aca.bn dà dizer, sem 
llypothecar o seu votu a favor de todos os actos 
dtl _adwlnlstraç~o, porque ni'io sabe ainda quflf'lR 

deixar de. dar o seu apolo ao riinisterlo. 
<>Sr. Oll.r1Uil\no O~"tont samprn entendeu 

que a dlsouasiio ni\o se acha v a Ctllloca.da no seu 
terreuo proprio. Em uma discussão Importante 
cc•mo estu, em.· que . sa dubate .. tH\. _ç~~a quaes . oa ... 
•iaeliúi · do ~atlsfazer t\s nocesetdadea . do plllt., 
convêm quo a CAsa estt1ja separadtl, ni\o por 
pequenas dlvergenolaa, q.ne divhlom nntigos e 
conatRntea all\lldtls, que profsssi\o os m'usmua 

· prlnciplos, mn11 quo a oamnra esteja Rtlpar,,da um 
prlnolpios polltlcos, qutJ d\stlnl(do . olarumonto 

omdor, <lUI\ndo ne11tll nooasli\o tum do llt• dlrli(lf 
f. C•IUIUra, 

Oomecou oste Sr. doputl\do J'Or dar uma prova 
da mnnnlra por quo encara ll tolr.ranola, fttzrmdo 

. 'lttttlncoihl entro n oplnhto publlcn o (I quo ••llo 
chnmou opinHlo publicada. O orador co11Coasa. quo 
não entond4'U o qu,, t~Ojl\ opinião publlcnda ; VÔ·ile 
pois obrigado n pedir ao Sr. daputtdo qutJ em 
(•utra. vez que fallar oxpllque melhor o ReU 
pensamento. · 

Em todo o discurso do Sr. GonQalves M11rtius 
tranapirou um pensamAnto que mostra o.tlHl elle 
é fiel ao passado do stlu partida. Ello Cnllou 
muitas vozes ãcerca da influencia quo pndam 
(llteroer sobro o paiz o:~ excessos que nppnracem 
em outra~ partes do mundo : e ft~z tantas allusães, 
que o orador não pôde dobnr de enxergar nelle 
o systema seguido ha annos, de se inculcar certo 
partido oomu unioo sustentnculo do altul' e do 
thron~, sendo considerado nnarchlsta todo aquelle 

tu;se Sr. deputado a s.ua. cobe~enoia com .os seus 
prinoiploY, e sua fitlehdude aos sous anugos, e 
ao syetema. quo segue. . . . . 

Ne11té sentli.lo procurou o meamo Sr. deputado 
oiostrar que não se trata stmão de exagAracões; 
que 11e não . quer senitô · prosorlpções : que ao 
quer lltlálmente que um partido flque esmagallo I 
A isto ndo sl\be o ol·ador como re9pondt&. O 
Sr• GonQalvés Martins uão rol explicito, não 
exemplifloou, . não ml•strou orn que consistia a 
exagerl\çiio. O orador disse oom toda·n fa·nnqueza 
4)U&l : é 111odo. porque julga. q\\e. $q dqye ~~~~lsf!\~er 

á~ necessfdade!l publicas. Se o governo seguir este 
caminho, elle apoiará, .se SE~guir outro, não abàn-
donnrá os seus principias. · · . 

Entre os SPUS npontamentos encontra um que. 
comsta das palavras por ora, p(llavras mut ha· b' . . . . 

deputtldo . dtell a entender; as instituições das 
pretencões q ne elle chamou exageradas. o nobre 
deputado mostrou-se possuido de gtaude medo, e 
recéioso de e a it ão • · 
parte, e então perguntou se niio era mais pru-: 
dente não se cuidHr por ora das. reformas. E' 
mais natur11l que as não queira nunca. . 

Não ha pois motivos para que alguam se sdmire· 
de. que o Orador não esteja do !leu lado, tanto 
tnais; quunto, respondendo a um Sr. deputado do 
Rio de J.meiro relativamente ao systema mo~ 
narchico coristitucloual, disse. o Sr. GonQalves 
Mar.tins que tudo quanto havia dito esse Sr. 
depu tudo . erão utopias, o quo lm porta dizer que 
llo paiz niio é rualisàvel o sy~te111u representativo, 
e que estamos aindtí verdes parti isto. 

curan o raspou era a gUns ts. epu a os, 
e. ao mesmo tempo ao Sr. Gt:nçatves Martins; 
principiarâ pela pa.lavra-tolel't:mcia. 

Não duvida fazer uma transacção plirn que esta 
o, ma 

que nella se tnalua · 

e&lllVR Mmprehen ido o programma Inteiro do 
parthlo a quil S. Ex. sempre pertenceu, como 
deola.rou na casa, e eegulndu uma oadêa de rn· 
oiClclillo>~ muito logioos, 'llulto hom dedu1ldos, 
conohllo a ·Del'OI!al!ftlda da .re.fo..~.rma. da leglslao~o · 
e fie el~outar · ea fleluaent~ a oonstitutoilo. 

l&ttta nrRumento nllo debc:ou de faaclnau o orador, 
m•tltu mala quandn hooteil\ um Sr. deputado por 
Milltlll, seguindo VLlrlldi\ liotnelbRnta, foi proournr 
11 llllleruuçR ll•t physiouomla entre os eatadàil 
antiROB o modAI'noN., e fet uma be\la oxp\laaoilo 

quo IIQilrtlllu\rt\o tudu t\ ordem ; aquelles q~t\ dizem 
'lllil ~~~r or11 1ulo oonvótn tratar do reformas; 
a4unllfla •1ue tOm um programma .. opposto ao . do 
plll'tltio a que o Ol'Rdor petten~e. não podsrt\õ . 
dlscorrar sobro a tdéa do justiQt\ e do t•Jloranoia 
'llll oonformillnda, em harmonia com suas id~as : 
e servlnflll~!le do 1\lê<itDo rMiodnio do 8r. ln\nistt•o 
dos negouios estt·ungiiirns, fazer .descer a idéa de 
jusLiça. e tulerancia até o seu programtna. politioo 
oppo11to ao dn t.•raclM e ao d() lado a que per· 
t•1nce ? Prut ander . pois fMer da tolerancia uma 
bandeira politiua, nt\o é mai'll do que tim devaneio 
b•lm liemelha.nttl àquellH que teve Dupuis, quandn 
pretenueu sustentar qlte a mytholngia não era 
mais do quo um systa1na inteiro de idéas e factos 
astronomioo>l, o que dou lugat· a que um anonymo 
se letnhl'~ssa de npplicat· o mastno methodo e 
raclocinto quo etnpregou Dupuis pata dem•mstrar 
quo Napoleão nuMa existio I 

l'am a~sim explioad.o ·o juizo que faz sobre a 

O ora or já teva occa~lrio de dizer a o~püslçllo 
etn que tltl oonsluarava em rulat,~t"to no mlnlstt~rio, 
Elle disse qua o u1lnl~torio de Mtll'QO at~ lS de 
Maio não Ltio lnaplrt\ra aonllan911, ma~t quo o aom
plemeuto . do mhtistt~rlo . tHn 18 dastr1 uu;~ lho 
pareceu um raoto anim11dnr, qtta devs tt~r moltifl· 
othlo n lJolltlaa do Rt\blnete que ató. t8 de Maio 
L·IUO<l Mnsldernviio 6\)1110 dtlndo OOUlJ.'IOIItU U6 doUS 
~~dnolplos oppostt~s, um rios quaas neoeasnria· 
mente !\bsot•verlll o outro. Oom effeito, ht\Vet\do 
prestado aos Sra. mlnl~:~tros · n mail)r attenção, 
tem o prn~er de oonfessar que óuvio n m~nlfea~ 
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tação de alguns principias que sablo serem os dos 
ministros que os . proferião • mas . ignorava que 
fossein !'e~uidos pelo gabinete . Causou-lhe prazer 
ouvir ofilrmar que elle é unanime nestes senti· 
meritliS... · · 

. ., 
não t~mittio juizo a respeito da revogação deiite 
neto; e não 1\endo po.isivel que o Sr. ministro dos 
negocias eetra.ngeiros não ten~a ~ma ~pinião for-

decreto, não pôde attribulr ó. Í•\lta de clnreza na 
resposta que deu s. Ex.. senão á . lutà httestina 
do minisLerio, e que os Srs. ministros uiio pensão 
a este respeito do mesmo mo~o. . _ . .. . _ __ . . .. 

No m_eio _de · todM estas· ldéas, .como ac.reditl\r 
que o Dilnlsterio tenha unidade da pensaml'luto, 
que todos reconhecem ser necessaria: como acre
ditAr que elle està parlamentarmente orgnnisado? 

· Qiuindo o orador ftlllou a r .. speito do conselho 
de es~ado , não ,interpellou o m'nisterio : nell! 
indicou a. neçes~1d11d'l de ser· reformada a le1 

consolho de estr.do e na necessidade de o orga~ 
· nisttr de _modo que llã.o contrarie as -vist.u.s .do 
ministério • . Quanto ao regulAmento , insiste em 

ue ó necASSI)riO niio 1 e artJoeudo con ludenles 
os argumentos _ produzidos oo1 contrario. · 

Visto que o miuisterlo concorda r1a reforma da lei 
aleitoral , . niio pôde ser Isto objooto ·de questão; 
FnHa porem um ponto relativo h reforma elei
toral. que_ 'DlUito convém dehtciunr. 

A commis~ão que examinou a proposta Sl)bre as 
Incompatibilidades apresentou emendas, . uma das 
quaes é importnntissima, e é a que véda que os 
nti~istros de astado sejão eleito" para senadores 
elnquanto estlverorem em ex.el'ci_oio. · Ar-alta o 
tnlnisterlo esta etnenda? As duvidas do or&dor 
são grandi)S a esta respeito. . _ . . . 

O Sr. presidente do conselho, sendo interpel• 
lado nt~ 8()1\Qdo a t•espeito da candidatura do Sr. 
mini~t1·o da guena , pil~a senador pelo Rio ~o 
JanelrCl, e do autor da let de 8 da Dozetnbro, tno 
o~n~emr1ada na oamara dos deputados, pela pro• 
VUlOIQ do Mrtrarthiio, respondeu qtle o Sr. ministro 
da guerra Stl aprr11entarla i·andhlnto como oldadi\o, 
e. não como _ ~iulstro, a que o mini.sterlo não 

t t • • 

d
etnenda · da oommlaaito. O governo está uo seu 

lrelto, maa cumpre quo sojR expllolto • . · · 

t
. Quanto á otttra oan~Uclatúra, o orl\tlor porgnn

BI'R t'n n1lnleterlo se no seu pr,,grtunm.a. da 
tolerancia 1 eu nll uau proKl'amrua rle escolher o 
marlto, e almplollhlonto o merlto flnt'll os empre~cut 
sem lnfluonol11 polltlca, entra o tli!Cnlhor paru a 
candidatura pelo Marauhilo !lo Ulustre autllr da 
\e\ de 3 de DtJzembt·o do 184.1. 

NtHin dissll o tnlnist(lrlo sobre a reforma dll 
gllo.rda \\Mionu 1 , posto \h e fosso dlrig\dn pelo 
Oi:ador Utha. pergunta 1.\ tul ro::~pulto . Fallando 

. .. .. .. . 

sobre isto o Sr. Gonçalves Martins applaudio 
· muito. que o orador parecesse hypotheca.r seu voto 
p~ra qtte a nomeação dos offi.ciaes superiores seja 
fe1ta. pelo gQverno; sente porém . qu11 esse uobre 
deputado não désse occ,!lsião l\ que o orador tivesse 

E~ta persuadido de que nenhum passo se pôde 
dt1r para regular as nossas relações externas sem 
sé acabar primeiro com taes artigos. (Apoiados.) 

estet~ ürtigos, t:\ accepção de eterno e trrevogavel, 
o que o orador coo<tidera un\ verdad~tro absurdo. 
· T.odo!\ os tratados contê_m um artigo em que sé 

taes tratados se niio po em r~mper por uma. das 
pllrt11s? Esta palavra pois i1ào exprime seuilo 
-indefinido-sem lhxute-emquanto não occorrem 
algumas ·das circumstaucias quo fazem caducar 
os trat:\dos. Mas, quando esta não fossa a intel· 
llp:eucia obvia desta pulavra, ha um facto pelo 
qual em 184.0 a Franga abandonou esse tratado, 
pois que, estipulundo e\le que os consules brazl· 
leiros e franat!Z'lR gozar!\õ de todas as lseriçõea, 
.favores e privilegiol'l concedidos aos consulea das 
na~ões mais favni'llclda.s , tendo a FranQR nessa 

• . ' 8 

Hespauba o dirAtto da Sllrvlr de Interpretes e 
eorroctoros dos capitães doa navlcs de sua nação, 
negou o mssmo lllrolto aos consule~ bra~Helros, 
o~to Cosse reulama.do invouando a dle osl do do 
ralado. · 

Accrescs quo as olroumstanolas silo mtllto fa.vc· · 
ravel11 para este tlm visto que o govtjrno .franoez 
p11reca estar convenoldo da qué a mudauQa radical 
que bouvA rl!lquelle i)alz é motivo suffi~lente para 
caducarem os tratados. Allslm o declarou seu 
orgi'i.o M. de I~nmart.ine. 

Sem acabRt' com os .tratados pareoe~lhà hnpos• 
sivel que o Brazil posso. entü.bolar _tratados de 
~:ommerclo oom naçà'l algun1a, e regular as stWl 
relações com . as outras 11aÇõês, e nem mesmo 
tomar certas providencias tendentes ll não tornar 
a sorte dos estrangeiros no Brazil melhor do que 
a dos ci<ladi\mt brazl\(li ros. 

Por esta occ1\sino tocM'â em um objecto . . im
P''' tanto nas n,ossss . relaçõe~ com as nações 
estnllguitl\s. _ Otz t•lle respetto nos . Llens d<?s 
estl'an~eiros que morrem. Tem·se querido attn· 

· buir aos consules o direito de arreoadar esses 
bens. Posto niio seja multo competenttl para trntar 

oplnlíto. E' ~ou parvcel' que no r agulatno11to .que 
trat11 dR artooadnoi\0 dos bens doa estranga1ros 

· tle!untoíl, mais Re dnve attender 1\ naolonalldado 
'-''"' herthlh'ns do qtte 1\ nMiona\\de.de _do testador; 

· So um eatrangolro q11e 0\llrre teo1 herdeiros todos 
braallolroa, quo nooealllLllldu hll Jn lnllll'VantJilo do 
COlHI UI cJa 8\1A nnl)llo 'I N dato 01180 düVII·Se rl\zer a 
arrecàuuQtlo IIORllnllo Rt-t le!R do palz, o palRs 
ntttori·lntii!B do pah: • . Qtaando poréln os llor~telrott 

. silo todNl a11trangelros, maxlme lis estt\o ouountoa, 
com toda a razilo se dAve admltth· a lntorvAnoilo 
do oobsul, e nut~to uaSI} devorn~sa da\' mui tortea 
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garantias, para o que cu~pre q~e as at~ribul· · 
ções dos consoles estrangetro~ s~Jao all}pltadas. 

Ha porém um caso lnterinedao, uma pypothese 
a provêr, e é quando os ~et·delros..: sao,- .Parte 
brazileiros; e . parta est.:angeuos. Entao é tam?•.Jm 

· saria a intervençao do consul para auuhnr 
os direi. tos dos de sua naçao, mas es a m ea·vençao 
lliio pôde ser a mesma que. devem ter quando os 
herd~:~iros slio touus estrangetrOS; Cumpre lambem 
f~.tzer distiucçiio entre og estr•1ngelros que !lii•• doi· . 
miei 1a os no pa1z, e aque e que ne 1 
para um objecto temporntio sem animo dll uella 
permanecerem. Como taes eattangeiros niio fazem 
parte da !!ociedade civil, podem estar debaixo da 
jurisdicçii.o de seus con3ules. Adovtadas estas 
distin(:ções e outras mais que se julgarem na
cessarias, poder-se-hia modificar convenientemente 
o regulamento que exiRte, de modo. que satisfizesse 
as exigencias dos diplomatas estraogeh·os. 

Agora passará a formular muito explicitame~te 
as declarações que ainda lhe parecem necessar.tas 
da parte do governo para que fique .bem deft.mdo 

Em primeiro l~gar, referiodo·se outra vez~ á 
mcdiftcação poUtica do gabinete de 4 de Mato, 
per~unta aos Sra. · min~stros da fazenda e .da 

l!ieuAo em. •o ele Maio 

PlUI:SlDENdU. DO BR· MUNIZ BARRETO, lo S.ECRETADIO 

SuMMARio.- Expediente.~ Revogaçllo de uma lei 
. min6ira. Discur$0 do . S,•, .Quintiliano.- Ordem 
do dia.- EleiçêJes de Sergipe.- Voto de graças. 
Discursos. do~t Srs. Fernandes Chaves e Rodri
guet dos San~os. Enc6rramento da àiscussllo. 

. A's 10 horall e 40 minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da antece~ 
dente. 

BXPii:DlBNTE 

Um officl() do Sr. ministro dt> fmpedo; remet· 
tendo outro do presidenLe da provlooiu do Rio 
de J'aueiro, datado de 28 do corrente, noompa
nhRt1do as oóp{as authentlcas das actas dus 
eleioõtliJ primadas a que se prooaJ.tlU a "/ de 

Novembro doarmo passado f)m :li versa~ fregueiiaa. 
-,-A' .c.om11_1issão especial encarregada da revisão 
da le1 eleitoral. . · · · 
· Outro do Sr .. ministro da justiça, accusando a 

. recepção do ofiillio r1ue esta · uatnara lhe dirigio, 
em data de 13 do corrente transmittindo·lh u 
r~qu~nme~ us asg1goados por B•:ruardo Jose da 
Sll_yetn, E ranctsco da Luz, Gaspar J:osé Freire, · 
J~!lo Ventura da Rocha e .ouh·os, que ~izam ter 
stdo pre~os por comprometttdos nas desordens do . 

r ruu a < o u , .e commun can o que o ~o-
verno) passa a exigir as necessarlris informaçoes 
.sobre ·o que allegdo os supplicantfls, afim de 
deferir-lhes como fõr justo. - Fica ·a. camara 
in tnirada. 
· Do Sr. deputado Jusé Ferreira Souto, partici· 
p~!.ldo que o incotnmodo de sua saude o mpossi· 
brht~ por ora de comparecer nu c~u:aara.~O mesmo 
destino; 

Rem{~tteu · se : 
A' primeira comrnissão do orçamento o roqueri· 

mtmtr! dos empr.egados úa thesouraria da proviMíá 
em 

paragraphos da let ·· provincial, já o nosso órQi\· 
mento estavi\ publicado e em · exeroi_olo . 

V áridO . em execuQiio o novo orQameoto, quando 
teve conhecimento deste aoto legislativo, niio 
hesitou em couth1uar a observar a lei 'provincial, 
pCJrque, poRto niio duvide que a mente do coq~o 
Iegislàtivo fosse coodemnar uma doutrina, nao 
Mhi\'Va comt11do bastantemente claro o modo por 
que · esta · leglslf\Qiio tiuha ~ido feita. Niio . póde 
usseverat se a lei ~ubsequento tinha o meemo 
peusatneuto, ~orque não tem eu) suas mãoa uma 
çópill da lúi provincial i uu•s atlirma que proceueu 
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neste A commissão, diz o orador, faz votos . pela 

pacificação das duas r.epublicas ; mas ou entendo · 
que a polltica da impedú nii.o · se deve cl.rcum· 
Bc.Jt•evut a es~a J)olitica .de inercia, a essa pplitica. 
que se limita a demonstrar unicamente desejo!l, 

. . aclflcação do~nellas repu-
blicas. E' s11bido que temos graves interesses 
compromettidos nas questões daquellas republicas, 
e Elll entendo que a commis1:1ão devia ter iudicado 

. • · · - · . rota esiie os 
apocrypha. · . . nossos · interesses e · as nossas eonveniencias. 
· Se estivesse p~rs\\adido de que o . acto legis· . Entre éssas . con"enienciall deparo com ti indepen-
Jativo r&vogavn uma. lei que não . existia, de certo deocia da. republica Oriental do Urugusy; isto 
tll ria obedecido. Talvez fosse a sua conducta niio só e rls convt:lniencia; .como de obrigação. 
orronea não tendo como rAvogado o orçamflnto · Nós estamos ol>rigauos a garantir a independencia 
subsequente, uui~ et:a ella tl.lba de sua convicção ; daquella rapublica pela convenção de 27 de 
além de que, quando con.tinuou a cutr.prit· . o Agosto de 1828, em que coneórdàmos ; ahi não .são 
Ol'çanu~Jito da província; não . ao ·· deixou levar simples palllvras~republica Orilmtal,- mas sim 
unicljmen~e pela sua. Qpiniiio individual, consul- a realida1a que essas palavras encarrão ém si ; 
tou vâri:1s pessoas, e entre f<Btas aoS;·. Antão mas esta realidade. dar ;se,h•l ac~tso ? Ha . alguus 
hoje minis~ro da marinha, que declarou que o factos que fazem SU.!:ICilar algumas duvidas a esta 

· · · referia res eito. · · ·. ' · 
ae orçamento da 1814, e nii.ó. revogava o subse· . · · pr•metro i:lr .s1 o o s · · 
quente que estava em vigor . . . . . · . dido. por Oribe. As forças orienta~s no ex~rcHo 

Quan(jo tomou conta da administração da pro· de Oribe silo tão diminutas em relação à~ foroas · 
· · d ' ida immensa e de Rozas; que o seu . numero não · desmente a · 

nestas . circumstancias . 11ão devia temerariameti e · mttt a nsserçao. -
suspender um orl)amento que julgava leg••l, porque deixei e1n minha província, pelos quaes mostraria 
não podia entender que · a prohibição do ucto da . com toda a evidencia que ainda hoje o poder do 

. éa ar l se estondosae a uma lei que ~ão Orlbe e sustentado no Estado Oriental quasi só· . 
existia. Não quer dizer ·que, a e so re ax.aJJ e • 

. itlnerarlas . na . &Ufl pro~inola se achti bem esta· O segundl> facto ·. é que Oribe ·em tod11 a sua 
belecl~a, pelo . contrario en~ende que . astá mal · correspondencia officlal usa da linguagem que .só 
reparhda eobratudo na eslra.da do Parahybunn, eo1prega . um subdito de · RosatJ ; toaa a sua 
e espera que a ás&embléá provincial B re~orme. · correepondencla coineoa por esta . ))brasa mu!to · 
. · Não Aegue u opinião enunciada no .senado .de conhecida- Morrào os unitarios.- E' sabido que 
que devia Jazer-se uma · lei rlllolarandl> que . o · essa · d\vis~o- . de partidos éntre · federalistas e 

. gov:erno · !la.. provlncias pudesse julgar ravogada · unltarioll só se dà ua . repllbllca Argentina, pela 
uma llli que ti"Yesse Aemelhànte oom outra lei que r"~itu ele que esse teri'itorlo é ,com~asto de diversos 
tlves11a. s1tto ravog1tda., porque julgl\ que este territorios, mas não pôde JRmats ter lugar e!D . 

· arbHrlo s~ria perlgosisl!llmo. . . · · uma .republica que e composta dA um só t. errito. no 
No aenadu notou-se que as lol~t tia provlnoia de como e a republica Orleutal. Quando Oribe usa de 

---~ftrrw-cnlttr-têm--mro---eltvtanrlHI11Httrnr-1Wrta-lr8--l----cQfl1.a--,l-HtmgtJm que s6 . tem appll caoiio ao sys tem a 

ORDEM DO DIA 

~~~ra etu dh.~auesã~ · o parecer que annulla as 
eletçoes de Sel'gipe. · 

· O Sr. Burceiios pronuncia-se colltrt\ o 
parecer ~a oommis.ião, sobre o qual faz algumas . 
obser\'açoes. pal'n mostrar qué .nelle · existem in · 
exuctldões qüe o leviio a apresentar uma emenda 
P,ara ~que sejão recoilheoidos d~putadol:l os Sra. 

· 'I olxetra e Oarvl\lbo Moreira. . . ( 

rompa 0 seu diSOUCSl) por ser Obagadll a bo1·a ·Üa 
segunda parte da ordem do dia. · . 

· · Oontinua a discussão do \'ato da gracas com a 
emenda do Sr. Marinho. · . 
. Acha~se presente o Sr, ministro da guerra. 

. O Sr. Fernundes Onuv es VOtl\ contra o 
· pto!eoto dt) r~sp~lita a f11Ua do tbrono por varlas . 
razoes. A .prunetra veill a sea• porque ua parte 

d
em que se trata das relttiJões com ás t·epublloás 

o Prata! a couttnissão ni\o intlioa a politlcn quo 
o
1 

orador Jlllga que é conveniente aos intert)tlBeEI do 
~perlo. . ·· .· · 

de governo da republlcà . Argentina, . parece de 
atguma sorte que ohodece áa lnsptrt\ções de . 
Rl)Bll& : qutmdo elle d\z-Morr~o os uniLartoe,

a rovar o ·e stema 
· contrariu so da coufederação ; d.á ugar a sus

peltl\r·se qu(l algum de81gnio existe de federação 
do Eotodo Oriental A republica Argentina. . · 

O terceiro ftíoto ó que todos os acontecimentos 
notuveis do Estado Oriantal, ni\o só aquelles que 
dlt:tlm rel'lpelto t\ lntorvenoi'io de nações eslran· 
Reiras, mas taotbem aquelles quo se ~asllào na 
fronteira · da mesma provlnoia, · são lt~vadós ao 
conhecimento de Rosas. Isto p1\reoe de alguma 
sorte oonflrma t· a suspeittl. de quo Oribe óbedeoe 

. ao principio segui<to na republloa Argentina, de 
que Rosas · vem a. sér o unioo encarregado dé 
todas as relações exteriores daquella l'ep\lblica . 

Finalmente nós ob.sarvamos que quem roprésenta 
aqui oH Interesse~ de Oribe vem a ser o ministro · 
da republica Argentil1a. · · · 

Tódos eate·s factos me fazem acreditar, ou de 
alguma sorte me induzem á suspeitar que ~os.as ; 
se . não t.~rn 1.\\I(llm projeeto s~rio a respett? da · 
r11inom·poraçi\u do Estado Ol'le~tal . á repuo~íca 
rg~ 1 na . tem · ao menos o de!agnto · de e.xet cer 
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que a política do Brazil . a respeito do E~ta~o 
Oriental não deve ser .aquella que a commtssao 
indica. Prn ·seu projecto, pr.•rque n.ãn é. com. V(~tos 
e com simplas desejos que se dHfendtlm os duettos 
de uma nação. · ·· 

trar as vE>xações e .as arbittàriédades a que OHttio 
sujeitos 0!-1 brazileiro~. Ms _Estn~os Orientâl'~· e 
para provar QUe il poht1M do g:tbtnetl:l na contbnda 

' 
para proteger os inierésses d() :Srazil alti c<nn· 
prnmettidos. .. .. · . . . . · ·· 
R~-?cordemo-nos ( continúa o orador) de que a 

~~rança· mandou uma esquadra a Lisbo1l por terllm 
sido prilsos dous subditos rrance~es inju~tailH\nté, 
que ess~ llSqU·Idra~ forç•)U. o TeJt•, e !lRO cessou 

. as host.ih::iades ~enao depms que D. M1guel man· 
dou soltar o::; francPzes pre!lot:J, e os indemnisou 
competenteu1ente. Recot·demo-no~ dfl que houve 
grande discnrdia entre a França e a Iuglaturra 
por causa de violenci~s cornrn~ttid •1s pel"~ frat!· 
cezes contt·a .o con,;ul m IP-Z Pntchard t~m rllhlh 
a que e"SBR dissericões uão S(! acabárão senão 
depois que a França se . resolveu a dar uma · 
indemnlsaciio R esse consul. E' Rssim que fllzem 
todas as nações ue têm consciencia da slia 

· m1ssao, que m . consctencJa a pN ecçao que . 
rlevem a seu:~ coucidadàos • . Eu quizera que o 
Brllzil tomasse limá attitude r11speitavel par" fázer 
respeits.r eftlcazmente os direitos dos nóssos 
pa r1c os. . 

0 Sa. VJL!i:LLA. TAVARES:- Estâ fazendo oppo~ 
.siQão ao tniuisterio. · 

O Sa. FERNANDES ÜHAVKB : ..-- Aindll nãó disse 
se estava ou uão ligai.lo ao mlnist.,rio. 
. Ha vulgarmente entre nôs sustô do ptider de 
Rosas ; SfiUll agtltltP.s, SI!Us parthlarios têm tratado 
de inocnlnr isto no Btazll ~ mas eu creio que 
este suqto não tem . f~ndamentll alR~m aerio, se 
olharruos as . oousaa de . perlo. (ilpoiadó.f.) Nilo 
é a Inglaterm que póde faZPr mal t\ rj!pnbllca 

es ; 
o Brazll C·•m 11AU ex{lrcito, é o Brazll com· a sul\ 
alltuhça num o Paraguay, alllnnça .que peloB seus 
lntel'e~ses é obdgado a furnentar, nilo consentindo 

raoilo Ar~llntlnal. Emquai1to essa. ropubllca estl vor 
de . pArmelo entre nós e Rnaut~, nada devemos 
temflr de Ro•11s. E' prPoiso flUe lato 8t1ja oonhR· 
cido pelo paiz, que a uoçilo nAu recue dinnlft de 
&f'Us dAV9t'et1 .. Não quero dizer ool\l Isto 4UA . t1e 
fRija a ~ltlerra a R•lSU!I~ . qun nos ctaolar"mos contra 
OribA, o quo f')Uero 6. que no8 arrnemns, qu~ 
tut-tilltJUtlmoa as praças rronteirRS do Riu Grol}ile, 
que Rugm,~ntHmos o. nosso exeruito e marinha, 
e depois tle collocados nestü attitude, apresen· 

. tamoa !18 nossas r.Jcl.lmaçÕtiR " Rosas; exijamos 
delle satisfação dos nossos dlrHitos su:.tenlan · 
do-os mesmo · com a torça quattdo · is to seja 
preuiso. ··· . 

A soguildt\ razão pela qual tllmbem não posso 
coucordur cotu a collJU:Jiflsl\o é a intt.lltigoncbt 4 ue 
elle liga às palilVraa-justiça a tolortlncia politicn.
A commit>siio entóntlo qtle a respeitó de opiniões 
CIU.Ia um pôde .ter as que qulzer: é o ponto nLé 

1\ () . ' • 
dt1 empregos, n esse ponto não admitte tolerancia 
alguma, ella quer que os empregos só pertençao 
âttUelh~ s que pertencem · a\ oplniiiu dominante. 

O Sa. RODRlGUES nos SANTOS:- Niio l1poiad o. 
O SR . li'J!:BNANDEB CnAvll:s: ...,... Diz o nobre de· 

\}Utatlo que mi o é i ~ to l'xacto; mas diga-me qual 
e a . razão por qtte cbnrna no SI'. AurE<liano -um'\ 
vlotitna con'iügrada aos seu1:1 adversarios? Qual 
n razi\tl por que os nobres dnputndos ptlr P e t· · 
namhuco M U\fl!.ltri'i.o tão enfndados contra o 
governo pllt' CEÚtflu. t.lti te1· sido ptú·a a lli nom~udo 
o Sr. Vicouto Pires dt~. Motta? .Estou Oi;ll'to que 

Sà fossA nomeado para Pernambuco o Sr .. Obicborro 
. d_a Gama, e para o Rio de Janeiro o Sr. Aure

liano, esses nobres deputados talvez se não déela-
rassP.Ifl em opposição. · · 

· O Sa . NUNES MAtHIADO :- o' 

O Sa .. U tt BANo : "'- _t\gora o reverso. 

O SR. F&aNANi)&s CHAVEi :-TalvPz elles dis
sessem q.u~ a politica ~egti.ida polo ministério era · 

' ll JUS tça e o erancü&. 
O SR. NUNES MACHADO:- Apoiad.l. 
O Sa. FERi-aNDEs CHAVES : -Mesmo pelos 

apoi11dos quo acl\ba de dar o nobre deputado AJl 
entendo que toda a questão vérsa a respeito dos 

. ett1prego~. . . 

O SR. RouatGuEs DOS SA.NTOs :...,... Não apoiado ; 
poço a palavr~ para respoúder. · 

o Stl. FERNANDES CHAVE~ :---Os nobres depu
tadt•-; enten~~>~n q tte .o artigo da constituiçiio que 
man•Ja arlm:tttr s · ' - · · 
P!-1 lico~s tem o~tra dittarença que os talentos e 
vartudes, que fo1 só ascr1pto. para o seu lado, e 
que nós outros não snmos lllhns do mesmo ai, 

ua d~vemos viver o 
éonstan emonte fóra d,, tildas as posições offioiaas, 
ainda as mais inslgniflcantqs, · · · · 

O Sa. Nu~ll:s MACHAi>o:--Faltnu-nos ainda. fazer 
. . - - . 

.. O Sa. GóEs :..,...Fizériio cousas peiores. 

O Sa. FERNANDEs OH'Avs:s :-H a coueu mais 
mo !ern a e de melhor gosto, é melhor uma revo-
lut;no do qu11 uma daportuçilo. · . 

. Dizem os . nobr.es deputados que o systema de 
ex~lueão foi mais Ct.lmpleto durante a8 adrúioJa
traçõ+'ls y~rtenóentes a() meu .lMo, do que durantA 
as adnneustrações . pertePcent11s ao lado dos nobres 
deputados. Se ooli1p1.re.r. 'os aoto,j das n.dmlnls
trações de um e !ouLro lad•', creio que se . ha 
de. rtlcotJbllcer r na esta 1ro olii ilo ou antes 
mpu ao o, n o r:omp o ameute exaota. Recordo

me que no tempo em q•le n meu ladC> G!ltava . 
no puder, na depntaçiio de Minas vlnhiio alguns 
deputados, cujas opinlõos erilo o ostas étt do 

O Sn. NUNES MA.oHADO E OnTaos SENUOREII :-
Apoiado. · · . · 

O SR. FERNANDEs . 0HAV&<I: -Hoje nilo vejo 
n~aqutlllt)i banoos um liÓ deputado. pertenoante â 
oppoeit;il() ordeira de Pernambuco. 

UM Sn. DKPUTADO :-A provi nela qun digl\ por 
que. 

O Sa. FEi\NANDJr.!4 0HAvms ~-Tal é a t••laranola 
dos nobres deputadús (apoiados) , . que elles nem 
quet·en\ tolerar um só de seus advarsarlos. · 

R~cotdo-me que .. em . outros tel\t~os ee faziilo 
alguma~ t emnções de juizas da direito~ mas nunca 
essns remoções ehegàrti •l .11o exc~aso que se 
obsnrvou do h a 4 anno~s . para câ. 

O Sa. Fa.\NÇA LilirtE : - Darão-se atê de
uussões. 

muito se dissflsse ctemissõés1 porque tê.m hn vldo 
t..lurautê estes ulthn•'S 'L ann••s magistrados que 
tê m Rido removidos ~ete ou nove vezes, taes são 
o~ dous SPnhores Snyi\o Lo bato .• • 

O Sa; FaANQA Lll:n·~n :-E elles não se corrigem •. 
( Risaàas .) · . 

O 8\a, It' n:ttNANoE!'l CnAvsts :..-. Oroio que as pn· 
lavt·us qne aoaba de proferir o nobre deputado 
se t•oftJrenl uo goverun i é o ~ovérno que . nlio se 
Clll'rige . (IHsadas.) I-Ia ma~istrados que tétn sido 
de01itti1\0~ pfll ll HUQ intelhgenoia, p'olll SUQ pi'O· 
biutu.lo, pulo t:>eu z~lo p~lo aerviço publlllD ; uilo 
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TIOS!!O descobrir outra razão na remoção do O Sa. FtaN~NPBS <JiiA.'(E!J: - Afnl\11 · bem que 
Sr. Ferraz e do · S.r. Miranda. Duranta estes 4 . quem me ac 1ba de des.,fia.r é 1.nri nobre dAputado 
anmis as remoç~AS .niin se faziào !'ingularm!lntq·, tllt"' 11pr~sfluton '''~ •laSI\ um · rn11ppa contendo a 
mas em chusma., lerubro-me qtte o Sr •. Galviio. de estRtistica criruinal. Ja4uella pro v incia ; é dessa 
uma · assentada a.Urou aos lobos oincl)enta juizos · m>!::ltna estatísticA que eu .vou tirar alguns dBdos 
de dlr. · ~ · · · · • . · · · • ~ · liA fazia itos 
qué ·aqui tanto !ll'Opugnava pela establlid&de da S13ils adversario8 . não tinha. grande !und1mento • 

. magistraturil, . (J.!_le se arrepiava aq~i ta.nto por Disse o nl1bre deputado nessa discussão, a que 
caU: . de .nmoçoes faltas p~·tos mimstertos que me refiro, que · o ultimo semestre de 1844 aJ)re-
eriio. OJlpàstu~ · - s~ntava o numero de 48 a.eaa!'.slnl\tos ; ue d 

0 ss; BBt.Lo:_; .E foi elle 0 primeiro aue disse pritrteiro semestre ilo anno seRU n e e , a a 
que o aovern .. Cl não tinha· d_ir. eito de. remover J-Uiza~ em · rAsultado 46 Silsassinatl)g, e o Segundo se· 

"' m'9stre 28 : e. concluio que esta oHfterflnQa que 
municipaes. · · do ultimo sAmestre, dQ vinte e t11ntoe assasilir.atos 
. O SR. FER~ANDES ÜHÀ.VES :-. Jà se vê pois, por . de manns para o 11emetJtre anterior, era ums. prova 

esta poquen~ co.!''P.aração, que no àjuste de cout.ns · dt\ boa moralisaçiio em que e~Jtava a provin~tn de 
as provas na.o a ao mteiramente cunha nós .. · Pernambuco, a da boa admini shação que então 

O Sa. VtLBLLA. T.\vÀREs:-Entiio .anda umil. couaa dirigia os "egoeins. Mlls o tlobrH .deputado es-
t (.R . d ) · . queceu·se . de diMr á cauuua que t~Sle mappa não 

pela ou r a. •sa as· com prehsndia o a crimes de alguns llUt'roe lugares, 
O Sn. F.e:aNANDEs .OaAvEs: ..... os nobres deputàdbs como lguaras~ú. Flót'es, e não sei se Bonito ; 

gue nos·reprehe.ndliio da !leguírmos o systema de ésqutlceu ·se ua comprehentler nes1u\· eatatistica '11 
exelusão, parece que devi · · ·· · · · · · a~a 
da sua admltJistraoiio essa censura que nt>s irro· administração. . .. 
gavão. · . O Sa. VtLBLLA. TAVARE9 :-Prove a . e:dsteilcln• 

E' To: - Deixando tudo montado · delles. · · · 

intolerantes, . permltLi qu~ vos dlga:- Ser!\ eAgUir oitdo·sé tis nomA!i de todas as pessolls asRassinadas. 
· o principio d~ juetlQR e da Lolerancia derrubando, 0 Sa. VlLELL~. TAVAREs ~ -L~1go,· é verda_de .? 
anlqulllando um pa• tido intéll'o, la•'loandrl·o fora 

. de todas aa posições officlaes, condeamando·o .ao . · · O l:)a. lt'saNANo&s Otu.v~~:s dlz que· rti\o se vida · 
ext.umtnto, VttdandO·lhe . RQ ütfiíi.R, .teixando-lhe perllnte u publillO; aprtl&o.mtar . factos desta. ordem 
apé1.1aa . 1dlbrrdada da palavr~. e isto mnamo no . P"U, dufe11der um1L adü\h\lstraçdo como a do 
melo de multas dlfficnldad~s, debaixo do pretexto· · Sr. barA.o da B •a Vi-'ta llé eUus ndu fossem 
de q1-1e · este partido olfrava·ea no doinlnlo exclusivo verdadeiros : mae· uito dilvloiart\ . deslsttr d'l sua 
de uma f~&mUia, qnan<lo 118 nobres doptltRdo~ aablilo opinião, uma vez que e9sú8 ft\otos aejãó refll· 
que essa famllla ntlo Unha em Pet'nambuCtl mais do tllt.lue; . · 
que um;l _ influencia lt~gltlmtt. lilfiilencia l.jUe lhé · o ijk, . v1r.1u:..t.~.: T.wAn.~s :-Q·I\em accuaa ·d\\Vê 
davãa "'8 ti · 
numerosa; . rica, e anjos lllllmhros, ('U tllRU'l& 
dPlles ocoupavllo poaiçÕtlS ltnpor~a.n~as üa aocla· 
da.de ? Di a o nobr~ deputado se ara dum\n\o 

... I 

dividida em raztlo rln dlnraldade de opiniõos oJUe · 
&oRuiilo os a••us mernbru·s. quando VHjo qne nna . 
posições ot'l\ciR1111, lJIIil om todoR os empregos d~s 
repartl.;ões do .PernnuJbuco havlll apenas 1·! e111 · 
ptoF(adoll Jtertencflntel\ a esta f1uniHn. 

O ~a. Nututs MACHADo: - Nt\o leu o Lidadot• 
monstro. · · · · 

O Sa. VJLELLA T.\vA.as::H- Tt~lve:.. houvesse 400 
011 500. . 

· O Sa. l~&R~.ANI>J;H OuAvs;~i- Ocoupavão ,i11tt
gores entre 51 commatadantt~s da ~uariJ~i naotonRL 
Eu digo isto otn virtllde do um fuibet" que a·1ttl 
tenho, · que não vi 11inda reJutRdo pelos tioures 
d~ putad.os, ou pelo partido. a que pertencent '. ~· 
vista d1sto~ lJÕdó·se di~_er1 quando tlSS>I . fauultn 
o ocupa v a tao peQUMlO numero de êmpregos, que · 
alia .ex:al'cia em Peroamb.uco um prudotnit~io ex· 
clustv~ ? Isto ni\o foi ma\s do que Ulllll. JO\lla que 
o parttdo praieiro explorou, e explorou muito batn, 
s meo e para · asaore 1 ar o par 1 o 011 earo a
guel.la. provinain. Ser!\ seguir IIS pl'incipio~ de 

· just1ça e tolerancia nttribuir •I delebco, attri buir 
mesmo a conui vencia do Sr. barão da Boà-vr~t!\ 
os crimes commettldol\ dllrl\nte o temJ)o . da t.•tla ·. 

· admlnistra9i\o' Os crimes durante as adminh~tra
QC!os. que se seguirão augtneutarào nt\o eó em 
numero con\o eu\ atrouldllde; se os mtbrós depu .. 
tados q,uerern, eu lhos darei alguns .e1Jelo1'éohnutJtmi 
a . este reapeito. · 

0 Sa·. VJLELt.A TA.VAamst -Queremós. 
o SR. I.iOPll:8 .NB1''\'0.- Pê. 

· O 8R. F.~RNA.Noills 'OuAvsa pasl'll\ a citar alguns 
ftlcttls pllra provar que durante as .admlnlatr.•e.;õas 

utttorl•lreil. A dtt ~r. htlt't\ol dll B"l' Vista ta .cotn· · 
U\t'.tlert o . uta H · or mes. . . · · . 

Eutr t!l~&nti> 111lo quar timr contra llB _ admínls
truçõ:lli1 dtu·autt~ as quaae se prati11Ari\o tutJs crimes, 
c\ oonulust\o '\ue uutr··,a SrR. dt!putaoioe tê in tlra•Jo 
únntri\ a a1.hn nistrnudo do •ilest'tw barão. Nilo é 
ai·gtU\II~nto sa~uro utt-ribuir a · um1\ nntoridallà 
tn'HIIU~ tlll\ que . ui\u tean p11rtll, e tlue, lougu de 
approvar , desapprt~Vl\. 

::lurt\, exclanut o oratior. aa~u.ir os prinoipios dé 
tol.,ráncll\ e de j U'lti\.l'' o q Ullli tlcarenl tlil nóbràs 
dt~pttta~los de injusta e iutulurantú a adtninlstraQãO 
do uunlo tia BJa Vi:Hil, que durante . sete ant\os 
o;ó Iuz 37 tloú1issuus, quamlo vem aqui elogiar 
HS ndrlliHh!Lrações subatJqttuutus qull tlzerâó 650 
dom i i!\Õils ? · . · .. 

O St~. VtLELtJA TAVARn:s :-o bariio da Bua· 
Vtsttl havia <le o.lemittir. os seus 'f A provinoia 
estava tll•)nttv\!1 rio s~ntido do seu p11rtio.lo. · 

O Sa. F~>tu{ÀNOES OuAvES :-Agora muito se 
·- · " · · ' r u o Sr. Teixeira · 

dtiúliLtio ülguna empregados\ ·~ mas quan n \l, e 
f~z trasant11~ u tantas dtlmlssoe~ em tros t\tl\s . 
au l1111 de pne\'1\lt a presid~nola ao ~r. Ohioborro 
niio achl\ràv oeusurQvt~l o seu. préct~dhuat\to, pol'f!Uil 
ltessa . tempo ti•llu\o 011 Sra. doput~dos oomploto 
domlult~ am Perunmbuuo. · · · . 

A . lJrupc;sltll de faliu r no Sr. Teixeira, o orador 
dii'B 'rnltttlvatnanta ll•l patlldo ljlle.flli: um Sr. de· 
ptJttu\o para qu11 o govarno lili\ut.l~stle rt~sponsa- · 
hilitit\r totlue os empregadt~s \ll)t\tra os quaes o 

·Sr •. · Telxeiru lttnoou · gravos nocusaQÕI'l8 no s.t>U 
relaL~)rio-qué não se póde tal,ez açoUI!ar mmto 
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de leve o Sr. Teixeira n:~sse procedi~ento, porque 
o orador leu alguns jornaes perlencenlnf! M lado 
dos Srs. deputados . _de p,,rnambuco, ou que pelo 

. menos estiveriitl ligados com elle11, e · por conse- · 
quencia devem saber e;;tas cousas a fundo, que - - . ' 

o lado a que o orador pertimce tinha entrado 
em um convenio ignominioso ·com o mlnisteri.o I 
(Apniados) • . Não será isto um insulto tanto mais 
gravll, quanto todas as explicações que. se dérão . 
na catnara forfio sempre calcan4o. a mão sobre o 

s a o . 

O Sn. PaE&lDKNT.lt :-0 orador f1llla baixo, e tantee pl\ta se gabarem de terom seguido sempre 
.não ouvi a proposição... · os pdnoipios de justiça e de tolerancia, pelo 

O Sa. Nut<ES MACHÀu' :-. - contrario esl · · 

ALati:-:s s~nosEs :-E' um insult•'· (Apoiados.) o 66U rilinisterlo dtJ . 2 de Ft~verelro nem sempre 
o sa. AauunA :-. · Nilo · compràmos votos a · so obsorvarl\o o~ pi'lnolplos da justloa paN · com 

I 1 o Indo a que . o orador ·pertence. . . · · . 
patacões. (Oh 0 ~I) . · · · · . Ora, quandos tôm aido llollconheoldop os prlnoiplos 

O Sn. l~'RnNA~blil.- OiiAvít!l :.;.;..lilttJ é aOrriHilgo ! · de JusUoa o do tol~r.ancta~ qttund.J o. governo 
O sn. P"t~:HlDRNTll: :-Ordem 1 orJetn 1 aimuncla uma poliUca conducente ·11 regeueraoao 

àtltl priuclplos, como é que os Srs. dt!putadoa se 
O sa: N1JNit8. MA.cuAuc) (com (ot·ça para o rooúa.llo a arolllr uma poUtlca dt~sta ordem ? Quando 

orador) 1-0hame~mtl lato là f~ra. DlgR·me Isto a tlo•~ledll•le uslt\ · dssmont11dl\; quando ella · e11tl 
1~ fóra. . . . dlvl,lida t~m dous campos, tle oppresaores e opprl· 

(V'vcu, rcrClamaçlJos , griCl14 dQ orddtn I cobr~Jna mldot~, o o miulstcrlo . qner .chamar todos os 
a v · . , . azUclroM d cuncor.JIB; quer que \olloa soJilo 

po11toa dob111xr• · da prot~cçAt' d() anjo tutelar do 
· O Su. l"IU\NANi>tca OuA.vttiJ {Jiartl 0 St·. Nune& lmpHrlo, ó enldo que nesaa tarefa ti\o grnndio~ta, 
. MtJchado) :-0 senhor ostt\ oom ft~bro. (OJ•dem I tilo .Rlorloen, os nobrt~s d9 putar11)8 o deenm· 
oJ'detn 11 · 

O Sn. NutU1111 l\1.\0U.\DO 1-Se V. Ex. • Sl·. pro· Mns o que t••m lt~to de ndmlruv , l, sá o orador 
eldtmt..t, '"'l' J(lll'tU\to oli uoaao11 dlrollns, bel de dn nlguma sorte vlo quo o lad'l topposto jl\ tom 
gararrtll-oa. (OI' I oll I ord11m I OJ'àtttn I) vintiO t\ casa rouogar o aeu pe_11Bi1Ultmto f A!nda 

( Oru~lló ·U or capaJ'tds d ·as t•cclama1·1J.tJt: C1 hontom um Sr . . doputaJ ~l por Ml•: as dlsHe que o 
r mlnhsterlo · do 2 de FeveNiro .u \o tinha uma 

aftnal o Sr. }Jrclridcrntll consligud l'dstabelactJt'. a polltloa, ou pehl menos nãu lh'n o nhecla. E não 
0 ''dsm.) tt(Hiiou u latlo a qut'l pertence &&14e Sr. deputado 

O sn. l•'ii:aNANi>tt'l OH.\VltS pnssll n Jemonatrni' nquelto mlniRt~rlo durtlnte qutttró nonos 'l Se esse 
que a pi'tlpoliiQt\·l p••r· elle t•upetltll\ 1 e lnn~•l rtó mlni-.totio ntl'' tinhtl nma polltica, nilo tinha . 
ser Insulto, ó ôi'Ul(ldoxs e muito C0!1HtitUol,mul. prlnoipios; o que dovll daqui coucluh· ·se? Quo os 

· Pela ooniitltul~do quem reprtH!entn n nlt~~o são 8rs. clepulatlos apoil\riio pessoas, npolàrãr> pusl· 
o in1perador e a ássi'lll))lea gE~ral : os 8rA. drpu· t;Õils, llpoll\riio intertJsses. 
tados não t'azein mais dtj que uma fraéçi\o du Mas tem-se t•xprourtldo ao \a·do a que pertence 
oamara dos depnt.nri(l!h O quu ellos repr1!11então o orador o niio ter adoptado em t81•1 n polltica 

. verdndeiratnente si\o as suas re!.lptJctivns provinclas. que hojH admltte, n politica da oolloiliação então 
A con~tituiçiio suppõe depois que os dettntadus onuuciada pelo mini~tario. O orador podia t"ambem 
estão reunidos nn eamura que ha uma trans· porguntar aos s!lnhores a quem responde, por 

· mi~são de seus direitos de uns para com os outws, qu~ razão . em 1848 . niio admittem s politioa que 
pela qual se julgão. babilitadus para iuterfol'it a dllfnnderão om H:li-1. ·· JQ. se vê pois que este 
bem das differeutes pl'ovincias, e volnr no sou be m· ar Utntlnto ê fmco Ol' · 

· · ·· . . u · o e que e e o a pro· · apparente couttaLiicção do - partido a que o 
posição enunciada . M casa, que lht1 nãll parece orador pertence se explién co UI summa . faclli~ 
susat~ptivel depuis dâ expliéoQiio (jUt1 !\Caba de dnde. · · . . . 
uar, que qúando não sej•l tJ:J(t\cta no menos é . 011 pBrtidos ni1o se concHião ~unndo estão na · 
Slltlsfactoriã . . • · fo1'~t1 do sua exageraçno; conoilliio-se depois que 
· Ni\o hl\via pois motivos p11ra col\sidorat esta · !Jllos se lêm cotllbathlo, dnpois quH têm esgotado 
proposição lint insulto i póde Sl1r erronea mas uão umll parte do sua eu~tgla, dopohJ que se . têm 
offouaivu. · · mndith:adcl com o tllmpo • . O rnundo está em 
. Visio que se puxou a dlstlussão para este liido, cot1tiuuo . mar~ha i iu-1 necessidades de hoje nilo 

o orudor pergunta cilmo à que oa .Srs. deputados si\o a~ moflmas de lllliÜtHil : as oircum~:~tanclna de 
que são ti'i.u su!.>ceptivt~is pud 11tão soffror oom todo hoje nilo silo a~ dn vesperu, e o espirJto humano 
o sangue .frio tun Insulto que hontetn sabio dn ó obl•igndo a aoompilllhnr estas modlfioac;õeil que 
bClca do Sr. Urbano (ctpoiaàos); dizendo-se que o tempo trnZ; e do mesmo modo oa partidóit 
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deixar -de seguir o movi~ento das 

· mpls tolera'nte, e que uio P.odem haver adveraarloa 
que exljdo menos do mlotstario.. . .. · 

Agora exporá a terceira e ulUma razlo por que 

Vóta. deAtó modo porque o pro)eotÔ nilo lndion 
uma polltica clara, não cootém nem um voto de 
npprovaç~o nàm de reprovaoilo; contém npenas uma 
poUtloa dCi duvlda_, uma politlca de suspeita. 

·Não ba pelor eatadó do que o de duvida: é um 
d&sarrS~njo completo do ayetemo, porque nem ati 
Cllmàtaa nem o minlster1o sabem o que devem · 
fazer. Isto foi reconbecldo pelo !dr. mtn\st\'o dos 
.neRooios estrangeiros, que julgando lnsupportavel 
a âua posioão, declarou formalmen\e â oamara 
qu.e qu.erla. uma soluoao prompta e clara. Entende 
que a.ss.hn ~eve ser, e que a · nuliotia, se a político 
do . mn1H!term lbe cou vém, deve dar-lhe o seu 
apoio,~-- d~ueftar-lh'o no caso contrario. . · 

A .comnussao porem não o . entendeu ass1m; 
eUa estabeleceu que o tninlsterio seguia uma 
politiaa muito boa : o relator da oommisaii.o disse 
que ns intenções do ministerio não podlão ser 
tnelhore14. · Se pois áS intenções são boas e a 
politica excellente. a conclusão era qua a com· 

· s ao sse o seu apolo; mas em · ougil 1s o ; 
.a Mmm\s$ãó declarou que não podia dor o seu 
apoio porqU& . Ól! factos a não levavao ü esta 
oonclnsão, assltn cotno · tambem não a levavão a · 
dar ut:n \roto dt) reprovação. . . 

l\ias QUilOS forào OB factos Q que a commissão 
se rafério ? Falta d& u~idade . no pensamento do 
mlnisterio; falta . de eoonomia âos dtnheiros 
publicos, nomeações h.npOliticas. O orador crê 
que não se podlão spontar factos que eu'Volvessem 
oontra o mlnl~terio uma ncousação mais directn, 
a eouetusiio pois sedr& um vo.to de reprovaoão, 

' ',1'0110 1 

tanto assim que alguns senhores do lado a que 
pertence a commissão, estabelecerão estes mesmos 

· factos, e tlráriio uma c<;inchtsào éontra a eommlssão: 
elles niio darão ao ministerio um voto de hesitação, 
mas da reprovação. . . · 

Para o orador é fóra de duvida u 
manto da commissão é hostil ao tninisterlo. Por 
mais . que a commis~âo o q~e!!a encobdr, .isto 
se ~e1x.a ver pelas contrad)Cçoas em que ella 
~h~. . .· 

O or.ador lê um. trecho doiFdiscurso em que 
o Sr ~ Rodrigues doa Santos estabelece que as 
intenções do ministerici erão excellentes, e em 
que, fllZendo a an~~o\yse de lodos .os factos praticados 
pelo mesmo ministerio, elle diz que nada depunha 
contra as int~nções do gabinete: lê t1unb&m 
outra passagem do . projecto de resposta, em 
que a commissão, depois de dizer que o seu 
voto era de hesitação e duvida, em outro lugar 
declara que o seu voto era a lingttágem de t>egu· 
rança, tranquillidade e baueficas intenções. -

Orê u.e uando h 
flcar tranquillo e seguro, porque uvidâ e tran
quillidade são idéas que se repellem~ O que pois 
põde concluir é que a com missão se via embatl\
.oada em encobrir o seu verdadeir 

e reprovaçao .ao m ms er o; q11e a.s . intenções 
da commisaão siio deitar o ministerio abai1to : e 
que estabeleéando e~la mesma ó principio de qüe 

. a suspeita · e desconfiança . produzem a desordem 
aga çao, e a a op ou as e systema e 

suspeita e da desconfiança .Para derribar o miols· 
terlo. · 

0 Ss. RODRIGUBS DOS Sunos:-Não apoiado, 
o sa: F.lUlNA~vllis OHAvB:s entende que é Córa 

de duvida que ba boa ..-ontade d'' eommis'lã_o · 
contra o mlnisterio. Se elle qnlzesse poderhl talvez 
i' enunolar as eomblnà.ções mintsteriaeá que est.iio 
hoje na ordom do dia. · . · 

o sa. FIU.NQA. LE1TB:~-'Vamos a ollas. · 
o . FitRNA.NDE ÜH.\'VB:Sl -

nobro deputado •.. ·• · 
O Sa. PEREIRA. DA. SILvA:-0 nobre dep"ta!lo não 

entra t10Uas. (.Risadas. ) 

a. • NANoEs RAV :- u po erta ct ar os 
nomes dos que estão embaixo da arvore <1om a 
boca aberta. á espertl dos .figos (apoiodosh eu 
poder la citar os nomes doa que j ~ forão faltar ao 
coveiro. {Risada~.) · . . . . · 

Mf4s a cot'umtssiio não teve animo d.e o d1zer, 
e· o orador va\ explicar a razão porque ell~ 
hesitou. A cornmissão hesitou porque vio no 
minlsterlo pessoas que eriio · de · sua politioa, 
amigos contr~ os quaes enteudle. que _lha fluava 
mal declarar-se abertáwante. Por outro lado a 

. commtssão teve medo da dissolução . (Apoiados 
e nllo apoiados.) · 

Apezar de tudo quanto se diz, pat·cce-lhe i)aco._n· 
testavel que eASe receio dominou na comm1asao. 
Em um trecho do disourso do . Sr. · Rodrigues 
dos Santos mostrava deseios de a commissà<l. ser 
esclarecida sobre um pontt> que tanto a .incom~ 
modava, e no me$mO discurso mais e.b1nxo de
clara. o . mesmo Sr. Rodrigues dos. Sa~tos que 

desmentido. E \)orque teria a commissào este · 
prazer 'l De certo porque tinha receio da disso· 
lul)ão. 
ALa,o~s SENJio~s:-M:uito bem. 
O. Sa. RoDl\l<itJBs :nos SANTos: -Estou. vendo que 

me quer metter medo com a dlsàoluçio. 
o Sn . . FERNAliDII:S 0RAV.IIi!i:-Não sou ministr.o : 

mas se quer saber o meu pensamento, que aht\s 
jà ma.uifostei, ê . esta o me1o que. eu julgo mai!l 
propr1o pata salvnr o palz. (AJlOIGdos.) · 

. .._J~Q .. _~·~---~·' ....... . 
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· O Sa. OLxvimu. Ba:LLO: - Antes laeo do que um 

acto de fraqueza do · goveró0 • · 
O Sa. FERNANDES . dHAVEs~-Serla o meu maior 

prazer. · - · ·. . . 
o · mi são ois· não teve .cora ern; ella não 

. praticou como praticou o par 1 o a que o ora or 
perteHce, quando fe~ opposição ao mmiflterio em 
1844. Então não forão seus •co ·rellglonarios con
sultar o mioisterlo se os dissolveria ; não forão 
de a guma sorte prevemr o JU zo a 
exercício de uma de suas attribuições mais im
portante!!. Pelo contrario, reduzindo-se á attitude 
de opposição, sujeitárão-ae a suas consequeucias. 
Era esta a franqueza . que o or11dor queria que 
exlstisse da . parte da commissiio . ::;e· querem . 
derribar o ministerio, . cumpre que fallem fran• 
cameute, que conquistem sua poaiçiio com . fran· · 

.. queza e de uma maneira digna delles. . 
Concluirá esta parto do seu discurso cltaudo o 

pensamento ·de um escriptor. Disse thláil osorlpior 
q~e . vttl~armente se desconfia dlls lnten,.lSoa doa 

, . 
disfarçar. do que os partidos ; elhs rara.t vezes 
diz!Jm o que querem; usilo de uma diplornaola 
mais astuciosa do que aquella do que aooull'lo 
os ministros • . (Apoi · . 

ALGUNS SENIIORll:S:.-FaÇiL a nppllCRO~O. 
OSa. ]'ERNANDBS 0.RA.VEs:-Pols não. Eu entendo. 

. . o 
seu voto de suspeita usou a . comml11~ó da 

· diplomacia de que fallfl o autor. (Apoiodol.) · 
Tratará agora de um pequeno incidente, · quo 

appareceu em . uma das sessões passadas. Fallán· 
·· · do~ se nas eleições do Rh> de Janeiro, o Sr. Paranhos 

censurava certo magistrado de se ter rebaixado 
ao ponto de fraternisar oorn seus subalternos, ê 
o orador ·pedia que declarasse o nome para 
evitar juizos t.emeràrios. Crê que nisto iladll havia 
de offensivo de sua . parte ; o que elle . queda era 
salvar a reputação do lndlylàuo sobre· o qual 

· s lt . as ual fol · 
o modo porque se lhe respondeu? Disse o St . . 
deputado Paranhos, dirigindo-se ao orador, tem 
multo boa momor!a: é tambem um dos bachareb.· 

ue se recrutiio I li Este facto . do bacharel ·à 
por vezes tem sido exp cado, a ora or o o 
pôde admit.tir que sej 11 trazido para lb.e ser lançado 
em rosto como desar, como sarcasLQo. Não · darà 
respostà a esta passagem do discurso do Sr. 
deputado; limitat·so·ha a dizer que a camara se 
convença de que a aggressão foi immereoida ; 
não dart\ uma resposta acre ; deseja antes que. 
esse Sr. deputado veja uin triUU\pho no sllen~ 
cio do orador, do que jàmals dar elle ocoasili~ a 
uma soao~ desagradavtll. (Multo bem I muHo 
bem.) · 

o .sr, Rodrigues d.os Santos tinha pedido 
a palavra menos pã.r~ responder ao nobre dóputado 
que acabou de faltar; do que para lançar uma rapida 
olhada para os resultados da discus~ão. Fõra sua 
intenção tomar um por um todos os oorollarfos . 
desta discussão, reunll-os em . um só corpo, e 
apreaental-os . aos. olhos do paiz, para que elle 
pudesse ser illustrado sobre o verdadeiro estado 
etn ue se acha. Mas nota que a oamara está . 
ünc1osa para p r . il1 a es e e , o 
tempo foge á propotQão q ué ao cresce a .necessidade 
de a camara pronunciar-se· de uma maneira clara 
e decisiva. Na pree.ença pois destas oonslderaoõlls 

. não tem remedio senão · oontrahir·se i mas neste 
intuito não sacrihcará algumas idéas capttaes. que 
julgn deverem mereóer a consideração da oatnara ; 
antes fará . todos os esforços par" oondtuist1r o 
mais poaslvel totlaã as idéas que tem de apro · 
sentar ã casa para offe.rooêl·a& deb~ixo de Ulll 

. ponto de ·vista claro e bem · pronunciado. ·. 
Tem necessidade . de tnanltestar um penBatnento, 

e é que a ooinm\slsilo nilo tem o de11lgnlo de 

querer mudar a adminlstraoão do palz : o . que 
ella qulz foi consi~oar · na nisposta á falla do 

. t~rono quaes as razoes e motivos por que a camara 
nao pod1a dar ao governo completa adhesão tal 

· qual desejava . . · · · 
. . arasob~ 

porque tem observado que muito se tem em
penhado alguns senhorea em figurar a commissão 
como desejo!i~ de provocar. um v~ to de reprovação . · 

e us seus amigos, se quize~:~sêm limitar -se .á posse 
de certas posiçõss no palz, á continuação de . 
certos .gozos que o poder da, certamente não teria . 
procedido . como fez, porque ninguem poderia . 
contest.ar"lhes a continuação destes gozos, uma 
vez que prestassem franco apoio ao governo. 
Ainda mais : os membros da commissão têm no 
governo homens que lhe merecem mul pronunciada 
aympathia e re!ipeito, uns pela lealdade e ea" 
valheirlsmo de seu caracter, outros pela sua 
oonlitante adhesão aos prlnc.lpios que professão os 
membros da commlssão. Deixa pois a camara 
ave ar quaea ser ao as graves razoes qu<:~ mov rao 
a com missão . a pronunciar-se de uma . maneira 
dosagradavel ao governo, quando podia ter muitos . 
tnotlvos do fallar de um mod,~ Usongeiro. · . 

o se ga pouJ que a comm1ss o m 
por motivo menos uobre, ou qualquar intenção 
eRolstloa. ·Se ella assim obrou foi em contempla

. oAo ~a clrounlstancfas do palz, e ao mod•J por que 
~ · , onv~ção 

que ~lnha, e ainda tem de que o mint~terio 
oom\) · está organisado uão reu.ne as. condições que 
&li oircumstancins exigem. para ser o paiz con~ . 
servado com ordem~ paz e tranqulllidade~ · 

Para demonstrar esta propo slção, nada !he 
parece mais efficaz do que o discurso que pr\)· 

· ferio o Sr. ministro . dos negooios estrangeiros. 
Quem ouv:io fallar S. Ex., conhecendo seus in· 
numerave1s · recursos parlamentares, sabendo as 
provas que tem dado .de seus talentos am varias 
ocoasiõe~ difficels em que · so tem achado no 

. - · · ar coilveocldo, 
ao · ouvir o sou dtscurso; que lhe faltavil a razão. 
Esse discurso sa fundou . em bases inteiramente· 
futeis,_ . ue '!ão . odiiio merecer à contemplação 

apresentou, ningu em po ia . ficar convencido de · 
que exist.e unidade de pensllmento no nlinitlterio. 
Por outra parte niio tem observado a c11mara o 
não interrompido silencio que tem guardado o 
Sr . . ministro da guerra, apezar de ter sido re· 

. pet1das vezes provocado . para p..-onunciar-se a 
este respeito ? Não tem a camarli observado que 
ftcâriio igualmente sem resposta varlas .interpella· 
ções feitas por . amigos do orador a respeito de 
certos pontns de politic11 .interna ? E á vista 
deste slleuclo tão tenaz quauto slgnifléativo, niio 
terá o orador e seus amigos razão para sa . col· 
locarem oadt\ dia Wt\is na posição de duvida que . 
tinhão escolhido ? 

Eis o resultado C}l\6 tem tido a discussiiQ • .. 
. Por esta oocasião chamará á coosideraoão da 

caml\ra um facto que lhe parece tl\lhado para dar 
verda(ieira slgoiflcnção 1\s teodencias do minis· 
terio. . . · 

Em 18·15, uando se discutla a · lei de eleições, 
o o .. os BpretrelnnctJt!\fllrriiiitf'o...,.. ---
a idé~ das iricompatlbllidades. . ata ii:lâa soffreu 
todas as 'resistenoins que costumão sofft·er todas 
as idêas novas, e entretl\nto ella esteve em 
termos de triumphar i1ll camara : . elli:i cabio por 
um só voto, hav~ndo da notavel que o Sr. Ooelho; 
entilo Ullnistro da guerra, e o Sr. Ernesto França, 
ontiio ministro dos uegooloEi estrangeiros, vota rã o 
outlts·u a idóa das inuompa.tlbilldade8 . . Esta idéa 
não Llnha · sido propostl\ pelo minlsterlo, oito 
era pensamento do minlsterio ; e entretanto, 
por isso que a votaoiio desses dous ex·mlnlstroa 
produzlo aigllm .st1.surro d~ desapprovaQílo em 
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alguns grupC's dá camara, o Sr. . visconde de . 
:M:acahé, actllal presidente do conselho, julgou 
iridfspensavel dar satisfação a esse descontenta-
rnento ; entehdeu não ser conveniente que existisse 
no ministeri.tl um elemento capaz de p,roduzir 

I 

as diminuísse, antes e-nxergou oellas razoes 
muito sufftcienLes para acreditar que as opiniões 
emittidas e · .f&.ctos praticados pelo min!sterio 
tinhão a tnndencia q né já disse. Lembra as 
declaràQÕes quo .fizerão 0B . Srs. ministros a res· 
peito dos presidentes de . provincla, dizendo que 
ilha não pertenciito á opinião dominante, .e que 
oúttos não. tinhilo opinião alguma; parecendo·lhe 
que desL'arte o governo, pronunciando-se pelof;l 
factos, dêra a entend'lr que não tinha. adhesão á 
poHtica dominante, tanto que .escolhia hom~ns 

·dopú.iz. · . . 
Disse ainda aue o governo não queria a test1\ 

das provinclas homens de opinião decidida, que 
i v s e vo . · 

Em primeiro lugar parece-lhe uma injuria feita 
pelo gabinete a todos os partidoR anteriores o 
pretender que no selo rielles não havia homens 
assàs moderados parR execUtarem a sua polltica. 
Repelle esta oft'ensa, na certeza de que, .se o 
governo quizessa havia. de achar muitos homens 
~ap~zes de pt·aticar ovtn · fid<'lidade a polttica da 
)UstlQa e da tolerancla. · 

Não de\xa. ta.mbem de lhe merecer reparo n 
explicação que se deu da nomeaQão de homens 
sem cõr politica. Desejava quo o convencessem de 
que o miniotorio quer dar ao pab. libtordade de 
voto, mas crà que .isto não passa de vã ostentação, 
e que os factos talião muito olaro. Lembra a este 
respeito o que disse hontem o Sr. presidente do 
. conselho no aenado sobre a eleição do Sr. ministro 
· d~ guerra para senador. Um ministerio que 
assim pt·atica quer liberdade de voto? Não quer 
lntrometter-se ·nas eleições ? Tal vez deva attrl.buir 
a isto o nãu sat.isfazer o miolsterio à interpellaçi\o 

ou não o. emenda da commlssão sobre as incom.• 
patlbilidades . . Este pedido ficou sem resposta 
certamente porque o ministerio não queril:\ prestar 

. &dhesilo a um principio que .contrariava suas 
intenções . . · 

Uma das necessidades mals palpitantes na áctua· 
lldade .é a diminuição da~ dospez~s ~ara pO~-l\s a 
par da reoalta que . ameaça . dhnmuir de d1a em 
âla. Os ministros estão Mnootdes com isto, ao 
lllonos asslm o dizem, e entretanto o que se passou 
no senado t No oroamento que se dlsoutio naquella 
camara, teve a despeza o augme~to uo ministerlo 

do imperlo de 164::0oon, no da fazenda 115:000$ 
e no. da guerra 1,128:000S {mouimento 'de admi· 
raçtio); e isto sobre um orçamento . cuja despeza 
Jà estava calculada em 26,130:001)8, não incluida 
a amodizaQão da divida interna e externa; de modo 

se tem querido entrar no exame da slgniftcação 
desta palavra, não se quer discutir. se é uma 

. capa com que se quer encobrir designioa infensos 
ao paiz. . .· · .. 

O SR. MA.IUNHO: ..... Peço a palavra para res-
ponder~ . · · 

· O ~· ltoDRlGUES nos SANTOS entende que é por 
is_so q1;1e se diz. que os quo sustentão o parecer 
sao inJUstos e mtolerantes I Mas não têm os 
membros dá. Mmmlssiio as qualldades que têm os 
tnais boméns 'I Podem elles uerer i t · • 
o extormimo no Brazil ? 

UM Sa. DEPUTADo:- Os factos fallão mais alto. 
O SR. RonRIGull:s Dos SANTos não sabe uaes 

. 1 . e m ssao. gum 
de seus membros jó. se achou em posiçiio de des· 
mentir por factos suas palavras ; · ·· .·. 

O Sn. FE RAZ:-Eu res · nd re · té c 
mantos. Assim me caiba a palavra, 

0 · SR. RoDRIGUES DOS SANTOa : - Querem-nos 
fi~urar como homens dominados por paixões ext&r
mmadores, para dahi tlral' argumento de que não 
sustentàmos o mlnlsterio, nàó porque. estejamos 
convencidos de que não pôde bem administrar o 

·· pa!z, mns po~que · .lhe· 9~ere~o~ . tomar o lugar ? 
Nao tem bav1do tolerancta no paiz 7 Tem presl· 
nido aos · seus destinos o reghnen do e:ttterminio f 
E' bonito . diiéi', mas rMta provar. Pois. q nem 
esta o4lcupando as primeiras posições do pai~ ! 
Mas os nossos adversarios oliti n nã c ·· 
tentão com as posições . que antes tinhão, querem 
até o minietêi'lo. · · · · 

O orador reoonhMe que na verdade as adroinis
traoões ue se têm succedido desde 1844 tem·se 
vts o na necess a e e azar a gumas es 1 u çoes; 
mas pe1le que se note até que ponto era a tdle· 
rancia dos ministros anteriores ·a 18!4, que, apezar 
das destituições feitas, · ainda mais da met~&de 
dos em'pregos estão occupados pelos amigos do 
nobre deputado a quem responde. · . 

:E quando i§e vê todos estes facto~, póde a!guem 
dlze1· que o orador e seus co·rellgwnarios são 
intolerantes? 

Qual a razão porque debaixo da ca~a da tola· 
rancir. pretendem. conquistar o poder 'l E' o unlco 

. recurso q u.e lhes resta. A aua op.iniã;o e_stá r e pro· 
vada, està oondemnada no patz ; . nao podekn 
portanto subir ao poder sem recorrer a um ardil, 
e éste ardil é-dai~nos metade do poder ; depois 
obterão o resto. · · 

O SR. FERRAz:-E' melhor do que recorrer ág 
artnas. 

O SR. RonmrioEs DOS SA,NTos P,ede gue ae observa 

têm sido apresentados . por uma .provlncla para 
oooupor uma cadeira no ·senado; e não se tem 
tolerado que elles faoiio parte Jaquelle corpo; 
procura•se coutrarJar o voto da provlncla, e isto 
.tudo em nome da toleraneta. (Apoiado.t.) 

Nostas couslderaQões que aoaba de fa~er lhe 
pateco que se encontraréõ respostas a algumas 
observl\çõeR feitas pelo Sr. Pedro Ohaves, e por 
isso limitar•se-ha a tocar naquellas que exigem 
especial reparo. · . · 

Não c,mteeta que na Inglatett&. e nos Estados· 
'Untdos, os partidos se tenhilb reunido para for- · 
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marem úma administração; mas recorda. o que já 
se disse na. casa a respeito dos . ministerios .de 
coalísiio que são passageiros. Adverte de mais 
quo não se · realisào entre nós todas as cireum
stanc~iu _para que to.l ministerio se for~e. Fóra. 

O riobre eputado, conclue o orador, qui~ f!liioar 
crer que estavamos aterrados com a idóa da 
dissolução. Digo ao nobre deputa~o qu~ e!l~â 

os outros poderes o que lbes permitte a conati· · 
tuição. (Apoiados.) · · · ·. 

Terminarei com uma observação, e é que nestâ 
c9iia liílo ha um só voto dissidente em todos os 
casos em que se tratar da conservação das· ineti· 
tuioões. (Numerosos apoiados.) Por . eUas nós 
estamos_ prouiptos a fazer os mais generosos sabri. 
flcios. (Numerosos apoiados.) O que .supplico é 
que os ministros depois de verem a manifestaoiio 
que a casa deve dar, contemplem o estado do 
palz, que o não sacrifiquem, e que vejão que mais 
vale . o pai~. .e a estabi lidada da l:Onstituioão, do 
que quan os omens . que possao ser m\ms roa. 
(Numwosos apoiados.) 

O sn; A'!REs ~o NAsctlril:NTo pede o ~ncerra• 

que o regimento marca. 
· Verificando-se liaver numero sufilciente de dis
cursos, ó oonsulta!Ia a camara, que approva o 
encerramento da dtscusslio por 59 votos contra 8&. 
. O Sa. FERRAZ requer a votação nominal, e asslm 
sé vence por quast unanimidade de votos. 

Procede-se á votação. · . · . . 
Votão a favor do J>rojecto da cotntnissão os 

Srs .. : Souza Frânco, Fabio Alex.a.ndrino, F. J. 
Furt~do. Lisboa _Serra, Pe\xotll d~ A\énc!\r. padre 
Sabota, Pampl()üa, Fernandes de BarroR, Saldanha 
Marinho, Josl\ .de Assis, Ayres do Nascimento, 
Souza. BrazU, Onstello Branco, Marcos de Macedo, 
Moraes Sarmento, Acnuiin, Carneiro de Campos, 
Coelho Bastos, França Leite, Afl'onso Ferreira, 
Rego Montoiro Obichorro da Gama, Lonas Netto, 
Peixoto de Brito, Vilella ·Tavares. J. Franco de 
Faria, Nunes Machado, Abreu Lim''• Arruda Oa· 
mara, Oarvalho de Mendonça, Mendés da Cunha, 
Urbano A. F. Ramos, Eduardo França, Barbosa de 
A mel a, emen. e os an os, . • e e o, 
'Mendonoa eOastro, Rodrigues dos Santos!.9arrão, 
Tobias, Abreu Rangel, SaBes Torres .11omem, 
Gomes de Menezes, Páranhos, Gomes dos Santos, 
Ohristiaoo Ottoni, Tbeóphilo OUoni, Israel de 
Barcellos e Ramalho. · · · . 

Votão ·contra o projecto da commtssão os Srs.: 
FerreiraPenua,Tenreiro Aranha, Graeiano, Affonso 
de Albuquerque, Gomes Ribeiro, Titára, Tavares 
Bastos, Anujo Lima, Silva __ Ferraz, Aprigio, 
Taques, GollQal've~ Madins, Moura Magalhães, 
Gôes, Paeca, Wanderley, Maria do Amaral, Tosta, 
Oampol!i Mello; Euzebio .de Queiroz, Pereira da 

)) 

Maioria ~ootra o mlnlsterio. 6 I> 

• Ainda tinhão a paiavra: 
A favor do parecer, os Srs. Furtado, Gomes 

d€l Menezes. França Leite; Oastello Branco, Nunes 
Machado, Coelho Bastos, Vilella Tavares, Lopes 
Netto, Urbano e Acauãa. 

Contra., O::i Srs. Por eira .. da Silva. Góes, Ferrsz • 
. Oarrã.o, Thomaz. Gomes, Taques. Jobim, Eu~ 

· · , ve :-e-Marinho. 
O Sa. NuNEs MAcHADo (pela ordem) pede ao . 

Sr. Pl'esidente que de para ordem do diA as inter· 
· pella.ções sobre os negocios de Pernambuco. . 

consideráção o requerimento do Sr. Nunes . Ma~ 
chàdo. . 
. ~A p~ra o~dam ~o dia: leitu!a . de projectos e · 

. s, litBGilSSl\1') da 'fasollí~ao n. 4 deiJte aooo , 
a de n. 1 e 74 de 1817, ao meio dia · el~ições de 
Sergipe. . · · · . . · 

Levanta-se a sessão ás S horas da tarde. 

Sess6o em ~'J de llàlo 

PR&8IDE!!f0JA DO SR. YUN.IZ BABR&T01 lo SEORBTAaiO 

Su~~IA.aio • .-.. Ex:!>ttdiente.- 1lequar&mentos ~ 

- · El~tç'lJes d6 Sergipe. 

· A's 10 horas e niela d' mr n hã abra-se a sesaito, ,, 

EXPEDI}!; . . . ·~ 
Remette-se: 
A' commissão de constituição , o requeri

mento dos eleitores · das freguezias pertencen· 
tee ao . ntuniolpio ·. de Jaguarlpe, provinola . da · 
l3abla, em que reclamão uma mi:Jdld~ leglslaUv a 
que, restabl)leol\ o seu collegio nll referida vllla. 

As commiasões . da justloa olvil e orhnhial e 
primeira do or~alfiento, uma represen ta~io da 
c~mara municipal da villa de Baependy, pe· 
dtndo a rev!siio o 6menda da lel de 8 de Dezembro · 
de 18~1. · 

A' printeira commissito do orçamento, . uma re
presentação . da referidf\ oamara municipal de 
Baependy, i>~l!inlio uma medida. etll.caz do corpo 
legislativo parü. prontover no Brazil a cultura 
do ohâ. 

. A' com missão de ooostituloiio, a seguinte in· 
di cação: 

eqnetro q e a o . .l ao . 
examinando em gera.l a ml\terla das interpellaçõe..; 
proponha, ou indique o que julgar conveniente 
sobre os seguintes pontos: · · 

(( l.o Qnaes as re~ras que devem servir de norlna 
para regular a dtscussiio no caso das mesmas 
in terp ellações. · . · · 

« 2.o Qual deva Sal' o modo de resol-ver-se sobre 
a mt\téria dellas, depois da l'espeotiva 'discussão, 
para que a camara ext~rima um juizo ácerc.a do . 
objecto · que fôr su~eito ã Mmara. . 

« Rio, 18 de Mato de 184.8.-J. O. S. Titáta. >l 
Vai a hnprlmlr, para ·entrar na ordetn dos 
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empregados da thesouraria da província do Rio 0 mmtssao e co1H • utçao. 
Grande do Sul ttmhão -os megmos 'ordenados O Sa. FRANÇA. LEtTE manda à m~ea urn . addi· 
marcados na tabella dé 12 de Outubro de 1833 ta.mepto para qu.e ?S_ projectos vão ás tres com-. 

· · os em re ados da thesouraria da rovincio. m1ssoes ·de constitui ao · usti a ci · · · · 
do Maranhão. · . .. Suscita-se uma questão de .ordem. decidindo 

2.o Do Sr· Jobim, p11ra qae o presidente da afi~al o Sr. presidE~nte, em conformidade com 0 
·província do Rio Grande ,do Sul seja a.utorisado regtmento, que. não _pôde o · requerimento ser 
a mandar vender; com mtervallos regulares, a tomado em constderaçao. . 
quem mais der, e precedendo annuncios, os lances. 
de casas de propriedade nacional existontes na ESTATUTos l>UU. A. li:SCOLA n:s MEDICINÀ 
grande praça da vil\a do S. Borja, em Missões, 
e .que estão alugadas a particulares. . . Entra em discussão o requet'imento do adia-

Entra em discussão, e é approvado sem. debate, manto da resolução sobre estatutos da escola de 
_ ...:.o..:.· s,;.c:..;g:..,u;;-;i::-:n:-:to==r-=-e....:q:::u-:-:e~r-im=e-n-=to:;:::=---::-::--~~::J:-:-:;-;r:;;:i·~:r..-+rmii'eiidfri'-'icifin=;a~;;la~re~o · pelo SL.tillelho Bastos, o 

« eque1ro que se peça t\.o governo .é tHa a ua e reJeitado depois de fallarem sobre ·elle os 
ordem do tbesouro ex · ida este anno a todas · Srs. Aeauiin, Mou.t:a Ma alhães, Fran a Leite e 
as thesourarias para que . es as úuó paguem aos ra. 

·juiza~ de direito os seus ordenados, sem que elles Oontinúa a discus:;ão do. resolução. 
apresentem attestados de exercício passal}o por o Sr. Ob.rlStlano. ottont"não estava lem 
escrivão do seu 'uizo. -Oliveira Bello. » bra · ·· · · 

O Sr. Ferraz faz uma rec\ificação a respeito da c~mara dos depUtados foi para ó senado .a 
de apartes publicados no Correio Merct:m~il; respetto dos e!:ltatutos, e por isto não pedio a 
reclama contra o juizo que a mesma folh11 em1tte palavra, porque, tràtando-se simplesmante da dar 

· · ri uma autorisa ão ao overn ara or ariisar u 
um sentimento malevolo a omissão do seu nome prcJetto, não se julgou na fi~cessidade de moti'Var 
na p~blicação (eita vor aquella folha. dos oradorllS o s~u voto a este respeito; porém a questão· agora .. 
que tmhão a palavra contra o projecto do votll é d1 ver:~a, e sóbe de import.ancia para o orador~ 
de grj\ças apresentado pela commissã.o. A camara formulou um projocto, o senado pro-
. 0 · sr·. Ul''ban~ acha que 0 Sr. F. erraz ten1 pOz·lhe emendas, a eamara r&jaitou essas emendas; 

d e D:l OpÍDÍàO dO Orador 1 8 na de mUitOS, 0 art. 01 . 
razão dê queixar-se dessa. omissão; mas enten 8 da constituição · não foi cumprido. Oomo pois a 
que · não deve attribuir isto a um sentimento camara dos Sra. deputados ha de ceder essa attri-
malevolo, porque nenhum interesse podia haver buição que julga lhe dar a constituição, como ha 
em omittlr o seu nome. · de assim ibdirectamente reconhecer que o senado 

Quanto. às outras observações sobre . o juizo podia negar, lhe a reunião da ascembléa geral para 
q~e a fvlha da casa emitte, não · lhe acha razão tratar desta questão? · . 

ORDKM DO DIA. 

o Sr. Tosta. apresenta é. consideração da 
camara uui projecto que entende vai infallivel• 
me.nta purificar em sua fonte as eleições que se 
houveraDl de fazer no paiz ; que tande a tirar 
de sobre as maiorias certa nuvem desairosa que 
dJ _ordin~rio costuma acompanhar a!guma de suas 
dehberaçoes, mórmente quando sao da.das em 
M\lsequsncia do propostas do governo ; que tam
bem tende a desembaraçar os minlsterios que têm 
de precisar de certo numero de empregados, qu.e 
se . julgão enfe!ldados . porque . 1'eoebêr~o delles 
alguns favoràs; e que, finà1mente, contém utlla 
disposição essencial e necessaria .á moralidad9 
p~b~ica, quo vai até certo pontt> impedi~ que <?S 
mtniatros despachem . pessoas que lhes sao mats 
chegadas pelos vínculos de parentesco. 

Julga-se objecti) de deÚbenção e vai a imprimir 
uin pt•ojecto de decreto do orador resolvendo que 

.... '. . ·- -- -- .. . 

tribu14o pelo os udo, e de nomeação do poder 
execut1vq, desde a suB eleição ate seis mezes 
depois de finda a nspeotiva legislatura, oxoep · 
tuando os cargo~ de ministro de estado, de pre
sidentes. de provinoias, diplomatiOOS, COm liCtWÇ11 
da Cllmara a que pertencem, e os acoessos legaes 
<tua lbes competir pol' legislaQiio anterior: Que os 
asoende.ntea, deso.endantes parentes e Rflns, até 
o segundo gráo, de millistros e aecretarioa de 
oslado não possõ.o obter empt•egos ou cargos da. 
natureza esl>eoltloada no art. lo durante ns flHto
Qõos dos mesDlos ministros até seis mozes depois 

o Sr. Moura. Ma~ir;alnãe• não julga qu.e 
o projecto mereoa !l reprovação da casa pela oim • 
pies razão enunciada pelo Sr. Olt(\ol. A questão 
relativa ao art. 61 é umfl uestão inteiramente 

tVersa a que se trato.; nem e consta que por 
occaslão da rMusa. apresentada pela oamara dos 

· deputadó~ ás ellleridas aos estatutos da esl:ola de 
medicina, a mesDla. .camara pedlsse, ou trata!iSB · 
de obter a fusão. A camo.ra rejeitou as emendas 
apresentada~ pelo senado, pot·que as bases . de li\ 
vtndas não agradárão â maioria da casa. A ma· 
tel'ia que hoje se enancia é uma materla absolu· 
ta.mente distlncta, porque o senado entendia que 
materiu1:1 regulame11tares dependião unicamente 
dag attribuloões do poder executivo, e semelhan• 
temente que a nomeação dos · empregaJüs da 
escola ·devia perte11cer ao governo e .não á CC)n~ 

· gregação. Sendo estas as duvidas as mais aalientos 
apresanttldas oont.ra os estatutos. que daqui forão 
pela camara vltalicill , parece· ao ora4o~ que. a 
camara doi! Srs. deputados obra com JUH~o pl'U· 
dencial se por ventu.ra deixar lJBSsar á . resoluç.ão 
que se discute. Nem se diga (é opinião que C? 
orador repelle com .todas as suas furoas) quo e 
· · • • ··· ·· · • -·· ..... ldar 
muitas vezes de suas opiniões, po o contrario é do 
decoro dos corpos co·legisiadores quanto fór pos
siva~ barmonisarem-se, chegarem a um aeeordo 
commum, sem q_ue da.hi possa resultar nenhum 
inconveniente ã ca.usa putillóa. . . 

A <i,Uéstiio do 1;\rt. 61 da oo!tstltuição é uma 
questu.o utulto dehcad~, e que _atndn està em ~eu 
ser (apoiados), questl\o que nao fica de maneua. 
algumn prejuJicada se. por v!lutura passar esta 
1·esoluçi\o. O andor niio S11~pe1ta a respeito desta 
questão, foi elle o reliltor da oommissãoque apro· 
sentou a lntelUgenolil do art. 611 e ell,~na tribuna 
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. . 
constituição. 

A discussão fica adiada pela hora. 

ELEIÇÕES D.E SERGIPE 

Oontinúa .a discussão do parecer da commissão 
de .poderes que annulla 1\S eleições de Sergipe. . 

o Sr. Barcellos continu!lndo o SI!U dis
curso hóntem interrompido, faz diversas observa
ções combatendo o parecer da commissiio, e conclue 
votando cõhtrli o me:.mo ·p-arecer, é pela emen · 

E' apoiaÚ e entra em di~cussão com o parecer 
a seguinte emenda substitutivn: ___ ,_ 

« Oo•lsiderem··se le!fíiimas a~ eleições feitas na 
prov1oc a é er~1pe para epu a os assem a 
geral , ã . excepçao dos das freguezias de Santa 
LuziR e Its.bayanlnba, onde o governo mandará 
proceder a novas. 

« aclarem-se deputados pela mesma provincia · 
os Srs. Drs. Joaquim José Telxah·a e Francisco 
Ignaclo de Carvalho Moreira, visto que, descon
tando-se em cada um delles o numero total dos 
votos dos eleltóres annullados, continuão a ser 
pt>r grande maioria os mais votados.-Be~rceZZos.» 

O SR. PUitSIDENTE (dBpois de uma longtJ pausa): . 
-Não havendo quem peça a palavra .•.• 

O Sa; MA.BINHo:- Peço à palav.ra~ 
0 Sa. PRESIBIDEN'l'E: _;, 0 Sr. depu~a.do tem a 

alavra. · 

o Sr •. Martnho:...;.Vejo um facto insotlto na 
discussão que neste momento nos occupa. Ru 
nunca podia supp~r qu~ apreseni.ando•se · um 

que versa sobre a annullaçiio das eleições de uma 
provincia, tendo·se hontemJormado na ÓBsauma 
maioria, · e estando o parecer · asslgnad11 ·· pelos 
membros mais dis.tlnctos da maioria, fosse elle 
c um batido por um membro desta maioria. 

MuiTos SENHOR&s:-Ob I olll oh I 
o. Sa. MAttlNHO: ~ Façilo-me o obsequio de mo . 

OUVIr. . 
E' ém verdade um facto insollto1 não sõ peh~ 

natureza da mataria . como pela . nat11reza das 
clrcumstanoláé. Se por vent\ua cabe o parecei' da 
nobre comndssiio, o qual ainda ni\o tom s1do susten•· 
tado pela nobre ooliunlasão, o corollarlo iufalllvel 
é etJte, meus senhore!l:...;.Nilu ha na oamara dos 
de(.)utados uma inálorla consolidada . (apoiados e 
nc'lo apoiados), não ha nessa maioria unidade de 
prln·~ipios. (Apoiados e tiilo apoiadCis.) 

ALGUNS SENHORB:s:-,.Não se segue. 

(Vivas rectamaç~es 6 apoiados.) 
ALGUNS S.&Naoa&s:- Não se segue. 
O Sa. MARINHo (com (ot•ça)l- Niio hnuntdade 

de principias. (Nôvas reclamaçê$es e apoiados.) 

O SR. Jos&~ de Assts:-Ora I o Sr. Marinho 
lJrovoca uma dlscussao desta ordem I 

UM Sa • . D:&Pui'A.no:-A questão não é de lJrln· 
clplo_s, o de jnstiQa. · · 

O Sn. MAni.Nnu:- :\. qnestão é dê justioa i betn: 
todo o partido que defende uma questão que não 

. é ·de just!oa, nem merece o. nome de partido ; .é . 
uma facoao. . 

Se pois cahir o parecer da commissiio~ o corol
lario infalli-val serâ : .....; não existe uma maioria 
unida em ptincipios." (Novas reclamaçêJés e apoia-

UM Sa. DEPUTADO : --. Se prevnleoessem suas . 
razões o senhor_ devia votar contra o parecer~ 

O Sn. MAniNHO:.;,... Se eu estivesse na maioria 
como JU guei, quando se tratou da vdriflcação dos 
poderes, de certo nunca tomaria a palavra, como 
não tomei, para atacar o parecer da.do por homens 
escolhidos pela maioria (apoiados), nos quaes en 
tinha depositado minha confiança. Quero declarar 
é~ camara quo votei a respeito de algumas elel· 
çoes .... 

Dn•Easos S!iliHOnEa dirigem apartes ao orador. 
O Sn. MARINHo : - Eu fallo em obsequio ã 

maioria, da qttál· me não desligo (apoiados), eu . .... . . prr::-

nobre oommtssílo tiver e oablr, o. que nilo posao 
auppOr, então esse . facto terA mostrado que n!lo 
existe uma maioria llgad'' pelos prluolploa (apoiado.J 
o nao apoiados), uma · maioria oom direito eu Oi· 
.alente para se lhe ontregar o governo. (ApoCado1 
.6 nao apoiatlos.) · 

Depois de expór ~B razões por que approva o 
parecer da oomm\ssllo, e de pedir a _eua lmpresttilo 
nll Oor,·eio Mercantil e no J!lrnal do Oommercio, 
o orador continua. . · · 

Agora poço aoe Sra. deputados 1ue J>Rrecêri\o 
det~cutirlr ern mim como uma separaoão da ldêas, 
que me perdoetn ~te me expliquei _mal •.. Eu q11iz 
escl,lrecer una ponto. Rogo aos Srs. delJutadoa 
que oon~idarelll a sua poHloi'io, e ·se pnr ventut·a 
não serà multo. mal para a oausa da mAlorla 
vér-se cahir um parecer. em tnaterla tão vital, 
subaorlpto por men1bro~ proemlnentea e dlstibctoa 
desta maioria.. .Ao menos eu lhes asseguro que 
serã um facto novo tiQ hlstoria de todos oa 

Mous senhores; eu qu&ro que a maioria, bérn 
que eu me lliia aoha no numero della, a forUfl· 
que, e se consolide. Eu estou com ella lnUmamente 
ligado peloe prlnoiplos líbaroes; a nossa dlvor· 
gencia (oi accidental, e não consinto que ma 
arrahquem do selo desta maioria. (.Apoiados.) . 
Eu farol os mate s.olemnea protestos contra aquelles 
que o tentarem. Declaro ainda mald, que. no 
ínomento em que as minhas oonviooões me levarem 
ao ponto de jUll(ar que não posso acompanhar 
esta maioria, a minha deputaóã(> atlaba. (MüUo 
b•m, muito bdm.) · 
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eleição. tem de comparar os factos com a lel. 
e à vista destes factos .formar o seu juizo. Ora, 
isto pôde fazer·se seja qual fôr o partido poli· 
tlco que tem de pronunciar. o seu voto,. . . .. . 

Não posso entreta11to detxar de esttmar mutto 
a intervenQão do meu nobre amigo· neste d!)bate. 
Elle no:~ certificou de um facto que ha de pro-

. duzlr a mais agradavel 11ensação no palz: sim, 
elle nos disse, e eu tenho o prazer de repetir 
que nunca. .estevl! em divergenoia commlgo quanto . 
aos priuolplos. (Apoiados.) Apenas houve uma 
-e uuna dive e a . 
se verificar a applicação desses principias. Mas . 
hoje .. desãppRrec~u o, barreira qne nos separava 
(apoiados), e estamos outra vez unidos, e conti· 
nuaremos unidos. Não se oderá mRis es eoulor · 
com a apparente separaoão que apparecêra entre 
nós. (Apoiados.) Portanto eu com meu amigo 
ficamos -:setupre unidos e fortes para rettlstit a 

. todos os abalos por que podemos passar. 
O Sa. MARINHO:-'- Para realisar o pensAmento 

liberal. . 
O Sa. RonatGUits bos SAN'l.'OS entrando na _ma· 

teria sustenta o parecer mostrando que a!l eleloões 
são nullas. e responde às .censuras que foriio 
dirigidas 1\ oommlssão. · · 

o sr .. oa•tello nranoo retoroa os argu• 
mantos produzidos pelo Sr. Barcellos contra o . 
parecer da oummlssão. 

A discussão floa àdiada pela hora. 
Ordem do dia 29 : continuação desta dlscussãl) 

e o mais que vinha para hoje; · 
Lovanta·so a sessão· t\s 8 horas d~ tarde. 

· Se>II&Ao em 1!0 de Maio . 

l'a~aWll:NOl.\ Do SR. MUNIZ BA.l\RlllTO, 1o SEORETARIO 

SUMMABio.- Expédltntte.- RequsritHento sobre a 
ultim« lei. do o,.çamento ele Minas.- Ordem 
do dia.- Eleiçl1es de Sergipe. 

A's 10 boras . e S/4 da manhii abre·se à sessão, 
lê-ao e approva·ae a acta da ant(lcedente. 

. EXPEDIENTE . 

Uin officio do Sr. ministro da justioa. aecuilando. 
a rece~ção Je outro desta camara que . lhe foi 
tra!lsmtttido, aco~panhado da queixa feit!l por · 

tomará .. este negocio na meracida consideraÇão. · 
-Fica â camara inteirada. 

Vai á commlssão de justiça civil o requerimento 
de José Maria da Costa Fostinho, escrivão da 
chancellarla dá relaoii.o do Marauliiio, pedindo 
uma indemnisnção. . 

A.' oommissào de f~tzenda o requerimento de 
D. Theodora Lopes. do Sacramento, pedindo que 

. o goveruo seja au torisado para pagar~lhe a quan
tia de 1:200$, hnpo.rtancia · de seis notas do 

Di.:~se o Sr. QulntiÚano que havia sempre cum
prido as ordens du governo imperial, menos uma 
que lhtl . recommendava, em nomo ~tl uma uugusta 
persoiaagem, oousas que contradiz1ão ao seu oa· 
racter a. aos seus prinolpios. O orador pede-lhe 
quo duelara o BOotldo dessa ordem; e qua diga ee 
julga que o orad•1r foi autor delta. porqua re• 
ferfodo·se a elle, e citando esta ordem, pat'eoeu 
indicar que ella tinha tido parte nella. · 

O Sr. Qu1n.t1Uano diz que nunca Jol seu 
pensamt~nto attribuir a ordem . de que se trata 
a pessoa alguma, e multo menos ao Sr. Vas· 
ooncellos, a quem tributa multa ; amir.adtl, que 
nõ.o tem sido alteradQ pelas vlctssltudes poll-
tic•ls. · · . 

1 AproV'etta.ao da pala~rl\ para notar uma nex
actldào. que apparecu na J?Ublioaoão do !eu ~la· 
curso nu Oorre&o Mercanhl . O orador nao d~sse 

· (tratando da lei provincial, e do ultimu oroamento) 
. · - · ue 

não achava boi\ a sua disposioão, que o hnposto 
·. não estava bem repàrtido. · · · 

Dando-se por discutido o requerimento, e elle 
àpprovado. 

ORDEM DO DIA 

Contlnunçiio· da . disoussito do parecer da oom- · 
mlssõ.o de póderes que annulla . as eleloões da 
provlnola de Sergipe, oom a emenda do Sr. Bar· 
oellos~ . ·. 

Tomilo parto na discussão os Srs. Casado . e 
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Titàra• que. sustentão o parecer da . oommtssão, 
.e os Sra •. Souza França e Oastello . Branco, que 
o combàtem e votão a favor da emenda do 8r. 
Barcellos. 
· A discussão fi?a adiada pe~ horll. 

Se ssl.o em 30 de Maio 

PRESlDENCU. DO SR •. MUNIZ BÁRRÊTO lo SECRETARIO 

SuliiM:ARio.-Expediente. -Ordem do dia. -App,.o · 
· tiacâo das elei!lóes. de Sergipe.-Varicas reso· 

htçêles. 

a sessão, 
dente. 

approva-se 

EXPKDlENT& 

Um officio · ilo Sr •. ministro do', imperio, parti• 
cipando que na tR.rde de 25 do corrente expedil·a 
ordem ao presidente da provincia do Maranhão, - ,• ' ~ · .. -
nas fréguezias dás villas do Brejo· e Vianna, 

. mas tam bem para a remessa dl\8 actas daa e lei~. 
Ções primarias das de que. se compõe o circulo 
eleitoral de Aleantara, da de S. José no.de Caxias, 
e das de Guimarães e S. João de Oururupú na 
de Guimarães : bem como para fazer proceder 
CO til todo .o rigor dss lels Qontra os · aut-lres . das 
violencirls _ _praticadas nas sobreditas villas d.o 
BreJo · é Viánna, por occaslào ·das eleiçqes de 
eleitores, dando conta do resultado. -Fica- a 
camara intelradn. 

Outro do SI'; ministro da fazenda, transmttHndo 
o o c o o pres en e a . pl'ovmcta e. a ta, e 
maia papeis que o a..:ompanhão, relativos é. rei v in· 
dicaQãO das téi'l'áâ que Carão· do usofructo da 
.casa de NhHt, e forào v~ndidas a Thomaz. da 

va arau os, por se co ormar o govert\o 
com a opinião do dito presidente, de queo poder 
legislativo ·antes de· que o judiciario deve in~ 
tervlr nesta questão.-A' oommisaão de fazt~nda. 

Do Sr. deputado Costa Piuto, communicando 
que ndo tem comparecido · por. haver fallecido 
sua mulber.-Manda~se desanojar o Sr. depu· 
tado. · · . 

Val à comtnissào de constituição o reqllerl
mento do · padre Josá Voti :Rei c;, natural de Vianna 
d'Austria, que pêde carta de naturalisação de 
cidadão brn~ileiro. · · 

Julga-se objecto dé delibenQão e vai a lmprl· 
mir ·se o projecto de reHotução da commissào de 
jtlstiça civil, c~nftttnil. iidõ a daaçà.o da uapella. da 
Senhora da Ajuda, erecta na o1dade da Bahia, 
concedida por decreto de 10 de FevereiJ:O de 1827• 
à irúlandada do Senhor Bom Jesua dos Pa11sos 
da mesma cidade. oonforme ·aa clausulas de que 
trata o referido decreto. 

• o 
clamação contra inexactidõas que apparecom 
no Rim discurso publicado hoje 110 Oorr-e&IJ Met·~ 
cantil. 

ORDEM bO DIA 

OonUnita a discussão do parecer da cotnmlssão . 
de podertlil umlUllando ns elei~õos da provlncla 
do Sar~tpo cotn a eme11do. . do 81.'. Bu.rotl_.llos. 

Depots da tomarem· pai' te nâ dlscussRo o . Sr. 
Mello Franco e o Sr. Marinho, que sustentõ.o 
o pareoar, e o Sr. Souza FrauiJR que o combate, 
tla-se por discutida a matada, o procedendo-se 

~bde: . . 
« Ar.t. 1.o Os o,tficiaes do corpo_ dé r:nuntoipaes 

permanentes da côrte, que servtr(nn por espaÇo 
de . 20 annos sem nota, e. se. impossibilitarem de 
continuar . no .serviço, poderáõ s.er reformados 
com veucimento do me10 soldo; e se tiverem 
mais .de 25 aunos de serviço o poderâõ ser com 
solt.lo por inteiro. » . 
. Entra em. discussão o segulnte: 

cc Art .. 2. 0 Se o official ti'!el' sido tirado de 

de linha, tnas não· poderáõ ·accumular. o.s venci
mentos de duas reformas; uma couio ofllcial do 
corpo, e outra como official de linha. » 

manto muito maior •. 
o Sr. Paran.b.oa.• observa que na resolução 

.· não se · dà o direito, . mas sim concede-se ao 
governo a faculdade de . reformar oom venotmen~o 
os officiaes do corpo de permanentes que servlrern 
~em. Se os oflleiaesdo corpo de parmanentes forem 
tirados da classe do exercito, se se der a bypotbese
muito especial que o Sr. Penna. apresentou, o 
soldo da reforma deve corresponder ao . de corpo 

.. de linha, e não e.omo offieia\ do corpo- de muni· 
ctpaés permanentes. 

O Sr. Oarva.lho de MendonQa diz 
que a commiasão entendeu que ·oa otilclaes do 
exercito não .podiào ser chàtnndos . para o C'>rpo 

reformados, e por. isto na resoluçfio dlz•ae que 
·não poderéõ accumular os vénoh:n.mtos de. duas 
refor~as; Entendà qne o projecto deve. eér re· 
mettldo a uommissiio para tonlár e111 oonslderao«o 
o art. 2o; e nestes termos mandtl um requeri .. 
manto à mesa. · 

O requerimento de adiamento é epprovado, 
detlois de fallar contra elle o Sr. Euzef>[o , . · 

Achando-se na sala immedlatá oa Sra. Drs. 
Joaquim José Teixeira e .Francisco I. Oarvalbo 
Moreira o Sr. presidente oonvidll os 8rs. So e 4o . 
secretarlos. para receberem os mesmos senhores, 
e observa aos espeotadores que, quando a 
camara sl.l lov•mta, siio obrigados tambem a se · 

. levantarem. . . . 
São introduzidos com as formalidades do l'egi· 

manto os l'eferidos Srs: depl\tados, prtistiio jura· 
manto e tomão asserito na ciulà · · 

E11tra em discussão o artigó unioo da resolução. 
n. 64 de 1847. . · . 

• . 1 
como entender da justlç~, considerando nas 
differerites .classes, ás reclAmaoões dos capitães 
Jo~á Oustodio Rodrigues Silva e Frauclsoo José 
Oamsra; do tenontu José Maria de Moraes de 
Me~quita l?inú:mtel; dos alferes Quintlliailo Hen· 
ri que da Silva Primavera, Ràymut1do Remigio 
de Mello, . Augusto Oesar da Silva U.abollo, 
B~ruardo Joaé Lopes Lat·angelra; e .do 2o tenente 
Hu:ardo Antonio da . Costa Rlbeli'o, precedendo 
oo.nsulta do conselho supremo militar, e nova 
i~spucção de saude; e ficando revogadas aa 
du:~poslções em . oontrai:lo. » 
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o que fez n com missão foi proourar ver q uaes 
aquelles officiaes que tinhão em tempo requerido 
a entrada para o quadro do exercito; e a estes 
declarou com direito á entrada para· o quadro,. 
porque não forão ouvidas as &uus reclamações; 
mas todos aquelles que, tendo sido reformados, 
ndo reclamt\rão . dentro do tempo que o governo 
teve, a commlssão excluio. · . · 

O Sr. Moura. Magalhães acha que, 
passandoa resolução, não tem .nàda de obrigatorio 

• • tando·as não farão attendidos pelo governo no 2Q 
prazo que sd marcou. E' o modo porque a com· 
missão encara a questão, que 11.\e parece defeituoso; 
não acha . que a oamara dos deputados possa por 
meio de suas ootnmissões estflr examinando os 
doêumenios de oada. uma. reolamaolto para ver se 
ha jusUoat e delJols de ter .assent•1do qu11 tem · 
justtoa, autorisar a governo,. porque uma tf41 

. autorisaoão i01portarta um prt~ceitü ig~pl!ratlvo. 
E' o juizo lndivid11al que .a oommisssllo taz~ qne 
lhe parece menos pro rio da oamara dos. depu· 

ten1po apresentar suas reolamaoõos, o orador 
desde Jlk 1be bypotbeca o seu voto. 

o 111&-. Fe1•ru.~ reforoa os argumentod apre· 
llentados pelo Sr . . Moura Màgallli\t~e, e oonulue 
votando pela reooluoilo; por sar uma medida par· 
clal, .entendendo que 1\ vista do estado do palz 
oito se deve dàr senão uma autorleao•to multo 
limitada ao governo, nilo eubondo por quem tem 
ella de ser executada. · . . 

O sr. Pa:r~nho• Julg•• dever aocrAsoentar . 
breves observaoões a favor d11 resoluoão. Oonlle· 
oendo a óamai'a que no uso da autorl!:cação posterior 
ã lei de lBU conoodlda ao governo pãrà attendbl' 
às reclau1açães de alguns otlloiRtes, abusos se 
commettêrão, e reoeiando a oontinuaoão dos mesmos 
abusos se delegar ao governo .. nova autorisaoilo 

. para so formar o quadro do exercito ou alteur 
a olasslfioação dos oftlciaes do ex.orolto, entendeu 
que devia espP.rar que ~s representaàõ~s .fosMm 

' presumpolto de justas, dar aõ. governo uú1a auto· 
risaçilo especial para attender a taes e taeli oftlolaes, 
qu!4ndo, depois de ouvir o con~C~elho supremo 
militar, conbeoa que é fundado o seu dlrelto. E' 
neste . 11entido que funcolonou_ a commisslio, e 

· portanto o at·brtrio que pt·opoe que se. dê ao 
governo é restricto e limitado, mas lndisponsavel, 
porque crê que a cnmara não póde deferir os 

· representantes. Vota pois a favor da resoluoão. 
Julgada i\ mataria alsoutlda, é apptOVada B 

resolu~t'i.o. 
Entra em dlscussílo o seguinte: 

:&OMO l 

<t A assembléa geral legislativa resolve : 
. « Art. 1.0 . Os cirurgiões, approvados segundo 
o plano dos estatutos dfls · antigas academias 
mediço·Qirurgicas do imperfo, ·silo considerados 
habilitados · como. doutores em medicina para 

porque entend(l · que . aiRiliD .. grlko . de dlat lncoilo 
devem ter .os cirurgiões formados, propõe. que, 
depois d•' sustentaoilo de tbeses perante qu·llquer 
das faculdadé11 de medicina, elles. possão ser 
doutt>res e1n medicina. · · 

A emenda do 8r~ Soares de Meirelles ê àpoiada 
. e entra em dlsoullslo. 

o ar. Ser:"ra. eno!lrando a redacoão da reso· 
·luoão . como deCerhnento do requerimento que fol 
presente ao senado, nilo entende que Jiella sa dê 
o grio de doutor aos &U\)plloantes, mas sim li· . 
pela resoluoilo. Parece·lhe mesmo que, .ee a \'8· 
soluoilo t\vessa em vl11ta conceder . o grl\o de 
doutor, sorla multo anais expUclh, pois quG oi\o 

' o oom;lltl\lel 
oom. as habllltaoõos doe quo com elle l o eer 
ravoreoldos. . .. . .· 

o &r • . v. Torre• Bom.em. lamenta que . 
tenha a deagraoA chegado a ponto de se que· 
rerem fazer .·. _graoaa mesmo. em eolenolaa sem 
oeceealdade, dllndo.ea um titulo que traz .uma 
ldéa real; isto é, uma . corta . aomma . de conheci· 
mentos a lndlvlduos · quo não têm para isto a 
lnstrucoi\o e mer.eeimentoa neoeasarios. . . . . . 

A autisa lel da oreaoAo da escola pro~lbla que 
utn otrurglão simples pudesse curar de mlldlcin·•, 
e até determinava que nllo IJUdessém pratlca.r as 
grandes operações sem nssistencia de médioó,. · e 
fsto naquella épooa, quando os medioos não 
abundavão. Oomo pois .lr·ae-.ha. dar a ostes mes
mos homens, . . p~ra cuja admissão na .eRcola 
rnedioo·cirurglua d1zlão os estatutos que serctJ bom 
que ·· soubessem ze,., fac11ldado para . exercer a 
Uledicina, e o que é mais, dar-Hies. o grt\o de 

· d r não óde concordar nem em 
uma nem em outra aousa. Tam em se opp e 
ríe~unda parto da emenda do Sr. Melrelles . por 
in) usttl emquanto vai conferir o grAo de d2.utor 
a iodividUliS mediante a shnples suatentaçao de 
theseil perante a faculdade de medicilla, quando 
os nlumnos da escola são obrigados a fn~quentllr 
aa càdelráB em que se eneinão as dUierentes 
matarias. . · . . 

Portanto oppõe·se nilo só A reeoluolo do ae~ 
·nado, como 1\ emenda do Sr. Melrellea. 
. O Sr. Jo•é de A.c•l• vota contra a reao• 
luçi\()1 e contra a emeQdl\ ~o Sr. Melrelloa. 

~~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 14 56- PÃjgina 1 de 5 

162. SESSÃO EM 3L DE. MAIO ()E 1848 
. . . 

· Confessa iJ?genuamente que o senadO . comp!e• 
bendeu perfettamente o pensamento dos cuurgioes 
da antiga. e.scola, pois que o que ell~s querem é 

toras or ual uermeio que seJa ; arque, 
se como se tem 1 o na casa, e es m o a• 
cu'tdade de curar ew. medicina, se esta faculdade · 
estâ fundada em lei, porque vieriio requerer ao 
cor 0 legislativo esta mesma faculdade? Esta 
s1mp es o serv _ a·o . -
do direito de que elles já gozavão queniio mais_ 
alguma causa, e era o nivelamento· com os dou
tore~ da nova escola do medicina. Se um tal 
nivelamento tivesse lugar, como ·que viria a 
estabelecer-se o principio de que não ba\'ia diffe· 
rança entre uns e outros, quando esta differença 
é muito simsivel, e se acha estabelecida. por lei, 
porque na escola de medicina so exige hoje muito 
maior cópia do conhecimimtos e muito maior 
numero de materii\S. do que na antiga escola. 
Jul~a pois muito abusivo q~e os cirur i?~s da. 

justiça, porque ao . estes cirürglões estudarão 
pathologia. in~erna . e externa, anatomia descri· . 
ptiv(1, ml\teria medica e outros . ramos que são 
propriameute de medicina,. se elles esta vão por 
uso consue narto ml .. pos~e . e curãr · e 
dicina, como prival~os dest.a posse quando entre 
elles ha homens qunlificadlssililos, como pót eX· 
8fl!pll'l. o Sr. Ohristovão José d.os Sáotos,_u~_ dos 

, 
cujos talentos e capacidade são reconhecidós por 
todos '1 . · . 

Não -vê necessidade de se alterar a disposição 
do senado com emerida algum:a. O parecer da 
commissão do senado, que é multo bem dedu· 
zido, mostra que estes cirurgiões estavão na 
pratica de curar de medi~ína, e que estudáriio as 
matarias par1\ isso necessaria~:~. Não se lhas põ~e 
pois negar a continuação deste uso, muito ma1s 
qunudo estrangeiros formados em Bolonha, Pavia 
e outras universid~des são immediatamente ad- . 

e o e ane1r0~ 
e11tudos muito mai11 .desen \'Olvidas. à o lhe pa· J.ievanta ·se a sessão âs 2 horas e meia . 

. recn que a frequencla dua bospltaes, a grande 
cllnlca o o estudo, para assim dizer, da ruédlolna 
exterlot, tlnAlmente, o exerc\olo material da. me· 
dlcinn, .habillte um Individuo qualquer para B3r 
m11dlco. 

V uta contra a reiloluçito por dosneól!s!Õiarla1 ln· 
justa, e porque imporll\ a cre8Qilo dtt um privl· 
}l'l(lo, a lm posiQito dt\ um trlbut11 de respe\to da 
ptu·to do 11eus conchltu.lt\os, que nilo póde ser 
conct~dido Keni\o. t\queUos que estão pnra lsa(l 
devidaiJiotlto balJUiladoH. 

0 Bn, .FERREIRA PKNNA lembra que sobre este 
projecto u comuli&Rdn apresentou val'ias et'Iiendas, 
que dovtlm sor oonslderadatt nesta disoua!lão. 

n. o .E:ORE'rArtlo 1 a segu o e etl1end.- da 
cnmmissão! 

« No art. lo, em . vez de-são cortsidorados 
llabilltadoR como .doutores i!in medlcina.-diga·ae 
-silo considerados habilitados como licenciados 
em medicina. e em cirurgia.. » 

F.llta emeudn é apoiada e entra em dibous-
são. · 

o s:r. Moura.l\lu.gu.lbà.e• pede a leitura da 
representação dos cirurgiões f,lrmados, para quo 
a . oamara avalie as · razões em quo se fundão. 

(E' satisfeito. · 
O SR. Pa&SlDtmT.E:-S~;~ óão h1l mais quem peça 

a palavr~... . · . 

O Sk. MotiRA MAGA.LI-Ü:ss pelo quo colhe da 
· • . c · · s 1111 o e 
dtr reP.r.e~entaçt\0 ·dos petioitJparioa; . vê . que os 
clrurgtoes approvados da anttga e!íoola t\ vista do 

·. planu dos esl.ndoâ. que 1\Utl\o existia, · est1\vão 
lJabilltut.los pura curar de medioina; o que eRMR 
:prütlcll, üs~a cliui<:ü de que elles até eutrio usnvi\o 
ant•l!:l da rarorma dos estudos medln•)s, se lhos 
qner e.go\'a pruhib\r, se não por rnl'ios •llt·e· 
ctos • ao. m~noa por melas indireotos •. Orl\ , 
oata pr<lhtblçno pareoo ao . orador de toda In· 

Sessi\o em 31 de Malo 

PR&GIDENOIA .DO 8Q, . MUNIZ liAJlRETO, 1 o S'&OBRTAl\lO 

SuMMA.lUO. -Expedlento • ..;;,Rsquedmento;- Ordem 
do dia.- Discussao da ,;.esoluçlfo sobre cirur· 
gi'õ6s approuados~- Adiammlo das resolu.ç<:Sss 
sob1·e are!hivo publico, e sobre limitei entre 
as pro"inclas de ·Minas e do Rlo de Ja
neit•o. 

approva•se a 

EXPEDIENTE 

Um offiolodo Sr. ministro dos negocios estran-. 
gelroR, enviando a cópiB da correspondenoia entre 
o gove1·no imperial e dos Estados-Unidos, a 
respeito da presa feita por corsarios !lrgentinos 
em . bans e fazeuda~~ de Vll\'ioa senadores e de· 
putados que vinbão de passagem · nos navios 
.norte·l\tl\ericano, Ontario e Plant em 18271 de 

· toda a ue tem havido sobre o referido ob ecto 
entre 9 governo imperial · e o argentino, e da. 
sentençl\, decre.to de graQa aspeoialissima o outros 
papeis relativos â propriedade de . suodltos de 
Buenos·AyreR encontrada pela no&&ll es(.\ulldra 

oquea oru o 10 a ra a em a or o o 
brigue Leonid<»s, tatnbem dos Elltados-Unldos.
A quem fez a req Ul!!iQão. · · . . . 

Outro do Sr. miulstto do hnperl•>, remettelldo 
n (lópin do decret.o pelo qual se conoede a Luiz 
Yürnet o privlleg1o excluslvü por sete annos con~ 
t111l•)!\ desde o dia elíl qlle prlnolpll:lr a exertlêl-o, 
ptu;a preparar. , vandér e applioar . néste ltnpel'lo 
um liquido de su~ ln\l'anoão •. que preserva nilo só 
os couros da pohlha, mas tambem as madelr~$ 
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do euphn. da putritlcaÇão e dos \ncendios.~ A~ 
commlssão do commercio. 

emette-se á commissão de instruc iio ubl\ca 
0 reqüetimen o os apta.!) da. aoademia .de t.·Hn!uha · 
José Joaquim de Avtlla ~ José de Patva o Stlva, . 
pedindo IJ6 · lhes faça extensivo . o art. 17 dos 
estatutos, que ~oneede o ·· râo de. doutor aos lentes 
e tsctpn os a e co a m 1 ur. . · .. 

A' commissiio do . commercio. o · requerimento 
de Luiz Vernet, pedindo a appr.ovação do seu 
privilegio. . .. . . 

Não ba mais expediente. 
Entra em discussão, e é approvado sem debate, 

o seguinte requerimento : . 

plano dRS antl~as 8!!(lOlas; têm uma longa pratica 
de exercício da medicina, e estão habilitados para . a . . _ . . 

é que asses cirurgiões sejão doutores, diz o ora~or o 

que no senado cahio uma emenda do Sr. Olemente 
· Pereira iguàl. á que . elle apresentou, e 'que por 
uma das · c · 
approvada em tercoira discussão o uma resolüção 

. quo . declara - b.abiUtados doutores em medicina 
os cirurgiões approvados segundo. o plaho das· 
antigas escolas. Não sabe o motivo por que ha 
opposiçã0 á. eliminação das palávras - como dou
tores- porque os peticionarias ficao com aquillo 
que pedem. Quantço áemendll que ptopOz em lavor 
de cirurgiões formados, coniquanto acredite que 
não bav~a nisso violação de lei, · eomtúdo não 
insiste nella. · . 

« Requeiro que se peçtl .ao governo clrcum · · 
atanciadas informações ácerca da . permutação que 
propóz a camara municipal de Pol'to-Aleg~e de 
um terreno seu occupado pelo arse.na\ de marmha, O Sr. Góes vota pela resolução vJnda do Se• 

.. p~r outro nacional, sito na -varzea da me_stlla nado co . . 
~o fa:& ~ais do que ieparar uma i~JúsUça pal-

publico, interpondo o governo seu juizo cerca pltante que .se tem f oito. · . · · .. 
con'Venlencia da troca. · · . · Observa ao Sr. deputado pelo Rlo de Janeiro 

« Outrosim requeiro que se. peça ao governo que hontem . perguntou se sa estava na época de · 
informações sobre a quantia que ·o cofre geral conferir grãos scientificos áque\l;as ·que para serem 

· deve ao provincial do · Rio Grande do Stil . e admittidos · na escola bastava que soubessem ·1êr, 
ao municipal daquella cidade; e quaes as pro· q_ue posto que os estatutos da escola medica e 

.;f::~:~~~.- ~adas ·:.~~a . ~--!~~~~~-e~.t-o -~~-t~~~ ~i~ . -~~~~;~e~i~!~t~i~~l:d~:~:ib~o J~~. 9~!~:d.oq~: , 
« Paço da camara dos deputadoR1 Sl .de Maio de compendias silo em francez, in~lez, latim e tod9s 

1848.-. Barcellos. I) · . oa estudantes !}Ue são matriculados têm necessi-
dade de ter conlieclmento dessas linguas. Se nesses 

ORDEM DO DIA estatutos ha es!Jes lilnltes, é porque naquelle 
tempo viviamos sujeitos á metropolo, . que punha 

Oontlnua a discussão da reaoluçãó n. 59 de hnpecilhos para que se . possa ob~er o grão .de 
t84õ, ácerca dos c\.rur lões. approvadoa, cQm . ~s doutor ua universidade de Ooh,nbra. · · 

--~~e!Hmn61eRilldEl!n · · - • 1 cu o o ar • o,- e e re e a o, 
· o Sr. Jóbbn acha que a resoluçito não só é e em seguida a emenda da c.ommlssão. · · ... 
extravags..nte .cotno até. obscura ~injusta. Não sabe . E' approvada a emenda do Sr. Melrellas, supprl-
como o dlreetor da faculdade de medicina ha de mindo as palavra- como doutores. . 
pôr em .exeouçilo esta resolução . No · art. ·1° a . O Sa. PREstDRNTa::-Uroa parte da emenda do 
comihissão_ diz que esses cirurgiões serão con· Sr. Jobim est~ comprell«mdlda na votnçiio da 
siderados como doutores, e depois diz no art. 2o emenda do Sr. Meh·e\les, e a outra parte ni\o estA. 
qua se lbes . conferirá. um novo titulo. Se ~U9S . . em discuedo .por tratar de art. 2o. · . · · . 
forem considel'ados cotno doutores, floilo BP.ndo · E' lida e apolada a emenda do Sr. Jobim para 
doutores; e qual o ·diploma que · a faculdade ha a j{UppreseA:o . do · art. 2o, · · 

• @ fiihllt Y ~ fa"auldade nilo resolver!\ que ae dê O Brt. 2o é rejeitado sem debate, estando 
o titulo de doutor ; e se o désse, seria 1sto uma comprehendlda na votaoilo a emenda d.o Sr. 
grande lnjusttoa. porque tendo passado uma lei Jobim. 
que determinou qlle oa olrurg\õee formados que O · art. lo addltlvo dA resoluçlo fica prejudi-
qulzeasem ser doutores se suJeitassem ao exama oado. . . · . 
dá 8 ou 4 matarias medicas que lhes faltava, e E' approvsdo ee.m debate o artigo addlUTo of· 
tenda havida u.m graatle numer . e es. 
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dnquelle engenheil'o, que são oaceasarios e in· 
dispeusaveis para bem se esclarecer a mataria, 
vê•se obrigado .a pedir o ~diamento ~este projectõ. , 
d'"'manda á mesa o segumte requerrmento, que 13 · 
apo;ado e entra em discu · . 

cc Requairo o adiamento do projecto · por espaço · 
dê 5 dia~. » 
· o sr. Par~n.hos é da 

r~:~ ferem sejão . remettidos ao govàrno para quà esta 
· emitta o seu juizo âcerca da mataria; ouvmdo os 
Jlresidentes tias províncias de Minas e do Rio de . 
Janeiro • . A camara reconhece quanto é delicado 
esle assumpto. que não se pôde tratar delle 
senão á vista de dados muito positivos e seguros, 
e que não se deve deixar · levar . tão · sómen.te 
por informações dadas pelo governo de uma das 
províncias, sem que seja ouvido o da outra, 
e por hitô o orador ofi'erece o· seguinte addita- · 
ménto, que é lido e apoiado, e entra tambem em 
discussão. · 

de S. Pa.ulo, Minas e Rio de Janeiro, e vota pelo 
lldiamento do Sr • . Paran4os, . juntamente com a 
Eunenda do Sr. Jobim. · · 

o Sr. Ma.rlnb. 
se t1·ata. dà interesses c()ntestados p!)r duas pro
víncia.~, é necesaurio proceder. com tuda. a cii'
cum~pccção, vota por qualquer dos adiamentos .. 

o Sr. Rodrigues dos su.ntott pronuncia- · 
se co11tra o r~querimanto do Sr. Joblm, e a favor 
dos. outros, ·porque ·entende · que matarias desta 
orde01 exigem toda a separação~ · · · . 

ó Sr. Jobh:n, sabendo que todas às vezes 
que se tratou desta. mataria tem havido muita 
susceptibilidade df\ parte ·dos Srs. deputados de 
S. Paulo, prop.ô~ a sua emenda como meio de 

. ' 
· « Requeiro que a resolução, como todos os vêr & camatil qüe é facil attender à commôdidade, 

papeis · a que ella se · refere, seja remettida ao e interesses dos povos, sem prejuízo da provinoia . 
governo · para informar, ouvindo os presidentes dü S. Paulo, que pbde ser convenientemente indem• 

· das .duas provlncias. 1> · nisada por outro Indo. 
o Sr. J ol,>i~ · nâo se oppõe ·a este addita- o Sr. Gtunes ele Meneze• entende que 

manto, mas deseja fazer sentir á camara a ne· · o requerimento proposto para que o adiam~nto 
cessidade .de tr11tar-se desLa mataria · de uma tenha lugar por cinco dias não preencbe as vistas 

. maneira. mais completa. Não sabe a raziio por da seu autur, pois que na casa não existem todas 
que se ba Je trataa· unicamente dos limités entre · as informações necessarias pnra que alla possa . · 
ali provinch1s do Rlo de Janeiro e de · Minas orlonlar·aa e dar uma boa decisão a respeito . deste 
Geraes, deixando de parte outra questão muitG negocio. Inclina-se a votar a favor do requerimento 
importante, qual a dos limites entre as provin• do Sr. deputado polo Rio de Jan~iro, qlie quer 
cla11 do Rto de Janeiro e de s; Paülo, a por que estl) · negocio vú de novo a lnformat -ao · pre-
isto apresentarA. uma en1enda para que o governo sidente da respectiva provinoia, que consta man-
mande engenheiros para demarcar oa . limites dàraha pouco lazer nei'iguações a este respeit'>. 

----1&tu.Da.\o~l'&---c&sta previaoia e · . . ; · o Sr. Ferreira. Penna jul~a ser o mais 
que, quando se tratar dos limites com a provincta razoavel d'entre os tres que têm sldo propostos o 
de Minas, tambem se ta·ate dos limites com a 'adlame.nto do Sr. Piotó de Oarvalho. ·que pede 
. provincla de S. Paulo. .· cinco dias para se procurarem . 1nforml\ções gue 

o sr. Pereli:'a da Silva. mostra a con· com toci.a a probabilldade ex\stem .na caaa. Em 
venleocla da e~nenda que o Sr. Jobim pretende 18~ offereoeu a· commlsslo da estatlstica um 
apresentar, e diz ao Sr. Paranbos que votar!\ projeutl•, sendo o ducumento que tnals tev.a em 

· · pel~ seu requerimetJto se lhe annexAr as palavras vista o decreto do · poder executivo, marcando 
-com urgencla. . · pl'o\'lsoriatnente estas di visas • . Este decl·eLo foi 

E' lido e apoiado o seguinte requerimento do . expedido pelo Sr. Oarnelro Leão, que tinha sido 
Sr. Joblm : · . . presidente da provlnola do Rio de Janeiro; é 

. · · « Requeiro que seja adiada a dbicussilo deste pl'is natural que nilo o expedieso sem fnndamento, 
. projeclo sobre limites da pro:vlncin . do Rio de e Bt>fll lnforn1apilo da · presldencla daquella pro· 
Janeiro com a de Minas, até que o governo nos dê vlncla. Em 1847, com~ viessem novas iliformações 
informações sobre os llmltes do · Rio de Jageiro · do presidente da provlnola de Minas Geraes, julgou 
com a pro\'lncia de S~ Paulo, afim de . trntar-~ie à commlssi\o conveniente alterar o projeoto que · 
conjunotamente, depois desses e:ame • . . · ato, mas, pelo lado da presideriala 

· genneiros, dos lhnltea . do Rio de Janeiro e de do Rio de Janelro, parece que jA vlerão todai 
S. Paulo.- Jobim. » · · · . as tnrormaQões que são neeessarias para esclarecer 

o lli:r. Va•oono"Ho• não duyida adaptar a questão. E' para a camau certificar·so disto 
o adiamento proposto pelo Sr; Elias de Oarvnlho, que são nénessarios os oinoo dias que propõe 11 

mas nilo . 'Vota pelo do Sr. Paranbos, porque emenda. · 
no _parecer da commissi\u de eslatis\ioa. de 1845 o Sr. :Pà:ranb..os · insiste na necessidade da 
rorao presentes todas . as. reclamações, tanto por apptovaçi\o de . I!Ua amenda para que a casa fique 
parte da prov!ncia do Rlo de Janeiro, como por esclarecida sobre a questão, como convem. · A res• 
parte . da provlncla de Minas. Nesse paràoer peito do Rio de Janeiro, as lnform~oões que 
estilo mui minuciosamente . declarados todos os existem não lhe parecem bastantes. A commlssão 
fundamentos que Sàrvirilo de base 1\ apresentaoão de . estatlstlc.a, fundada em esolareoimentos que 

· , a ar ou-

.... o l!!lr. QúlntiU~no vota contra o reql.le· de Minas Geraes destruirão as que antes havlil:o, 
rlmento .do Rr. Pàtanhos, porque na secretaria porque não se pedirâõ tambein Mvas lnformaQõea 
de Mlnas n4o e:tlste nenhum doouD'lento alêm no presidente do Rio de Janeiro, quando consta 
daquelles que forll.o enviados 6 secretaria do quo elle acaba 1\e encarregai' a um dleLinoto oi .. 
imperlo e d i t 1 ; dadito do Onmpos o ·levantamento da pla11ta, e 
dente de 'MYn~s~or · s 0 oc 080 ouvar.ae 0 prosa• o fllrneolmento da lnformaoõBa oonduc11ntea a tlxar 

os limites eutte as duas provlnolslil oom attenolo 
o l!ir, GoJn.e• do• santo• mostra a ne· â commodldade dos povos e aôll <1 reltoa de uma 

.... ~~_!~ld~~~~~~--~xaolio dos lhnltes ~J!J~a ~·rovlnolas o outra T · . · . - .. . .-- --- ----....,; 
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SJ:i;SSÃO EM 31 DE MAIO DE 18!8 165 
F.errelra. Penna. pondera que, a 

. o ue aclarou' re~ 
ferir, haver~\ o perigo de se pedirem informações 
que jà existiiio nA casa, o que não ser~\ muito 
airoso. · · . . 

a mnterla disclttlda é a rovada a 
emenda que requer o adiamento por cinco 1aa. 

o SR. PRESIDENTE convida .os Srs. deputados 
pat·a se occuparem em trabalhos de commissões. 

A's 2 horas o mesmo Sr. presidente dà para 
ordem do dla 2 de Junho: · 

Olscuseilo do projecto n. 114. de1847 augmentando . 
a de ut ão da to'\·iocia do Rio de Janeiro com 
mais !lous depu~ados. . · · 

·. 3• discussão do projecto n. 121 da 184.7 sobre o 
juro convencional. . . 

Discussão do rójeeto n. 1 de 1847 concedendo 
errenos para pa r momo e .camaras mun c paes 

em Santa Oatnarina. 
Dita do de n ~ 73 de 1847 eonccdendo carta dé na-

turalisaçao. . · 
· . Levanta-se a sessão. 

1 I IIHI L ·· 
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·18:48' 
·cAMARA D.OS SRS. DEPUTAD.OS. 

. . . '.- '1 · 1· ·· · .. . ·, - • . . ' • • . . ' 

,8eiJ&6o em e de Junho 

PRii:SIOENCIA. DO SR. MUNIZ liARltli:T0 1 1° SBORJ!:'l'ABIO 
. •. ' ' ' ; . 

S014MI\lUO.- E'ltped\P.nte.- Ordem do. dia..-Au
gmmto· de dep.utaçll'es, juro convencional, terras 
dt~vóltda.ç. Al:1iamentos. -Programma do novo 

···· · mirti.ttet'io. · 

A's 10 hora~ e 40 minutos da manhii abre
lê·sé e a rovn-se a MtR da ante· 

EXPEDIIl:NTS: 

cbotlo, pedindo carta . de natura\ieaçi\o de cidadão 
braztleiro. . · " 

Nilo ha mais expedhmte. · 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão a segutnte resoluçiio: . . . .. 
« Art. l,o O knunicip\o nt>ntro e a prnvinciá 

do 11io de Jnneiro darjio Dí!lis d9us deputados. 
<( Paço · da c1uuara dos deputados; 27 de Agosto 

do 11H1.--Thomf,lz Gomes dos Santos.-M. J. 
Valdeta,·o .-Dias da Motta . ,, 

o Sr. O .oetbo B.t!ltos fundamenta um rfl · 
quArim~nt" para que a re!lolilQilo quo se discute soja 
ramattidll eom urRe Mia ~ eommis. são de efltatlt~tlca• 
ou " o1ttra qul\lqunr q 1u1 o Sr. presidttnte Am 
sua sabudl)rla julgt•r conveniente,. para que f.1r · 
mn\e um projucto afiro da que Reja augmnntada 

~'Ptes~n ao1 o e 011 a u a 1 • 
da populact\o presu.mlvel d11 rtisultaJo de t•ecrutas 
cnm que cada uma dellas tem concorrido para o 
e;a:erclto . · 

O Sa. 1o. SEd~ETA'IUo (pela ordem) lê um otllnió · 
do St. Josl! Pt~dro Dias dtlÚarvatho, que pRrtloipa 
t\ çamara. ha~or sido nome~do tninlstro e secretario 
de.e&t.ado d .)s negooiüs' do imperio. · 

A. caJrimra fica · lnt61rada. ·' 
TOMO 1 

São lidas e apoiadas as Elegu\nt.es eme\\d8S! 
<t A pr.ovincia de M.atto-Gt·osso dar!\. nia.is um 

deputado. . · _ · 
a Paço da camara dos deputados, 2 de· Jun\Jo 

de 1848. -Getulio: » · · . 
. a Artigo addítívo. A. província de Santa da, 
lharlna darà mais um depi\tàdo.-Li"rame~to.» 

« A. provlncia . de. ~qrgipe d11râ .mal~ dous 
detutadoe. -Ga7""alho M oretra;--T~i:;cttira. P 

. ' li. do, apnhuJo e entr~ ·êlf discussão o seguin,te 

« Volte o pr~>jecto A comtriissão para .considerai-o 
novamr.nte, ~u~mentando ·a r~presant.,lçiio das 
provlncllls da. s Alugõ.,s, Pernambuco, Rio Gra.ndé 
do Norte, Ct~arâ, Mf\ranbão, Parti . e .Pi_auhy .-0. 
Basto.t. I) · . . · · · · · · 

. O Sa. F~aREIRA Ps:NNÀ motiva a segtllnta 
emenda: · · · · · · · · 
. « Seja remettido o prlljecto à commissilo ,especial 
e~carregada de rever a lei regulamentar i:Jas elel· 
çoes. afim de que ella proponha o. ·que· páteeer 
mais razoavel a respe~to do numero dos del_lu-

o SR . . lo S&ORE'rABlO (pelo nrdetn) lê dous OtllCios, 
dos Srs. Campos Mel\o e _SI)uzi\ ;Franco, rartll)i· 
pnodo o primeiro haver sidt> nomllado ministro 
e secretario ~d esta~o dos neg~~ios da justiça, .e 
o seg!mdo m1nl~tro e secretario de _es~ado dqs 
lHl~OClOB estrangeiros. 

A eámara fio a i o telrade. . .. .. 
jacto: .· 
· << A 1\ssemblita ga\·al legislativa 4ec.reta: . 

« Art. Lo Não havel'à aeçào alguma om JUI:to 
por qual :1~~r convenção ,ou conlraqto ~e j,ur!'l, 
premio ou mtere~·s~ no que axceder de 12.% an• 
nual~cmta, exoeptuaod•) os . çqntraoto_s a rl!JrtO 
mtmtuno À outros de sel)'lelhante n~tureza. 

(( Art. 2.ii Fiof\(1 rt>vogadas RY lflls ~!'ll cor· 
trn1·to. · · 
· « PRCO da oamf\ra das deputadoH, to . de So .. 
tambro de HH7:-L~ptts GtJm~.~Oo~C!I Pâ"Co, P 

' . Q 

prnjecto. 
O Sa. SitvA. F~&RRA1. fundamenta A .manda ' 

muaa o se~uirüe requRrlmil~to: · •1•'''1 '. " 
« Ptoponho .o adiamento da reeolu~ito para ger 

discutldll ~in tempo t)pf)ortuno ·e em'' 't•re!len~á 1 · do 
Sr.· mloist.r() da fnzttnda. --suva · ·.Fe;'ra# ,-,.,.," · .. , 

o _Sa. R(n::iàxcwni" nqa St~±os oppõe:'rie'ao.adja· ntento. .. . .· ~ .·.- .~ ~. I'" · t liH ,·l~'J' . ~ L ü't• \ } .... . .. , .. ~! 
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170 SESSÃO . EM · 2 DE JUNHO DE 184~ 
Entrito na sala e tomão . assento nos compe

tentes lugares todos os. membros do no'lo . mi· 
nisterio. . . · · . · . . .. · . 

O Sa. 1o SECRE'l'At,uo (pela ordem) lê u~ offiCio . 
do Sr. ministro do 1mpurio, em qua part1c1pa q~e 
S. M. ·o Imperador rf:lceberá atnanhà a deputaç~o 
da. eatnatà. dos Srs. deputado:! que lem . de \r 
apresentar a resposta da. mesma c.a.mara. â falia 

· do tbrono. · · 
o . Sa. PRESIDENTE desigtia os Srs. dAputaàos 

que têtn de compôr aquella deputação. · E' oudor 
o ~r. Rodriguei:i dos Santos. · · 

Conlinúa a dis.cussiio. . 
O Sn. · FERRAZ . considera prajudici\do o seu 

adianumto · pela presença do Sr. ministro d!l . 
fazenda • . · · 

l.m ()Ortan~es eon~_o !lata .~ · . 
outras d1sposu;oea: mas entende qut~ . a c:un1u·u 
deve obrar como julgar mais acetla·io ; por•JUe 
tràtQndo actualment.e o senad9 dll cod,lgo do · 
commeroio1 e tendo esta resulução da ü· para 
aquella ca.mare., ,Podara .. f!lla julgar "e é luutil 

. por estar preve01da a sua m!\teria, ou se convem 
addicioüar esta disposiÇão ao mesmo eodigo. · 

. o S.t-• . Paula Souza (presidente do cotis!J~ . 
lho) u8o . s11bil\ que se discutia esta resolução, e 
por isto não veio ·preparado . p11~a fallar · ~obre 
ella. Concorda que as matenas ti\u graves e 

Sr •. presldente, '(lOntinü.a. o orador, aproveito a 
occasiào pará numiCe;;tar é. ea.maN ·ü · pe.nsamento 
do . gabinete actual. (Movimento ·geral de curio· 
ddade.) A camara sabe que .ba um gllbindt& novo, 

· .. . 
i-econheco tncl\paz e Rem meios de esquivar-me, 
p11rque · n~o o~tava MS tninhas . mãos deix.ar de 
obitilf!'!:)l' ã volltade .do ~bilftt dtl .t~stado, que JU~gou 
qüA eu pod~:~l'i t ser ut1l ao paaz, eu obedeca, e 
vou tootar. e.4ta obra tào superior às minhas 
ft>rt,m!f . · · · · 

Oumpi'e p()rem que eu · declare desde já que · 
para isttJ eu necessito contar com o apoio das . 
catnaras, sem o ·qual é impossível fazer cousa 
algurna (apoiados) .; acci'eMentarai ainda cotn 
f1·anquczá que, neste ponto sou e ~evo~ ser exi-

. gentl}, não . me sat.\sfaria um apoao stmp\es e 
ordiuar~o : . júl~o indisp~nsat>el para bem do pa\z 
um apolo etlléaz e dedtcado, porque, segun~o o 
mo•lo pQr qud eu encaro o estado do patz _ e 
sua!.! m:•is urgentes e vieses necessidades, e tnd•s- · 
pensavel fazerem·ee muitas cousas logo, embora 
não sejão . bem feita!! e devão ser pa•·a diante 
aperfeiçoadas (apoiado.~), e estM me~hdas .ur- . . 
~uut'-~S e importantes nii.o ~oden\õ p!Ls~ar se não 
hnuver 1\1\S eamara~ dedieaç!\o 6 accôtd•)· . 

Os meins ue eu 'ul o indis eusaveis rtra 
que o patz em rea 1. a e se torne .um paiz livre, 
llU tenho índlcaflo ' em muítl\9 occasíões . O que 
eu disse em 181:1 · em · ttma das sessões de Julho 
ainda é o ·que. au ,hoje pen.so, e por is~o escuso · 
repetir. DeseJarei · que a camara seJa fNnca. 

· corn o ministerio, p1tra que elle possa saber 
com o que . póde contar ; atgumas · das m"dadas 
que ·julgo necesse.ti.as jé. .ex\st.em \nic\ad~~os na 
ca"a, t- entre ellaà fli:t\lrll o que . diz respeito às 
incompatihilidades. Eu quizera saber St1 posso 
contár cutn o apoio da cautaa·tl. (muitos apoiado.r) : 
pôrque se o:~u não o posso . esperar, ·. o sacr•tlclo 

. a mim ê hnn'lenso}, é touttl, 
desse gabinete; mas o que talvez a csmara Ignore . o ttea•to entlio eu resignado. pet1111te o throno a . 
é que eu estou i.nteiramonte convencido que nl:J cornmlssti,) quo me deu; mas se eu posso Cio~tar 
sou o mais idoneo para· est(l commissão. (N4o co1n o auxlllo ~. conc.urtto das : .camat'as .para 
apoiadoJ•) O estado das minha$ torças é cttnhêoliio . alguinaa deti\tas medid~~os qui\ }ulgC\ inJi~pensl\veis, 
por touos os qutl costaüuão tratar cemmlgo, . t\ emqua.nt(l a.lguma Corç" m6 rtli:ittlr; eu a dedicare\ 
minha saude é St<tttprt! precaria; porém. i!~ Agllllto toda am btJnutlúlo do paiz : bt~nat\clo de que 
para ;ch, mai~ do que nune~ alla tem p~:~il>rado. todos partUnamott porqlle \emos tllhoa, · ami~os, 
Eu. tmhe. . d6Jx.ado de . apphcar· tn~ 1\ tudo quo parentes . ü ln~·,reas!ls que e~tt\o llgaJoa à sorte 
tem relação cum. a pl)l\tlcà, e ba multus mezes . dll hnpe1·\o •. (Apoiados . ) Stt btiU v"r entre nós, 
a minha vida tt~m sido toda domaHtioll. de com· o que De•JB 111\o pt~rmattB, a repareussl\o dos 
pleto retiro, e só dadlcilda a mlnh~ rarnllla. Eu · ncooteolailentos dA J1:urop11, nós tt'ln,os tnals que 

~~~~~~r~e~o~~~·h~e~·o~.~a~~~m~~~l~d~O~·~u~e~e~~~~~· ~~~~~~~~~~~~· ~~ piius : su~~~mos mut~ 
a ao ua , o governo o f'ai2: precisa ter utuita . t'ltals quo eltus ~ pt.ltqus na t\G\\S& otg\\ut;.aQi\o 
Hlus~raçi\0, ,muit~& moral dada, tnil{tl\ anergh. soell\l os elomtmt,ls Sll.o diversos, e ~emos ele· 
(.3lu&to' apo&ados .} Eu cro!o quo o palz 1\1\o estA. · men to~ mal" periROSol\ que os tl\le existem ~I\ 
em }l)ito de roea1.1. e além úos multis tnlert 1\ · 

g t o. c m 11. Ol', 11 s t t1V1:1mos nllcessu- quRn\o a.nt.us s.e dlgue l~tout r essa · propus ta 
riameuta ~ tatll\\1' tl rapdl'llUII~Ilo 'dort · IIUooe~!ll)S &• •bre incompatablHJudi'S, pa11l QUtl desde logo 
ôa EU\'t\P"· (Apoiudo~.) Pureria lut! que iiO!ittl p ~8l\, QOCUpnr•se dtl rerormll do P•lder; ltldiolario. 
estatlo que julgo cr1Llco. o uulco mt>i11 dt1 t~alvát.Hio (AfJO'i~dO., .) · · . · ·. 
publ~cn re!lidtl no patrlutl:>mo e ubuegação dod · Existt~ na casa uma proposta a este respeito, 
bt·uzlltliros. · anai:l oomo sou franc•'l, e llil~o qlla l\ franqu~~Q 

S~ri!\ pata desejar Q.Ue homens UólBVúÍS; qual~ e . Ut\Cessarla t UllVO deulartU' quo, SU\ h\Ínha 
. qui:! r qué fosse tl sua .CÓt' volitica, fize~!:IO Ul muttws o lntli.o, essa Pí'l) osta e ds iua$ladnmente {\ . 1\ 

~~~~--'--lã!HuteeriJl.e.iit . · e .VIS as put·q e { esc~ a e a . aes em nucio!\idades propriaS 
a rtlspeito tios meios d~;~ sll.lvll.r o pt\iZ Jas â islls para s~rem d~:>senvulvidas em mn regulamento, 
por que .Pódo . passar : que se li~a~s~~t~l J.llltt\ o e r aputo i!!lt.l u~ü dllf tJ ito , porque náu .temos 
eXfHite ~ dtsculiSROd••s 1\ls lhoras a ti.Htnos a alioptur tempo para a.Uender à discussão da medidas 
p11ra este 1iu1 i lliREi ()ue, . d ~;~pui s de ilcolhiuos. e prnpria lllente re ~otU!n!Mlltu.reH. {Apoiados . ) · . 
aúoptadoa, fossetn tlllurgicml e porse vot'aiJ tes elll Pnrece· )íJB preftH'l vt~ l , o Ctlrtarne11te muito regu· 
sua re~lis •c !lo. Ptlrll isto ani necet3sariu que tiS lar, deuretarem· se princl pios e ba!las para serem 
pmier ea }IUb\iCOS ~ t! IHlO.dedica!l~tllll ll outr a C•lUSU, pt!lú t:( tlV9rlltl deseuvOlVHÍtlB em todaa aS SUl\!! 
quu tnarcliussem •!O uccordo, ou qu~J 1w .wunos se ·u~tpllca_ções . pratl~ ·ts , de oott(urmiuade e . de~tro 
não hostill"a ~stnn, que os homtm!:! pulitious qu~ daH l'tllll~ matcMal\ nas me~IJ\as bases. A'ils\ln , 

· oilo !!e pu•1essem r.lUnir ml. escolha das .ttredid 11s llU àelo qu ... f~cilment•l se poderia ntlsta S(l!oiSáO 
a que alludo, ao menQs acaltnast-~eu\ essus paixões decretar es~l\ t~1> ut·g~nte r.efortna. N !\n confundo . 
ardau · t · , · · · 

fa ta•·s. Para tudo isto t~ta preciso um ministeri <>, 
vu ao menos una cbofe de ministerio que Livosae 
as quallda\lea qutl a situaçiio r equer, entlrgia, · 
vigur., e ao mesmo tempo capacidade itrteHectual 
superior, foroa de alma .e persevet•ança, para se 
relllhu~r as grandes medidas de segurança, P.roprias 
p_ara afianQar ao hnperio paz e tr~tnqulllidade, 
Jl'o.roado porém ~ · aoQHI\r uma poa1Q4o d.e que. me 

'prt~oipltnç1lo que poderia ser prejudicial ; antes 
. dee1:1jo lJtll:l haja uui dehnte · lumi llóHO e franco, . 
mo~ desthtado uuic!lmente ao deeoobrhueJ,to da$ 
mfllhores iJàas a ndoptar, . o não a impedir que . · 
a lgullla ooUR·I se faça. (Apoiados . ) E' tão pro
funda a minha . oOilvioçãu ~:~ubt•e a necesliidadú 

· dal\ .lóedldu qull hei iudioll.do que, se elias não 
Corem oouvertllills em leis na aotua[ s essão, t~mo 
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SESSÃO EM. 2 ·DE JUNHO ·DE 184.8. t7t 
que 11, paz publica possa muitô·perlgar (apoiados) : 
queria eu pois que a illu~tre comtilillsão a · quem · 
foi a . proposta recnettid1l quanto ~:~utos nJflicta 
sobre ella, t~ndo em vistas a~ observaçõe~ qu~ 

· tenho leito para habilitar n caulara a occupar-se 
de tão irnportaute _ objecto~ sobre o qual o paiz 
tem fixado suas vista::. · 

A respeito dá out.ras leis, como a .da rMorma 
· eleitoral, eu devo dizer que pàrece-me qae. no 
sanado se tratará. dellas ~ ainda hoje eu fallei a . 
este respeito, e· a co in missão respectiva prometteu 
apresentar a ' sua ' opinião com ortJvidade sobre 
semelhtlnte reforil'la. · . · 

Alli se tem tratado até o presente do orçamento; 
porém cuido que elle nâtl se1·á. afinal sdoptado ; 
porque sustento e já enunciei no senado a con
vicção em . qu11 estou · de que não deve passar, e . 
o . propo;;Ho de propOr a r êjeiçf\o de uma lei tão · 
defeituosa e discordante éom a situação do pàiz 
e de suas finanças, como essa que slUso discute, 
fixando a . receita e a despeza pára o anno finan
ceiro futuro~ fundQda sobre factos do anno n,ue 

. · sa e que ese:~e rçameo u 01 
diMcutido e decretado no anno p.,ssado nesta 
catnara; as ciraumstaucias são hoje muito diver
sas ; a cama.ra que o confecc~onou e diversa, o ' 
gabinete é diverso, Parecll portanto ír~eonveni~nte 
votar·se hoje um orçamento que tem .26 mtl e 
tantos conLos 4e . réis de despeza1 quando a renda 
é tiiQ inconsistente e ameaça diminuição con'Ji- · 
deravel. · Não . sêrà. melhor que tratemos desde 
iA dtl um · novo orçaUlerito1 no qual. se attendão 

. a todas as «:.>naid~rnções indicadas 'I . Não póde 
haver ni~to . mlil. algu!ll• porque nós _ttlmos ·um 

. e que Q lmico m&io de ter domínio e propriedade 
s.obre terrag put-llcas é a -compra. · S1\ o governo 
tiver a fortuna de obtllr que as cllmllras coopprem 
pftra a r11formu judiciaria. para a refortúa Pl ~ltoral, 
p~ra n lei du incompatibilidades .é para a r efllrma 
de guarda nacional, então·, q'tiaest~uer que Bt>jão · 
a~ circumstancias, teuho esperan~a de di\ixar 
Uni\\ patria a meus filhos ; mas sfl pór desgraça as 
cumnras nada fizerem, eu procuurei conyenCêl,as 
da necessidade que ha de tratar séria e prornJ)ta-· 
mente . de ti\o ,gl'aVP.S assumptos: . porém RA depois. 
de meus esft>rços fór desvanecida a minha. espe- · 
rança, nào me·teHta outro .. recurso senão r etirát·Uie •. 

O gabinete não pôde ter a louca pret eoçiio 
de exigir o apoio . da cam~rá inteira. nem mesmo 
.de parte detla ; o gabinete cont.e~ta-:>e com esperar · 
o apoio da seus amigos pflliticos, · e 11 des ejar 
niesmo que seus adversarios , se nlguhs hou Vt3rem1 
esperem pelos seus actos, porque tem esperal'!ça 
·de co-•qulstar por elles o apoto de seus propr1os 

. adversarios • . Se .a.caso ~lle tiver esta fortuna, 
d - -
dialmente com o paíz · e st!US. representantes, · se · 
e$ta legislatura. puder consolidar as nossas insti
tuições. (Apoiados .) Do que eu estou lnli~e.mente 
convencido, e ·creio QUd o estão igualmente todos 
os ·homens · sensatos · do . Brazil, é que o · uniéo 

· penhor da nossa . salvação é a consolidação da 
monarchia representativa (muitos ~poiados}: uma 

· dissidencia sobre . a fôrma de g<.~verno, julgo que · 
seria a Olt\iOr das infelicidades (apoiados) ; . à estou 
persuadido de que esta é a opinião da aamara . 

. (Muitos apoiados.} Se esta persuasão pude~se ser 
· destruida. nada mais nie reli ta v a SQnio de tora r 

. t ' . . 

Dll sessão pasgada. e . que póde ir tJ~rvindo até 
. qU:~> hüja nova lei, Insto pela necess\d!lde . de 
no:vo l)rg~meui.O . para que a nova oamara eonsl: . 
d"'re ·o estado do paiz • . attondendo a certos ramos 
que na actualidade exigem mais larga dotação 
p1\ta e?itar futuros males. . · 

a sur e o meu patz com Bmoçlfo : st)me ao e 
ao selvagem que, exh11usto de ·forças para lutar 
com a torrente -.que o arrebata, lt~tga .o remo e 
. Cl;'.uza os ·. braços, tlsperando o momento ern que 
stt precipitarA no 1\bysmo, eti elevih'el meus olhos 
plirn o céo, e resignado. softrerel os malee que 

Ousaria pois pedtr que aa illustr.es commissõe.s 
trabalhassem quonto tosse po11slvel; pora qüe 
s~ pudes>~e ter um orçameu\o que honrassn esta 
casa, que n~ais ou menos se . approximassé oin 

. seus efl't!ltos .ao brçamento de 1880: nessa época 
a eatn~ra era nova, aabnn um pedido do g - · 
de 18 mil conto11, reconhecdu que se tlnha de11•. 
pend\do nos ·· tres . uitlmus annos virtLe e dous 
mil contos de · réis ; e · reduzio o .o·roameoto a 
12 mil cottto • o ·· · · · · 
pa r ot CO da CI\W&ra. pois que veriflilOU•S(l . que 
tb.en\o·se todos o~ ser'tiçoe com menos de 12 mil 
contos. Eu queria que eata · oamara qus acuba 

· de Ber eleitB, compenetrando-se do estado do. 
patz. flZltsae um orça~t~nto no qual se procu

.. rasse reduzir nas despeza<l tudo quànto f?sse 
~osslvel economisar sem detrimento do eervtço. 
Esausado· me · arece e11 trar em de tal es · o· r 1a 

eceru ac mente as razão por que na ar.tunl1· 
dada cert11s verbas de desp E>zas cumpre que sejâo 
mals do~ados. (ApoiQdOs . ) . . . 

No seHndo pretende-se tratar da lei elelt.oral, 
lJretende·sa tratar i.tualmente da reforma d1~ 
conselho de estado : . à ootninlssão . t·espectiva 
recebeu addlção de um membro, hoje. nomeado 

· pãrl\ tratar da. reforma da lei da guarda nRCional 
~eba~xo do principio que indiquei sobre a reforma 
JUdicJarla, Isto · é, decretação de bnaes que serão 

• pelo go_verno desenvolvidas ern regulamentos para 
var•se se ê poss\vel passai' nã aolua\ sest~ão. · 

e p a a o m-
llliss1ilo espeoial . encarregada dli qu&sttlo do terras 
pub lcas e oolontsação, no intuito de prepara r os 
trubalbos preliinlnares l>i\ra a adopcão de algumn 
medlda a. l:lAte respeito • . Se tivessémos uma .lei 

(
de ta~ras. : maior seria a emigração para o hnperlo. 
ApotQdos .) Dulls medidas tlUo passem este anno 
podao\ cooperar muito para a ern igra.oiio e riqueza 
publloa, e liÜ.O dllcl.Ql'~t abol\d_~ O airelto de pOSse, 

uão pude ovitar. . . . . . 
Poréc1 et1 ainda oão desespero qu& esta oamara 

t~ nba a gloria. de confecc:lonat · esta leg\8\açiio, 
quo julgo · lndlspensavel · para consolhtaoiln daa 
h1stltuições: no ruturó serA ella apontada como 
a slllvadot·,a das instltulcõ_es. _ dos monarobloos· 

' . 
j~sto dc1s t1tulos as booqãos datt Rerações vln· 

. douras. (Mt~itos apoie~àos; sensaç4o. ) .... . . 
o s'r. oar...,alho l\S:orelra nada tem· 

u zer so re o a arnen !J proposto pelo Sr. 'erru, 
p\lrque crê que a ot\tnara eat~ disposta a ap· 
provlll-o. · · · . · . · 
. Jà que . me levantei1 diz o andor, e tive a tor- · 
t~na . do ou vir o nobre presidente do oonselllo; 
jl\ que tive a satlsfaQãO de ver que o nob!e · 
prosiilenta .do ~Jonselho do gabinete !le31tle Mato · 
ê o mMmo velho patriota ao gabinete de ~ de 

ato 1 J q le • x . sse que con a pa a evar 
a pffuito lod~tá l\9 rnadidas que tem projeotado que 
j\\ sustentoU, e de que. 1ião desiste, com o apoio 
dtl seus amigos poUticós ·e hómens atl'elooados és . 
idéas ~tenerosaa e patrioticas que aaabl\. de eu un· · 
olar, eu Vlljlf-me na necessidade de. eno~rar ,oertoEI 

. factos oaplllles que devem 'oaracterulat· o pres~~te 
gl\bineta para saber em que classe · de auxthar 
me bel de oollocar : ou de seus alliados poli tioos, 
ou de s~us afft~looadoá. · · · 

Sr. tltesidente1 o. prÚneiro facto sobre que dese• 
l~va ouvir o nobre presldenLe do conselho é o 
segu e: s J 
do aonselho da ministros, . ou quaes são as. bases 
deste regulamento, porqu~ S: E~ . . foi o prtme,lro 
que teve \d«h d<1 uma tllltnatll\1\Qiio descon}leo1da 
entre t1ós. S. Ex . hilo pódo delxar de ~os informar 
pelo n)ollos quaes alio HS bases fundamentaes dellse. 
regulau\'lnto1 qual é a iufluencla que aada um doa 
ministros deve tttt em conRequenola desta regula· 
mento uo. gastão doa nesou\oe pub\\ooa, qua\ e a 
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honrado Sr. P.aula Souza me tem sempre inspirado. 
Eu vejo neste gabinete dltrerentes membros hete-
roge~eos... . 
.. O Sa. PREsiDENTE observa ao orador que estâ 
fóra da ordem, porque sómente nas dlscust>ÕEis 

· du voto de graças, das forças dtl mar e ter'ra e 
do orçamento é que :se peidem lazer iriterpell~ções, 

·e que afóra estes casps devem as interpellP.ções 
ser reduzidas a escripto. · · 

O SR. 0Aav.a.I.H'o MOREIR&:-Então não estou na 
Müm? · 

O s'a. PREsiDENTE: -Assento que niio. 
O Sa. dAav.u.ao Mon&IR~\:-Pois bam; sento-me 

.e rese~vo•me para occasião opportuna . 
.. o Sr •. Paul';' Souz.a pJ•en t1nte o conse

lhf'): _":""T~mos certaml!o~e muitas questÕ•!S a trabr, 
e entlo os hortrado:> mE!mbros poderéõ iilterptlllar~ 
me, ·e eu terei" a honra de lhes. res onder s_obre 
. u_ o . quan o en en o como •n 1v1 uo, a como 

. D,lambro do. gabinete,, em n'?me do ~odo o gábin.ete; 
m.as de:~de Já .o que posso d1;er é qu~ nós eotràtnos 

.,para .o .. mi uisL~rio aot~7hqntem, 81 de· Maio, e não 
61;4\ possível ~aver tem_ ru> para já se ter um regu· 

,lnQlento dQ .. conselho. Em outro tempo, q:aando 
. ,estive no niini8ter1o, ~ratc.u . se dlstó1 orgamsou·se . 
.Jne~mo o re«ulamento do .conselho. mas não me. 
. Ç9n~tta que se .. ten.~a publlcàdo ; ·Ignoro o estado 
. delle : niio set : mas posso asseverar é oainara 
.. qpe olle ae_ ha d11 ft,ltllr ,e publicar: agora, como 
,ae_i'á el~e, q~ne~ ~s .idéas que coaterã, devo ditar 

''.essa obr:!h . há do 'ser . do couMelho de ministros. · 
O que, pos~o dizer é que ~ate regulamento se bl:l 
,de .form\!lar .. segundo a.s, tradições e estylos das 

I 

· França, Ingl!l~e~r~ ·e mala quttaa. Se~ que Jê não 
existe nada esorlpto a tal respeito, e que regem 
·ac tr~dlçõéa e da uaos. Tl!ndo estudado multo 
lnludlâmente eata materla, apenRs me lembro de 
que ·ha um decreto em Franoa que _eõ de pasARgem 
PI:esuppi5e a . exlatenola de um regulamento do 
co.nselbb de ministros, porém nada determina; 
tn_aa nós hl\vellios de estabelecer um regulamento 
l!m que .sejão consignadas aa regras ~ue ·prati• 
ca~,eote ae obaervão na Fr!lnoa e na lnglaterra. 
.. .. ó ~~· -.:, ~'6.1~.~: ~~r. ,·pre~tdênte. · pà~t a pala
.~ra, IJiJ~ . ~an~o para fl'llllX: ,spbre o ,adl~m~nto, ,como . ~~r• ~allJbedm . {ªz.eri alguma~ . ol,lservaçõe& ao Sr. 
preel~erh~ · o conee ho de ministros. 
· V, E:a:. declarou. que ea não podlão tazer estas 
observações, e cbamo11 o Sr. deputatfo por Sergipe · 
A ordeaul . . 

Sr. •presidente, i\ noticia que posso ter da ma· 
nelra ·· o r que ·ee ·ptatica ~a cama r a qúando um 

p~n:ante .. e~ a fi!Al~ra!\d.o, ~ . ,sua polltt<~a, .é que é 
liolto,p..oi!, dep.uta~qa,o otfareoer ·ao gabinete suas 
ob~t!lrjV~09:~~' , (opQf~4ps),, ,o, ttl~f\PlO declarar nessa 

.QQ~as1ão ,qual o ç_oal!, q~~ ,Pr.~s~ilo ou, negilo 110 
~esDJo . gablnet,..,.,V .. Ex. po~ém cpnyldJkllos a que 
,ppro:veltemoa. p~ra ..las~ •.. oqtra .disuulil!ilo; mas 
•Rerdó,e .V •... E~. ,a ,Qtl&ef:v~o~o qu.e ~ou. fazer .• V. 
Ex .. entfln.~e,u qq~ O~ Ql~Y, l.lobr,e collft~& de Sergi~e 
.. qué~L~ .~IFisi.I;,.L lnt~r~~~ .\~Q~~s ,a~. 8'àtihi~te Jl\o~u.l\ ; 
eu,p.ao ~e. ,,PR4t~.o ,co.J;l ~l'»"J?~ .. cow !!ata pp&n.l~o . e 
,V. E~, 'r ti oft'~r~oo á_, ,~,ll~}O,n{lld~r~.çãl?\1 uma . ~P.\Il.a 
observa..,ilo, e e que as lnterpetla..,õas verlllto 

· sob r& facto:-~ e factos que pódem inlluir de quslquer 
maneira sobre a ordtlm ,publica, ttmti> P.m relação 
ll•l iuttlrior, corno ao exterior, e o meu c"llega o · 
que fez fuidirigir ao 8.r. presidente do co~n!1elho · 
algumas obKtJrv:u;ões para . o ex~itar a expl•car · 

. . . .. 

Sr. miaistr.,, mas tenhl) · necesshláde. e declaràr 
á camt~ra qual a rni11ha posição nesta casa de 
bt)je em diante. Por isso peço a V. Ex. que me 
dê licença para fazer esta declaraçS.o. Não quero 
pedir explicações. . . . . 

O Sa. PaEslDENTE:-A mesma dllliberação que 
tomei qtiauto ao Sr. deputado pol' Sergipe é a 
4ue toml) quauto ao Sr. deputado da Parahyba. 
O rer}UEii:·imento diz que as interpellações serão 
feitas elJl tres casos especiaes, e fora deste~>. ct1sos 
serão apresAnta.clat> por esoripto~ Não falta ocoa~iào 

Entr&A em discussão a res•)luçiio que concede 
terras dt!volutntJ a algumas villas da proviacia de 
Sauta Olltharina. 

. . 
« S~:~ja .o projecto adiadc> para ser · tomado em 

con~idera_çl\o. quando se tratnr da lei dt> cotóoi.Jação 
e da venda das terNll deV·lluta\i. >> · 

Tomão par~e ni\ discussão os Srs. Livramento, 
Souza ~ranoa e Coelho Bt~stos . · 
. A.discussio ftca . eucerrada . por _não bav_er casa 
para se . votar. ·· . · · 

O Sa. Pa:ssiDEN'l'S: dâ ·para o'rdem do· dia a leitura 
da projtictos· e indicações, resotuçdo .. iobre .oa 
e'JtP.tutoa da eac1.1la de mel'Uolna, dita maudando 
coa tiouar o ordon~do ao bllobarel Lu i&;. Paulino 

·· .. -------
Sesslo em 8 clé .Junho 

PRE8lDENOIA DO SR. _ MON1~ l3ARBETO, 1° ii&ORET.UUO 

Sur.wAR~O· ~ Expedi,ente. - Leitura de jH•oject,os 
e. &nd1~:aç"os.-El~uçllo da mesa. -Resposta .de 
Sua. M<;~gestade ao voto de g1·aças. -Estatutos 
da escola de medicina. - O art. 61 do conati-
tuiÇI2o. · 

A's 10 horas e 40 minutos da. manhã ahre·se 
a ·sessilo, lê-se e approva·Se a acta . da antece
dente. 

, . . . . . EXPEt)I~NTS: . . . . ·. . . 
, . Rt~mette-se ã commissl\o da podares o 'diploma 
do, Sr. Jt:lsé Fel~clano, Pinto Ooelht~ d.s Ounba, 

. em~tte,~sa á oommi~são de panS,Õil8 e ordenadOS 
o rAquerimento do oidadào bràZtlelro Henrique · 
Velloso do 'Oliveira, 'pedindo os seus verioimentos 
,pot , inteirO des<te a data BLÍI que deUtls 'fõr'a iojUs· 
mente privado. . 

Nito h'a mais expédiente. 

L~ITURA DE . PHdJ'Kd'l'oS' E: INDlOAQÕi~ 

. O Sr.l"•hirt~-c Ma.oilU.do estaÚdb c'J\l'v~lii/idCJ 
:~~ 'l}.ua ' as , o\reum~tandi!As . a.ot~aas _ ~'ii<?. '':':~ . 'rH~ls 
prbprlas para' serem a\)ro'Veltillé's l k)elos póli~~es 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 14 58- PÃjgina 2 de 4 

SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1848 113 
do liStado afim. d~ melhorar.em !1 triste condição I 
elo r.ida<ilil1 hrazrle1rn, qur.·atiJ ho~Je so vê Psmagado· 
dHhuiltl.l do peso de utua concurr• ·nt\ia a.bsoluta, tlo 
uwa ig..taldude com o lliuudu todo,. vai ma;adar 
á 111esa urn projecto, que pollto não t11nha o liP.t!· 

· 1 nto de 'ui ar ue ossa. satisfazer âs 
uecessidudes do paiz naquellt-l · re~peito, comtu o 
servir~ de illcentivo aos pod(lres do estado. para 
que, cnnsultando as ne?essidat.las publicas, as 

rou v a da melhor remedto. · 
E' j•\ ga o o JBC '> e e 1 era.çao o segu1 e 

proj,·cto do Sr. Nunes Machado: 
cc A assatnbléa g~>rallegh;lativa resolve: 

. « Artigo uniciJ. E' privativo do cidadão brazi
leiro o commercio . a ret11lho. Q governo marcará 
um prazo razoav.el1 depois do qual ni\11 puderáõ 
continuar as ca,..aa e,;traugeirns que vendam a 
retalhil áCtualmenta existentes . . 

<( Fici\o revogadas 11s disptJsições em contrario. 
<f Paço da éamora, 3 de J.unho de 18!8. -

Nunes Macl1ado. -Lopes Netto. -Arruda Ca.mara, 
....,Fada. ~Vilella Tavares.-M. Sarmento. » 

o Sr• Fra:nQa Lelte tl88JBII o que SA peça 
ao g'•verno a informação exigida pela · camara em" 
184::3 11obre o teltuerimento dos ofl:iciaes de milícia 
thados da 1• linha com as condições · exigidas 
na re er a requtlllQRI>, num a nes e . en 1 
requerimeuto 8 meiJa, que, lido, é ,approv!\do sem 
debate. 

o r ê · iltecer 
da comrnissãa de pOLieres, que leflalisa o diploma 
elo S1', }4,~líciano Pinto Coelho da Ounha, doputado 
pt1l1\ provincia de Minas Geraes.. _ . 

O parecer é. appro-vado sem d1scussao. i:l.o .Sr. 
presidente declara deputa~o pel? provmc1a. de 
Mina& Geraes o Sr. Ft~liulano Pmto Coelho lia 
011nha. · .. .. . . . 
o · sa. PBESID&NTE nomêa o Sr. Silva Ferraz · 

para preencher a · falta do Sr. Sot1za Frauoo na 
primeira commiilsiio de orçt\mellto. · . . 

O Sa. FuR'l'ADÓ pede · a palavra para runda-

ussim: . 
<i Requeiro que st! peoa ao governo as seguintes 

lntormações : · 
« 1. o A cópia dos offiolos do presidente dl\ 

provinola do Ma~anhão, dando conta dos •lcon
tecllnen.tos havidos na capital daquella provinoia. 
nos dias 22 e 28 de Abril por occasião das 
eleições que déra lugar à intervenção da força .· 
armada, e tambem das vlolenoias coll\mettidas etn 
Oexias no dia 23 do dito mez. · 
. (( 2.o Que. se porglinte ao governo quaes as 

prov\denr.las tomadas pelo presidente contra os · 
autores dessas violenclas .. 

« S~tla .das sessões, S de Junho de 1848.-
lí'urlado. » . . . · . . 

Julga·se objeoto de deliberação e val a imprimir 
o seguinte projecto : · 

« A assembléa geral legislativa resolve : . 
u ~rtigo unlco, São concedid~s á trltiBOdlldo do 

capital da provinoll\ dus · Alagóas, para auxilio 
do . eciificlo da lgrt~ja matriz, • cujos alicerces se 
aohtlo assentados, quatro lotertas, as quaes 11erão 
extrahhlus uma nnoualmente nesta oõrte, . e J'e · . 

· gul~tda~ pelo plano · das ooucedldaa em b11ne• 
ftoio da aanta oaaa da mlaericordia da tne~ma 
CÓI'ltl. . . 

11 Paço da ca•nnra doe deputados, S de Junho de . 
18!8.- Jose Ttwar-e.~ Bastos:-- Alfonso de Albu
~ut~rquo e ... '11 ollo. ~ . G11mas . Ri Miro.- M ath6us 
Vasatto dt1 Ltrattjo L1tna Arnaud .. - J. c. dt1 S. 
Titàra .- !Oarvalho Moreira. li 

úontinúá li discussão do projecto n. 4 deste anno 
em QUA autorisa o govllrn!l a da.r estat1üos á e11col~ 
di! m~"dit:ina do Rio da Jàneiro, cotn u. emenda do 
Sr. F•lrrnz. .. . .·· 

o ~r. Ohrhttano Ot"tr,nl tinha pedi•io a. 

t(nn de dar não te~ii.r• todo o v~lor por não es
tal·~m prese~tes as palaVl'gs daquelle nobre depu, 
todo: Lodav1a, a~tendnndo .á importancia crescunte 
desto_ d~b~te depois que appkreceu . na. c~sa a 
relaçao .mttma em que ~stá esta questão com o 
.art. 61 da constituição, não desiste da palavra, e 
procurar!\ fazer algumas observações. · 
· . Acba que . o projeclo nada. Ci•ntâm qué não a~
tlvesse con!ltgnado na~ emondas do senado rejei
tadas 011. casa, a .para o provar coufronta o projecto 
com as emendas daquella canuua, e diz que a 
camar · - · 
d!J.t.~~r. o cll~inho que tinha · encetado, nào póde 
desistir ti~ questão <lq art. · 6l.para fazer passar 
esta . meJ1da que nao á senao párte daquélla. 

ue o seuado ro óz e ue • 
J6ltou. . 
. A camnra reconheceu vantajoso o seu projecto, 
o~cioli ào sen.ado sobre este . metJmo prujecto 
d1zeodo q\le o reconhecia vant.a'oso e ue · na 
op1n Bll a camara ev1a ao re e e ter lug~r a 
reunião das. duas camaras; mas não se tendo 
o sena!lo prest•tdo a reunião à respeito de outra 
questão, aguardava a camara o cumprimento. do 
art. 61 para tratar então dest.e projecto : e se 
o. camara já assim se ~xprin1io , como póde 
desistir da t!Ucuçiio do art. 61 · da conetftui-
çiio ?. . ... . . . . 
. Além de . ser iodeeoi.-oso que .se approve t& r e· 
solução, entende que é inutU, e que os nobres 
deputados não obtêm o fim que .tem em vista, 
porque tendo o. seuadl) julgado nec_essarlo esta-

, 
re,joluçilo para o senado, voltarà com emend ae 
aoalogas és que vierão. ··· 

Não entra na questão da . necessidade que ha . 
a a ll e e 

medl:llna, reconhece a necessidade e C!>Dvenienoia 
de que isto se façs., mas acha que com esta 
)'esoluoiiu nada se obterâ, a que ·a constituioiio 
não ()à ouLro meio de se che$lar a um aocordo 
senão ext!cutando-ee o nrt. 61. Ooovãm não ladear 
a questiio, convém . enoaral-a de rosto. Nos prt. 
meiros annos do sy~tema representativo foi 
longl'ment~ discutida esta. questão, o senado por 
fim cedeu a ex.ecutoti-ae o art. 61 da oonstltulç•ío. 
Agora ravive-se esta questão, diz-lie que a palavrà 
-requerer- do art. 61 deixa ao senado o. direito 
de defllrlr colllo batn lhe approuver a es~e reque
rimento . o orador mostra que a palavra-reque
rer- á emprégada muitas vez~s · no sentido de 
-exigir- que nas ccntestàçõe~ que ha perante 
o poder judiciario, a parte t•egu11r ser admittida 
a tntel'pór tal ou tal recurso, ·mas o juiz a quem 
ella se dirige não lhe· pó de negar hto •. porolue 
requer a axacuçiio da lei; que· u mesma consti
tui ao o ar 65 serve-se tambom da alavra 
-requerer- no sentido do -elligir- quando lz 
...-.para ser st~nador requer-se, otc., eto. A palavra 
requerer aqul não quer dizer senão -exigir~ , 

· aslihn tátnoem no art. 61 . a palavra requerer é 
exigir. O orador àcha que a questão torna-se 
ti\o simples quo até lhe <lausa sorpreza que se 
contesta a intelligencla que a oatnara tem dado . 
ao nrtll'.(o. Se o recurso dó fJ.I't. 61 uiio fosse 
ba~tauta effieo~z · em todos os casos, .se à constl
tuiQflo adUtitisse OiiSOS em qUe, reooiaheoldu a 
vnnta"lllll 8 necessidade de um projaoto, aquoll~ 
recurso fosse lnetlloaz, eat!\ claro que >a o· nstl 
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tuiçiio provllria de remedio este caso, e iudicària 
o caininho a seguir, aliás segue-se o absurdo de 
Sff reconiJecer a llP.ees~;idude tlfl uma 1ei, e niio 
haver rnaio de chegarem os. dnus ramos do poder 
legi<'~lativo u. um acco.rdo . QuRndo a~ emtmdas 

de um projecto, embora se trataRse de uma . lei 
vital parà o paiz, se cruzas~o o~ bràços ••.. 

O SR. M&IRELLES :-A.bda ha outro remedio. 
O Sa. · CHutST!A.No Ü'I''I'ONI :....... Qual é ? 
O SR. 1.\tEIRI!:Lt.ES ~- A reforma do senado. 
O Sa. CuRJSTJANO Ol''I'ONJ :--Eu não queria tocar 

nessa questão: julgo mais prudente doaxal·a por 
ora, porqut1 nào duvicio . que o senado su pt'este 
á P.Xé~ução do art. 61. 

Urnas cous(u; fazem suscitar a lemhrattça de . ' . -
alRuns .Srs. eputados não iulf(úem muito con
nexas, ID'\11 que me parece prestar argullie!Uo na 
quilstào da re.solu~ão de que se trRta. · · 

N 

nador pela minhl\ provincia.occupou·se, e occupou·$8 
. com muita uttenÇào1 das occurrencias aqui havidas. 

EUA suet.autava no llenado que a camara dós 
dA tttados ret~ndia coa ir a coróa a nomeár t~tl 
ou-,ta m oisterto, e que por sso era necessaTia 
a dissolução da. camara ; que o paiz não se sal· 
val'ia sem que GStll cslliara fossa dissolvida ; que 
era uma camara que niio comp1ebendia a sua 
missão; Queria talvez esse nobre son11dor dar a 
erHendet qu9 a eamara pretendia assumir uma 
verdadeira dlctadura, ret~tringlndo as nttribuições 
da corôa, e impoódo·lhe um gabinete composto 
de certO!! t1.omes • .. Ests questão 8 muito Cl)lltleJCa • 
com a· quastilo ptasente, porque. vem muito a 
propoaito saber tle a earnara Jos dt'putados, 
quando tivesse t1ma maiorlti f.,ecio,a, podia ·con· 

mentt~ qua ulo P'lnln •. {Apoiat.los .) ' . - . 
~u vou most?ar a tlltft~rt>noa que a e..:te re~peitt> 

. sa. llllta entre a oonduota da oamara dos deputados 

A consli &uJolio, quando· trata da dlss.1li.iç4o da 
camara do11 depu,ttdnf1 diz t~implesm11ntti : « O 
PO•l8!". tnod,ra(iOI" pddtJ diSiolv!ll a quandO assim 
o exegu· o salvaçcto do 6staào u .; pu r conee(íU"n~ia 
eupi•Õe que a camurl\ dos deputadO!'\ se comporta . 
d~ uuu\etra. Llll, que ponha et11 perigo a sa\vaçii.o 
do e~tado, e. é ne1h1e cas•l . que a constituição 
~utor!sa 11 . dts.iuluçdo. Entretanto é uorreote a 
doubma qus ~u adapto, qut1 aml)lia es~a attri· 
buiçiio do 110der rniJderatior, porqn-3 gerlllmsnte 
se têm admlttidtl ontre nós. 111El o poder moderador 
deve e l>Õ,Je coustituir·~:~e juiz nos casos de col\· 
ttlstaQiio ontre a c!l_mara e o gabinet~;~, e que, se 
enteude~ que a razao eatá da pli.rte dó gabinllt&, 
pó ti~ dtssolver a catl\at·a uos deputados... · 

O Sa. 0.\.lWA.LHO Mo1umu. :-Quando stl tratar 
dâ áàlvaçào do estado. 

O Sa. CHaiRTIANO ÜTTONI :-0 poder mod11rador 
está no seu dlt~itó dissolvt~lldll tl el\mara. na byt'o. 
theso 11 fi tu · ' · · • · 
sido 1\ miltilla, e já pr11ticada algumas "ezes que 
a eam.ara pód~ ser dissolvida toda~:~ as vezl3s que 
o gabmete . . uao tem o apolo da camara. PtU"a rnim 
e&La doutrl~a é co~forme com as rPgras du syst~rna 
represeutHtivo, nao . l'ne opponho a ella : se se 
qutttJr entArlder ü. recurso dado pala couatitutçi\o 
contra a oanu1ra dos deputados de um modo um 
potwo .. trwis amplo do qu~ patt~cem inlH<JI\i' llll 
palu.vras~sl\lV•\!J lÍ.O do est~do-, J\à() serei eu quo 
me oppouha. Acho que oo11Vém multu que oxl11t.a 
este l'ecurao, áindl\ I)Ue t>St<~u oouvancillu do que 
a eonstltuloão uo paragrapho relativo à disso· 

lução não quiz e~tabelÀcer esta doÜtrina ampla, 
porque se rllferio ã salvação dl) estado; e. evidente 
é que ilérn B!ll todus OR cllsos em que um gabinete 
niio tem o apoio da cumara p~riga a salvação do 
estado, e por con~aqnem:iu. '' a!tigo d1\ cn~stituiçào 

contra o . senado (muitos apoiados) ; porque se a 
camara dos ileputados póde abusar, ninguem dirá 
quA o senado tambem não possa abusar.(Muítos 
apoiados.) · · 

· O Sa. TAQUES (com ironia):-0 recurso é. acabar 
com o senado • 
. O Ss. CHRI~TJANO 0TTONI:--Pelo que vejo estou 
defumlt'ndo o stlnado contra os nobres deputados I 
O .qu., uigo é para acabar com o senado? Entendo 
qu•l para deft~rader o seuado é preciso chamal·o á 
leal execução do art. 61 (Apoiados.) 

O Sa. APRIGIO :-úhamal·o a . bo\os. 

. UM SR. D.&PU.'l'ADo :-Quaes bolosl E' phrase 
da escola. · 

TTONI :-Tenho a for una, 
meus senbore!J, de não ter preferido nesta casa 
uma .só proposição qlie oão provenha de intimas 
convicções ; por isso os apartes não me desviaráõ 
o meu propost o . 

. O senado é vihlicio pela constituição 1 e se 
nesta camarà pode apparecar uma maioria fac. 
dosa,. se pôde âpparect:r aqui uma maioria que 
11spire ·1;' dicta~ura, ~má maiorl~ qne n~o- seja 
a · genuma, é rmpo;.stvel que h8JI\ Js.to no se· 
nado? Parece·nle .que os senhüraa . que têm as
sento no senado rorão · elt!itos da metima ma· 
nt!ira . que nós, forão feitos como nós .fomos teitotJ, 

. da. mesma massa : e se . aqui podem apparecer 
maiorias nàó genuinas, la, por causli. da vitall· 
ci!ldade. \)OJ.erá ntto apparecér urna unanimid.ada 

em semelhante bypotbese. Ninguem me 'contaata:r• 
estll prop;isição. ·. . 

Ora, m.io vejo na constituição reouraos contra 
abusos, que é poasivel que .appareção 110 seoado1 
sendo . dous-3xecuçãu do art. IH-e modl6tt\QliO; 
Nforma 11\nt.& e gradual do pfls~oal do. senado, 
~n1 f~ nua. da \M&rna oonlitltUiçiio. Se furem 
mut11tsadns est"ls doue recllrilOS, lj Hénado1 quando 
lha "prou ver, pôde al!lsumir a dictadura; ( Mtdeos 
apoirtdos.) 

·. NM digo que húja illténçiio de anuullar estas 
. dou11 recursos, mas temo, e temo porque dPsejo 
dt~ftlnder o senat.i•), desejo que a ooustltuiçào 
seja executada fi~lmenté, qU•l vingue o syiltema 
d~~:~ ~Ua11 c:lmuras, e que , prosper11, e não ~tppare· 
çno tdéat~ como a que ·aveutou ha pouco o nobre 
deputado. · · 

. O Sa. Mntal'!lLI.i!:s :-Estava brh1cando. (Risa· 
das.) . . 

• 1 o T'I'ONI:- ara conservar o 
syslema das duas cam!lras cúmo está ila constitui· 
çiio, e p1u'a que não nos vejamos na necessidade de 
reformar a coustituição, precisamos fielmente 
ex:e.cutal·a. (Apoiados.) . 

O Sn. Jl11lm' b& ASliUt :-0 senado seja o que 
a cunJtituição quor que seja. · . . 
· O SR. OunisTlANO O'tTo~r:-Ntio entrarei Íu~ dls· 
cus!iil.ô dos PBtlütttosllus escolatt de rulldiolnll, para 
ó q~" alià\1 ndo me julg•l multo habilitado. Jâ notel 
a ihft\lretlça eutre a .conuuctll da uaruara dos depu· 
tados e do senado. A c amara dos detJutf.ldos tendo 
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contra si o recurso da dissolução, e sendo reno
vada de quatro em quatro fl';lnos, tem adm~_t· 
tidll sem reclamar que a dl)utnna da ~tss~luçao 
seja ampliada, e já se amphou tanto 9ue ate UJ?a 
dissolução prévia houve (a-poiados), tsto é, dis
solveu-se a camara antes d" ella estar constituída. 
Eu já disse que não reclamo, nem concorrei para 
reclamar contra esta mais ampla inlelligencia da 
disposição constitucional ; tenha o poder mode
rador este direito amplo . Se se .tratasse ~e 
discutir fllguma reforma a ~ste respe1to, eu tenc~ 
a minha opinião ; mas esta reforma não me parece 
indispensavel. 

O senado não pôde !ler dissolvido ... A conducta 
do senado em alguma occasião foi que fez que 
um illustre senador, já fallecido, cujas palavras 
hoje pertencem á hístoria, e que eu posso invocar 
sem tem er ·que sejão suspBitas , chegasse a dtzel' 
que era necessaric; po<!er dissolver o senado. 
Foi o marquez de Paranaguà. 

Eu derendo o senado contra este dito do mar
guez de Paranaguá ; não julgo necess~rio di~so l
vel-o ; julgo antes que é preci~o sustent••l-o como 
está decretado na constituição ; mas entendo que 
a primeira necessidade é executar-Ae a constituição, 
e que da falta da execução da eonRtituíçfio é 
que podem nascer necessidades, que hoje creio 
que não existem ainda, ou julgo ao m~nos não 
conveniente discutirem-se; n.as tudo isto debaixo 
da condição de ~e executar o artigo da con~ti
tuição. 

Outro recurso · é a rerorma lenta do pessoal do 
sonad,,. Não quero discutir a decisão do sanado, 
nem combatel·a; mas as circumstancias que tê rn 
oi:corrido, e air.1da uma ultima dectsãc> do senado 
tomada quasi sem deba~e, faz receiar que uma 
fracção d" ·senado tambem queira annullar este 
segundo recurso. 

UM Sa. DEPUTA-DO :-A segunda votação do 
sena,~o cc.n.firmou amplamente a primeira. 

O Sa. ÜHRISTIA.Nn 0TTONI: -Não entro agora 
nesta questão Não sei s e eu estivesse oo Renado 
se votaria pelo requerimento do Sr. Paula ·s ouza: 
a que,tào então era inteiramente diversa, e 
aquelles m~smos que votarão pelo parecer sAparado, 
muitos delles votarão contra o r equerimenlo do 
Sr. p ,1ula s ,mza. Era uma quest:'io de regimento 
que não tinha nada com a questão principal. 

O SR. PRESIDENTE adverte ao Sr. deputado que 
são buras de se proMder á eltição da mesa. 

O SR. ÜHRISTIANO OTTONI:- Ainda tinha alguns 
ap<Hlti!Ul ellt·J ~; ;o o as conw elllls perdê! àu de i nte
ressA pel., int.:,rvallo deconidiJ, e q uant•! ao art. 61, 
que fo1 ba~\antemeote explicito, te rminará aqui o 
seu dis<atrso. 

Annuncian<lo- se l'lSt~r na sala o Sr .. José F elí
ciano Pinto Codho da Cunha , é introduzido na 
sala C•Jm as fcrmalídades do costume , presta 
juramento e toma assentv na camara. 

Procede-se á eleição da mesa, e são eleitos: 

Para presidonte o Sr. Chichorro da 
Gama por . . . . . . . . • . 
obtendo os Srs. Tostn 22, Muniz Bar
reto 4, Rodr.gues dos Santos l e Custa 
Pinto 1. 

Vicll·presidente, o Sr. Muniz Bar-
reto. . . . . . . 

1• secretario, o Sr. Gndoy. . . . 
2• » o Sr. Cà.Stello Branco. 

· 3• » o Sr. Barcellos. · 
4• " o Sr. Graciand. 

Supplentes 

O Sr. Pamplona • • . 
O Sr. Ftlrreira Penna , 

64 votos, 

70 J) 

58 )) 
46 )) 
48 )) 
40 )) 

24 votos. 
9 )j 

O Sa. PRESIDENTE declara que fica interrompida 
a ses~ão até que chegue a deputação. 

A' uma hora e moia volta a deputação. 
O Sr. Rodrlgue" dos Santos:- A com

missão encarregada de apresentar a S. M. o Im
perador o voto de graças, foi admittida com as 
solemnidarles do estylo na 8ala do throno , e 
achando·se Sua Magestade presente, em nome da 
camarfl li o voto de gracas tal qual foi approvado, 
e Sua Magestad e deu a seguinte resposta : 

<< Encho-me de vi v o prazer ao ver-vos ao redor 
de meu throno para em nome da camara dos Srs. 
deputadoa ine manifestard es seus sentimentos de 
adhesão e l ealdade á minha pessoa: meu sincero 
agradecimento (assim o podeis assegurar á camara 
dos Srs. deputados) será o meu continuo e .fiel 
empeuho em promover, por meio da consolidação 
das instituições que nos regem, a felicidãde do 
meu paiz, mostrando- me assim sempre digno do 
amor que meus subditos me consagrão. » 

O SR. PaESIDE!'ITE :-A resposta é recebida corn 
muito especial agrado. 

Continúa a discu~são interrompida. 
O Sr. M o ura Magalhães se propõe a 

respond1.er aos tres srgumentos do Sr. Christiano 
Ottoni contra a resol~tção que teve .a honra de 
mandar á mesa. São estes argumentos: . 

1. o Que era desair•-.so à caro ara dos depu· 
t ·•dos, depois de ter rejeitado as emAndas vindas 
do senaJo aos estatutos das escolas de medicina, 
apreRenlar uma resolução identina, ou quasi 
id ~n tic:~ á essas cmAndas. 

2.• Que se a C•lmara dos deputados Approvar 
esta resol ução , declina da questão do art. 61, e 
prejudica portanto 6St,a questão pendente. 

3. o Que esta rPsoluçã'.l , se por ventura p~ssasse; 
seria íot~iramente inutil, porquanto o senado não 
desi'<tiriil do primeiro accordo, antes era natural 
quA insistisse na sua primeira opinião. 

Responde ao pri meiro argumento que não se 
póde con!'idPrar desar algum á camara dos depu
taJ.,s em ap p;·o vnr esta resolução, ainda mesmo 
qu~ ella fo~ ·· in teiramente identica com a opi
níãu do s~uaJo outr'vra rejeitada, porque é de 
todo o ent~ qu e pensa, principalmente em um 
corpo lr.gisl-ltivo, mn<lar rte opinião em materia 
purao11mte administrativa, conforme a~ circum
staucias" P,Xigirem. Isto diz, dada a bypothe~e de 
que a resolu~ào fosse identic1 áA. eme.ndas que 
vierão do sen,.do ; mas tal identi-dade se não dá; 
pelo contrario ella é inteiramente difierente, como 
prova, comparando a rAsolução com as emendas 
do Reuado. 

Vam•.rs (contínúl o orador) á sAgunda questão, 
e é o art . 61. Será, Sr. presidente, a minha 
logica muito ncanhaJa, muito puuco des.,nv<>lvtda; 
n1as eu j á d iss~ em outra sessão que achava e~tas 
questões inteiramente distinctas, e qne não tinha 
na•l!l a approvação da r esolução com a queslão 
transcendental e de gravd importancia. do art. 61 
da conslítuiçfio. Nem vejo que, passando essa 
resoluçtio, se possa tirar uma iila~ão logica, con
cludente e verdadeira de que a questão do art. 61 
fica prejudicada , porque a perda da direitos, ou 
a concessão de dtrei tos constitucionaes, de tanta 
v111ia, de tanta monta, n~o se pôde de maneira 
ne·•huma estabelecer por m~to de illações, e do 
il!açõe~ fugitivas . Por consequencia, quando p~sse 
a res.,Jução, a q nestào do art. 61 fica em todo o 
seu vigor, em tuda a s na integridad~, nào fica de 
forma alguma prejudicada. Nlltn me venhão com 
argume11tos im!Ji icitos e não !mplicit?s, directos 
e wdírectos, po>rqua em mataria COliStlt.uciOna\ os 
direito,., ou sejào indíviduaes ou pertencentes a 
corpos collectivoíl, não se estabelecem, não se 
conced~m s e••ão por meios m11 íto directos, muito 
claros, e não por meios iudirectos e fugitivos. 
De fôrma nenhuma posso admittir isto ; e se o 
admíttisse , nada poderia haver de estava! no 
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.proullvcua. EsLa duvida loan mala algum htgil.r; 
mas " reoustu.l!l fus!io n1\o Lem lUKRr a& IH Um. Mlla 
dPhtemos l~to. · 

'fratarel agórR dB ulih\IR objccQI\o do honrnllo 
me•uhro• e é que esta rl'stilui,il\o 1\ lnultl, porque 
se pns~ar, o l'•mado hutlstlrà em . t4Uil prhnt~lra 
opluit\o I Que carteta l111n v raobt·o t111puta:Jo puru 
fazer tiSle t\cilrto? Nt\o 11el em que sttfUIILIIl. Pois 
a-11lhn rollltl mutlamtHl liA accorclo, o seruulo tambem 
nà•1 podet'à mudar 'f Mas suppunhiunus que lll'lo 
mudR, o que tHnws nó11 cot11 is~o 'i .fa.;a catla 11111 
o 11eu d~ó!VI!r. Se a ca111ara llos dt•put~~ouos eutundl:l 
que 1\ r oso\uçli.o e boa, .util tl vrovijilosn, údóple-a; 
não nos importemos cO UI a opinião Li o Hunado . 
Pura miro ella à muito r aspeitavel, tnas não é 
atteud~ndo·se . a que o sa nado approvoani. óu llã o 
uma medida que deixaremo~ ·deu inici"r. . 

Não v~jo portantó razão pma .se iwpugnal' esta 
resolução. 

A discuasâo fie!\ adiada pela hora. 
R. R.ll)SIDE NTE e 

mNnun, a Às ouzu horas a fixação das 
W IH, . . 

·Levanta-se a seasi\o àS 2 horas. e um quarto. 

Scss6o em r; de Junho 
• 

P.R.ESiDENOIÂ DO AR. O HICliOBRO DA. GAMA 

se a sessão, 
cedante. 

EXPEDIEN'l'E 

Um offieio do Sr .. ministro do imperio, remet· 
tendo outro do vice-presidente da provlncia de 
Minas Geraes, com a cópiá . authentica da acta 
da eleição de eleitorAs que teve lugar . em No
vembro do anno proxlmo passado na fregu11zia 
de S. Francisco daR Chagas do Campo Grande. 
-A' cornmissão espeeial encarregada de rever a 
lei d · - s. · 

Outro .do mesmo minlatro, transmittindo a Sil 
via de um officio da eanaara mullicipal da cidade 
da ,l4'nrtaleza, capital do Coará, acompanhando 
Uiila c6 ia da acta da a ura ão · eral da elei iio 

e deputados . n que se procedeu naquella pro
vlncia : um officio do pre~idtlnte d~t provincia do 
Rio Grande do Norte com 19 c6pliu1 authl!nticas 
das actas da . elE~ição de eleitol'es •le difftirentes 
ragut>zms ll 1 a provmc a: um o e o o prein

dentA tia provinoiR das Alagóas com igttaes ..:óplas 
lias actRs dll eleição primada que teve lugar nas 
vtnte fregue:tias da m11sma pruvincla,-A' mésllia 
eummis-ão especial. . · . 

'Outro do ~r. ml!1istro da mar!u~a. partlc"ipando 
hl\ver recebtdo a mfausta notllllll do falleciutEinto 
da seu pak e que por Isso não pódll comparecer 
na camara para ossii\Ut· h dlseus~il.o dâ tlxaçi\b de 
forças da mat·•- Fica a camara lntairáda.. · 

Do Sr. daputado Oout,, Ftlrrin:. oommunlcando 
ni\o poder oolitpareoer pur haver falloclrlo sua 

ORDEM DO DIA 

Oontlnua a dlsousslio da rs8õiúo»•l n . 4 de 1B1lf 
llobre estatutos para a escol!l de m·ullolna cnm ll 
emenda do 8r. lí'el'raz . . 

o sr. Molrollelll eutande qu ' n resoluçtio 
t_al qual se achll concebida ndtl dev to sHr ad•.tptllda, 

. nüo 110 por que r11\o .se . ditve tocllr n11 . lei dt& 
orR"anisnçdu da~ escóliui de medicina sómente para 
o fim dtl si! trl\,t!lr do!!! .emprflgados della~. como 
por que mnréà·St) um t t.lttlpo dentro do 4unl o 
guvet·uo dtJvà ft~zer os e~tatutos . · 

A resolução niio obriga o gl)verno a dar esta• 
tutos dorttl'o de G lll tlZE! S : 11 aulot'ISnQâO e faoul· 
til ti v a : ~o governo póde servir-se della, ou •1eixar 
de s ~:~rv1r·sa, e sendo Rata uma materin de utili· 
dada 9~~ deve ser feita . 31~1 qualquer oecasii"io, é 
de optmao que se supiH'ltnllo as palavras-dentro 
do o tuuzes ; 

. T a111betn s e oppõe · a resoluQão, porq\Hl diz 
si!tlp!Mmonte. respflito a esco!•t de mtldicina do 

tuediciil~ du impf!rio é uma uniCil: us di~pollições 
a r11s pe1tó de tuna Hscolu. são ns n H:!Stli9S a 
respeito da otttra, e P'' r lAto · e11tent.lo que os 
estatutos que se flzert'm parn uma devem servir 
piu·a tudas. · · 
Jul~a convenlentfl que uma vez que se toca tli\ . 

lei organlca d11s oSO\Jias de medlolna, como M fnz 
pot· _llltllo J estu rmw1uçào, StJ tormi a alteração 
mais atn(lla , quo se toque , por exeruplo, na 
disposit;i\tl da lei que tmta dll nomeaçt\o dos 
substitutoy. Nll lui orl(anlca se di~t que as pea~oas 
que querem se r substitutos passem por ~m 1Qon· 
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governo para • escolhe~ aqlle!les _que. devam. p~e
en~;hilr as vagas: mas tt!to nao tem .stdo pratlca.-to 

· pela nscola do Rio de Janeiro. Até hoje setnpre 
que ha falta de slib~ututoá , pel~s ·.estatutos 

àquella pessoa que a escola julga mais babil ' 
entre !lS que se apresentão, é proclamada lugo 
subt~titnto, torne.ndo.sc. ãssim o governo méro 
secret.arlo dá escola de tnev icin.a. i O que .o o~ador 
dtz a respeito dos . substitutos é o mesmo qu.a se 
prlltica a respeito dos .l~wtes. . ·. 

E' de opinià•l que os subtctlttitos umQ vea 110· 
meados possão passar a pl'nfesMres !'em depen: 
dencia de novo concurso. llist~ idéa não é no~a, 
já. !oi llllnccionada pela camàra nos estatutos que ·· 
ror~o para o senado; alli se diz que, lnp;.o qua 

. . 
. sejão non1eados leu tes aquelies que forem mais 
antigos; mas como póue dar-se o caso de haver 
um.·· subs.titulo em u~1a secção que, posto . s~ja 

dt>z auno~ de magisteriti, p:,1ra não .actintecar qua 
um julgtuJuo-se muito babil e .eo.in muita. . pro
tecção queira ,concorrer, . n.a certeza tnlvf\z de ser 
beUJ tiUCCSQidu Ô VeliCer aqu~;~lle qUe alli esteja 
10 uu 20 annos. 'l'ambeni é de ópiriitiu qutJ .os 
~xiu.uea sejào vagos, porque á,quelle .que mlo se 
achar habilitado. pata f!\zer tl11ltnà vago, não astarà . 
hahilitt.tdo para . exercer .·medicina. 

Aiuqa ontr~& modUluaoão tem de · pro pôr so.t:lru 
a mesma lei, e VdOI .n a~r sobté os cur.soa ·par- . 
thmlares. O. artign da. lei QUtl diz que o en11lno 
dl\ tnediclna fica llvr" ~qualquer peel!Oil, t~m, sido 
n or pte a o IJ& a ,.ll\llDe&ra . ma s. es r~& vagan e. 

QUBlldo OS llU6 lOUII\rtiO piute na ono.feooilo ti~RU · 
lnJ BBBim ae exprimirão, náo qulzerão dizflr &llnilo 
que hou\"~sse curs•1.a aux.Hi.,res do cur~o .da eijcola, 

I ' ' . ; 
acilli'al~-â- aos ulumnos; tnl\ti . n~O~l}Uizerãu · dh:er 

,Que tudo qu .. nto se tmtimdllsse que rN u&edlohJll 
eo tmsinas!lu fi ili:l eepalbRs>~e a1a populaçílll, 11 • 
vi11La doe 11busoa quo tên1 ha vldo 1\ esta ttlllp!!ltta, 
ô dli vpitui\o qut\, tlt\nstlrVIltldo·se o artigo oqtntl 
sn aalla, acorjjtiCtmttl·Ba qutt ·as esuolas tauhilo a · 
ln•pecoiiu nocessaria sobro e11ses cursos. . 

Rt~ft~rindo-se o. 11radur il um apa1·te . qu11 .d~u 
quando no sabbado . rnss!ldó tallava o Sr Obrld· 
tiano Oltonl, diz . que et~se ~partA att~rrou mtüta 
gente , uão dentro da casa, mas fóra. Para 
a4uiatar o u~piritn dell.sà geutl:) que . al\1\s não 
tem dil·elto, neúl p61.le. tor direitl) a ass.(1ntar-se, 
no selladõ ; . obserya ~ue se referio à reforma· 
proposta por olle orauor~ que já te.vu pl'iinéira e 
segunda. Jeitura, proposta que tem . pot flrn 'fllz'er 
C\IUI que os s üuadores ~ajüo · dtreotalntlnte ·no·' 
lllt.Hidus pelo iu1perador. Foi neste· sêntido 'que 
deu (l àeu aparte . . ' ,, ' . . . . 

A di~ouss'ão li ·a adiada ela h 
Eut1·a fim discu.~são o P,l'oJeeto dtl. tlx~çilo de 

forçatJ do mar ; 
· O SK. MuuNHo pede a palavra para fazer~ u.m 

requllrimento de adiamento, ~orque uào podendo 
comparecer com Jus tu liloti vu o ~1\inistro da r e· 
partiQt\o rt~l:lpectiva, crê que u dlsàut1sàO uão' iJ•á 
besn tH~tautlo ••ll~:~ auseute. · 

O requerimento d~ . adiamento é apoiado e ap· 
prtl'ndo !:\~01 uebat.:t. . . 

Ooutlrtúa li ~.lil.lilUBIIilo do lU'ojt:lcto n. 4 sol.lrt> os 
eaLnLn lot:~ dü escola de medicina oom li emen.Ja 

.' UO .l:)r , ~;errnz. · '· · · 
2'0il'l> 1 

E' lida e apoiada a seguinte emenda : . . 
" Supprimtio•se as palavras -dentro- de 6 mezes 

d1\ publicação desta ·lei- eni li1gar de....., para a 
escQla do· Rio· de Janfliro- dl~a·se·- para as · 
esc'olas do Rio de Janeiro é Babi11. · ' . . 
. · <t Add1tivo. A's d1sposiêoes do 'art. 5Q da ,lei 
organica d~a escolas ··de m~dicioa, accrescente·se 
..... ~raduando-étl' o seu marêcimento ·pelo numero 
de vot~~ .que tivera~ obtido em seu f~vor. 

• •· I • 
Unuará· em vigor com a " seguinte alteral;ão :....,... 
'Quando ' houver vaga de leri'e em quilJquer das 
secções, o substituto ptais ··antigo serâlnomeado 
lente sem dependencia do concurao : requerendo 
porém · a~guetn·~ on alguns· ·das · o~tras • ~ecções · 
•que· tenbno ma1s · de dez · annos . de· exereu~io, o 
·governo mandarh proceder a oU e, e · se praticarA 
o mesmo que fica' disposto a rt!spelto • do sub· 
stituto. .· · ·· · · · · · 

« Additivo. Do nrt. 27 da citada lei suppri
mão·se as palavras"""" e sol:lte . Mataria do ponto 

o . . . 

· u Additivo. Ao art. · 3 da·· dita lei accreg
centé·ee - fioando·lhes .. com tudo . o . :I) irei to . de 
hispfléçào sobre esse:> cur~tos. _;S. R.'_; S. do! 

· Meirell~s. » . · · · · · · 
· E' lido, apoiado e entra em discussão um re· 
quorinu~nto do ~r.; Ohrlstiat.ro Ottonl para quo elita 
materh fiqut~ adtada. ·'até,~ que· o senado :dê uma 
tas ll.Sta satlsfactorl!í ao officio dêate · eniíuira de 

· e 1111 o e 

o . ~r. T~~t~· e.nt~.n~e, que. e~te ~~querimento 
'li\o ·t\lm lug~r por ''!:ler'. ~qd,e;flnt•\o, e : pe,~e ~ioenoa 
~o . Sr. ~reetdente para . du:e.r t~l8u.lll.a ~ollil~& a 
respilfto 'do art. 6t da 90.~stttuloão. 

O .sa. · PaaszosNre observa que · o adlanu1uto ' 
o que esLâ em diecuesAo. . ·· 

· O Sa. TosTA, 1\ vlsta da c1e~tailo do S.r. pn· 
stld&n

0
te .. i · • s:esen;a~~~ , p~ra· ·,P~. ~~r · . a· i>~·~·· em 

emp • · ·· · · · 
1 " 11 ' • 

mua um raquerltnt~nto de a~l-.mooto, pedlndo 
qUt! eato pt·oJucLo fosse t\ oo~nm\~du r~I.P~CLln 
p1ra ppusi~~raJ,•O, .fiO!IOlMle. ·•I• ... 

o er. Jo•é ele A. .. te · aoba q11e o adli· 
·mento nllo é Jnl!eftnldo, porl}ue " 'flotla para • 
· quul duve 1181' &lllat.lo t> negool o, .6 aqu&Utl fim 
que o lenaiio · decidir a qtaeatl\u penden&e aobro 
o art. 61. Moatra que o que •motlvoq .a ro· 
aoluvi\o, no 11eu mcJdo de entender, tüi. a dUHcul· 
dade . nm que · l'e ~cba collocad.. a oamara doa 
depntadoa pt>la lutelli1Joncla dada pelo aenado ao. 
artigo 61 da ·ctm'Btituloi\b. ~ Entende qu11 u camara 
dos deputados ndo deve ceder · da lnte\Ugenola. 
quo dâ ·ao 11t't.' 61 da · cOnt>tltulçilo, e . que ~ata 
serh\ a épuca mouos apropriadll ., p~ra. fue~·se 
semelhante conces'3iio ·ao senll~o. . · 
·Não· 'Vê vaotaginn 1\lguma na resolução, p~ra 

qu'~ não ee appro~e o •adiamento : pelo: con.trar,JO, 
se não pa&'silr o adlame!lto.. e se~ se approvnr. a 
resoluQão,'talvez urtlBQil mata o ostado liet auttrcbaa 
da nsoola ·de medicina. O orador ' fo\ ahúnno .. da 
oso9la,. fo~mou: ~u .. doutor , E~tn 1~~1,_ e o .que. vlo . . - • · . 

' ser . ~i~~c'totes, ({~~i1pp~ :9110 o:. e 'qüe'r.' ~~5i(a·~ é 
o t.rl'\llnpbo ,de ~m.a pa~(11alt41,lt;le . . da e~côla. 

o sr. Taque• oppõe-se no requerimento 
de adiamento p01;4uej ulga q11e · oonvám examinar 
!IE:' à resolução é' ou lião vantaJosa para apptov&.r·Sa 
ou rt>jeltar-se. · .. · · · ·· " • · · 
. Ndo aoba . que a carnara · esteja . lnhlblda. de 

tratsr da· mllterla· sobrs'"quo" versa·· o .pl'lOjecto, 
pur 1.11to quo rejett~u ae ' emendas da camara 
"ita\lcla ; ainda qu8' , o· lltnh&dtl e · a. Cll•u~ra : nílo 
pud&Nsem "oó~cordar a' respêito ! de urn pr,ojecto. 
a mutedll puile'rla Bflr t'a$l>lvldá por melu de 

~ 
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outras disposições. Se a camara temporaria nã() 
póJe concordar com o senado âcerca do projectó 
primitivo que foi apresentado para regulamentar 
a escola de medicina ; se a c.1unara temporaría não 
póde concordar com o senado quanto ás bases 
que para este regularilento passarão na outra 
casa parece ao orador que a questão póde ter 
uma' solu<}ào muito facil, por melo de algum outro 
projecto, dando-se uma novn fórrna ás disposições 
que forão rejeitadas. L embra que em 1845 _foriio 
rejeitadas na casa as emendas que passârao na 
outra camara, alterando a lei de fixação de 
forças de terra, entretanto que n enhuma duvida 
se moveu àcerca do projecto que· foi iniciado a 
r espeito de uma nova lei de fixação de forças 
de terra. Como naquella occasião a camara não 
se julgou lnh1bida de discutir um novo projecto 
de forças de terra, assim tambern entende o orador 
que {l.Mrca da matHria em diseussão não se 
acha a camara ínbibida de tomar em consideração 
um novo projecto. Para chegar . se a um accordo 
entre a camara e o senado, nenh11t:nn me<.llda 

. extr~o~ordinaria é necessaria, pôde organisar·s~ 
· um projedto que nem sej •l aquelle que foi 
adoplado pelo senaJo, nem a4uelle que foi 
adaptado na camara. 

o orador não se occup~riÍ com o projecto da 
reforma do senado, porque não a julga opportuna 
como p11rece ao Sr. Christinno Ottoul. Parece-lha 
que o Sr. Cbristiano Ottoni achando-se em 
umil posição muitc~ diversa àa sua, a chando -se á 
frente de um partidú important.; , tem ob rigação 
de eslo~belecer o seu programma, e por isto 
tem -se aproveitaJo da discuss tlo para manif~star 
suas opiniões sobre as questões mHl~ importante,. 
que se têm agitado e possão agi tar~se 

Tem-se alludido muitas vezes a medidas extra· 
ordinarias para pór em accord o a camara com o 
senado. O orador é de opinião que agora não 
é a occasiào a mais opportuua para se fazerem 
reformas; uma reforma traz se:~•pre um abalo no 
paiz na proporção da lmportaucia della, uma 
refnrma vai encontrar interesses estabelecidos, 
dir o<itos at.l•1uiri •ios. . 

O Sa. PRESIDENTE pede KO oohre deputado qne 
se cinja o mal" ljUe · fór possível á mat~ria em 
discussão: 

O SR. TAQUES ente nde que para havsr con-. 
ciliaç:1o et.tre a ca marâ e o senajo é nec~ssario 
qu ·· se guarde todo o res p eito d t·VId•> ao "e~>ado. 
que ello consel've a sua indaven.:ltmcia. O "rador 
não póde adoptar a opiniflo <.tue é. f,,vuravel fi 
existencia de uma só comara <:m um governo 
represontativr>, opinião que nliás reconheeA que 
ó o desideratum du radica lismo. O Sr. Chris
tiano Ottoni, que deseja tonto exprim ir •uas con
vicções, que deseja tanto um accordo entre "sta 
cam11ra e a outra, par~ce querer consegail-o 
{lOr meio de ameaças. O orador entende 1ue não 
e aesim que se obtém um accordo, que niio é 
procur&.ndo aterrar um ramo do corpo legialati vo 
que jámais se ha de chegar a um accordo. A 
camara vitalícia jámais tem posto Impedimento 
no governo do paiz, pelo contrario tem sempre 
apoiado o governo. 

o Sr. Cnristia:uo Ottonl diz que não é 
sua Ctpinião, que s•l precisa pnmeiro r eaolvu a 
questau do art. 61. para dejlOis se. pro!êr a 
re~pe1to desta mate• 1a, mas s•m dehb··raçao da 
camara. A camara d<.>s depntndns j.ulgando quo 
era n8cessaria un1>1 lei que lixasse os estatutos 
das edcolas de medicina, julijand() o seu prujecto 
vantajoso, üfficiou ao ;;enaJo dizendr,1 que na sua 
opinião o meio de d e_ci~ ir esta negócio era dado 
pelo art. 61 da constitUição; portanto a delibe
ração . da camara dos deput-1dns, que eumpre 
aca ta r, diz que nada se pôde faze r neste negocio 
s em que o senado se resolvn a cumprir o art. 61. 

,Acha que não existe identidade entre o que 

aconteceu com a lei de fixação de forças de 
terra em 1845 e o caso que se apreRenta agora 
Nislo ha uma ddl:orença muito importante, pri· 
meiramente a C!itnll.ra nãa deliberou que o senad o 
cumprisse o art. 61, e por consequencia não era 
inde~o ro~o votar outro projecto, e em segundo 
lugar tr ••tnva-se então de uma lei annua (jUe 
pela constituição do estado tem o poder legislativo 
a obrigação de decretar em clida se~sií:o, e não 
h avi a cerL~za de que nessa ses~iio se chegasse a 
um accordo sobre o art. 61: então bavia razão 
de -co u ve niencia para procUl·ar-se essa tangente. 

Se as emendas do senado se referissem a 
objectos r egulam entaras, tal vez alguma razão 
tivesse o Sr. Taques dizendo que .1uando o 
i<e nado pro.,uzessH a um projecto de Ata camara 
emeudas, send<J ellaa aqui rejeitadas, h av ia sen1pre 
o recurso de apre:~entar outro projecto ; u1a<1 o 
senado considerou a questão no seu todo, não 
r ..• rmulou ulll regulamento para a escola, apre. 
s entou as bases, e essas bases cahiriio na camara. 
Sa sobre esta questão ha d ivergeocia entre as 
duas camaras, se não ha meio de acabar com 
e,;sa divergencia, sanão com o art. 61, como pór 
de parte es~as base~ e tratar dú desenvolvi
mento? A questão é das bases em que deve 
assen ta r o regulamento. 

D eclara que nunca disse que era indecoroso 
mutlar de opinião; mas acredita que a caman' 
dos deputa.:lo9 não quer e não póde mudar de 
opiuiilo sobre o art. 6L. 

O orad or iguorava PStar ã fr P.n te de um partido, 
como d1sse o Sr. Taques. Quando VP.io para 
esta cannua procurou aquella dos ladns da ca~a. 
cujlia opin iões com as suas se conformaviio, e 
uui<•·se a elle. E' soldado e não chefe. Julga 
que todos o~ que se sentão nli camara devem 
de,clarar a sua opinião, e é por este motivo, e 
n à0 pela razão lJUe indicou o Sr. Tt~ques, que 
o orado•· entende <.levar fallur com muita fran· 
quP.Zil. . 

N>.•La mais que nunca disse que eriio n eces~arios 
outros recursvs contra o senado. SustéoL·•U pelo 
c•mtrariu na sessão pa<lsuda que o~ rec ursos 
que estão na constituição são sufficientes , que 
não é necessa ti ·J cuidar ag•Ha da r ,, forma do 
seaado. Portanto, a cha ·que o Sr. TlllJUP. S foi 
S·d.wranam en te injusto para com ~ lle, díze11J :, que 
o omd ;r arneaçava o s<>.n :,.lo. Mas ji\ que foi 
prov .. cado a esta c.iís•oussão, dirá qu~. se se 
apretleul:H um p1·ojocto para a reftH'ma da coneti · 
tuição, no art1g'' d • vilaliciedRrle do s~nado, uão 
será com n seu voto que h a dti cahir. 

Disse muit·J <oxpressa~Uente que adoptavll a 
idéa de duas cam .•ras, e aín tia o declara em 
ra>po~ta ao Sr. Tt~ques quando dis,;e q11e o 
principio de uma só camllra é o desiddratum cto 
rAdicaliamo. 

Acha que o adiamento não é inrlofiniclo, e que 
e con for me ao r egitt~e nto. 

O Sr. l\J:oura l\J:agalhâe il hesita sobre a 
legali ,!a<.le do requ ,;rimentiJ .de adi11 rne ntn, por· 
qua nto, tendo já a camara r ejeitatlo um IJutro 
adiamento sobre a mesma mat.,ria, part>ce-lbe 
que é pn;hihtdo apresentar se novo aoliauvmto, 
e s~ a~tiim não fosse, nunca acabanão os 
adi ame ntos . 

Aiérn disto o adiamento não póde ser admittido, 
porque é indefinido, embora S8 dig->1 que está 
ma rc!lda a ép:1ca, qu~ é q1nndd o sen~do decidir 
a questão do art. Gl. 8e p.n· ventu ra passar 
este adiamento, a camam dos deputados nada 
pode rã lazer, porqu~ a qnestiio do nrt. 61 está 
p An•le ntfl. Vêm eme.ndas do senado, são rejei
tadas, e por i~to ficará a camara inhibída de 
propór urna medida qualquM, debaixo de que 
aspecto fór, P·lrque ~e rflj eilánio B~>sas emendas 
do se nado 1 O que viem., s nó~ fazer aqui, diz 
o orador! M:elhor é fecharem-se as portas, 
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porqu~ a · illaçiio que disto se . H~a, é que daqui 
a ·pouco 111\da temos que faz~r. A . prevalecerem 
os argumentiiB dos Srs. ·. deputB;dnR, uma ·VeZ 
qu':l a camara dQs deputado~ i'ej~1tou as emendns 
do RAnadll par~. a · confecçao ~os estatutos . da 

O SR. MouRA MA<i.\LHÃEs: - Então . o governo 
não cúnsultatá \)eritos, não tein o · pa\z official 

ara coosul 1\r . . - . . . 
O · or.ador observa . ao Sr. T11quea que nãO sa 

trata agorl\ de ensino, qlle oão 'se trata da or• 
~anl~ar o plsno . de estudos, · ni\o sendo por islo . 

orador esb\ persuadido de q úe · bàv.iiio de · sahir 
taes estat11tos ·para as kalendas gregii~. 

o Sr. Souza Fra.n.~~ · tambeQl votará 
contra o. ·adlatnentn pní· s~r cor~trario aó regimento, 

or Sl'l I! • -

, 11UZA RA.NQA:- no quero saber de 
factos. Senhora .. , pôde ou não póde o govérno 
fazer estatutos para as esealad de me.dictna t . · 

o Sa. 
virtude . da leL. 

O SR. Soou FRAN~A .entende que o ROverno · 
pôde, · e conclue • mostrantlo . que não ba que . . 

liberar sobre a abj ··etl) de que trata-a'-re11AO'»ltt,...~'1lflo-, - - -
o que ao gonrno inõümba fazl!r o seu dever. · 

o Sr. · M:etrellew slisieuta o adiamllnto, 
. . . ·não tllnto pela>~ razões · apresentadas pelo · autor 
\) SR. J 1is&' v& Aesrs: _E · de nomear . . os em· do requerimento, comQ porque ta\ vez t~eja 

em cabidas as ~~!G Sr. Meirellee p 
~:~erern . toda!l relativas à lei organica. Não. He · 
traLa de refor:mar. n lei. orgunica~ trat11~Be de dar . 
estatutos t\ escola medica da cOrLe • . 

preMados della . . . eonvenlt>nte pausar melhor . sobr~ o desenvolvi~ 
· · mento destu. resolução. · ·· 

O Sn. · MooaA MlounxE9 entendo que se h a . A' :vista. .· do que . dispõe a OI'JnAtituiçno, não 
deaman..loa da. put.e.dos profettsnres e dos alurnnos . . contestar~ que 0 governo pôde · fazer . este re
d porque n«o ba um (rt~lo efficar;.... . · p;ulameuto, ma!l por outrCI lado vê qüe a lei 
. O Sn. Jutln&:-Oa lentes prec\siiu mais do re~ . di.z que compete . h escolas fllter ·seu regulil· 
fCUlamanto dô que os alumnos. mf'nto,. e subt!.'ettêl·o · â approvaçilo do corpo 

----~:Hmo1lmtb~Exo'Kt;nA1~~r---Mmn~ll9olillta-~-!::~~gt:iau.la~t~lv~o~,;J·~e nao---sabo G!)tna, eem ee . eliminar . . • . . . . . . esta .dlllposlçào da ·lei org~nlca, poua o governo 
tnettto nilo póda pas11ar ainda por outra razllo. sem infrlngil·a dar este TBRlllamonto. . .. · 
O que a resolu9Ao quer nilo á. mate do que de- Por outra p~~orte convêm barmonlaar melhor a 

· ternttna a constltulollo, e par~t isto trata d~ · reso ão · • 
· ref~o~R"' um., dl"poalolo da lel.or . ~ _. --... ___ , _,por__lhe_ fa\tinefX1 _ .rnilitaiJ. ~ .sP.~s\oõee eesencilaes, 
do t11t<dloluo, que . de alguma maneira . re,voga eete multas ~das quaee se comhnliirl) - rror ~--astatntor~ ·- -
preceito da mesma couslltulção. A constituição dâ . que furao emendados . li o eenado. . . 
llu pod11r exeoutivo a attrlbula;llo de . ra~a; regu~ · Qu~r ·pois 0 adiflmento para que o negocio seja 
lamentlls para s boa execuqito das ,lata. desta novamente medlttldo peln 1iommf8são. . 
prluolpio geral consagrado na const1tuto~o bem · Aprove.itarà. 8 uccasiito para responder ao ·Sr. 
se .Pólle ded uzlr com toda a !urça. da log&ca que . ~epuhdo pela Babia que a . e~pl.cação quo o 
pac a dar um re"ulamento d1.solplmar para estas orlldor deu hoje ao . 88 u .'aparte de sabbado 
escolas o governo é ooolpetente. . pu.~11ado tbe parecia sumól~nte para fner qualquer 

. Nent:um . perlgo aescobre o orador· om que o argumentação a tal respeito. Jl\ disse, e repete, 
((OVerno exerça estl! attribuiçiio que lhe é dada que quand(l no RéU àparti! faltou na reforma 
pela . constituição. qu~nd~ a camara tem sid,o .do sena~o, se referió ~o . projecto tle reforma da 
prot.hga em dür autorrsaçoes de IZI'&ilde magnt· Cllnstilutçilo que ba dou~J aonos otl'ereceu, para 
tudo, e quando ba pJucüa dlaa o prop1io preNideute qut> . os s '!tladores fossern nomeados imme~tllta-

. do cons11lbo, . que não é ~111!\peito, pediil qua a mente pelo poder modetador; que, filho da ~poca 
respeito de certas tnedidaR fossem approvadas e ·.do seculo das llize~, t:lla.rchando com as tdéas 
pelco corpo legislativo as bases, · para o governo da !:;eculo, nilo <lê ·vf!na · u e.ada · mo~umto em· 
as desenvolver, pro\>idimoia que prdio talvez com bul'açado polos homens Qll&. representao as ldé~s , 
muito fundamento A. \fie ta da ex.iguidade do tempo velha~. e. que_ querem arales . que perigue q pa1z: 
e da rlifficuldade que ha do pnssar um projllcto · e as tnst1tuiçoos1 do que sacrdicarem taes_ 1déas. 

' . . . • ' ' a agérl1 este 881:1 ctlo pl\1'1\ Qli!l nao . eoo-
0 pai~ com ns medidas que el\e reclama. Ora, tmue a haver. argument~Qão . f?ra d.? . proposito, 
~e é esta a opinião do presidente do coneelbc,, se e P•1ra se não reJoroduzlr.em dJscut~soes que r6ra 
a oatnara tem dtldo ao governo autorlsações para · da .oasa têm havido. · . 
re(or~ar alfandegas, tiiE~souto, tbes(lurarla11~ &H· · o sr. .:Job1Dl (pelac Ot"det)l) re4uor o en• 
orlltlll'las de estado, arsenR .. s, acaduulfa mllltllr, · aerramanto da tllscuaa1\o

1 
e assim sa vence. . · 

etc., etc., como trepldart\. ella em dar ao. governo Pl·ocAdondo-se 1\ voláglto, ô ndlameato é ap· 
Rutorlsaoll.o para~ COilfecclollar une e11t"tu~oe par.. prhvndo por ·l8 vo.toa. . . · · · · 

. att escolas da medidt1a 't · · · &uh' I' em dleouliai\o a s~rculnté reiiôiUQito : · 
Mae houve quetn dissesse quo os eatntltloll • A llllllambtó .. ~Arul · l~~llllu.Uva roMolvft t 

<lovlilo ser conlttooionadoe pAlll ou.marit, porque . • o llt\Ohürtll LliiZ 1' ·•ulinu da . o,,.t.. Lobe 
ora o w.,lo dt1 nilà Ir ella lotelramente com " tetn dlrllito A oontltlUilQí\o do seu ordebado1. co111e 
oplnii\o do sanado I Se ta\ idéa prevalecesse, o jui~ do Llirolt.o da coulai"Oll de Marvio, aa pro· 
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vlncla do Piauhy, desde que deixou de · o percobàr darão aos clnirgiões, porque estns duas class~s 
pela posse · do seu successór, dt~scontando:se-lhe se . achão em ideliticas eircumstanclas. 
no respectlvQ . vencimento O que tiv.er percebh.lú ~ O Sr. Fes•ru.z encara a rosoluçi\ol pelo . lado 
titulq da pensão (je 6008 annuaes, que lhe f?l de t'llt~ · tender a fazlilr unill éx~epçiio na.s leis 
conferida por decratQ, do ({overno de 13 de Mn•o rtlilitares a suudu 88,im ~:~ntaudu ue a camara 

· de 1841 parr~ suaellhluste . , · · · . . . · eve cofiBú ta r preví·unente o goveriiO, _a . ex•g• r 
de cegueira temporarin ·; v1sto que esta se tem d~lle as inf·Htnitções quu . f•.>rein neces:-~anas para 
tornado incuravel: derogadas para es~e etfeito . decidir 8 questão coni c.ouhec1mentú · •ie cau~a • . 
quaesqucr disposições em contrnrio. · · . Por · uutra . parte crê que no e;;ta.Jn de . apuro * PdçO da_ assembléa, em 13 de ~Q.· -'le--l--;e;;m:---cq;;u~~:.:;.:se~â!;;l:;;:a;.:;u~a~s=.tTin~a:;,fi~C .. >fi. s~.e,Yo;r;. ~il;v>itnmGqiliumehei'llstiRilis~-
de .1847.-Sotuo França.-Machado de Oliveira. medidaR .parci!les sejliO muttú rar~s. ParHce lhe 
-J. M . Wanderley, vencido. ~> · · . poüeo exacto 0 llrgumen~o produztdo . d~ qu~- os 
. Nlio ·havendo quem se proponha . a fallar, é Cllp~llãe.s devem ser tHJU lpa~adus aos e~rurg10es; 

· julgado discutido o .. objecto da resolução, e púrqtie e~tiio em ig\laes c1rcumstancias::. Pa~a. 
procede-se á votação nominal .· na fôrma do um. corvo qne requer apeó.as um cap~llao!-~ao 
regimento. . . . ibllispensâvelmonte nece~saraos dous e~rurgwes i 

. ·E' regeilada a resolu~ão por 87 votos contra 31. 0 clrurgiii.o tem trabalhO multo mal·'r rlo que o 
Entra oúl discussão a seguinte rasi•luçào: · capellào ; e alÃm tlisto 0 augmento q11e se deu 
« A assembléa gAral legislativa re:.olve: · foi enl cmtst.iquencia da ditll~uldade (lo ac~ar 
• Art. l.o .O.t Cl:lpellàes dos corpos de lioha do pessüa.s hâbilitadas para s~rv 1 r~'!l n.o exe rc1to, 

e:lorcito são considerad.,s con1 d.ireito. ás mesmas por. nwguell,l querer sar. cuurgtaO-RJUdt~nt!'• . e . 
gra~uaç!S~s e venc.tme~tú ue com etem aos · ·ao·mór Mm as diminnt•)!l veueimi~Dt~s 1:11:1e 

pelliea aos clrurgi~e8, maa eaLa déa . ulo passou 
porque entiki. ae diaso que oa oap~llies estilo 
bam aqutuboadoa·; a ela que agora aa estl\ dhtcu .. 
\Indo uma rBioluçAo dando aoa oapelliles um 
IURtnento• que en~Ao ae provou oi\~ aer necea
asrlo 11. ·· Até certo ponto parece·lbe justa a 

. resoluçlo, amquanto quer eatabolecer iguatdadit 
entre o8 venctme11to1 doa capal\llee . e doa olrur· · 
gl~es : ·· mal vlato que eesa · litualdade tanto ae 
ül augmontsndo oa venàlmeutos daquellea, como · 
dimlnulndl) o8 destes, P"opõe a eeguloto emenda, 
que é apolltda: · 

a Oa cirurgiões dos aorpo8 .. do uoroiLo perc.11· 
b,,rAõ oe litetlmCJa veochileotos que 011 capeUAea 
do mesmo exaroito, e estes torilo 1&8 graduaçõee 
daquttlles.-Coelho .Ba!tot. » 

. lL"• elx.oto de A.loll.cBr Astil'va longe 
de pellsar que ,o Sr. OoAiho BaNtM; dl)tado 
eomo é de esplr•to de · recHdão, se oppuzesse . a 
utu auto dé rigoros~ juHtio••, por isso que os 
capelliles do exercito estão no meRu\n cat~o dos 
cirurgiões, e 11e a . estes !!e dEJu au~ute!lto de 
vencimentos pe.los accessos que olltlvarão em 
razno de seuti si!rviços, uilo sabe pot· que 111\o 
terão t~mbem oo~ eapelliies direito U: iguaes van-
tagens. · · · 

O · Sa. OoBLHO BA&Toli:-Eu .os equiparo na 
minha . emenda. · ·. 

O SR. PEixoTo DE ALENoi.a:--Sim, mas tirando . 
dlroltoll já . adqniridos, contra o que as partes 
têm de reclamar. · · 
· Os ci t nrl(iões, ape.z , 

que talvez seria razão para se ·lbes nAo augrnentai' 
o venolmento, tlverilo augmento, o· ou capellAes 
que, posto pelaa suas ordens possilo fazer algum 
rendimento, nt\nca ~odem ter tantos lucros como . 
oa clrurglõea, nllo liio do ser lgualmenta attfln · 
dldns 7 · · . . 
· Oonaldero polt ·de toda a ju11Uoa que aos · 
oapolllhlll ae dêm as me•mas vantagens que se 

cido QUR&t O dobro, e 'n •I ba oieiOS de augrUAOt1f 
a rond11 eat&belecendo novos · lmpotttos. A' . vi~:~ta 
dl"to proporá quo a preaent~J re8.>lnÇão fi•JUe 
adlatia para ser disou\lda depol;; do orçamento, . 
em . presença do respectivo mlni~~ro. . · . 

O adia,nento proposto pelo Sr. Ft~rrnz é 
apoiado~ . 

o t!Jr; :P&i--.nbo• dee~obre inçg_n~eniente em 
quo· passe " ld/oa geral de que qutllquer augmen~o 
de vencimentos que se apresente na casa fi·tue 
adiado par1a depois que Ae tratar do orçamento, 

. porque as 11Im pôde a camara ficAr tolhida de dar 
uma provideud11 · quulqu~:~r j ustl! e · necesaaria ; 
oftarece pois a seguinte em.onda: . . · 

te Requalro qiié a· resolução vlndP. do 'senado 
a s capo es o e:r.orc o s~JR reme a 

commlsstio dfl rnarlnba e guflrra, pHra que _inter~ 
pon lla o. aAu parAuer. -Silva Par'elrihos. » 

Nào havendo eat~a para votur, fica eucerrada a 
dis~;ustli\o do adiamento. · . .· · 

O Sn. PRESIDENTE dé para ordem do ~la 6: 
wtaçào do . requtlrimentó tie adiamento proposto 
â ràsolução que dà aos cspel\ães do ~x.eroito .as 

· grad~açõui" · e venoin1entos d9s cirurgiões f . d1s• 
cusHao da rf\soluçào que Mncede .á soc1edade 
AliiBllte da Instrucoà~ o dominio de. ·Um tt\rt•eno 

lei sobre . KS liiCOOipatibilidadt-8, 
Levanta ·a e a sessão ã~ 2 lf2 horas. 
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Sessão em 6 . de Junho 

PRESIDENC!A DO SR. (JHICHORRU DA tlAMA. 

SUMMA~Qu;.:... Expediento.-Ordam do dia.-Adia· 

-Goncessllo de terre~os d sociedade. Amante dtt 
Insh·ucçllo .--Lei da.~ incompatibilulades. Dis
curso~ dos Srs .. Tusta, Sou,za F'rança, Carvalho 

A;s 10 ho~as e tres quartos da manhã abre-se 
a ses~li<•, lê se e appruva·,;tl a a c ta da antece
dente. 

· EXPEDIENTE 

Um ufficio do Sr. minisli'O do imperio, remet
tendo o mappa e mai~ esclarecimentlle ministrados 
pela Íllspecção gMal da..; obras public~'s a rHspeito 
do val•~r e desaprnpriação da~ terras adjacentes 
ás cabt•cerras do rio Maracaui\ a seus confluentes. 

t ' • - ' 

I 

nlstrador-·do correio geral da cõrte e provinola 
do Rio de Janeiro, pedindo que os vencim>~ntos 
dos empregadt)S desta _ repartição sejilo desde jl\ .. 
consideradtl& como ordenRdos. 

. Ni\o ha mais expodlentH. 

O Sa. 0AR'9A.LHO MoRP:lRA mandR à· mesa o se
gúlnte r~querlu•ent••, que é approvado seut de· 
bate: · · 
· « Raquolro que ge peoão ao governo, pela ra

partlçdo de estrangeiros e justiQa, os docutnentos 
a P"ll"is relativos á app1·ebens:\o do na.vlo Sttbt:il, 
e Hutl'os que têm sltlo apprehendldos por vusos 
de guarra bra~ileiros, por se acharem empreg<\dos 
bó trafico de africanos, e que têm sido subwet
tidos. aos tribunaes do pa\z. Bem assim os pa~ 
recer11s do conselho de estado sobre os processos 
respaetlvos a taas totnadns. · 

« Pacri da c.amRra dosdepuhdos, 6 de Junho de 
1818.-0rtrválho Mo1·eira. l> 

ORDEM DO DIA 

Proeedendo•se t\ votaoiio r'!n requerhuento de 
ar\!am?nto d_o (lrojec.to sobro c11pelldes do e~erclto, 
CUJ& dtscussao tlcou hontem encenatla, é reJeitado 
o requerhnento do Sr. Fürraz, a approvada a 
emenda do Sr. Parnnhos. · 

E' approvado sem debate, ·o va\ ó committsão 
do radacção, o sügulnte: . . 

« A as~~mbléa geral legislativa a·esolvo.: . . 
« Art. 1.11 E' upprovada a cesstio feitl\ pela. -oa· 

marl\ tnunlcipul destl\ cidade t\ soofedade Amante 

. . 
da Instmcçiio do d.uninio util ·que tem ern um 
terreno sil11ado .na rua de Sa11ta Luzia, e com 
as !>PS{Uir•tl'ls comliçõés. . 

<I ~ t. o Que a Cll>!R. i1Alle e à i fi cada .Se dê O des. 
tinoyura que_é coitcedida a educação e eotsino de 

~ 2.o .Que, ni1.' falta du cumpriinP.nto deRta. con
diçàG- o·1 Ull t-Xtincçào da S••ci>!dade; ·t·evertiio para 
a mesulil U\Ulliciplllidadil os terrt>nos 11 · todrm os . . _, . - ' 

•< Art. 2.o O goV<!rno darà ll!i provid>~ncias ná; 
cessarias ara. que o coutracto se lavre na fôrma 
do partido, concessão a approvaçiio, e faça Ql\6 se 
lh!:'s dê completa . execuçli.o. 

•< Art. (l;o · Ftcào revogadas todas as leis e 
disposições em Cimtrario ~ · 

« .Paço da cam,tra dos. deputados, 19 de Maio 
de l8!8 . ..,.....Souza Franco . ...;...A.maral.-Garr-ao.,) 

Entr:l em i.Jiscus,;>\o o segtlinte proj.1cto du lei: 
« A oommissÃ.o de constituição e. poderes, a 

quem foi ri1mettida a proposta do govern•t sobre 
8 incom alibilidado da eleição de algu11s funceio-
nanns publicos nos ugares am que exercem· 
jurisdicçr\o f'! aut•1rirlade, vem . offarécér à consi
dl'TilÇR•I da camara •los Sra. · deputttdos · suas 
1'1-l.ft,.xões a respeito. 

<< ao p· e a OClmm ssao a · . 
mais completa. adbesão ao pens!lmento da proposta: 
ella sati,.;fllz &.'i exigenclas do . systema rAprasen
tativç, que tem por principlll át•o.lo a liberdad& 

o . o o, e . .. . . 
de que se re~ente 8 administração -pelll lntervunçiiu 
dos funcciunario·s de mais elt!Vada categoria nas 
lutas eleitoraes. . . . 

«< Experl~ncias bem slgnlftc·ltlvas, e niiu poucas 
vezt:ls dl)\orosas, têm · demunstrado que não ó 
pl'atlcllvel a liberdade .de vuto, quQndo aquellas 
natol'idadas a quem està conllaJa u guarda e 
defeza dos direitos da asso.ciaçllo. e dos individuo&., . 
achAo ·se dominadas por pàixõe" e Interesses, por 
vantura 6ROl,.tlcos1 e oonsegulntemente impoABl· 
bllitadas de !Jlllntarem a imparolalldade é energha 

tteus liever~s. 
« Todi)S os direltus do cidadão ficão tUneaçados: 

as . leis s.ão esquecidus ou post~rgada~, conM·!ne 
a necesstdado do tavoreaer ou upprlmtr i.. a vw
lencia e a ourru pçào ergueut o oollo a\ti v as e 
impuJentes ; todos os crlmus se o~tantào ousados; 
e esperando n impunidade, espaculào com a 
dep11ndenda em que está a autoridade t~ncarregada 

· dll l'eprimil~as. . . . . · . · 
« Assim depravão·se oa cos~umea publicos pelo 

espectaculo do rebaixameuto da autoridad~; asllitn 
se ostragão e se anniquillào os elementos de 
orde1n pela ptltticipaçào da au.tol'idade nus lutus 
a quo devem ~er estrauha:~ tl nas quaes só 
tleveriiio ter uma iuterfHreucia.benllfit:a; esclarecida 
e desintet·~:~ssada, protege11do os direitos de todos, 
e cllhibindo todo~ os excessud. 

<t Oompraz-se a cotnnlissiio elll reconhecer e 
oonftls:~ar que muitos fuuccionat·ios ax.ist~m no 

. ))aiz que. dovem sua. li~tii4,1ão ás qutllid~des recom· . ' ' 
dos sutra·agios popUÍili'eá: não é pois a esses que 
podem quadrar a~ reflexõe~ que acaba de ox.pender; 
e espera 11 cornmissào quê será acreditada quando, . 
alhata a pt'e\'a.uliões, e iaenta de artimosldades, 
vê·so na doloa·oKa. n~cvssida.de dll qua.liftcar, com 
exaoUdão, os ef!l~itos da interveb()ãó pe&tloal e 
iuteres~ada de ulguns funcoionarlos amovlvels em 
quelltões eleitoraes .. 

(( ln uil:o é meüos digna de atteuçiio a. conn· 
nieuoia da conservar~m-se n~s seus lugares, e 
em permaneu~e exorotclo, os JUizas de 1\Ue trata 
a p1·oposta. Bom pa.lpa.vois e recot:ahoo1dos são 
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I • .c: 

prolh:sional, .colno ate uma boa parte .da irnpos
sibHidalle iudispenstlvel nu magistrado A j u~ti.,;a 
porém é a primuira necess1dilde !'Ocial, ·e · por 
cons~>guinte, ain(ia com sacrificio da eomposição 
do poder . le~islativo, cumpre dar ao Br~tzi\ um · 
podar judici.ll qual lhe garaute a con~tiluição. 

« Pen n pois I! commisslio rp1a á mais r1ue muito 
urgllllk! occ,lrrer com providencias appropriadas 
8(N mahls at:ima apontad.r:s, quA , por sem duvida, 
affectão e compromPtlllm gravemente os mais 
vila~s interesse~ da sociedade ; e por isso é da 

arecer uA a r11fer' li · 
em discusRão, corri aa emendas que oft't~reco, par;a 
ma.i" compl~to e efficaz desenvolvimento do pen· 
samento :relia contido. · 

<« Ú·•nse uintllmente na fórm do dis o to no 
ré~lln~-'ll o, apresenta a c·•mmif\são a proposta 
convertida no seguinte projllct'l de lei: · . · 

« A assemblóa geral legislativa decreta : 
« Art. I.o Os presidentes de rovincia, co•nw 

n es e armas, cotnD'llln ao es e ex>~rCJtos 
e de for.,;as em operaçõAs, ch>~fes dtl policia, e 
juiz~s de primeira 'inKhncia, não podaràõ ser 
ele1tt1s dt>pulatloe ou simadores pelos collegios 
eleiLoraes daR prnvinciaa, ou das comarcas em qua 
exarcerom .jurll:ldicçi'io, ou auloridade. · 

« Art. 2. 0 SL:J por demiSBiio, remoçiio, Otl outro 
qttalquer uiodo, os funccionario~ deAi~n.~dos n.o 
srti~o &ntecedente d~\itarem ·os Elmpregos, não 
podarl\õ St•r el11itus pelos colleglos d11!! ptovincitas, 
ou das coo1atêas em que t.iverem exerci•lo jnria· 
dlcQiio, ou aut.orid\\de, se~ão 11asliad9s lltlis mazlls, . 

luncções. 
« Ar~. 3.o Flcào revogadas 

Irado. · . · 

EMKNl)AB 

11 1. • Ao art. lo, depois das palavrJl.s-prhnelra 
lilNtancla,- accrül'lcenta-1111- Kl!ntetarios t.lail presl· 
delicias ti inspoctoro!4 titl razllnda. . 

<« 2 • A'• a•·t •. Lo, depoi~ das palavralt-RP.Inldures, 
._aul?resoeute· S(!-e liHlUlbros dao ne~emblóas pro· 
VIIICII\6~. 

. . 
. rüceios do nnbro presidt~nto do consHlho; nem 
· as opiniões da commissão a respeito da.s van
tagen~ •jue este pr11jecto pó·le tNzer ao paiz, não 
tev~ •luvitla IHn toinar ll p~o~lavra. · 

T~tnbt~nl so animou a Hntrar na discussão depois 
·quo se r1:1cordou da~ ee!ebres e memot;avuis pa· 
la Vl'l\!l do nobre prêsidente do Ccluselho prllf.:~ridas 
om Ull)a d)ls ultimlls se~.:ões do !!enado ; diz 
ceh·bre~ a memoraveis palavra~; ptlrque nã•) sabe. 
corno ·o nobre presiderlte que pede o apoio dá seus 
cn· r :i1gion~rios ~-a car~11lra cha~a a proferir pa-

da oomposiçiio da maioria dt~lla. (Apoiados.} 
O orat.lot lê ti Allgulnte trt~cho de um discurso 

do Sr . . senador Paula Souza : 
cc Es o el' u d' 

talló ern que 'estão as nossttB cousa~, nenhun1 
hon1em c••nsciencioso podert\ dizor, afürmar que 
11 rt~presantação é genuioa: assim como f"zor-se 
o üà retendo com a re resentaçiio actual ua 
nwgUelil rr que genuma.- uteo o que, dq 
modo por que e&tá urganisado o p•1iz, emquantu 
ej(istirem certas leiR, Mmpre hão de ser repreRtm· 
tantas do votu publico aquellea qut! o poder designar 
e qutzer. » 

A.' vista destas palavra>l parece ao orador que 
não é outro o Intuito do Mbre presidente do · 
co.\selho seuiio att~r.rar, p11is que é a con11equancia · 
nl'lci:lssaria e quaal infalhvPl q•umdo na represen
~açs\o uttoioMI sa aolulo aquelles que não são os 
rép!Aseuttlntes Reliúitloll do J.lllVo. · . 

Não ~~~be. como U•••il tJeme\hnnte lei votad!' por 

IIIR\t,rlnl rloR povus. Espttra todavia quA o Sr. 
pr•J!lMilni.u, <:om a coragem que lho é proprla1 pos11a 
d••strulr esAoe ul4orUf'Uios, mostrando a nuulttlra 
por qU•• o p••i~ ha dll atiClptar uma . medide& que 
ullo ê fllhll d•• . vot11 uaclnnal, que mlo é tomada 
pelos rllpreeuntantl!ll lP.glthnot~ do paii. · 

« Arlditivo. O:i ministros de etltado, durante o ·· 
fllt~>r~i~io deH~ti . ~mprago; e aei,s mezes depois de 
dermlt•dos, IIRO podert\õ ser elellos stmadores. 

« Paço da cnmnra. dos daputados , IH d~ 
l\fllio do 184.8. - · Rodt•ígues dos Santos. ~ T. B. 

Aqui chRma . o oudur . om RUI\ d&fORil o twbre 
presid.mtA tio conaelh11, a rAspolto de u•na expre11aAo 
tó • que sa earvlo . na o asa, qnando Lilsss que 
al~uus ~rs. daputallos não pareciõo represeo~antes · 
da 118-Jiio. 

Passando a tratar du mataria, acha que a colll· 
lni:isão não se quiz dar ao trubalbo de fazer a 
cuinparaçdo entre a conetituiçH.o e os artigos d~ 
propost•l : limitou-se n procurl\r as conveniencias, 
a AXpõt a m.Hidadu do prt1jecto sRgundo essas 
rne~u~us couvcnieucias. Mas mesmo nesse ponto 

Ottorti .' ll · 

O Sr. Pere.i.ro. d.u. SHvu. diz que ôJendo o 
prujecto que ao passa íl discutir uml\ prop(t8tn do 
ROVetno, e não estando na t:asa nHuhum metnbro 
do ministerio 'ul i! convooilln e fld' •O o s e 
pe a c lA~uda dos Srs. ministros. 
~ntrão ria · sala e tomiio ns~ento nos seus MUI· 

potentes lugureli .os Srs. ministros da justiça; 
guerra. fnzonda, irnptlrio e estl'ahgfliros. 

O Sa. 'PnKslbll:NT.Il1 (depois de um longo inter· 
vallol:-: :Nào havuudo qu~m pat,.m a palavra sobw 
a olütertu. vou p6l·l\ a Vt)tos. 

· O 8a. 'l'owrA:~ PeQo a palavra. 

O Si&. Pu.JJ:!'ItD~N'r!!l: - 'l'em a palavra o Sr. 
'l'o11ta. 

o Sr. •.ro•t'-' ndo llusejav11 tomar parte UtJStQ 

foi u t\otnm issiio iltfeliz. · · · 
O projecto nuo se casa de maneira alguma com 

a Cúllt'!Lituição: o àrt. 96 da constituição mui to 
ou n e comngna a o ma que o os os 
~\dadãos brazi\eiroe são elegíveis para deputados 
e senadores ein qualquer lugar etn que poseão 
acbar·se, ainda que mio sejão domloilliarios na 
província, air1da que. uão estejiío mesmo no im" 
!lf\l'io . . Or~, o que ft\~. o projacf.<? q_ue se djseut~? 
Üt)nta mtuto lltleralmente esta d1re1to do e1dadao 
bt•lzi\eil'o, direito que não pôde ser tirado por 
tn\lio de umu lei ordinaria. A constituição marca 
tras casus em quo se SUtipendo o exercicio dos dl
i'~itnq pu\itioos do llidalit'\o1 - incapacidade physloa 
ou Utorul- pronuncia ou sentllnça Mndelnoatoria, 
passada ew julaado : ha àlg11m destes motivos 
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no caso 

vezes de executAr para razt~r ult~ger aqufllles que 
o polter tttin dtlterminado . .. Ainda o ontdor não 
descobri? q_uaes BR(I às tnedidas que pn~ ventura 

. . 
respeito dos presid~otes . niio tem o prOjàcto de
terminado . um remedi~ efficaz. · a resp11ito dos 
juizes de dirt!ito, jUiZfS OlUDiCi pll.H8 e dt1 primeira 
ln8tt\ncia, ainda o prujecto é mais ft1lho; p•Jrque 
o que póda succe~llr é quo .o juiz não seré. elt11to 
na sua comarca, mas ea qu1zer t"r um &8lHmtu r.a 
repr.esentl\çdo naciflnal, prn·curarà meios .de lllud.ir 
a le1, entprup.art\i por t>X+<mplo, toda " tuflu .. ncaa . 
em EIUQ CliiDill'CI\ pAr" que não sejão ahi V.••taJos 
certos individuus, 13 .por mFJio de uma transaoQiio 
com outro i1u.livtduo de outra comarca, conel'giilté. 

' I · 's vo ··~ á 
Qil>< na cúntrt;tla sajl\ elle o mais votado. &' de 
aupJtÓr q\lt! a ao111mlssão nllo qu11h'a qllé o~ 
emprt-~admt na adminh.1traçi\o puhlios, na adlili~ 
uiH ra •t\o dA usti •a ostil'to t11r QijSentiJ tia re i'P· 
st~ntnçl\11 nac1t1Dnl,. mal:! ainda por n~t!l raz o 
acreui~l\ qt~t! o prujt!cto . dtl\'ft\ ' ser julgad•l 'tlutno 
toCüiiStilUCl011ül1 CillliO ópposto a OUli'O Rrtif{ll da 
constttult;r\o que suppÕo,~ quu .os lmHviJitoll que 
si\o lituprog tdoo~ pnblii)Oft poa~i\u Stlr membro!\ da 
rt~prtlsetthAt,lf\1\ Dllulonal. N 1\u lu\ bm ta tlbnudanct.t 
dA captl.uidadtn~, du eap .. ulalidaJoll p11ra su poder 
abamlun 1U' tantos homens qu" 80 t!lllllt'ogi\o n .,_ 
Clll'ruh" ti à l'lÚ prt'KOJUB • .· · 

A o .. n.a!listu\u com " !teU. projeoto vai razl!r com 
q\ie 0!:1 homtlctS cunscftluulcumll, OS eiliPI't'glldll>l de 
bott fé fiqnt>m inteinuuentu apartados da rept·~su n· 
taÇâo nacicnal, (\fllquaotó quH aqUt•llíls · que qui· 
Zfll'ém lançar ml\o rle certos meios pouco hunustos 
hi'io de trinmphai' NObre aquella~. . . 
· 'Parec!l·lhe 4\lé o qt1.0 t+JUl . dito basta para 
lllostl·a•' que o . projecto netll está conforme cunl . 
os artigos exvr~ssos da constltuioiio. ntim pólle 
prouu:..tr os etfeitos qua so esptml:u. Era preciso 
pr.ucurar mais h1ng~ a ~rigem df1, t<)dafl all ca!a· .. 
qu.e se fosse Llestrulr a alia. origem, o intei'PSSil 
quu cada um in•líviduo · ltnu du ~er mstnbro du 
•·epresent•lçiio nacional ; era p1·e\li!IÓ qne dtt corta 
ólnntlira so t->nfraquecossA o ~~~:;piritn · de partido 
de tiUe muitos imiivhluos estilo pussuidus, e que 
muitas V~"ZeB os levi\o a nc\iões que niio e~tào un 
Hnlm daquallas que podem tler pl':ttioadas com 
honestldMhi: erl1 ptllclso talvez udoptar ulguma 
cou~a dos artl~os q Ull o orudor 1\presGntou. t\ ct&Sll 

· para se. destruir o Rraudu interesse qull cada Uttl 
. tem do ser~lr ao governot . de assentar-se na 

repre1-1en ta9ão uaclo!lal. 

. Faz votos para que o projeeto passe : parece· 
lhe quo não devnser suspeito nesta materll\ porque 
foi tJlle · um llaquell•JS qtt;l tlptllárãn o gttbin13te 
qua apresentotl a .propustR, niio por que a ado
pta:o~se em toda a su~ ploni t.udo; mas . porque 

O Sa. TosTA acha que a expariencia mostra 
todo~:~ os dtas que m~is males têm provindo de 
desCtlnfiatlça infundada d•> que de urM confiança 
razúavel. · 

O Sa. CBRISTlANO 0Tl'ONI :-E' contra. rio. . . . 

UM Sa .. DKPUTAOO: -A deacllrrliança J natural 

gue pbr eoc1a, não por e e. 
o Sn. TosTA: -0 nobre ministro foi obrigado a 

88hir porque Linha apreg•1ado >lntiloJ R polltioll da 
tu.leraol!ia e d' ju:::tir;:\. lNdo ap,ia:los.) · 

O orado~r vê tetnbdlll no gabwdtt! llln membro 
cuja sigoificaoão p"litiua aiuJa · não pót.le ties· 
~bri~ . . . 

UM Sa. DEPUTA.oor.-.Quem é Y 
O Sn. T11sTA.: -E' n nt~bre ministro que r,,fre· 

ptf'IAentantfl pela pNvinoia Ütl Part\, e eRp"tO flUe 
R i N•lll o Ht<jl\ O ue reprt!senta o nobre ministro a 

. quem. rne l'ts t·.o 
O 8a. OA.RVALHO M•lltElRA: ...... E~ o nnioo que 

re rflllt•nltt a 11\tllnrla •la casa. (Apoiado..-.) 
I 

sontt\o. 
o Sn.. c.mv.\Ll{C) M•)R&lll.A.: -E' unloo. (Apoi~ados 

e t11!o apl'i"do.i.) . 
O 8n. TllilTA:-0 •lUti reJ>ruse);lta o Mbl'•l lninls· 

tro a t.jUOIII tllo rt~th·u ? R>~pro~Mnlu a!4 hléas do 
gabiucte de 1\l de S11~t1mbro qUH tllta dott~n,tttu 
nt,tlta Cü>lB, ruprusenta ás tdtll\s . uo ~:cablnete da 
23 de .t\'Iurço, 1\. 4UIHH elle 111\•l . ri'CU~OU O KtlU 
uptlio, rt!pl'thit!Ula as · idl\as do gahiilllL~ de 2 de 
Fev,,rHiro, em cujas fllHlbu1 eutrnu o ullbrtl ministro. 

· Tt\l ê a · itlt.lilllsisteuélt\ nestt& parto d•> uubre 
ullni~tt'Q..t\ qu~Jtn tntl n~llro, q1u1 IH\ ve•·dnde UJIO 
posso Assignar um lugnr ct~rt•• e dAtorininado onde 
ell e reprtisonte · idât\tl de oea·tJ' ordem .. 

Vós ttltnbem rt~l)l'ú\'à~tefl, cumhate!ltl:ls .mosmo 
as tu:Jserçõtls d'.l nobrA mini .;Lrn da .iustiça; q tuwdo 
se seutava tiO seio da . cllma.ra; foi 11lle llm dns 
qtummta e quatro qt\e não pu lerdovonce•·: todtwia, 
chamad() ao miuidttlri(), vós tliztJis que lhll prostais . ~ - ' ·,, 
!ill olhnvn aos principius, que s tnentHSo oncaravt\o 
as pessoas. · . . 

O Su. RoontouFJ8l:>os.SAN'l'· 's:-Nt\o era quoHtiio 
de prtnoipios; ort& du slncerRmente dos qtte dizit\o 
quu os pro!tJssavll••· 

O Sn. Tos'l'A ~ntando que pela divet•sitlade de 
t<l~;~wentos tia qu•• se oumpõi-l o gubinl)to, ni\o pólle 
ull u <1st ar cotlcordo em utm\ granllA parte dLI 
slius penscltuentos. E' preolgo UIUI\ rt!Kignaçi\o 
u1ulto . graude dtl algunt~ dos minleLros p1ua coa· 
cordaram iiQm a malorla aotual da oaaa1 em ldétUi 
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e em eousa~ q11e ellea reprováriio, para se com· 
binarem com os seus colleg..ts do gabinete em 
muitas das idé~s que to ltes não seguiriio. Portanto, 
a composição do gabinete é bustantemente hete
rogenea, e por isto mesmo. fraca, oão podendo 
por conseguinte o paiz esperar de um tal gabinBte 
aquellt1 effi<~acia no emprego düs meios nscessaríos 
para fazflr triumphar os princípios Súgrados da 
tolerancia e da justiça. 

o Sr. Souza França entende qne a questão 
é simple~, que consiste n este dilemma- ou a 
proposta rto governo é co"traria á constitni<;iio, 
ou não é; - se é , faz v otoR pam que não pas~e. 
e se níin é, faz votos p•ua que passe. Acha que 
a proposta niio é contraria a constihição ; nín· 
gusm nega que os empregado<, qne o~ agentes 
do poder executivo possílo sAr Pleitos, mas não 
emquanto agentefi do poder executivo. O que diz 
a proposta do governo?-Vós, presideutes de pro
víncia, !JUe quereis ser candirlatos ã camara dos 
representantes do povo, deixai seis mezes antes 
a vossa presidencia. -

Não ha couss mais contraria ao bom senso do 
que ser o povo do. Brazil representado por t~gentes 
do poder txecutivo (aJ•Oiaàos) , porque o quA os 
representantes do püvo vêm faz er na cas~ é fiscn
lisar os actos do poder executivo (apoiados); e 
como ba de o povo nomear esses UltiSUlfJS ugeutes 
do potler para vir aqui fiscali sar seus direit(•S f 

A proposta do governo corrig<J este defeito, defeito 
que não continuaria até o presente Sf' acaso o legis· 
l11dor que redigio a <lonstituiçõo se lembrasse desta 
especie, p c; rque não é crivei que uma constituição 
tão democratica como é a do Brazil, deixasse de 
r emover da representação do p ovo os ag;mtes do 
poder. Devemos quanto antes purificar a r r.pre 
sentaçào nacional dns agentes do poder, sem lhes 
tirar o direito de serem votados. Não vendo na 
proposta do gov;,rno senão uma utilidade muito 
grande, e nenhuma inconstitucionalidade, vola 
por ella. 

O Sr. Carvalho Moreira antes de entrar 
na mal~rta em discussãu vê-se na necessidáde, 
por um tal ou qual compromisso em que se acba, 
a vista do que enu"ci•JU em uma das ses8ões 
passadas,. de proseguir nas suas observações ~obre 
o caracter do gabin~ete em geral e em suas partes, 
e sobre as perguntas que pret~.nde fazer ao mesmo 
gabinete a respeito de factos muito capitaes e da 
política que pretende seguir, porque a aver·iguação 
desses f• ctos ha de determmar a posição que tem 
de occupRr na casa. 

O primtiro fat:to que preten da saber é o que 
fica sendo o ·nobre presi<i eute Llo conselho. S. Ex. 
ueêl·•rou o outro dta qu~ não existe r~gulamento 
algum de conselho de ministrus, q 11e· t em estudàdo 
Ultudamente esta materta, que porem n ão achou 
ll<JS .paizes constituch,nae8 este r egulamento, que 
apenas alli constava que havia tradicço.;s e e,tylos 
pelns quaes se regiàu os con;,elhos de ministro~. 
O orador nãu se s>lttnfez com esta resposta, pelo 
contrario as suas duvidas redobrárão pllrque não 
sabtl a influe·ncia tutelar que o nobre presidente 
do conselho tem sobre '' r esto do míuist•Jrio. 

Pede ao nobre ministro da justiça 4Ue diga se 
compartilha as opimões de seu antecessor ares· 
peito das Alagõas, e que declare quaes são os 
meios de que o rninisterio pre tellde d is pór para 
restituir atli a paz, a tranquillídade publica, a 
segurança indívidu~l. Aquella província tem sido 
gov<:rn;:da desde 1844 até hoj e por quatw presi
sidr,ntes ; os meios que se têm alli eropregado 
não tem surtido efieHo. U nobre ministro da justiça 
fui presi,lente da província das Alagóafl, e na 
opinião do orador f,,z-lbe damnos cruei~, porque 
foi o devastador daquella província ... • (Não apoia· 
dos.) 

I) Sa. PRESIDENTE pede ao orador que se cinja 

ã mataria em discussão, porque a QCcasii'io oíio 
é propria para fazer interpel\ações. 

O Sa. CARVALHo MoaEIRA cuida estar na ordem, 
e espera que o nobre ministro da justiça lhe 
responda sohre estes quesitos. que julga o des<lU. 
volviment.o fio prngramma do mioisterio . 

Entende quo uma lei de irú1ornpatibilidades é 
de abs<Jluta necesii dade para o pHiz, e pensa que 
elln uão é inconstitucional ; mas aéredif.a qne o 
proj~cto da com •nissão não satisfaz ás Mcessidade~ 
do paiz, que é incompletissimo, e que é uma lei 
de occasião. -

UM Sa. D &PUTADO:-Apr8sente emendas. 

O SR. CARVALHO MoREIRA diz r1 ue as apre
sAntará segurallleute. Tem muito medo de l9is 
de oceasiào ; e como é moço, niio se deixa asAím 
acobardar pelos terrores qne o nobre presidente 
do conselho figurou na primeira vez que se dirigío 
á camara. Disse S. Ex. que o Brazil tinha ne
cessariumente de tem~r a repercu!!lsào dos movi· 
mt>ntos da Eur.>pa; e mostrou-sA tão compenetrad~ 
deste terror, que toJo o seu discurso pareceu uma 
aeclaraçãn qu11si solemne, de que elle proprío 
niio se julgava com forças de salvar o paiz. Como 
veio o nobre presidente do conselho trazer o seu 
progrnmma envolvido em um n1anto de luto, 
suppóz que o nobre ministro pedisse uma sessão 
secl'eta para se tratar do estaclo do paiz . O or:tdor 
nada terne, e crê que o Brt!zil nada tem com os 
movimentos da Europa ; crê que o pai~ esteve 
em estado mais difficultoso em 1831, anno em 
que parecia que a boceta de Pandora ia abrir-se, 
e chover sobre o im perh> todas as calamidades; 
e tanlo parecia, que os autores d essa r evolução 
recuárão. 

O Sa. MARINHO, -0 nobre presidente do con· 
selho e seus amigos salvarão então o pai z . 

O Sa. CARVALHO MoREIRA ia referir -esta facto, 
e é por isto que diz que se o nobre presidente 
do conselho t11•ha susto de que naufragasse a 
mio do estado, devia ter aquella discrição que 
todos lhe reconb,.cem para pedir uma . sessão 
secreta, ou nada dizt~r a tal respeito se julgava 
pelo contrario que tinha ainda aq r: ella força de 
animo q uA dese:; volveu com o s• u partido na 
quadra calamitosa de 1831 fl 18W. 

'I oradur cita diversas l11is com ·1ue foi dotado 
o p~iz, sem que fosse preciso o h i-ror para as 
conseguir do corp•l leg i,;Jativo dura~o te os 10 annos 
da regeucia. E' c~ rto que o terror ., ue apresentou 
na casa o nobr;; presidente do conti elho foi urna 
causa predispvne nte para a conce~sii<J destHs leís; 
ma~ o medo quando fosse r eá!, nunca .~ er i a bom 
co nselh~iro , porque é debaixo da impn;ss:lo elo 
terror que s e deve dotar o paiz com medid"s tão 
impurtantes. 

Aindet ma is s e <naravílhou por ter o nobre 
pre,.idente do conselho villdo á camara pedir 
meramente bases para legislação diz"'ndo que o 
guverno se encarregaria da tílrefa de fazer no 
regulamento o desuuvolvim€nto d tlstas bases. 
D eseja que S. Ex. diga em que paiz constituci<>nal 
j ámais se apresentou um gabinete fazendo seme
lll;;nte exigencia que nàv fosse r epellido imme· 
diatament.e velo potler legi6lativo. 

P ela cünslituição o governu tem tJ direitu de 
fazer regu latnen tos para a boa Execução das leis , 
maa a cama ra cumpre fttz<cr as le is e não bases 
d.; lei. So o nobre presidente do c<Jnselho é o 
proprio que no senado disse que a cnmara dos 
deputudns f,inh ,l voLado a ·lei da rtformu d~ 3 de 
Dezembro de l8U com toda a precipitação, Stl 
não quiz c.,nceder a faculdade d0 fazer bases de 
lei, como é que a gora retractando u seu pa~sado, 
veuJ pedir ao corpo l egislativo bases de lei , para 
em r egula mentos se desenvol verem ·essas bases e 
salvar-se a patria ? 

O orador ~e~ !liUitQ medo de precipitação: vi o 
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na regencià: terem ·propoRtas nesta casa me~idil.s Quanto aos funcilionarios · publicos, descobre 
extraordinarias,, a?OmpAD~adas de terror,_ dlZ~~- . dobrilda i'llZiiO para . que . ellas não possão . ser 
do·EIA que o patz. I à -engolido p&la rovoluçao. ;, v!o legieladQJes. Troux.e·se a ~asa urn argutneilto' em 
propór·se uma le1 de 14uspeitas, ma~ .a maiorta. · sentido contrurio, dizendo·se que os conhecimentos 
tev-1 muito bom senso, muito pntr10t1Smo p11ra especiaes que os · fu,lccionarlos pub\lcos . podem 

· d ir x - · · · rande auxiliar 

O Sa. · AÍ>alozo:~Pür u alguns é certe~a; 
O Sa. OAautii<i . Moall:lRA:~Mas, ainda quando 

r . 
presidente dn conselho, põde . A caml\ra limitar-se 
a dtlcretat bases pari\ o governo desenvolver ?Os 
depuLsdlls não vlerilo para a camarlol para autori• 
snr o overn1> ar-R fazer leis ao mEmt>s o oradur 
n o est . 1spoelo a a 11ca.r . o seu . < reit? .de 
leglslart tem trRbalhos sobre a organssaoão Jtldl · 

· olaria, na de aprAsental-os, · ba dll acompanhar a 
discut~sãtl ·· artigu por artigo, e por. iss, não quer 
qúe Je sorpreza se venha á eamara arrancar 
})ases de legialaoi\" para se rtlformor uma legls
laoão que Ht! . diz OliDs~antetnante quà é da occa~ll\o, · 

· tnnn lagisb~çào que o partido · chllma.do .liberal .. 
diz que foi feita por uma ólyg•lrohia, em tem~·o 
em que os Inimigos dra Uberdàc.le do patz tt&tllvilo 
tudo~ arregimentados no . podt•r I Pote querela 

. procedtlr do .mesuto modo 't QuArals .. imitar o · 
--~.--tpwrfH6C:!e8dtmef . . . . . • 

exttruplo de mo araoào; . mostremoe . ao pafz que 
nós Romos suptirlorao a esse partidn; qut~ niio 

. t81lUIH)I8UlO~ a dl!IOU~Balci, qi.\e OlltlllllOS promptoa 
li cmtra,· cem elle no e · 
mesma obra~ e que quereli!OS ·com·-toda a calma, 
ct1m pleuo oouheolmento da caul-1& otostrar·lbea 
que · t'11to.vi\o em eno, . e que aa lula ~ue tlzerllo 
nilo' têm produz[\.lo nG pslz Od bene~fluJos que eaae 
partido tlnb.. e1n . vista. · 
· Voltando A queiiLAo •• • ; · 
· MuiTos S!cNiro&sali..-Apotado. · . 
o·sit. UAt\VALHO Moa&IaA:-Slll que nilo tenho 

agradado a alguns Srs. deputallua (apuiadoa), maR 
tenhão paclauoia. · . . · . · .. 

Entrando ua materia, dlrA que o deo;·eto 11ilo 
deve sal' appro'Vado da mnneira por quo esté 
rlldlgldo .; mas antes de entrar net~te E~Xame, per
guntarA tto Sr. presidente do conselho, ao Sa·. 
lllinistl·o da justiça e nos dous ministros que não 
perttmcOrão ao ministsl'io passado. se adoptilo 
a proposta do governo . com as emendas da · 

· commissiio, porque, como dias~ na cal!tl o Sr. 
presidente do lloliselbo-m lnistro novo, ·vida nova •.. 

ora or en e u e que a lei d eve ser adoptada. 
Oppõe-se é idéa . de funccionarios ·publicos depu
tados1 e tlstende ainda maia a suu propostu, 
pois que compreheude nella as assembléas · legis
lativas das provincitls. . · · . . . 

Ni\o quer.· que me111bro~ do poder jud1o1ario 
sejdo deputados, porque julga qua a mngistrut\lra. 
dt~ve formar no paiz un1a chissfl profissional, 
umu clalise alloun·egada sóulente. de administrar 
ju~;Uça ; fl a aocl.ünUlllQiio <.las fuocções poUtica.; · 
no u.~ugistrado · porvllt tem, . des uaturiio., . niuàa 
meswo . s~ni alto o qu~rer. 

'l'O"O 1 

tos~ reín .tàó mdranrdinarios, tal a !lUa imvortancla 
sociál, que o paiz julgua que é de absoluta net:eesi

. dadé que enLrem no .recinto.· das leis, ~aes homim.s 
- · - · .· , · · v n-
cia, lnspectore!:i de theuourar a e outros funaclona
tlos publioos a t\tuto do auxilio quo1 · se pteUmde 
que se eolha de . ~eus · conhecimentos eRpec\acs · 

leis, tiverem o ·direito do 
entrar para o corpo . le.;islaUvo pàlaa provi nelas 
onde exaroem autoridade, a oamara se ct,mporA 
prtaoipalmente do tunoolunarloii . pubUcos. Para 
provtt de!o!h& sua . 8$serçi\o, ped~ que se note 
qua n~t oamara actual se contão 59 empregad()s 
publiooll, sttndll 31J membros d-) podt~r . jucllclai'lo 

. o 2S fuuoc\onarloa publicas, nà1l lncluidos 08 vi· 
gR.r\o8 l\61'11 _ oa deputados . que exercem o .o\i-
n18terlo. · . . · ·. . · . · 

Falta·lhtt agora t'àllar nos conhecimentos supfl· 
riores que podoil'i trazur á oonfécçiiQ das lEillf os 
ftlllCOi!JIUUI08 lii88UIO 08 alLos fun i il 
oa u o. es e reapu to d ri\ que, so qulzease 

. fazer I& eatatlatloa doe \\l>mons em\nentea qtlu t6m 
feito pàrte de . amhàs t\8 oan\~trRa, . podttrla mo!l· 
trar que n'Mht& t~m buvldo hnnJelul de t"limto 
aupA or tlt! . m o egd o n o a a roa sar suaa 

·· ldéat stn .,b, maa. atil o ~en.v(lrn~r ·o pnl-, e que 
taéa bomtmll Mo têm sl<.lo tuncctooarlo• publlooe. 
p,,rU\I•~o este argumanto nilo lJÓt.le provulacor. 

E11tA . certo . de que o fun~oloraarlo pubUoil1 o 
mal{llttraLio, e ouLroll pari\ quom jUIMI incompa• 
tlvul · o oxerolclo de aeu carRo oolt\ o direito dé 
leliialar, ni\u pode1u olatrar no gremlo d" reprtl
eeutilullo illlólónal aem qUAbra de sua p1·oprh' 
repu\tu;üo, e o q_tlo á malll &h\RUiar, sem que 
ellllB o slntitu I Qual é o homem horuu1to, qual 
ó. o maglstrll<to bonettto; que aem o aontlr não e. 
'Victlma dó uma alllolaç!\o pol\tloa 7 Pllrs pOr 
portànto os mlagislrallms e funcolonarlos publlcoiil . 
ao abrigo da corrupçi\u, e dos assaltos que podem 

. sotfrer na sua reputação, quar exllluiH>s da ca~a~ 
declarando (l ue not! lugares onde exerourem J 1.1· 
rlsdicoi\o não p•Jssão ser eleitos deputados. 
. SHmprt~ julgou neoeasu~ja U•IIA le1 do if?Onm~,>a- · 
t1bUidadeEI p1u•a . os nutgu!trados e funoo•onars•)a · 

licó . • o rimeiro a reconhecer ue a e 
da niagi&tratura precisa Slll' sustenta a nos seus 

. fóros, nn sua lodeptltldencia i esta medida pois 
deve ser acompanhada de outr~ m~lto sa~utar e · 
indispensavel pari\ que a remoçao dos magaatrados · 
n ilt' fique a arbítrio do governo.: . d.eve tatllbem 
passar uuu\ lei sobre a. po:<entadortas ;-mas parece.·· · 
lhe itnpossivtll qué es~es trab~lbos jl\ não teohão 
sidc' elul>orados pelo Sr. preatd~ntB do con~;elho.· 
Espera portanto qnll. S. .Ex. h~tJil de apresentar 
propostas neste t!eiltldo, e est~ certo de que este 
seu dost~jo serâ comp11rtllhado por todus aq~telleiJ 
que entenderem ~ue sam estas medidas amullare11 

:~"! ·· 
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a magistra~~ra fie" ao aceno, 110 arb~trio ~o Tem pensr1do sobre esta proposta, porqlle, oomo · 
poder. executivo : posto que os. seus roce10s n.ao sabe a camara, é objecto a respeito do qual multo 
sejão muito grandes, porque, desde que 2 magts· se. fa\la; tem procurado com toda a oonaoionola 
trado deixar ·de ser homem polltloo, o poder terá formar uma . convicção ; · e deve declarar ' casa 
tnenos moUvo de entender com elle. Não ·lhe que nà,) tem hoje hntos escrupulos como entilo 
consta que membro nlgum do poder judiclario Aa tinha ; isto é, parece·lhe qué pela fórma porque 
primeira e segunda ·lnstanolR tivesse de refl\stu a proposta esté. hoje conceb.ida não• oft'ende a 
alé. hoje a umo exlgenolil Uh!gltlma do poder constituição. · .. 
para o tlm de deoldlr as quealões que se ventilão O argumento maia. fortE\ que tem sido produzido 
entre os cidadãos: nito lbe ·consta ainda que é . tirado do nrtigo da constituição que .. diz que 
houvesse um governo tito cyfttcamento vicioso que todo o cidadão. brazileiro pôde ser eleito de· 
que se intromettl~!lse nas deciAõea dos ·pleitos. putado por qualquer circulo eleitoral, porque este 

Para tornar ainda. mala clara a necessidade de argumento se apresenta deduzindo-se () principio 
ser declarada a iooompritlbllldnde dos magistrados que de3de que uma lei ordinuria disser . :~tal 
de l• e 2• instancia, faz ver· que juizes de direito cidadão brazilelro niio póde ser votl\do por tal c ir .. 
ha que nunca forno abrir o jury em 911a comarca, culo eleitoral-, ella vai de encontro á constituição. 
e. que têm sido .subsUtuldos polos jUizes muni· Este argumento póde de facto .entender- se que é 
cipaes: prejudicando grandén1ente esta continua poderoso, porque esta disposição parece coarctar 

· interinidade a regular administração da justiça. não só os direitos que o cidadão brazileiro tem 
. Lembra que mesmo na capital do imporio um de ser eleito por todo e qualquer 1iirculo eleitoral, 
• · · · a . mns ainda coactar o~ . direitos dos eleitores, 
crime de assassínio, rol presidido por um . ciru : quan o a ~ons 1 utçR.o perm1 10 que ossem Ull<'l&r 
gião. · candidato, qualquer que elle fosse, e em qaalquar · 
· QUnnto {). inconstitueionnlldade da medida; dirá parte que estivesse. Entretanto . declara á cnaa 
pouco. Está persuadido de que olla não é incon- quA o que mais concorreu para destruir esta eu a 
stitucional. Crê que ndo . é o mesmo . dizer--o cotivicçlio foi a opinião ~e alguns doe proprloa 
magi.strado niio . pôde . ser eleito deputado pelá autores da constituição, que explloârão o esplrlto 

· provmcia, onde exerce juriadlcçâo-de que dizer..-. porqüe tinha sido lançado este artigo •. Quturilo 
- o magtstrado mto tem o dlrolto polltico de ser elles com este artigo declarar que os oldadiloe 
deputado. A niio eleição pola província onda 0 brazileiros, bem que niio fossem nascidos om tal 
magistrado exerce jtulsdlcot\o, ó uma condição de ou tal província poderiào todavia ser por · ella 
habilitação, ê umn condlodo para o exercício do eleitos deputados. 01'a, séndó este o ésplrito da 
seu emprego : se nao . quo r ser mHgistrado, se co.u. stituição, ainda qne o orador reconheça que a 
ju\ga que é melhor .-or poliUco, seja-o einbora, l&! parece oppór-se alguma cou'la a este esplrito, 
mas deixe que a justloa ton1ta o seu andamento n11.~ tem con~tudo ·grande embaraoo em adoptar 
regular. · . · · a tdén constgnada na proposta, porque neste 

Trouxe·se o art. 00 dll . constituição : mas 0 caso, . fi9audo toda a n.tnplitude a respeito da eleição, 
orador não descobre na dlsposloão deste àrUgo · ~onsidera a . incom.pat.ibilidade co.mo u.m.a co.nd.içào 
;robibição, antes lho parece que favorece a nnposh pelo puder legislativo a taes indlvh.luos 
mcompatibllidade : porqunnto por Isso mesmo chamados a exercer taes e taes empregos, o que 
que o cidadão em qualquer parte .onde esteja o corpo legislativo póde fazer, assim como tem 
póde ser eleito deputauo ou senador, não é. ne· estabelecido por exemplo que um indiViduo não 
cessaria que para o. aer roceba a eleição em sua . possa ser juiz dà direito sem que seja bacharel 
propria ootl1aroa. · formado. · 

O argumori.to f11ndado .na dlspusloão do art. I~€!_lina•se tanto ~ai~_ à es.ta opinião, qun.nto as 
, 1 . aos · · · • · .• d . . 

,- ·~·têm-direito-a · serem cbamados partl-os-empregci-- _p.Q_r_p_roY-lfi.ClAr.~r~a-~qu&-os·~vol~e-- e--uma~-
publlcos, sem outm distlncollo .quo não seja a d~ c~marca pod.am nno . fazer falta ao candidato : 
seus talentos e vlrtudell, lambem lho parece do pod~J ~~~~ . ~en~ar de ser. votado na comarca onde 
pouco peso. Nest.a thea11 88 comprehende uma temd JUrtsdu:çao, e todavta ainda ser eleito. depu· 
grande somma da dlreltoR lndlvlduaes e politlcoà, ta ~· . . _ . . . 
e entr~tanto ha um mUbilo du leis que e~tabelacetn Dlz. fr~nr.ament.e ~~e nao adopta esta oploiiio 
as condições para o eurclclo doN tJmpre"'os porque stga o P~IDClplo dos que entendem quê os 

· · . . · "' em re ados uohcos devam ser afastados do o r o 
polUieos do cidadlto; oomprAhendldos nesta these egislativo sem d~vi·d· 11 pel~ convicção de qu. e os 
da constituição e sómenta SUperior nO direito eUlpregadus pubhcos quaSl . semvre se curvi\o t\ 
politico de Rer ~leito deptttarto, e entretanto um VO>ntade ~lo poder. li'azendo um appello é.a suas 
chuveiro de leis coare~. a estR tbose con.atitucioual, rec~r. d. ~ç.oes.r . ella·z· lhe dlz .• e· m. que ~.os tempos . o.s . 
exigindo habilitações, e estas tela nunca forâo . mats dtllicots f•Jrao os .pnnclpios llberaes oons· 

. julgadas lnconat\tuolonaes. . . . tantemente su~tentados na c~sa pela_ reapsltavel 
Reserva-se o orador para em outra ocoasião res- classe da magtstratura: {Apoaados.) . Não a adopta 

ponder. a quaesquer. argumàntOR com que se pre• tn1mtbem.tp~rq~e se pnt.suad. a que os maglRtrado. s . 
tenda impugnar o projecto da com missão, bem fa em u JUsttQB..! afim de se !azarem eleger de· 
que pretenda apresentar outro substitutivo levando putados. A raz'!-o porque .apota eatn medida se 
as incompaLibilidades a muito maior eso~la. · f';tn,da na nece~s1dade de. Jazt~r cessar .eslia lnte· 

rmtdarla meuctonada pelo nobre deputado, porque 
em verdade o povo tem direito o. ser julgado 
por magistrados letrados . A relação do Rio de 
Jnnoiro, que tem ~rande numero de de~;~embnrga· 
dores, q~ando so aora . o oorpo legislativo diffioii· 
mflnte pode tt·nbalhar : e nas comarcas flcão as 
d,ifft~rantes var11s seudo servidas por juizes ioté· 
rwos, e · todos sabem os m!lles que provêm dessas 
serventias interinas. 

o Sr. Marinho pretende dizer muito pouco, 
e sómente dentro da esoala LraQada pelo Sr. Tosta, 
porque entende que é só ~entro desta escala que 
a materla póde ser Mnventantemente tratada, isto e, disoutiudtl o. constitu<iionalldade da propostal 
e dizendo tan1bemj alguma oousa a respeito d!l 

· sua convenienoia. 
,g orador te1n necessldtlde de emittlr a sua opi· 

ntao, porque em optr~ ocoasiiio, quando se tratou 
nn nasa dR malet'la tdentlcá, fol um dos que 
fizerilo. alguns l'Bilru,pltlos a respeito d~ ooustitu· 
clonahdade da medtda, e quo entendarao dover-so 

roourar um meio 1 · 

Eis pois a razão por que vota. pela proposta, 
mas dtlclara com . toda a franqueza quo não podarA 
dar. o. Neu voto ao artigo da oomtn1ssil.o que diz 

. r espAtto á eleiQiio ·dos sen•ldures, or t\o ess~ 

oonamutci\o, mas o adoptat•á com qualquer emendA 
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que salve este principio, Isto é, que um ministro 
só porque é ministro . não fique inbibido de ser 
eleito senador. Entende qufl se não póde dizer 
em uma lei que tal individual.idade não póde ser 
representante da nação, mesmo porque a consti· 
tuição não só permitte, mas quar que o deputado 
chamado ao ministerio deixll vago o lugar, mas 
possa ser segunda vez eleito ; e como é que por 
uma lei ordinaria se poderá dizer que um mi
nistro, só porque é ministro, não póde ser no· 
meado senador ? 

Reconheço, exclama o orador, n triste, a fatal 
necessidade em que lnfelízmen te se acha collocado 
o paiz, para nós d!lsej >nmos sem duvida estas e 
outras disposições legislativas; convém na ver· 
dada, para bem da moralidadll publica, para 
bem do systema constitucional, que não baja mais 
essa decrctnção de popularidade, como tem havido 
uté agora. De certo que ~er deputado é caminho 
para ser ministro, porque· isto está na ordem do 
systema representativo ; de certo o ser senador é 
caminho pam. ser ministro ; é isto tambem do 
systema rapresenhtivo; mas entre nós voltamos 
a~ cousas de modo que ser ministro é caminho 
para ser sanador e deputado. Entretanto eu 
considero da maior necessidade que tenbamos 
cuidado de respeitar com todo o rigor aB dis· 
posições da constituição, porque eu estou ínti· 
rnamente convencido de que o paíz não está em 
um leito de rosas, e que a ga1antia mais solida 
para a existencia do paiz e da nossa naciona
lidade, é o respeiio o mais prof:.mdo á constituição 
do estado. . 

O orador passa a responder ao Sr. Tost<l, que 
começou o seu discurso notando algumas palavras 
.:lo Sr. pres!dP.nte do conselho, quando elle disse 
que talvez se não pudesse affirmar que esta ca
mara fosse uma representação ganuina do paiz. 
Ora, eu não sei, diz o orador, até que ponto sej~ 
Pxacta esta proposição do Sr. preRidente do con
selho, m>\S tambem declaro f!Orn toda a franqueza 
que a r-amara actual, fallando com toda a impar
cialidade, é talv~z aquella que desde a decret,açi\o 
dessas animosas leis ...• 

0 SR. FERNANDES C!U VES: -Com que OS senhores. 
se têm regalado até 11gora. 

O Sn. MARINHo:- Representa melhor o penRa
mento do paiz, porque vejo membros de todos os 
partidos, vejo representados todos os interesses, 
vejo deputados eleitos por províncias onde todos 
confessao que o poder não exercen nenhuma acção 
nas urnas eleitc;raes. Daqui pois concluo que 
desde a calamitosa época em que desgraçada
mente um partí~o ent':lndeu que era muito con· 
veoiente ao paíz formar o corpo leglsl>ltivo ao 
seu capricho, á sua vontade; desde a época ca
lamitosa em que um partido julgou que devia 
fazer um contraeto entre a lei dtl 3 de Dezembro 
e o decreto de 4 de Maio, tudo tenrlente a virem 
para aqui necessariamente, só, pura e simples· 
mente os representantes de um partido ou de um 
principio ; desds essa época, digo, esta camara é 
aquella que na minha opinião parece apresentar 
a expressão mais -genuína do palz. 

Mas concedendo mesmo que é verdadeira a ar
gumentação que apresentou o nobre deputado a 
quem responçto, perguntarei: o que cumpre fazer 
actualmente o corpo legisla ti v o? Cruzar os braço·s1 
Despedir-se da (\asa ? Dizer-não representamos a 
genuína expressão do paiz, e portanto vamos-nos 
embora 1 Qual seria o resultado, meus senhores 1 
Que os outros deputados vlrião eleitos d~baixo 
cta mesma infiuencv\ permanente das leis que nós 
queremos revogar. Se me disserem que no paiz 
ha um partido unico que, avezar dessas leis, 
deixaria no povo a livre manifQstação de sua 
vontade na escolha de seus repreRBntantes, eu 
lhes perguntarei-qual é este partido'? Mesmo 
que se pudesse suppôr um mioisterio eminente-

mente moral e mngnlfieos presidentes de província, 
seria possível que um tal ministerio, ainda com 
as melhores intenções, que esses presidentes, dis· 
postos a fazer cumprir fielmente as leis, pudessem 
pôr barreir~ a essa immensidad$ de agentes es· 
palhados por todas as provincias? Tratemos pois 
de reformar essas leis, entremos em uma discussão 
razoaver e conseienr.iosa sobre o objecto, e ve
jamos n que é preciso quC;~ se faça para que o 
paiz volte ao Reu estado normal, porque ninguem 
dirá que com estas leis o Brazil tem uma admi-
nistração normal e regular. . 

(Ha varias apartes que nl!o ouvimos.) 

O Sa. MARINHO :-Qllerião gozar eternamente ? 
Não havia de chegar a nossa vez ? 

O SR. FERNANDES C!!AVEs :-Trabalhamos para 
o bispo. 

O Sa. MAI\INHO :-Oh I não : gozarão muito 
(~·isadas) ; emfim não quero entrar nesta discus· 
são. Perguntarei sómente : qual é o partido que 
nestR casa e~tá flm melbor posição ? Aqualle que 
inventou, que decretou essas medidas, f)U aquelle 
qu~ apenas se ac!Jou nesta casa, tomou como seu 
principal dever revogar uma de~sas medidas, a 
mais terrível, como era o decreto de 4 de Maio 'J' 

O Sa. ToSTA :-Com que é que substituirão o 
dacl·eto de 4 de Maio? Com a machina infernfll 
d"l 19 de Agosto com que matarão os seus adver
SI\rios. (Oh 1 oh I) 

O Sa. ·MARINHO :-Os parpdos são muiio in
gratos I O nobre deputado julgo que já se não 
lembra de que destes bancos partirão as primeiras 
exigencias pan1 que passasse 11sta lei, não se 
recorria que esta lei passou ultimamente pelos 
votos desse lado. Então eu não quiz acreditar 
que · o procedimento desse lado tinha por fim 
unicamente "!Apaçar as eleições por mais um 
anno. 

0 Sa. PRREIRA DA SILVA :-Então não é gloria 
sua : farão os outros que fizerão passar a lei. 

O Sa. MAI\INHO :-Votarão por ella ; mas tam· 
bem os maus amigos não a in pugnarão, sómente 
não quizeriio algumas emendas que passarão no 
senado, e o tempo tem mostnldo que elles tinhão 
muita razão. (Apoiados.) 

Ioflillizmente os factos têm justificado que 
aquelles que recusarão a lei por causa de algumas 
emendas do senado, tinhão .sem duvida a pre
videncla · de homens de estado ; mas eu declaro 
francamente que me repugnava a idéa de ser 
ainda uma vez eleito pelo decreto de 4 de Maio 
combinl\dO ·com a lei de 3 de Dezembro, e então 
assentei que mais honroso era votar pela lei, 
ainda que imporfclita, e que mais imperfeita 
ainda ficou com as celebres explicações que se lhe 
fizerão. 

Quando comecei a fallar desejei dar uma pe· 
quena respo~ta ao Sr. deputado, mas não a darei 
porque quero evilar tudo qu~nto possa concorrer 
para nos chocarmos ; entretanto por minha parte 
quero protestar alto e bom som que o nobre 
deputado a quem se referia o lllustre membro, 
a qu~m respondo, nunca mereceu, e não mer!lce o 
nome de devastador de uma província. (Apofados.) 

O Sa. C~avALao MoREIR" :-Eu o mostrarei. 
O Sa. CAaRXo :-E eu responderei. 
O SR. CAI\VALHO MonEIRA:-Acelto a discussão 

como e quando qulzer. 
O SR. MAniNHO:- Disse o nobre dllputado que 

o gabinete actual é heterogeneo t Eu declaro que o 
gahinete actual não é heterogeoeo, excepto se a 
heter.,geneídade póde provir de sympathias ou 
antipathias pesRoaes ; mas se a homogeneidade 
de um gabint>te deve ser medida pelos principias, 
eu vejo no gabine~e perfeUa coniruunhiio de prio· 
eipios. 
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O Sa. 0ARVALao Mo'RElRA :-Eu bel da mostrar 

que ellé .não é homogeneo nem com a maioria. 
o SR. MA!mm:o : :- o gabinete está com a . 

maioria {apoiu.dos), e niio qufllquer maiotla; com · 
uma grande maíoria; (Numerosos apoiados.) · 

Tem ·se pretendido convencer o paiz de que uma 
votação que t~ve lti~ar no voto de graças .tinha 
por fim extremar Ofi homens e os princípios : mas 
qual foi a nossa divergE!ncla 'l Eu. ia o d'3clarei 
aqui. Nós que sustenta vamos o gn.binete, . enten· 
diamos que e\\e era suffi.cicnte pata dotar o paiz 
das leis e medidas. que .()H e rectatna ; entendêrào 
alguns dos meus lltmgos que não, fi que o gabinete 
nàó estava por ta\ forma constituido que pudesse 

,dar esta segurança. · 
O Sa. CA.R"VA.Úto MoREIRA.:-E el!ga tna.toria foi 

a que venceu. 
O SR. MJ.RII-~Eto:- Bem: veio um gabinete· que 

tem os rineip\os dos 5() e dos 4~; logo, a conae• 
quenc\a. . que em vez e mo · 

. e riSadas.) 
o Sa. ÚARVALitO MoRElBA: - En responderei a 

este calculo. · · 
O Sa. MARlNRO:-E' Mta a signiliORção que tem 

para. mim a forma?iio d•• actual gat:lioete. Pois nós 
que votárn. os pêlo mini!ltArio , Unhamos renegado 
nossos principlo!i anteríores, e tinhão os nobres 

. <ieputados que votârã() contra o minlsterio rene· 
gado st-us principias? Não: uós diverglamos em 
um ponto: eUali entendião que o. ministerlo não 
estava organisado de modo qúe pudesse fazer ·o 
bem do J)aiz ; eu e os meus amigos entéudiamos 
o contrario; · t-etl:ron~se o ministerio, e veio outro 
sabido doa mesmos t~rincipios, com o qual estou 
de acctlrdo nos pontos e vírgulas, como creio quo 
todos os meus amigos esti\o. · · 

o sn: FERNANDE~ Cru. VES : - Quaos sã.o as 
v1rgu1as do ministerio? 

O SR • . MAIUNHo: - EstQ pergunta do nobre 
deputado ote faz ·pensar que.éstou dizendo cousas 
boas; l}Qrque · ~o contrario nã.o . dar\a um · aparte 
sem si nHicaçi\o. (Risadas.) 

onc uae ec ar~n 
meu · phystco, ou· mesmo de miüba--'molestia)-o ·: 
nosso estado não me parece tão r\sonbo como ao 
nobre deputado por SllrRipe. Participo muito das 
apprebeusõe~ do nobre presidente do éonselho; 
não que .eu jul~ue que estejamos sobre a cratera · 
.do utn votcão. mas po.r entender qtts a prudencia 
exi~e de ~ó~o · o hotuem de. e~ta.do, da ~odo (I 

o qu~ ba)a de h1admissivel nesta proposição emit· 
tida velo nobro praNidenh ~() con11elbo~ que os 
acor1lecimento9 da Europa potlerião rApstcutir nQ 
BtiiZll. Niio se diz que o Brnzil inteh'ô muda ~ 
fórttla dé seu governo: mas ni\o podem em um ou 
outro ponto do pal~ alguns individuas, algumas 
cabeças mais esonnder.idl\8 illudir-se, fascinar·se 
Mm o e\lho dease trovão, e qu.erer repercutir no 
Braz\1? Então direi ainda, parodl1mdo as pa\avras 
do nobre pres\dent.e do conseU1o-attendamos aom 
toda . R seriedade para M elementos . da tlOSSU. 
sociedade, e vej11mos em tnss uireutnstancias quaes 
l:lerii\o as calamidadel'! do l3ratll. 

Entreta.nto admtrei~mo de ver que o nobre depu . . 
tado, acostl!mod.o a uma rigorosa loglca, .todatia 
apresentasse depois nrgumentos inteiramente Mn· 
tr~u·ios ao que queria aemostNU' . . Êlls disse-não 
fm posslvel que em 1881 a monarohia perigasse, 
co~u sarà J?O!ISI\'el em 18•18.? Mas el\e rsspondell 
a s1 ~1ropr1o, 9uiHHio enltmertm os motivos. por 
que a r. ev-Jh\',/l\0 em 18St não produzto tothlo os · 
estragos , porq\\6 Qs hon1enk 11beraeK , mona.r· 
ob\st11~i qu~ q\\etii\o a .const\tuicão e nada mai~ 
ligln'ãC!·se lmrnsdiatament~ pura. sati.sfazer ág . '" - ( j. 
aoto addloi·ona\, o oodigo do procéBso. e todas as 

leis que C) pMz rectaml\n. Acredite o nobre deru:. 
tad? q~e . e_:Jse proc~dlment~ foi o qutJ salvou 
as mstltUtçoes ~o pt\1~. ( Apot.ado$.) Se nessa ópoca · 
apparecessa raststencu~ a urna -von.tade tiio fórta
m~nté mllriifest1vJ~. não .sei o que se podaria dizer 
ho~e d~s nossas rnstitutções. (A.poíados.) Assim 
pots,, nos que queremos as in.stituições que regem 
o pa1z, nós que queretnos a con~tituição do estado 
com todas as st\as con~equenci_as , nós qtte a. 
queremos com ~oda a fi~~\ld~de, hguemo-Ma para. 
dotar~os o .P"uz das. l1.ns gua . &Ue reclama, .parà 
gar•mttr a \tvre uu~n.festaço.o do voto . (Apoiados.) 
Meus . senhores , eston int<:liramente co!lvtweido 
qu.e é sõ o partido . libet·al moderado. . 

ALGUNS SttNuoa"tts: -A.poíado: moderado mode-
rado. · ' 

. O Sn. MA.tuNHo : -:: E' sõ o partido liberal, 
<1b~ando com rooderaçao, decretando as leis que o 
psuz retlama, Q)Hl b.B de sRlvat a monarchia. 

" er s IH dos. . u Ue ue onduzidos 
P.lit: qunlqúer. pr~)Cipio, teimarem em fazer oppo
stçao à relllt~açao d.estl\s necessidades publicas 
otnbou. se proclamem tnonarchistas nas caro aras' 
e om qualquer . pntte, direi que são sem duvid~ 
ne:thuma os ioh'nigos mais poderosos da mouar
cb~a (numerosos apoia~os), e dos instituições llo 
pal'i:. (Nume1·osos apolado.s.) E como a \)ropostt\ 

· concorre em. parte p1ua. se realísarom '-!Stas vistas, 
para. se rcahsar o pensamento do partidu liberal 
voto por ella. (Muito bem !J ' 

· . O Sa. PllESt.DENT&: ~A discússiio fioa ~diada 
p~ahMa. · . . ·· . · · 

Nomeio pata me sub:~tihür na commlss!i.o do 
fazenda o St. Fe\\x P~ixoto de. Br\tQ; 

A ordem do di>\ de amanhã e: 
. Discussão . da resol\lQào n. 139 de 1840 auto

. ·rtsando o ·govflroo· a. ·mandar c.·otttinu.ar . ~ · paga
men~o da. esmola con~edida no convento dos 
relig10s0s de So.uto Antonio .do Recife. 

Dl~cussiio da resolução n. 13 de 1848, autori· 
snndo o governo a tnandnr vender os lunóas de 
propried~ade nacional existout~s em S. Borjll, fl 
que esLRo alugados · a pnrt\cu\ares na proviilcia 
do Rio Grande !lo Sul. 
. ..... s .. . or~s con muaçao .. a 1scu~sso o. pro. 

posta. sobre. RS lncompatibd•daàvs.···-·-····· ----- -----
Levanta-se a sessão. São 2 horas e. meia. 

Sessão em ir de .Junho 

l'REEIIDENOIA DO SR. OU: lltiRl\0 DA. 

SUMl\IARto.--E:q.Jedienta. - Pa1·i.os requérimento.r. 
--Ordem do dia.- Adiamento do p,.ojécto $Obre 
a esm~la ao con_vento tlot religiosos de Santo 
Antomo do, Recl{e.- Discussau do àrl. li> do 
projecto ~obl'~ . incompatibilidadel. Discursos 
dos. S!'"s. José de Ast:is, Pe~eira da: Silva, 
e p,.estdente do conselho. Emendas. Votal)lfo. · 

A's 10 horas e 40 m\nulos da .marihã nbre·se · 
a seNaao, lê,se e approva.se a act~ da antace· 
dente. · 
- Ni'i? h~ expediente. . . . · . 
. Va1 a ltnprimlr o parecer da cummlssi\o de ma

rltlhi\ e ~uena, aonvel'teud9 em projeoto de lel 
a proposto. do governo ~ue tb.a . as forças de 
terra pat!\ .Q atmo f!nancEnro. de 184.9-1650. 

ó Sr. Ferra.z reclama contra inexaotldões 
quo s~ enaontrll.o. no sett . disoul'!lo publicado no 
Gorre&o Mercal'tt'&l e _dsseja que olles appareQào 

. em resmrto quando nao foreru bem tomados. 
. O o\'adot \)edH\ l\ pata-vra \)ara fnz6( um req\l.e

rt~Jent,~ •. Em todos os pai~\is 9. co\'tUpCJ~G 6 _o 

publica, quan 
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lativas apparece a accusnção ·de haver no ministedo 
quem furte ou q~em consinta. fu.rtar, · a ca.mara 
dos deputados nao deva ser md1ff~rente a uma 
accusação de.sta natureza (apoiados), especialmente 
quando esta accusação é dirigida a n1inistros que 
me1·ecêrão a sua couftança, .quer .como homens 
particularf:ls, quer como homens publicas. O Sr. 
senador H.oll.anda yavalcanti, . que tem occupado 
posiÇões. mUito emmentes, qué ha p01.1co tempo 
!oi ministro da faz~nda; da' guerra e da. marinha,
tratando-se no senado da lei do orçamento disse: 
it Parece-me que vi na Ga.zeta Ojficial que se 
K mandou pàgar a certo jui~ uns poucos de annos 
c< dn lugar que não exerce. Não sei se isto foi 
'' revisto na contadoria : não sei se foi feito por 
« esses ecoriomicos I ..•. ·Não me · ·pús~o conter.· 
<C Furte-se monos I E' a verdadeira ecooomia . 
« Furte-sa menos .... · Se é preciso eu soletro a 
cc palavra. » 

A continuação, diz o orador. envolve uma · 
aqcusaçiio ã m~ioria desta casa, envvlve ua.a 
accusação aos membros da casa t'l ao ministro 
e e . 

« t~l juiz. O exemplo -veio na mesma oi, e ahi 
~c vêm mais dous-dous ju1zes qut'l nãó exercãrào· 

. << os seus lugares, e atraz desses virão duzentos. 
« Ah 1 se o ministro ·quizesse quE'i não se furtàsse 
!1 tanto, niio mandava pagar essas quantias; nii.o 
11 é a lei qua estorvava as economias, não é a 
« lei, senhores, é talvez a theoria das maiorias, 
c< a qual tem feito que esteja sem vigor o aodlgo 
<< do processo criminal! Niio ha crimes no Brazil, 
« porque o arranjo das maiorias absolve todos os 
« crimes I Póde roubar, matar, eommetter os · 
« maiores horrores, más em se .recorrendo para 
« .uma maioria, estl\ tuda Rllnado'l Eu fallo em 
u presetll)a. do meu J.laiz, qu-e tod() me deve ouvir, 
« elle que . me desinmta.)l · . · · 

O orador, à vista do que acaba. do ler, _entende 
que a csmara não deve prescind'r do e:ume deste 
negocio pàra accusar ao mini!õtro que cCinsentio 
ou que commetleu o crime d~ furto dos dinheiros 
publicas, e por foto vai mandar ã mes~ um 
requerimento que lê. Suppõe que este trecho do 
dit~curso do Sr. Hollanda Calvacan ti não se i.·efere 
ao j~i~ de ... direito de Can\po. Maior , porque 

stt\ h anuo f d lu ar e 
'"'· ~t1fv-in>- pagamento-'---dO -- se\\-Otdanadu_.p_ejQ_j__a locldo 

Sr. Satul'l\ino de Souza e Oliveira,. e não -Pãlô
ininlsterio pnssado: demais, este juiz tt~m r:nuita 
dig1\ldad9 para se não h11portar com semelhantes 
COUIU\8; (Apeliàdas.) 

O orador faz votos para que os homens de 
es~ado quan.do largtio o poder fallem desta ma• 
na1ra e deseJa que o nobre senador o Sr. Hollanda 

f\Va can , quan o mtn s ro, cumpra s o . nscn. 
Dal'io, não so quei'endo asquocor das quei'x.as que 
tlnhn. dos a~hentenses, ordenou ao seu . criado que 
4uando . es\1vesse .Ja!ltando sempre lhe dissesse 
ao ouv1do -lembral·vos dos atben\enses.·- Elt 
dir~i ~ este honl~tti (~oucllle o orador) que q_uando 
est.1 yer no mhusteno, peQa ao seu offi<nnl de 
gabmete que llie diga :...-.. furte-sú menos : e a 
vilrdadein economia. (Apoiados.) · 

E' lido a a pprovado sem debate o seguinte 
requetimento do Sr. Ferrt1z : . · 

t< Requeiro que se peça ao governo urna relação 
dós juizes de direito que obtiverão pagamento de 
ordenados a.tl'aZt\dos durante os dous ulUmoa 
annos flnanceh'os, com deolaraoi'io do tempo n que 
por~enciã.o essas quantias pagas. » . . . . 
~ao . · também. approndos sem dlaóuseãa os se· 

gmntes requerimentos :. 
c< R e!lueiro M · peca ao governo remetta com 

urgeno1a um ma.ppu .do nl.unero do rl.lorutas que 
tem dado annu"ltnento cada. uma. das provlnc!as 

. úo · imperio. p !U'l\ o axeroito· e armat\à desde o 
anno de 184:1 até o ptosante.- c. Bastos. » 

<t A cotnwisano de commerolo, indt\Stria e. artes r • 

communicação dos privilegias .. e prorogações de 
prívllogios concedidos, quer tenlliio elles já sido 
approvados ·pelo corpo legisll\tivo, . quer não. 
~ Gomes àos Santos. - T. d6 A guia,... - Rego 
Monteiro. >> · 

. . ORDEM DO DIA 

Entra em. discussão. o seguinte : . 
<< A assombléll gera\ legislativa resolve : 
<< Art. 1.0 O governo é àutorisado. a. mandar 

C?ntiouar o. p!!.gamento dà esmola de SOOU conce
dl~a ao convento dos religiosos de Santo Antonio 
do Recife de Pernambuco pela carta régia de 20 
de Outubro da 1819, .logo que o mEismo prove 
achrnem-se .de todo satisfeitas as condições da 
mesma carta ré~ia .. · · · 
. . <( Art. 2.? Fi cão t•evogadas todns as diEiposições 
em contrano. 

<( Paço da camara dos députados, 21 de Agosto 
de 18!0.-.: M . ~. Castro e Silva.,, . · 

O Sa. REGO · MoNTEIRO manda â mesa um 
req!lerilnento . de adiamento para que vo te o 
pro)ecto ã comnlissão de fazenda para de novo o 
considerar·. . . . · · · 

E' · approvado sem debate. . 
Entrà em discussão o artigo lo da rasolução 

n. 115 .• 
o Sa. Oo:&Lll() BA.STGS é de opinião que se adie 

esta resolução para ser discutida em prestlllça do 
St. ministro da fazenda. 

O SR. PREs~DEN'tlt diz que a mataria fica adiada. 
p&la hora. . . • 

Continua a discussão do àrt. to da . proposta 
sóbre as incompatibilidades com as emendas da 

· commlssão. · · · · 
o sr. Jose do Assla referindo-se a um 

. to pico d<t discurso do Sr. Carvalhli. Moreira, que 
disse que, ta\vez por ser moço, tinhll bastante 

. coragem, confessa qiíe, apezar de moço, nunca 
teve menos . corageru do ·que nesta occasião , 
chegando o seu terror. aQ ponta d.e lhe parecer 
que dos. bancos da extrema esquerda ainda ouve 
uma voz . levantar-se e · dizer·lhe : · « Pobre de 
aspirito: remetle-te. ao silencio, · nâo. te etiv.olvas 

-se a -pedir-. pru(lv...:~J._ ~Jp_~;al' .de ~ao· ser lo~istii, 
pela conslderação de que, Eiehdo representanta dR ---
naoão, tem o direito de declarar .francamente a 
sua opinião. . · . 

A idée. · com.ida na proposta. oifel'eaida pelo ga· 
bluete de · 8 . de Março, t'oi aventada na o asa . no . 
anno .de 1845 pe!a camar.'\ que succe~ou â<tuella 

ao orador • . DAsde que a oamara comeQoú a funo· 
alou.•tr, uma. voz eloquente e póderos~ se levantou 
no recinto de\ln, e proclamou como uma. neMB• 
sidade à medlda das incompatibilidades. Esila. 
voz encontrou acho em alguns dos membros da . 
maioria de. 1815 e elll todo o pait:, e hoje se pôde 
dizer que a medida . das incompatibilidades é 
reconhecida como da interesse vitlll. 

Reconhece que o gabinete de S de Maroo 
apresentando a proposta qu~ sa discl\ta. prestou 
um serviço ao paiz, e que a commlssiio a que 
foi· remettldli. esta proposta, da.ndo·lbe. a súa 
adhesno e npoio, acompanhou o go'Verco nesse 
serviço por .elle feito. , 

Pedio a palavra contra a propostt\, . porque a 
aoht\ muit1) incompleta; acha atê que a proposta 
offerecida. com ns etnendilS da oommissão é umi\ 
prova do regl'esso das hiéas emit- tidas na. oamara. · 
no aano de 1845. · · 

(Entrão na snlu e torniio assento nos aaus ros· 
pectivos lugarés os membros do mlnlsterio.) 

O orador nuo sabA por que a oommisaiio fallando 
. dos j.ulzes da primeira _instanclu 1 niio sé le\'tlhrou 

esem-
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Oonvém qae para sua discussão se proceda com 
toda a moderação nas plllavras, toda a calma 
no racioclnio, e .toda a franqueza e liberdade na 
emissão do voto. · 

Trata-se de uma. reforma no nosso systema 
eleitoral,. reforma não de formulaa, sim porém de 

. fundo. Elicar.ando todavia a maioria do projecto 
debaixo do seu verdadeiro aspecto, e da sua pro
pria pbysionomia, me parece ser questão puramente 
administratiVa, e não politlca. · 

Desde que o ministerio passado apresentou á 
consideração da camara dos Srs; deputados a 

· província das incompBtibilidades, de que trata o 
projecto em · discussão, · eu, e os meus · amigos 
p.oliticos deliberâmos apoial-à, e por ella votar, 
é. e:x:cepção de um ou outro honrado membro 
em os · quaes prevalecArão eserupulos de · sua 

. inconstltuclonalldade~ Não"desllsllriamos destepro
posito, qualquer que fosse f! gabinet~ que estiV(SSe 
a testa dos. negocias pubhco~ (apotadós), porque 
considerando a providencia como um melhoramento 
no systema eleitoral, como a satisfação de uma 
pubHe11. necessidlide~ él'a do nosso dever pro-' 
movêl·o, 

Estou comtlido convencido de ·que o ministro 
actual adopta, e pra\iéaté. a politiea de tolorancia 
e justiça estreada péll) gabinete seu predecessor. 
O honrado Sr. presidente do consellio assim o 
declarou no senado, teferindo-se á fatla do throno, 
que appellidóu o transumpto de suaa idéas, e ao 
voto de graças da camara vitalioia, a que dera 
sua adheaão. A circular dirigida aos presidentes 
das próVInclas ·o confirma. A conservação de 
dous membros do passado minlstarlo, dos quaea 
um, alto e bom som proulaml)u nesta casa a 
solidariedade a uulda'de do pensamento gover-
01\tlvo do gabinete a que presidira o Sr._viRconda 
de 1\facabê, fo.rtalece a minha eonvlcçao •. Ootl_l· 
pleta-a a.lnda u en~rada de um lllustro depuLado 
por ,S. Paulo, ~ua sustentou e apoiou· a pCilitioa 
ao JUStiça e toleraucla, fot contado uo numero 
dos quarenta e quatro deputadQiJ da !lllnor.ia, e 
é hoje ministro da repnrtlçdo da justiça. 

Eu, 6 nteUII amlgos polltlco&, pol~. que apl)lamo& 
aquella pôUtlca, pl)r entendêl~a conveniente era
zoa'Vol nas actuaes clrcnntstaneias do paiz, con
tinuaremos a tnhttental-a agora, por que não nos 
dlrlglmoa or pasaoua, e alm por ldéa:~ prlnolplos; 

11 oiados. · ·. . . · . 
Daremos os nossos votos ao aotuRl gabinete se 

eUe continuar no deeeu\'olvlmento da polltloa do 
)HlBSI\do minlatario, como nos promette e afl~noa. 
(,1poiadoa .) Far-lbe-bcmoa opposlol\o R e por veri
.h\ra seus a&utos d~t~meutiresn suas palavra"' (apoia. 
dos), e. nos oonvéuct)rém da lnt;ineorldade de súa:t 
p~omossas. · · · 

Grande um nto em favot· do . ro ·e c to em 
l!o\issl\tl fornsoe a or~nnlsaçl'io da aoluR onmara 

dos Sra. deputados. De sobre . 94 ou 05 mombros 
quá se aobl\o oom . aRsento; 79 sõ.o amprt•gados 
Publico ai Dtl&tt>s 79} que ex.iraordloaria quauttdade 
de presidiHlté&t ohil es de policia e seor&tarlos de 
governo I · . . · 

LI\DQando os olhos sobre as camaraR anteriores, 
nouhuma possuio em seu selo tão gran•.le numero 

. ega os pu cos o 1 . s 
elege nova cümllra, mate avultà.o os empregados 
Pllbllcos I As ouusas desae raoto existem nas leis, 
s são p&rmaneutes. Oumpre portanto removel~us, 
porque o. fuLuro . ~mealia ainda mais 'do <}Ué . o 
tntlsmo preseqte, e se ó como penso um mal, elle 
ca<l.a ve~ mais se aggrava. (Apoiad_os.) . .. . · 

O proJeoto actual tende, se nao a excluir da 

a diminuir o seu numero, excluh1do • por maios 
indireotos. algumus ol 1esee dellas. · 
..l .N'Iio farei iongas e desenvolvidas conal~erações 
"cerca do inconveniente de ser uma camara com· 
Posta de e mpregadi)D publloos. · V. Ex.., a ;Sasa, 

o governo e o palz comprehendem os mal~s que 
podem desse facto resultar. ·. 

Contento-me com lembrar que nem o paiz põdo . 
ter fé em uma semelhante camara, nem os seus 
mesmos membros podllráõ cumprir conseiencio
mente os seus ~everes e elevada missão, e nem 
o governo pôde obrar livremente em presença de 

. tantos seus subordinados. · .· . 
úomo póde ter fé o povo qu"ndo observa . que 

os empregados publieos abusão de seus empregos 
para .entrarem parR o parlamento, e que lá col· 
locados, não se podendo. dizêr seus genuinos re~ 
presentantes, e sim seus forçados representantes; 
ou melhor, repre~entantes dos empregoa que pos-

. suem ou da autondade que exercem lá sõ dõs seus 
interesses partieulare9 ? .· 

Gomo poderâõ . mesmo' taes deputlldos cumprir 
sua elevada missão de inspeccionar o poder, viglar
l~e seus ac~os, àécusar seus ilgentes, quando alies 
sao subordn~&dos uos ministros, o arri~cão suas 
posições ? 8.e apoli\o. o governo, são aceusados . 
d.e ser.vis, sa o bosliliaão, dir-se-ha que querem 
accumular os empregos com as doçuras da po
púlatidade t ~ 

Como poderá livrémente obrar o proprio · go• 
verno, q!lando vê em torno de si 13eus subgrdinados, 
que ma1s ou menos têm ambiçãu do subir .na 
eseata dos empregos, e que se votari!m contra eue·, 
ou os terá de demtttlr e passar por tyrannico e 
perseguidor, ou de os conservar, e conservar 
inimigos. em po;cições que lbe podem causar em-
bara~os? . · · ·· 
Um~ .assembléa deliberante n~o systema repre

aentatJVo não é uma commissao. do governo, é 
sim representação ti() povo; deve ser o espelho em 
que a sociedade se veja, e se mire, e se reconheça 
em todas as suas classes o categorias. (Apoia-
dos.) . · · · 

· Nno entendo couvenlentq e nem ju9io a ex~lusiio 
de tollus. os empreg:\dos publicas . . Elles formiio 
uma 13lasse impottante e respeitavel na sociedade 
bratileira,. ~ têm direito como todas as outras 
clnt!Se"' a reprtls~ntar.·8e no parlamento ; observo 
m~is qui! 12e1a mania que garalmen~a ba. n~ nosso · 
paaz pt~los empr~gos publicós (mt"fos apotados), 
a. mrlior parte dos brazileiros deseja, e ambiciona 
ser funocionarios publicas antes do que eritregàr• 
se . a· outras proft~sõe~ independentes. (Numeroso& 

-apoiildoá ~ , -- ----o·· ... -... -c- _,- . .. . . . ·. . . 

lugal'Há de representante~ . do paiz quasi ']Ue unioa- · 
menta oie~tinados aos emprtlgados publlcus. (Apoia· 
dos .) Jul~t> í tstr> que o parlamento oont~nha 
runccionanos publicos, não porém que se com
ponha de funooiouarios ·publicos. (Muitos apoia-
dos.) .· ·· · · · · · 

Não admltto portanto o principio das lncon1pa· 

C<H'isequenoias logioas. Em politic& vlve~se. de 
prudenoia, de moderação e de transacoões. Não 
·se deve lovar de umà vez .a· sond:\ ao fundo da 
ferida.. (Apoiados.) · · 

Na classe pois dos tuncolorH1rtõ~ · pubUoos pro• 
curemo~ aquelles qu.e exercendo autoridade podem 
della abusar pari\ obtar votos, obrigar os eleitores 

· - · e tall.tes e· usar emlloa 
do seu t!mprego em prol lle ~uas oandidatu raa, 
jl\ .por mttlo du vlolencla, e jl\ por meio da oor
rup~ào; proóu·raroos tatnbem aqueHes. que tnais . 
direotsmente. dnpendert~m llo governo, e men·os 
llberdade · pudéril ín · ter pelas suas poBIQões, em 
prAsenç~ dos · s~ud lluperlores. .· · · 

De certo· que nes~o numero se comprebenderàõ 

os seoret11rios. do governo e os oommandantes da 
.for_çn pl\blioa. . · · · · 

E nllm é . no:vo o systemR que apresenta o 
.p,rojecto: ,pelo contra. do; uu adm~ro oomo no Bnzll 
tão tarde se aventou, e se conheceu nooeeee.rift 
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192 SESSÃO EM 7 D_E. JUNHO DE 1848 
esta reforma, tendo ja nós tantos unnos de pratica 
de systema i'épteseQ.tantivo. . . . 
·. Em todos os paizes constitucionaes, e mesmo 
nos . republicanos, proYidencias se têm tomado 
para limitar, senão excluir, o numero dos émpre· 

era 11s. . 
.. Recorra-se a histeria da Iuglateira e á histeria . 
da França. . ·· .. · . 

· . A Iuglate.rra póde gabar.sa que_ goza do, s stema 
' ·. ' 

precipitou do throuo a casa dos Stuarts; e elevou 
a de Orange. Em 1692, quatro anilos apenas ha
vião decorrido depois deste acontecimento . no
tavel, quando o parlamento decidia · que devêra 
pt·o~l.?ir a . eleição da representa2ão nacional aos 

· indtvtduos que r~cebesseQl pensoes ou ordenados 
da lista civil, e aos empregados na percepçiio .de 
impot>tos, alfandegaese indirectos. E\! ta 'providencia . 
raalisou-se em 1700. Ainda posteriormente, reinando 
Jorg{l_ I, e em 1742, .durante o famoso miniaterio 
de' Walpole, se excluil'iio todos os empregados da 
se undn ordem • . peta terce 

orge r • em 780, se· exchiirão nté os indivíduos 
que tivessem foito contractos com o govllrno . . A 
legislll~iiill ingleza hl\je . fixa a regra geral, de 
não pode.r um em r e. ado · ublico sor 

o par amen o, sa. vo por exôepção expressa dé 
lei. · · . . . 

Em França. dl3sde allsaembléa Milstittiinte qtié 
se trata de iilcoUJpatlbllidades. Em 1791 "x.::ltli· 

- . .· . . ro · e .es a o, ngan es o po e1· .. 
· executivo, empregados da casa real, oollectortls · 
. e co•ilmandat1tes de guardas naclonaes. A cou- . 
stitui~iio do anno terceiro ex.clulo t.ótahnt~nte a 
todllS .OS funCCÍOD8flo8 publiCO& :. erofim{ depOill 
do regimen representatlvo, e da revo uçllô de 
Julho de 1830, ·se dilclnrl\rilo e:toluldos de ser 
membros da camar•'• . pela l~i . d~ 19 de Abril .de. 
1831, art. 64, ost~refeltos, e sub· prefeitos, comman
dantes de diVit!Ões, collt!ctores Kllraea e parch&es, · 
procuradores do rol, o dlrec~orss de oontribliiQões 
dlroctas e lndlreoLas. · 

· · adla~tados na praUoa . do ilyat•imn q~e adoptatuos; 
siLo lu;õea que devemos llceltar doa nossos mestres~ 
imltt~mol-os naqulllo que fór bom a conveniente 

. . u adopLado 1\s nossas . nece . · · 
-- - - eL~no,ss.- (Apoiados.) ·- · ·· .. . 

Oumpre IARt>ro. que eu d iga que, se bem ·adapte 
a doutl'ir~a · do prójeoto, _ niio . posso deixar de 
cotish.leral·o manco e f.alho do outras providencias 
qu11, no onao de sij lhe . addltarem, oomplu~arãõ. 
por .1\aelm lllzor, um systema de rerorma. e u\u· 

.lhora.mento no noRiio syi'ILema eleitoral. que pôde 
ajudar a purltlfldr a ole•ollo 11 Lornal-a mais livre 
e iudupeniieute. Estn~ provillailclas reduzem-ao a 
duas, que satisfaztnn as . necas.shlades da nolisa 
época e .do DO!lSO palz. · · ·· 

conveniente . ao puiz, á mesma <:amara e . ao proprio 
governo I (Apoiados.) A . t)nmara tornar-se;.ha meio 
de. obter emprt~gos ·publicos,. o luga•· de deputado 
modo de vida ; e o que é mais, quantas vezes se · 
des edern bons e modestos em re ados u · 
para se ar seus empregos aos .. de-putados. .e 
assim obter .o governo votos ~o parlâmento ? 
(A p_oia dos.} 

ua. . . _ · . i · os que sÕ--têet~mHpi}tOHr~---
si o titulo li e deputados se tira o pão e se reduz á. 
rnlseria um . antigo e hóiu'sdo servidor da naçiio T 
(Apoiadós~) . · 

ALGUNS SENHOREs: ~ Mande â mesa ·o s.ddita
. monto; que votaremos por elle .• 

o Sa. PEnEtRA. nt. SlLvA.:-A outra providencia, 
· Sr. presidento, que eu l~uibro, é tirada do estado · 
· das ide as .e · das crenças do nosso paiz: com 
ambn~ completar-se-·ha o projecto em discussão; · 
serà um . verdadeiro ay:~tema eleitoral; com a 

· garantia do voto livre. e da fiel ~x.ecução do man
·lament•1t. 

ao pai:z; que · a camara se .não torne reuniiio de 
pretendentes aos empregos publicas ; éonvem 
tatnhem ao paiz, é. camara e ao goverilo, · que 

· · · -e l'&eebiie sub.sldio · 
·nenhum I (Apoiados, ·· sensaçllo, movimentos de 
approvaçllo e de · sorpreza.) . . . 

o sa: OOB:LHO . BA.STO~:-Reolama ~ i~vençiio I 
O Sa. · FRANQA . L~rr.E : .-E .p senado soei tará ? 

O Sa. GoMEs Rtulnao.: .;.:: Porque nfio ha de 
a.oeitar, . se ella estA. · com medo de ser refor~ . 
ntado? . ·-

O Sa. PEREIRA. nJ.: SILVA.: -Apezar dos applausos, . 
coiuo que goraea, que recebo e que ·. muito me 

. glorio de l)avar excitado na . casa, · a·eceio . multo · 
e t1i\o paese está ultlma pr oVIdencia por mim 

lombrada. Permitta a camai'a. que eu diga que 
duvlolo que pttsse I . Se roMio . até que nem a 

· primeira providencia passo I . (Risachs . e. apoia·. 

D~claro porém oomtudo~ alto a billn . som, · qua . ·· 
creio firmemente . nl\ boudad~ dabi;a:; idéas, que · · 
.estou çonvenohio que a camara qtil' votasse pelà 
exclusão dott pretendentes a empl't•gos publlcoá · 
e l)slR llbolioão do subsidio, levantar ·I\ perdura vai 
padrão de gloria para si, e . !ar ia um grande servioo 
ao . pniz I · . · . · · · . · · · · 

O prt•jecto por · 111 só será nlguma causa, ma 'I 
pouco (muitos apoiados) , · ::itlmpre é um beneficio i 
com duas providencius que ~u pas~o a desenyoiver 
será, .na mlnQa opinião, uma das melhurtls leis 
que possamo11 fazer ao paiz. · .. · 

Oom o projecto indireotamente f~chamos n porta 
do parlamento a algumas clasa~s de empregados 
p~b\icos ; · não vh•i\õ os funcuionarios publicos, 
mas ~iio .. fechamos as portas aos pretendentes 

Oonftudo, como estou; nas iôéas quo ou Uva a · 
honra de ex pender, ll que eu entendo · inesn1o . 
dt!vert~m concorrer multo, quando aprovfiitadas 
pelo uorpo l8gislaUvo, para nlvil(Ji\o do palz, 
eu d11 Of>rLo, se uio dcixas:~t! c~rcllr e possuir de 
tert•oa·~s e ~Justos que asaaltiio o. honratlo · presl· . 
dente do conselbo do miuistros, a não .eerem ellas 
adaptadas, como desde jê. pauso que não serão. 
dh'ia como s. Ex.. disso, üa ·previsão talv.ez de 
ni'to ee Slllvar o paiz cotn as suas idéaa, qu•J 
110 caso de. não passarem, como · o selvagem desn
nimallo de cortar a impetuosidade d~s .agqas, 
lauçâriii fóra o remo, e doitar-se•bia no fundo da 

. can a, e GIXar•Me· 111 arras ar pe a corr~:~n eza 
apoiado_,.) ·. . do rio. i · .Oomo porém, apezaa· dt.~ não oonsidurar 

Additando-se ao projecto um. artigo prohihindo . . bonançoso o estado do paiz, apezar de consideral-o 
aos deputados de aceitarem efi1ptegoa publicos Uiearno · f!W criticas oli:'oUU\Btanclas, ni\o o vejo, 
astipendiados durllnte o tempo dl:l sua deputaoão, . como ·s . . Ex., tã'> proxhno às blltdQá da orate~a, 

. tl . àinda seis mezes depois du findo. a legislatura, direi antes com um poeta aUemão:--Oollocareimeu 
exclttellH>tl tambeill do parlamento os pretendt~ntes ntwio em uitna do · Dllll~ el~vado pron•ontórlo <:Ia 
e . candidatos aos empregos publico&. (Muitos }Haia; e esperarei que as aguus do . rnar s.ubi\o 
apoiados . ) · · · · . . até fuzel·o navegl\t.-·Ol'eio que não collocarel .o 

·Não sol nHlStno se diga · que uinda é pelor lHna uwu uavio t~m lugar lnacceasival. e que mais oêdo 
cllroaril ooinposta. de · !Jre~endentes a empregos ou. mais tardo minhas . idéa~ seriio aprovei· 
puhl!cos, do q.ue mestno de ewpt·egado$ publioos. . tadas l (Muitos apoiados: muito õem; muito 
\Mu,tos apoaaàos.) l?areoe-me que serà menos bum I) 
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Tenho .dito~ : Sr. presidente, rjuanto me parece q~e esse p~rtido ,õ~a'.o que·salvàrsu monàrcb~a 'ciu-
suificiente em favor · do projecto . Elm diacu89iio, e r~nte ~ ép"oca . da rJ.llfi~ridade·, e o . salvàra· fazendo 
dos dous artigos additivo's que lhe pretendo alei ?-o aót() add.t.c10nal e o co~igo .do P,roc·e~s.o, 
a·unexar; o da exclusão. da camara, .dos pretén- e · sattsfazend.o ~eslm, ás , necesstd.a~es do .tempo, 
dPntes a empregos pubUcos, e o da ftbolição do e que ~sse p_artido era o unico babthtado pa;ra sal-
subsidio. Trntarei agora de outra. ~estão im or- var aiud · o" · · 
an e, que • se ou nao co~:~ rar a · cons tu ção que tem · em intuito ; qué . o partido adver.sd ao 
pólltlca do estado, a materill do projecto, questão · honradó membro caunrta 'de certo a ruína da 

. que foi avE!ntada. pélo meu muito particular amigo . monatchla, se o partido liberal não sllhisse . da 
e honrado collega, o Sr. desembargador 'l'oáta, .luta · viotorioso, e ue ainda bo'e o ·. 

· - , . • . u s urso que no re epu a o ser111 o maiór nlmigo da .monai'· 
hontem H casa teve a fortuná de ouvir-lhe. · .. . ·· chill, . se não qulzesse · approvar . as reformas 

(Aqui o ort~dor lê e compara as doutrh1á~ dós . lembradas pelo 'nobre deputado. . . 
àrts. 178, 1,79:l, ~~ · 14, . 96; 94 e 95, e depois de . Em . primeiro lugar tenho que notar que o 
muitas cotisid·eraçõee, conclue que não se excluindo honrado membro se engana·redondamente se peli$a 
das eleiçõés totalmente taes classes de emprégRdos, que é privilegio exclusivo do partido a que per· 
e sim prohibindo·se apenas que não sojào vo~d~s tflnce a causa sagrada da Hberdade. (Apoiados.) 
em certos circulos eleltoraes, o que é na a!e1çao Não tem o partido a qua o · nobre deputado diz 
muito pequena excepção, não é inconstitucional s pertenc;er màls direitos do que o partld~ que lhe 
mataria do projecto. O orador · continúa): é adversatio, para ser considerado amigo das 

Aqui cabe-me, Sr. presidente, congratular-me liberdades . publicas} verdadeiramente . liberal. 
ct•m o mP.u illustre amigo, deputado por Minas, (Apoiados.} O ser ibâral não é nionopolío do 

... · - · · epresenhnte por · Mluas. 
de interprf'ta.çii.o_.a.ttthentl~í! na constl!uiçãó. DPcla• Lembro-me dq que o nobré membro repellta slimpre 
rou-nos o hunrado wembro na séssao de hoDtl:lm o .titulo de partido da ordetn nos 11eus advêrsos, 
que se convencera· de 1ue · o ptojecio aotual não V()tque o antipo·da da ordem sEirià . B desordem~ 
era . inconstitucional, porque . um dos. Ulustres A baodeirR da Hberdaoie nos pertence a lodos 
autoras e redactores da conetitui~iio lhe . asse\'tl· (apoiados), porqun todos nós estamos dentro 
r a v a não ter ·sido a idéa do art. 96 tão absoluta ·· iJ~ constitúi«;>to . politica do linperio, e a consU- · 
que com Alla se · não~ compadP.cesse . a mataria tuiQào . politiOl\ do imperio garllntio as liber-
em guestão, que a lfitenção fóra declarar que U 1dns publlcKB por gue todos pug11amos. · (Muitos 

· pot.lil\o ser votados . os brazileiros ausentes dQ . apCiiados .) To.dos silo liberaes~. . · · 
tmperio.. •• ' ALGUNS . Sas. ' DEPUTA.Dos:~:Muito bem l multo 

O SR. Ml.roNao:-Apoiado; bem I E::~titnamos multo ouvir isso, é lloguagem 
U SR. PER.EL"tA DA SILVA:~Bem ; o" nobre depu~ nova. · · 

Lado · se oonvenceu· ·pela pu lavra honrada de um .. O Sa. PltR&IRA. DA . Sxr.n:..:..Nãó ê linguagem 
'dos autores da çonstituição, admlttio·li. como . nova, é · a . verdadeira llnguageQJ · q11e tivemos 
lnterprr.~ação autheutica; Deve portanto tambem seinpre~ Os honrados . . deputad'oiJ sAo · oa ne 

· estar eo».ve · · . . . · . . • .. e s vo s un oos no . amor 
gencla do . art. 61 da constituição, quo tanta. liberdade, ~ondo como que ohunes · de que n6s 
bulha tem feito, ê aquella QU!) lhe tem . dado . o tambem a · ameinos e pràtlqu.émoa .•• . · 
senado. ALGUNS SENHORBS:-:-~Ao, nilo. . 

O.Sn. MAatNBo:~Oomo isso' o Sa. PRRitiR.\ DA. SiL'VA:-Nôá &6 tllntOII unia 
O Sa. Pstúmu nA. Sit.V.A :-Porque o lll11atre · patrla (mtiilo.s apuiadc;.t) : eatóu conveilddo de 

senador .o Sr. Antonio Otirlos Ribeiro de Antlrada, que todas desejamos o aeu engrandeôlmente> e a 
aut(lt·ldade que os nobres depútados respelUrão eu a gl~rla: todos estamos convenoldos de qtie, 
sempre ..(apoiados),_ declarou nu senado qu~ fOra sem Uberdadea publhsas nilo ae oonsegulti esse. 
de sua redacçllo aquelle art. 61 da constltuloAo, engrandeóJmento e essa gloria: podemos porém 
extrahido com &li mesmas palavraa de outro que dlverglr nos melos · de chegarmo!! a esse ds1id8· 
para. R conetltulolo qutt devi~ ser presente A ratum, sendo &Uibora todos como somos amigos 
sssembléa constituinte elle. esorevêra: que appll· da liberdade. ( Ãpoiadol.} . . 
cara a palavra- requerer- na · intolllgenola e · O uobre deputado foi tambem ·infeliz no eabooo 
sentido de deixar é oamara re uerllfa o direito . hlstoricli que traoou da ápoca da mlnortdade . . . 

~~~d~e~ac;e~lt~a~r~, ;.o~u~re~c~u~s~a~r~a~fu~s~ã~o3. ~·~A~or.la~dio~s~.~M~e~·~o~~~~~~.~~~a~a~t~ê~m~·~·KU~a~aoqlá e reaeeão na 
n e epu 111 o eR en eupm~ n erpre aoAo aut ott· RocledRde, todaa as oplnHIE's aeRuam a mesma 
tica o ãrt. 96, por · lhe ser uplloHdo . o seu . carreira natural. A · reacçito em favor das Jdéas 
sentido . geoulno . por um dos legisladores · quo demooratlaa8 causou a · re\'oluo.io de 7. de Abril 
o eaorevôta, tamb&m d&VIJ entender pehr mesma . de tssL· No melo da'anarchla que R& lhe aeguio, 

· luterl)reti\Qilo autbentloa· o art. 61, por lhe .iJer bllvla o partido a que ora perten~e o qobré 
expUcado o ·· B&U genulno stmtldo peJo . proprJo deputado f Os partidos poUUoos .. naséeín~ ~édi'ào . 
redactor. (Risada. e apoiados.) Eu vanglorio·me e morrem com as clrcumstt,~oclas .e com os · 
pois de vêr o nobre deputado unido commigo, e teDipOs. · Havia então . 4m partido . que taml>em 
coill meus amlgôs polltlcos DI\ intelll8eno1a do se qui~ · chamar lUierat,· e · que por t:nü ltl\ gente 
art •. 6lda collstltuiQão: (Risadas.) . ·· foi intitulado exaltado, que , pretendeu le_var As 

. . Expendi9 Sr. presidente, quanto . me pareceu ultlruas coriseqúenuias · o · principio democratlco. 
convenletite e necessarlo st.)bre a . muteriQ em · Esse · orém, não fez · servi os ao alz na uella 

· ' , a 1 · & so o pon o e v s a pooa. . a que s.a v rao . o paz, a~(ancan o-o d~ 
de utll~dade, .. quer debaixo dó . aspeato de sUa anarchla . gue em · vortloa . hqrroroso amea~JI\ra& 
constitucionalidade. Não findarei o meu discurso . sorvel-o, forão os homens moderal\o~ de tod,as 
sem uma terceira parte., que serd . appllcada em as ' orênqas que se colllgátiio, formârlio .. uma 

-------"o~oun"'s~rcl\ . de proposiç s . . ctp_ o p . ~ o rc .m· 
houtem na camara pelu honrado deputado . por stonc~as e. a oooasiiio, oppu~erào ' um 4tgue ,é 

. Minas, a quem j à me referi . PaQo·lhe licença para · reacoão das ldéas democratlo!)s, . ~ . mode~~rii9 _ , o 
ouaar responder:lbe.. ·. · . çurso. dos · acontecimentos pol~tloos ;· . {Apo~ado.ç ,) 

O Sa. ~hl1INHo:-l?ois não I Essetl homens, a maior parte do~ q11aeo sã~ · 
O Su. :Ps:all:IR& DA .·SIL:VA:-0 honrado deputado cbefJs · do · aotual partido a que per~enQo, for.to 

comeoou por . estabelecer que se achava Ugado · a · os llalvli.dorés , do pai~. p~rque ~ompreheodêrão 
um partido poutlco a que ·deu o no~e de liberal, bem ·as oJrcum·stanofas do ·tempo, 

:\ TI>Mó 1 . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1509- PÃjgina 7 de 12 

Uma sociedade não tlca estacionaria; marcha: 
a!l idé~:~s têm seu curso . regular; os partidos não 
são permanentes, dissolvem·se · com as necessi
dades publicas, acabiio com o tempo. Ha occasiões 
em que .. á erocls~ modera~ as tendencia~ dest~s 

aquellee que sabem comprehender as necessidades 
do sou tempo. (Apoiados.) · · . 
~mquanto: esses ·dignos e~tadistas salva vão o 

., 
tambem se chamava · exaltado, fazia desordens 
a sedlçõea, e tendia a fazer. a famosa convenção ; 
e se não · fosse a fusão . e liga que então 
appareeeu, ai do paiz e da monarcbia.l 

Sr. presidente, a época actual. me parecia uma 
destas épocas de necessidade . de fusão e união 
para salvação publica. Depois de um governo que 
estragou todes as molll!i da administração publica, 
abusou e desmoralisou todas as leis, perseguia 
em la~ga escala a t11dos os homens que o não 
applaudião nos seus de!irias, appareceu o trans
acto mioisterio roclamando urn es ttAr.im'lnto 
do passado, justiça para todos, to emncta e 

_pr_Qt~_çip___p_M.IL.t.o.dos. e nnião de todos para R 
salvação do paiz. Apressamo-nos a apoial-o, e 
iné parece que· o .nobre de utado; a . quem tenho 
respon 1 o, eve como que recP.IOS e q e n s, 
até· . aqui . ilotas, f.lntras.semos pRra essa fusãt' 
necessatfa de interesses e principias ••• 

O Sn. PErumv~ DA. Su.n :- ... me parece pela 
linguagem do honrado membro . que se arreceiou 
do 11os chegarmos nós para o governo, e apoial· o, 
e estigmati~audo·nos, .proclamando•se unico par• 
tido liberal,. disse que só o seu partido poderia 
salvar o paiz I 

O Sa. MAatNIIÔ t- Não mereço essa Mnsnra. 
O Sa. PEnElRA :DA. SILVA :-:E para arredar·nos 

de perto tio ministerio, . e mais se co\llgar com 
os interessados· no principi.1 .do exolusi.viltmo de 
liberal o honrado memllro disse \\O nós havia· 
mos Cómtnt~ltido o grande crime da ei de 8 de 
Dezembro de 1841, e do decreto de 4. de Malo 
de 18421 . . · 

Pe1hrei licença ao nobre da utado ara dizer 
que e e . e o s~u par .1 o, se quA o org o o 
seu parhdo, sao muato .Ingratos I · ~osto a lei de . 
a de. Dezembro de 1841~ e o decreto de 4 de Malo 
de 1842, IJUA o Mbre deputado tantll ePtlgmatlsQ 
e appelllda machina lnf"'rnal, machina llleHoral, 
não forão que trouxerilo o .nobro deputado o s•ms 
a~lgos ~ camura na leRlelatura paasada? N1\o 
fo1 . Assa lei abusada lutolramonttt pttlull nu vos 
operarios da machlua que lho~t. abrlo aR portas 
do P.••rlamento 't Os nobres deputado11 jà por vezoa 
têm .oonressado q_ue servirà~Mta dell11, appllol\rt\o· 
lha uovos operartos, aperfAiooàrlto o trabalho, e 
Rté .· ufanão•ae com uma gloria que de . maneira 
nenhuma posao deRt>jar, com uma Rlorla que u 
oplniilo publica . ha de eAUgmntlt~ar ; glorHió~se 
de . empregar esta Ulachina pRra vencer seus 
RdVersariOB, e dizem 08 nobres deputados que 
ellea é que são llberaQS I Ah I . vós sois libera.es, 
e. vós e~contrastes a machinn h.a quatro annos, 
at ndR n_ao a revogastes I Além d1sto, fh:estes uma 
revolu u.o or esta cau roólama teB ue tinhas 
re~olucionado Mina~ e S. Paulo, por causa da 
le1 de 8 de .Dezembro i ha quatro ·sonos estais 
nesta camara, e ainda nii.o tratastes de revogar 
es._ta lell Sois liberaes e vos aproveitais desta lei, 
nao para ser executnda por agentes mouerl\dos1 
por agentes que m\o so servissem do arbitrio 
que ella dl\ ~s autoridades para · a regular adtni· 
nlstração da. justiça, mas por ageutes revolu· 
cloba. rl·o·s, por agentes proprlns .. para todos os 
excessos a violenoius I. ... Vós sola llberaes, e 
usastes de tódas as vlolenolas, praticastes todas 
M enormidades, · empregastes esta machlna de 

modo que ella estã inteiramente estragada I Sois 
liberaes I. .. (Apoiado,·. ) 

V. ó.s vos dizei-4Jiberaes, e porque não revogastes 
a let de 3 · de Dezembro, .se é contra as liber
dades publi~as? Vós sois. liperaes, e po~que, 

que provais que a lei não 

LGUNS ENHOI\ES :- O 

O Sa. PEREIRA DA SILVA :-Pois bem, não· foi 
i&Ro ; propuzerdo a reforma pro (oJ·mula. e o 
meu partillo é que se aproveitou della ts a fez 
pa~sar. (.dpi>iados. } . · 

Tanto à·· verdade quo os nobres deputados não 
queriiio a realidade da reforma, que esse decreto 

· de 4 de Mato de 18!2 era do poder executivo, 
podia ser reformado ou revogado (>or outro: não 
se precisava para sua revogação de acto leglsla
tivu, e o partido. dos nobrea de_putados, subindo 
ao poder ern 2 de .Fevereiro de 18-14, e dissolvendo 
Elm ~ · · e a o a camara oa e pu · os, nent ez 
rtlvog!lr~ e nem reform~r euo decreto por outro. 
qult mesmo que por elle ae fizessem · us. eleições 
de \&1-·i, fi ae 1\z~r~o oom uApantosas :vlolenclaà 

I ti 

Ato uNs S&NIIORES :- Oh I oh I 
O SR. PKR&IRA D.l SILVA :- Ouoi1o, tenhllo pa

olenol!l, eu tambem ouço muita• vezes o que uilo 
gosto. (Riscadas.) · · 

E os honrados.· deputados grltlo contra eaae 
dect"ato, a o que ó mala, atê. contra algumaA · 
diaposltJõea dell!t, d11 qua ae. servirt\o pará a lei 
de 19 dn Agosto del8!8 '1 Ounipre, Sr. presidente, 
obaerv~tr quo esse dticri:lto foi feito ern 18-12, de-

. pois das famottas ,elelçõ.es de 1840, dessall eleiéõeiJ 
tl\o geralmente astagm&•l&adas ua opi.niilo publica, 
que um senador alliu.do presentsmente dos hon
rados memb1·us nppellidou- saturnaes do poder 
em dellrio. . , · 

UMA. Voz :-·Quem íoi '1 
O Sa. Pl!:aEIRA DA SILVA. : - Autoridade não 

suspolta para os honrados membros; o Sr. con
selheiro Aureliano d~ Souza e <?liveira ,Coutinho. 

eleição de 1840. O governo tiuha-os contra si. · 
O Sa. MARlNlio :- Apoiado t Que oontlssão I 

(Risàdas.) · · · · · . 
O Sa. PEREIRA DA SILVA :-Escutem, deixem

me faltar. PE:~las . instrucQões anterioros, O!! julzeA 
dA paz tinllào todo o arbitrlo e poder ; em vez 
dà eleições do povo tet·se·bia eleições dos juizes 
de paz 1 O que fez o ~ovorllO? Ndo podia fazer 
uma lel . completE\, pod1a fazer algum1 melhora· 
u1ento~; para que houvesse lei l!_teohiáva-se do 
assenso do corpo legislativo. Fez·se pols as 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1509- PÃjgina 8 de 12 

SESSÃO EM 7 .. DE JUNHO . UE 1848. 19r: 
. .) 

instru~ções de 4 da Maio, que se podem·considerar 
de occasião ·. ( muitos apoiados), é estabeleceu 
dous grandeli princípios que ser~irão para a lel 
de 19 de Agosto de 1846, quahfi.cação fixa,. e 
mbos os artidos com membros ue os re re· 

sentassem ua mesa. Ma~ o defeito, meu.s senhores, 
nãó està nas leis, está nos homens, nos ex.e~utores I 
(Apoiados.) Quando a autoridade· abusa da.lei. 
niio h a lel boa. (..d poiados .) ·As melhores leis . são 
1ôs rumen os e ar 1 rJO, a v1o encJas. e. e râu e. 
(Apoiados.) . · 

Disse tambem o honrado membro que era. a 
ca.mara actual a mais genuína represen tanta do 
p~~. . . . . . .. · .. · . 

Para . contestar e combater esta opinião do 
honrado membro, não citarei mais as palavras 
do Sr. presidente do CO!I!!elho dos ministros, 
que pensa que nenhum homem consciencioso a 
póde Chllmar genuina ; basta que eu cite Utll SÓ 
facto. 
· A camara se recorda de que o actual Sr. pre-

- governo, sob cuja administração se . f~z a eleiçãO 
de 1847 • . Lembrem·se os nobres deputados das 
palavras judiciosas proferidas por S. Ex. nesta 
camara, em Agosto. de 184.7: elle declarou . que 
queria a liberdade do voto em toda a sua pureza. 
Nilo forão bem aceitas as palavras de S. Ex., e 
felizmente que · uma molestla veio a tempo ar~ 
rancal·o da . sua cadeira · c! e ministro para ae 

· poderem fazer as eleições, chegandn os t~eus col
legas ao ponto de lavrarem um · decreto em que 
o deohnavão perfeitamente. incapaz de ser mi· 

· niatro I I Vejão, ineus senhores, quanto providente 
foi o Sr. presidente do conselho, quand(), divisando · 
no horizonte do futuro, e .vendo que as suas 
palavras ser!üo ~una perfeita burla, com . a 
honradez e prohlbidada. q:ue o oa.racterisão aban· 

onou o mm1s e no, etxan o ... que . os outros. 
carregassem com a responsabilidade e não. elle. 
(Risadas . e apoiatlos.) · 
. Este facto· falia bem. alto e prova cómo torão 
feitas estRS eleições I . . . . . . 

O nobre deputado por Minas declarou hontem 
am voz alta, ~ossante e coberta de applausos, que 
erõo mouaróblstils sómente aquelle. s que unidos 
a elle. trataasem hoje de votar por __ todas as leis 
que o nobre deputado e o seu partido -julgilo 
lndtspenaavei~ pQra felicitar o paiz. . 

o sa; MARlNRO; -Tambem nilo dls.ee isto. 
O Sa. PEREIRA DA SrLV.A.: -msae, e está oo 

Jornal do Oommflrcio; O nobre deputado amal· 
diQoou mesmo os Que· o nilo acompanhassem 

quizessam, e dell\arou que erão inimigos 011 mais 
decla.t'ados figadaea do throno qué querhto 
perder a monarchla I I 

Senhores, eu conslderó que . todoY querem a 
mok1arch.ia no paiz (apoiados), quer volem como 
eu, 9!ltll.· votem etn sautldó contrario. Respeito as 
opinioaji7 e por Isso replllo a proposiorio do nobre 
deputado que nos quer lanoar fóra do gremio do~ 
monurchistas. para elle só passar por monarohista.. 
Não sei o que pretende . oôter o ·nobre deputado 
c,om tantaij conclusões! Não sómoa nem J>artído 
hberal e nem mona.rchista I A. oiados. O ue 
somos en ao · ec aro ao no re deputado que 
Ofida um nesta casa devo ter lndependenola e 
hberdade plena de voto (apoiados), e que devemos 
cr_1nslderar monatohistas tanto os que votão. 

o, omo os que vo o em sen o cou
~rarlo : .tanto. os que votAo pelas 1dêas que uns 
JUlS~() salvadoras para o palz, como os qu~ vot~o 
ôontra estasldéas. (Apoiados,) 
Demais~ eu nilo considero o nobre deptdado 

autorlsado, averbo·o mesmo oo.mo suepelto, para 
dar ootno ruonarchistas s6 011 que pensão oomo 
ellehpara dar bulias de mouarohlsta. (Apoiados.) 
Sen ores, os nossos titulo& uAo são aquelles que 

nos pôde dar o nobre deputado ; as nossas bulias 
não são as bullas que o nobre deputado pôde 
f~lm~nar ; as nossas bullas estão na honra, .na 
<hgn1dade com que os nossos chefes têm servido 
a a· · !'1 . - • · 

deseuvolvhnento das idéas que esses chefes têm · 
constantemente praticado . no paiz; as. nossas 
bulla~ . emfi~ estão es~riptas em toda a parte, 
por ue o a1z as roclnm ve · 
sao · recon ec1das como taês no coràçâo de todos 
os homens pensadores. (Apoiados.) Não ha de 
ser o nobre Jep~tado que nos . ha de dar diploma 
dé monarchistas, nem tirar-nos o direito que · 

.. temos a este titulo. · 
· o:~obre deputad? nem é competente, nem ~stã 

habilitado para u1so, a nelll o seu pnrtldo. 
(Apoiados.) Nós não trocamos os nossos titulos 
de monarchistas pelos titulas do illustré . depu-
tado I . · . 

ALGUNS Sas .. DEPUTADos:-Muito bem, muito 
. bem. (Apoiados.) . 

(0 orador é cumprimentado por muito~ doi 
seus 4migos politicos.) .. 

o Sr. Pau1a. Sou;f;a (presidente do . con· 
selho) declara . que pouco B'l póde alongar .na 
discussão, por isso que, pulo séU. estado de saude, · 
é com summa difficuldade qut. falia ; a& nunca 
faliou . bem, agora em 'Vírttidé desse estado 

· muito menos o póde fazer, mlls atteuta a sua. 
posição nno deve . deixar de expô r a sua opini'!io 
.sobre a lei QUtl se discute. 

Antas; porêm, de entrar olm mataria, diz S. Ex., 
cumpre-me dar uma explicação sobre o que li 
hoje no . Jomat do .Oomm6rcio n'um topico . do 
discurso do honrl\dó m~mbro que abrio esta dis
cussão. Oita.-ee ahi um trecho de um meu dia· 
curso ronunciado no senado dit1c rso · ue. 

. corrigi,. assitn com? não tenho corrigido Q.!l . outros . 
que se têm pubhcado, como podem affirmar os 
redactores da folha que os publica, porque n&m . 

· o mau. estado. neru os meus afazeres o permittem ; 
mas esse trecho não é exacto, ha a\U pensamento 
meu, porém adulterado. O meu pensamento, 
aquillo que tenho dito muitis.Bhnaa vezes é que, 
com a organ.isaoão que se deu no paiz, de certa 
épooa. pará câ, com a legislação que temos 
nenhum homem pódo amrmar qua uma eleição· 
seja verdadeirarr.ente genuitJa, . porque, oom . essa 
lagialaQtlo o voto das urnas pôde ser falsificado, 
tanto pela loteneno4o do governo, como . pela du 
tacoões. (.Apoiados.) N~o . e 116 governo Q\18 pôde 
lnfiuir em um aentldQ contrario A manlteataolo 
do voto po ulnr : as faooõea poden1 tambem faa~er 

• . t 

expi'iml no senado, . crelo que _quando 8e tra~ava 
das elefoõss de Psroambuoo, N&lil& ooéaahto, 011 
quando sd tratava desse objeoto, appareoeu 
freqUelltemente a ldéa. de d.isaoluolo da oamara 
aotUQl : então eu disse -o que . acabo de dizer, 
Isto é, que se viesse outra oatnara, eleita S(lb o 
domini() e infi11enala da leglslaoilo aotnal, -ninguern 
podt!ria affirmar conscienciosamente que ella rosse 
a genulna e'ltpressão do voto ptibli!lo, para oomo 
tal cooperar para a adopção das medidas que 

· julga indlspensaveis. (Apoiados.) JA na sessão 
de hontem fiz no senado a mesma reolaml\ ão 
deo arando que o meu pensamen o e que Selll a 
reforma eleitoral, .da g1111rda nacional, e do systema 
judiclario ninguem poderá affirmar que a eleição 

. será a expressão genulna e sincera do voto do 
pl\ z. para essa re or a q ra a o : para 
que estas leis fiqu~tn em harmonl·a· com a ·lndole 
do systema que nos rege .é que empregarei todos 
os UH. us estorQos. · 

Dada ésta . ex~Uoaoilo, passarei a fazet alguntas 
· consldAraçõeri sobre o que se tem dito, e o mais 
resumldnmeota que . fõr poasivel . a enunolar a 
mlnba opinião, que cuido set a · doa meus nobres 
collegas1 sobra a let de que se trattl. . 
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Sr• presidente, não. é de h~?je, é d.e mtiitqs 
annos, desd&' Fe~ereir~ de IBM. q\le nas catn\lotas 
e uns conferencias part•culares ~li ~anho dito que 

. todo o homem dotado ~e pa~riottsm.o, qu~ amasse 

inferir, e oom toda a razão, que o mal. não àstã 
nos homens, mas n~s leis. Davo portanto tra

. balhar· para que elle cesse , extirpando-se . da 
legielaçã.~ as cnusa.s ·que as produzem; E' poig o . 

ta.tivo que tenha lei~ igu!les · ãs nossils, fjUe tenha 
uout legislação que reduza o voto pubhéo a ser 
a. " .• pressão não da conscienoia mas da força. 
maneJada ou pela autoridade· em .nome do poder. 
ou pelos ~artidaristas, em nome da.s. f11cções 9.ue · 
se levantao am uma ou outra locahdade, muatas 
vezes au~iliados pelos meios da autoridade. Para 
a extinc\ião de ·semelhante mal é que precisamos 
trabalhar com lliinco ·e. promptamHnte; pata isto 
é . qu~ eu dizia que desejava que os poderes co~- . 
st.ttuctonaes convergissem sous esforços, decre· 
tando com brevidade as medidas. mais efficàze11 e 
a ropna as, ·· . . . . 

. Qando eu disse que querhrqua"llã ·trzeãàeliii "àsléis 
por um methodo abreviado, não que riu . dizer que 
SG deixasse tudo ao governo : eu que tenho sempre 
contestado . ao governo o direito de legislar, que 
tenhu-ms oppo:4to. ás delegações deste direito, não 
podia ter semelhante pensamento: quiz dizer que 
as leis só devião conter as disposições absoluta· 
manta indispe!lsa~eis , a~ que são proprias e 
pu_ramente lega!!lst•vas, de1~ando-se ao governo o 
outdado . de deteru1inar o modo pratiuo de sua. 
execução. Se quizerem que as leis qtie indico 
comprehendiio · 1\ disposição e o modo de exet•ução, .. 
se quizertltn que alias indiquem todo.!l os del11lhes 
de sua app\icaçi\1}, illlpo~sivel serl\ que o teuipo 
ch~ tla para tanto. Po,fer·se·ha di.zer que a lt!i 

( . 

convenlanta para tál fim: mas · para tnilfi nM. ê . eut uma le ? Não tem feição de regulamento ? 
esse o principio ml•is proprlo e adaptado às. ctr· ~ã;; .b14stava que .ella contivesse unicamente taelt 
l.luinstancias o desejos do povo brd~ileiro. ( iipoia- e taes artigos, e que o ma.·is foss13 acLo · regula· 
dos~) Em meu conceito o principio •tue nos . deve · meutar? Et\tendo que shíh Ma& essa lei foi intai· · 
dirigir é de satisfazer as úecessidades · reo~es do rament.e oaauistic~ ; bouvo tat;vez raziio pnra isto : 
paiz (apoiQd'os) ; e no meu entender é realnHlote porém o que .é incontestavel é que hoje niio 
una necessidade, e necessidade urgente, a reComta pOdtlriamos fater o mesmo. sem risco d~ .. nada, ' 
desnas leis, . de modo tal que desenvolvão stncer~ • .ou quaE'i nada fazermos~ ·· · · 
meut~ oa tleslgnios da l'ei rundainantal do estado. · . . O mes~~ .. ~ig~>__~c!H"cJL -~tL~o!arma. .. jildiclu~~~~ 

... (.Apo&ados..) .. --·----:-· -·-·------------·-----,· ·~· ~ ·-Etc quero que esso.s lt~ls tragão s6 o absolutamente 
Notem 0.9 honrados m~mbros a que tempo. está. indispensavel, para que tiaja tea.po de razêl·a8 

o paiz dividido e.Dl dous oa[l)pos. e a lrrltaç!lo passar, dsitando·se o mais aos ragulamentos do 
nest&s dou9 campos é o~da vez malor1 e cada dia governo. Nem eu tlvo em vista conli~:~car em meu 
toma um incremento assustador. · ·Pode subsistir . proveito a faculdade . de dar aetne\hante dAsonvol-
\lma soc)edade ues.te· estado .. . ., IUril!) que os agenii\8 VJmtmto ; fazer regulamento~t para boa. axeou. oio 
da autorida~e é qu~ . abusão, qile ~lles oauslo e das lelst é um d\rl\\t<) de t~{\o u govArno .qualquer 

e a 1 n o, . • ' . 
q':'e estilo em manorla, tuas os o~tros, quando fazer .tâes regutaml!ntoa, nem por isso. deixari\õ · 
eatavão debaixo. dizlt\o. a mesma cousa, isto · de exercitar um direiW proprlo à ordinatio, ficando . 
é, que o mesmo ou talvez·· petor pratio~- porém oiroumaorlptos aos Uu1it~s marcados nas 
"Vi\o oa agentes do làdo opposto qúe então disposições legislativas. Ora, lle eu antes julgava 
gover!}ava: o que bavemtH!. depois concluir t qua estas medidas eriio indl~pensaveia não s6 
Q~o o m~\ estt. .nas leis.. tApoiados.) E' preciso pàr~ manutenoão da paz, consolidação das ill!ltt-
poJs faz.er de8áppa~;eoar este . m~l para que e~trem tulçoes , e ainda mesmo para . oivlliaarmo-nos, 
os· partidos em um~ ~lsoussiio tsenta de pertgos: como para tornarmo-nos respeitaveis ao estran· 
em uma discussão, ammnda mesmo; porém paol · gelr9 que tanto abusa de nosso. fraqueza (apo\~a. 
tloa, luminosa e incapaz de J>erturllar a ordem dos), quanto mais hoje, . que vejo em toda a 
ubll~a. (A . àtados.) .Se ' os partidos tiv~r.em oon· Europa abaladas as mais . antl as lustltuiQões T 

. tiVerem eaperanoa de que àeul:l .. votos biio de 
triumphsr quando fOrem parttlhado~ pela maioria; 
desappiireceraõ estias · ~ommoçõeG · violentas qu~ 
tanto ·abalo rorJu~em e o cain o do combate 
não ilerA . l~gitlmo. A violar; 1a deixar de ser uma 
condição da foroa e dura91io das opinlõtle trlum· 
phant~s , e as. r avoluoõeê nll!) ~erào m"i8 o reoutso 
detestavul das ep,nlõ&s veno,das. Perdurando a 
actunl ,liiBI'JlllQilo, . o!l malas e odmes qu,e os que 
estM fura do \'l~der \mpu\ão .aos gu& eeti\o itl> 
pod~r, as vlolenuias de .que 88 Julgilo vJotlmas 
aatão a\lego.d.as com igual ou mli.10t' ra~ão, ae a 
minoria B\tblr at> , P()~er . (A.~oi~~os.) Dovo poi.s . 

ficados pala acoão dos seoulos que as têm respei· 
tado, ~gltito-se e tantito adoptar novas rórmas: a 
me11~a Ingla~erra. q_ue é o mo1\eiu de pedeioi\o 

rahua das tnstltul oes re reaen attva~ ue as 
em assentado 11obre baY.ea t o solidas e dura.· 

douras, não est~ iaentll de ab·1lo8, llailead.os pela 
geral cornmoQãO da Europa. Ell quando soube d~s 

· otlllllt'reaolas da Europa. li~o pensei que a velha 
lnglaterra lambem soffresaa. mfls ella soft're l · 

E qual é o unloo palz da Europa que aotual· . 
ntente, e ~pezar de. tl\!lta eltoltao~o nlo eàti 
sotTre,mlo T Os .hq11rados membro& s1,bem 9ue a 
D~~gioa é o unloo i e qual .4." rM,\1~ . ~~~~9! Po~~ue 
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estão satisfeitas todas as necessidades moraes e 
materiaes do paiz. por meio de uma legislaçiio bem 
pensada e garantidora de todos os interesses 
legítimos, e, ninda assim, logo que alli se vio o 
p.erigo, novas altera(;ões e reformas se fizerão 
immBdiatament8 para satisfazer as novas neces· 
sidades do paiz. A Belgica está unida á França, 
está pArto da Allemanha e da Inglaterra, entre
ta,to é o unico p,üz da Etuopa que nrio está 
soffrendo em virtude dos ultimas acontecimentos. 
Quizerão anarchisal o por meio da invasão de 
turbas agitadoras; porém os que para alli se 
dirigirão com esse fim forão batidos, e porque? 
Porque os avAntureiros agitadores não podem fazer 
fortuna quando nchão um paiz contente com suas 
instituições e organisado convenientemente para 
garantir não só os gozos do presente, como os 
melhoramentos que o futtiro possa proporcionar. 
(Apoiados.) Os movimentos, as convulsões não 
são factos desej aveis para um povo : todos com 
elles perdem ; e quando apparecem, indicão sof
frimenLo que uma patriotica providencia deve 
empenhar-se em estudar as suas causas e prevenir 
em seus effeitos. 

Ora, pó de dizer-se que o Braz i! esteja em um 
estado prospero? Creio que ninguem o affirmará. 
O paiz snffre, e soffre muito ; vej ão o que nelle 
passa em todas as províncias do norte ao sul. 
No norte reina a agitação, a suspeita e terror 
de grandes males: as fracções em que a popu
lação se divide encarão-se com mntuos receios e 
patente . inquietação : no sul dá-se, posto que 
em menor proporção, o mesmo_ facto, causado 
não tanto por motivos políticos, corno por outras 
circumstancias e elementos a que já por vezes 
tenho alludido, e que estão ao alcance de todos, 
e por isso serei facilmente cornprehendido . 
(Apoiados.) 

Pois, senhores, neste estado em que o paiz se 
acha, quando elle soffre tanto e por tão diversas 
causas, o que é que nos resta ? Cumpre c;u e o 
governo, os homens influentes do paiz procurem 
acalmar as paixões, serenar os animas, fazer 
justiça a todos, por meio de uma imparcial 
execução das leis, infun·lir ao menos no paiz a 
e,;perança de que urna época s" approxima, em 
que os d-ireitos de todos serão seriamente res
peitados, que todos os interesses hones1os e 
sociaes serão promovidos e auxiliados, par:l que o 
desespero não produza os seus naturaes effeitos, e 
não sirva de estimulo ás paixões em delirio, exa
cerbadas pelas facções. (Apoiados.) 

Quando fallo no respeito de tudus os direitos, 
na igualdade com que os cidadãos devem ser 
tratados, não quero inculcar. urna confusão de 
idéas ou de pessoas que as representão, nos 
empregos, destinados ao desenvolvimento do pen
samento governativo; os honrados mernb1·os sabem 
que, na f!'Jrma de governo que ternos, o ministerio 
representa uma opinião, está á frente della, deve 
executar as suas idéas, sem comtudo converter-se 
em chefe ou instrumento do partido que professa 
essa opinião. 

Se o governo é o· representante legitimo da 
opinião que triurnphou no paiz, o respeito que 
é devido ao triumpho e manifestação official do 
paiz, em favor dessa opinião impõe·lhe o dever 
de esQolher agentes que a pr"fessem, a C·Jrnpre- · 
hendão, e tenhão interesse de executai-a com 
pureza e dedicação. (Apoiados. ) Para isto é 
indispensavel que os agentes do governo que são 
obrigados a srguir aquellas regras pelas q uaes 
o mesmo governo entende que deve reger o paiz, 
sejão a expressão fiel do pensamento do governo. 
O governo representa uma opimão, mas é a deve 
ser sempra o governo do paiz e não governo de 
partidos, dominado por paixões e interesses de 
uma fracção da socieclade por mais legitimas e 
nobres que sejão suas aspirações; nem é outr.a a 
D;IÍI;Isiio d!J qualquer governo : della decorre o 

dever rigorosissimo de satisfazer a todos os 
direitos dos differentes membros da associação. 
Mas eu entendo que, ainda que o governo tenha 
as melhores intenções, nada lhe. s·erá possivel 
conseguir sem a reforma de certas leis. O governo 
póde f>1zer sem i8so algum bem, mas note-se que 
todo o bem que nasce dos homen;; e que de.lles 
depender é sempre ephernero e passageiro; o bem 
deve nasce~ das instituições: para que seja perma
nente é mister que funde-se nas leis e não nas 
opiniões e desejos dos homens, que todos os dias 
mudão-se. 

Se pois o paiz está neste ~stado, se eu desejo 
prevenir m:lles que podem vir, porque não sou 
tiio afoito como os honrados membros que julgão 
que não h a perigo algum para o Brazil. ... 

O SR. CARVALHO MüREIRA:-Ninguem disse isso. 
VozEs:- Disse, disse. 

UM SR. DEPUTADO :-No senado tambem se disse 
isso. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - , , , , quero 
que se reforme a legislação, porque entendo que 
só com ella se poderá isso conseguir. 

T•1mbem .... direi todo o meu pensamento ; não 
creio que haja perigos para a monarchia do Brazil. 
(Apoiados.) Direi mais, para dizer todo o meu 
pensamento (porque; senhores, eu tenho nrn vicio 
muito grande, que é a. franqueza); o mais que 
póde acontecer, a maior desgraça que puderia 
ameaçar-nos por este lado não passaria de algum 
rapido eclipse que tornasse menos radiante o 
pensamento mGnarcbico ; mas a monarchia não 
correrá perigo algutn. (Muitos apoiados.) 

E' p1rém certo que, para que a monarchia possa 
des_empenhar bem os seus fins, é 'preciso que a 
legislação se coadune com as instituições. Em 
uma monarchia constitucional , aonde ha uma 
constituição escripta, aonde os membros da asso
ciação vivem em commuoidade de interesses, e 
com direitos iguaes, se a legislação fôr tal que 
uma opinião possa sempre ser opprirnida, será 
razoavel esperar que urna situação tão anormal e 
violenta_ não produza graves perigos, e repetidas 
convulsoes do corpo social? (Apoiados.) Sem 
duVIda. (Apoiados.) E' por isso que eu desejava 
que os homens influentes, notaveis do paiz se 
colligussem,- se unissem para ver aonde está o 
mal, para o destruirem. Se não ·estou em erro, 
o mal está todo nas leis, e delle nascem todos 
os perigos que eu terno : se isso não fosse , 
qualquer que fosse o govemo, todos nós desfru
ctariamos as garantias q u.e a constituição asse
gura, que a civilisação nos promette como effeitos· 
do aperfeiçoamento das idéas , e progresso do 
espírito humano. E' por isso que eu quizera que, 
tratando-se da alteração da legislação, houvesse 
uma discussão calma e luminosa, porém rapida. 
Não é por muito fallar, por muito dizer que uma 
questão se illucida: é com calma, com ~inceridade 
na investigação da verdade, que se póde descobrir 
os verdadeiros remedios para os males sociaes. 
Oh I se nós pudessemos reformar essas leis, ainda 
que só fosse a de eleições, da reforma judiciaria e 
da guarda nacional, então, apezar de velho e de 
doente, era o primeiro a dizer- o meu paiz não 
corre pBrigo.- Mas, se não fizermos isto, confesso. 
que tenho bastantes receios; não para a monar
chia, corno ja disse, mas pela ordem publica, e 
pelos destinos de um povo que a providencia 
dotou eom tantos meios de engrandecimento. 
(Apoiados.) Parece-me ter respondido ás differentes 
observações geraes que se têm feito. Agora pas
sarei a considerar a questão em si. 

O artigo que se discute, a meu ver, não satisfaz 
ao pensamento d.a muitos honrados membros que 
desejarião mais largas reformas. Tenho notndo 
na discussão que se ha encarado este obj ecto 
como reforma parlamentar, entretanto que eu· en-
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caro-o co mo reforma eleitoral, ll a camara deve 
bem conhecer ' que são causa-< muito diversas. 
A reforma - eleitoral tem por fim assegurar a h· 
berdade do voto, e o fim da reforma parlamentar 
é constituir o parlamento de um certo modo que 
se julga m•>is _ u til, e por ventura para garantir 
a sua índepende11 cia e liberdade. Ora, este pro
jecto tem por fim a reforma eleitoral ; e tq nt~ 
assim que, notem os honrados membros, ~lle e 
tirado, com poucas alterações. de um projecto 
de lei eleitoral por mim _a presentado no seu'ldo, 
e da reforma eleitoral é que eu entendo que se 
deve já tratar. Essa ref?rma na actualidade c~n
siste, a meu ver, prmctpalmente em duas dts
posições, incompatibilidades e eleições por Cl!· 
culos. (Apoiados.) Incompatibilirtades para nao 
haver violencia de voto, eleições por círculos para 
que todos os partidos possão ser representados 
no parlamento. Pelo modo porque se fazem 
actualmente as eleições, uma diminuta maioria 
vence ás vezes a maioria dos votantes de uma 
província, (Apoiados . ) Por exemplo, ha mil vo
tantes, oitc>cento8 discordão na votação, duzentos 
estão unidos para votar em um sentido, vencem 
a eleição, apezar de constituirem uma minoria. 
D emais, muitos eleitores, não querendo perder os 
votos, são obrigados a annuir ao que os direc
tores do partido ordenão, e votão contra suas 
opiniões, Oommigo tem succedido isso : tenho 
alguma occasião votado em indivíduos que eu 
não escolheria se não tosse a necitssid a de de não 
divergir a votação. Deste modo, e havendo eleição 
em toda a província, a guerra é gersl, tudo se 
agita para vencer . Pelo contrario, na eleição por 
círculos a guerra se limita, cada um trabalha nos 
seus círculos. Nas províncias, dentro de certas e 
determinadas zonas, varião as opiniões: logo, de 
um circulo ha de sah1r a expre~sào de u·11 par
tido que póde estar em minona; e eis um partido, 
embora em minot·ia, tendo um orgão legitimo na 
represllntação nacional, sem ter tido precisão de 
recorrer á violencia, e a outros meios vi&lentos 
e illeg,,es : entretanto que, não tendo um orgão 
no parlamento, como o coração humano nem 
sempre se contenta, podem lembrar-se os partidos 
cégos ou fascinados de lançarem-se em veredas 
perigosas tanto para . elleA, como para o paiz .. 

E' preciso que haja valvulas de segurança no 
- no~so systema oolitico, que por ella se des

abafem as paixões políticas em abolição, afim de 
que a compressão não produza explosão; e por 
sem duvida que a eleição por círculos constitue 
uma e~pocie de vBlvula, pelo meio da qulll um 
partido em minoria leva ao parlamento o des
abafo de suas paixões (apoiados), a expressão de 
$uas queixas, de seus aggravos . 

Para que pois todos os partidos possão ser 
devidamente representados, u possão tomar parte 
na tarefa de legislar e concc.rrer com a sua il· 
lustração para a adopção de medidas uteis, pro
ficu as, vantajosas, muito convém a reforma nes~e 
sentido. Póde um parlamentü fazer leis uteis 
quando fõr composto em sua quasi totalidade de 
uma só opinião?- Não é possível. O qu~ é que 
faz apparecer a vet·dade ? E' a luta das opiniões, 
a discussão . Eis porque, na minha opinião, a 
reforma eleitoral reduz-se principalmente a estes 
dous pontos. Tudo o mais é accessorio. 

Esta idéa de eleição por circnlos se propàz no 
senado quando se discutia a lei de 19 de Ago~to; 
os chefes dos grupos do senado díziiio que, es-_ 
tavão promptos para a admiLtirem, mas receia
vão que, vindo a lei para esta camara com tal 
emenda, não passasse. Hoje porém talvez ap
provem essa idéa por não existirem os motivos 
desse ten10r. 

Se pois a questão das incompatibilidades t al 
qual a estabelece a proposta é uma reforma elei
toral (ao menos é como a encarll) e não parla
mentar, a camara vê que não poderei approvar 

que, se enxertem nolla 'objectos que não são de 
reforma el~itoral, mas parlamentar. Creio que não 
e tempo de trabrmiJS agora da rsfdrma parla
rnAntar, pelo menos não é tão urgente como a 
reforma eleitoral, para que se estabeleça a li
bnrdado de voto, posto qut~ eu duvide que esta 
hberdade de voto se possa estabelecer plena, 
como convém, emquanto ü eloição se não fizer 
por c i rculos. 

Orá, no projecto estão envolv-idos os presidentes 
de província, commandantes de armas, chefes de 
policia, justiças de la instaQcia, e na emenda 
que a commissão apresentou estão envolvidos os 
silcretarios das presidencias e os in spectores de 
thesourarias. -

Os inspectores julgo que deviiio ser incluídos, 
por• jlle realmente têm bastante influencia. Nós 
estamtJS no seculo indus\.rial, em que o dinheiro 
é a primei ra potencia. Todos sabem .que a revo
lução de Fr~nça tem maiil pronunciadas feições 
de U1na revolução industrial do que uma revolução 
poliLic.- , ao menos é a mintla convicção. E' crível 
que os proJetarias de Paris s e quizessem insurgir 
para que fossem eleitores t ·•es a taas pessoas 1 
Insurgirão-se porque tinhiio fome, e as condições 
sociaes não lhes offerecia- melo prompto de ga
rantil-os deste mal; insurgirão-se porque o go
verno -estava com a neta de corrupto, e não dava 
satisfação às suas necessidades mais energica. 
mente anll·Unciatlas. Estamos no seculo metalhco, 
e por consequencia os inspectores 'de thesourarlas 
podem t er uma verdadeira influencia, e que não 
poucas vezes será infensa á liberdade de voto. 

Quanto ~os secretarias d as presidencias, julgo 
e~cusado toclutl-os. porque elles só obrão á 
sombra dos presidentes; mas não faço disso 
questão, 

O SR. GóES E OoTaÕs SENHORES:-Não; influem 
mais do que os inspectores de thesourarias . 

O Sa. Pni!:SIDENTE no OoNSELHo:-A commissão 
apresenta outra emenda fazendo extensiva esta 
medida ás assembléas' legislativas das provin· 
c ias . 

Senhores, para as assembléas provínciaes é 
que julgo dG mais necessidade as incompatibili· 
dadas. Na assemhlé!l geral ha -rnuita gente, e 
gente da primeira ordem, uns podem extorvar os 
máos desígnios dos outros; mas nas ass'lmbléaa 
provinciaes, em algumas das quaes 6 votos de
cidem uma qu_estão, maior cuidado deve haver ••. 
as pequenas parece que têm 21 membros, com 11 
póde haver casa, e 6 formão a maioria para 
decidir qualquer negocio, por mais importante 
que seja. 

Note-se quA as assembléas provinciaes, assim 
mesmo como estão, têm bastan tes poderes; podem 
forçar o presidente a- fazer o que ellas quizerem 
pel<>s 2/3 de votos; e por isso cumpre que nella 
SPjào bam representados todos os interesses. 
Quauto ao artigo additivo, creio que não està em 
discussão, e por isso não tratarei delle. Direi 
sómente de p~ssagem que eu tamhem não julgo 
adoptavel esta medida da commissào dizendó, 
que os ministros não podem ser e\dtos senadores; 
porque se o lugar de ministro é da primei ra im
port.-ncia, se é lugar tal que um homem que o 
vai exercer é capaz de desempenhar a commlssão, 
faz sacrificios os mais horrorosos possíveis ; et!se 
homem não deve ficar inhi'bido de poder ser 
votado para senador. Demais, se a constituição 
presuppõe que os ministros sejão membros do 
corpo legislativo, parecia logico que não ficassem 
elles impossibilitados de serem membros de uma 
camnra. Agora, com a limitação que um nobre 
membro que acaba de fallar apresentou, eu acho 
a emenda muito admissivel em geral, e em res
peito á éonsid eração de que desde certa época os 
Jugar~s de senadores infelizmente são dos mi
nistros, e dos amigos dos ministros. {Apoiado•.) 
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Logo, pa1'B se combinar a satisfação desta . na"" 
cilssidade.com a justiça, eu entendo que se pôde 

· admittir a emepda que diz-sal v~ ~a~ .Provinci.as 
em que na~cêrao, ou onde têm donnc1ho.-Aa.s1m 

· se conciliao completamente todas as C<•nveoten· 

direi desde 

Não 

PEUJ:SlDENTE no OoNSELllO :- Portllnto a 
.o n' o i\ o arfs• 
toora.tlca, e força a que sõ os ricos govel'Dem. 
Ora, em um palz. novo como o nos!<o~ q11e C(ltnfCICR 
agora, e que não t~>m rlquezaM solidas e e.:tavels. 
qual seria o resultado · da ab~.>UQt\o do subsidio 1 
Só poderliio ser deputados os habltautes da cOrte; 
e as!llm tornar· ee.bla a ca111ara do11 d~putados 
uma oamarl\ municipal do Rio da Jauelro. ((Apoia· 
do.t.) Note111 mais qu". todus os pullllolstaa, que 
passdo pol' llllllllltes da . con11tttulçAo, por nttta· 
'\tela cnJiaoldades, clarndo pelo subsidio. Vejiio o 
que a ettte •·eapelto diz Bllnlamln Oonstant, quo 
ninguem ·taxar!\ do r.,voluc onado, anteil paiW!a 
-por patriar~ha das i<téaa nloniltchillo·cont~tituciu· 
naas. Na l11glaterra todos os oh11mado11 llbara·~s, 
desde .a primeira . proposta da reformll quo rem 
subsidio; · suada ago.-u na actusl eftt~rvescencis 
uma d~s idéas por que se. pugna ê o subeidio. 
.Portanto pareaà que a ldéa do Mo subsidio é 
aristooratica, . é mesmo irrelllisavel, t>urque nin· 
gue.m virá uqu.i sem esse aux~lio. E•.l, não sou 
. - . - - ' . ' . 

lle1ro se me nilo derem subsidio . Na minha casa 
tenho com q11e viver, mas no Rio . de J~Aneiro 
não. A maior parte dos me111bros do corpo le~ 
RlslaUvo estão fi&R mesmas circumstan.olas (apoia· 
dos); . O patriotismo, ainda (}Ue real, e pttJOll<O 
hão est'lr em tutn com o tJgoiAmo e con1. a fell· 
cldade do individuo. O · vordadelro patriotismo 
nnsae . do amor ·da famllin~ Ora. a auppresRão 
do subsidio tenderia à annullaoào do patriotismo, 
porque seria a ruína . das CamiUàs. Tendo dito !\ 
minha opinião, eu desejaria que algum membro 
da oa.aa que esteja por estas minhas ldéas as 

formulasse ein um!l emenda para ser sujeita á 
votação, sem que . entretanto eu me empenhe 
decididamente na adopção cle algumf6 de minhas 
idéas. . ·. · 

Oonchlirei dizendo ue me daria or muito !eltz. 
se acaso pu assemos ao menos conseguir a imi
riuiçilo da irritação dos partidos, . e sa empregas. 
semõs esroroos mutuos para consuguirmos algumas 

·das reformas que julgo iudispen11aveis. Se isto 
· , s n ere , como 1sse 

um nnbre. mem ro do outro lado. ·Se acaso ven
cermos isto, eu dil'ei que ó Brazil niio tem perigo·· · 

. de perder.s~. e que elle ha de t!alv.ar-se. Fechémos, 
senhores, os olhos para o passado, nàó vamos 
buscar lll passado motivos de irritação, fitemos 
nossas vistas no. futuro, u firmemos de hoje em 
diante uma nova ~ra (apoiados): principiemos uma 
nova vida com novas ideas, sejão ellas a mira de 
nosStiS esforços: se quizert11os recordar o passado, 
seja unicamente p•1ra dt!plorl'l·o, e dedi.Quemo·nos 
ao futuro, animkdoa do siucero desej1) de tvrnal·o 

ro ' · · · 
{Numerosos apoiados.) 

Sã.o li<Jas e apoiadas BIJ seguintPS emendas: 
<< Substitutivo do l.c- Art. L~ 0:! preaid!Ulti!S... 

de rovmcia eomm nd n d " I a ~ 
danteB de exarcitos e ;ie forças em opera9ão, .· 
chefes de policia, jUiMs de dir~ito e inspectores 
das thosourarino.; ·••ii·• poderàõ ser eleitos .deputados, · 
senadores e membros das al'lsembléas r 'ociaes 
nas prov1nc1aS sen o a e e .;ao por paroc 1as e 
nos clrcalos sondo a eleição por circulos em que 
exercerem jurísLiicçiio ou autoridade. Os dêsem.;; 
bargadores · dus rehtÇÕt~s nãcl. o poderãõ S!'r DaR. 
provincit•s \lU ciNulos oude estiverem as mesmas 
collocadas. -J. àa s; Oarrllo. » 

<t Emellda ao lo artigo- dept)ls das palavras 
-juil:es da la lnstanela, acicresoente-se-officit\es 
das. secretàrias de estado e vignrios.-FtrN'ande.s 

. . .Oha 1l8.f • » . 
<t Sàtvo nas província~ em que tiverem· nascido 

ou Nn que tiverem dolliioilio.-Persira àa Silves. » 

MuiTAs Voz&s:-Votos t votos I 
A' vista dos desejos da oamara de se proceder 

t\ votação, oadem da palavr~& todos os oradores 
in11crlptos~ . 
JuiKB·~e a. mataria discutida. . . · . 
E' upt~rovado quaill unuuiuJemeute o artigo da 

pru~o,ul con\ a11 . t;tueudlliJ da conuuiasilo. 
· E · rttleltsda a emenda do Sr. I~IH'nlludet~ Chaves. 
E' approvado o ultiülil perim.lo da etnenda do 

Sr. Oürrt\ .. , a· respt~lto dos dt~aambargadores, e Jloa 
prt>juuloüdu o prluwiro perluuo. . · .·· 
·· E' üpprovada a emeildlt do Sr. Barcellos. .·. . 

A ewenda do Sr. Pereira da Silv~ t1cll reservada 
pa1 a ool~asitto opportuna. 

A dis~usslio flua .ndiada pela hora. 
· O S8. NuNÊs MACHADO (pela ordem) pede âo 
!:!r. presideute qua de opportunamante para o1·dem 
do dia a lei da aptlsuntadoria dos magistrados. 

Ordl!m do dia lia amanha.- <Jontinuacão da 
reso uç o n. · u • sauesao a re11o u o . 
n. 7 daale a11no. A's U horas cuutinuaoão da 

. rt~spoata . sobre incompatibilidades. 
Levaota·se a sessão áli 2 horas. 

.. ':'" __ .,.....,..:---
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SESSÃO, EM 8 DE .JUNHO DE 184.8 
Sesslo em 8 de Junho · 

A's 10 horas e 40 minutos da ma11bã abre-se a 
se.ssiio, lê ·se .e approva· se a acta da anteca
denh. 

EXPI!:DIENTE 

São lidos O.i seguintes ofticios do Sr. ministro 
do hnperio: · . 

l.o Participando qu~ na data de 6. do corren~e 
communioára ao . pre::adente da provmcia . do Rto 
Grsode dg Norte a · deliberação des . · 

-- -relativa aos eleirot-&8.-. .. daquella provinciY., de que 
trá ta o officio .tia mesma camara de 25 do passa.do ; 
e que, em quanto 'as act~s d!' eleição ptimana a 

envlt\ra 19 cópias dellas, ,devflndo as restantes 
ser brevemente transmithdas, segundo <? que 
affirma o referido presideute no seu offic10 de 
11 de · alo deste anno."-Fica a am ra in ei· 
rsda. . · . 
. 2.o Oommunicando que S. M. o Imperador 
ftcã.ra Inteirado das pessoas que íorwão . a mesa 

·da camara dus Sra. deputndos no corrente mez. 
-Fica a uamara inteirada. · . 

3.o Remettendo .o . ofticio do vice.· presidente dn 
provincia de Minas Gtiral!s datado de 25 de Maio 
antecedente, . acompanhando as cópias autbentl~as 

· das · àctãs 'da eteiçii<:r 'de · eleitores que t~ve lugBr 
em Novembro do anno plissado nas fregu•lzlas de . 
Santo Antonio da Serra do Grào•Mogol, de Santa 
Anna do rio. de.s Velhas, de Noss11 Senhora do 

I • 

Ob11gas do Oampo Grande, da villa do Araxá, 
da villa Janunrla e de Nossa Seuhura da Oon• 
.calção de . Morrinhos. -A' eommissão especial · 
<n:acarre~a · · · · - • · . 

4,,o 'Iransmltlndo, . tanto o officio do lnspeetor 
d8 aula llo commercio desta cOrtil, de 16 de Junho. 
do auno passado · flUI qu.e propõe · a creaçào da 
mais uma cadelra . destinada prtvativameute ao 
en11lDo do direito commercial a da parte de economia 
poliltca, nomeandll·Be par" ella um lente e sub
stituto especial ; como igualmente o ofllclo do 
pre!lidente da proviucla de Pern·ambuco, dé 1~ de 
Fevereiro ultimo, e mais papais tmnexos, relntiv,ls . 

· . â despeza fe1ta . e por fazer pam u couclusdo da 
obra . do pálaulo dos autigos goverlu\doras de 
Oliuda.-A' 1• pat·to á · comm\.ssno do lnstrucçii.ó 
publioa, e a 2• ó. 2a commlilsão do oi.'çaménto. 

Remetta·se à 1• comlllissão do orçaü1Mto o 
map'pa deU\onstrativo da assignlitUi.'tl e substituição 

. do papel-ruoeda. 
· Vai é commissiio de fazenda o requerimento dü 
viuvas e 1terdeit·o:i do finado capltiio .. mÓl' Joaquim 
JoYé Barbos~t, da pruvincla do <Jearà, em que pede 
o pagauaeuto de 600S ~uo ao me11mo Uuudu aa 
tltlu u rileL•ludo do snbsl lo como . d t . 1 ~· 
aambléa goml na 1• sesHf.o da pl'iuwlr~t loKilllll· 
tura. . · 

Julg"·l!e objoc~o do dolllleraç1\u o vai u llllprhnlr 
ó prUJéctu da Clli'liiiiiRHtlu dn ju!IUQB civil, ru11ol· 

· vendo qúo lRtillt:ltl Ar.cluli do 0Hri.JUOil'a u Silva 
eslll LlabaUtudo pnr•1 ud VPgar em Lodo o ímpor1o, 

. lnd~<puudentu dt~ llcunt;a d•>s presldeuh•tl dus ril • 
laçõ~11 1 cuo111 se fot'B~ buullürel formado ou úoulor 
em .11c1enulas juridic•ts e Hoolaes, tioando ptua 11ste 
tlm dlap«nllui.lo o § "/o do att. ~o da loi de 22 de 
Setambru de Hl28. 

.Fioão . adiados; l)ot' se pedir a palavra, doua . 

e ordenados, 

. o Sr. Jobt.xn reclama contra ornâ inex:aetidão 
publicada do Co-rreio Metcantil. . · . 

Fundamenta em breve!'\ tArmos um requerlm•mto, 
que pretende apresentar para que se . convide a 
commissão de. constituição e poderes a dar U:m 
pol'ecer sobre a rnaueira de sabir-se do embaraço 
a res cito dos estl'l tutoa ara e · 

a c ecisão tom•\da ultimamente ca· 

requeri-

· t< Requeiro que se convide a commissão de 
constituição e poderes, para · que, · coneuitando o 
estadu da qut~stãn rt~hitivo aos est•,tutos da escola 
de tlledicina · lo IJ&ra sahirmos 
des11e e11tado. . . . . . · . 
. cc Paço d~ camaro. dos deputados, 8 de Junho de 
1848,.;_ Job1m. ,, · · · · . . 

O Sa. Pa.EsiDEJ'iTK diz que niio sendo um roque
t'iàlllilto, e sim uma indicação o que o Sr. Jobim 
apresentou, fica. ellâ reservada para s··r discuLlda 
em tempo . competente. . · . · . · · . 

. ORDEM DO DIA .. 
Entt:a .. em discussão o se"ulnte artl~o sogundo 

e as lncompatlbilldades: . .· 
« Al't. 2 .. o Se por dsmtssi\o, ramol)iio ou outro 

qualquer modo, os funcclonarlos · designados no 
artigo ant•Jce,Jtmt•J delx.nrem . os E~mpregos, não 

õ set· elaites pelos colleg10s .tas provlnclaa, 
ou das coml\rcas em que tlver•im ··xJ)rcldo jurls
dicQiic,, 011 autoridade, senão ptlSBn ~los .seis mnzee, 
con~ados .do dia em que tlverom Leru1lnado as IU.III 
runcções. )) . . .. . 

· o Sr. To• ta requer o adlarneuto do projecto 
at~ .o mi:tio dia, ou antes se chi:!l(ar alRum doa 
munstros. · · · · . . 

Depots di! _ ftlll•lr i onb·a o adilunalltl) o · S:r. · 
Mlu:inllo, o Sr. Ooelho . Bllt~tos desiste da pal•1vra 

· qu~ tinha padido a favor do requeri111ento por 
entrarP. Ill na oastl os Sra. ministros-dos uegocios 
esh'augclros e dn g_uerra, que t0naão assento nos 
seus .lugtlres compMentés . · · · 

O Sa. Tos'tA pede. é obtém.liceiiça para retirar o 
seu ro4uerimento. · . · . 
· Entra em dittoussão ô art . 2o da prbpoata. · 

o Sr. TotYtu. oppõe.se ao artigo em discussão, 
porque. se. o ar.t. 1° era Inconstitucional e in
CllhVI!DIIlnte este é m · 
t. 1' 11 t trl• I)K pr,lltlcoa nos ctda<iuos · bro.ztlolros, 
oslu oo~ncta·lhtls por mala tempo o exllroiclio 
d•tHSIIri dlr~llos : lltJ nquolle quuri" que .all:(tlns HU 
qunsl ~odoK OI\ ttmpl'•!Ktldo!! publicus nllu tlvt~as&m 
o éxorololo dl)" dlroltos pollLioos, oRle quer quo 
ulutnno aqU:ullt!N qua ní\o s1l11 ompregadós pubHooa 
nilo tllnlu\o o extJrololn liesse dlrelto. . 

O dJrelto de ser aleito d eputado e senad,lr, é. 
tlll·oito polltluo que compete a todo o oldadilo 
b1'11zilalro . qUe tem os requiattos marcados na 
éous~ltuiçito; o projacto lhnttundo ou suspendendo 
"''" parte f'aae direito ataca defrente os arts; so, 44, 
91, 93 & 94 da. congtltuição. · · 

·' 



SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1848 !0-1. 
O Sa. CHRIBTI.!.NO OTTONI:...:..Não suspende, res

tringe. 
O SR. ToSTA acha que se é restricção, é uma 

violação dos direitos políticos, porque estes di
reitos não podem ser restringidos por uma lei 
ordínaria segundo a constituição. 

Admira-se de que o Sr. Marinho chamasse 
interpretação authentica á opinião individual do 
Sr. Antonio Carlos RibP-iro dt; Andrada Machado 
e Silva, a respeito do art. 96 dn. constituição, 
porque entende que (I interprot~ção authentica é 
aquclla intelligencia dada por aquelle corpo que 
tem o direi to de reformar as leis. 

O orador, depoi;; de responder a alguns argu
mentos aprP-sentados pelo Sr . Pereira da Silva 
em favor do projecto, diz que o art. 1• passou 
sem se olhar para todos os elementos que erão 
necessarios para se fazer uma lei de semelhante 
ordem ; porque, sendo o fim della impedi r que 
que um individuo qualquer possa ser 6leito pelos 
ele i toras que existem no districto em que ~lle 
exerce jurisdicção, comtudo não se tomão medidas 
para impedir que os eleitores de uma comarca 
vão votar em outra, como acontece na Bahia, 
onde parte dos eleitores da comarca de Santo 
Amaro vão votar na comarca da Cachoeira. 

Sente que o nobre ministro do imperío não se 
axpli asse de uma maneira muito posi ti va a 
r espeito da constitucionalidade do prc.jecto tl que 
se limitasse a divagar sobre p ontos gemes ·de 
politi0a. Pela respusta que deu o nobre presi
dente do conselho, entende o orador que está 
"COnfirmada a sua opinião de que o nobre mi.nistro 
suppõ~ que a CE•mnra não é a expressão gerlUina 
do voto do paiz, e não sabe como leis feitas por 
umu repres~ntação que não é a verdadeim, como 
S. Ex. disse, poBSão udquirir aquella e autori
dade moral que é tão necessaria nos paizes livres. 
Como é que o povo ha de acreditar que estas 
leis foriio feitas para sua util idade , quando 
a(juelles que as fizerão não são seus verdadeiros 
r~preseutantes 'l 

O orador insiste no que disse no seu ultimo 
discur:;o a respeito da heterogeneidade .do minis
teria; não sabe como o nobre ministro da guerra 
é apoiado quando no seu ministerio de 2 de 
J\ilaio se lhtl fizerào as accusações rnai::~ graves, 
exprobrando·lhe o Sr. Salles Tones Homem a 
politic.n da tolerancia e da coucilíação pela ma
nPíra. pln· que era entendida pelo m~smo nobre 
ministro. Lê um trecllo de um discurso do Sr. 
ministro da justiça quando deputado, para mostrar 

·que o mini8terio não tem cnnv1cção de que na 
can1ara po~s11e uma maioria de princípios, qu€ 
só conta com uma maioria de coaliBão vara fazer 
pasgar certos principias que hão de algu :tJ dia 
trazer muitos males ao paiz, para reformar luis 
de improviso sem atteoder a neuburu elemento 
que deve concorrer pam ~ua ciJ nfecção. Não &abe 
como o ll(•bre mini.,tro da justiça a o nobre 
ministro de estrangoitos poderáõ cc.mbinar a,; 
medtdas que têm de tomar a respeito da pro· 
vincia das Alagóas, á vista das opiniões que 
têm sustentado a respeito. 

o Sr. Ohristianq Ottoni entende que tra· 
tando-se de com(;çar a reforma eleitoral , tratando-se 
de ~stabelecer uma medida que o lado co,.trario 
diz que não é co,. stitucional, toda a discussão 
é pouca, e por isto applaude que o Sr. To~t:l 
defende•;se suas convicçõHs, sentindo sómente 
que no lado a que pertence não pareça haver 
unidade de vistas. 

Aproveita-se da occasião para manifestar ao 
Sr. Pereira da Silvn o prazer que causou a pri· 
meíra parte do se1 1 discurso, que chama - part<J 
liberal,- na qunl na o só provou a constitucio
nalidade desta medida, como demon.>trou cabal
mente a RUa necess idade e conveniencia ; mas 
nota umà contradicção entre esta part.e e a 

TOHO 1 

segunda, que qualifica de - cortezla aos seus 
amig?s P9lítieos- pretendendo mostrar nella que 
a legtslaça•-, que se quer reformar é um 'i legislação 
benefica e protectora, e que só. depois que se 
mu~ou a direcção da polltica é que essa legis
laçao se tornou malefica. Oomtudo, não lhe 
responde nesta parte, porque parece que elle 
aceitou as rectificações que ao geu discurso fez 
o Sr. presidente do conselho. 

Passando a res~onder ao Sr. Tosta, o orador 
entende que o art1go 8• da constituição não póde 
ser. applicado ao cas~ em questão, nenhuma ana
logm ha entre esta disposição e a que diz que 
os presidentes de provtncia que quízerem fazer 
valer o seu. direito de elegibilidade larguem a 
a pres.tdencia.. P?r Isto não fica · suspenso o 
exermcH? desse dtreito polit!Jo; os presidentes 
de provtncta, os !nepectores de thesouraria etc 
sómente não poderáõ ser e!Aitos por aquell~s 
~leitores que votão no lugar onde elles !:lxercem 
Jurisdícção. Adopta a definição dada pelo Sr. Tosta 
as palavras- direitos políticos,- mas não pó de 
conc0rdar com a consequencia que elle tirou, 
porque sendo tambem Jireito politico o direito que 
tem todo o cir:lactii.o de ser vereador dns camaras 
municipaes, comtudo a llli do 1• de Outubro exicre 
dous annoa de re~idencía pfMI'a ser vereador. Na 
primeira legishtura, que se r:listinguio no paiz 
pela aua veneração á constituição do estado votou
~e tambem a lei orga~ica do. suprAmo trlbnnfll de 
Jll.stiça ; por es sa lei nenhum membro daquelle 
trtbunal póde ace1tar cargos publicas que não sejão 
os de deputado ou senador, entretan to ningoem 
duvidou que a assembléa podia lmpór esta ('On· 
diçào ás pessoas qnA qulzessem ·pertencer a ~sse 
t ribunal. · 

O ~r .. Tosta que é de opinião que se não póde 
restrmg1r por uma lei ordlnaria o direito de con
correr para as func ções publicas, é o mesmo que 
aprese.ntou um projecto para que os membros· do 
corpo legislati.vo não possão aceitar empregos 
pubhcos. 

Ignora a razão qne o mesmo senhor apresentou 
para _provar que não havia analogia entre esta 
ques~ao e o argumP-nto, que produzio o Sr. Pereira 
da Silva a respeito do direito de ser eleitor; mas 
c<?m? elle não. mostrou que não se restringe um 
dtretto, · determmando que sem ser qualificado não 
possa um cidadão ser eleitor, o orador por isto não 
se demora nes ta parte. 

Quanto n díztlr·se que a lnterpellaçiio dada ás 
pa!av1·as da c,mstituição por algum de seus autores 
não pód e ser considerada authentica, observa que 
o Sr. Marinllo trouxe a opinião de alguns desses 
autures como argumento auxilinr, e não como 
a.rgum ent? principal. Não póde admíttir que pelo 
s imples dtto de pessoas qn13 collaborárão para a 
constituição se procure dar uma interpretação 
contraria á que devem ter as palavr1s da consti
tuição: o .qua. cumpre é comparar este artigo com 
os outros >trt1gos da constituição, e procut·ar com
penetrar-se dtl espírito della para poder entender 
a letra. Consta-lhe que um dos autores da consti· 
tuiçãu disse tambem que a sua intenção quando 
escreveu o artig•J 61 foi a votaçãn separada em cad~ 
uma das cantaras. 

Quanto ao argumento de que em al~umas 
comarcas residem eleitores qtle estão suje1tos á 
jurisdicção dos magistrados dessas comarcas, que 
todavia vutii.o em c:.~ marca diversa, com o que se 
pareceu concluir que o projecto fóra elaborado ás 
pressas, responde com a leitura do ~rt. 1o já 
vencido:-Nào poderáõ ser eleitos pelos co!legios 
eleitoraes das províncias ou das comarcas ew que 
exercerem jurisdicção-. Por aqui vê ·8e que nos 
collegios que se reunem na>l comarcas em que tem 
jnrisdlc~ão as autoridades a quem Stl relere o ar· 
tigo não podem ellns ser votadas, mas podem sêl·o 
em outros, embora nestes collegios votem pessoas 
que residem em lugar sujeito à. sua jurlsdicção. 

~6 



SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE' 18!8 
A idéa do projecto não é que ~ autorida~l! deixe 

. de ·ser votada por quantos eleitores esteJ~O su · 
jeitos á sua jurísdicção, mas sim que de1xe de 
ser votada nos col!egios eleitoraes reunidos em 
territorio de sua jurisdicçiio. . 

Se é, como se disse, para arrebanhar grupos 
qu~ tal medida .se apresentou, honra aos grul!_os, 
aos indivíduos que por isso se a.rrebanhárao ; 
porquanto não se consultárão os interesses desses 
grupos, antes elles abraçárão u idéa com pa· 
triotica abuegação. Mas esta idéa das incompa
tibilidades não é lev11ntada de ha pouco para 
excitar enthusiasmo e crear maiorias ficticifls ; é 
idéa. discutida ha seculos, e nos parlamentos de 
diversas nações, discutida me8mo entre nós ha 
muitos annvs, e que tende a acabar com clamo
rosos abusos. 

Nenhuma duvida tem sobre a constitucíonali· 
dade do projeeto, a unica que tinha era sobre 
o artigo additivo da commissão, porque ha um 
artigo da constítuiçãu que diz que o ministro que 
fór eleito deputado ou senador !lccumula.rá os 
dous· cargo~>. 

A modificação que julga. dever fazer·se, e com, 
a qual o pensamento da commissão póde passar, 
é-salvo se a eleiçãq. do ministro tiver luga~ ~a 
provlncia em que nasceu ou em _que é domicillarto 
-salvo se este ministro já tiver merecido a bonra. 
de uma eleição para a camara dos deputados. 

Oomo está convencido que, não só por affeição, 
mas por devet·, cumpre-lhe dar apoio ao actúal 
gabinete, uão póde deixar de responder a am 
argumento ha pouco produzido, com que se pre
tendeu mostrar que o mesmo gabinete não tem 
unidade de vistas nem de peusa.mento político, e 
por isso improprio de dirigir os negocias publicos. 
O nobre deputado que produzio este argumento 
referio·ae ao nobre ministro da guerra e á época 
em que este nobre ministro pertencia ao gabinete 
que dissolveu-se em presença das camaras. A 
historia da dissolução desse gabinete não é a que 
apresentou o 1-10bre deputado. O actual ministro 
na. guerra e o Sr. Fernandes Torres, então mi · 
nistro da justiça, estavào em perfeita harmonia 
com a maioria da casa, tiverão até o fim do seu 
ministerio o apoio dessa maioria ; mas havendo 
sahido do ministerío o Sr. Hollanda Cavalcanti, 
e entrando o Sr. Looes Gama, a maioria entrou 
em duvida a respeito 'deste senhor, conhecido como 
tendo idéas oppostas á dos demais meUJ bros do 
gabinte: entãu houve reunião cje amigo~ do mi· 
nisterio, na qual se disse ·que convinha que o 
mlnisterio se retirasse; não se lhe impôz condição, 
ntl:o foi elle ameaçado d.e soffrer opposit;ào na 
camara, mas apenas se lbtJ apresentou que con
vinha a sua retirada. Os mintstros approvando 
as razões que se apresentavão, retirárão·se. 

Coucltie declarando que dá o seu voto ao actual 
gabinete. Marche o ministerio com vagar, com 
reflexão; desempenhe o seu programma, satisfaça 
8s verdadeiras necessidades publicas, que será 
abençoado por todos · 

Dá-se por discutido o art. 2•; é approvado. 
Segue-se a dlsussão do seguinte artigo addl-

tíw: · 
cc Additivo. Os ministros d3 estado, durante 

o exercício deste 'emprego, e seis mezes depois 
de demittidos, não poderáõ ser eleitos sena· 
dores. » . 

São lidas e apoiadas as seguinte<~ emendas: 
« Artigo additivo. s; 1.• Nenhum deputado 

poderá aceitar durante a legislatura e seis mezes 
depois emprego algum de nomeação do governo, 
nem qualquer titulo, condecoração ou honras 
conferidas pelo mesmo; exceptuão-se os C»rgos 
de ministros e seeretarios de estado e diplomatas, 
e general de forças em operações em caso de 
guerra ou rebellião . · · 

(I Si 2. • O tempo da legislatura não será contndo 

na antiguidade dos empregos dos deputadoa.
Barcellt;s. » 

cc Accrescente-se ao additlvo da commissão 
o seguinte :-Salvo se. nelles concorrerem con
junctamen te . as duas mrcumstanc1as q ~e se se-
guem: . . . 

c< l,o Ser nascido ou domiciliado ~a provmCJa 
em que houve1·. de ter lugar a elelçao. . 

<< 2.o Ter já stdo por esta ou por .outra provmcia 
eleito deputado.-0. Ottoní. '' 

« Artigo additi v o. ~ 1. • N~nhum deputad_o po· 
derá aceitar emprego retribmdo de !'omeaçao do 
poder executivo desde que. fór eleito ate _ se1s 
mezes depois de finda a legislatura . .Exceptuao-se 
os cargos de miniMtros e secretarias de estado e 
diplomatas, e a.quelles que laes competir por 
promoção ou antiguidade. 

cc g; 2.o Fica abolido o subsidio dos deputados 
a assembléa geral.-Pereira da Silva. >l 

cc Os lentes dos cursos jurídicos . não poderáe 
ser eleitos deputados ou senadores nas proví ncias 
em que exercerem o magisterio.-Mo1J.ra Maga· 
lhâes. » 

o Sr. Taques: -Bem que tenha votado a favor 
do prtmeíro artigo da proposta, não obstante alguns 
escrupulos que tem a respeito de varias de. suas 
disposições, escrupulos que esp~r.a ver remed1ad~s, 
não póde approvar o artigo add1t1vo da comtmssao, 
porque no seu e~tender ~1em. é contítucional, nem 
conveniente. Nao constltucwn~l, porque é fóra 
de duvtda que a declar~ção de incompatibil~da.de 
absuluta, a degradação completa de um d1re1to 
político, irrcgacta a uma classe de servidores de 
estado fere a constituição. Declarar que um 
cidadão não possa ser eleito no imperio para 
senador ou deputado, é o mesmo que declarar 
que não goza de um direito político qtt~ 8 ~on
t!tituição dá indistinctamente a todos os c1da~aos. 

Ainda é anti-constitucional, porque va1 de 
encontro HO artigo da constituição, que diz que 
os ministros que, em consequencia de sua entrada 
para o poder perderem seus lugares na. camara, 
poderáõ ser reeleitos . 

.A idéa que se apresentou ·com o fim .d~ con
ciliar o a rtlgiJ addittvo com a constltUiçno lhe 
parece inadmissível por incoherente, emquanto, 
reconhecendo a difficuldade, não a remove,. e 
como que cor1trariando inteiramente o espinto 
da ctísposíção, deixa em todo o seu vigor o mal 
qne quer remediar. 

Declarar que um ministro póde ser eleito por 
uma ou duas províncias, e não por 16 _gu 17, 
n~ deixará rte ser anti·constitucional; nao an
nullar absolutamente um direito que a constituição 
esta b~leee mas concedê l-o em parte não deixa 
de ferir a' constituição. Qs direitos não dependem 
do numero. Se é direito político ser eleito senador 
no imperio, tanto se infringe a. cons~ituição a.n
nullando este direito em todv o 1mpeno como em 
algumas das provinciag, 

Discorda da opinião do Sr. Marinho, quando 
disse que se devia principiar por ser .senador 
para então ser ministro. As pessoas ma1s hab_1-
litadRs para irem occupar cadeiras no seuado s.ao 
sem duvida aquellas escolhidas para o mtnltl
terio, pela confiança. que merecem da coróa., e 
pelas provas que têm dado de. seu t~lento _e 
capacidade. Não descobre pois msto a mvs!sa.o 
que notou o . Sr. Marinho em ser. um mimstro 
nomeado para senador. . . 

Não duvida que abusos posi!ão ter hav1~o, mas 
esses abusos não datão de hoje. E' sabido que 
ern outros tempos farão nomeados para a c~~~ra 
vitalicia indivíduos cuja capacidade e optmo~s 
políticas não erào conhecidas absolutamente nas 
provincifls por ,mde vierão eleitos. Observa 
mesmo que o abuso ~pontudo não tem sl~o tanto 
quanto se tem quando dizer, porquo atnda ha 
pouco no Rio Grande do Sul, e em Pernambuco 
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fizerão 

. 08· cidadãos braziletrôs por classes, . e diga--. 
~os poderei" gozar d;os direitos _9ue. d~ a con· 
stituição, porque so1s filho da provme1a. . tal, e 
"VÓS não, piJrque não suis da provincia ta.l? ~ · 
Considera semelhante idéa ,muito dig1ia de. repr~· 
vação, por.não estar de accôrdo com a C?!lStituJçao 
do estado, com olil ~entimentos de umao, e por 
não ter idéa que dava ser approvada por "uma. 
legislação r(>gular. . · . 

· Não p6de portanto dar o seu voto ao artigoJ 
-~.9J!~-~s.!3 .. ~~~-a . &f!l .~discuesiio, mas crê. que corn 

dà illustre maioria que o aJ)Oia, porque esta 
certo de que o que.7querem e .o accórdo . fiel e 
inteiro com a constituição do estado ... 

O Sa. ~'EilNANDEB OHAVEs: - Nam um apoia· 
dO. ; . 111 . . 

O Sa. TA.QOE& eRpera que o gabinete e a maioria 
· removão tls difficuldades que apparecem na adopção 
da proposta; e provttm que a propos~a estê. in· . 
teiratnente de accdrdo com a · coast1tuição do 
estado. .· · · · 

Não desája impugnar, antés deseja inteiramente 
votar polas mE.didas qye o Sr. presidente do 
conselho supponba oeoessarias. para que possa 
marchar o governo de que faz parte. Pôde por
tanto o Sr. presidente do conselho contar .c<!ln o 

na oat~à; mâs lhe declara que isto gue diz não 
é um. compromisso . . O oràdor não liypotbecR o 
seu voto a favor de todas as medidas que o governo 
lniolar. Ha de votar pPr aquellas que . entender 
que são uonvenlentesi fazendo por modificar as 
que f~rem aueoeptlvels dé modlfioaolo, e adOptarâ. 
aa ~ue. julgar boas. · ·. · 

Em- geral estai disposto a votar pelas propostRB 
que S. Ex. tnlclou. Julga . de lmportanota esta 
declarooão pa:-a o Sr. mlnletro; porque na ct\sa se 
tom estabelecido tal antagonismo entre os diversos 
lados 1ella, que jâ se abegou o· dlr:er que ao 
nega\ra. o apolo a um mlnlstorlo. porquo ó outro 
lado lhe dava apolo, · e parecia Clonftar un admt· 
nlatrao4o desse minlalerlo. Quer que a Dl"lurla 
fi ue Uv e de 
possa dar um voto da .utalsle11 e ampla aou1lanoa 
ao mlnisterlo. . . · · 

óonsidern · ti\nto mais importante está sua de
ola\'a9ào, quanto, combinando o discurso do Sr. pre· 
sidente do conselho · na oamara dos deputados, 
que tlnhta por tlm expór o pensamento do governo; 
ootn · outro que eUe .pro!erlo no sena{}o, o orador 
enxerga o mais perfeito aouordo com a declaração 
que acaba de fazer. O Sr. presidente do onnaelho 
oem entendeu que não podia es!>_erar auxillo. de 
todos os membros da oa~Ja. S. Ex. pols fez uma 
seleo ilo 
espsro um apoio Clonstante e leal, e dos outros 
oonbmto·D}e que observem meus ao.tos, e em e.s~ 
parar que venhão ao meu partldo; mas por ora 
conservem a s11a bandeira e n venhilo oont minar 
o ma or a o pura, ito o oaa. 

Digo, oontlnü.& o orador, que isto é tauto mais 
exaoto, quanto no senado s. Ex. dli!se que adoptavu 
a. politioa da.}uatloa e do. toleranaia entliiOltida no 
du~ourso da corOa, porq~e era o t r ansun1pto de 
todas as suas ldêas, e aqui na oasl\ niio se animou 
a fazer uma deolaruoõo . igual~ contentou-ae erp 
referir ã oamara utn dliloursu qua proferio .ijm . 

uma camara passada, que já não e:ds&e, e cujo 
orçamento . nem quer aceitar' hoje. 

Por isso não é por mim que deixartõ de ~;~assar 
essas medidas P.rotectoras que o Sr. . . prestdente 

blzen<h .Isto. se'!Jhores, eu sln.t~ qua esta pro~ 
posta que Julgo. ~hás de t~>.nta .~t1hdade, . tonha de 
ser o tumulo poht1co do Sr. prestdente do conselho 

. . . . . . . • U O UI lCS q US O 
ru:tnal gabinete não terà a duração que lbe desejo. 
As pàlavras do honrado president~ do conselho 
na outra c'•mára o aqui, o silencio sepulcbral 
que_ reina no:~ bai1cos do centro esquerdo (a depu~ 
tRçao de . t>arnambuco), tudo ma annuncia que 
esta propot~ta é o tumulo. politico do sr~ presidente 
do con~elho, e talvez de todo o gabinete. A tem
pestade P{lrece armada, e jà prAt~tes a desfechar-se 
sobre a cabeça do gabinete. O Sr . presidente do 
·eonst:>lho permltta que lhe diga que o oonsiderão 

· apenas como chefe interino do ~~tbinete, como 
su lente o · . 

. qué eu tenho lido do. senR o, o que-ae .. tem-···-
d•to ~esta casa ; . o silenc~o, o abandono daquellas 
cadear~s me i!Jdlca perf&ttamenta o que _prevejo. 
Eu. nao . deseJo que os maus presentimentos se 
realizem. desejo que o ministerio tenhà. vida ·longa 
e . duradoura, e toda a força para i'éll.lisar as 
medidas que elle julgautels, que elle julga deverem 
produzir tantos beils ao paiz, porque eu tambem 
quero votar por ellas. · · 

o Sr. Püula. sou:t:a {presià6nte do con
selho):.;...As consideraoões feUas por alguns hon
rados deputados forção-me a dizer alguma cousa. 
Etl .nii.ojulgava qua me fosse preciso oxplicar~u1e 
hofe, pois que . hontem jâ tinha dito a minha 
op1nlão sobre as emendas ua se havido otrerecido: 
08 di . 
poem na necessldll(Íe de accrescentar illgumas ob~ 
aervações, e. Isto faoo pelo respeito que consagro 
aos nobres membros Qlle os proferirão: o proprio 
facto de partirem da minor.ia estes discursos, 
convida·me a considerai-os prõtüptamente, -porque 
todo .. o gabinete quo deseja o bem de seu paiz 
deve ter todo o reapeit<> as minorias do corpo 
legislativo. Por . Interesse setl deve sustentar 
Clom ellas uma dlscnssb . frauca e lumi uosa. 
(Apoiaelos.) · · · · ~------- · · -· - · 

Eu bontem Jã diaae qufl tlilo aó julgava este 
arUgo, tal· quar foi proposto. deaneo688arlo, com() 
até preJudtolal ; maa que, com a Dlodlftca9ilo que 
llJe tloba feito o nobre deputado pelo .Rio de · 
Janeiro, poderia, aor adtrilttldo. Eu disse enlio 

ue a orl em des a o ll 
abusos que se tlnhlo pr~tloado deade certa época, 
para lieren1 oa . ministros sempre sonad()rea natos ; 
mas devo db:et â casa que, se fóra eu o autor 
d~ projeoto, oito apresentav' certamente esta 
dlsposlo. ilo, porque os abusos havidos nilo silo. 
motivo para uma disposloão especial em lei ; 
porquanto ouh·oa meios . pódem ser empregados 
pnra continuação destes abusos, embora o mtnis.tro 
seja tnhibido de ser votado~ Dema1s, o . .doar. um 
mlnhtro inhibldo de ser votado, me · parecia 
prejudicial, . porque equlvàle a condemn~r nomens 
que se julgil.o llabels (e l•or isso silo cba~aaos 
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Não entre1 ontem na questâo ~a antl·consti· 
tucionalldada da proposta porque ma . pareceu 

_ qqe estava bem discutida pelos honrados ~em• 

Eu entendo que o art • .J.o não é antl-coustitu· 
olonal, porque· não se trata nelle do dir~Uo de 
oidadãos, mas de empregados, e _eu dlstlllgô o 
direito de llidadão do direito dos _ empregados, 
porque quem quizer quem não puder suppodar 
estas uondições, póde deixar de ser eanpregado, 
e ,passaudo _ll olasse do_s simples cidadãos. entra 
na posse dos direitos que a elles a constituição 
confere. (ApoiàdoJ.) Debaixo deste ponto do vista, 
ainda .quando a camara votasse a emenda que 
não approvo . poderia não considerar-se anti· 
eoustituolonaf, porque não é attrlbuloão ou dlrel_to 
do ministro ser eleito · senador ; esta attrlbutgão 
ou. dJrelto · pertence ao cidadão ; e .o mt nlstro 
podia _del.xar de pertellàér por motivos de utilidade 
pubJlc(,l. · _ · 
El~ porque não fallel -na mataria; e t:~ntendi qU:e 

ella e~tava discutida, e que tlnbão sido apl'esen
tados todos os argumentos pró e contra. 

Não desejando· prolon ar R dlscus_silo, 

llenado por occasião da deolaraoão do programma 
do ·gabinete, "fol o ~~amo que eu _ disse aqui, 
com a dift'erenoa de que o que estava dito lê., 
er!" .éil~~sàdo repetir aqui , pq_rq~e 9 que se 
diz em uma oamara se diz .à outra, dlz~se · ao paiz. · - · _ · ·. · · · 

Ali oplnJõell que enuncie~ eão_ opiniõea antlqujs· 
s_lnu~~ mlnhali ; _não as ~anho de hoje. O _ modo 
por. que etttendo _que 4eve ser goverJ}ado o paiz 
6ll o ten~o enunciado muit~s -vezes no parlame.nto, 
quando . I:1B~IIva na tnalorla, e quando estava na 
~h1.oria~ d~fJ~-~ 1888 · para o~~ Eu· ~lsse qtie o 

a maioria a "ravor do pensamento do governo, 
lougtl de f11zer mal ao g~binete, l~e.!az um bem 
incalculavHl, porque_ fortifica. a op!UIR~ de qu~ o 
gabinote Iaarcha em vereda JU!ita e uhl_ ao palZ, · 
e porque, · vend•l o paiz que os lados em que se 
divide u nação convergem pari\ a sal vaçãó do · 
paiz, .isto será d~ um _ pes() .extraordinario~ Na 
actuahdade é prec1soque ~- pa1z ttm.ha esperança; 
a eaperança é uma novü. v1da. (Apoaaàos • ) 

E~timarei pois, forcejarei mesmo por merecer 
o apoio de todn~ . os_ lados da ca.mara, ll.Orque 

do ~ablnete tem a seu favor o . geral conceito de 
justiça e utilidade, visto que é apoiado pelos dous 
partido~ que divid.em o paiz. . ·. 

nem deVtlm ser. ftx:os e · immutaveis ; a polltica .. 
os modifica conforme as necessidadt~s qne surgem 
no palz . Os partidos tory e whlg na ·Inglaterra 
· ' · i o mo iflcados · o toa· 'á não 

existe em sua primitiva 8igniftca.çiio, e o whig 
··. está dividido, parte ligou-se com os tadicaes, , e 

outra parte com º partldo Pe_el que é umo. frac9_ao 
do nntigu tory. Em um paiz que tem chilisaçao, -
em um paiz que maroba., os particlos nunc~ podem 
ser lixo~ e ioalteraveis • eu ao menos não dese-
jsr_ei que haja _partidos flx.os e l"'altet•aveia no 
meu paiz, porque para havel-os · seria mister que 
ex:ishssem profundag disAidenclaa sobre o _-modo 
de organisaçào fuodtuneutal. Eu desejnrei que . 
os homens vel'dadeiros amigos dú palz, que Lêm 
inftue1acia social, possã~ saltur as bat!'eiras_ tem-

• • partido novo que tenha por m a salvação do 
palz~ o aigão todos os que por sUa se iuteressiio. 

.. E' o que espero .. o desejo. . ----~~--- ~---------
-0 Sa. Anvuuo llREIM:- ntão quer re un r 

a maioria? 
0 Sfi, PRESIDENTB nn OoNS!l:La.o:~Eu mnito 

desejaria refundir a maioria: quero dizer, que a 
catnara ficasse unanime nas quostõas ~rinolpat~s que 
tociio oom os interesses da todoe1 e logo que os 
dous lados se reuuão _para este fim, a maiorla 
ftoa refundida, apparece a unanimidade. 

O Sa. _ GoJus RmEIRo:--Isto é posRlvel. por um 
ministerio de coslisão. - . _ 

O BR. PRESIDENTE DO ÚONSELHo:-Não fallarei 
agora em ministerlo de coalisâo por não de
morar a discussão ; a não. ser esta ooHsideraoiio, 
eu diria minha o~inlao a respelto. e exporia os 
casos e condições com que podem ser addm1ttidas 
taes orgtmisações . · · · 

Vote a camur.g, como entender em sua sabedoria; 
se oonoordar -com minha opinliio, ella rejeitaria 
todas alj emendas que são proprla.s de uma rt4forma . , 
votação, oumpre que este projeoto seja multo bem 
estudado na tercerr~ dlsou11aão, para que elle leve 
o cunho da perfe1gi\o tanto quanto ã possível e 
necessarlo para ser oonvortldo em le1 do paiz 
com o assentimento de todos os ramos do poder 
legislativ(). · · 

O Sa. OAaVALHO MoamiaA:-Entilo este não 
presta 1 

O Sn. PnGSIDEN'l'E no OoNsswo: -:mu .não digo 
gue nd_o serye, mas que sarJa m!Jlhor que nil~ 
liouve~:~sem cer~os pontos dlffi9els · q1.1e r11) podenl _ 
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remover. Eu não tenho o louco orgulho de julgar
. me com direito de dominar o voto da camarcl· 

Vencidas ns idéail capitaes, o desejo do gc•vemo 
. e11tá satif;f"itn; mas eu quererin que se fizesse 
isto elo mndo que· ju\~o melhor, nquillo que o 
gov~rno : · , . . · : . . · · .- .-. . · 
gabwete, c1fra-se em urnf\ ltn de wcompat•\nltdade 
de elaiçi\o •ie alguns funccionarios de maior ca 

.· tegoria nos lug11res em que sün hit~rvtmç ·i 'l pessllal 
pôde ·ser prejudicial ; mas ·nem fltll' isse Ele · 
governo de annuir, dentro de certos limites, f\ 
a\gumas limitações ou ampliações que a catnl\i'a 
julgnsse indlspensavel para mais compl~to e efficaz 
des·envolvimento do · .pen~amento capital. da pro · 
posta ; não é tamanho omeu orgulho que aspire 
a cl.lamar n minha opinião tl)dos OR membros da 
camara em questões não essenciaes, e sobre as 
quoes · (o divergencia não p6de !iflr consequente, 
nem estabelf'cer dosharmonia. · São esta!'! as e'lt· 
plicaçõe~ que julguei dever dar é. vista das 
obsérvações que ouvi s. algum~ Srs. doputados. 

' · • NI insiste em ue a sua 
emP.nda não é contraria á constituição. 

O 8 .R• MARINHO offerece a se~l'linte eme~da; que 
. é aJ>oiada • .. · . · . · .. . · . · · 

« i ·- e;;.;excé to elo . rovinoia de sua natu-
ralidade, •)U pela Atn que ree1 a ; e por aque a 
que .o tenha eleito deputado por mais · d" urna 
vez .. » · • . 

O St:\; OaRis'l'IA.No 0TTl1NI p\lde licençn · para re· 
lrar a sua emon o. 

Não ha-:vendo casa para .._otar, procllde·se á concedido em o anno passado a outra fabrica da 
chamada. · .. · . . · . mesma natureza. . · · · · · 

A ordem do dia-· 9 de Junho 'é: · ·A' · mesma commissão._. uma representação dos 
A's 11 horas continuação da proposta de to- emprezarlos da fabrica de tl&r e tecer algodão 

compatibilidades: antes e depois, discussão dâ denominadn-Todos os Santos--. situada na viUa 
. resohação autorisando o· governo p!lra. mamlar . de · Valença, província da Bahia, pedindo Ubl 
· vender um.a casa . de · proprtedade nac10nal em ern{lreàtimo igual ·ao quR fol . conferido á fabrica . 

S. Borja, ·província do Rill Gr!lnde do Sul: · dita do Rio de · Janeiro, hypr1thecando para segurança 
mandando ~ua se f•'OQ e~·officio o preparo· das da fazenda publica todo o estabalecimento •. 
causas da fazenda no supremo tribunal e relações: Não ha ml\is exl)ediente. · · · . 
dlt•l · sobre eleitores de se.11adores. . · · · Entr~ em llisc~ssão e é approvad.o sàm . debate · 

Lnant(l•se R sess-a&--asf--i6~»'Bc~H:I--lll:el-llr---:--+-"O-Iimguu:l\a--tequmw.em«)...:.!_~-,.----,--=---=---~--,----

tegada de rever a hll de . eleições. · · · . . . 
. · O~tr.o do mes~o ·ministro, reroettendo níio _s6 . 
o o1Helo do pres1dente de Matto-Grosso de 81 de 
Janeiro deste anno; com•> côpias authent.loas das 
aetae da eleioiio de eleitores de tOdas es freguezlas 
daquella provi nota. menos dns de S. · Gonolllo de 
Pedro ll .n da da San~a Anna da Parnabyba, 
etn que não bouve . eletoão, mas tambem o ·da 
cnmara munlolpa~ dil aidade . de Ouyabá do mez 
d~ Fo"Vereiro · ulttmo .ootn as aotas da av.uração 
geral dos :votos dos respeetivo~ eolleglos elettoraes. 
-A' mesma oommissão. · 

• commissiio de peusões e ordenados reotter 
que se peça ao · governo as seguintes infor-
·ma.oõos: · · 

& 

-e fôta detla os .oo o 
de Abreu a Manoel Alves Branco, tiltlmameute 
aposentado&, este · no lugar de desembargador 

· da relaoão da córte, e aqutille no supremo tribunal 
de juattoa. · . · . · . · 

(c 2.• Se a aposentadoria do dito oonselhoJro 
Limpo de Abreu foi ooncedida a tequerimatito 
delle, e em todo o caso, quaes a11 razões que a 
determíul\riio. . · . . . . . . 

tt :Sala dàs comm\ssões da camata dos de-pu
tados, 8 de Jllnbo de 1848.-Lopcs Netto.-T. A. 
d.6 .Alv4renga .-P. de A. Cergueita Leite. » · 

O SR. to Slil!:lRETAtuo lê utn parecer da com-. 
missão de n1arit1ha · e guerra, do anno passado, 
sobra a ptett~noão do . major Antonio Bernardo de 
Oliveira e tenente Liborlo José d9 Almeida. 

Depois de algumas observações d.o Sr. Muniz. 
Barreto, consultada a ca•.uara, deo1de-se . que o 
paracer volte á vommissão. · 

ORDEM DO :OIA 

Oontlnúa ~ dJsoussão doa · artlgot~ . additl~os i 
proposta do governo sobre incompatibilidades. 

O artigo · adí:litivo do Sr .. O. Ottoui é retirado 
oona cousent\mento da camara. · . 

Entrão na sala, · e to mão ·assento· nos lugares 
competimtes, os Srs • . minititros de negoaloB os· 
traogeiroiJ, iwperio e mnr.lnba. . .. · · · 

o Sr. QtünttU.ano tam dado o seu voto a() · 
projaoto de lncompatibllldades, . porque eo~ ollt) 

. R autoridade de or<Unario se conservará rolteada. 
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de máfor ·decoro, e não porque supponha. que 
se vã . acabar cc1m as lutas el~itoraes ; · as lutas 
eleitoraes cessarâõ quando cessarAm os interesses, 
quando a representacão nRcional deixar da ser 
·m melo de e itima intlueilcia ua sociedade · 

mas neste caso tambem o parlamento teria mor
rido, e a constitulçlio teria acabado. 

Acompanha o ·Sr. presidente do conselho na 
o iniiiQ a respeit-o da emenda sobre a incompa-
t1 1 1. a e os nun s ros e es a o para can 1 a os 
á senatoria ; acba que a publicidade, qu~ a im· 
prensa será .talvez um corr(lctivo para que cessem 
os abusos que têm · apparecido na . eleição de 
senádores, sem ·que seja· necessario legiillar-se a 
respeito. · 

São lidas, apoiadas, e eotriio tambem ém dis· 
cussào as seguintes emendas do Sr. Gomes Ri-
beiro : · . 

« Emenda substitutiva â do Sr. Marinho. 
" Depois do artigo additivo, accrescente·oe l 

. .;(LAs. di~p?si.QÕl)S da. Ptese~te_Jel ~ª1> ... \e.~ªP.l~gar .. 

dantss superiores, coroneis de legião e tenentes· 
ooroneis, c.ommandantes de corpos naclonaes .fiquem 
comptehendidos na generalidade das disposições 
anteriores -Gome · · 

o Sr. Moura. Magalhães, vendo que as 
tendencias da camara niio são outras senão, pondo 
de parte a constituição, invoca, a.slllvnciio publica 
e as clrcurnstancias do paiz (apoiados e ttllo. 
apoiados) vai acompanhar por um . pouco eata 
inclinação ~ · Gffereceodo mà\s uma ca\egor\a para 

.. as suas taboa11 de proscl'ipção. ·· . 
A proposta do· governo n1ereceu o seu assenti

. men~o p~~que se limitou a apresentar restrlcçõea 
e prohlb1ções ap&DI\B temporarfgs; mas tratando-se 
da exclus-ão abaoluta e per etna de nlasses do 

arlamento lst e · 
constltuioão, nito se po endo fazer por melo de 

uma le\ ordinu\a l'éetrlcçõea ao direito de eleger e 
ser elt1ito. · 

·C··--·-"Se..aeasa.._ rsvaleceSfle .•. tLdiatlu.ç lo_ . ue o Sr. 
ptes en & o conse o ontem aptesen ou, e 
funccionatlos publlcoH, e da cidadão, as lllacções 
seriã.o muito absolutas. S. Ex. oons,derou o 
homem cllmo cldadilo, e como fnncclonarlo pu~ 
blioo, e disse quo aqui . não se tratava de esta-

. belecer condições a respeito do cidadão, mt&s aim 
a l'espeito do empregado publico. O orador entende 
que se não póde Sl!parar a quatldade de cidadão 
da qualidade da . funcclonario publico ; este é 
chamado a exaroer funccões publicas n. a qualidade 
de cidadão, e por oer 1unccionario publico não 
deve ftoar despojado das garantias e doi direitos 
de cidadão, porque s.e assim niio fos~e seguir
se-hln o absurdo que podendo por exemplo os 
nidadiios, segu~do a constituição, p'l,lblicar livre
meute aeüs penS!\mentos, seriiio os ful\Ocionarios 
publicos exceptuados, porque uma .cous.R é.
t.lmpregado pnblico,-e outra oousa ê-oidadiio,
segundo a oxpressiio do Sr~ p1·esidente do conselho. 
(Apoiados .) · 

O orador ara m stra.r r e se . nii 
mentar com . as diaposições das constituições de 
ontros esLadost cita as constltui~ões da França 
em· di-versas epocas, da lnglaterra, de rliveràOEi . 
éstados da Allemanha, e entre ellas a dó ducado de 
B11d~n, na qual está oomprabendido () Sr. · padte 
Marmho. · · 

O Sn. MAJ.UNHo:-· Peço a palavra para res~ 
pond~. · · 

O Sa. MounA MAoAL:UÃES · oontinúa a citar as 
oollEitu.u ições da I-Iolliinda, da Suecia, da N o · 
t•llega, do. Polonia, da . Ilespanba o Portugàl, e 
dos Eatados•tJnldos .da Ame rica, em alguinas das 

quaes estâ · · estabelecid·a. a incompatibilidade, em 
outras nada se diz a este respeito, ou remette-se 
isto a lei regulamentares. · . ·.. · 

Acompanhando por um momento o impulso da 
amar ·· ''~'~ 

se . os outro~ empregt~dos publicós devião ser 
exclUidoCJ do seio da representação nacional, . por 
sér assim conveniente á causa publica, ·nesse 
mesmo caso .esta'V'ãO os lentes dos cursos ·uridicos~ 

e a razao ptua !!e exc uir da eamara funcclo· 
narios. publicos, devem ser os funccionarios arno
vivAis, qua não offerecem garantia alguma (apoia~ 
dos), nem têm caraotér de independencia: são 
esse~ funccionarió3 que se podebl comparar com 
verdadeiros musulmanos que estão olhando cons• 
tanteUlentA ptJra a Mecca governsmEmtal. · 

Uonvlnba antes que o~ lentes dos cursos juri· 
dicM ficassen\ em suas cadeiras finsinando a 
mocidtHt3, do que serem distrahidos para o par
lament•·, . uão só porque nisto lucrar!\ mais a 
Ç!lJ.!~f\. .PuJ>.Ii~a, ,.m~J.L~inda pgrque se OI,JJr_qs .!I!Pc;: ... 

• as eleições apresentarAõ as mesmas torpezas que 
at~ agora·. Antigamente;· quando RB . paixões. não 

. as tavão ainda em campo, . quando OÍ' partidos 
eriio desconhecidos, e a ingerenoia do governo 
ni\o se manife~:~tava, nenhum grito se levantava 
contra as eleições ; mas desde · que os partidos 

. se têm apresentado em . catnpo, têm·lse levan
tàdo gritos contra as leis de. eleições, e agora · 
mesmo jA s.e clama contra a lei de 19 de Agosto 
de 1846; · ·· · · 

Eu não sei, dl~ o otndor, onde \r13mos parar; 
até se õe em duv d 
oamara I I Muitos apoiados. ) En nl\o me. posso 
llCt:ommodat CODl Esemelbanta ldéa ~ dlecuta•BO Qhll . 
a conveniencia on nllo oonvontencla da dissolução 
desta · camara or ue talvez nito re resente 
vor ~ & rnm~n L-oll ntersssea . do-patz-:~-mu-nilo
se d1ga quo esta camnra merece ser dissolvida 
pe\~ facto de · não sor legitlmatnente eleita. (Muitos 
opotados.) Eu ouço esta& cousas onde illo as 
devia ouvir (muitos apoiados), P.Orqua se acaso 
se eatigmatisa • ·~o . cruelmente · a leglthnidade da 
camara dos deputados, esta tambem tem o direito 
de perguutl\r: « Vós assantàis-vos legithnaínente 
nas oll<Jeiras do senado? » .(Multas apoiados.) 
Algu~ prealde'!_te commissàrió não vos foi norneart 
(.Apo&ados.) Na o tlzestea derramar o sangue na 
provlncla? Não està a vusíia. fatda salpicada de 
l!l&ngue 7- (Mtdtos apoiados.) Não fostes eleitos 
por umã pro\>ltlilia onde o vosso nome ue111 era 
conhecido 't (Muitos apoiados.) · .. 

O Sa. MARINHó :- Tirou-me o melhor trecho do 
meu discurso. \Risada~'.) · · · 

O Sa. MouaA MAGALHl.Es :-Discuta-se a dlaso· 
lução d!j camara por outros prinelpios (apoiados); 
eu até sou de opinlão que, a assar as medidas 
que . es o. so r e a mesa para a exolnsão dos 
magiatrtldoa , é . consequenoia . rigorosa qua os 
mem.bros do min\sterio aconselhem a diasoluoão 
(apolado.f) ; nem. por um momebto mais devemos 
ter assauto lll\ casa (Apoiuàos.) Se acaso não 
fosse contra . os estylos, eu seria o primeiro a 
dirigir UlliQ petição a corOa parR que dissolvesse 
11 oam.ara.. F ulgo mu\to de ter al:isen~o na repre· 
sentnção nacional, mas ficaroi satisfeito e muito 
satiafeltó, qualldo della Cór . expellldo, se dessa 
medida resultar algutn bem, e prou\'ora Deus que 
a folicidllde do meu palzl gue a tr~nquillidatle 
publica dependesse dessa ell 
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o orador .não desconhece que a. nossa. legislação 

· ê defeituosa, que precisa ser reformada em alguns 
pontos, mas entende que,' emquaoto não houver 
mais moralidade no palz,. todas e quaàsquer leis 
que. se fizerem, por melhores quo se;ão, não terão 
na pratica a sua devida execução, e não rarao 
por. isso os beneficios que dellas se esperão. . 

Não .é tanto de leis quê precisamos, mas sim 
de· que se apasiguem o~· aotmos, · ~e que · se 

t .f . . 

dotado e judicioso (apoiaâos), não só para dar a 
cada um o. que é seu; não só pàra manter a 
ordem publica e para reprimir os excessos da 
abllrchia, mas ainda . para promover . os. melho· 
ramentos materiaos das províncias,. de que tanto 
necessitão. Do que se precisa é de dar ao throno 

. todo o explendor, toda a importaneia de que se 
faz digna {muitos apoiados), porque a monarehia 
é a suprema intelligéncia em politica, . porque em 
roda desse centro de ordem é que o Brazil deverá · 
des~reYer o circulo da súa civilisação. (ltfuitos 

commum para se fazer .a felicidade da patrlà, es· 
quecendo·se dos reseothnalltos. 

0 SR. ÚOBLHO BASTOS :.....o/u;sitn~qttllirã'O\)tOV ~.h 

O Sa. ·MouRA MAGALHÃ&:s:-Passe essl\ lei das 
Incompatibilidades, passe a iei da · refoimaJ·udi
clarla com as bases pedi~as pelo honrado presi ente 

eu faço votos para que estas medidas sirvão ao 
·· gabin-ete ; peos pe~mitta que elle não se veja com 

eatas med1das mutto mais embAraçado I Suas 
aircumstancias com estas riu!dldiis . se torriaràõ 
tat~ez mais calamitosas. Notai, senhores, aué 
na vida dos governos ha circumstanetas taes que 
muitas .vezes o _apertão de tal maneira que . se 
assemelhãD tis serpes e11 l~oscadas . i\· roda dos 
membros da Lancoonte, ou a tunlce. do Centauro 
adherente fls carnes de Hercul&s. . 

o sr. Marlnbo foi nomlnall!lente ohamado á . . . 
julgava ter de combater o uobre deputildo, ac l>U•se 
Coin elll\ parfeit·1mente de aecordo, havendo apenas 
uma pequena Jitrorença,, e ~que o nobre deputado 

~us!lt .• Declaro·lhe que nun~.a te\'e ten~iio de qun
hllcar o nobre senador e seus amigos de inimi~os 
da monarcbia. Quiz dizer que na sua opimão 
desservião Ó. mODI\TChia aquelles CJU6 nao queriiiQ 
adaptar leis que o orador ·ul a 1ndis ensaveis á. 
ex.ts enc1a o patz, e recama as pe o bem pu
blico, e assim não só salVava as pessoas como 
stílvava as intenções. Póde ser. que em vez de 
estar f~zendo o bem que deseJa esteja fazendo 
. • • ·- . . . . 1 o se se 1~ser que 
a.. sua opmtao e contrar~>l a esse que deseJa. Nem 
o seu procedimento na .tribuna, nem o seu com, 
portamento nas relações !)àrticulares autorisa 
os r1o~res deputados a acreditar que . os q~eira 
repelhr. · · . 
. . o orador depois de dizer alguma eouaa em 
resposta ao Sr. Moura ~agalhàes, continúa assim: 
Não quero rllspoudor ao nobre deputado (o Sr. 
Pereira da Silva) como tnlvc;;: conviossé nos 
apôdo!l lançados a mim e .aos meus amigos com 
quem tenho estado ligado. O nobre de utado n . . 
narcbistás .. Uma vez que està intro>duzido o ar, 
gumento da in.compelen~itt, eu dou-me por in com. 
patente ; mas JÓ. que o nobre deputado cotno. que · 
uit lan ar-me uma i n -

successoo· que tiveri\o lugar no paiz, . declluo 
solemnemente que é na historia desses succeRsos · 
que o homem desprevontdo ba de achar a prova 
mas evidente do monarcbismo desse arUdo • 
. 0 Sa. MEIRELLRS:- Apoiado. 

0 ·Sa. . MARINHO : - QuEr não mostrou, nem 
!Jlesn~_o no embriagamento de brilhantes viotorJas, 
Já. nao d:go um .ac~o, ruas uma palana que ao 
menos pudesse 1hd1rectamente ·. co1icorrer para 
marear esse sol, que nos tem iHustrado (muitos 

. ~poiados), e que nos ba de constantemente llluatrar. 
Mas dilclanr mais que se eu tivesse ·tido a -des
veatura de •nn qualquer oal!asiào ter um pensa· 
.manto cpntrarlo 1\ forma de govetno do meu palz, 
se eu t1vess~ tido (ounu tive), mas 11e eu ti vosso 

f 

tnOtlar.clltll 110 BrazU, serl~o aesee 8UC08B80R que 
m11 tanào llolt~tnnemeute uonvonoido dl\ excallencla; · 
e da necesstda•le de11te IJOVerno (muitot apoiados ; 
muito /)iml · · · · 

_ .. de po oras õoílãl.itilintlls, podendo ~~ui\vootadé-- --a - anluhu--:oa OIJQ ~nda rolado na prac;~ - Pl'blloa, 
decretar o quà lhll parecesse oouveniehta a respeito · Plldtda p~r tltlses . ca.nnibaes, que. depol.s de tereru 
da elegibilidade. A• cama1·a nada 01ais compete lavrado o combate eó quurhlo o nosso sanglttl, se 
do · que t!XBmiunr a uonstituição el!cripta, e dentro o monarcha nllo . dl~BeRBtl~- b•1sta llté ah1 ; depois 
dos limites po_r t~lla preNcrlptos, determinar 88 do trhtmpo pordllo. (.Vuteos apoiadCJs.) · 
fórmula!~ porque podem ser nomeados 08 membN~ Repito pola que, a•1 eu tlvess11 tido em algum 
do àorpo L(lgl~lattvo, e por isto não 86 deve dls- tempu um pena:,monto tnenoa monnrohioo, d~esa 
cutlr se seria melhor arredar do corpo legislativo época em dtante a minha Mn vlcçt\o n1lr) podia lloffrer . 
esta .ou aquella classe. · . o m11is pe•1.ueno llb·1lo.. DenlQro franoRmenta que 

O orador sustenta a. constitucionalidade tio quando VAJO um partido audaz lntrin~helrando·~e . 
prujeclo, . e mostra que niio ha exclusão de uma · no r_:>ducto que lhe resta, sem re~ps1to á oplniao . 
qualquer cllisse porque . aea . presidentes . que pubhca, obr~&nolo de uma manetra que parece 
não podem ser' eleitos deputados na provincia prt~ !oca.r todos os el~mentos de dosorde .. m e des-
etn que são. presidentes, flcào todas ~8 outrns uma.o, e na monat'ohta que tenho a mmba e~pe~ 
lJrovincias pelas quntls podem ser eleitos; e o ranç11. . . 
mesmo . acontece aos destli:nbargadores qtte, não. O Sa. RooamuE:s nos SAtiTós:- Apoiado. 
podendo . ser eleitos dentro dos dlstrictos da · . · . . · . .. . b 
Jurlsdicção da relação, 0 podem ser no resto do ALooNs SENHOR~~:- Mmto bem ; mu1to em, 
hnperlo. Todavia. declara que dará o Seu apoio o Sn~ 1\IARlNI-Il) :-Senhores , eu não desejava 
a uma qual. uer idéa qutl na terel!ira disuussilo entrnr nestal:l . di!loussõtt!! na · camara dos Srs. de· 

· · ' p a s ; m11s precuw qne uos os . n yersartos 
qua tenha past>ado menus penl!ndatn~nt!l: A .re8- saibào que se nós fazemo!! sacrlfleios à prudeneia, 
peito dos desembargadores, pó::Je .sa dizer que,· . se nós nos calamos multas vezes, é porque vemos 
podendo as relações julgat·em ns causas de todo à frenté do govtirno amigos nossos, e um ras-
o lmperio por melo de revista, pó\le se duvidar paitavel cO ·I'eligio-lario que niio cessa dé reoom-
so por ventura tleiio elles inuibidós de serem mandar a prut.tenci,, parn unhio de todos : é por 
éleltos deputados e senadores em todo o hnporio : il!só que nós dt:~ixamos muitas vezes sem resposta 
declara me11mo que est!\ disposto a adoptar llct:usações que se não . podem so!Irer · (apoiados) ; 
qualquer reetricção razollvel 1\qulllo que se tem wa8 niio é po~sivel que levemos .a prudenola ao 
apresentado. · ponto: de nos ap1•esentarmos perante o palz como 

O orador teve um motivo de orgulho ao var oon\'enctdo dnqulllo de que s11 nos at•gue. 
que o ·Sr. Pel'eh.'a. da Silva para Iha responder . Tem•se dito e .l.'epete·se todos os dias, que a 
tinha ~eoorad~ d~s9ur~os doli Srs. Tblers e Rê· oamara não é a expressão legitima dll \'Oqtacle 
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nsctonal. Mas 'não poderemos nós pergunta~ que 
títulos tendes vós que nos arguis de Hh~g1timos 
representantes do paiz ~ võs ~o:ueados por pro· 
vinciRs que nunca ile vós ouv1mo fallar, e onde 
não fizestes nenhum serviço,; vó~ que para .ter~es 
um lugar no alto corpo .socu1.l d1s~olveste prev1a• 
mente · uma camara, u.mcnmel\te pata a.n~ul\~r o 

. cor,po oJeitural ; vós que · gastast~s . os . dmhetros 
par1~ vos fazerdeR .eleger 'I E s01s. '!?s que nos 
accu~ais de filhos liJipu,ros da opm~ao. do pai~ l 
Olhat para oi! VORSOR t1tulos,. examinai a vossa 
origem; mostl·ai-no;; a. vossa pur~za, vós que 

. abi fostas collocados quando evidel\temente '5e 
mostrou no senado que na vossa eléição collegios 
eleitoraes !orào dominados llela força; e quando 
se ·mostrou evidentemente nó senado · que (appl!llo 
para as discussões do tempo ) Unha hayido o 
roubo o .maiR escandaloso de setas elEntorel:l. 
(Apoiad~}-Ei&--OS-~!1 puros ~a opini~o do 
pt1iz, e1~ os que Re Julgaó com. d1retto de ul ~r 

a ~ a . repre~eli ao es . a optma.o . 
o paiz I . 
Estas r&flexõe~:~ natuta.lmente levão o orador a · 

.não apotat o artigo da cotmnissão, com o qua~ 
niio póde coneordar. pois que entende ~ue. !BI 
de encontro a um artigo expre:~so da constttutça~, 
emqua1ito suspende por algum tempo o · oxerclc1o 
de um direito político prt~cioso. E' !)or isso que 
offerece a sua emendt1, qua espera que mereço. a 
approvação da casa . . · . . . · 

Mas ( con\.l.núa o . orador) ~a me esquecend<r 
tocar em outro P•mto do · d1seurso . do nobre 
deputado. Accusou·nos o nobra deputado, aecu· . 
sação qut~ é .de mttito t~rnpo feltil. oas. cnmaras, 

· · e . reptoduzida pela .. hupr"o~a, qlle . éstlvf3mos · 
quatro annos no poder, e nao rovog(lmos a let 
de S de · Dezembro por que .iel\a nos qu.oriamos 
utilissr I . . · · · . 
· Senhores; como viemos nós para esta casa 

depois da dissolUção de 1844 T. Estigmstisãdos 
cumo .os tevoluciouarios do pa1z; coinll os des· 
traidores de tuda ·" ordem soo1t\l : entao· dizla·se 
que .nosso ftm era acab~r cQm todas as ' leis qua 
davih: garauda ao podt!r. No minlsterlo estavil;o 

m gos o a a (18 ; 

mas que . nãO . et~tavà.o eompi'olltettidus CO In O nós 
nesta questão e~:~pecllll da revoRaoão dessas la1s. 
Ora, nós · aprRsentamos todo!~ os nossos bons 
desejos, apre~~t\~audu 1HffJrontes projeétus para 
a reforma · da let d11 B c.ill Dllzombro, da le ua 
reforma. da f{Ua.rda na.olooul, e mesmo um projnct.o 
de incumpatlbilltJades, e, · t}llüJHlo J.llldeinus, Úzl!· 

. ' . . . . 

puroza das ehi1ções. J.<''izttmos, pois, o qut~ estuva 
em nós. · . · · · 

Ora, o nobre deputadi.l sempre von\ com a o·lúl· 
ouçiio d ;\ lei rl11 8 .t.le Dezembro I Meu~ saullores, 
a\\tremos ani ama nnàlysu, elltl'ttllio:'l até e m uma 
cónfruutu.ção du pessoas que · ~:~xerooriio o cltl'go 
do policia. antM e · depois dll L8!4, e !lU as~tJguro · 
ao nobi'e dllpl'lado que a petdu. ha de estar de 
seu lado. . . .. 

Peço aos Sril. deputado1fque, pat u bem do paiz, 
e pelo rest>eito que ~uub~oUJeute se devem .o.s 
partidos; nao entremos nuns em semelhant~ dul· 
cussão. Pàrodlaudo as pal~vrl\,\ do Sr. pl'l!!lldeute 
do oooselh9, d~rei: ...,.pois btilil,. tudo ~t.~ aqui t.üm 
sido muito rlum ; ost~moe em poatçao de faz11r 
DHilbor ; en\endlillliOà; mas emeu.demos por lllelo 
do l"h!, . athn de que nós estabeçamós gn.rnntiaa 
para 4odos os partidos, · qullr estejào no poder, 
quar fóro. poder. . 

O or~dor passa a .. su!ltentnr . a sua emenllll e 
depois eoniiuúa : Maus senhores, eu paoo . á 
ouuuu•a que reJlJCtt na necessidade que e1la tarn 
110, tauto qU.u11to e~Uvor ueutro de suas ~ttri-
buições, olliar ara o e · · 
on~ ereu1otl o. u.-g11oisu.oio doeae eorpo, oontrn. 

o c;tU.al 1u\o U~;> rt)é\11 &v o()l)st\tuo\onaL Nül.) h a 

de .consideração nenhuma, a da niio ter dlante· · 
dos olhos sonii•) o poder, só o poder, . e ~etnpre · 
o . poder, se constituir no senado em liH\IOrla forte 
e numerosa, como tetn feito, . cbamand~ para. 
aque\la ~}amara tod(>s ·os · seus .amigos mats . dEl· 
dlcad(ls, mal~ presta vais, como pOde fazêl·o, porqtt.~ 
ewnfim. os minlsterios entre nós se succedern uns 
aos outros ; quando uma maioria~;.. (créio que 
é maioria, e q 11e assim posso dizer · sem offElnder 
as regras parlamenLares) tem proclamado alto A bem 
som-destas pnrto.s par:n dentro só entrão os do nosso 
partido-quando uo sen1,do se apresentao souadores 
que, tenlio tido o escaodnlo •1e votarHtn por elei~ões · 
as mnls imperft,itas, e a a têm achado boas, r e· 
pellem oa~rtttanto da uma maneira lnqu"lifioavel 
a . nomeBQI\0 de senador.,!! procedentes de uma e lei· 

· çào ó. qual se · llilo pnd{a lll'·guir de ... falàhlade .; 
qllando a maioria ih> senado . ndo pé.ra nem diante ·. 
datt olrcumst.auclas do mundo, nem diante daa 

.necessidade~ do.palz, ntlm tutJsmo, é preoll? dlzM·o, · 
diante do raspes to devido ó. ooróll1 qnal n a eepe• 
l'ança que nos resta as por Vt o tu r a a camara, · 
emqullnto pullsr. ul\.o ptuc\uar opp6r um d\que 
a essa torrvnte que ameaoa levar oottutlgo as 

qua o •·emedh.> u Cr.,uu ; nu qUIJ;!'tll gue tatilbem 
oR párU11tes tlos . u1ln\atroa t\cRaenm lnhlbldoa de 

· aar I.' leito~ deputado!'! pelll mannh·a P•\r que . o têm 
sido i lll>t8 jt\ tlUtt iet•t lll\O é p~,_~1va\, fl\çamôs 
o quo unhe 1!11ntrli da ualllalu das iloli · llB otLrlbulções 
hmlt14ulio easett esàaudato_., oaaas t mmorallJ~ctes 
de tJUil us nl\stttiat a.tvertulrlos 11os t6m dado tilu 
tl'ist"!f ll lata 

Maus ~:ot!nhores, 1ii\o no1:1 1Uu(lanws ; niio pense• 
mos que uma ooncesstlu 't'' purte d<)Sta 011mürn ha 
da fuztlr com u ~enado 1:10 turliti mais UIOdtH'tl.do, 
mais razoava~:. Nilo1 st~nboreã, tido nus Hludamos: 
UUJQ COIIC&II!Jill)~ Ulll f tlCUüllléi'ltl.> Qt\ parte da 
Cl\UIQI'a dos dap utudu~ trará sam duvida o seu 
sulquillamento (apoiados), u aniquilhlmerltó daS 
illstituiçõ~~. (Apoiados.) 1!.:\\ qutH'O poi~ . que a 

. camara do~ deputado~ sa mautauha nl\ l1nha . em 
quo a o•tllocou u consLituicf'0 (apoiados), e I]Ue 
ulga tumb.tJm ao sanado: -parai, tlcui titllinha· que 

· vo~. traçou a constitulçiio, que . deu ex.ist~ncia a 
vós e a nõs, a 1\Ós . e a -qós : tunn vós pudels 
subir acima da nós, tléD1 nós qut~remQs 6leva.r·nos 
twiou\ de v6.,. Mas resptJitenws os direitos de 
.cada üwa das camaraii. .. . . . 

E' ·preoiao qlte nós entei\damos que seria uma 
anomalia incollot~blvul de UUlU. inntilidade lnoom· 
l,>t'euonsi vel o aL·t. ü1 · da oonstitu\otlo, se por 
ventura llâB m!ios do tHmado esU vease reouanr a 
fui.i\o quundo ll pedti a camara. dos doputtldos. 
(Nttmal·osos apo\e~dos .) Assl \1\ ·(aliamos ao seuado . 
alto e liou1 som (apoiados), 1\t\o \mítemos . a 

.. ijl;lles seullo1'es que têm tontadü a si a lamenta· 

~apoctiào~ ); · ndo ou úlitemos~ was sei~mos · tAo 
ful't.es ovmo olleà. querem ser (apoiados), el'eVC)· 
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ve-nos. ao nivel do senado (âpoiados), porque 
8 conl!t\tJ)ição lá · nos collocou,· e digamos ao 
stJnado :~Vossa exlstencia .••• vossa exist'lncin, 
vossa segurança ... para o bem publico, para o 
bem do paiz, para vossa segurança não queirais 
pass~r além da Unha consmucional, porque se o 
pretenderdes, meus senhores ••.. Já . houve· um 
ministro que disse que havia de dissolver o 
senado : ~é pois para evitar que possa apparecer · 
nnil!o triste Recessidade, que aconselhe ainda a 
um ministro tão audaz como osae era essa me
dida, que eu quero que o senado mantenha•se 
nos seus direitos, é. resp~>ite a camara ~os dtt· 
putados como sua companheira, e ainda mais, 
porque as nossas funcções . são talvez mais emi~ 
nent.es dó que as que Lem o senado. 

Desta maneira, meus senhnres, sustentaremos 
a coHstituição. Não queiramos pela nos;;ll. parte 
trazer a tr1stt) necessidade de· um mP.io fóra da 
constitu~ção empregado contra, o senado •1unndo 
elle . qUizer escravi:;ar R corO" ou tyrannisar a 
naçiio. (Apoiados, muito bem I) · · 

0 Sa. OURA AGALHÃES pede 6 . obtérn licença 
paro. retirar n sua emnnda. · . 

O Sa .. PEREtRA. DA 8tLvA.:-Peço o. palavra para 
responder. · . . . . 

O Sa. Pas:SIDICN'l'E:-Tom a pali\vra, · 
O Sr. Peretra do. SllvO::"'-Sr. pr.esldente, 

eu não tive tres dias pal'a por um discurso responder 
ao nobre deputado, Climo elle os teve nesse 
di!lcursô que acaba de pronunciar, e que appel
lidon de improviso. Eu fui ~ncontrado pelo nobre 
daputado nes.Le mesmo momento, e sou· o brig.,do 
~t dar·lhe uma breve e immedlat!l res~osta. Niio 
falta\· oi ao m.tiu dever, e cumpre-me declarar que, 
para respontler 110 Ulustre melnbro, nunca me foi• 
ú neu\ me . ê neceS$ario ~:~stlldar ~ prepnrar, 

Mui diffioH âetla entrt>tttnto a ntinha tal'efa se 
o ·nobre deputado, nos tliscur!loR q~e fuz i'la. 
oamara, co~tun\aa~e sazonar súa~ palavrus com 
qualquer l1çi\o lttttJrarla, e não tlvesst~ por 
lio.blto fallar . com dlvagnções e ba.naUdad11s deéla· 
matorlas: o nobre dl'lputadn tam muitas palavras 
sonoras, e com 11Uas arredondn pAriodos e pu rases, 

. com éllas organisa os seus discursos, que não 
pBI:lt tiS O UlO• 

mentn.. . 
Qu11lxa·se o nobre deputado da discussão, qu11 

pelo atHiamellto qne tom levado, il\ lhe uno agradá, 
nuH lembre·sero nobre dtJputndo quo fni elle que 
a tro\lXti para o . campo polltico (apoiados), que foi 
e\le quem lho cteu . o c11ractnr trriti\UtQ e. prnvo
cauor q~le ;H lia enuerra. (Apoiado .~,.) Nt\o M jul~õu 

autores da lei de S d\l DezembrÕ rl~' l8il, e. do 
docroto de ·•i de Maio de 1842 ~ (Apoiado~'.) Qua
teria hnp11namente injuriai' e .nltU'tlllr o pa1•tidtí 4ue 
lhe é advel'so. :Apoaados.: · 

O Sa. 1\hRINuo: -N'iio injuriei. 
O SR. PÉREltl.A. DA. SILV'A :-O nobre 1leputado 

tinlH~ de fl\llar . na quest!lo das lncompatibilidadElS: 
como é se\\ costume não nprofllndar questõas 
q~o ae ventiliio, apruveitou-se pata fazer (I seu 
dtsuurso dtJolamatorio; e efit,ào dldgio·se aa pt\rtido 
a que tenho a honra do pllrtenuer, flt'epatlu todas 
es!las banalidadils qutJ n :1 tribuna e fóra se tt'lm 
upt·esentadll . Cl.ll\tl'a 1.1 lei. de 8 de D ozombro de 
1841, o até di~se que seria esse partido illiUJigo 
o mais porigoso do throno se ndo acotl! panll'ls~El 
o !lObre . deput~do nas su~s idéas. (Apoiados,) 
~no é isso iujuriar T IApoiCtdos e 1'eclamaç<1Js . ) 
. Sr. presidente, eu noto ua vida parlament~r 'do 
~llustre deputlldo durau.te a preseute sasHtlo duas 
poca~:~ multú. divérsas e distlnatas: a prliuelra; 

dl1~~~~~~--~ axl~tencia do nlinlt~tt~rlode 8 de Murco. 
o noBre Cie~utallo susteut"va-o como sustenta ao 
Qotual nlimHterio ; mas tlúha na tt-HHma uma 

TQMO 1 

linguagem . de moderação. de prudencia, de con
ciliação,. parecia Olesmo nos seus. discursos um 
ministro de p11z, um prégador do pulpHo. (Risadas.} 
Fallina em época. da. regeneraçiio, em . fusão de 
partidos, em .coalisação âa idéas; em união. de 
todos os homens para salvação do paiz. (Apóia· 
dos.) · · 
· ·Depois. porém .da dissolução do gabinete de 
8 de Março, e. da composição do actual ministerio, 
o nobre deputado nos seus actos e palavras dà 

. '' entender que tem .uma necessidade de se ju!!ti~ 
ficar para com a .maioria desse seu proceder 
durante a exist&ncia do gabinete passado Parece' 
querer colligar-se com aquelles de quem se sepa~ 
1:!\ra ..• (apoiados e nllo apoiaàQs), como· que tem 
remorsos da haver naquella occasião pertenc\.do á 
ntinoria.; .. 

O SR. MARINHO dá um aparte. · 
o Sn. PEREHU. DA.. SlLVA:-~ •• e deseja agora 

praft~rir pert~ncer de novo é. ma\oria. e dar-lha 
novas gatantias, rehabi\itar,se no seu conceito. 
A oiados e reclama ões. 
·Por essa razão nosd\scursos o nobre deptttado 

de eutão para cá Sê vê linguagem diversa. Nesse 
desejo de rehabilitar·se no. conceito daqtlelles 
da quem estava o illustre membro separado, e 
de entràr de novo . para a maioria; porque parece 
que o nóbre deputado tem horror às minorias 
(apoiados). e. prefere as doçuras, e gozos dn maioria 
(apoiados), o nobre deputado tem proferido dis· 
eua·so.s !ecbeados d~ insin':'ações malignas contt:a 
a lllim)r~a a que estive umdo. 

UM Sa. DEPUTAI)O:~E' fantasia. 
O Sa. 'MA.iUNHó dá um apinte. 
o Sa . . PEREIRA DA Sit.VA;....;Niio é rantásla, e a 

verdade. Desde que cahio o ministerio passado, 
· todns a1:1 vezes que falla o nobre deputado, para. 
levar A maioria o thuribulo do sou incenso, é para . 
deprimir a minoria, Isto é, o partido a que 
teubo a honra dé pertencer, venha ou não a 

. proposito. Htl .tr('B dias · levou ao excesso esse 
desi.ljo.... . 

0 Sâ. MARINHO dâ um apnrte. 
O Sa. PEas:Ú\.\ DA SILVA : - Escute, vê. ouviu· 

nobr~ deputadú -··r!!p"Lindo hlli·o o que diAsara, 
declara que · se déra por fe i~ quu eu para 
respnnner-lho foílse estudar llll doutrinas doR 
publioist.ns mollerllo~, decol'ar OIS debati!&, do par
lamento franca:~:, .& aprender os discursos de 
Rf)musat fl Thiers •..• 

(H a apartiJs.) ., 
ouvir· me, qu~ ouvi com pac\euc\a e qu\etaçllll o 
Sr. Marinho, salvo se os nobres . deputarl~s 
entondeúa que 110 os deputados que fallíio dn mu.lonn 
devt!m se1· ouvidos. (Nilo àpiaados.) Se f:w qlt~t· a 
liberdude ãa tribuna, hão dê ouvir-me. (Mu•tos 
apoiados.) . · . • . _ 

Da trea partes consta o tneu dtllcur~·:> da sessao 
de quarta ·fel r~. Na prlmE!,ira tratei da conva
nienoio. da lnelhdR de e)tclusao de certos empl'~:~ga
Jos publlcos da oamara dos Srs. deputados. Nt\ 
segunda parte. da inoonsijtuc.ionalido.de d!ls. me
didas · e na terceira, da resposta devtda . no 
nobrE~ deput»do. Na primeira Pllrte, que se tra.ta,Ja 
do objllcto sobre que tem versado a noss~ ~iscussao, 
8 que -era assui~pto de doutrinas 1;>oht1ousa sobre 
que ltavllio escr1pto nutores e deliberado ~arla· 
mt~ntos da nacõet~ estrangeiras, qlle podena. eu 
apresentar de . novo ? Qual aquelle que póde ter 
ó orgulho de diz11r que Lem ques\ões novas da 
direitos, sem ha.vM·IIS bebido em livros e alheios 
esorlptos •. · . · 

Era dt)Yer meu aprofundar •a questão, examinar 
0 que a tal. respeito ftzerilo as outras naoões que 
tên1 o .mesmo aystema politloo que o nosso. e 
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. estão ua sua· pratica e civlllsação mais adiantadas declamações do seu · primeiro discurso,· . notel 
do que nós. Com esse estudo mo fortaleci~ e del}e porém que o illustre membro recll0\1 nas aocu-
tirei. 1ngumentos. par:!' apresentar á constde~açao sações e nas insinuações maligna!'! que fez ao 
da camara. E fui tao pa~OQ que coufes~m que me11 partido .. (Apoiados.) No. primeiro discurso 
a questão· da c~nvemP.ncla de ~xqlus!lo d~s declarou que, se teimassonios em não acompanhar 
funccionarios publlcos do parlamento fora quostao as reformas pedidas pelo gt\binete, elle · tinhll o 
já levada na França e na Inglaterra pot d1ver~aa direito de gritar que aramos oa verdadeiros e mais 
vezes à tribllna, era questão decidida por l~g1s- · pedgm~os inimigos da mOn!lróbia. Com a minha 
lação ingleza e por le~islA9iió franceza_. e ate fiz resposta o nobre deputadrl recuou hoje, e retirou 
um como esboço htstonco a respe1to dessas a accusação. (Apoiados.) Dou parabens ao pRiz de 

· legialàçÇies e dos debates que nos . paizes estran- ver que o nobre deputado recuou inteiramente, 
geiros e\las motivàrão para que esse es~udo nos o não ousa mais levantar a sua voz e accusar-nos · 

· aproveitllsse . . (Muito$ apoiados.) _ . de anti-monarchistas: verdade é que nenhum peso 
Eu pretendi discutir a questao seriamente, tinh11 a accusação do honrado membro. (Apoiados.) 

aptofundando·a e historiando-á, e não corno o Congratulo-mo, por~m. por vêr co~o a minha. 
nobre deputado costuma fazer nos seus discursos, r~>sposta teve um tnllmpho, que fo1 fazer com 
sómente divagando e declamando. (Risadas e que ntir:lSSe á. sua proposição. (Apoiados.) O nobre 
apoiados.) Se posso por essa r~zão ser ~ccusado deput~do tratou h~je de defendll.r ~ seu pa ~t.ido, 
de plaglario, dosprezo a acctlsaçno como mtseravel. .por nao haver reaha•ldo seus pnac1pios pohtacos 
(~soJ-Gpo.i~~s. da esquerfl,_g_J_ ...:.._ __ ~ , , ~- _nos quatr()_ annos em qufl esteve n_? poder. Eu . 

.. ' • t . 

tives.se lido os de~ates do parlament~ fra•1cez e 
os d1scursos de Tluers e Rémusa.t, nao ousaria 
dizer •. ·.• · 

o SR. MA!UNIIO! ~E' verdade, não li, ouvi -O. 
O Sa. PEdlRA. DA. StLVA: -Ouvio de orelha. o 

Coi repetindo. • • . · 
.O Sa. MAJ\INHo : ·~ouvi dizer a amigos. 
O Sa. PtaElRA. DA SILVA: -Se o nobre deputado 

os tivesse lido não teriu aventado tão insidiosa 
lnslouaçi\o; Saiba o nobre deputado que--e"' ll:liO, 
1841, l!:H2, 18-18, 16-U, 184f> e ltHG, em França 
o de que stt. tratava uii.o era da . exclusão de 
.certos !)lasaea. de. empregacios · do parll\mento 
francez, el·a sim de mellid~s tendentes a fdchar 
a porta da · parlamento aos prete11deotes e _can-

. dldat11s aos etn(lregolf publlcos, . fazendo com que 
os deputados não pudessem aceitar do p01\er 
executivo ernpre~toB plibllMs. (Apoiado~.) Em 
Franoa, desde l9 de Abril de 1881, ha lei ex· 
aluindo dó .pnrlo.manto cl'lrtas classos de . empre· 
gadoK publlooa. Não Sil Lratou de 18·10 para cà 
n11 ctunara franoaza de axclus~o do em regaJos : 

t . 

d~putados n«o pude~se•n receber .omprtlgos d() 
govertlo. O nohl'ti deputado mostrou quo na.m 
conlH1cia u lnl franoezn, nem huvlà Hdo na l{azetas 
e rovistas 11aquor da Europa,~ n11m està ao !acto 
dos acontecimento!\ politiuos contomporaneos. 

~1~ Sa. D81'VT4~o:...;.hto não ó pnrlameutlir. ~ 
O Sa. P~rU!:IRA LIA 8lLVA: -Oom ll. los in ua ã 

mallg11a do honrado membro, ins1nuaç1'io que 
repetlo l!lem fundameqto ptoprio, e apenas por 
oUvir de .orelha, pretenderia o nobre deputado 
marear n minha replltli.ção ? 

0 Sa;, MARINHO:_;.Não. 
O Sa. PERitiM DA Stt.VA:-Persuad.io.se acaso 

que lanoando esta insinuação tirava toda a força do 
meu discurso T O nobre depUtQdo persuad1o ·se 
que desfazia esse discurso com maliciosas 

. palavras 'l Se asaim pensou, s~ foi cotn o intuito 
de marear o meü caracter a o meu · notno, ropille 
essa insinuação; e com. orgulho, porque eHt<•u 
persuadido que tanho já algum nome ua sociedade 
bra~lleira e no meu pai~. (Numerosos apoiados.) 

OtR, na segunda partA do meu discurso so 
tratei de'rnostrnr a constitucionalidade do projaoto, 
e ahl appllquel maus estudos a conatltu!Qito 

. politlca do imperlo;. procur~i Interpretai-a. No 
terceira parte respondi ao nobre rter.utado, a 
baRl&rão para ro!utal·o donslderações t radas dos 
aconteoltnentos polltloos do nosso pai~, · do 
estudo das tandenolaa do nobre .dt~putado, e do 
seu partido . (Apoiados.) Abl ni\o era preciso re" 
corr.er . a estudos de Tblers e R.éntUsilt. Risadas c . 

9 !lObre daputRdo reprodu~io hoJe as mesmas 

quo . passo a C!lzer desta parte do dillcurso do . 
uobre deputado. Oonfe!:ISOil que o seu partido 
politicó havia por· causa da lei. de 3 de Dezembro 
de 1841 incitad.o os movimentos que. tiverão lugar 
em 1842 em as provlncias de Mmas-Geraes e 
S .. Paulo, porlbe parecer essalellnconstitucioi:ial. 
Oonfe::~sou que o seu partido trhimphou . e entrou 
em maioria Am 184! . para A camara dos Sra • 
deputados, que de então para cá não tratéra de 
rt-vogar essa Jei e nem outras oontrQ que fallára. 
Oobonestou. p~rém esse proc!)der · do seu piirtldo 
com- 8 declaração de qua, --embora apoiasse 08 
ministerios que de 1841 para oã. têm dirigido 08 
negocias !)Ublicos, não pudera convencer esae.a 
mlniaterlos da neoeutdade da revogação Ja lei de . 
3 de Dezembro de 1841. . · · · .. . 

O nobre deputado p1)rt\m não comprebende que, · 
se era principio de . honra . do seu partido revogar 
11 lel de 8 de Dezombro; poderia-o fazér, vlsto que· 
tinha malorlll na carnara, independente do mhll&· 
terlo (apoiados), que ao mel\1)8 era do seu dever 
ln~oh~r .es11a revogação {apoiados), e tendo, como 
deveria ter, hlfluencia a maioria da oamara no 
miohtterlo, deveria e odoria corivence o n .. 
er o a ,o r gaç~ o 8-..lB:!LagllLeSBa I e • ___ . __ _ , _ __ . 

A AXphoaQàO do honrado. membro o.~té. longe ae 
ser satlsf11ctoria • . E' verdade que o governo deve 
tliri.glr a maioria: mas é . tainbem vordadtl que o 
tlsp1rito da mol~nla deve Influir u.o ROverno. 

Se, ootno disse o Sr. Marlnl1o, um doa compro
misllos do 8tlU partido 61:'11 revogar a lei de 8 de 
Dezen1bro de 18U 1or ua ell e os s · · 
lll!o procurarão infiltrar noo que dirlglão os 
r1egoclos do paiz, e~ta necessi~~~de para o fim de 
revogar ssmelha.ute lei f m sa não lhefil era possivel 
inllcular no animo dos gabinetes que fie succodêriio 
decde 184.4 a ll!lcessidade de!!ta revogaoão, como sus· 
teu tavão fortemente taes gabinetes como .flzerilo 1 
(A.plliados.) E s e é inconteatavel que o Sr. MarhlbO 

. e ü seu partido, llcompanhárilo, apoiârii.o ess()S 
gabinete~:~ até hojs, ·apozar de não pollerem obter · 
delles a rPvogiiQiio dessa lei, aP.ezar de não con
terem elle!i pessoas das op\mões políticas . Elo 
nobre deputado, eomo alle o assavorou, acho~me 

· al\torh!ado pa1'a concluir que abandonarão seus 
pri oci pios (apoi<Jàos ~. nllo apoiados), e que o. par. 
tido a que pertebct> o Sr. Ma1'iubo saorltlcou as suas 
partlcuhros convenienc1as a seus proprioti prln· 
cipios ? ( l'i v as reclamações, ) 

O Sn. Il.ODtuGuns DA Sn:.vA: -Era de!lejo de do . 
aatisrQzer aos senhotes, que querlào qUI) passasse· 
mos por agitadores. 

O Sa. Pl!:nmlllA :OA SlLVA:-Pois tlnhiio medo . 
de. p~!isár por agltr.doras polltioos, roalhando os 
seus prlnclpios? Se. entendião que a rellllsaoào de 
seus rlnoh lo11 tinha r s ie nd 

raz e ra, en ao sabiilo que se~lf:i prinoipios erh 
agitadores e revoluoion"dQs (muito-1 apoia<fos da 
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· esqtMt·da), e erão de inà fé, apregoando-os; mas 

86 entendião .o contrario, devião · pugnar pela 
realianção de seus vrincipios e se oontinuâl'iio, como . 
fizerão, a apoiar ·gabinetes que se oppunhào á . 
realisnção de taes pri!lcipiotl,· ·· autorisão-me para 
dizer que, c;»brando assim,. sacri.ftcâriio seu~ pr~n
cipios (apoaados) à .sua proprla convemaue~a. 
(Novas reclamações.) . 
. o sa. RooariluE~ Dos SANTos: - Temos mais 
de uma ve<: mostrado que não som(,s cortajadores 
do ·governo. Não nos provoquem u este res-
peito. · · 

O Sa. PERI!:IRA DA SILVA.:- Os sonhores forão 
os q_ue (>rovocarlio. Não tetibo medo da dis-
cussau. . 

Ou pensa vão na justiça e bondade· de seus 
princípios, e deveriiio, fossem q~aes fossem as 
circumsttlncias em que se achârao, porque era 
um ponto de honra, e por elle bavião causado 

.os movimento~ revolucir~narios de Minas e de s. 
Paulo, rocurar realisa.l·os, e se o mlnisterio se 
oppuo a, com a ·O, . . porque os. prtnc1ptos se 
não devem sacrH1car ás comoiodid~tdes passoaes 
(apoiado3), e em vez disso, uonfessão que sue· 
ttintàrão o governo. contl·ario a seus prioelpios : 
óu entiio, se . sa_biiio · que · seus principi()s . erão 
agitadores e irrealisaveis, porque causârão tantos 
wales em 1842, incitando os povos A desordem 
e Hedições, perturbando a ordem publica e lan· . 
çando mão das armas? (Apoiados; m~ito bem, 
muito bsm.) . · . 
. O proot~dBr d•' partido do honrado deputado · 
não· tem desculpa nenhüma, nenhuma· deresa 
(apoiCJdos), e .os proprios nobres d.éputado• o cou· 
fessão me-imO I ·. ·· 
·· O nob:re dep11tado declarou que · i'etlpe1tava, e 
queria que se respeitassem mu~uamante ambas. 
as camaras ql\e compoem u corpo legMuttvo do 
ll_a\z, o senado e a oamar" àos . Sra •. deput!Qdos. 
Entretanto, Sr. prolsldttnte, so bem que o nobre 
deputado ti.vesatt deoluradu no euu llleourso que 
pretendia respeitar o .11enado, . para que e\le rea· 
paltaese a oamara doa Sra. duputadoa, nu eou 
delfenvolvJmuntll aoa\laou o senallo,. mu.st.rou . que 
nilo lhe tlnb1 o respelto que o uobre deputado .... 

de~:olamacões orl\torlas, 01als propria.s de um pnlpito 
do que de um parlamento .••• 
· ÁLGVNs Sb:NHóRES : - Oh I oh l 

O Sa .. P.&a.EIQA DA SILVA :- Sim. repito, mais 
proprlas de um . pulplto, onde se trata de. mover 
os affet.:tos e arrastar os ouvintes, . e não de 
co.n vencer por uma discussão razoavel e positiva, 
que é a propria dos pal;lamentos,. o nobre de· 
putàdo exclamou que o senado · deQlarára que 
sótnoute abriritl suas portas aos dileotos dà sua · 
. maioria I . · · 

.O Sa. MARINHO:- E não é verdade? 
o Sa. PER~IBÀ JjA, SILVA : -- Não e verdade i 

não ; por ventura ella~:~ não se abrirão para. o 
Sr. L1mpo de Abreu, para o Sr. Fernt&ndee 
Tor~es e para o Sr. Sou~al. Queiroz f ( M ultos 
apo,ados. Troctlu-ss muitos apCJYtas. ) Nilo sil~ 
gritos e vozes dn maioria quo me Mo. do fazet• 
àrk'lpinr, não btlo de fazer di~er o contrario do 

.. qno sinto i hei de o dizer,. embora aos nobres 
deputados uão agradem minhas palavras ' tonbo 
bastante ootagem. (Muitos apoiados.) Poia se é 

que sómenta abriria suas portas aos dllectos 
politic~s. da . maioria, com? 11dmHt1o ·em seu selo 
fmmedratam'Jnte os Srs. · Ltmpo de Abreu, Fernan- · 
des . Torres e Souza Queiroz? (Apoiados.) Por. 
ventura por esse facto já não merecem esses tres 
Hlustres . senadores as sympathias poHticas dos 
nobres deputados ? Já não pertencem ·. ao . seu 
partido' · 

· Ar.GuNs . Sas. DEPU'l'Anos ~- Não, não. . 
O Sn. P.maEIRADA. SILVA : ..- .Só os · nobres depu-

. tndos não contestão que oão se fechãrão ns portas 
a estes tres senadores, e.ntão os nobres deputados . 
devem confessf\r flUe foi injusta a accusação de 
que· ellas só mente se abrilio aos dilectos da 
maioria. (Apoiadas . ) . · 

O nobre deputado quiz Rem duvida referir-se 
no f1lcto da li ullidade da eleicão de P&rnambuco. 
Mas àcarca destas óleições o nobre deputado vio 
qué apparecêl'iio duvidas, qM soLre as eleições 
de . Pt3rnambuco foriio .mandadas representações 
ao sooado e sendo · elle o · uiz om 

. untco JUlz pata. ar a sua. . opinião e senten
ça .• : . .f Apartes. ) Acabem o~ apartes, que eti 
contmuo. · 

O Sn. FRAl'IQA. LEITE:- Não 4 o juiz. 
O SB. PEREIRA DA SiLVA:- Mabárão? Deixiio· 

~e fa\lar 't . · 

O SR. FR.tNQA LElTE dà um aparte. 

o SR; l?Eà&If\A DA slr.vA.: - Mão, 'o nobre de-. 
putado quer fallar ? Eu o deixo fallar para 
depois eu .. co~tinuar. Porque se ha de estar 
in terrompeudo-me· para nllo dizer a.qü.lllo que tenho 
de dizer 'l 

· O Sa. Fu_NQA. LJUTB da um aparte. . 
O Sn. PEBEllu. DA. SILVA.:- E' o senado o unlco 

juiz ··da validade dad eleições de seus membros, 
tluba ·· o senado direito e oompetencla para co-

• nbecer se aa eleições de Pernambuco podlilo ou 
nilo ser approvadllB ; asshn como o senado julgou 
dever approvar as ele\oões de Minas e S. Paulc, 
julROU dever a.nnul\ar .aquallae.... · 

O Sn. Pmoro pm Ouv.u.ao da um aparte .q11e 

o SR. : .P;ãirl\.l"oÂ ' Sr'LvÃ:~ So o nobre dopatado ,
de& Aja faUau, peoa a pálavra e Calle ; nilo queira 
perturbar o flo da mluba argurnente.çilo ; eu não 
tive tre" dias para apromptar respostas para hoje 
fmptoviscw. (Rtfada&,) · 

O Sn. ~IAnnmo :- Isto são mlserla.s. 

nilo deve. se zangar com os nossos apartes; 
lhe oóoasiào para mostrai' a aua coragem. 

O Sa. PEn&J:QA tiA SILVA: ..-Não bs de ser o 
nobre deputado, nem ninguem que me ba de fazer 
perder a .· presença de espirito, embora me àchasse 
eu unico ~:~ isolado no meio da oamara. 

· (Trocao-se .diverso.s apartes que o susu;•ro nllo 
nos permittio ouvir.) · . · 

O Sn. PEnlnnA. DA SILV.l :-Fação sUenoio para 
11u ooutlnuar. Esperare\ Q,Uà a. maioria me deixe 
fallar. (Ftt~-se completo nlenc1ó.) . . . 

Qs nobres deputàdos, repito, sabem que pela 
conatituioão do imperlo o senado é competents 
pará declarar se silo validas ou não as elelgões 
dos seus membróe. Ora, se elle e competente, elle 
podia Julg.-r valldas umas elei~t, " J e anuul\ar 
outras: tte o senado, elltre eleições de tres pro
vlnolüli, ann\lllou a de sua p~ovlnc1a, estava no 
exe1·ulclo da · seu direito. (Âpoiado.t.) · 

·A . acouaaoilo de exoluslviamo âppllcada ao 
senauu por es1111 annullaotto· utllca daiS eleloõea do 
uma l'rovinula é a mais flagrante lnJastloa. 
E uem •\ oonvoalonte que na camlll'a. áoe Srs. 
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que podam recordár q11e ilas elolções de 18~4- a 
camara .dos c;;rs. deputados anoullou as eletçoes 
do Ceará , -'- ~ia . e Pernambuco , e sobre este 
ponto nada uesejo dizer p~>ra nãú ittit11r tna.i.s a 
discussão. (Apoiados.)_ · . . . . . . 
· o nübre dflputado nao só .fo1 inJü~to para com 

. 0 a+mudo; e faltou·lhe .ao devido restJeito, senão 
tàruberu fez sedali ameaças à existencia do senado, 
e á ,;ua propria segurança. Pensa o nobre depu
tado que; fQ?.•.\ndo ed"s ameaças, dt~ alguma ·~orte 
concorrerá pili'Q f~zer o senado recuar .a justa · 
ctm·eira que te111 seguido '1 Se fni esta o ponsa
ml'nto dó nobre deputado; engana-se redonda· 
nwnte. {Apoiados.) 

O Sn. MARINHo:- Não fiz ameaças, esta impro
visando. 

O Sa. PEREl~A. JJA SlLVA: -O uobre deputado 
diese que · a camara tios deputados deveria tnost,·nr . '' .. 

tiJbatêl~o: e que , se o !:lOOildo contiuu'lsse na 
carreira em que ia. , perigava a s.ua ex.ister1~ia a 
eagurança, e talvez éhegasse l\ tnate necesstdade 
de eet dissolvido..... · 

. O Sa. MARINHO : - Não disse. isto; este argu. 
mento tem rr.uito do mallciosll. 

O Ss. PEREIRA. DA SIL~A:- Nada .t&m de mali-
cioso; eu sou da melhor boa fé. · 

O Sa •. MARINHO : .:... Se se diz de boa fé, não 
refira o que ni\o se dlsoe. · . · 

O Ss. PERKIM DA SILVA:-Repotlrel as pala-vras 
do nobre deputado, donde se yê que dirigia 

.ameaças (10 senado, e que eu não estou lnven· 
tando ca~tellos para oõúlbater. . 
. O · honrado deputado dlllsé que a camara dós 
Srs. deputados · !le só mostrasse pacifica daria 
coragem. ao senado Jlllta oonUnu.nr na cartel_i'a 
que ]eva, e que o nobre deputado reprovâ ; que 
era ptec\so que a camara doa Sra. deputlldos. 
provasse que sabia combatar e repelllr o se· 
nado •• •. · 
o SR. PR'BilmtNTB: - () s~. de · ut.ado tom 

rma o. que fJ e amoaQou o aena o; ou. n o 
ouvi somelhllnte ameuQa ; se a. ou V Isso o teria 
chamado 4 ordem : euteudo que o que eHo dis:~o 
nAo era ameRoa. 

O SR. P&BEISL\ DA StLVA:- Nllo se p6de inferir 
outra oousQ do que. . • • . 

O SR. PtútatoENT&: -Avalie o O(lbre deputado . 
quizar , que ou •~s avaliarei e·omo entender: não 
ouvi ame!loaa ao sanado ; se ouvissa; . pnra 
ôlnnter o lugar que trté flli _dado pela camat•a., eu 
o tetia. chamado ã ordem. 

. O Sa. l?lllRltt.B.A nA: Stt.VA.:- Eu peço á.õ mesmo 
bourado deputado que declare se não repito sttus 
proposições. 

Disse o honrado ulentbro que era preciso que 
esta camata não tleaase quieta , e que antés 
mostrasse ao sanado que . tinha bastante coragem 
para o repellir (apoiados), que se o sellado não 
titl'ipi~sse carreira , petigavào sua a:(iatencia a 
segurança (apoit.~dos) , que poderia. àpparecer a 
triste necessidade de que jà · rallou um ministro 
de éstado, de dissolver-se ó senado. (Apoiados.) 

O Sa. M.uuwn:o: ·-Pudesse pensar como o niar-
quez de Paranagu4. · · 

O SR. Piía&KU11 DA SILVA: .:...E &8 não silo eRtBs 
p!!lft\lrall aaneaoas, o que silo? {Apoiados.) Pelo 
mono a. lnstnuaoõoa ameaQadoraa. · (~poilldos d H<fo 
aP.oiados.) . . 

Estou l>ersuadldo quo eatos ameao11s do nobre 
deputado nA<l ohegilo lltê o senado I (a oiadus) 

vadeoura que tem seguido . até aqui (apoiados), ·.· 
provando a!isim sua s~bedoriil e amor . do paiz. 
(A poiauos. ) . 

Estas palavras . do nobre deputatlo porém são 
inconve!'lieuLe,;, atem . de ittjustas; e· por outro 
lado d\\vó diz~r aCI nobre deputado que, se o no_bre 
deputado é tão aiiU\Dte da constituição como diz, 
como ê qufl jã enJC.et-ga a possibilidade da disso
lução d•) seuado, e em perigo a sua propria 
existencia, qtiandn o senado p!!rÍgàrá e deixnrá 
de existir unicam.ente quando perigar e deixar 
do existir a constituição politica que nús rege? 
(Apoiado.~.) . . ·· . 

Uma propósiçfio destas pódé dar nascimento a 
idéll.~ \'OVoluci<atatias. e anarchicas, se o paiz lhe 
désse importaucia. (Apoiados) E' uma proporçiio · 
desorgnn\sâdora da nossa suciedàde, é destruidora 
drl constituição do estado. (Apoiados.) Se o nobre 
deputado. crô quo a camar~ dos deputaLIOs de'Ve 

. . ' 
ca~naru ~ Pa1•a que não. respeita, e ntà ilmeaça õ 
senado ? Para {{Ue está a insinuar uma idéa. 
revolucionaria a anarchlca ? 

Um «nügo verdadeiro e 6incero da constJtuiqiio 
exigiria a sua completa .execução, e nuncfl aven, 
taria uma ldêa. qtte . não póde ter outt'o resul
tado senão a destruição .da mesma constituição l 
(A_poiados .) · · · · · 

DeJxe o nob~l) deputl\do . que o ~anado pense 
diversamente de::~ta canuua àcel'ca do art. 61 da 
constituiôãO do ·estado ; .· os nobrE!& deputados 
querem ter liberdade de o. entenderem como 
qtdzarem: ; pretenda qne sejn llvre á maioria dll 
eam_ tlra do~ Srs. deputados i nterpratr.r o a_ rtiRO 
eonst.itue\one..\ de uma. fó't'ma., e não são hl~ole· . 
rrtnUsshnos em .pretun1\erom s~bvrdinat . o senado 
A sua lnterpret&Q11o? Não . 6 tílo livre o .senad\> · 
como a c~ml\ra dos dnputados t E porque annulla 
urnu ele1çlo. estando no . sou direito, e entende 
um artigo coostltuciooal de mnnuiru diversa da 
que entende a . malorlu. da oamnrtA dós Sra. depu• 
tados, . há por ventara direito para ser o aettado 
censurado~ . e até . ameaoado em ·eu" àoguranol\ ~ 
exlateucln, e ootn um fu\ut·o de .diasolu M' · 

nn ores --o -pr IIG p o __ O-llU m__ o~~ 11 .. ,1!.: _esp_a
lhadt> na sociedade bra~Ueb·a turuar·ae ;h~ o mali .., 
Rilbv~rslvo das noss'\8 instltuÍoi'Sea; dlasoJvendo·aa 
o stJnado, tlisaol viela eat~ a con~ttltuloAo {appiado.t), 
de um otlso 1\u outro nilo ha mais do que um 
passo. (.4poiados.) · · 

O Sa. M~\UNito• . ...;..A eonstltu\çito doixou os n1eloa 
ara mOdibcar o senado : nosto !'loutJJo . é ue 
li o ; «) n e u n o a annra la • 
· O Sa. P&REIRA nA SILVA: :_ Sr. presidente , 

concluirei t~2:endo uma ultima consliloraoão: se 
to<los nós de\'emos efttender que cumpre haver 
mt.ttuo t'tlàpáito entre nós mesmQs, 'e u1utuo res
pe\~o e~t~.e as dua~ catl\1\l'l\S q\\e oompoe_ m o corpo 
legtslatt v o do p1uz , a11 palavras do honrado 
detJutadó tendem a retirar e!l&e respeito, a con
sid.e\'açiio, o préstigio a que tem direito a outra 
can1ara ·tanto como ost~ : a união dle duas 
()a!ltaraa fórtna. o corpo legisla ti v o do paiz , e 
não .é, possivfll que este corp<1 legislativo obtenha 
a estún9. e as ,·espeitos du povo se continu.a.r 
a !PPBt:,OOBr na u~mara dos Sr. deput!\tios propo· 
s1çoes t~o sub\fat'SJ\'Bs éomo ns que aventurou o 
nobre deptttàdo por Minas ; é verdade que .o 
nobre deputa~<? exola!flou, que com~ 11entpte im· 
provisava, d1z1a muttas vezes aqulllo que nio 
tlnba em mente : · se asslm fol, dóu de barato ao 
que ella disse, 8 k'etiro .o qt\e avauoel : e se não 
foi, meroola uma rospot~ta, e QUem a d1,ndn eatou 
no meu cllrlllt11, (0$ amigos político• do orador 
o cumprlmfltttllo.} · 
O l!!ir, .ro•ó do A••lil · 

pu lll o po u llh a; suQtentanuo a unU ·oonHtituolo • 
naUdade das medidas dtu1 lboompatibiltdades, 
apolusso . a propoata em dtsousaito. A. ·ratão q~e 
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produzia, de .flue SI) trata'Va dJ. uma restricção, e 
não de exclu1r, lhe par~ce nao poliet prevalecer, 
porque tanta ínconstituciolullidade hn na exclusiio 
do todo, como de partP. . . . 

Pareceu-lhe que o mesmo Sr. doputado flcàr<1 
muito agotliado porque o or1tdor disserll que ua 
occasião das elei~õe~ o demOnio entràv!l no corpo 
de todos .. ln-;iste poré~ riPate sentídn, e o amplia 
mais, affirmnndo quo o demonio entra no corpo 
não só d.ur11ilte as eleiçõe~. como antes ci~;~llas, 
e faz com que muitos indivi•iuos qUe receião não 
st~r deputados por uma prnvincia fazem empenbl) 
para s9rom presidente della. 

O SR. MouRA. MAGAt.llÃEs:-E' commigo 'f Se é 
commigo, digo·lh& que tlstá enganado. Fui tres 
vezes presidento, mas nunca pedi sêl~o. · 

O Sa. Jos:é DE Assxs:-Quam diz o quo quer ouve 
·o quli não quer .. 
· O SR. lVI. MAGALRÃES:-Tambem ha de ouvir. 

O Sa; Jnstl.: DEAssxs:-Tenho vida politica muito 
' ~ . . . 

oS~<. M. MAOALHÃEs:-Nem eu. 
O Sã. JosÊ DE As~Is :-Entrando para esta casa · 

cotnecei por oppór-me ao mintsterin. · 
Entende que tudo quanto o Sr. Marinho ouvio 

do Sr. deputado pelo Rio de. Janeiro é bem feito, 
porque elle devia tRr attendldo bem ã liga que 
formava (pot:to que não de princípios} com certos 
t~enhorr.e cujas oplniões erão diametralmente óp· 
pot~tas ; se não . tlyesse falto h;to, não teria dado 
lugar a que ectes senhores snppuzE!ssêm que pelo 
slm~,>les . raoto de crinjünctamenta defenderem o 
nalmsterlo paei!ado havia liga d~ pl'lnc\pios. · · 
. Qtu1nt•> ao senado, dac!ara que tudo . quanto 
dlt~se foi _prevendo o futuro. e qua não tratou do 
estado actuàl daquella eat:nata, nem mesmo de 
responder. a proposlçõe~:~ vlol,mtas e .ferinas que 
do !Alto da tribuoà do senado têtn sido dirlgidás 
contra a oamara dos Srs. deputados, porque 
têRl havido no iienado líluito raspeih\Veis oradores 
que têm tomado a défesa desta oamarn. · . 
. Pedira porém de passagem a um nobre sartador 
quo ao menos de certo tempo . paracé. tem querido 

· ter-··a ·fallz--lemb!"DÇa de estabelec~r f6rmás de 

Abreu deu o nome de · caricat!lra de governo, que 
proponha no s11nado uma med1da contra1·ia .ao que 
esti na conatituioão, que manda que as resoluções 
das camara11 1\ejão . to&nadns . pelt\ m•\lori~, e não 

· po\11 mlnoriB de Aélí9 membros. Entende que com 
I aro faria um serviço ao paíz. . . 

Se o nobre senador ·tem entendido; eontínúa o 
l'a l r fio a t e · e 

fa~etn com emprêgos, e oou1 dinhfllro, lilrei s6. 
mente que tendo elle tldo uma maioria nesta eusa 
filha dos sentimentos generosos, que elle não 
devia ter no rigor dos prlnolpios, pelo procedi
mento que aprlísentou, de alguma mnneit·a uão 
era elle o mais proprlo · para irrogar à injustiQa 
que teu\ lrrogadó, porque no seu ulthno rüinisterio · 
contou apoio de membros muito respeitavels 
desta casa, · talvez levados por sentimentos de 
generosi!}ade. Isto arn respostA ao · Sr. Hollanda 
Oavuloanti. · · 

Quanto. liO que disse o Sr. B.odrlgues Torres, 
eu querena que S. Elx. determinasse donde datão 
as matarias artifida!ls, por que houve tempo em 
que este Sr. ~Jenador e o Sr. Carneiro L oã(t fazlão 
pha.rte . de um pequeno pnrtidunesta o!Hllllra, a que 
li amavilo a maromba. e llessa oéoasítio sendo 
mlnllitro da corôa o Sr. 'l'ristão Pio dos Santos, 
daolaróu muito solatnnetnento que o regente não 
thtba oer~o e determ\ llado apolo (e nessa oocasii\o 
~dús 'VIrao que esse ministro se referia · ao Sr. 
..... odrlgues Torres, e ao partido d~ maromba), 
porqua não queria !azor ce1·te.s cohcessõos, porque 
118 Ue de dia O ~uerrea'llitO na oamara, de noite 

Acho mtiito .util a .recordação do passado para 
nos. guinr no presertte. . . · . · 
. Amda ba. um facto . que talvez haja na casa 
ulg~Rm flUe diga se é verdadeiro, e é que um dós 
mlmstt·,>s chamados pelo viscorulll de Olindt~ 
qua.ndo. regente, foi. muito guerreado na camara: 
m~s d1zom que terln maiol'ia a seu favor, se 
qutz~s~e fazer uma concessão a u1'i1. dos senadores 

. que hoje fatliió elli maiorias artificiaes isto e
se demitti>~se .o preili~ente da Bnhiot eu tão o Sr: 
Th•\maz Xavter Gareta de Almeida.. Se são os 
meios estes de ter maioria natural, euão artificial 
e~~oro que se me diga \ mas o· facto é · verda: 
de1ro . . · · 

. O Sn. 0ARVALa:o MinútraA :- Maior insolencia 
já~i~~e aqu~ um m~nistrll, qua.udo avançou que us 
mu.10nas orao paganas do orçameuto .••• 

O Sa. Josli: t>ll: Assis continua fazendo mais 
. . alguml\s consideraçõ~s oaste sentido, responde ao 

Sr. Pereira da Silva quanto à admissão dos tras 
senado_rQs em qM fallou, e co!lc!ue insistindo na 

A discussão fi~n adíâda pela hora·. 
· A ordem do dia é a leit.ura de ptojectos e in· 

dicações, é a mataria dada. · 
Le.vantã·sâ a sessão. -·-Sessão de f O de Junho 

PRESIDENOIÂ DO SR. OHICHORRO D4. <lA.MA. 

SUlllMÁRIO • ...,... ElC.podiel\te .- Projecto-do Sr. Nut1es 
M~achado sobre caixeiros · brazileíro.r.-Coti,i
t1Uaçl1o da discussão do artigos addiCivo.f 
sobre incompatibilidades. Discursos do.r Srs. 
Sou~a. Frcmça, Ferra# s França Le.it.e. · Vo-
taçllo. . ·.· 

A's 10 horas e 3/4. da manhã abre-se a sesdo, 
lê·se e approva.-se . a actà da antecedente. 

E1U'EDIENTE 

··· Um-.officio .. _do .. Sr. ministro do iolperio, re~ 
mettendo o do . preslden e a ·provnioJa-- o - l\" - 
ranllão de 2 de Fevereiro ultimo, uo. qual, dando 
pnrta de haver assistido · á oerem:onia . inaugural 
dos trabalhos sobro . a abertura do canal que 
· tem de communicar a!! · aguas do BaoaragQ · do 
interior . da ilha em que 88 acha Q oapltal da 
provincia com us do mtu• que banha a eosta 

· marldlonal da mesma Ilha, solicita um auxmu 
peeumar o em pr e. .-
A' segunda cowmlssi'io do orça meu to. . 
Remotte~se á commlssão de . conBtltüipi\o e 

pouert\e o requerimento do subdito poi'tugue:r; 
Joaquim Josb de Az~vedo, que p.eda ·carta de 
naturallsllção de oidRdão brazileiro. 

Não ba mais expedlénto. 

L~I'I'OR.l DE PRóJEOTOQ E lNDldÀQÕES 

. Vai á oommissiio de constituiQão . a indioaoiio 
do Sr. j"oblm; apresentada na sessão de 8 do 
corrente. · 

o Sr. Nune• :M:u.ohll.cl<>, entendenio que 
o povo reclama medidas de um interease mais 
lmmediato, de um interesse mals péssoal, me· 
didas que abrazileirisern mais o pniz, medidas · 
quo, se não puderem pôr os bra~ileiros em 
uma sltttnçiio muito mais feliz, ao menos o!! não 
oonsorvem . nbaixo d()s ultlmos estrangeiros, que 
lhes gnrantiio rueios mal~ seguros, e oattos de 
um1l tõubslstenoia honesta para si e . seus filhos, 
al>resenta o seguinte ~rojeeto de rosoluoã:o, <tua, 
lido, é julgado objeoto da dellberaoão, e V't1i • 
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· (C A assnmblóa gáal legislativa reRolve: . 
<t Att. · I,o As cas.IIS 'de negocio, de . qulll9uer, 

· genero que sPjn, nnci•1ilaes ou · esl.rang:enas; 
existentes e que Re abrirem de novo~ ai:! ~b

. teráõ · l1cnnça, tenrto pel•l · menns um ca1xe1l'O 

pelos tramites por ella estabelecidos, não se podia 
decretar incompatibilidade alglltna, e .aind.l hoje 
tem · série.s npprtlhensões a este· respeito. Entende 
qufl os 1\rgumontos tirados. dos arh . 32,, 96 e 97 
da constituiçü•> contra a. prOpQsta, têm stdo das-

. truh:ios ; mas julga quo se nãO podem dispensar 
os argumentaR th·adt>s dos arts. 95 e 8o da con
stituição, .qltt! garante os direitos do eidadiio. 

brazil.;\ro . · 
« Art. 2.o FiciiO i-<P.ntt>s ·do serviço activo da 

guarda nneional os caixeiros . br:1zileiro1s 
c< Hevogao·se as dispo:;içõe!l em contrario. 
<< Paço da · Camata dos doputndos, 10 de Junho 

de 1848. -?'Junes Machad.o. ll · . . 

O oradot sendo magistrádo, e ·vendo que · um 
-·brado geral se levanta no paiz a favor de uma 

lei dfl incompaLibilidadé!l . de magistrados! não se 
· póda oppór a ella, pot·qua esta 9pposlçao seria 

tomudà pelo lado do egoismo •. Rflconhecc que os 
pt·e~iuentfl~ de provia1cia, que os i nspectores de 
fazP.nda, que os juizes de direito têm contribuído. 
para que se levante este brado geral praticando 
couPas que siio contrarias ao hem publico. Os 

. O Sa. Ps~:BID!;;NTÉ pró põe . a nomeaça11 de ur,na 
deputaçiio para, no dia segumte ao em que Vter 
á' luz o serenisshno principe ou princeza cujo nas
cimento se esperl\, ir leHcitar S. M. o Imperador 
p<'l' este plausivel mil ti v o. · . · . · 

A camat·a declde affi.rmativamente, e o Sr. pre· 
sidente non1ê.a pRra comp6r aquell!\ depntllção os 
s.e~ui'"!~ef ~rs.: · · · • 

. dMv• ·nbarp;Rdores por sett lad•l fazem tambení 
.muitn : ba pouco . tempo succedeu nesta\ côrte 

Pompêo, Macedo •. Moraes Sartnllllto,, Carneiro de 
Oampos, Nuoes. Machado, Netto; Titàra; Rall?os, 
Pacca, Tosta, Mello, Rl\ngel, Paranbos, Pauhno, 
Paulll Oerquelra . Leite, Carvalho Moreira, Gon· 
ça\ves Chaves, Rezende, Li\lrnmen~o, Fernandes 
Chaves. 

um far.t•1 

• Continua a dlbin:ssão .dos arti~os addítivos á 
proposta sobre incompatibilidades~ · 

O Sr. Souz~. Fru.nQü. vota contra o artigo . 
a.ddtUvo porque não .sabe o motivo por quo ftcaró.õ 

prol<'(t•!r à-· üma parte, retardàu um processo. em 
suas miios por muito · tempo, até . . que outros. 
desembargadores ·viessem para n eamara. O resul· 
·tadQ disto fui agarral ·o um estranReirQ na rua e 
espancai-o ; . elle não teve vergonha de recorrer . 
á policia, e depois o masso de autos appareceu 
em conferoncia. · O orador . acha de necessidade 

· pata a classe a que perteuctl que estas riousas .. 
sejiio sabi•ias, porque é preci~o q_ué a t;nagis\ra- · 

· tura seja purificada de enti!s tão tgnobets, e que 
fa~em com que a nlasse toda da magistratur11 
carregue com-uma re~ponsabiUdade que não deve --í)l'ivados o R ministros da sua elégibilldade pora 

~éoador, quando fica a . porta r.berta para a sua 
elegibllldade çomo deputado. Os senadores nilo são 
nomeados pelo povo, &.penas o povo ooncorre com 
o seu. voto . apresentando tres ~and)<latos para ;a · 

. escolha do poder modet'tldor. que pôde corrigir 
·qualquer vicio quo bajn na elo\çii.o popular. 

. . Desejando que. o publico fique persuadido de · 
. que o voto da camura dos deputados não fot. 
. contrario l1 constituição, o orador paasa a responder 

àquelles senbureR que atacArão a proposta pel9 . 
· lndo da lneunstltuclonalldade. ·. · · 

O Sr. Ferl'az: Unha-se remettldo ao RilAnclo 
· ne11ta \testào · · o r -- · -

scuss o esta lel devia anteceder a discussi'l.o 
· da reforiDa eloltoral (apoiados), porque pôde dar·se · 

o caso de que, sendo certas ldéas consignadas 
na lei dn reforma eleitoral, veja-se immedtata· 
U\ente a. camara na necessidade de reformar a . 

· lel .de Incompatibilidades. Acbavn tambom qu~, 
attondPndo·se ao estado do palz1 BA devArla fazer 
o sacrltloio maior po:'islvel aoR resentlmentos r 

· · nsse em con acetona a, .e nR.o se 

ter. ·. . . · . . · 
· Entende que o. paiz nitc se . acha. nas oiroum
stan!)ias as mala rellzes ; julga que o nobre 
.presidente do. conselho teve razll.o quando dla~., 
que p.odia ter lu~ar no paiz a repercl\osão dos 
movimentos da Europa, sendo sempre m~o o piloto 
que nas époeat\ em que as tompestadea c<1stttmilo 

.. n· apparecet• em oertlia mares não · se acautele • 
Acredita que todos amAo a mon~rcbla, qtie nln• 

. guem duvida quQ a monarobia é uma necessidade; 
mas oito podem appRreoel' móvlmentoa sem ter 
por ftln a quéda da monarobla, movl~eutos que 

. I 

exigindo .não só · núilti\8 de&pezaa. como multo 
sacriflclo de sangue 'l O orl\dor continuando a 
mostr~r o estado do p1\lz, exclama :-Nilo ha uma · 
difficuldade ti\o. g\·ande etri obt&r·sé Um t~mpre~to 
na lnduRtt•ln ou no commerclo 't A. nossa mocldade 
não sEi apinha nos R~binetes dos mlnl itros para 
pedlr ompregos ? · ,Nilo temos uma t4o grande 

pudAsile nunca suppól' QUA e\la era o effeito de 
· paixões. Ju1~ava tl\mbem conveniente q\le 110 pres-
cindisse da tod1u:1 as emo.ndas que têm appareoido, 
porque 11 tribuna serve para na vastas discussões, . 

. mas p~ra o que siio tointteiosidadea, e pornienores · 
das le1s , é olla p,ouoo aulllcieuttl: urua emenda 
improvisada destrôé muitas vezes o systemu o 
melhor possíveL D eseja que a camnra so compe
netre do principio de que e sem~t·e infeliz retardar 
uma reforma que se julga con.vMiento, mas que ó 
tntlito mais infeli?. fazei'·&e uma ínnovaQão que ~· ex.· 
per iencia n iio· tem mostrado necessaria, e da que se · 

oom · pequeno11 venelmentos que nAo · chflg~o para 
Blitlsfn>tar as suas llecf!ssldadéê 'l Nilo tomos uma 
grande porção dà ofllciaes do exército nas mesmas 
elroutnstancias 'l (Apoiados.) Não vemos nós esse 
fiagello das accumulllções a.o t~af!so q~e os empre· 
~ados vl\"em ne. l)Emuda pela aooumulação de 
outros que nos insultão com · o · seu .fausto 'l 
(Apoiados . ) Niio vamos llii'idQ pela .corrupQà? em· 

·pregados de pequenos ordenados tambem msul-

. póde prescindir por algum tempo : r~fere . se I'Úist" 
parte a algumas jdéas C6rn do eysterna da lei, fóra 
do o.bject.o dn lei, que se . tem aJ)reselltlldu e~n 

. dlVarsaR emendas. · Pede que se attenda tl marcha. 
da algun<1 governos 1uamdo Sé tra tou de um o bjacto 
aamalhante, o cittl o que ~e praticou na lng\Rlerra. 
Acha que a camara so deve contentBr com al~utnas 
lnàdldaR, (lelxando está.'~ quE" não fazem o objeoto 
do projecto para ttlinpo ópportuuo, pl\ra dupoid 
qua oom mnduretn liA pensHr sobr·e ellas . . 

O . sau BllllliOlt> n este rosJieito pnrtu da poRIQilo 
que tomou em dunK llltf · · . 

a passa a l:io re .til! tu objocto ; sustentou na . 
cau qua, lieln que se reformNsae a conatltulQilO · 

tando a decaucia publ\ca (apoiados), b~ilhando com 
· as sU•is ioias como o onvallo de . Dario na ba· 
talha de Arbo\o T (:Apoiados.) Não sabernos nós. 
que o estado de bossas ftnanQas é preoario, que} 
determinado pelos desperdlcios e erros da admr· 
nletraçdo ?. Que a\ovano11 mais forte para as re
voluQõas do que o. mão estado de flnllnças de um 
palz ? Não sabemos nós que a oriaa oommercial 
se pôde tornar Ulals grava, e que o resultado ser& 
que nmttas fortunas deMppat'eQeràõ, que muitos 
braços 1\carâ.õ deséhl\>t&ganos T E tudo isto não é 
nlotna11to ptlta U1na desordem T Não sabemos nós 
qua empregl\dos ha. que ·ahl viveU\ na corrupção 
a tnalor po ... Kivil l, e q\lEI quando le"'ac:los por llcttso 

. QOH trJbunallS SilO GOttOl V idos T Que triinlstros ha 
· · • e o 

e quatldO fóra olnmil\l 
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Para demonstrar mais fac\lmente o estado me· 

lindrõso do paiz, o orador . demonstra qU:e infeliz. 
mente a representação nacional já não tem.aqtielle 
conceito que algum dla teve ; que ns .esperanças 
da população têm murchad'? no todo., . vendo-se 
que o.s deputados vêm à c?rte sómente. para se 
nrranJaren1 empregos para SI e para os seus, sem 
fazerem nada em b~neficio do paiz. E á vista 
de~te estado do . pa1z, pôde-se .. dizer que não 
exrstem elementos de desordem de que se podem 
np1·oveitar os. ambicioso~, ~o mando qualquer pre
texto 'l DcmatR, às provmCias do nort.eo estão em 
um c:;tado an~rmal ; o estndo d9: . província dA 
Pernambuco nao é um estado hsongeiro · nlli 
ambos os partidos estilo armados. . ' · 

Acha que ba uma necessidade de réformnr a 
!egi.slnç~o na parte que diz respeito ~· legislação 
jUdrcinr1a ; ma~ eotenrie que os prestdentes que 
os chefes de policia_ ni\o podom ser respon~~veis 
pelos actos arbitrarias _que praticão os delegados .e 
subdelegt\dos porque sa.o nomeados muitas vezes 
te_ndo·se ~m vistas as melhores infortnações. Não 

o mnl todo provétil a legtsl{lÇRt.l, porque aindà ' 
m ... esmo que se estabeleça a melhor legislação, se 
nao fór bem executada, appar~cerá o arbitrio ê a 
vlolencia. · 
. Vota _contra a artigo et!l discuss~o. porque não 

vê razao para. se exclun• um m1n1stro dé ser 
eleito senador o. não de ser eleito deputado. Um 
ministro que se apresenta candidato à senatoria, 
faz menos mal ao pa!z do que aquelles q11e . pro· 
movem a candidatura de outros. · · · 

A razão por -que ·os magistrados se apresonti'ió 
na . oamara é paaa obterem garantias q_ue de 
outro modo nilo podem ·obter. Um mag1sttado 
que nl\o b deputado nuncA póle obter lim aéCilsso; 
vê·so semp:re ameaç~idO cie uma remoção ir:-justn. 
para se dRr o eeu lu~ar a alguru deputado que 

. quer entrar na carreira tia magistratura • .Iufeliz 
é o magli\tradoque se acha nos remotos sertõe:i 
do Oeorã, porque elle serl\ sempre esquecido. 
Se o magi$tratto tivesse certe~a de . qua pela 
antiguidade obterln o sou .. acoesso, talvez \\ão se 
mettease em polltloa. Se . ao magistrado que 
fost~e eleito . rllpresentat\te da naoi\o nào se .oon· 

. ta~se na sua antlguldade o tempo ue e>~tl\ nn . ,, 
n\l'lnto, talVez nlto ·se apresE~nh\t~~e ctuirfldat(). . 

O orador ouvto exprobrar · ao Sr. Marlubo o 
havor folto liRa onm o lll,Jo ·. !.lu .· oa11a que · nilo 
o"mllllrtllha. ititelramArlta aLUllt ltlónt~. Ni\u julgl\ 
IJUe se pnssa maoulnr •> oarauttJr lle um. homem 

. poliUco . quando ellu et:l uma époctl sustent~t uma 
idõn, e pelo C"onourso de tnn\tas olrcU.mstnnoia~, 

' . 
'"'~llndroso do palz, faz o sacl'itltllo d•l algum 
Pflllclplo, o ado~ta a oplni1\o contrnrla . . · . · 
. I!tlnta~ on~io cénsurar o gubitiéte passado por 
não ter ~'hssolvtdo) R caltlara dos daputados. Entenda 
quo U!n dos rna~ores males quo poderia appat·ecet· 
no pa,z,ofllU.dJssoluçlio da catnarn.. (Apoia!!os.) 
Se o . rm01steno passado mon~ceu a suu uon.fianç•l 
o o sett apnio pela roarcba que seguio, . hoja ri\ e· 
rece os Reus louvt)rtH! por as ter retirado, porque 
ern mellwr qtte se rAtlrasse do que pôr o paiz ell\ 
couflagtl:\ção. (Apoiados.) 

Fallou·se contra õ s enado. O senado ó urn 
turno do poder legislativo que morece todo o 
acntamento da camara dos deputndos; e se alg·t\ns 
s~nadores têm maltratado n eamara doa de putados 
tlao deve ~llu . segl.lir este eic.emplo (apoiados) \ 
acnte.se ao. sonado, porque nii.o á pnSslVIll que se 
COllijlga cousa alguma t\rand'i a força UIOrlll de 
U!ll do~ ramos do poder legislativo . Estas discus· 
SOElS 11!\0 podl;)m ~er pt'OV'tlltOSUS na aptJCll actual 
9 tendetn l:lórneote a exacerbai.' os espíritos: deixe·a~ 
~ passt\do, atnbos __ os lados têm pecoallo; 'rruto·ee 

0 presente; a cam11ra tem uma gt•ande tnlasiio, 
\\ttu' grande res onSllbilid"de: ba vlolos e abusos 

q~e cumpre ex~irp.ar, é esta a reforma de que se. 
Df\O pód.e pteF!ctndtr, _ê e.sta a _nece~idade que se 
dev~ lltlhsfazer. Estas d1saussoes nao podem pro
duztr bem algt.ll'll,. entretanto q. ue co. m o concurso 
de esforços de totlos se p()derá fli:>:er alguma .COU!Ia 
de estavel. · 
. ~ Sr; ·.Fra•d.Qa Le.lte juigll inteiramente 
lllJUSta . S tmpntaçào feita Bo ladO . da O:lmara a 
que pert~nce,. de uno. ~er satisfeito os graudes 
compromissos que bnvll\ contrahido dentro dos 
quatro a unos que con!ltituio ma.iori a na casa 
porque nos. primeiros tempos da ~ua etttr~da par~ 
a c~mara o~ me~~ros do gablnote de então oppu-

. z.erao·se mut postttvamente no cumprimento dessas 
promessaR a q~a a _maioria estl\va 1,iga.da. Hoj~ 
as circutnstanctas sao outras, e por tsto o orador. 
décl.nra _que prestará . ao gabinetfl um apoio · de 
d~Hhcaçuo, e não du.vitla mesmo dizer . que estl\ 
d1sposto !l. compartt\har ct>m o gabinete toda a 
r.e~ponssbthdade que possa recahh· da su. a po-
httca. · ·· 
~c.o_mpanha o Sr. pt·esidente do conselho na 
. . . . . . . a nao 

tem os mesmos .direito · que tE!m o· cid!ldi'io. Um 
emprAgado pnhhco tem uma somma de deveres 
om . m~lt? mala nlta escala do que ·o cidadão : . 
seu~ dir~Jtos, como ~mpreg~do publico, estão por 
aas1m dJzer em muttos pontos su~p~nsos por · 
emquanLo. O St·. Moutil Magalhães disse que todo 
<-' cidadão tem o direito de pu~lil!ar seus pens~&
mentos por palavras e por ~scnpto, mas o orador 
n~ga que o empregado publlco tenha este direito· 
.elie não p~de s~:~niió fazer executar a lei, alndà 
que ~lia ~eJil algurnn .oOU>lQ desvantajosa ao paiz : 
U'!J otda..la~ tem o dtreito de ID?l:!trar que esta 
le1 é f)ermclosa, tem mesmo o dtretto de resis· 
te!1cia, que não perteitce a um empregado pu-
bhco. · · · · 

An~lrou·Bfl q~e fo~s~ o Sr~ Moura Magalhães 
que c1tasse as ~IspostQ~es ~e varlal\ constituições, 
porque · e lias dafferem mte1ramante· da nosRa. O 
pri11oipio Lh)miiiador das constituições da Alle
Ulaltba é o principio monarchico ; ahi não se vê 
~xl.l'l:lrnacla esta th visão sabia de poderes oonsa· 
grada na i1óss•1 oon;;tltulção. 

Dlz ue, !i& tem adoptado a pt~posta de ino~m-

desejos . do que para condescender eom a maioria 
da cllmara, porque por eHa 1\no se darà l\O pi\iz, 
como d,tls_tlja, um p•>der neutro que esteja livre 
dl\s ptuX.oes e dos mteres~el4 que n plllitfoa faz 
produzir. t;l Qlte sirva de verdadeiro. f{llrnnte á . 
ordom pubtiott e u~JB direitos Jndlvldu•iea do oi
daJIIo. Ha m uitoa annus qut~ estA lnthnan1onLe 

' I 
uma sociedade · civil sem uma tnnglstratura qt1e 
distribua. .. nnparuill\mente tL j ustlça a todos oR · 
mllmbros dessa suciedlltle : e t1:1ru Inteira cnnvlc· 
çtln llo que.11 poder judlciii.rlo enttA nós .não é 
Sollào UUt.l caricntura. d•1 poder judicial'io rual. 
Patl\. pt'úVQr o que ilCabli UI! dizer, pergunta Stl e 
p(ISStvt~t (ormal'·Stl . urü niag!strudo quando. desde 
ó bet·ço sa col'rompe a jovon mnglstmtura; Túdos 
aquelles que sabem o que é a sciéncia de direito, 
reconhecert\õ á.R diffict.üdadee lmmensas que tem 
a VIHIC.er um homem para chegar ao e~tado de 

· podAr applicl\r. o llli . âs Mçõa::; in oi viduaes i um 
JUVtm ou mn~lstr,adu t~rado da prlltlua constante, 
lftborlosa. e dttlicll do JUlgar os homens, es1.1e ma
gistrado nunca póde bom distribuir a juàLiça à 
sooieuade. 

O desejo de sE!r pólltioo tem feito orear urna 
magistratura ~nlitioa qua atn todo o paiz nãoha 
etHt~ado senão grandeiJ mall~S : daqui a oonstante 
Haeeasidade om que se tem 'VIsto o go'Verno do 
lut~r oum os.·. ma~istrados, daqul a necessidade 
deliHil.S. rt~moçõe~, romoções inci1nsideradas que 
tantos m~les . tên1 Cel~o. O orador considera sempre 
immoral O aoto pelo qual .O magistrl\dQ quo O 
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encarregado ' pela sociedade da rnanütetiçiio das 
· leis se apresenta em toda ·a parte· dP-clsma!'}.do 
coutra o poder, · decl.tmando. ~ontra a~ ·le!s•. 
e preterindo muitas_ vezes dtrottos de ct~adaos . 
seus adversnrio~. Não · lhe parecê . que · ,Isto se 
combine cum a moralidade de um magtRtrado. 
Convencido pois destes ma\es, · é da ?ecess1~e.de . 

O Sa. G~.wEs Rrne:zgo:..;..E~ quero ·que demonstre 
a necn~Ridade da disposlçiio. · .· . · · . 

o Sa. FRANÇA t.EtTR:..;..Nfio a roce.lo : .não vivo 
ds camara·. ~ . . · · 

o sà. GoMES Rma:mo :~Pois dotrtonstre. 

· de retnedial-os, entende que .o umco meto é 
a \ncompatibilil\ade, · a . orgli,nifii\Çlio do corpo 
de magistratura do modo que ~e'!e s~r · ;p.~re. q11e 
garânta a ordem publica e os dtrettos mJtvJduses. 

O Sa: FRANÇA.LttrrE:-Vou fa\lat• na disposição, 
jê. que o nobre ueputadó o quer. . .· . 

Pouco valor dá ao aq;tumento apresentado contra 
a ptóposta, fundado no art. 95, .ou 96 da con
stituição, quo dispõe que todo o ctdadão pódl) se~ 
eleito em · qu~lq~or . p\\'l'lA._ onde se a~bat.: A. \et 
das incompnttbihdades nao liga o culadao, ma~ 

. unicamente o empregado. N i~to estn. . o orador 
conforme com o que disse o Sr. prtjs1dente .. do 

. con!lelho. Que111 qulzer exercer o empre~o, s~ff~a 
as cundições estabelecidas na lei. Esta dtspos1ça.o 

' a t m H ·COI ltu . 1 · 
CouAidb~a os artigos dA CCit'lBtituição u~icar:non e 

como ibt1BAS que · tê.in de ser deR.envol v1dns pelo 
corpo legislativo. As leis que A:itabelecel!' o modo . 

· de praticar, de executnr estas t~es.As nao podem . 
. ser taxadas de contrarias é. con~tttmção. . . 

· O SR. GoMES RIBEIRo :-E' minbn idéa domi· 
nante. . 

o Sn.. FaANQA. L~ITE lembra que na Inglaterra 
88 hWJmpatibiliriades f!Stão GStabelecirJas em tão 
grnnde escala, que um empregado da CR!!B . real que · 
tem uma hbrn est~rlina de ordenado por anno, que 
niio so recebo, faz pllrder immediatamEinte o 
assento na ~·tmara ao deputado que · o tu:eitar ; 
porém, de todas · as incompatibilidade~:~, nquella 
qul3 o orador julga ritai~ necessarla e de maior 
vantugert_t para o ~ p~i.z ê a dos magi."trados. Qu~r 

absolutu . • •. 
O Ss ~ MENI>Es DA CQNHA:-Era m~lbor. 

· O SR. Fl\ANQA. LE\T&~- •••• porque quer crear 
dé. novo o poder judicio.rio no Btnzil. e para leso 
esli\ disposto a votar pc•r todas as garantias a· 
vantagens a favor da magistratura, porque na 
sua opinião não. hn. vantagem que . compense . uma 

. verdadeira magistratura. . · · 

. Não segue 1\ opinião rlaquelleA que dit;am que na · 
constituição não se deve tocar abso\utameute ; 
antes da doutrina contrnria lhe parece que re. 
sultão muitas vantagens. Em política as verdl\de~t 
não são eternas. e nl\\ltas vezes R"' aircumstsncins 
axJgem qUO Uma verdade eRtabelecld!J> . no· codigo 
f~nuamenta\ se mod\ftque ou se ~xphque por esta 
ou aquella mnnelra, e se . o corp~ legl'!!atlvo não . 
tiver para iAso o poder necest~ano, nao baverà .. 
recurso. Nll con<tUtulçilo existe uma reforma, mas 
o or&d!il' pede ·. que so coosideri) · a · dHTerençá que 
existe entre ease recuuot que deve aer extremo, 

A!(Ora rospon.lerei (corltinú;\ o orador) ao sr~ 
- Gomes- Ribaito : elle .. falloll sobre. a . dissolução. · 

da cnmara. 

. e a sua oplnltio. .· · · ·. · . 
· Nito comprtJhcude n. divisãO, a lndepoudentla do 

. poderêR pol\tlcu!l, quando rnnmbroa do poder il;l· 
dlciarlo 6 do poder executivo, a quem e11tA locum- . 

. bldn a exectliJtlo, po<lem entrar na confécçilt~ das 
mesmas lei11. Ntlo lhe parece posslvel que . c:on · 
\h\ue a anomolla de serem Etxoouto.raà das leis 

D\Q Catnara . do empregadOR pub!ICOS nito Ô 
aquelln quo na oplnll\o do ondur pottsa dai' um 
V•lto eonsc\<inélotm contra o poder. Em uma tal 

· cl\mara o voto uo pnvü ó multa~• VflZGB Hlnilido . 
O qtte ó Cello til\& 01\l\\l\\'l\S dos e1npregados pu\l\\cus 
da Frauon' O que é feito dessa mal11tia que là se 
oprl'seutnvn para ju~tlficar os desvarl?s do pouer? . 

o a mnndiwn 'l 
· O Ss. Ont.~&s Rln~IRO : - O· mesmo aconlaoe 

uosta. fitlll tautbsm ndo ropre!4entll o paiz. 
O Sl\, l<'BANQA Lt-~tTE goalo. mu\tn do <~oüf~H'tl'\1\r" 

sé em mntet·ia da gúvemo com o govt•J'uo lt\glez, 
porque tem t\ 11au f1ivnr 11 rJx.perlonCill dos secttlo<~, 
e a su~ h\stor\a ap'Cesilnta \1íl \nfl'lnt~\1\ tln\\e 011 
m11smos mu.llls · por . qUé · Ui111 puliSl\do muitas 
llll~Õeá, e que por nós talnblitn ten1 passado . Mas 
elles têm chAgado · a r t>formnr, não o pei-lsoal, uaus 
a legislação .;.inglozn. Là ó subido, que li cnmam · 
nM so CllOlpol:) de empregados pubhcns. 

O Sn. I<'lilaNANDEF.I On.w.a:s: ~'rotn 70 otnpriigo.dos 
punti\lOS. . . . . . 

. O Sn. FHA.N<;lA LmtTE:-Maa síio 500 oH membros 
dl\ ca1uara,. enlr!ltaoto .qun, sendo nós 10!~; eut\tu• 

. tnóR 58 empl'eg~dos pub\loos. 
·· O SR. Goiiin:s Rimcmo:-Logo, ll&ta oamnrn deve 
aor dlsMI vi<lth · · · .· · · 

0 Si\. FRAN<;li. LRIT~:-NI'ío nstóU lnnl(a disto. 
Não eHtou tltpti púr pt·olt!flQI\ti do gu\lllrtw. Nl\o ó 
o . ((Ovorno quo lllf.l póz ilQUl, n~on'l ,, pal'tldo •. • , · 

nós. 

. Penal\ u nobre deputado que me faz algum mal 
· 1\ dissoluçilo desta carrrara ' · · · · . 

O Sn. Glll\lll:S RtB&iao:-A queattio não é esta. · 
o Su. Fn~N~A LttiTJ~:~Se eu :rião tlvor ocoaslão 

de fallar outra VAZ aqui, outro vi~à por minha 
provlnci11 . qU•>. dosampanbe melHor este . lugar do 
que eu. (Nilo apoiados.) . ·. . · · 

· O Sn. GoMER RtDEIRO:~'Nào ó essa a questão: 
são as conveuienciü8 publicas. · 

O SR. FnANQÃ LEITE: ....;Eu vou lâ. 
, en ol'es, a \ ~St> uç o a t· arnnr~ n o me 

pódfl fazer . mal algum, na:n me pó le ser rnesnlo 
tlstranhn, . porqlie jâ. pn.~se\ por .,m pareear de 
comtulssdo, que mu botou para f61·;, , .•• 

O Sn; GoMEs R1~ttmo ~-Foi p e11 ~ l. 

O SI\. FnANÇA. LRrru.: - •• • o ~, · Ir uma d\sso
luc.''~· fl.U mdl) · apt~nas tlnhamo~ faltado sobre 

O 8~ .Fii!l\NANDES dnAvÜ:s : -Era bastante. 
O Sn. l"nANQA L~rl'E: -Por consequnncla um!\ 

tli :~soluol1ll uiiu mo p6J•I sor e11 trat)hll. . 
O. Sn. Al't~t<lll>: -OollsoliHto cnitll''ll lgo. 

o Sn. I•'uANÇA r.J~lTE:-.Mas nJln sllrei ou Ql.lfl· 
\onve õ holliêm . r\ e e'ILI'Ido qua levaot& a voz da 
\tma 11lta poil iQiio parn d esam'edltar um rnmo dô 
corpo lllgi!llfl.ti v o ~ não aerai eu que louve o bo· 
mem de e!ltado que Rll astlent~ nos conselhos d11 
eorôn,. que procure dopreeiar a um doR ramos 
do poder ltlglslativo. Niio, de cel'to: esta. lingua~ern 
t!lUIC'l me ouvlstfls, seuhot'l:ls. 
. O ~R. GúMI.l:s Rm1.m io:.-Està lndeando . . . 

O Sn. FttANÇA LÊr~ll: : -Estranho <tUe no senado 
hont l)n~ c<1Hucados em alta posiQão, homens de 
estado, l~vantem . gritos co11tra uma parte da 
rHpre!lentnçdo naoion~.~l, e. proout•em depreciar o 
corpo tlEJ ttUfl fazllttt pitrte. . .. · · · 

O Sn. UnM~.ts ltm~.txao:_;Oâ o 1~ mà.':i fadils ba. 
. O 8n• FnAN~1A Lltri'.m:--Aqul Mm havido res-
polltll ~ provOótldlis. · · . · · 

o o a quem me aptasen e e~emplo e 
Ullia oamRro alta . tr~tar ootn tRuto desprezo a 
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SESSÃO EM' 10 DE JUNHO DE ·t848. . . . 2t't' .. 
camara baixa~ como tem feito o senado, sénão 
em tempos difticultosos... . . 
· o sa. FERNANDES CH~Vll:s:-Não ha tal.. 
o SR. Go:a.ul:s RtBEIBo:-Entre nós as camaras 

são iguae~. Não ha can1ara alta. . · . . 
o sa •. FRANÇA LEITE :-ChRmo o s~nado ca· 

marli alta, porque estã no eampo. (R1Sadas.) 
Foi;me muito dolorosll, Sr. presidente, quando 

tive de ler estas proposições lançadas . no se· 
nado ... 

o Sa. ÁI>íUG[(): -Algumas são tão verdadei-
ras I. • • . . . 
·o sa. FaANQA. LEITE:-.... principalmente . 
enun~iadss por homens cuja posi_ç~o !JS devia 
tornar maiR considerados. Por fehctdaae desta 
camara. tivemos então um. membro no s'lnado 
.qUA. pnrtilho. a nossa opintão, que respodeu de 
alguma . marieim o 9ue devia, a. esse .. seMdor 
in<lOIISiderado : elle d1sse QU(I s? vto nm e~emplo 
de se dissolver a camara por mottvo de nulhdade~t, 
mas esqueceu-se e .o. ro e . _ . · • . 
no. Frunça, quando m1mstrus altamente crnnmosos 
quizerno sacrificar a cor~a. 

o SR. Gol\it!:s RtDEIRo:-Ainda não fui sàt\s , 
ftJito. 

O SR. FaA.NQA LetTE:-0 que quer? Quer que 
eu descomponba? Não sirvo para isso. . 

O SR. Gor.~:gs Rimuao: -Não é iãSO o que eu 
· q~~ro • . . _ _ __ --· . 

o sa~ FRANçA LEITE:...:.:Não- ó posàlver que : eu 
me retracte dós m~:~us votos, nem que desconheça 
a decisão da mait>rl~ . · · · 

Sinto muito qua no senado se tenha procurado 
-de .alguma mllDHirà. destru~t· o pt:f;!Btigio que dtwe 
ter a corôa com a declsao 1~ havldti sobre a 
eleioão de dous senaltorea por Parliátnbuco. Ntlo 
reconheço 110 senado o poder de . uonhllUI.'It' de 
eloições. · 

O Sn. GoMEs RmEIRil:-EnLilo nem na camara 
doe deput.,dos. · 

O Sn. FRA.NQA LnJTB:-Maa ae o aeuàdo quer . 
usar d\)ate oder, deve fKZill-o d" manatra ue 
n o JíOD a a cor a em o pos ó o. . , . . 

. Decl"ro nos nobres dep11tlldos qaut muitos don 
4ue votnri\o por esse parecer 010 honrdo. oom a 
Rlll\ nutlsade : mas aa ··· I)U f\:lstll'l . oonselhelrQ da 
tl t> l'óa. ritlo erilu os orlados do lmper11dor que 
vntavtlo pelo parocer . Votarhlo ni\o !:'findo orlado11, 
•••as sanilo otiadus, não votuvão. N!lu tJr4o tulll · 
lltHn os conselheiros da lloróa quo 1lavi\o . ~teme· · 

A.. ctUniÜ'a sabe quanto os ingle2'.08 sabem ll'llnter 
n sua liberd1\de, o 4ue o governo lnRiez em tndos 
oll . tem pus procura .. satisfazer a oplnll\o llem 
desenvolvida llo .pRiz. mae tambem sabe quanto 
os lngleztiR respuitao a aorõa; Nilo ba exaruplo, 
a \aào wer elli tempos diffioeis, de algu.oi oonse· 
lhairo da oorón se ~~ppôr da alguaul\ maneira contru 
ella. 

O Sa. Gó&s:-lsto não tem paridl\de. 

O . Sa. FaANQA. L'EITu::-Â este l.'espeito apl.'e• 
seaatarei um exemplo. F ú){ em uma tRvert1a fez 
uma sauda no povo soberano. Referindo .este 
fa()tt> ao rui • . elle padlo ao ministro que lha 
troux~ssJ n lista dos conselheiros privndos, é 
com a sua pt·opria milo riscou. o nome de FolL 

O Sa. Gótr.s: -'rem muita analogia I I l 
O Sn. F'BANQA LIUt'rll:t-Aqui os grandes llo im• 

perio votdo uontl'a a corôt~ : aqui. os quo sé 
!HH:Itão nos seus constJlhos são aqutJlles que com
promeWnn o · governo do pa.iz , sào os 4ua .votào 
cuntro. t~lle, e poem em dlffiouldades a corOa. 

TO~o.t 

O Sn . . FRANÇA LElTE:-Eu entrei nesta dis
cussão _porque os nobres deputados .a ella. me 
chamãrao. . . 

Eu respeito o senado, mas digo que não co. 
nheço nelle o poder de conhecer das eleições pela 
cunstitulção, e julgo que a decisão do senado foi 
n~amente censuravel. Digo isto como cidadão, e 
nao ~omo membro da camara. . · · 

· O Sa. GoMEs :Rms:xao:-A sua opinião não é 
liberal. · · . . 

O Sa. FRANÇA LEIT&: -Não tenho necessidade 
de dar prova de liberalismo: a minha 'Vida desde 
a infancia me parece prova bastante. · 

O Sn. Tos'l'A.:--.Mas âs vezes . a gente estâ 
olhando para um lado, e rema para outro . 

· O Sa. FRANÇA LEITE~-Amo muito esta fôrma 
de govurn•!. Não quero que a CRmara ultrapas8a111le 
os limites necessarios pura a felicidade na nação, 
e Hi\o quero tambem que o poder invada os li
mites estabeiHcidos pHla legislação : julgo que só . ' ' - . . .. 

circulo prescrípto pela constituição, e que !:!6 póde 
ser betil mantida esta liberdade pelo respeito e 
consideração á coróR, e pela Btla porpetuhlade que 
tanto desejo, como dosej<:> a perpetuidade do corpo 
legislativo. Bem vê pois .o nobre deputado que 
não de11mlnto os meus princípios. 

O Sa. GoMEs RIDEiao:-Mas o fim da sociedade 
nã•) ó a liberd11de. · 

O Ss. ~,a.\NQA LErTE:-Então é a escravidão? 
O Sa. GoMEs · RIBEIRO :-E' a ·felicidade do 

mnior numero. 

O Sn. Fru.NQA LKlTB :-Da boa combfuuoão da 
autoridade cotn a liberdade do11 aubdltoe é que 
resultua feUoldad& dos cidadl'loR. Essa. comblnaçio 
nós 1\. temos, o que f~&lta é fazer com qu" aeJ1\ 
tliit facto vt~rdadeirt>1 c é porque ténho suatontado 
RQUI oplulõt~s,. jt\ de~rendondo oa direitos do povo, 
e lt\ duCAndendo o prestigio e conslderaol\o d.a 
curo a. (.A poá(dos, muHo li6m .) 

Bem vó pola o nobre deputado ~ue nilo quero 
rotornaar o eonado, mas a eleição . Eu quero tlrat· 
ao pnvo a oletollo do11 senadores, .e ~êl~á ao poder. 

trulr o preaUglo do senado. 
miRo• .. 

Oor.oluo votando . cnntra o ~ · ~. e a favor da 
fllllunda, quo mndlftoa a sua 1osição, autorl· 
111\lhfO 11011 tltlnh•tros de estado .·ara serom VO· 
tntlos pullill pruvlnclas onde. rtlSldem, ·ou onde 
forl\o ua"oltloa . Quer que os senadores que 

prl!sentom lnturosses llt! locahdades. 
O Sa. JoBIM ceda a palavra para se votar. 
Prooede.se t\ votBoilO. . .. . 
E' app1'ovad1l Jí~r 45 . votos contra ~. Rl\lvaa 

a<J emendas, o arttgo addHivo da oommu&àn que 
dlz: tt Os ministros de estado durante o exerolclo 
doste emprej{o, e seis m~zali depois de dewlttldos, 
não poderáõ ser eleitos senadores. » . 

São approvadas a primeira e segunda parte 
da emenâa do Sr. Marinho que diz : «Excepto 
pela proviucia de . sua naturalidade ou · pela em 
que .resida. l> A S• parte «e por aqttelln que o 
tenha eleito deputado por mnis de uma vez » à 
tlljaitada. . . . . . . .. a· 

Approva ·se a parte da emenda do Sr. omes 
Ribeiro quo applica tios vice-presidentes em 
exeroicio ·.as disposições supramenclonadas. 

o Sa. O. BA!iTOS requer votação nominal 
sobre a patte da emenda do Sr. Porelra da 
.Silva· que abole ó. subsidio . dos. deputados. Este 
l'l!querimento é rejeitado. 
· li:' rejeitada }>or 42 vo.tos oontra 2"1 a emenda 

o 
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dapútados aceitem empl'agos ou graças do go. 
vertto. . .· 

o Ha. GOME!~ RIBErao:-PallS•)U o piio-da-ló. 
Votüo ape11as setl) membros a favor dl.l emo~da 

que abole o subsidio d1~ dep~tados. 
As outras emendas .ficau pre]udlcillia!i. 
Julga.s6 finda 1;1. segunda discussdó do projecto, . 

a passa para · a terceira. 
Eutra em discus\.oliiO o prujecto . n. 15 deste nnr10. 
O Sa. C. BASTós propõA urn reqneriménto de 

adiamAnto, que · não pôde ser votado por não . 
haver .:asa. 

O Hs • . P~tESm~N'l'R. di\ para órdem do dia 14: 
às 11 botas di!:!cussiio da prc1post" s.óbre fixação 
de forças de mar, e ant11s e depois di~cus~ão 
das resolu<jões ns. 15, '7 e 5, todas dPste ahno. 

Levauta·Sé a s.essão ás 2 bor2s . da tarde. 

----. ., .. :;..---
Sessão e111. t 4 de Junho 

PRESIDKNCIA. DO SR. CHIOHOR\\0 DA. GAMA 

SuMMARIO.-Expe{liento.-Rejeiçlio dt~ .tnaa pensllo. 
~Ordem dn dia • ..-..Fixaclfo das (orças àe mar. 
Politica ge,·al. Díscw·sos dos St's. Eu.3't~bio àé 
Queiro:t e Lisboa Sfirt'ci, . 

A's dez horas · e tres quartos da manhã ubre
se a . sess1\o, lê tle e approvo.-se !! __ acta da ante· 
cedente. . · · 

ltXPEDlENT& 

Um officlo do Sr. mini.slro do lmperio. com
rnuuicRndo que S. M. ·o Imperador receben\ DQ 
paç(l · de s~ . Ohristovão, p~\1\ ·uma horu da tar~e, 
no dia immedinto ao do no.scim~nto do principe 
ou priuctJza que ·S. M. a hnperutriz der à luz, · 
a deplltaçàQ deàt!\ c~ruara.- Ftca a camura in· 
tairada. · . · 

Outro do Sr. ministro da juatiç~. remettendo o 
requerimento documentado, em que Franciàéu 
dos R<'!is Nune11 Oan1pello, e:mrivito da ehancellnria 
da relaçli.ú da provinc:ia de Pernambuco, , __ pode 
que se faça extensi'lo àquellu relação o alv1m\ 
Je 9 de Julho de 1810, que U.lnlldou tranRitnssem 
p!!lll ohancellaria da CÓI't(:l as s!llltouças do~ juizas 

I ' ' • ~~ t ·~ I - ~ • 

civil. 
Nilo h a . mala expedientõ. 
li'H;a adli\Llo por se pedir a palavr111 u parecer 

dn commlsíuio da. punsões e ordenados, quo ct•ill\lue · 
que stl hl\o appruve a pausãu annual dê 800$, 
ctnlc\ldida p()t' deet·eto de 11 dé Dczt•mbro da 
1~41), ao \liuo-almh·•mte reformado ~'ranci~o~co 
Mnria Te\les em lena reomneru li.o de sous 
BUrVl\iOB; 

E' appt·ovado outro parecer da wesma com· 
mls!:lãó, eoncluindo ~.tua, so não apprtlve a pensão 
unuua.t de 6QOS, cuucedidw p()r decl'oto de 80 de 
Juubi> de 18-17 a D. Therez" ue l!~rh~~ Pet't3íra da 
Ounha, eru ramuneração . dos serviços prt>stutios 
pot' seu finado marido . o couselhelro Antonio Luiz 
l!,i ueh'a Pereil'a d~:~o Ounha. · 

. . ' . ' . B; 
Fabio, Furtado, A:lt~ncar, Saboia, Batros, Nas-
Cituouto, PoulQêo,. Marcos, 01unairó do Oaulp•)l:l1 
Grnclauo, O. Bastos, Netto, Peixoto tie Btito 
Víll)lla, Faria, Nunes Mac.hado, Mt~ntles, 'Utbano, 

. Alll!l4.ucrque ll . Mello, Titára, dasudo, Ft~rraz; 
AptlglO, Euuardo, G. Mat·tius. Wandlll'lt~y, Tost<1, 
Otu·vu.lho Moreira, Olutné~l.e dLls Hunto~; MuUo• 

' · • "' r . , . 

HoU•Illll , Muu.iz l3t>rt'ulo • Gomes de MatWZ(Js , 
Paratthos, Uos~u Pinto, Ooni)Uivoa OhllVtH:~, Go!.loy, 
OhrlaUuuo, Pinto dtJ Carvalho, A~:~sis AlliHlidn, 
Va,;<lollctlllos, Paulo Oeryueira, Miirinllo. l~'tlllôhi· 
liimo• JL•Sé b'elilliano, Pedro Oetqu6lra, Mello 

Franco, Quintlllano, Getulio , G6as, Ottoni, · 
Alvarenga, Rezende, Ramalho, Jobim, Bal'oel\oa 
a Fernandes Chaves 1 total 63: e contra, o Sr. 
França Leita. ·· 
. o Sr. Ród:rfgucs dos Santo• dllseja 
saber qual o ·andamento que .se tPill dac1o é estes 
parecoras rle commissào, se o Sr. presidente terll 
de m&ndar commnnicar ao governo e ao .senado · 
a approvãção dada M . . parecer que se acabou de 
votar, ou se se limitará a mandal·O guardar no 
arehh:o da cnmara. · 

O Sn. PRESIDENTE:- E11 mando examluar os · 
· estylos. · 

o sn. RooRlGUES Doli :SANTOS molltra a lrre• 
gnlaridad~ do uma facto ultimamente bavldo no 
senado, na sessãô de sabbado, .com a pensão 
que nlli se. approvou. No anuo pae!>ado a camar" 
dos deputados reprovou essa pansiio, . entretanto 
a camara tert\ de ·occupaNie novamente dessa 
pensà')• porque nesse anilo foi approvada no 
senado. Para evitar pois que a outra cantara 
tanhtt o trabalh() de discutir materll\& qlie jl\ roriio 
rejeitadas na eamar'' dos deput~tdol!, pnde que 
tambe.m se commutliqu11 ao !!enado et~t&lí fiii!IOIU· 
ções que a camnra tomar. 

o Sr. F~rru.:,. entende que o senr~do pótle 
prop6r qualquer mtJdida embora nilu tenha pas.
sado na earuara. dos deputudos, e por lato lembra 
qut~ seria mdhur qull taes teeolllc;õus B()bre 
pensões que vierem do senado,. depois dn . seore
tar1o_~_~ar. todo:i . os t~sclaraolmentos posalvels, · 
vão a uma cotutnisslio\ A oommlssilo · n4o tem 
n1ada que dlzer senão ...,. não se pôde ap1írovar, 
porque já houve uma resolução da camara a este 

. tllspeito. . . . 
·. O Sa. · PaEaioENTS acha qu& o. que prGpõe o 
Sr. Rodrlguus dos 8antos uilo. pôdt1 ter lugar B6trt 
uma indicat;ão; mas o qlie propõe o Sr; Ferr,•z 
pó de ter · independllnte dê ~otaodo da .Gatnars, 
e pur isto adnptarà . o expediente leu1brrodo pelo 
Sr. Ferraz. 

o Sr. Roc.lrJgue& do• Snnto• Julga 
quo para serem os ptojectt~ll qua vlal'tllil do aenndo 
remettidos a um& collintissil{•• é intJiaponsavel 
umu vutllçào da casa, e por · i;~t.o pode novamente 
qut! se c\ê conhecilu~Jnto ao lli'UI\do · daqutllo que 
1w pal.lsou na oasa, o quu ettt& nu arblt.rlo da 
tne~:~a. 

O SR. PnssiDEN'rlil acha que a nllllhor niio 
adoptur n~edida alguma sobre a mataria 1 ui\o · 
diz que haja . h1uouvtmioilte e tu comUIUnioar•se 
ao ~eno.do a taaoluçi\o da. ClltJa sobre qualquer 

. prO}llc\o: mas podllndl) o se1lado estar ou não 
estar por e~>ta cómu1unica~no, simdu f·n\i\o inum 
e~:~tn t.nedida, · ul a . qua uilill.tor seria quo se 
apresen usse uuH~ mttca.;uo que se Jll gi181Ul m ·us 
ctmveniente, para sobro tJlln u oamara totnar uwa 
dalibal'~QiiO~ . 

() Sr. Fon.•eh.•a Ponnu. ê dé opiniilo que 
SP deve ost!\balecer um novo eslylo, e é l)\\e as 
pensõt~s eej1\0 rejflita.:ias poa· 1Hn ucto ll•gl.s\attvo, 
assim cou1o são approvaàas ~ o 4ue este aoto 

· · · s dua c r a. 
O Sn. PRESID.Il:NTii: ponder:l qtlc), á vist11 do q,uo 

Bl.l . ~em_ dito, é melhor m;perar que haja uma 
lnd1oaçao p:trtl so tomar uma medida · t~obre a 
ml\teria. · · 

ORDEM DO DtA 

Etttr11 em discllssão o seguints projecto de lei : 

pül'll 8 c.JiScUStlllO l\8 obl.ltH'V•li,)ÕtlS qUfl fotem ne
OilSSQI'il\:4 aobru a propoHta do I>{I•Vt!rtl(J, tbando as 
for\)a~ dl! mnr ptíl'l\ o anuo finalHlElii'O de 1849-
11:300, e aguardando u\tllrioras htfun.uaçõ~s que ôS 
debatus p(ldét'ilõ turth.\1' UllCtiS!.'at ial!, u qUtl llQU\· 
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pletom as contidas. no relat~rlo da mesma repar~ 

·tição; npresen~a a mesma proposta, c~uivertida em · 
proj11cto de let: · · · · · · « A assembléa. geral legislativa resolve: 

., Art. l.o As disposições do art. to do decreto ·· 
n. 45l A, de si · de Julho de 1847, que fixou as 
fol'çBtJ de ttlar . para o anuo finance1tt> dé !H49 
-1819, terão vigor no anno financeiro de · 1849 
..;...1850. . . . . . . . . . 

" Art. 2,o Ficao revogadas . quar,squer dispo• · 
· sições em .conturio·. · 

« Paço da camara dos deputndos, em 26 de 
Maio de 1848.-0hrí.stiano Ottoni.-Manoel Igna· 
cio d.e Carvalho · Mettdonça .- José .. Vtzria da · 

rea\ldad~ . d_ivl.dldo · e~ dous .P.artidos politicos, 
que a d1vtsuo de partidos . pohttcos era essencial 
nos governos representati"os, que as divisõ~s q_ue . 
ex\stliio entre os partidr:s do Brazil e.riio diviRoes ·. · 
lmp~rtantes, filhas .de. ~ri~cípios, _e daqt1f quiz 
conçl~\r que uma concthaçuo que ttV6lJse .l>i.Jr fim 

· uma fusã? completã de todas ua opiuiõ~:.s, era 
uma ut~p1n, repugnava. com os prlncrpios do sys
temR rep,rll:~.~ntat(vn .(apoiados); e niio podia ter 
lugar, pnne~pa.lmente na oeca~lão em quo fallava, 
porqu.E! os par~tdos !!e. a~bavao extremados pela 
manerra 11 ma1s pronunctada. . . . · · 

Para que a cam1tra n•lO peMe que esta ex.piicaçiio 

Silva Parà'Yihos. ,, · · 
o Sr. · MarJnho . ti.nha pedido_ a pal.avt'a 

pela nrdem para fazer '!ma re<namnçao qu11 ~ulp;n 
indispflnsaval, porque nao lhe parece conveutente 
que os discursns profP-ridns na camara corrão o 
pai:t inteiramente desfigurados. · . . 

é dada para ·~xpllcar hoje cunforino lhe convém 
· o s.eu pensa1~1énto de outt·'ora, o ()rador ·11) um 

per10do dt> d!s~urso que então P,rofe~io, em que 
Clt\. +'lata def1Ulçf.\l't ll. palavra-conclltaçu.o. Quando 
porem, se · tratasse eutiio mesmo da col\Ciliaçf\<' d~ 
que hoje parecE:~m o?cupar-se alguns espiritus, isto á, 
daquoll~ que constste apenas ~m_ fazer ~om que 
as fracçoes moderadas se entendao, d1m1nuão os 
pontos do divo'rgtmcia que os dividem, essa con· O Sa. FEnRAz.·-No men pequeno discurso conte( 

·até ü8 erros que nlterão o sentido. · . · · 
o sa. MARINI:IO:~Mas como a Jlalavra nAo lha 

foi dada · na occasião em que pod la fllZtlf ~88& 
rectificnção, espera qüe o Sr. preshlanto Ih' a . dà 
iltnanbii. . .. . · · . · 

0 Sa. EUZEDIO OE QU&IROZ:""':' P600 á palavra • . 
MulTos S&NuoaEs:-- Peç~ a palavra. (Muieo.t 

oi-adores s.e dirigem; d mesa para "arem in.tCI'IVII:' 
os 3.eus nczmes.) . 

o. SR. PàSIUDENTE:- Tem a palavra o sr. Ell· 
· zeblo de Queiroz~ . .· · . . . ·· · 

O Sr.. :Eluzeb.lo de · Queiroz . diz . Qlle 
.. quando <>e dlscutlo ·~ voto de graoa9 leu•&e na 

casa um trecho do .. tltscurso . por - elle orado, . pro
reridó em uma das s~s~õe~ do. 1844, no .q\1!1\ dlase 
que bàstear, na posJçao . em que se acbavi\o os . 
lJ~rtiJus naqu •~lla época, a bamleira da cilnclllação 
niio tinha signiflcaçilo . alg11ma. · Oomo quiz · se 
enxergar uma contradicoãu entr.e a 8\l& opinião 
nrssa epOCI\ e O seu cotnportamanto de hoje, pedi o 
a pilhtvra pars demonstrRr que niio ha ·o rtlenor 
contradicçiio. · 
· As · palavras de·-um orador . não se podem · en-

. tentler sem nttençiio ás circumstanoiás, ~ó tempo . 
em que si\o proferidas, e. muito mnis quando o 
séi\tido se acha expresso em todo o dlscurso, como 
acontMe no caso d.e quH se tratQ. 

O · orador · record1 
etn que se ncbava o paiz quando fallou en1 1844: 
tinha cabido o mfoistorio de 20 de Jnnelro, com· 
posto de co·reltgionados seuH, que bavh\ sidll 
substitui do pelo mfnistorio dA 2 de F'evereiro que · 
eHe e toJos reputavào composto tambem de hó· 
mens de seu lt~do . Seu~ adurQar\os pollticos 
pre.v_altJcêr!lo· sf:i com ~uita habilidade nessa oil· 

lhJàdes que por vezes àppat·e~em nas· pessn~s que 
Bll succedrm na admhllstraçiitl dos negoc\oll \)u~ · 
blicos : e para atttahlr os ministros que antão 
se aahavão no poder, prlnoiplárí\o pot aseoa.lhar 
uma doutrina, e é q_ue no BrazH nüu havia. 
divisão ·de partidos pollticos, que nossos prlnolplns ·· 
lodos estavi\o conéordês, qlle a questilo era de 

assoas r 11 d · · 
ctpios prouuravão deduzir duas oonsequ&ncias, a 
prlmuira ara quo o miulsterio de 2 de Ft~vertJlro 
não podia contar · com o apolo do lado pol\tioó 
que. uão eontava com seus menibros dtlntro do 
ciroulu de ferro ; e a t~eguuda consequerlllia ora 
(jiUl se esta winisted~ hasteasse a bandeira da 
conoillaçno, e~ta baudelra rounirla am torno de 
si todos os brazHeiros, · haveria uma cutn lata 
f~s~ e o us ~g optn es, . esapllareeor a a 
diVIsão dos parttdos. Era pois a U1tenoão do 
ok·allur quando tiHnou a paluvra no~sa Ôi>ooa, uo· · 
maçar por demonstrar que o Brazll se 1\obava n~ 

. ci\laçno ·não era pos!llvfll (flinbora talvez hoje alia 
Re po!làa realisar), porque a dlvet~encia hMsa--· - -· 

. época era mais pronuncia•ls do q!la hoje ; pelo . · 
menos naquelld tempo se persuadio de que, se · 
&Cttffo o poder . passasse par11·· seus advflrsarioa, 
um · dos primeiros actos . dessé pnrlido seril1 . a 
co•ttpk•ta revogação da lei de S de Dezem~ro de 
l8U, seril\ u resll\uração da legis.laçào do ~odigo 
do processo Je 183~ . . E qua\ é hnJe a poaiQao em 
quA s& aoha asse partido com relação a e!lta im. 
portnnta questão <h organisação jlldlcinria? lioje 
u grande maioria do partido . éOilttnrlo cuncol"da 
que a le~ de S de De~etnbro tem defeitos . que 
convém rf'formal-o, mas jâ tlilo se trata de uma 

. immediata revogaQiio \,lesse. lei~ Ooll~cada a quastão 
.. nésté terreno, .ncha que ·ó póssh· itl .q_uu OR partidos 
. se ent~ildiio, -é natural que. as !racçoes moderndàs 
. dos dous lados cheguem a um accot·do. · · ·· 

A respeito da organ'isaçãél judiciaria não lJOdia 
concordar que a. f•Jl'tl\ação da culpa fosse nrran 
cada 1\s autoridades nomenda9 p8lo governo para 
ser entregue R jUi~OS eleituS por maiori~S da 
saehrlstfas; ma~ quawlo usou deHta · expressão, 
ni\o tinha lenção de t'Xcluir os princ!pios das 
maiorias, que sã~ essenclae!í no systema repi'a· 
sentnt}vo ; e:eto !'ontrario .quiz _. roostrl!.r. _q~~~~sa.s - -~
malor~as nao sao as verdl\deuao~ mR.lortas ·flUe · 
devt~m sor repeit11das no govorno representativo. 
O ineRmo qu~ dis4& n respeito dessas maiorias é 
app tcnve s mmon~s . ur . u en as e cr mmosas. 
Pontos. ba ·no Brazil, por exemplo, em . que 
existe Vicente de Paula, ·em . que se as attrl- · · 
bu\çõ~s da furmnoão da ~ulpa e de -vigilaucia sobre 
os crimes · que u.meação a tt·auquillldada publiCJa 
fússem . confiados t\os homous da .lllaiorla dessa 
locl\l\dRde, tt1lvPz não se pudesse satisfazer a . 
Algum partido honesto do pai2. Ooucorda em - . . ~ 

lmportancla a· nutol'ldades tão nmoviveis. como . 
são o~ delegados e I!Ubdelngados ; e s11 os nobres 
d~>putado!4. convém em ~ue . . estas attribuições 
sejno tiradas a autorirlados · tão nmoviveis para 
serem entrt~gues a autorldades non~eadas pl)lo go· 
vorno quo oftureoiio . mais garllll_ti!ls, como a. tia 
perpatutdatJa 4uu se encontra nos JUlZea do diretto, - . . 
vel'l\ . iut!litamel\te a esta opinião. . · . 

Reoeiavú tJRquella época a guo se rt~fer~:~ que 
se o poc:er passasse para us mllos . . de seus ndver- · 
sarios, seria pr(lmpta . a. re-v-ogação da lel QUe 
interproton o acto addtétOI\al, 6 com \sto nem 
anti\o, nen\ hoje poderia coficord~r c~m .aquell?s 
que o prl.ital\dossem, porque Jt\nuus . poderu1. 
oonvír em ue o aiz voltásse a esse estado. em 
yue us . ju zas o re o e mo .no1úea Oij p~ o 
p\'osldl'Hte de provlncla u d()speit.u de um arl.tgo 
uxprossn d" constnlliçiio, que deolahl que .úS 
muglstrauoa sejão nomeádos pelu poder execu-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 15:12- PÃjgina 3 de 8 

' 220. SESSÃO EM. t4 o·E JUNHO O~ i848 
ti'vo ~ - jli~ais poderiá . concordar em que as pro- g~ande conspiraoão . amançava Igualmente ~~tras 
vlncins tivessem o . direito de alterar toda a províncias; inepto seria o ministerio; em tão crit1cas 
orgauisaçiio ju~iciarta d5> .Paiz. . circumstancías, se na distribuição do~ empregos. 

Não sa aoredtta todavia que o orador e seus de confiança tivesse ·em. principal consideração o 
có·teUglonarioR são ini.migos das 1:\!lS~f!lbléas pro· modo por . qug a .. pOlítica do palz · era eucarada. 
vinciaes, pelo co.ntr.arJO · està p~tsuadtd.o que · as · por aquelled a . quem nom.eavà : ora, não sendo 
assembl.éns P,rovmctaes lên;t ·fetto se•·.vtços reaes ~~ paiz tão abunda•'lto· da homens DllS circumstancias 
ão palz, e ~allando da do R.10 de Jan1'1ro ent_en~e de Incilit.arem à nomeação si 1nliltanea de tantos 
que muito tmportantes serv1ços tem esla provmcta ompreg!ldos, é e\aro que essas nomeações . não 
recebirlo de suas assemb!êas provinclaes ~ . pod1ão ter aqtíolle gráo de perf(3ição de que seriiio 

O orador deseja sinceramente apoiar o gabi · suscepti v eis .e in épocas .n1enos diffi.ceis. A execucão 
nete aétual emquanto aéus Retos não forem da lei cahio desde logo .nas mãos dos adversarios 
contrarios às 11uas palavras: mas por isto mesmo politicos do orador, e entilo (segundo as expressõé8 
não deixa de se llfiligir vendo ·que o i Ilustre de um nobre depu tudo por S. Pàulo) tendo eUos 
presidente do COII>'elho .. acredita quo . os mule'l at~hado monta•1a · uma n1achin11 infernal. para 
que pesâo ~obre o paiz pro:v~m .dos defeitos da comprimir inttliram\lntu as liberdlldes publicas, ó · · 
sua legislação, · vondo que faz · pesar a res~_>onsn- ministeril> não Leva tllais nada que fazer seuão 
bil\dade desses mnles sobre a legislação Ílllta. etU mudar OS operarias da machiOil, pois que, Bllnão 
1841. Para que o . nobre président6 do colloelbo havia j11stiça neste procedirueoto, era !Jelo. tnénos 

-·-demorlstrasse isto i:l(lria .. necessario que provasse ~ muito razoavel (no d1zet do tnesmo nobre deputado) 
primeiro • . que o ·estado do paiz antes dessa que sunittlhunte machinl! fosso convertida êoiltra ·· 

· legislação erà . mais favornve\, e .em segundo . aque\\es que a hâ.viiió .montadó. (Reclamações. Ha 
lugar, que esta lei .. tem tido . a · execução que . varias apartes.) · . · . . · 

' suppunbào que deveria ter aquelles que a ftzeriiô. o Sa. F.&:RNANDBS . ÜHAVS:S: - E' . exacto, até 
Pelos relatúrios do ministerio da justiça anteriores fallou na compeosaçã.· o. 

· a esta léi, vê·se que um nnno só não se passou . 
no impetlo sem que duas ou tres provinclas se O Sa. Euz~t-axo DE QmnMz tontinuandÓ, o\)serva 
ngltnasem, serr. que se commettessem os ctimes QUA uma lei executada desta maneira, . longe de 
mala horrorosos. . prüduzir o menl)r bem~ não ·· p64e deixar · de $ar 

. O orador passa . s mostrar o estad\l da legis· mwto l~nesta 140 paiz~ E a este respeito cita. 
laçii.•) e as ~ircumstancias em que se achava o urn facto que é puolico : Selllpre qu~ o lado po-
paiz em 1837, opaca em qlle os seus amigos litico a que pertence se . queixa de quaesquér 
polilicos entràrão para . o podet, e coohecêrão abusos das autoridades ót'enda.s pof esta lei, . o 
que · a pdml'ira necessidade que havia era pro· lado contrario.; f'lm ve~ de _ detender-ae, como que 
t~;~ger a ortiem publica que 99 achava amaQ!)ada sente um movimento · de prazer e el.clarua -
em todQ o im~erio. E' ruul.lo natural que .. que• e~tai~ sentindo as consequeneias da .vossa obra t 
rendo ·se proteger a ordem pontra a anatcbia em (A pot()dos .) . · ' · ··· . · 
todo o .. imperio, . alguma causa s11 ex.agera.sse · Pedirei ao nobre prasid~:~nte do conselho, diz o 
neste sentido, mns ndntittindo que a legislação orador, que dusàpaixooadamente declare qual 
·reita fosse defeituosa, con1Ludo entonde que · não ~eria a · lei capaz .de resistir a uma experiencia. 
se deve. lémbrar do uma. ou outra imperfeição, de desta~;, a uma execução dlldtl por llquelles mesmos 
um ou outro ma\ que ella poa~à tet trazido, que sen\ião um descredito . da lei como que a. 
para se esquecer dos immenso~ serviços que ella justificação do neli procedililento 1 (Aroiaàos.) E11 
tem prestado ao paiz. 4uizera ver a lei de 3 · de Dezembro exccut:,da, 

·E' · preeili!}· e1.aminat-·se- a màneira. por que est~ .. _por exemplo, Pelo nobre presidente do cnnselllo., . 
legislacào Coi executada para se poder conb~cer ~ cõ~!I6s&}u~de-·estabt)leeilr-1Fllberdadà d!) votor-
so o mal desta legislação prové01 ante$ de seus de garanti•·, dt1 protegér as liberdades publicas, · 
dbfeitos, do que da sua má execução. Todos os e ez2tão acredito que muitt.HI de!lses males que · 
'publicistas de m~lhor nota .concordao em ue o ho 'a se · · - . · · · 

e se . ·· . . . · · e . · ; e . _!lrç , p~ QS· qt;taes se av1ào feito as priúteitas 
logo que . se começuu a executar, alguns movi- ele~<;oos do tmpeno, que, na oplrliào mais gt~rtil, 
~2ntos excepciona.~s apparecêrão1 as ~uas rebel- f?~iiomuito re .. gulares. Todo o pa\z tem pronun· 
hoes de S. Paulo e Minaa ufferecêrao tropa~os ctado o seu JUizo a respeito •ias eleições d&sse 
ll execução dessa lel, de. manelrn que do melado o.nno, em . que na ·proprio. oapital do imperio, à 
para fins de 18~ é Q.\le ellt\ começou a ser e:x.e· vista do governo, as portas iina fregutlzias erii.o 
cutada no irnper1o ; Jâ em Fevereiro de . 18141 tomadas por hornens armadós de oi\llete& e dé pu· 
Isto â, anno e mélo depois de.sta execução; ella nhaes. Nas pto~lncias pe ueuas o mal já datava 

relro. . 
Oontfguando na defesa da lei de 8 de · Dazem· 

bro de ·184l, o orador observa que os prlmelros 
exeuutores della não podião aoixar de lutar 
com ~raves diffiouldades , em parte essenclaes 
a toda log\slação nova, e ~;~in . parte devidas às 
clroumstanciaa do Jlaiz; hão sendo a marlOr des!lâs 
difficuldades a de fazer de 1 

SI n e e nomeaooes. que a sua execuçãó reolamava, 
1\0tpenqoe!l a que o governo niio podia tiO pri· 
mtllto blOtne.nto upplicor aquelle grão dt! attençiió 
queM corre~ d,o tempo lhe serill,possive\ ein'pregar. 
Duns das tna1s Jmt~ortllutes provtnoia~ do impetio l!le 
acbavão então a braç\ls com a guerra chll, uma 

, · e 1a e eg 
1\ si e .li. seus aiUhadoà com as . iustrucções de 
26 de Março. .. . . 

·O Sa. GoNQA .. ÚvEs .1\IAR'I'INB :- 0()m a lei actual 
V~ori\o . todos ; . tlUncil a CRióara teve ttlntos .pre• 
stdentes de provhwla como agora. · 

O Sn. Ouats'riA.No 0-:r'i'okx: - lll as de 4 de . 
Maio 'l . · · . . · · ' . 

O SR. EuzRBIO DE. QUEIROZ <iit que niio é seu 
'proposito deftlnder essas lnstruooões; mas que é 
cerLu. que dallas ~e .ab~sou igualmonte, qu1:1. sen~o 
um dos seus pl'lncLtJaes peusamentoll a subst1tuloao 
do sorteio A auolainaQilo tllmultuosa das mesas, 
ee abusou dessa disposiQiio. nssim como üe to\las 
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as. disposiçõ. es legislativas entre nós · em mataria 
de àleiçõns. 

(H a vari('s .. apartes.) . .· . . . 
Em 1840, diz o orr1dor, era a turQulencla quem 

fazia a~ el~içõ~s, hoje é a poli oi a (apoiados). mas 
I) rHsultad,• é o. lllbàmo. • 

O SB·· OHlusTu . .No 0TTONI:-E depois de 4 de 
Maio.? · · 

. O. SR; EuzEBlO D~ QUEIROZ: -.Eu jâ tive occasião 
de· fallar nesta casa sobre 11s · àleições de 1842 ; 
j~ disse, c!lncordu que nonhu!n homem con~?íen
r.w;;o (serVllldo-mo da expressao do Sr. preslt:lbnto 
do ·conselho) poderia allirmar que olles erãn a 
expre;;são gflnuiua d•) voto do paiz ; mns t) que 
digo, e repito, é que nessas eleições uno foi 
necessario recarrer á vi(llencia : . serin inepto o 
governo 'IUH recnrres~e a E:' !la sem tAr neé«Jssidade. 
l Vivas reclamaçõe-.. Cr'tlalio·se differentee apartes.) · 

O orador, pros•'guindo~ diz que não é sua 
intenção aze!\ar as discu ·sõeil, e pede á camara 
que tenha alguma indulgencia com elle; Sabe 
quP suas palavras não podem ser acolhidas com 
muito favor, mas antunda que cumpre o s.eu devãr 
u1nnifestando · <:om toda a precisão o seu ptJnsa
mento. Dizendo que o partido qun em 1842 sa 
achava à testa dos negucioa publico!! não tinlw 
necessidado da recorrer a viole11cias tent justificado 
ess~ partido. Para 11e poder c.lizer. que ü1so era 
consequench das instrucções de 4 de Maio seria 
Jleues>~àrio suppór (}Ue o f!fleito pt·eclldeu á causa, 
As instrucções de 4 de M11io, embora tenhào essa 
data; forà() · publicadas muitos dias depois, e a 
camara de 18!2 foi dissolvida no lo de. Màio. 

Eu sei, diz ll oradór, este fact~ particul!lr 
QUI' os nobres deputados poderáõ JUlgar se é 
-exacto ou .não; .uma puasoa que me parece ino&p9Z 
de faltar ã · verdade dirígio se a uma dãs sum- · 
midadà:~ · po\it.ieas do . lado contr"r\o par.a • VAr. se 

· era pos1nvel que. seu . nome fosse aauntlldo na 
lista dos deput11dos por . u.ma provincia do norte, 
e então respondeu-se:- Niio, o partido de~ta . 
vez hão apresenta candidatos, porqut~ esta dls80· 
lu-;ãa é prévia, é illegal. -Oomo assim pensa v a, 
esse ~ar ti .:lo j lllgou que não devera .~~r\cci?nar a 

~Jilegaliuade.----io.m.and.Q."parto ·.nas eleiçoes, JUlgou 
que deveria empregar outros iiiêios "q\re;~q-uamto

. ompreg,\dos,. d\spt,nsão de certo o combate no campo 
· do. legalidade. Não forão poi~ as inatrucções de 
4 da Maio nem no menos causa concomitante. .. .. . .... 

nas eleições, porque antes. de appllreoerem essas 
instrucçõss j à a. doli beraçiio estava tt•mada. 

Tem·se dito quu us dtlfeitos da nova loi de 

l
oleições estão nas intorpl·etações, mas em primeiro 
U_Kar c~mpre attender a que estas intcrpretaçõos 

Uao forao dRdllS s~não quando pedida~; e em 
segundo, que todas ellàs partirão de ministerio 
da cõr · o · • · -

pohtioo!l do orador. (Apoiados.)E' injust1unente 
que se quer fazer pesar a responsabilidade aobre 
o conselho de estado qunndo elle não é sauão 
consultivo, e qu11ndo . nom sampro tem sido con· 
sultttdo sobre a8 duvidas que bii.o apparecido na 
ex.ec11~ào dt\ lei, têm havido ministtlrlos que apenas 
ma:ndao ouvir o prt'outador dn eorôa. Além de 
que, para se odor uffirmar ue os males têm 

•1 o a~ exp Jonçoes, cumprio. mostrnr que 
~lias h avião sido religiosamente cumprldal3 i .mi\s 
t .0 Q?e não tetn sucoedido t> seu c'.l'!!Primento 
em Sldo o moamo que o das dlspostçoes . Ol'igl· 
nari~s <:lu lei; prova o que tetn succedido tlom as 
ll.re~:~adenoias das mesas e com o esorutinio se~ 
ereto. · 

Se undo . porém l\ opinião e atguições dos 1\ob•·es 

impurtante está na lei? Não . estarã antes na 
execução ? Por VéíitUi'a a loi di!s eleiQões admlttio 
na mais pequena parte do proce~so eleitoral a 
int•)rVençiio lia policia? Não; excluif) ·Q coolpleta· 
mento. 1,\'Ial! dtl que stJrvem leis 4\le se. não exe
r:utão? .Niiô houve já um presidente de pr<.1vincia 
qut~ recoll':linendou por. uma drcttlar a.· todos os 
~alegados li subdelegatl~ . 'lU~ foss11m fiscaes da 
qualific•l(}ão. dos cidadãos ? Por que maneira nã,, 
d•lve s<ll" . entendida silmelhant'í recomtnelidação, 
Sl;lbtlndo·se . a~ qu~ qualidade ~a pess,as é dh·i· 
g~tla ? . . .. Na o devo o Sr. prP.&lllenta do conselho 
ptlrsnlldir·se de que se semt-\lhanta mal se possa 
remi!dit\r com alguma medida leghllativa, ella 
não poderil · dizer sf!niio o mt~smo quê já se disse; 
excluirâ a intervencão da polici11,, mas havendo 
a teni.lencia para o abuso, e sendo elle acoro· 
çoarlo, a· intervenção continuar~ a existir. .Hn
vernos .de acabar cotn ·a policia? Como se concebe 
policiu que. possà proteger efficazmenta a ordem 
publica, a segltr:IOtJa individual, sern lhe dar 
meios tão efficazes que, por um manifesto ábuso .• 
não ponsao com effeito atacar a libt~rdade do voto 'l 

Ul\ÍÁ Voz :- Por eitemplo, com os processos. 
O Sa . . Euz.KBiiJ responde que os processos silo 

a arma eleit.otal da qlle · menos sé usa ; que os 
meiod mais. cotnmuns são o reurutamento, . os 
dostamentos da guarda naclonàl, · os inspectores 
ornados con'\ suas fitas· avisando os cidadãos, as 
prisões pat'tl avariguu.çõus poiiciaes, etc. 

U:a~A Voz:"- O t~obre depüta'io como. sabe disto 't 
O Sa; EuzE:al:o vE QuEtnoz:- Eu tenho . vivido 

no Brazn, por torça hei de. saber disto; ha uma 
ditferent;;ll entrétanto : o é, ha muitt) pouco tempo 
QUi:! tomll parte nas questões eleit<~raes. Digo-o 
sem receio de se\' desmentido, na presenqa dos 
nobres · depli.tados, 'muitos dos qul\es me conhecem 
de muito tempo, diante da populaQiiO inteira do 
Rio de Janeiro, que seria. prompta a desmentir· 
me se ou fosse menfls exacto. · 

Niio à pois na reforma dn legislação que () 
nobre presidente do conselho ha de àohar remedio 
o este mal. E' preclsn crénr a moralidade nopaiz 
(apoiados) ·; é pre~iso crear uma opinião publica 
Q. ue sej11 superior aos oapdcbos d'1s . partidos 
1âpolaaõsJ;~é---preciso-erellr--uma-opiniã.o__ll..u bl ica _ 
que reprima os erros, mesmo daqu~Ues com quem 
ós partidos llympathisão, e i~so não . 11e pó de 
conseguir st~niio · lentamenta. Mas. o exemplo ha 

e v1r e c1ma ; o governo . que 11 
.exemplo da morallda~q. (Apoiados.) 

O SR. dams'l'IANO 0TTONI : - Em outro tempo 
queriiio que ~iesse de. bàlxo. (Risadas.) 

O Sa EuzEazo DE Qmuno~ : - Eu nilo posso 
considerar isso senão como um gracejo do nobre 
deput.ado, e o nobrd deputado tem muito esplrito 

· · · em I Sem re 
fuigerl\lmat\te reoonhaoido que ptll'li ser morallsado 
o povo . é necedsarlo qt\e as olns9.es superiores, 
que uqualles que estão ara lugares m.ais eminentes 
dêm o exemplo da morl\lida.de. . Eu noredito, e 
acredito o1u1to sint:eramente, que dó ' momento 
em que tivermos um rninisterio que oord\11l~ente 
qUilha fazer da liberdade do voto uma res.hdl\de, 

ue não r.oclame beHas verdades senão em 
pa av1·as, esmoa tn o•as . com o. . · 
que niio espero qua aconteQa 110 numsterlo actual , 
o. povo ha de acostumar·se a exercer oom toda 
a liberdade o direito do voto; e uma vez acos• 
tumado a este exercicio, ha de ser o melhor fiscal, 
o molbor ga1'ante dessa liberdade. 

· Em apoio dosta sua opinião, o orador lembra 
q~a ~e. todas ns Hberdades. poHtloas que a oon-

époM tnais ou 'moliós se ' tenha della abusado, 
~ quo Lodnvia t1.1m sldo mais respeitadà é a 
liberdade de i.mpreli.snt porque o povo acostumou· 
se ~ gozar desta libaraade. 
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·. O orador écha irreàpondivt~l o a,rgumento apre
sentado na outra can111ra por um 1llu:jtre senlllinr 
por :Pt~rnambuto : - <c St~ o governo . tem tuntns 
mtlios á sua dí~posiçiio para fnzer eleger aquelles 
que quer, porque razão não ba de _13m pregar tJSSes 
meios para fazer que o povQ ~le)a ~qufll~es que 
o povo qUer 'l- )) O oradnr v.1U ma1s adiante e 
diz :- A decima part~ dos esforços que •)S no!;sos 
governos · tên1 empregado para lazer com. que 
sejão eleitos os df.!~ignados n•is gabinutes minis· 
toriaes seria 1uaís que sufficiente pa1·11 razer com 
que o vot•> d,l pc1vo brazilairo fosse perfeitamente 
liVt'é 1 porque nisto. não t~m o govet'U<l m;,ls ·tull 
1aci\il.t\T aH tendenc1as do povo, que dese)a r11al· 
mt>tutll vottu· cilhl liberdade, que só d<~i"-a d€l o 
fuzer quando tem de lutar com a prepoteucía das 
autoridadol:l, com (H:JI'Il•lguiçõe!l, etG. 

Lt>mhra· que é por isso que elle e Meus amigos 
pollticos têlll . mostrado essa faci.lldade, que tant•1 
se ha censurado, de pt·estar fipoio a t•)dos os 
ministeríos que dão alguma esperànça . de querer 
dotar o paíz com u verdadeira liberdade. do voto ; 
asgim procedêtâQ na lngia\atura paas:\da :1\guns 
membro!! .d•l lado político do orad•lr• apoiando 
franca t'l tkc·ioiilitHrietite a administrttçi\o do Sr. 
Marcellino dtl Bl'ito, do Sr. Fernandes. Torres, 
do Sr. Jnii() Pau\\no, de pessoas emftm que nã() 
podiào considerar· se da mesma communhão po. 
litica. Ainda lh.e soiio aos ouvidos as palavras 
do actual uobrc ministro da guerra - que era 
necessario acab. ar essa di\'ida •dê r'erseguidoa e 
-pers,•gu\dores- ~sse distico do inferno de Danto 
para aquelles que estavilo debaixo.... · 

O SR. RoDRUlUES oos SA~'l"os : - Não ara já · 
í:ühlistro. · 

ALi:mNs SRNHOB&s :- Era, ern. 
O Sa. Euzruuo. DE QUEIRiJZ : _._ Qualquer q11e 

fosse .tl sua · pusição, essas suaR p<llavras lhe sào 
muito honrilsa.s. (Apoia;dos.) . 

Observa quà foi alntl1\ por est&. razão que, 
qunndo apparecuu o Sr. Paula Souza .fazen.do 

:_.~Plltt~t...!1!...urn _ tnlnisterlo · em que se eontavào os 
mai-1 pron'"ilü(:iüdos-- iii.h"ai'sâl'il)lf ·da · palitica que 

· SIIR1l~ o h\do da elltl\IU.'a 1\ qt\6 pertence, este 
se11hor recebeu quaai que uma ap•itbenso de.,te 
n1es•no lado; que pnr esta mesma razão o pas-. . 

s o teonr, a as com prâznr, o ttlesmo ladli ostà 
disposto a. apoiar o t\otual g11binate em quanto 
seus 1\ctos uilo desmentire111 119 sllliilptltavras. 

Entretanto n~o pó•le delxa1· de entrar em algumas 
duvidas sobre est!! punt(); Recorda· se que, poUcos 
dias depois de S. Ex.. apresoutar na CQtn~rt\ 
o. anno.passa. do .a sua P,Oiit\ca, l.t~V~ de r·eHrar·se 
do abinete · ue se díst~e ent1\o ue lt~ .-
a ar este pnsso as suas molesllas. Ni\o será 
hio iudisoretll que .pergunto a S. Ex.; se nlém 
deste motivo alguns outros se deJ'ào para lssó, 
se têm algurn cabimeuto os boa toa quo então i!6 
espalharão, como l!nr exemplo, qtte foi a convicção 
em ttU6 estuvr\ S. E~. de qaa não pudia fazet• 
triumphní no gabiuetl' os desejos que tinha emlt· 
t1uo na camàra ~ . nu~s .co1no ba nm flictl> que 

" . 1 1 ll e, J ga e . eam 
indisoripçiio pódu a respeito tleile pedir exp iua~ões. 

Este . f !luto é q IH! , ao mea mo passo q ua o nobre 
aoLunl prll~hhmte ·\o conselho s!l rt:Jl\tava do ga· 
biueltl, pubUc,,va·l:le a !)elebre ciroular 11011 pi'B· 
14iddntel:l tlaa provlllOial!, étn que1 átl'twéti lhl 
reserva propria da pt'ças offioiaes ae tal ordem, 

se deixava bem ·entrever uma modificação nos 
princípios que S. Ex. t~nba et?i.ttido na tribuna: 
flotre outras cóusas ah1 se dJZIIl-que . o governo 
tinha dil'eitos proprios em eleiçõos que devíão 
ser respeitadott.-Està que o nobre presídent~ do 
t.:onselho concorda rã em que, em .rua te ria de 
eleições o governo como tal não t•lm senão. <ieveres, 
elilbtwa os membros do lnínisteri•l.COtno ·individuas; 
tlmhào todos os direitos dü cidadão brazileirc. 
Pé~sua que lhe merece tíluito conceito. as~everou
lhe que no autographtl que S. Ex., eutiio ministro 
dn írnperio1 sujPitou li Keus colle~otas, taes palavras 
Hll•l Mdstíão, en~retanto que na camara disse o. 
Sr·. 1ninistro d.os estrangeiros · Suuz!l e Oliveira, 
qu~ esa11 circular era toda dfJ punho do s.ctual 
nolHe presidente do couselho, que apenas ~e lhe 
havião feito lig~:~iras modifieaçõtlS 'lUe em nada. 
alteruvào o ~eu sentido. Se S. E'lt. julgQ. l\Ue 
niio · hu indiseripção em rt~velar. o que ha de 
v~rrlaoJPiro a esta respeit.o. o nrador se persuade 
ter tbdo ocuas.iãt). a S. Ex. do fazer á sua rapu
taçii•) um grtmde sea·viço, e t~mbem um grande 
serv:. • ao pni:t, que sempre ganha em conhecer 
ao ju4o quaes as opiniões, qual a coberoneia 
de pessoas por ·tantos titulas tão altamente col-
lol!lldas. · . 

Um ó\\tro motivo tem do desconfiança da siu, 
curiJade du gabinete nestil. parte; à porque deseja 
dar· lhe o seu voto, apresenta-o para . Btlf escla· 
i·ecido. Oonsiste elle · no apoio . . que o gabinete 
r&cebe dos ilhJstrae membros da maioria .. que 
votàrri.o contra o gabinete passado, que, no dizer 
do nobrE\ presidente do conselho, tinha a mesma 
política do actual. Duas razões · se apresentárão 
ptlra uega.r o apoio a esse ministerio: primeira 
pt1f•lU6 t~roclnmava eomo pro~ramtna . .. político o 
principio da justiça e tolerànoln, que jamais podia 
Mr considerado comu tal ; se)(unda, porque não 
ofterecia u11idade di! vistas politicilii; neceasaria 
om um govor·no parlamentarmente organisado. 
Quanto t\ primairà raz1lo sendo e.'lte · e:x.actainente 
o programma do aotual gabint~te, dé'Vião ti&guir-se 
as mesmas conseqllenqias • .. Quauto A 136g11nda, 
ou o oradot· niio Mmprehende o qile sejtL 11nidaue 
J.e vistas em um gabinete, ou os nobres depu~ 
t1>d•18 afastàrão·se multo dos prinoipioa recorlbfl· 
cido~ por todos os pablioiata\1, Jnl~a que a unidade 
de VlSLas eiJl um gabinete ooauuste uo atlc(•rdo 
e re us s us mean roa so re o mo o e rea 1aar 
aquelltUI questõa\9 que o gabinale entende. exish·em 
solu~ào, e tJstlj acoordo nlió. póde ter relaoão 
iiOnâo ootn a actualidade, com o pl'e~eute, nito 
com o . íuturo, pt~ts que uiló se p6de saber quaes 
as qllestõl!~ ampurtautas que podem appureoer, 
e qnu ex.lji\o uma prompta solUQI\o, o nemtambt~m 
oom o p~tsaado. · 

de vi~tas llo modo por qu!.l ja apre"ento\.0 guailta 
às queslÕes que o · gabinete pretende resolver! e · 
nttnott etn reláQI\ó ao pllssado. Não se pouta 
dizer tjue o gubluettl de 23 dfl Maroo tenha urildade 
de vistas ~o p!Uisado; o Sr .. m. arquez de ParanaguA 
hav-ia tulhtauu sob bandtilra diversa da do Sr. 
Paulino. ~~ setn tocar mesmo ~:~m outro metl\bro 

' .. 
verso .~ esse mesmo gublnete,. aponta exemploii 
do gabuaetes apoiados pelo llldo da fllnstr«'. maioria. 
etn qM lSOmdhal\te un\dade de. vistas no passado 
se 111io dava ; tul foi o gabinete de 2 de Ft~vereiro, 
de que tl~eriio parte o Sr. vi~o~oonde de Maoahé e 
o Sr. Jeronym<? Fraooisao Otlolhu. Ora. apreseD· 
tàudo·~a o gabmete passado cuuoorde sobra · a 
1\ecesstdade das medlda~:~ .c ua Hnha de a teEientar 
ao corpo. ag s a 1vo, n a pe1 ei o accordo e 

· ~i-,tas : eutrlltn,tlto não foi acre11itado, porque o 
s,·, Manoel F•lh~lmlo etn ta\. époua foi i'l'eeh.lente 
tia uma ~mwhuna, sendo minlsl~u fu\ano uoe tal t 
E dllt•Sil·ha no ruh1isterlo aotual a unidade de 

· vistas no seuUuo em gue a entendem os nobt•et~ 
deputados? O no~ual .sr. ministro de estran~lro~ 
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esteve. sempre de accordo com o nobre mini:;tro 
do imperio? •.. 

Sua desconfiança ainda se augmeuta vendo que 
o Sr. Marinho, que durante a existencia do ga· 
binete anterior tinha sido o pregoeirC\ da conci· 
li·açâo, da tulerancia e da jurtiça, h oje parece 
'estar agastado com o lado a quem então teve ;J. 

bt•nóade de di-rigir !Jalavras de paz e de concordia, 
pois -que aesacou a esse mesmo lado insultos 
muito improprios da camara I I Accusou-o de 
cannibalírlmo li Declarou o Sr. Marinho que o 
pa• tid( a que pertence· o orador t<:~r ia visto com 
prazer, depois de vencida a rebellíão de Minas, 
rolar a sua cabeça pela.p raça publica 11. •• N estas 
palavras o Sr. Marinho. se ueixou sem duvida 
dominar pelo enthusiasmo, pois que n ão se póde 
cr6r que q uizesse irrog:1r a seus adveraarios 
injuria tão atroz, injuria em que mesmo haveria 
grande dóse de iugratidào ; porque depoi;; de com
moções politicas tíio importantes como as de Minas 
e 8. Paulo, embora iropoasivel fosse que um ou 
outro excesso se não tivesse commettido ; todavia, 
o partido que venceu na luta, apenas acabado o 
combate, lembrou-se que entre vencidos se acbavão 
irmãos, amig,1s e paren tes . E' facto publico que 
após n luta ~e desenvolveu uma protecl,ião em 
gnmde asc>~la. 

Algumas violencius parciaes se pratícé.rão , mas 
Bm geral não houve esôa perseguição, esse canniba
lismo que so quer inculcar. Se o orador não 
temesse azed ''r a discussão, perguntaria ao nobre 
depu tado se não se recorda das pers~<gulções dll 
jury do Ouro Preto em 1833 para punir um 
movimento politleo de muito t11enor im portan cia; 
no procedimento desse jury vio-se calcada!! aos 
pés as dispo11ições da nossa le~islação penal. . . 

UMA Voz:-Não failemos nisto. 
O Sa. EuzEBIO DE Qmuar-z diz que uma vez que 

se falia nestes objectos é n eMssario lembrar 
algumas c,•usas, que assim bom seri a lembrar 
tambem a opposição que encontrou a amnistia pro
poota entfio, que o ontão presidente da província, 
um doe mt!mhros m>~is proeminentes do partido do 
nobre deputado, julgou-se at~. autnrisado a não 
cumprir um simples decrato de commutação de 
peHas ; que entretauto apezar disto não f,, z ao 
lado oppr.•sto a ínjurh1 de suppôl-o possuírlo de 
sentimentos cannihlies. Lamenta que as paixões 
políticas tenllão sempl'il esta grão de eflervesctncia, 
quo a justiça S f~j a sempre sac!'ifl.cada a essas 
paixões ; lamenta que tal seja a sorte de todos 
aquelles que têm a desgraça de viver no meio das 
lutas intestinas, mas não faz a um partido que 
conta no seu seio muitas pessoa:! que muito a 
muito respeita a injuria de attribuir -lhe de$ejos 
como esse. 

O SR. MAniNHO: -A e o te r&ispeito espere pela 
minha uxplicação. 

O Sa. GoNÇALVEs MAa-rms:-Quasi sempre é 
pelo r . (Risadas . ) 

O SR. EuzBBIO DE QUEIR,,z: -Se o nobre d•~P ll" 
tado explicar isto de uma maneira satisfacton", 
como esper o, teuho conseguido o fim a que m!l 
propuz; acretlito qne não d~sejo em nada moles
tal-o ; .:leoujavu só dar-lha occasião de explicar o 
ex~esso a que fo i arrastado, creiG _que pelo calor 
da discussão. · 

Estü gmvísalma imputação dirigida a um partido 
politic,o, que ha mais d& quatro annos foi privado 
-du podar por m E>ios extraordínarios, " que i}(lf 
~<~paço de quatro annos tem sabido sofft·er com 
resignação os ,_,!feito~ dllssa machina infernal em 
que farão mudados os ope rarius, sem <.JU&, dunmte 
o;JSse longo periodo, uma :;ó vez Bt\ tenha esquecido 
dos princípios de ordem 4ue sempre proe.lanwu, 
parec~·lhe uãv merecida, e qae os que p8rtencem 
a asse partido devião ser trataJos com mais ludul
gench:;. Pedirá pois aQ gabinet~ actual que, não 

esquecendo os princípios de ordem de que tem 
dado provas eHte partido, e usando do poder de 
que se acha rev;:stido, Cúrno e!le mesmo confessa 
mais que s ufficiente para proteger a ordem e 
tranquíllíJade publica, não perca tempo ern repôr 
as co usas nos seu'! eixos, desmontando a machina 
inf.~rnal. Dirigindo esta linguagem ao gabin ete 
actual, eompo~to como é, e presidido pelo illuHtra 
senador por S. Paulo, ninguem pensaru que o 

·orador pede que S. Ex. substitua seus amigos 
pnlitlcos pelos seus adversRrios. O fim do orador 
e oulro. Ninguem negará que até hoje têm sido 
collocados nos lugares de confiança e de policia 
indivíduos que s~; têm distinguido pelo odio que 
votão aos seus adversarins (apoiados), e pelo 
desembaraço com que empregâo meios para v~ncer 
nas eleições. Se este é o estado do paiz, como o 
reconhecem os Srs. deputa~os do lado contrario, 
e o Sr. presidente do _conselho ; ~e o gabinete se 
acha armado de tndo o poder necessario, parece 
que á tempo de fazer triun1phar verdadeiramente 
a justiça, e que o gabinete 11ão deve esperar isto 
da r eforma da la~islação. Uma cousa não exclue 
a outra. O orador acredita que o Sr. presidente 
do conselho e seus coi!Pgas poddm fazer maior bem 
ao paiz pela maneira por que executarem as leis, 
do que pelil reforma du legislação. 

Como lhe parecP. que o Sr. presiJente do eon· 
selho tem o espirito muito preoccupado pela 
necessi<lade das r eformas , espera que lhe permitta 
dirigir-Ih~ uma aupplica a este respeito, e vem 
a Sf'lr que nas refo rmas da legislação comprehenda 
bem q ue são menores os inconvenientes de quem 
fica áquem da necessidade da refor ma, do que 
daquelle que fôr além. Se a rPfurma é incom
pleta, não tirf\ a força moral da ·legislação no 
paiz ; mostrará isto que o ministerio não errou, 
mas continúa na mesma senda, e uma lei pos
terior supprirá a falta ; mas se as reformas 
forem além das necessidades, e houver precisão 
de voltar atráz, os inco,.venientes quiJ daqui 
resultào são muitos. Deseja que a este respeito 
o gabinetH illdte a . prudencia dos inglezes, que 
~ó r., lm ittem reformas d~pols de muito provada 
pela oxperiencia a sua necessidade ; admittem 
reformas, e ainda assim AS fazem lentamente. 
Attribue a isto principalmente, e ao respeito 
reliMiosu que o povo iuglez .:onsugra á consti
tuivtio, ás leis do seu paiz, e ao seu soberano, 
a prosperidade de que elle gqza. 

Pedirá ainda permissão para fazer ligeiras con
Bíde rações a respeito d c.s receios que man ifestou 
o Sr. presidente do con•elho da rBpercussão dos 
aou n tec,mentos europeus na nossa tllrra . Afllige-o 
na verdade que t,;.es palavras sahissem da boca 
do Sr. presidentll do C(,nselho, qua, já pela sua 
pus1ção officid, já pelo justo respeito que todos 
tributão ao seu nome, devem ter gunde alcance . 
no pai?,. Quando mesmo houvesse alguma reali
dnde nesta parte, crê que o paiz ganhat'ia mais 
em ouv ir da boca de um estadista como o Sr. 
presidente do col'lselho, palavras d e esperança, 
de <:onfl.ança, •i o que d e desanimo e terror. Estás 
materir.s ~ão muito delicadas, e de ordinario não 
devem ser truzidas ligeiramente á tl'ibuna, e 
q nau do o são, d evem ser sufficien tementé des • 
envolvidas, par.t que alguem se 11ão illuda eom 
falsas apparencias. 

O orador tem uma opinião inteiramente opposta. 
Elle acr8dita que a repercussã<• dos acontecimentos 
europ8us, bRm longe de ser damnosa ao paiz, 
lhe p uderé. eer rnu1tissinw proveitosa (apoiados) , 
se aC•lSo os ministros que se achão actualmente 
á t<:~ta dos negocias publicas, souberem tirar 
desS6S acontecimentos todo o partido. A habili
dade de u ,n est..dista consiste principalmehte em 
apro vei tar as diff~rente~ cireums tancias que elle 
não póde dominar, e em fazer pruveHoso~ aquelles 
acontecimentos que, não podendo pt·evenir pode· 
riào ser ft4taes. Neste sentido. pede li~?enya para 
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repetir uma verdade muito sabida; mas qúe, ter!\ feito um b~neftcio rMl ao · Braill, e na pos
por Isso que tem . grande alcance, nãó perde por · t(1ridsde tl'rá uma gloria extraordinaria. . . 
ser repetida . . E' osta ver~ade, .que a revolu.ção Os acontecimllntes de .França devem .servir de 
fralleeza niio é uma· revoluçao pohtlca, mas socJal. ·Iiç:lo muito ·proveitosa · ao~ ·· governos európêos. 
Nno duvida que Luiz Philippe e Guizot con\mêt- O governo mglez ; . que tem· à vantagem de 
tessem erros, acrt>di'ta. mesmo quA os commattêrão, audar sompre alguns aeoulos adiante das outras 
nem júlgli. que pudesse deixar de ·· ser assim, e nações, ha muito que concebeu o mal e o remedio ( . 
que àpezar da superioridade !lesses do~s grandes Todo" sabem . os grandes estudos que se têm feito 
homens do nonso aeculo, . flll.tava-lhes o pharol . na · Inglaterra para ~:~scolher o ·melhor . systema 
que conduz · no governo representativo, isto é, do colonisaçiio; ontretanto . a mesma Inglaterra. 
rnltavn~Ihes uma maioria que genuitllltnente re- não têm .talvez .dado a esté objecto a gr11nde 
Qresentassê a maioria do paiz. · A eleição em importancin que merece. Quanto aos outros go· 
Françl\ nlio era como e entre nós; alli não havia. vernos eur~pêos o · orador .ao recorda de <lllO ·o 
ifle~lidades, pelo oontrari.o· havia um rigorismo governo portuguez ha poucos · annos procurou . 
extraordinario no . módo Sll foz11r a eleição em estorvua• Inteiramente a emignação de portuguezes 
Françc.; a · mais pequena h1fracçiio · de lei era alli no Brazil, e o governo da Prussia, .durante a· 
motivo para se annullarem. eleições. Mas o missão do Sr .• visconde d11 Abrsmtes, procurou coll· 
defeito estava na tei, e . não na execução dellà. trariAr a . emigração de prussianos para o Bruzil. 
A lei, elevando consideraveloiente o conso elei- Felizmente hoje aquelles goverMs conhecem que 
t!iral privava do dirMt.o da votar a Ullla grande · elle~ interessao na 6migrução, assim Cl>m o Brazil 
classe, ·. nàu dos . que hoje pi'bcuri\o dominar os ganha ·no. emprego de braços. 
acontecimentos,. classe ignorante 6 incapaz de tflr A historia algumas \"6Z6S é inutil: é ella quem 
uma itpiniiio propria sobro a. tnaneira por quíl itHlica nos qua dirigem a sorto dos povoa o 

. se dirigem os neRocios publicos, e que se deixa cami11ho que devem seguir para fazerem a feH-
levar por meia duzia de ambiciosos quo com ·cidade do paiz. Qun\ serà . p c&usa da incompa-
palavraa . ôcas a iHudem · perCeit~,ment~:~, ma~ de ravel prosperid•,<ie que nos nossos dias apresentão 
uma · classe muito importante. . Por isao Luiz os Est~dos· Unidos 1 Ser à a sua fôrma de governo 7 
Philippe e Guizot poderiào cotnruetter anos, mas Todott os politicos . concórdão hoje em que uma 

. M esses erros coucOrrêrão alguma co usa t;~ara a !órma de gov~rno concorre para a prosperidade . 
· revolução aclual, foi uuir.amente antecipando· a. de um povo, m:\s c~>mo causa concumitente e 
Ha. muito tempo que o orador ouve dizer que nunca como caustl uoica. A11sim, a Austrla e a · 

·uma · grar.de revolução era inevitavel ew Fral•ça Prussla, por exemplo,. apresenta vão ·o facto de 
logo que fallece8$e o rei cidadão, e esses erros um povo verdadelratoenle feliz debaixo da tórma 
não fizerão sonão accelerar talvez este perio:lo, de ~vsrno . monarchico-absoluto ; assin1 .vê-se .a 
de .que oão podia .ser longe; A ca11sa pois da Grâ·Brntanha chegar a uin gráo de prosperhtade 
tevolução existe no est&.do social da Franoa, e · tal que nunca R . elle chegarão as republioas .da 

··· · ná maior parte dias nações européss. .. ao\lguidtuia .· e a um flOdea· mu\to mais solldo do 
Jó. n('l fim do seculo passado econotnístaa dis· que o dn imperador Oarl••s Magno, ou de tódõs 

Unctos diziiio que se as cousas continuassem ~Jomo aquelles do que temos mP.moria na hlstoria antiga · 
iiio na Europa, não poderlão ir looge; pois que e moderna: e está ·grauc.lo prosperidade se tezn . 
erR consideravel a df3sprop(lroã~> dos brnoos pro· cops~guldo ,telHdxo do reRlmen monarchlco~cóP· 
letarios para. o numero desses braços que podião . st.Jtudonnl. Assim 'ê·se os E!ltados-UnldóS em 
achar emprego, e que esta falta de. en1prego che• meln duzill dti UllllOB ccinvertet' sul\11 mattaa em 

. gari a a um . ponto tal quo um homem pllr 1neto cidades e pro'lporar extraol'dinarlamente ciébafxo 
de seu trabalho . podel'iQ obter al)enas o ah~t()luta- . du governo l'epubllcano. Nilo depende porlanto 

~-roenwiifdisponsa-vel--para--aUmentQr a vada. Est.t\ prlnc.l_~almante d~ fôrma. · de Rnva•no a prõsperi-
da~:~prüporçiio dos . braçot~ em relação ao trabalho a,Je dll8 povos, ·e é n.ooessurJo folia procurar-em 
em que t:!lles pudessem ser emprt!gados se tornou outras causas. A prosperldl\ds dt•s J~stadoà , Unidoà . 
ainda mais grave cófil a ~~!sovbort11 de novos se explica· prlnolpaluumte se . Bll ttltaoder Aa. oir-

----wl-tt!i~tfh--fHtac-~mE'llsfWI!W--mi4ltimt8-1ih11rttei!l-tirtl1mti~-U.wtiJ.~BJ.J.ta~rrJ.lll~»llu.iii~OfH:D*l-:-(f<f«llt!-e -"Ee~&~e o:w:l\r!l o a 110 voa l'· ile, Isto . 
Como e: a pois posslvtJl reu1Rdlar u lual n11 8u~ t,,ve lugnr qua11du · a lntoltiraMia roiliglosa levRva 
origt>m, e evitar a ravoluoão, cuju reptorc:ussêu .1\s fogueh'a"' na . catholili~>ll inRltJ~~ 11 e os huRue
BH teme no Braz li. ondü uos uchl\IIIOS fnhzllluntu untaR franct~ze&. o~ t~ectllt ios dt·RAAS rellglõas 
em . circumstanc!u~ inteirnuaeu ta opposta>~1 e or1.do . ventlt) 4 uo 111\o podli\o ter R llbtirdadé dt! cnni\Ol· 
ninguem 111orre de fumt::. por falta dG traualllo ? · otiélu, QUtl tanto pt'esavão, tordo procurar em 

palz mai11 rm.noltJ oquillo que nà sua pllltria lhes · 
. UM Sa. · DEPUTADO: ~Apolndo. O quo nos fnltilo falta\'R, . Por ucca~i1\o da . ind,:pendeMia dos. 
s~o brnçoa. · Etitado~· Unido me · · ·- ·· · · 

R. UZI!:DIO Dl.: · uEtnoz cr que esses t!co· . &Hitar t<~da n. Eurupa ; a. guoi·ra· era geral, e 
· notnlshts qu11tt'mdo aêhtu· remedlo para éstf\s por conssquencia os oapltae!l ntto se oonstderàvão 
. maleá, niio foriin nisto tl\o fll.lize~ com. em descobrir seguros, e os braços · rliio acha vão emprego, e 

o mal. Eriio ouaia habeis no diagnostiut) do que as~iui devia neot~ssariumerlte . tar lugar .a oml· 
nú rue lo de .curar ll euferlllidatlo. Elle& IHatetlderilo grtu;ão para os Estados. Unidos em larga escala; 
que o remedio estaria em uma~ leg_islaoi\? qutJ potque qul\ndo uonbumá potenoi\\ podia sustentar 
tratasse de tolher essa reproducçuo tM rap1da da a. ueutruHdnue, os Estac.los-Uoldos fi susteo· 
classe prolataria, e ent~ndek·iio, a. até nconslllhari'i.o tarão. · 

• . o-no · 1s o para JIDI ar, para o que 
as 1nacbin~s. Esta. oplniiio . foi su~;tentadu po1· .· noct.sRarlo quo nós demos valor âa nossas terras, 

ptl!lsoas liiUJto abahsl\das, mas ·o •·emlidlo ura e qúe ~a\~arnos com rJÚe t~llas niio sejiio possuidaa 
ontro. A pruvldente' natureza, ao pas~o Que da pelo prm1eiro occupuntn. Se assim fizermos, se 
o mal; applica·lbe o l'emedio. Se h a t:!Xccsl!o de apresentarmos ao ,euru.pêo sempre dt!scontiado o 
população em uma parte do mundo, nunca alta nspHoto du um pau. cu) as eftervesoancias poliUoas 
11uperabunda ao mesmo tempo em todos os ·pontos M têm un1 pouco esfriado, é p1•ovnvt~l que elle 
do g)obo. O que dilqui · resulta .é QUtl; se o mnl pr~c111·e n sagur811Qil que lha falta na sua patria, 
da E11ro p 11 c (Ul.S.i.ste no llXWtiiSO--OfO-lltl' ~·~--IH~ii--H~W&l'jta--ootlttt&fléer--ti:tltir-'mlll1ie-'-mllrl~lin---nntt..---
·tnrios, é fRcll o remedio, fuzando•se uma pergunta niSUIJiio e· ua l'iqueza. qua .}evu aos Estados· 
para o Drazil, e rt~cubeau.lo elltJ ot:l braçoa qut! · Onidus • . Eis como os ao•mtacimentos europêos, 
lhé {àltüo; e o ministerio que perceber bem esta qUe por um lado eão um . verdadeiro màl; podem 
verdade, a\iàs muito trivial, conhecer sua hn· . · ser hf1;blllllunte aproveitados pelQ mln\aterlo, 
portanola, e dedu~irdella todas ns conaequenc1as, convert1dos tJW uma fonte de riqueza para Q 
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pa1z, porque v~râ tambem para o BrazÜ a e~i· ao Sr. ttiinistro da marinha; !lObre a fixação das 
gração dos cap1taea, que na~u~alme.nte Procurao forças de mar. . · ··. . 
o ponto que lhes otieroce malor .. ~egurauça. · · o Sr. ser~a ju\ga.se óbriglldo ~ e~píicaT a . 
: Aproveitando a palavra que lhe foi concedida, . razão por que · votoll a favor do proiecto . de reB" 
o orador deseja fazer observações ·sobre a impor· p98ta .á falla do throno ofl'el:"eoldo pela com~D;issão, 
tante . questão do a rUgo 61 d~L constituição, que para não parecer que eegU1odo e•le a pout1ca ·da 
tanto tem aido agitada na caea. · · Justiça e da tolerancia,fOi contradlctorio votando 

Tem-se considerado o artigo . 61 . como um corre~ .a favor de . um . proj6Ctó que deú. motivo. á retirada 
· ctivo contra llbusoa possiveis do senado ; .mas 0 de um ministerio qtie aeguía tambem a política 

. Sr . deputado por .Minas que assim fallou, tem o da justiça .e da toleranala. . · . . · 
esplríto bastantemente claro para Cóncordar· com Tudo quantC) o orador exige de um governo, 
o oradoi' . fim que, se o artigo cltàtio tem este fim, ·para que o seu apoio possa aer franco e decidido, . 
ci correctivo que estab.eleoe não podia ser menos reduz-se a duas ·condições esaenciáes: 1•, que. · 
efficaz. · · elle garant·a ao paiz todas as liberdades e. fran-

E' da índole do systema de duas camaras que qnezas que a constituição e as lsis têm outorgado, · 
caJa uma dellas · tenha veto absoluto. O legislador ma~ tão sómente o qua e~as têm outorgado. {lOrque 
·não póde tocar s um gráo de perfeição tal que · é utonarchls~a de coraço.o, e como tal dt~SeJa qne 
remedêe todos os maleli possiveis. Neste sentido se conserve o que a constituição .tem estabelecido; 
nil~ ha remedio aenão encsrar·se· a possibilidade · e 2 .. , que o govdrno desenvolva uma vontade !orte 
de uma lei precipitada, qual seria aquella que e anerP,ica no emprego das medidas necesso.rias 

.... _Joa.5.e ___ votada P••r uma camsra. contra a v,mtade po.ra lançar lollge de nós essa nuvem · negra e 
de ouíra·~·· õ\.Co abu~o que póde uma camara faz!! r, medonha que nos ve~ tl!ls terras africanas. Não 

. impedindo que po,su s~>r lei do pa1z uma medida aprofundara es te penaRruento, julga que_ a cam~ra 
util. Entre Oli . 1nales de uma negativa de uma .o comptehende. Elle encerra uma qttüstao de v1da 
medida util. e de uma lei precipitada, aão ui~- · e m.otte para o futuro do iruperio. .. 
noras aquelles que r.esUltã.o de Uf.l!.ll camara · op· Ooui eatad condições, 13 com peqtJenas ~odiflca-
pór:se a uma . medida util. Neste aenttdo, quando çõ.t~s ba nossa lll~íala~,iãu, que cortem ou dltllcultem 
o seuado emprega o Aeu veto, não abusa, e:r.erulta um · abusos introduzldos dara o 1!~\l apolo. · 
direito que e ruuito necesaario para imp&dlr que · Não crê que o horizonte do Brazil seja medonho, 
pas11elll laia precipitadas. · Mas supponhiH!e que comquanto não seja f~eciilildor e d~slumbrante ; 

. esLé principio não é e:r.1\cto1 e que com atreito não . entendo mesmo que ex1stlildoeetas VIStas da parte 
se deve conceder a uma das camaras o diraito de dt! qualquer gabinete, não dtJVem aftligir receios 
impedir que ttma medida. se .converta em lei, · de repercus!iãiJ de movimentos da Europa. . 
tem se conseguido êsta fim dan«io-se ao art. 61 . donsidera um só caso em . que pudaase haver 

.. a intelligericia que se. lhe tem d~&do? Não se vê · perigo para a ordem publica, e é aquolle em que, 
que o senado · tem na sua n1ào inutilisar intei· querendo-se ·tirar cousequenoias absurdas lios 

.. . . ramente . este correcUvo, deixando de mnildnr . movimentos dü Europa, . se. pretendesse lt~var a . 
emendas aos projeotos · 9ue forem da camara dos atreito na qusdra aotual algum plano desassisado 
Sr~. deputados t ·.E' . ~vtdente que se o. sei1ado de cómpressão ~lolanta . . {Ap()\ados.) O orador 
qu1zesse ·abusar, tinha n11 sua mão. me1os p~:tra confia bastante nos homens de estado que estão 
o fazer; Pro'lado assim que o art. 61 nilo póda á testa do ~overno p~ra não reoeiar que uma .tal 
ser encarado c~mo correctivo~ o .orador paasarli . . idea nos huja d.e afll1gir • . · 

. a· exprimir com franquez~to a sua opinião. · Pelo lado tlnànceiro, ainda· que conheça que 
. E' ·etla que o senado nã() carece de correctivo as . consequenoias da crise commercial hilo de . 
éspeoial, porque .<.> correctlvo pata a c11fuara dos Influir entre nós, esta influenolll · nàu póde ser 
dl!putados é. tambom cllrtecttvo para o senado. tal que .dê motivo . a sé-:-ios ieõeios._Se 11e tratar 
A raziio principar--põf<lUr'Blr'l>rucura--eet&-coor. . -de- fiscallsar as renc)as. ~" .sua pareepçao •. ~enhuma ~ 
r.oclivo contra um dos ramos · do poder leRislativo duvida .teu1 ·de que a tecei la- seja sumc1ente para 
é· porque é do~ ma fundnmental desta fôrma · de fazer face à despt}za. E.' gural a cren~a, · quanto 
governo a lndependencia r~a\ dos poderes poUtioos, aos · direitos de importaçdo, de quo o que se 
e e 11 a teria n t1 cessor1 ame o te desapp.ar.eoido 86-,---l.Qg:o---Hm'OOII\GIH H»U-H' .G--m~.r-rJKOH'f'----IISHJoHJq-uu:ae-u-u~ev\11. 11-14R.___..eunut>Frll~t-~rl'--'--· ~-
que uma oamara deoretssae e. outra approvasse · para os cofrt1B; e quanto ás. reud"s lnter~ae~ 
a uccusação de um ministrei que o chefe 1to poder durante o \empo que o orador estevú om exerctoio 
eXl•outlvo entendlli que seguia o . uo!co trilho o11paz de inspactor da tllesourarll\ do Rio de Jllnt~iro, 
d.e salvar opaiz, não pudesse o poder executivo p~<Jé pratlcaDI(IOt•l couveuoer·ae do que muitas 
sal'\'ar o mini11tt1rio déssa .decretaQdo injut~tn, di..;· vezes pala mudança . d ll pessoal ue Ut~a . oolleu\orh~ 
solvendo a camara dos deputauos. Oonsultt\dll. a a re11du. dupihm o lriplicu, Qunnilu se tratt\T du 
na,.:ào, claro era qué ae el111 màndavt\ rara a orçanteilto da reo!llta; t~xpenuara eut\B idéa11 ac)bl'a 
camam um R · malori~:t · no Olestno sentido f'St•\ · • ·tar o · t d dl!ha1ros U· 

·. O}> mao. n o po P ser a us ~~ ; e tJe nu 1ypntheae · blicos na percapçti.o dos impostos. l'Qr ~ntlhnHa·sa . 
contraria o . ~orpo eleitoral .Julgava q~H lhlVia mo- a recumu,endtlr ao governo a mala ragoroau. ~a-
dlfl~ar a mawria da oamara, eru ev1detlte (JUe a cal. i.saçào, à 11stâ certo. da que assilt• haverA met~s 

. razao estava da parte do governo ; e qu1mao o de oooorrer u tudaa as daspezas sem que seJa 
ministerio ttJtn o apoio da camara doa deputados, · ueeessario estabelecer novas lmposlçõe~. 
o senado não lhe póde resistir ; o que póde . ffintrartdo na materla principal . dn discuasã?, . 
f~zor ,apenas é Jimitar-se 8 rejiJ!tar medidas ·le· · faz ver que, COillqUanto ll~.tJ pareça ,tlUtl a reaoluç1~o . gudutlvas e . mu.ts nada . (Signaes de sorpt'6~a e a 1 .. 

v ' · c11vel actualmante; pot·que faz vigorar · uma lei 
ê . que esta conulusito do orador ca\lsa sor· · jA voiaun 00 1mno paasado, 6 por isso hl ve~ o 

prez~ a · muitos Srs. doput~dos, que aliás . nl\o ga. blnele ten.ha. da lha fazer algum. as moditloa.çoes, 
tlcârno sorpreudldos quando o Sr. Snturnino sus· d · 1 · · i t ri p · a 
tentou de uma ma.neira lnespondivel que ainda uão ht& e negar o sau apo o ao uun s ~ o ar 

. quando uno Rejilo dt!cretadas as leis . ali nuas, 0 tudo qutrnto raspeltar il nossa mariuhl\. . 
governo pôde marchar. Estu opinião funda .se na A dfscussã~ fica adiada pela hora. . 
foii-lstltuição, que dispõe que ~ubsista a do~:~i ~lit?àu E~tiio com I\ palavrn: 9ontrà, os Srs.w~~.nderley, 

l
ntltl_! de outro ll)OdQ p'oderia OOiiC&ber-se a disso· . Silva, Góes e Aprigio i e 8 favor, os Sra . Oartie.iro 
UQao da camam dos deputados. . do OaroJ,>os, O. ottonl, Rodrlgu&tt .dos San~os, 

O orador cono.lue fazendo Ugelra9 ·observações Aranha, Murlnho, Fàrraz, França Leite, Par:anbo&, 

~1 ~ 
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Gomos de Menezes, Tavares Bastos. José de Assis 
e Sall&s; . 

O Sa. · PRESIDENTE dâ para ordem do dia 
a mesma, e levanta a sessão ãs 2 horas e um 
quarto. 

Se!'islo em u; de Junho 

PBESIDENCIA. DO SR. CHICllORBO Dl GlliU. 

.. auMMARio. --. Expediente. - Reclamaçllo do Sr. 
Marinho. -Ordem do dia. -Ji'ig;açilo das (orçqs _de 
mar. Di.~ettrSOI dos s,·s. 'Wanderley, ' m\~\6· 

. t1·o da mtwinha, Oa,-neiro de Oampos 1 Jobtm. 

. A's 11 horas da manhã abre-se a sessão, lê·sa e 
approva-se a acta da antecedente. · . 

EXPEDitJ:NT.tl: 

• gAral lagisla.tiva pela provinc.ia do Rio de Janeiro, 
a que 111\ oonf•lrmldade do otJlcln desta o.amara 
se mandou procedm·, acompanhada do offiolo. da 

· lllma. cauuua . tmielpal dtJstn cOrta datado 
·de 6 do mez COII' •·nto.-A quem. re~ a requlsi

ollo. 
·· RNuottem-..;,,: 

A' çommi~slio do justiça eivll; o requerimento 
do capitão Josó Nunes, por cabeça de aua mlllher, 
e outr() ua qualidade de berd•1fro de Francisco 
Jose do Si.lUza, pedindo Um R. resolução que .mande 
pOr atn execução no hnperJo llB sentenoas qufl 
fol'ii:o proferidas pelo tribunal do rsino do Portugal, 
naquellas . causas que, aendo . competentemonte 
intentadAs ou proseguidas no mesmo reino antes da 
independencia do . Brazil, forão ~etlnitivamel?-te 
terrninadns dep01s da mesma 1ndependencaâ, 
etc. · 

A' commi~silo de commercl.o, a repesentaQiio de 
Manoel Joaqttilll dos Passos, exponda os males que 

g 1 r ao se app var o p 1v1 eg o con· 
aedido a !Juiz Vernet. · 

Não ba mais expediente. 
() Sr. Mu.rtnll.o reclama oontra a inex.uotidão 

oom que . V'em publlcàdo no OO,.I"eio M tWCanm 
uma aiscussão que teve lugar om . \\ma das 
sessõe!l passadQEI entre elle e o Sr . . Perolr11 da 
Silva: o discurso desse nobre deputado sahio por 
tal fôrma desnaturado, por tal fórma mudaâo,. 
que niló contem netn aquillo qua so passem .• nem 
o que elle dlssa. nem tão pouco o que d1sse o 
oradór, emprestando-se-lhe · alguns apartes que 

não. deu, e supprlmlndo·se outros que havia 
dado. · . 

. 0 Sa. PEREIRA. DA SILVA:-Se O nobre deputado 
me tivesse antes declarado que pretendia dizer isto, 
eu teria exi ido da t o ra 1hla os do u 
apreseu ar. 

·O Sa; MARtNIIa não accnea ao Sr. Pereira da 
Silva ; não póde euppôr que isto proviesse do . ' 

no Oorreio Merce~ntilnào é o que se passou na· ·. 
camara. (Apoiados.) Ha mais: os discursos que .. 
o nobre deputado mandou publi~ar a pedido no 
Jornal do Oommarcio differem do que tinha 
antoril)rmente . publiéado o Oorr-eio Mercantil ; · 
forão .nov11mente corrigidos e angmentlldos; é uma 
v~tdadefra segunda e_dição. O res. umo publicado n.o 
dta seguinte da sessaopelo Jornal do Oommerc&o 
deu muito melhor idéa dessa discus11ão do que 
aquillo que apparece no Oorreio Mercantil. Decot•ar 
discursos, profe:ril-os na camars, depois concer
tai-os no gabinete, vestil-os de . llovo dar•lhes 
pr me ra, . segun a e ei'Mil'il e içao, e ailJda . 
em cima supprimlr os apartes <i é seus · adveraartos, 
mud11l-os ll sim arbítrio, é em verdade um com· 
bate désleill e o orador i!e declara lnlJabilitadu 

co o r. eretra a 1 va, 
se por ventura continuar por esta fórma • . 

O Sa. PEREIRA DA StLVA.lpede a palavra parautna 
ex lica ão. · · 

O Sa. PRrisll>RNTB diz qae amanhã terã o nobre 
deputado a palavra. · 

ORDEM DO DIA 

. Continua a discussão sobre a ftxaoilo de foroas 
de mar.-

o Sr. 'W'anderlc-y deflejando conceder ao 
nobre ministro da marinha aquelles meios qufl 
elle julgar apr<>priados. para o boin {\Dda~ento 
dos negocios a aeu carf(o, e vendo que a proposta . . . -. . . .. 

. 
afthmativo • 

O Sa. W.üm~RLEY diz que, como s. Ex. oon .. 
cortla , apresentarA algumas rt·ftexões para do· 
mon11trar que a ft-roa pedida é algum tanto 
dt~u•at~iada. · · . 

Pt\rece;lhe quo a distlncoilo entre força ordlnarla 
e forca extraordh1ariu ~ ovmpletamento inutll ; a» 
clrcumsh.noias extraordlnnrlatt uilo podem nunoa 
ser provi~tas o()IU um ou dous annm' de autaoa~ 
denola : nn wlpartiçtlo lia gu~rra póde uma olrou.tn· 
stancin • · }: ~ • : •H·d i naria ~o r pt·av.:ln!da ex.trHordlna
riameúlr, i··· .. :,, ow' vcrno cb tlmar foroa da guardA 
naclontll dl'uluuada, uu moHmo recrutar, e es1>a~bl\t 
esta forç11 p~los casco!\ d(ll~ batalhões jA dlsctpli
nndos ; mas na marlnhl\ assim não succede, não só 
ê necess11rio muito tempo para sa fazer um 
marl11helro 1 como ainda mais tempo é preciso para 
se obter navios nos quaes ae emprégue ·a foroa 
am circumstancias extraordlnarias. . · 

apenas os navios neoessarlos para serem gllarne
c\dos . pela força em olroun\staocias . ord\n&rias ; 
isto é, por 3,000 praQae, e que não ha e:.:.t;éranoa 
algunu\ de que se possa obter lla"Vlos iiumoientes 
pura nelles se emJ?regar a força extrao~dlnarla; 
portanto lhe parec1a que me~ mo · para as ol'roum· 
stanclas ordiuarlas se podia a:dmlttlr alguma 
economia uas foroas, dál• ·sé o que j~ se tem dado 
ba multo tempo, e é 2,500 praoas, · pedindo·se 
quando fosse ocaasliio de olrcumstaucl.as ex.traor
dinarlnR a foroa quo mala fossa precisa. . . 

Deseja que S. Eli:. diga qunea as suas id~a& a 
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respeito do. quadro eXistente do~ officiaea de ma.: 
rtuha. Parece, lhe que esse quadro deve ser · 
reforma.do para um . numero muHo inferior de · 
officiaes do que aquelle que actualmente possue. 
Dep9is da ereação do quadro até bojo tem ha_vido 

ento constante · no • · · · · 

a bordo dos naytos para se dispensar o P.ngaja.: 
manto d~ marUJS. estrangeira: o orador pede ao 
!'obre mmi~tro. que diga em qu& deu estfl enga
Jamento. de uldlOs, e refere os males que cuusárão 
os. engajadores . ou . ·cl\çadores de lndios '1 ue forão . . . ~ 

mar\uua ó qua ro . 08 · 1° o•aes ; isto traria se Cór da maruja estrangeira, e quanto ao recruta-
cornsigo à . vnnt"gem do~ mesmoa officiàes, porque manto, ~p~zar dos deMtos e das crueldades que nelle 
pelo grande nume!:o ar;ol'll existente não é possível se prat1cao, concorda <;~m que será tnlvi!Z pot· mui.to 
que haja promoçao. Como poderà haver uma lei tempo ounico meio de obter maruja pu.t'll a armada 
de promoção para accessos regulares se nel\sQ naóional. Houve uma tentativa 'lfll"ll adn:littir .uru 
continuar o. existir o grando numero de oflici~etls ontro systama, (Jual a inscrlpç 1) maritima quo 
que se observa no .guadro d~. D'l,!lriuha. 'i .I~to .é itrlproficua : o corpo legisla~ · ~·o sutorisou o 
talvez etn oulra.s na.~oes não seJa. tao pra)Udtcul.l gov~rn~ lltim de qua dóslle um regulamento t\s 
con\o entra nós ; aqui a officlalidada mais esperao · cap~tantas 40~ pottos ; n .eese ~·egulamento intro· 
çosa .é jutjtamente a de patentes inferiores na duz1u o m1mstro de antão algumas disposições 
marinha. . · · . tendentes á inilór~pção da gente dà mar em toda 

Se o numero de .offi.claes é ~xceàsivo, parece· lhe a costa do B i' · · . · 
necesslll'ia p!lra tripõlar o§-navioa arinadoa.~.:..O. ·-

qué a academia de marinha nno seja como um laço o••ador. ADtentla que este .-egulamento ó un'la. verdu- . 
o fi de vão cahir os moços inexperientes, qlle não deiraloi que contém muitas diRposições importantes, 
têm em que .. se empreguem depois de acabado . o que niio foriio · vist11s elo ot' · i · 

· · · a gumas · as '}Uae» précisiio mesmo de prompta . 
Deseja saber . qual o motivo por . que só existem reformu ~ nota militas .déCeitos que . eüe ~êm ; e os 

dez cO\npanbias do · corpo de imperlaes . marl· abusos quo se têm pratlcado com elle • . Na sua 
nheiroa, quando o ROVéfno se acha autorisado a provincla ba. um clamor extraordlnario contra à 
olenr esse oorpo a quatorze compannhbl&laHis:.-. --.!.;T~e:ttm&· ·"'st&-h~p~;-.;n;t;1a;;-;~o~p~o~rio~.::::::~--=====~ .. ~. =-. --"-"'="-"'--=----
recouhecldo que o unloD.melo de obter marinheiros . UM SI\. · DEPuTADo:-Eem toda 8 parte. 
entre nõs ·para trlpolar os nnvtos de guerra é 
creal-os: e se aashn é, entende quei em vez do nobre · O Sa. ·w 4NDR8LSY foiga qua· os n~bres depll· · 
ministro .ter dt·z conipanhlas naquolla oorpo, dsvh\ . tadeis qqe · habltiio. provinélilS · mfsritlmaa· con~ 
nAo a6 eleval·al a quatorze,· para que.tem autorl· · cordem com a sua op\nllilo, e por consequencia 
aao«o, mas até adop&ar a ldéa de seu antececsor, · . chama a attenoão . multo espeoial do nobre 
dé elevar e•&e · corpo ·de imperla&& mar1nbelros a . lninistro para a reforma de semelha.nte regula· 
vinte compariblaa, . · . · . · manto. Pensava que . a capltaulil de portos farla 

Acba preclao que 8 • . Ex. pito só exija do corpo uma dospeza lllUJt() dhxtinuta ; calculou-as. em 
legialatlvo um aug•nento na companhia de apteD· 12:0008, · entretanto téfii tido uma e:.:pansão 
dizes menorea, como atá autlve mala alguma CSGusa . tamanha l\ tal capHarila, que, em vez t\e se limitar 
o reorutameQto olt en a amento · 4eaaea menoret~ · aoa or ·mal - - · · · 
po Que o . un oo melo e termos mar nbeírM a. poUcll\ maritimà é m11is · precisa, tam-se 
oreJ!l os. Nota taua, aegundo a autoriaaomo, devia e.steodldo por quanta enseada, por quantos rios . 
8. Ex. • . &er na companhia de aprendizes 213. praÇàa ha : até ha dele~ados e subdelegados de. ca· . 
de --tôdas as ~lat11ea, . enbe\1\nto..q\ie_.aotualménte ltanlae de ortos I · ·· · 
o ; & a em ' m excesso e ma s e ~ an 1r as eu ao es ·navaea, .o .. orador . d.lz que. _ _: 
i:Jtetade, . en&ende que o que sa deve fazer é1 ou no decreto n. 475 de 23 d~ Setembro de 1646 ha 
•ef!&lliJar eato .. encouao podlndo 8(l corpo legislativo uma diapoeloilo eni q11e o governo diz que as 
o a11gmen\o do.ata foroa d~ aprt~ndlzes marl· estaoõos navaea &a pres~aràõ b exlganoias dos 
obelro•, ou deapedll·os. . . pre~:~ldan~es das provlnólas quando se convencerem 

Nlo IKbtJ que &ifelto tem produzido a oreaoilo . a~~ atu' necessidade. Isto ~ constituir o oom· 
do corpo de . fUzUotros navaes para. o servloo de mandante ou o otllola\ que oommandar o navio 
guarnlollo . doa .t1avlo11 e dos arsenaea, e observa no porto superior ao presidente da provi nela ; é . 
que, por motores ilsforooa que se tem êmpregadD. fazêl ·O mais conbecedor das necessidades <io 
nilo chega a ter este corpo SOO praoas, quando que .o praeldonte. lato produz . uma luta ooos· 
se dev.~ oompOt de 1,200 e. tantlis . Deseja saber tante entre os administradores e os commandantaa 
como S. Ex. suppre o11ta !alta . qua se deve dal" das embarcações. Julga neoesearlo . que, qunndo 
uos navios ãtmadoa. Nilo sabe se. foi couvanlente S. Ex. nilo reforme. nesta parte aquelle decreto~ · 
a abolloAo do (lorpo de artUharll~ de m~&rlnha 1 pelo menos fàça ClOm . que as i\\atr\i.llQões dadas 
se ni\o tetla sido .melhor que fosse r eorganiaado . nQa oftloiat:à aejeo taes quo semelhantes oolllsõea .. 
de modo que pudesse prestar bons servloos a não apparéõão em detrimento dó serviço pu· . 
bordo ·dos navios. · . · blloo. (Apoiado$.) . . ·. . . . 

· . J?ede ao nobt& ministro da mal'inba que diga · De oort.os e. unos n esta pada a uoasa armada · 
qu.al o . numllro de marinheiros esttau~olros que tem ido em um deoresohnento que muito nos . 
ex1ste · a bordo dos iloSMB navios, aas1m . como o deve magoar. Em 18ti! tlnhamos •18 etnbaroaçõe~ 
numero d n 
a o engajados, e qual o dos que têm sido re· ern . 184õ tlrihamos õ4 embarcaoões armndns com 
orutados, para se ver qual o methodo que têm 382 buoas de fogo; em 1846 tinhamos 88 ' etnbar(Ja· 
produzido melhor resultado. Entende que, apeur oões armadas com 8'10 bocas de fogo ; em 1B4!.t 
de não. se . poder ainda por muito tempo dispensa\' 88 · com 830 bocas de . {O!J''• e em 18i8, ~ 
o engaJamento de mat-uja estrangéir,l, oo.nvém que com 299 .bocas de fogo I Se .· a nossa marinha 
S. Ex. limite esses engajaràentos ao que é se . u.oha uo estado lamaotavel . desoripto · no . 
estrlotamente necessarlo, pal'eoondo·lhe que ha relatól'iO da roparUoit{) dâ ml\rlnha, o q\le pretende 
ma\or dospeza com o engajamento de maruja s. Ex . fazer para levantal·a.do . ~etl\do âe abatl· 

. o11trangelra do que com os marinheiros naolouaes. mento em que se aoha ? Qual o systema que S. Ex. 
Na lei da 8 de Setembro . de 1845 dt!U·Se uru preténda adoptar para regenerar a uoS81l mil· · 
orêd1to de cem contos de réis ao ministro da r i ilha T P~•lsn S. Ex. (lua se · deu dlsponaar aa 
marinha afim do engajar indlos que servissem · embaroaoões de grande lot~oão, para · •e tu 
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embarcações menores T Em que grão pensa S. Ex. 
admittir o vapor ua nossa marinha de guerra T 
O orador e.ntende que entre nós talvez fosse mais 
conveniente construirem-se em maior gráo barcos 
de vapor, do que :oavios de vela; mas, quer o 
nobre ministro seja de uma ou de outra opinião, 
àchar-se-ba embaraçado para reganerar a nossa 
marinha, porque, para a construcção de navios, 
nem S. Ex. tem constructores, nem tem os m·'lte· 
riaes precisos. Conviria pois que por aqui prin
cipiassem ~e-reformas de S. Ex., que elle tomasse 
uma medida, por que se clama ha muito tempo, e 
que_ até hoje não foi tomada, a respeito da conser
vação das mattas . (Apoiados.) 

O orador lembra tambem a conveniencia de se 
tomar alguma medida para a conservação dos 
materiaes dos navios desarmados; cita o que Sfl 
pratica em outros paizes a este ~espeito, e conclue 
mostrando que é necessario algum tlystema a 
respeito da c.omposiçào da nossa armada para se 
saber . o numero de embarcações da esquadra, o 
numero das que devemos ter· no estaleiro , a 
madeira que se deve ter prompta para tantas 
outras, de maneira que, á proporção que ee fosse 
destruindo um ou outro navio, fosse substituído 
sem gravame dos cofres publicas. 

O Sr. Antão (ministro da marinha), respon
dendo ao Sr. Wanderley, diz que no mappa n. 3 
sómente se apresentão os navios armados, e os 
transportes que t~etão debaixo do quartel-general, 
e não os navios desarmados que estão em concerto, 
e outros transportes em diversas commissõea. Se 
o nobre deputado fizesse o calculo de todos os 
navios, da tripolaçiio existente em todos elles, 
veria que a forca activa é superior a 3,000 praças. 
Teve o cuidado de mandar indagar isto , porque 
entende que é necessario que o col'po legislativo . 
saiba a força que existe para que, quando tratar 
de dar os fundos para a força naval, conte com 
toda ella. A força existente excede de 3,000 praças ; 
a estação do norte terr. 8 navios com 336 praças, 
a do sul tem 18 navios com 1,830 praças, a do 
Rio da Prata tem 4 navios com 578: aqui estão 
2,744 praças. Nos transportes de madeira estão 
empregadas. 4 embarcações com 134 praças. Em 
transportes de viveres para alguma das divisões 
navaes, ou em commissões desta ordem, estão · 
empregadas 4 embarcações com 79 praças. Navios 
desarmados existem 8 com 198 praças. A náo 
academica ..• • 

UM SR. DEPUTADO : - Isto nunca entrou em 
calculo. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA diz que, segundo 
as tabellas do orçamento que tem sido votado na 
casa, entrou isto no calculo. De bordo da náCl 
Pedro II costuma passllr alguma tripolação 
para outros navios, e por consequeneía não se 
póde prescindir deste calculo. Reunindo estas 
diversas fracções, ter-se-ha 3,335 praças; embora 
se tire a. parte que está na r1áo Pedro II, ainda 
assim haverá 3,000 praças. Por consequencia lhe 
parece que não se póde dizer que a fixação da 
força deve ser inferior no estado ordinario, porque 
efl'ectivaroente se tem precisado desta força para 
a guarnição de nossas embarca~ões. 

Acredita ter satisteito tambem á pergunta do 
Sr_. deputado pelo Rio de Janeiro, quando disse 
que lhe parecia que a marinhagem existente era 
apenas de 1,500 praças, porque reconhecerá que 
a força t.le mar existente não é inferior á força 
fixada ; mas se o nobre deputado só queria faltar· 
do que é 8uramente marinhagem, ella será de 
1,500 a 1,70 praças ; no estado completo deverá 
elevar-se a 2,000 e tantas praças ; mas esta não 
é a lntelllgencia da lei, a lei diz - força actlva de 
todas as classes. 

Convém no que disse o Sr. Wanderley a respeito 
do quadro da officialidade da marinha. Assenta 
que é indispensavel que se regule melhor as 

promoções na armada ; e são estes os anhelúS 
do disctú-so do throno quundo declarou que 
julgava inuispensavel que o corpo legislativo 
regulasse por uma legislação a promoção do 
exercito e da armada. · 

Conrorda em que o numero da officialidade de 
marinha é superior ao estado actual do nosso 
material , e que daqui tem resultado grandes 
males. O seu pensamento tem sido regular o 
serviço de tal maneira que possa ser ulterauo de 
modo que as vantngens caibão a toda a officia
lidade da marinha·, e declara que será este um 
negocio que merecerá toda a sua atteoção, tendo 
já procurado informar-se do estado deste serviço 
para melhor o regular. 

O governo não se tem descuidado de limitar · 
o numero dos que querem frequentar as aulas 
da academia de marinha. A sua opinião é que 
se deve augmentar os preparatorios, ou que se 
devem exigir certas condições para a admiasão, 
para que se habilitem cada vez mais os moços 
que alli querem estudar; mais isto depende de 
acto legislativo.. · 

Reconhece que o corpo de imperiaes marinheiros 
muitos serviços póde prestar á nossa n1a1·inba, 
que convirá tel-o em estado prospero, mas. não 
sabe se será necessario que se eleve ao numero 
9ue quer o Sr. Wanderley. A sua opinião a respeito 
e que, embora l:'e elave quanto se queira o corpo 
ds imperiaes marinheiros, em casos urgentes 
não se poderá prescindir da outra especíe de 
ma ruja. 

Quanto aos aprendizes que são companhias 
annexas ao corpo de imperiaes ro''rinheiros, cou
·corda em que ha o augmento de u ma com panhia, 
e estava resolvi do a pedir ao corpo legis la ti v o 
que na actual I <:li de fixação de forças fixasse 
em duas o numero das companhias. Não sabe se 
será conveniente augmentar muito o numero 
destes aprendizes. Parece-lhe que não devem estes 
corpos estar em uma deijproporção tão conside
ravel com o . corpo todo da armada; deseja que 
se guarde inteira proporção entre uns e outros. 

Quanto ao corpo de fuzileiros navaes, n ão tem 
passado bastante tempo para se conbecerem as 
suas vantagens. EnLretanto se persuade que serà 
conveniente que o corpo leg islativo hab)lite o 
governo para dar a este çorpo uma nova urga
nisação mais conveniente, e mesmo mais economica, 
guardando-.se a proporção de um soldado para 
quatro ou cinco marínheíros, como acontece na 
Inglaterra. E' de esperar que desta instituiçã-o 
assim organisada, resultem as vantagens que della 
têm colhido outras nações. 

O orador entende que não podemos preacindir 
absolutamente do engajamento da maruja estran

geira quando fór preciso. Vê mesmo qu e assim pra· 
ticão outras nações, e até a propria Ingla1erra que 
tem engajado maruja estrangeira para seus vasos 
de guerra. Entretanto se pudermos prescindir deste 
engajamento melhor será ; roas é sabido que não 
se póde obter uma maruja nacional senão por 
uma conscripção ou· por meio de recrutamento 
forçado, mas qualquer destes meios apresenta 
perigos e desv~ntagens , e- portunto é precist) não 
seguir absolutamente um ou outro, mas usar de 
todos elles, a ttendendo-s.e á s circums tancias. Sendq 

. o recrutam unto feito com todas ail precauções, 
e não de uma maneira vexatoria, como tem 
acontecido em algumas partes, poderá produzir 
vantagens. Entretanto elle tem sido dispendioso 
o sem resultado vantajoso ; mas isto se póde 
remediar mediante as necessarias precauções. 
Deixar de fa~er o reerutamen to seria pouco ra· 
zoavel. O orapor tenciona mandar proceder a elle 
com todas as precfj.uções, mas nunca prescindindo 
delle. Tarnbero não prescindirá do engajamento, 
porque elle habilita o governo para obter mais 
facilmente na occasião marinheiros adestrados e 
promptos para o serviço, ao mesmo tempo ql\6 
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lem motivos para suppôr que .não é mais dis· 
pendioso do que· o recrutamento. ' . 
·Quanto á conscripçiio, ·desejaria que o corpo 

legislativo, quando tratasse. da lei do recr~1ta· 
mento estabtüece.sse a\guml\ cousa neste seuhdo. 
Em outros paizes,. como SOl Por~ugal, eiti>ltO. uma 

• - .~ 1 • 

mar em certos e. deteru)inados pontos, . para ser 
chamados ao. serviço em circm:nst"ncias ex.traor· 
dinariás ; mas o or~dor não sabe se está illedida 

. . . 
sa lavailtárão em ~onsaquencia ele ul)l· sirnp as 

· ensaio que ao quiz fázer deste alistamento. 
· . Oouvém em que alguma ~odi~cação . se deve 

(:lzer no · regulamento das cap1tamae dus portos, 
reduzindo o seu uut:naro, não só porque a despeza 
tem ex.cedldo ás provisõés do corpo legislativo, 
como mesmo porque nem todas ella.s têm 
prestado oa sen~iços que dellus se esperavii.o. 
Quêr qué sejãu . cousen,.das .nos portos. maia 

··-··importe.ntes, onde. o seu .. serviço ó ma1s re-
. clamado. . ······--··-·· .. ·-·-- ·~; 

Tem noticia de que têm bllvido cóntllctos entre 
os capl ss os por os e os p s en as . e . 
provincia, a ponto de não quer~rem os ~apitàei 
dos portos racebst o sa~to e eeuba dos p~es1den tes. 
Concorda em ua · nao ·convém de1xar ~ste 

. . 

qu9 se modifique o regulamento de modo que 
os presidentes não soffrã.o es\as relucta.nchls, 
quando se trate de um serviço indispensllvel, 
túmiuA isto na devida · conslderaoão. 

E' um . Cacto quo o material dl\ armada tem 
tido alguma dtminui~ilo, mas niio tanta .eomo . 
so figurou, talvez porque se tomasse por bau 
do. cali}Ulo que se fez as emb&rcações armadas • 
transportes que estão debaixo do . commnndo do 
quarh1l·general, som se attendtir às embarcllções 
des_armadas e em construoção. O numero destas 

pot augmentar os Yeus vas.os de vapor, nil() é 
bem que o Brazll flque estlló onado. Cumpre 
niio Hruitar•noa l\ termos Vl.lpores para correios, 

. maa que . tenhnmos vapores em força suftlohmte 
pata a guerra, 

0 Sn. 'VAtfD'RRLBY:.;..ApCtlado, 
.. o SI\. ANTio (mtnt.rtro c.ta ~lladnha) considera 
menús justa a QOIJsura q11à ae foz de se h&.ver 
ldnandado construl~ uu1 vapor grande eu\ lugar 

e · d .us ou tres pequenos. E' vt~rdade que 

aque\le. que se man~ou construir. é grafide, mas ara 
conv~menta quê ttvessemos. um vapor daquella 
lotaçao. Orê que nll actualtdade no.o se . devem 
rnnndar col!,~:Muir vapores. de ulilli força igual, 

. comLudo 11110 devemos ter · vapores · de uma 
força que não seja suffi,eiente pina a guerra. Os . - . ,. . .. 
reconhecido pelos entendedores qne 'um ~apor 

. de força de menos !!e 220 · a 240 cavallos não 
é ~ufticiente para ter n den~minaçilo de . vapor 

por.es d~ lotação sufficlente ~ mas par11 
ind1spensavel . uma somma .uao pequena. 

O SR. WA.NnERLEY:-Apoiado. Nisto á que 
e!3tá. a economia. . ·· · · 

O Sn ANTÃo (ministro da ma,.inha) crê que 
teui sido .com as vistas de elevar o nosso .ma· 
torial de embarcações de vapol' que se tem . dado 
maior desenvolvimento ao· estabelecimento do 
arsenal de · marinha, onde se preparão as ma-

. , .i:b..\.J!.as, .. ~ahieiTas, e tudo o mais .. necessario para 
estas construcções, que sando novas · ·uo pai2, 

• 1 ·o-
cadím"nto do governo que . deu couieço a um 
estabelecimento que. promette ·tantas ·vantagens. 

Talvez conviesse dizer ~\guma cóusa · a ~·espafto . . ' ' . .. . . ' . . 

Vai á conuníssão. de coustituioiio um oBlclo do 
Sr. t:n\nistro do ímperio, pedindo dh1pensa do 
Sr. desen1ba.rgador Antonio da Oosta Pinto 
para ir J)residir a pru vincia da Pernambuco. 

o Sr. o~rnelro de oa:enpo• tião .tendo 
tido bccasião de fixar a sua pot~loão na camara 
quando se tratou .da. discussão do voto de graçaa., ·.· 
aprovêHa a presente opportuntdade para d(lclara.r 
que apoia o actual gabtnete . · . 

Votâ a favor da proposta, e propõe·se a 
fazer breves observ~c;ões sobre o. n1áo estado em 

nscion11l, não se te.m procurado vedar o contra
. bando, e ni\o se tem levado a t~ft'eito outras pro· 
vldanolas que o ·mesmo decreto recommenda, · · 

Espera que o Sr. znJnislro na refnrmá que 
annunclou pretender fazer, defina perfeitamente 
as attrlbuloões dos presldenteiJ, e qunnto ao emprego . 
tla foros naval marque os deveres doa oftlolaes 
de marinha de modo que, preenubendo·se melhor 
o serviço, nilo ftquem os presidentes de prollnola 
rebaixados na flonsideraoíio de que devem .. gozar. 
ao mo primeiras autoridades. que são ul\s respeotl· 
vas provinoias. . . . . . . 

O uórte das m~&detras merece ao Ot'ador espec11\l 
oonsidelaoão. O metbodo. até agora seguldop de 
se onooinmendarem · madeiras, e s11réli1 ellas 
trarisportadas para os _lugares onde t~U) de set 
emvregadas. e onde muttas vezes ohegiio Já podres, 
lhe pàrace, além dtl dispendioso, gravemente 
inconveniente. Fóra melhor construir nos lugares 
onde se procede ao côrte das madeiras, creando,se 
um corpo e engen 
assistir a estas oonstrucpões. . 

l?ede ao Sr. minlsti'O que ué providencias etllcazes 
para evitar a oontlnua9ão da destruição . das 
nossas mattaa. · 

o Sr . .to'bJm :-Sr. presidente, não posso 
dar o mou llssanthnento á proposta do governo 
sobre a fixnotto das nqssss torças nnaes; ·em· 
9uanto nào reotlber àelle as Informações que julgo 
lndlspenaavellf reo~bor Clm relaoão aos negoolos 
das ropubUoas do Rio d" Ptata. Nós vemQa que na 
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falla do throno se tazia Reíltir o quanto os nossos 
interesses . se ncbiio cottlprornettidos . naquellas 
republicas; e em uma digressão que fiz pelo Rio 
Grande do Sul, tivé <>ct·.asiõo de ob~~lrv a1· a. rea
lidade . da declai'atão que nós fez o discurso <in 
corô&. Na occásiào em que se discutia a resposta 
A falla do thronu ; ; ulguei que, .de pois de se t~r 
feito utna declaração .destas, de que os nossos 
interesses · se acbavão alli gravemente compro· 
mettidos, entendia t~'u. :tue não devia a r~sposta 
cingir-se a lamentar etls~ desgraça, mas a offerP.cer 

· $0 gov.:.rno todos os meios ue estiveRsem á nossa 
tsposu;a para repr mtr esse sina es~ mas en en eu 

a nobre commissão que se não devia adinnh~t' t~.m 
cotripromi~sospara com o governo, porque julR•lU . 
convenie11te dar um voto de desconfiança. NM 
foi esse o meu pal'ccer, porque ent.endi que nós 
uàu denriamos, .sem commettermos uma falta 
qu_e me parece àttentatoria aos nossos deveres, . 
de1xar de prestar toda a confiança a um governo 
que appa_rece, . emquanto · factos bem positivos 
não venhao desnumtir es~a eontian<;a. Cre\o mesmo 
quo esse principio não se póde deixar de considerar · 
como attAntatorio da tndependeneia do poder 
executivo. \lU do poder moderador, que tem toda 

. a liberdade na escolha dos àeus ministros, e 
que sO depois de terem esses ministrl)s mostrado 
por factos . posithos o · seu comport'lmento ou as 

' , . ' - .. 

O Sa. JoBIM :-Niio sei quanto; uma força 
extraordinaria ; entret11nto que da noeaa parte existe 
a mais . completa . indifferença a respeito do que 11\ 
se passa, bav!lndo um 'tratado ~xpreaso, . cuja 
exectlçi'io a nossa h•'nrn reclama : como t~xplicar 
tão extraurdlnaria indifterença ? E se o governa
dor conservador (}as leis, Rosas, . entGnde que a 
anatchia .nesse . es~ado lhe é prejudicial, porque 
razão . niio deverA ella ser consideràda como .muito 
mâis nociv!l ao Brazil que estâ em ~ontacto im· 
m~di:-t.o com elle 1 · · · . · 

· Oreio Sr. reside à · u nn · 
de . admittir que commettemos urn aeto de pouaa 
nobr~za, abandonando o estadóOii!platino ns forcas 
e 8Q arbitrío de Buenoa-Ayres. Pouco mA importa
_tin, ainda assiUl1 com esta matllria~ nada diria mes· 
mt• Robre l!llll se não reconhecesse que os nossos in· 
te~·esl:ws acbâ•) se gravemente compromettidoa, como 
bPm " disso a fall11 do tbrono, .como ~;u mesmo tive . 
oc.msião de obst~rvar e ouvir na longa digressão ·· 
que ,fiz, ba (JOU(!O tempo, pela fronteira da pro.• 
vinc\a do Rio Grande do Sul, da qnal como 
deputado tenbo a honrl\ de sentar-me nesta. casa. 
. Seja-mo pois ·permittido entrar etn algum des• 
envolvimento sobre assumpto tão importante e 
ti\o sério para o Brazil. Nós sabemos que o estado 
OrieHtal, .antes destas funestas dissenções entre 
v a rios ·. ambiciosos qu~ lâ d;a}>\tH\o o poder com . 

- • . o s 
de:vemos <lar~lhe ou negar-lhe <i nos~o . apoio. partes pelo m~nos do seu terri torio, por brazHeiros . 
Entr~t1mto, como .niio sei, em relação aos negocias que lá comprarão fazendas com p&rmissão do8 
do R1o da Prata; qual. .tenh&. de ser o comporta• . governos, e quo alli se estabelecerão ã cu.sta dO· 
mento do go~erno, e. entendendo que elle deve tómar seu dinheiro, e que lá ~ivião tranqulllos. gozando 
uma parte activB cor.ú o. sua intervsnção MSs.Js do fruoto do seu . trabalho ; mas depois que 
. 1\~gooios, por :interesse e dignidade brazileira, começêrào estas ultimas doaordens, não têm 
nao posso prestar·lbe o meu v()to nesta mataria ·· · · odldo ·· got-ar · O?m a.egurarioa das suas pro rl~
sem que · slle declare se esh\ ou .não nezJta&--l~~~HJI.atlfes..-EHiéUHiitkHooleilft&ll6!H~IHft1Hr1Hterlfittto------i 
uão que eu~ me proponha a tozer opposição ao 
governo, nao tenho motivos para tanto, mas .· 
porque esses meios eu não . os posso constderlir 
como sufficientés para manter a nossa diKnidad . . . . . , 

Sr. pre_êideuta, direi em-primeiro lugar que me nem a .contribuir eólli mais do·que os naoionaes 
te~ parecido ha. muito tempo uma cousa estranha para as daspezil.s desfias ftU&rras interminaveis. · 

. e IDconceblvel o. comportamento qus 09 governos Ainda se elleà fossem suJeitos a medidas gornes,· 
d<! Bra1;ll têm tido. em relação às republlcas do . que reilu!dlQ nenão eoftrel•as, embora se pare
R\o dl\ Pr1tta (~po,ado$), quando . se tem vistas cessem úom essa que teve por fim a abolioiio 
o tratado de 21 de Ago~to de t$28. Sabemos ·completa da escraYalura, a que poderia . dlzer·se, 

· que nesse tratado se acba estipulado que ambas. ,quo . foi de propu!iito tomada para ve:r.ar os bra· 
tlB ptntes contractantee, 0 governo de Buenoe-Ayres · zilelro6 ~ leso é comtudo toleravel, porque . vem 

. . e o Brazll se obrlgilo a defender .a lndoP.endeucla com vlsoEJ de utilidade geral, mas que elles · 
e ln\egrldado d.o 011tado Oriental. Que depois de sejão obrigados a fornecer mais gado e mais 
ter Cijte Mto a sua oonatltul ilo, 0 ue me parece sente <l<ls seus esta.belec\mentoD do . que os 
não e · · lllflBtnos f\lbos d z · · 

· oona u Qàó, I) que, qua\quur que seja a prolecoão te ug' aretn·se para · a provmo a · o 10 rande 
que atub.~~ · as partes . que\rlto p1·estar ao dito do Sul, de onde são pela maior purte naturaes. · 
a~tado o.rtental ou Cisplatina, essa .· proteaçiio . Parece que 11e o governo do ~stlldo Oriental niio 
se d~ve hmUar unioam6nte a restabelecer a paz . tivAsse parte nestas perseguiçõ&s. elle as tinia 
pubhoa •. ~m ou.tro nrUgo . s~ estipula que 0 Brazil desapprOvado, .e te.ria tllesmo empregado a !orca 
Reria .obrigado a retirar u~quella êpoca as forçus necess~ria para cohibil·M: .e ,ae as .suas forcas 
que tmba na oampunha, · dentro dé dous mezos, nit.o suo sumcleates llarl\ gtmmt\r a 'lidà e pro• 
e que, emquauto esta retirada se nno realisa.ase, pr1edade dos brazllelrOI'I, !lobrt\o pelo contrario 
o governo de Bueuos·Ayres devia alli constJrvar pari\ uma nova espeoie de vexama contra ellos. · 
uma força do 1,500 homens, ou mais, 11e julg1tsse , Obrigados a abandonar os .aeu1:1 estabelecimentos 

. naceasarlo, · emquanto o govért\0 do Bruzil oon· , aom o pouoo gado que lhes resta, procurAo a 
servaase ua mesma oaml!anha do . estado Oriental frontelra do seu \)alz natal, chegilo com deepezas · 
U}l~ s6 soldado. Orn. parece·me que este. tratado enorm('s;~ pagand1\ um e . dous pa.t.acõea. por dlli a 
tao solemne, em que vêm um artigo expresso reco• oada peao, e quando pensão poder entrar no 
nhocendo o independência do estado Oriental, não t.erritorio · da sua patrla, encontrão utn oorddo de 
pôde deixàr de ser cousldorado como violado psbs . gu~&rdae que ·não os deb.iio pãf:isar iSem prhnelra· 
clrcumetanolae que ae ~presentão , ROtualmente. mente pagarem . de corpo pt'éeetlte um paLaoi'tO 
Nó~:~ saben1os 9ue 0 Sr~ goneral Rosas conserva pur c&.dB rez, SeJa de que parto fôr, novilho ou 
n~ estado Onental patll mais de dO\\& ou trea . bezerro I · 
,n1l ho1nens. · · Oomo é 'posslvel que estes desgraoàdos, que vêm 

fugltüin de mil vexames, ·ff\Zendo pelo catnlnbo 
O SR. PEDM OnAv~s · -Doze · ou trete mil ho· : tautae despàza.s. paguem tallmposto t O resultado · 

mens, istJo · SiPl. · · ' deste novo torPleuto tem sido por vezea verem-se 
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. nã neeesstdllde de abandonarem o seu . gado, atlm 

de não acabarem alU com a vidq, entrêgarem.o 
. aos propr os pea . , . . 

delle. Semelhante estado de .eousas, Sr. pl'e!!idente, 
de'Ve necessariamente trazer uma· afilieção em to(jos 
08 habitantes dó Rio Grande, ao menos n~s da cam· 
panha, e fazêl·os «izer, com.parando o q li e agora lh!!s 
silccede com o que aconteCia quando elles andavao 
com as armas na mão, que ao menos nessá tempo da 
rebell.iao os seus direitos erão .multó m~is respeita· 

· dos do que hoje que elles se achão eordia\mente.liga· . 
do;; ao lmpetio~ elles nâopodetn deixai' de fazer este 
funesto reparo, e de lamentar que os minlsterios 

. não possão vigiar com mais zelo os aéus interesses~ 
que slio tambem · os interesse · · · 
E'. certo que alguns . brazileiros ·de grande repre
sentação que appareeem no estRdO Oriental, quando 
conversão com pes~>o~ tambem nota.veis desse 
paiz, ouvem dellss as palavras as mais . doces, 
as demonstrações as maís amaveis, os mais lison· 
geíros pro~estos de cnnsideraçdo pelo imperador 

. do Brazil e pelos . ~eus subditos: tenho lembrançà 
· do que a este respeito me . retei'lo o Sr. coronel 

Ortiz, ·um dos primeiros proprletarios do Rio 
Grande do Sul, que tendo occasião de conversar 
com o Sr. coronel Lamaii, em 11ma "ie.gotn que . 
fez até · outro lt\do. do Quarahy, onde esse coronel . 

. se achava post~tdo â frtin~ de usn~ força de Ortbe, . 
lhe l)restâra asse coronel o mais lis()ngeiro aga-
salho, procurando persuadil·() que multo lamentava 
s v xames de ue os brazileiróS se ue\xavAo 

. que tinha as ma s etminantes or ens . para os 
. reprimir e castigar os seus autores, e que esta era 
a resoluoilo •Jo 14eu . governo; mas uào sei como 

· conciliar estes protestos com fnctos que eu ouvi 
· reforir na. campanhu do Rio Gcan•le, ~entre outros 
o .seguinte:. . . . ·. . · 

Os .brazHeiros · p~raegnidos · pela tnanelra que 
disse um abaixo assigilado pedindo ao · ministro 

o raz reg en 8 ern o ') ev1 o e 
.desae por elles ao governo imperial para qUe .lhes 

. valesse. que Q8 nilo deixasse entregues à mais 
·desgraoada .sorte pre•tando·lhe uma protecção · 
. a , . l\ . . . . . • 

do Br-zll fot tr partir a nds ·a aiQJtNUsignJ;ados áa 
milos do gcmernl Otlbe, u eesf's brazlleiros serem 
vlcUmaB de no VIl\:\ p~rsegu\çõAt t u«o t1~!i se por . 
culpa do. represàntant·e do Brnf.!l, ou olo .. o que 
sei · i+ que forão todos os slgnat.ario!4 dease 'reque· 
rlmeoto vtctimos de novas pHreAguições. 

Ora, He nós considerarmos n queatAo for outro. 
lad••, vemo~> que o rilctador Roeu tem ntençõlls 
ai~istrae de violar o . tratado de que fiz menol\0, 
!JRO só por e""ae facto~ que o Sr. lt'eruandas Obavee 
Jl\ referJo .a'~'.u• como tombem pela" clróumstanelaa 
qu..e denot.ão bét.n qu.e as for 
eatado Orientâl obedecem ao Sr. rastaurâdor daa 
lei~, Rosàs; e. de mais P"r um . faeto q\\e ainda · 
hi>Jil vem pubhcado no _ Jc>t<ttal do Oommet'cio: e é 
ahe, t t"n<lo () g~l Odbe aoeit~do p · · - · 
. e,_ pn~ ent1·e na potenchu~ que se aahão om g~erra 
com o ea.tado Oriental e Buenos Ayres, vterão 
ordens p('lsitivas do dictador Ri>SilS para quo essa 
paz 8~ não fizesse •.. Por aqui se vê que elle exerce 

. uma tntervençãu activa. nos negoclns .do est!ldO 
Oriental. Nós . sabemos que o gl)oeral Urquizn, 
~e Entre·Rk,s, vio:se obrigado, a · instan,\.itls dQ 

· . .l\OSas, n. declarar a guerra aos madariagas, àe 
9orrlentea. Esia guerra deu em resultado a batalha 
"e Vunceat, em que os madariagllR forão complo· 
~lllnenttt dftrrotadoa, e Urqui:i:a puut~trou ootn a auR 
•OI'\'Il orn 01Jrrlentne ; t\. Q oonaequencia foi ainda 
m&&la ÜllliftiDl oortadaa aa nossas aommuulcaoõas 
oomrnflrclaaa de It&qul e de s. Borla pat·r, ltapu~ 
no Jlarngtu~y; Ua aorte qua nós hoje nos vou1oa 
quatsl Rem oonut~unlat.Q4o · alAUUU\ c\lm o nosso 
a~lgo, natural o •uulto ltial alUa do, o · Paragúay. 
. 411lte . fau~o dono~a, lttlJIUPdo mtl par11oe, un1a 

lotaBno&o bem. hllllllte•L• de t111er t.J<lo uaal po••lvel 
ao . raall. E•t• 1u1potta Rloda 01111 '" corrobora 

no meu espiriÍo, quando me recordo da sati~filçtto 
que o .governo do restaur.ador das leis, Rosna, 

r 
reconhacido a independencia do Paragnay'. Não sei · 

. como o governo do dictadot', restaurador das leis, 
pôde-se considerar. com o direito de tomar satisfação . 

. ao Brazil por este reconhecimento, já feito ba 
mttitos annos, no tempo do Sr. D. Peáro I que 
lã tGve · um ministro, sem que houvesse jAmajs . 
.a mcn.or reclamação do governo de Buenos-Ayres, 
e á v1sta c;lo tratado, de que .tenho tint exemplar, · 
de 4 de Janeiro de 1831~ celebrado entre o governo 
de Buénós·Ayres, o de Santa Fé' e o .goveruo de 
Entre · Ríos; Nesse tratado se reconhece a inde-

. 'a política de todos esses e~-----
como de todos os outros estados~americanos, e faz.se 
uma liga offeosiva e defensiva, fic~ndo cada um 
dos tres. obrigado a chamar, por · meios persut\'-
sivos;os seus vizinhoo á mesma liga. Como é pois 
que o governo de Buenos Ayr9s hoje se julga com 
direitos, que então não tinba, se elle não tem 

· outra3 vis~s ambiciosas sobre o estado do Para
guay, nosso digno e sincot.o alliado '1 Jà se vê que 
. tendo o proprio govsrrl<> de Buenos-Ayres reconlle~ 
oido a independeneiB. do Paraguay, assim como . 
recooh<Hie~ a de Entre·Rios e de outros estados,. 
sem aquelle motivo, não se pMe julgar com direito . 
a tomar-nos satisfaÇõés . ·pelo reconhecimento da 

. independennia do Paràguay, con\ta 1\ . qual elle 
parece querer tentar · contra .os nossos proprios 
1nteresses.. A' vista de taes factos, á vista àa 
· a . e segurança que m con 1 n e 
brazJloJros residentes no astado Oriental, que estão 
pela maior· parte . dispersO!!; e privados do que é .. 
seu. eu t~nteodo que o gonroo do Brazll niiCJ póde, 

· sem quebra da sua dignidade, · sem cotnpromettl~ 
manto doe . interesses· naoton~es, · delxar de tomar 
uma parte mui tu actlva nos .· nego~ios do Rio da 

. Prala. Nilo ·sarei de parecer que vamos já declarar 

igual, ao mehóa llllpll~ d.e gara11tit esses inLerésaeà~ 
ror tanto j r.OiliO .entaudo que é do li OSSO dever 
fazer com que lnternnhamos neatus negllllios, ndo 
possa 'Votar pela proposta do governo, sem prl· · 
•nelr,,meote eaber 11e · elle est.â nestas mesmas 

· vi:~t.ae, porque, s& · elle não qulzer pree~at·Sft a 
est~s meus aeaejoa, que silo; segundo crew, una
nlmes na provlnola •lo Rio Grande d1> t:;ul, ao . 
meno11 na oarnpanba; ou, .cumo deputlldo por essa 
provtnci~&, não poaa<l dar<> meu voto A proposto. 
tál qual se acha, porquu jtllgo esses meios tn· 

Sobre a . tilarinha; vejo• me na · necessidade e 
fazAr uma ot:xpoalol\t• da deRgrliQa em Q\1& vl uma 
pequenll . esquadr!l na Uruguayaua, 1\ tnttrgcm do 
· · · · · .. , m unha-se de tres 

saveiros ou cJanhonelras i estas, refer1rlio· 01e. ertltn 
sido compradas por. um offi.oial . do terra, . JA ep1 
estRdó de não poderem sarv1r por podres; estavao 
muit•• mal tripolildas por peães do campo; e at~ 
um desertor estranF{Mro ~ não . tinha at·mumento, 
nem muniÇõus dé guerra, · e .o seu oommandante · 
referlo·nie, com lagriml\s 11()8 ol~os, . que havla 
mais de seJ6 mezes que nem recebta r1:1sposta dos . 
seus pedidos, e que parecia terem·o coHoeado 
alli de proP,o11ito para o . perdere,m t E que não 
tluhão mumçiio alguma à sua dtsposlçào, nem 
malos de 11agar A trlpoltlQiio I Quando obsorvei o . 
et~tado deploravel destn chamt\cla esquadra, euo!'· 
lllada na~ praias do Urugu11y, foi em pcca111lao 
t!tn que · Urq11lzá perseguia . os_ madarSagas, e os 

· habitantes de Oorrtentes vinhao etn grande nu · 
· mero refugiar· se debaixo da prot~oçiio. dol.mperio; 
havia na Uruguayan11 para mahn\e sete mU etni· 
grados eiltrangelros, e. talvez que se nilo fosse. a 
enchente e a ex.troordloarla oorrente~a d~;~ 119 
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nessa ·occnsÜio, se não fosso essa circumstancia, 
digo provavelmente Urquiza julgaria a proposito 
atf•c~r esses emigrados: e com que meios os ha· 
viam os nós de defender, assim como os brazileiros 
que alli se a chão estabelecidos com muitas riquezas, 
e com grRnde commercio? Este estado deploravel 
de abandono dos nossos interesses me faz acreditar 
que ha da parte das nos.sas administrações uma 
relaxação e um desmazelo que não posso deixar 
de censurar e lamentar. A respeito do exercito, 
tam bem vi .. co usas bem deploraveis : ainda que 
não tenhâo cabida na present~ diqcussão, já -1ue 
fallei d~ Uruguayana, vou .referir alguns. fac~os 
que ah1· soube, e que mmto me contnstárao. 
Existia em Uruguayan.,, villa populosissima hoje, 
um batalhão, que lá permaneceu, na distancia 
de maia de cento e trinta leguas da capital da 
provi ncia, um anno e tanto, sem receber um 
vintem de soldo r Eu não sei a quem attribua 
semelhante culpa, quo não póde deixar de ser 
consiuerada como gravíssima pelas consequencias 
que logo referirei; mas ou fosse por culpa do 
presid~nte da província, ou do pagador das tropas 
ou do commandatlte das armas, o certo é que 
esse batalhão esteve mais de um anno sem receber 
um vintem de soldo. O que faríão os pobres 
soldados reduzidos ~ssim á maior miseria, sem 
terem qu" comer ? Começarão a desertar para 
Corrientes, provavelmente para S!l alistarem de
baixo das bandeiras dos madariagas, como se me 
disse, para tomarem parte na batalha de Vences 
e scírem completamente derrotados. Os que res
tárão na Uruguayana erão obrigados para sub
sistirem a an.darem saltando quintaes,. roubando 
a comida dos habitantes, e outros pedindo esmola 
de porta em porta .. . Isto é até onde póde chegar 
a miseria e a vergonha do imperio do Brazill 

O resto deste batalhão foi mandado retirar-se 
antes que desapparecesse todo, ficando apen;\S 
uns 40 homens commandados por pessoa que, me 
disserão, era o prototypo da indulencia, da 
preguiça e da crapula, que vivia sempre em casa 
sem se importar com os soldados, que exístião 
na maior relaxação possível ; isto ouvi referir por 
pessoas as mais notaveis de Uruguayana. O outro 
facto, permitta-me a camara que eu refira, porque 
me parece ser tambem muit0 triste para a n ossa 
dignidade; e é que, tendo o governo imperial 
detertninado que os emigrados, quae~quer que 
clles fossem, em sendo homens de armas, que se 
apresentassem na fronteira do Rio Grande do 
Sul, fossem obrigados a retirar-se para o interior , 
achava-se na Uruguayana uma quantidade deUes 
não pequena, e o coinmandante do batalhão de 
que »Cabei de fallar, não tendo talvez animo de 
prender essa gente toda, ou vendo, que se podia 
comprometter, convidou a todos esses homens 
·mais notaveis para um al1110CD em sua casa, e 
quando elle~ se achaviio ahi forão sorprendidos, 
agBl'rados e conduzidos para Alegrete; ·pedirão 
que os· deixassem ao menos despedir-se das suas 
fauülias, que se lhes désse dous ou tres dias 
para se arranjarem, allegando a desgraça em que · 
deixavão suas fKrnilias: a nada disto ~e nttendeu, 
esses homens assim agarrados e conduzidog para 
Alegrete, no caminho .fizerão uma sublevação, e 
os soldados virão-se na necessidade de largai-os 
e fugirem. 

Sr . .. presidente, não posso insistir, nem fallar 
sobre outras mqitas cousas por não me animar 
a reter a camara por mais tempo, á vista do 
adiantamento da hora, o que obrigou·me a corta r 
muitas cousas que pretendill dizer, e não deixou 
tambem de contribuir para perturbar·me ..• 

A discussão fica adiada pela hora. • · 
A ordem do dia é 1\ mesma. L evanta-se a sessão 

às 2 horas e um quarto. 

Sessão em t8 de Junho 

PRESIDENCIA DO SR. CHICHORRO DA GAMA. 

SuMMARIO .-Expediente. - Licença pam o Sr. 
Oostu, Pinto. Discursos dos Srs. Carvalho ltlo
reira, D&a5 de Carvalho, Urbano e -Jobim.
Fixaçllo das forças de mar. Discurso do Sr. 
Ohrístiano Ottoni. 

A's 10 horas e JO minutos da manhã lilbre-se a 
sessão, lê-se e approva·se . a acta da antece
dente. 

EXPEDIENl'E 

Um officio do Sr. secretario do senado, trans
mittindo a proposiçã·o do mesmo senado appro
vanrlo a pensão concedida a D. Mario. Secunda 
Fernandes, em plena remuneração dos serviços 
prestados por seu fallecido pai o conselheiro José 
Pedro Fernandes.-A imprimir. 

. Remette,se á commissão de instrucção publica 
t1ma proposta de Manoel José Pereira da Silva 
para o estabelecimento de uma escola de tachy-
graphia. . 

A' segunda commissão do orçamento, o reque
rimento de Irinêo Evangelista de Souza, pedindo 
uma medida que autorise o governo para mandar 
pagar ao supplicante os tubos de ferro que puder 
aprômptar em sua fabrica, conforme· o seu con
t racto. 

A' commiasão de constituição e poderes, o 
diploma do Sr. Felizardo Toscano de Brito. 
deputado eleito pela provincia da Parahyba. · 

Não ha mais e:x:pediente. -
Lê· se e t~nLra em dbcussão o seguinte parecer ! 
<< Foi presente á commissão de constituição o 

officio do governo datado de hoje, no qual par
ticipando a esta augusta camara que S. M. o 
Imperador tem julgado indispensavel a bem do 
estado encarregar as· presidencia da provincia de 
Perrrambuco o Sr. aeputado Antonio da Costa 
Pinto, ~e solicita na fórma da constituição o 
consentimento da camara, e é a commissiio de 
parecer que seja dado o consentimento pedido. 

<< Sala das com missões, 15 de Junho de 1848.
T. B. Ottoni.- Pessoa de J'tlello.- R!ldrigues :i os 
Santos. >> · 

O Sr. Carval.ho Moreira r .. quer. o adia
mento da díscussi'jo deste parecer tlf.é se achar 
presente algum membro do gabinete. . 

Entrando oa sala os Srs. ministr,,s do ímpario, 
da marinha, e de estrangeiros, o ~r. Carvalho 
More1ra d~s1ste de seu requerimento. 

O Sn. PRESIDE"''l'E : - Está em discussão o 
parecer. 

O Sr. Oa.r:V?-l.ho Moreira entende que, 
segundo a d1spns1çao do art. 34 da constituição, são 
neue~sarias du;os condições para que pos;a ter 
lug •r a sahida de tun membro de qualquer das 
duas camaras para uma commissão do governo 
durante a sessão ; a primeira· condíção é que se 
dê um caso imprevisto de que dependn a segu· 
rança publi.ca, . ou o bem do estado; e a segunda 
é - que seJa ln(itspensavel a nomeação de um 
membro da camara. O aviso do minlsterio do 
~m~eriu sórnente diz que S. M. o Imperador julgou 
HHtlspensavel ao bem do estado e~ta nom eação; 
mas, segundo a constituiçã.o, é necessariq que se dê 
nm .caso imprevi~to de que d~pe11da a segurança 
pubh!JB, _gu o bem do estado. O parecer da com 
m1s~ao nao attendeu a todas as condições do art. 
34, coosidarou sórnente o bem do estado em geral. 
Tendo a camara o direito de examinar as circnm
staucias pelas quaea o governo julga indiapensavel 
o emprego de um meml.>ro da mesma camara em 
uma cowmjssão qualquer, não se póde votar pela 
dispensa do Sr. Costa Pínto sem que o governQ 
faça essa d aclaração. · 
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O SR. FiJ:~NA.NDXS CH.tvEs:~E ténto mais quimto 
diz c:tue os mngistrados não devem ser homens 
po 1 tcn • 

O Sa. OAR'IAL:ao .Mnli.EIRA. niio censura a com~. 
missiia di) constituiçãó e . poderei!, porque suppõe. 
qne deu o seu parecer sobre informações que 
directamente tecebeü do niinisterio, e que .ó apre-
sentou como umll medida de confiança. · 

Acrellita que não s~ dá: o caso imprevisto de 
que fal.la a constituição : por. que o gabinete de 81 
de Maio depois que entrou. para o poder teve 
occasião de sntisfazer aquellas necessidades mais 
urgentes da administração e~. relu.çãll uo bem do 
etitado a r.espeito d~ provinc1a de Pernambuco ; . 

e en ao a c nao se em 1 o no lctas 
daquolla provincia. Além disto,. a nobre depu
tação por Pornatubucu, tfio zelosa pelos interesses · 
às sua província, não disse · na casa uma palavra 
seque1· em rélaçào a esse esta!io . melindroso em 
que se àcha ·.a 111eRma · provincia depois . quo 
entrou .... o gabinete de Sl ~de Ma! o, o quu prn~a 
qúe o ao ~e dà um caso amprev1Eíto, · extraonlt-
nario. · .. · · 

Não se oppõ·l ao Cl•rollario do parecer, e ainda 
que pudesse insistir. na segunda condição do art. 
84, dn in.Jispensabilidada ao indivíduo, comtudo 
não quer carregar com. a. responsabilidade da sua 
mio nomenção ~. acha que ella é excelltmte, é a 
~elhor pé>t;9ivel. 

óarvalllo (ministro do 
e · o 

accordo tJOUJ a opiDião de que à camara dos 
deputados compete ó direito de &xaminar se as 
citcumstancitls l)t!le.s quaes o go.-erho julga in~ 
dispànsavel o etnprego de utn d~s membros da 
.meima camara são taes quo devao . levar a. ca · 
mara a conceder ii dispensa; e estâ . convenci41J 
dn que a. cama~a t~m todo o direito de exigit do 

P'\ra que p<~ssa 
]UlZO· · 

Enténdo que 

igouoin que precedentemente se tern dudo. () 
ak't. 34 da coil.stituioão diz, que se por algum 
caso. imprevisto de que dependa a segurança pu
.bllcll ou o bem do estado .fõr indispensavel que 
algurn senadot uu deputlldo sala fiara uma com
DiiSsilo, a rospoctlvs camtu·a o poderádet~rmina.r, 
Ntio tern sido ooosl~ntaménte a int111igeucia do 
Corpo legislativo, QU\l :~empre que se pedir per· 
missãú para empregar qualquer membro de uma 
ou llUtra Clltnl\ra . deva verificnr·se algun1 caso 
lmprevist•). (Apoia.dos.) Em diversas ocoasiões 
tem-se cuuceJidn 1 s · e 
e talvez . mesmo do senado. para irem exercer 
commit~sões em provincias sem quo todavia tenhão 
npparecido Ca!;OS imprev\stos, circumstancias ex· 
traorcJinarias. Esta orsuadldo. de ne a Bll uran a 
pu tca, ou o em . o es a o llvem ser oonaide· 
rndoã qUando se trata de conceder uma tal 
dispensa, e por isto, pondo da parte aqualla 
circumsttlncitl de caso ilnpreviato, . conshlornrá 
8Õ111ente 1\B duas fi\ZÕes de-segutanQa publica (lU 
ben1 do estado. . · · 

O governo m\o enterldeu de oarto que a sugu· 
raraoa (!Ubllca exiKla laumedlatametittl a diapeii!;Q 
do nutlru deputado qi.Hl tol tiOWtllldo JlRra astn 
c<unrnl~:~Bi\n, lll&il eutoudeu qué o bem do estado 
exiMI~ que ellt1 nell;• toaso amprogudo. · 

O et~~l\do ll8 · provtucla de Pernllmbuoo, oou1· 
quanto ndu dn11 humtir serios recillos, todavia 
~ um e!!tlido d13Uoado. O govcrt\o n1\o dasejuuJo 
~pprimlr uum perseguir ll u~nlüUJ\ i'&rtido, . u~stl· 
JOIIdo dar a todo.a us garantiüf\ que pela ouustl· 
t.uiçào lhes oomptlte, estll nu. rigorosa obrlgução 
de iinVIur para aquella provlnola um homeut 4ue 
reuna todas aquelltUi condiçõe~ Qlte sl\o lndlapen
savela llilo só para bt~m governar . a provlucla, 

'fOMO 1. 

mas tambem para inspirar conllanoa aos dift'ererÜes 
artidos ue nella ·existem. O · oval'no ã i · 

· azar. unta asco ha. mais ajustada do qué fez 
{apoiados): está persuadido de que o. Sr. Oosta .. 
l?into sustentando á política. 'do governo, teré. 
uma conduda em Pernambuco que não inspire 
receios a nenhum •los parthloa, e por lstõ .éntende 
que o bem .do estado exige que 4 caai.arà dê licanoa 
ao Sr. deputdo que foi nomeado. · 

O governo não tem receios de uma des.ordem, 
não suppÕá a provi~cia de Pernambuco em con· 
flagraçàrJ: . o governo entende de Seu rigorol'jo 
dever mandar. ~!!1 homom pl\ra alli que repre
sente ~~us. opmloas, l}ue ao musmó tempo sirva 

~. . e 
alie procederá com justiça, tolerancia e impar-
cialidal)e. · . . · 
. Respondendo a um aparte do Sr. Fernandes · 
Cllaves, declara que o governo não tem a in
ténção . de arredar oH magistrados do exercicio . 
daquel1es cargos para que elles forem julgados 
babeis.; não tem intenção de deixar da empregar, 

· mesmo em commissi)ed de sua nomeação. algttm 
membto da. magistratura que eUe eutender con- . 
veniente empregar. O governa não quer arredar 
os milglstrados d&sta Cà!ia ; ·a sua intenção é 
pôr os magistrl\dos ao abrigo do.s sccusaçõea 
qu\3 se tôm feito, da intervir dlrectamente ni!.s 
eleições. . . 

UMA Voz:- E a respeito dos desen1bàrgadot'ol:l. 
. eo HM 

entende quu o .. artigo a respeito dtl desembar· 
gadoros. COIUI) l:lllSSQU, é Ulll POUCO exeeél!i'VO 
tapoiaáo'sl : deve .lilnitar-sa ü exchtsào à província 
onde estiver a relação, e não a todo disttícto. 

o .Sr. Urb'-' no mio pcidia guardar o silencio 
.nesta dl!:!cussão, não só como wembro da com
mis-são conJ<J M qualidada · da de utado ela 
pl"1JV1Mta . e érnam uco. oncor ao u com o 
.Sr. Carvalho Moreira que as palavrâs-bern do 
esttldo- tênt rtlferencia tambem a caRo . lwpra· 
vislo; pinece-lhe qu~;""'"oaao huprevisto-não uer 

er ue e so e nao po a sor prtiv e o 
polo espírito hlimano, m~&s sioo qualquer acon· 
tecimento que ostajl\ Córa das regras ordinada11, 
que ndo seja Lttll facto que . costume a appa· 
recer. · · . · . 

Aoha qúe razão tinha. o St'. Carvalho Morelra 
ptua p~dir ao govarno expuzease os fundamentos 
que tinha parK prlV'ar a oarndra do auxillo QUtJ · 
lht' podaria 11rastar um dos . membros ··da casa; 
mas nota (lua a cumara. ~etn sempr~:~ antendldo 
quo u apreoiaçi\u da necessidade., da ut·gt~nola · 
ou da lnlli~pous11bilidalle deve~s.e deixar· ao 111:'·· 

• • ' t .. 

gando e.o goverüo um · meio que alie julgue in· 
dispensnvel para betn desempenhar a sua ruh!&ão : 
e é assim q11e ent~üdle. que a ca.tnara dos depu· 
tados não deve . lltlgnr hcenQ8 . (apoiados), aii1da 
mesmo rocahindo n nomoaQão .ent um adversat'iQ 
polilico. . · . . _ . 

Dts!la·se . que a commJssuo podtma ter-se en
tendido cum o govarM, poderia ter sido cont\• 
denoialmeute informada dos motivos e fundamentos 
que levârão o govet•no a pratlo.llr esse auto. O 
orador pela sua parte deolara · qua oito te\'e 
i11telligencla alguma com o governo â. respeito ,da 
licença que su palie: não sabe mesmo que iutzo 
fórma u governo a respeito do estado da provlnoia 
de Pernambuco em vista das participaoõae oftlci~es: 
11ào tam oonheoiiDetltO desaus pàrtícip.,oões offi
oia.Hs, n1llti p.-e!iUme conheuur perft~itumente o 
e~:~tallo utlt:Sa pl'u\'iuoia pol' informaÇÕes ue pE>&~oas 
fidedignâs. do amigos, ell1 cuja perspiGacill. Q 
ftdelldl\de Mretllta. . . . 

so 
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Entendeu 

Não póda bem flxar am StiU espírito quaes as 
· vist~s. quaes as intt~uções do governo, qual o seu 
juiz<.l a respeito do modo.por que deve. ser admi
nistrada .a pruvínci" ue Pt~rllambuco na actualí
dnde. O nobre miotstro do lmpetlo dissé que . · 
o gov()rno queria. um praai.denle que alistontas~e 
a sua politir.a, mas que não persa~uisse ao partido 
opposto, que fosse impareial e JUJ~to pnta com 
todos. O programma assim apresentado é lison· · 
ge\ro. O orndllr não tem Teceio de ·. qualquer 
presidente qutl hoje vá pata a província de Per
nambuco, porque o lll&smo Sr. Pires da Motta; 
que se não foi, parecia ter sido mandado· com 
vistas absolutamente holltis, bojtJ peusa como .o 

. or,ad?r a respeito da verpadeira maioria da pro
vmcJo.. Todavia> deve d1ze1·· ao -governo que .no, 
es a o em qu · · · . 

. buc"• cuUlpre·lhe weditar sobre qual é o melbór 
systema. l\ seguir, cumpre ponst\l' maduramente e 
ver se sert\ convAuieute uma neutralidade abso• 
luta. Os partidos naquella proviucia alilda se 
votão odio e execração; uma neutt·alidade pllrfeita, 
acredita o orador que à syuoilhnv de fmqueza, 
de irilpotenciu mesmo. da parte d•> presidente. 
O Sr. Pires da Motta é hoje guerreado por 1\Jnbos 
os partidos, e se pt·acisar da u.rn npoio decisivo 
em qualquer emRrgeucia. 111io n acllu em nenhum 
dol3. pt\. rUdus p1>lit\cws. O go'f~mo dl)ve estar uu\ . 
pouco preparado para o futuro na provhloia de 
Peruaml>uco. Alh · ht~ uma luta que niio existe 
llM nenhuma d111! outras provinoia.s Jo imperio ; · 
essa luta que. hujo ex~11te sõ ua hnprensa pôde 
o r 1 ar utro oam o · e sa o 

governo se achar radutldó aos seus proprios re• 
euraos, ae o governo 11ão tiver chamado a si de
dicações e a•ft'eicões muito prünuneiadas, ba de se 
achar, ou mui~o emlle.raçado, ou muito en(raqtle· 
oldo, se acaso tiver da entrar nessa lutu. . 

() ~:>u.doT nD.o pMç, neg"t o s~u voto ao plld\do 
d.; gov~rno, niio só porque. segnndo !lBtlS prill· 
oi pios, deve·.se · sempre conceder estas lieeucas, 
como tambam porquo espera que o nobre presi· 
dente uQtneado correspouderà porfeitamenté ao 
qlia o . paiz L em dirr,Ho de esperar de sou nome 
e do saus preoadentos (apoiados) i e ·nesta tlrme 

o Sr. Job.bn quando · vlo qui) o ~abln1Ht1 
passado tinha domittldu todus os prealdentea do 
provlnoia, úllegando pat·a isto um rluolplo, llouu 

- ' 'J 
tendeu .Qno neste gabinete havia uma tendenoill 
·multo !lral:ld~. para sstlsfazer a uma. das P,rhtJoit'U!l 
n.ecasslàades publicas, que é tornnr ell'eotivl\ a 
respousabili'lt'ade de certos f11ucoionarlos pubUcos. 
Nào pódé acreditar que altos ru.uoclo~arlos, uomo . 
pr~sidentes, oo.mmandantes de arma~J ' a outro!', 
de quem doap~nd~ a. 'õ~?>guts.Ma públ\~a. possau 
ter effetJtlva rlls~on~abtudade qu'audo sabem do 
seto desta . ea.-;ú~, porque a oanltna tan'l umJull'lo 
privativo, 'que julgll lncompatlvel oçnn a etfeot.i-

. vldade ~~ responsabllidade. · · · 

Ouvio com algum p~zar dizer-se . que, quando 
esse . mínister~o . estabeleceu este • principio, t~nha · 

q~á qualquer seja f!aerifica•tó ~. ella, .niio ha c1i· 
pr1cho. . . (Reclamações e grand6 sussurro.) · 

·O Sa.. PEa'Euu .. n~ Su.vA..~-Dtiixem o nobre de· · 
· putado explicar-se. · 

O S:a.. J•JBUJ: -Eu digo e sustento que niio · 
pôde haver 110 paiz capricho algum que possa 
resistir ã vontade' do miniaterio . quando elts é 
fu~dada na utilidade pu.bliea. {ApoiadQs.) Digo -
sacrificar-por descer ela posição àm que se aebiio. 
(Apoiados.) . · . · 

O orador entende ue se ha rande inconveniente 
eti;l qtte os altos unaciouar os. s~tlão as a casa, . 
ainda maior será . ells . quando sahirem do senado) 
aonde a responsabilidade é menos. pussivel que 
Sf,l torna · etfecti v a. Nã~. pôde admittir qne umã 
eamara como o lienado, composta de Ulll numero 
tão limitado. de membros que esta~ un\do.s. pot 
laços de am•zade e d11 fraternidade, Julgue delictos 

· que commett~. a~gum . aen~dor ~esmo contrà a 
s.es~ranl)a, pubhca .. Para e,v1tar êate grave iilõoh· 
ven1ente, plga que se deve bzer com que ·nem 
da c~mara dos deputados nem do senado saia 
pessoa alguma. p11ra exercer empregos ·de grande 
resptrtlsàbilldude, e muito menos empregos dos 
quu~s. possa depender a segurança publloa, oomo. 
pre~udentes, commandantes de armas, etc. Tem . 
m!'IB outra razão · a~a assim se ex rhnir, e é 

. corpoR legislativos ave sempre . dominar um 
partido polltico, estes membros do corpo legislativo 
que . têm de aer nnrneados para preeldenLes devem 
necessariamt~nte · levar a essas. presidenoias o 

· espirlto de partido com . que satiem do corpo 
legislativo. O nrador antende que é um mal 
muito grande que a homens domlnadoa pelo 
t~spirito de;~ partido se · encarregue o governo de 
uma pto'finch~ ; .o · un\~o partido que. o Rovarnador . 
do utna. provwcta devu ter é o partfd,J da constl
tuiQão, é u l>Qrtidr., .dt\ lei •. (Apo,ados.} Julga pois 
que saril\ melhor que o gabinete· seguisse . o 
priuolpio que qulz tlBtabelecer o mlbl(ltei:lo passado, 
de nâu nom•Jal' pura presidentes de p~ vinola a 
me~br•JB do corpo legls\atlvo: e demau~ uao vê. 
mot1Vot~ ar~ q11e o Sr. deplltada da que file. trata 
SeJa spe11sa o e comp9réóilr na oamara~ 

ó Sr. X>la-r. de Ot;t.rvaUlo (ministro do 
imperio) teU\ da responder a uma ·. parte · do 
discurso do Sr. Qrbano q,uanto à exeoUQitO do 
programrna que o miuisttmo declarou qtte devia 
t\~r observado pato seu dalE;Jgado DQ ptovinehl . de 
Perllllmbuco. A respeito d(\ IJitequ.ção desse pro
grailHna, daVIl·Se tJ!il)erar pelos factos . . O gove(DO 
Q que \lÓde enun.ciar aào os pd11eipios ; mas o 
deBA!IVOIVimento, a, m~neira porqUt:l . deve ser 
appheado at)s f"ntr>s ln~1vldualmen\a, lijto não é 
posslvol que o lllinlatorio vonha dizêl~o á. oamat!lo, 

- . 
Rt:~:~pondando ao Sr . .Ynbh11, dlt que o go~;;rr.o 

tém entendido quo ó digno de approvaoilo o 
principio esto.beleoíd1-. pelo m\1\leter1o p11aaado 
de uão nomear sampre e iudlt;tinctarnente 11 mem • 
btús dt> oorpo legislativo p11r~ pt6sld&nies da 
p1'0ViiHl1a ; e t~o firme estl\ neste proposito que 
UtL\) SÓ sustentou tUdt) quu11t0 tlnh'\ aldo [altO 
P('lo rnluiiJtarlo an~erlor, o.OIM. ainda depois disto 
tem tratallo de pt'r)VIlr artualln!l p~ovlnoiae uas 
quaea ainda eatüvt\o empregado!! tnembros do 
corpo leglslaUvo. Na aotuBllâade apenas extste. · 
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um membro . empregado em uma .eommlssã.o, e a 
este me~mo o governo trata da dar substituto. Este 
principio que o çoverno acha convé!liante quando sa . 
· a na enerahdade não óde deixar de ter al uma 
excepção~ e a oxcepção es e pri~cipto ao a mut o 
bem cab1da 110 .caso em questao~ · . 
. Não acha razão no Sr. Jobim E)túquanto eot.endé 
tte, por serem membros de uma . ou de outra 

camara, es ao os a os uncc10nar os s. s 
responsabilid·nde: seria fazer . um conceito menus 
vnntajoso de cada uma das camaras, pensar que 
apresentai1do-se um individuo culpado, criminoso, 
so pato f~cto de ser membro da qualquer das 
camaras, se paasasse uma esponja pelos seus 
crimes, e não fosse responstiblHsadó. · Entre nõs 
a responsabilidade niio tem. sido effectiva . mas 
isto não provem de pertencer9m os funccionatios 
ao corpo legislativo, procede sim de um facto, e 
é que, emquanto o individuo está collocado em 
uma posição emlnenbi;·ha·,-n~ui~as qMix_as contra 

• ninguem trata de vetiftcar a sus responsahill-
dade. . · · · 

Observou tambem à.o Sr. Jobim que no Brazil 
toda o homem qut~ t.ein alguma im portancla. secíal 
tem um partido, tem suas couvicçõet~, . deseja 
sustental·as e!U q~alquer posição que esteja; mas 

· qt1ai1do uu1 . ctdadao é cbamad(l li exarem: o go· 
verno do estado, ou qu11lquer administração de 
provincla, embora tenlia um partido politico, não 
entende o orador que esse homem vá ser instru· 
monto do seu partido (apoiados): p6de ter um 
partido, póde maoohar no anutldo do se11 partido, 
eem faltnr ao cumprimimto das leis.e a observancla. 

· de todos os prinoipios cunst.i\t\Cionaes. O governo 
tem uma politloa qua desej~ sustentar em tollo . 
o imperio mas a ar de sua politloa quer ue 
tie respe1 em os re os e (J os os par .1 o~ 

(apoia:dos): e explicado desta maneir.a o pensa• 
mento do govet•ó'O, exeo.utl,ldO elle como quer 
pelos seu& delegados, nenhum incortveniante vem 
ll sociedade. . · 

Mut'l'OS SBN&ons:ss ...... Votos. votos. 
MuiTos SBNaous cedem da palavrtL para se 

votar. · . . . 
Dando-se por discutido o pareot~r, é appro· 

vado. · . . · 
E' lido e approvado sem debata o parecer da com· 

mlssilo de . contttltuloi\0 e poderes que laga.llsa o 
diploma do Sr. To~oano dé Brlto. 

0 Sa. PBBSIDIDNTB declAra deputado v o .• 

o qual (!. introduzido, presta jutamento e toma 
assento. · . · · 

O Sr, Pereira. elo &Uva (pela órdilm):-
Logo no principio da sesiião eu pedi a . palavra 
para uma rettiflcação áCllroa de uma disoussiio 
que houve el\tre . mim ~ o . .sr. conàgo Júsé . 
Antonio Marinho ; Y. Ex. não mtl deu a pa· 
lavra. . · · . 

. O SR. PaESII>:&NT:&~ - Jâ passou ·a hora. Eu 
nno dei ·a pala~ra ao ·nobre deputado, porque 
tl11hamos M oolo urgente de que se devia trntnr•; 

, _ , I -• 

a. BRBIRA DA. tLV!:- spetare po s que 
venha o dia de amauh.ã ; ·e paou aoR Sre. taohy-~ 
graphos qne tornem notã do que en pretendia 
responder. · · 

O Sn. Pà~álDENTB:.:._Amaubã terá R palavra se 
ni\o houver negootb Urgente. (Ri$adas.) . · ·· 

d 
Oo ntlnúa a dlsoussilo 9obre a fb:aoilo de foroas 

e mar, · 

o &r. o. ottont desejava IOfrlllr o exemplo 

dado pato Sr. Euzebio~ que pareceu apr&~entar.~se 
. na casa eomR chefe de extrema e~quer(fa ; desejava 
antes de entrar na mat~;~ria da ordem do dia otfe· 
reeer al umas considera õe~ .sobrá uestões oli-
tieas que . no. pr~Jsente tnomento eiigem soluçao ; 
mas _confessa. que se éonsidera em . verdãdt!ita 

· êoacção . moral . ao entrar ·neste · debate, porque 
teme que se lhe repita o que já se lhe disse em 
uma as sessoe~ plssa as, que naa 
direito. · · · . 

O Sr. Euzt~bio fallaodo do programma do 
ministerío a dandu os motivos por que du'\Jida 
da sinceridade com que elle apresenta eil~e pro~ 
grumma, dissl!:-desconftamos .na sinceridade do 
ministerio apresentan.io este prosramma, porque 
o ministerio . 1\cha · apoio na rnáioria que não 
apoiou o ministel'io pass•1do, .em cujo programm.a. 
exlstião as t)alavras .:_justiça e tôlel'ancia . .:_ O 
orador não preter1de negar esse direito; nem 
mes1no razão ~o nou_re . deputado qui! diz que 

adver::~o.rios, li.·~ha ist•) muito regular: se h a lados 
polit.icos na · camara, ae · ba. partidos diversos, 
OIJiniões differtlntes, é muito nat~ral que merecendo 
o mlni~terio o apoio de um lado, este facto faça 
de.sconfiar o outro lado: mas .eonn' o nobre dapu
tado enxergou contradicção na ml\ioría, porque 
não tinha apoiado franoa e decididamente . o minis· 
tario. a queni pArtanoe . a magniflea invenção da 
politioa da tnlertAnciu, apoial1do o autuai, o orador 
pergunta se ha oontradicção nls&o, o que ali!\!; 11e 
d4. no prucedlmento dos nobres depUtjidos, . que 
apoiári\o. o 1uiliisterio passado •. e quo não apo1ão 
o aolual, · em oujo 11rogramma dlzetn appar(>cer a 
mesma palavra; . · 
' Observa que a parta p!:inoipa\ do programtna 
do a.otual gabinete é 1\. necéssidade . da rafóttlll\ 
a eg s ac; o, n&aess e &DI .· ·· . . •. 

Euze'6lo: . qu.e o tnesmo nobre deputado apontou 
.. defeitos da lei da 8 do Dezembro do . 18:1:1, .como 
jà os havia apontado a optJosloilo da 1840 e 1841: 
que tla.tt proprlaa pálavras do t\óbre deputado 
oonnlue·se que esaa. lel c.>nfere ao governo meios 
de comprimir a opinião publica, e que . assim o. 
aotual estado de co usas nilo . pôde continua.r • 

. Alada pol' esta parte, o mal não provéan só doa 
llomens, mas tambem das leis : . cumpre· oomeoar 
peh\ r~(orma da leglslaoilo, . cuidando ao mesmo 
teinpo em ctear Unla oplnlio publloa. a moralidade 
no paiz. So se limltllB&é n pedir ao mlnls,el'io . 
que empregasse os seu11 tneull em manter a liber
dade do voto, deiund11 de se reforml\r A leglslaQilo 
cujos defeitos silo por todos oonheofdos, podar- .. 

a machlna . illferhl\l intacta pal'll ear manejada 
Quando t\ offioinà volta!!l!lem os · novót' operarios. 
Estimou · ouvir ao ltobre deputado deolarllr prestar 
o son a.uxtlio p~ta se acabar oom &Amelhante 
maobina, .fi.candó da lei o que hn de bom, pole 
qun nínjluem oppõe-se ao todo della ••• , · 

Concorda em que o ministerlo e n camarà devem . 
proceder com 11. · ml\ior prudenola1 evitar Ir além 
da sathHuoão das 11eceesldades reconh~cldas, para 

· não aoonttioer o mesmo que .oom .l.\ reforma de 41: 
então, porque se jalgava. que a ordetn precisava 
de arautlas, exagerou ·se esta M!lessldaiie, e foi· 

o . . . .. 
as le,is. Deixa, porém d{j parte este ponto. sobre 

a necessldadfl da revl~ito da leglslaçã~, , poas que 
tera 8s&e, (Jbejeolo discussão e11p,ecial qua~do . o~ 
respectivos proJectos se av.rasentarem; e p~ssa a 
fllzer algumtiB oonslde~aoões, sobre a inte1Ii. ~- anela 
do u.1·t. 611 e Isto por'l~e uãG , e6 . ni\o . a n" 
ordetti dos tcab~lhas obJeoto que dê oooas iio a 
entrRr naste debate, como por ser a questlo em sl 
muito importante. 
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. Diillle•B& que a · intelligencia __ dest& . artigo fôra sohição ; eu vos \\Utoriso mais, em caso ele divílr~ 
dada. no . seoo.do pelo finado . Sr. Antonio ,Carlos .gencia) a nunca. vos entenderdes f,) . 

. no sentido ern . qué o entenue o mesmo senado. . lia ô exemplo -da Im~laterra, . etn que as duas 
• admitta ue a hitelli eueia dada cl\ma.ta.s t~m este veto absoluto.; mas o reglmen 

· p<lr um homem que trabalhou em Ulll projecto na ng a erra mouàrc teo·arts ocra. co : camara · 
de lei seja a que deva -prevalecer, tOdavia cumo d\>s pares não,. recebe o sou mandado do povo 
citando·sa essa notabilidáde brazileita. se fez re- corrto recebe a. dos comiíluns ; são duas camaro.s 

· ferencia ao · ro·ecto de constitui ão ulaborado na cujos lnteresses podem não s~r. os m esmos, podem 
constítuin e, recorrer a e~te mesmo proJeC . _para mesmo ac ar-se- m o p zç _, . · 
apoiar a sua - argumentação. em contrario . Nota. · n!lrchia· representativa . eu} que a. origilm do poder 
que o projecto ua. constituição apresentado na é a mesma em que o constituinte . é um só, é 
c~nstitliinta tem muitas de . suas disposições re~ · evidentemente · um . eoutrasenso dizel··se que as 
prtiduzidas na constituição t}U.e aetua.lmente nos duas camuras podem não se enteodel'etu . · 
rege, ninda que na oonst.itulção em géral ha radac· Disse:se, em objecção a esta opinião, que o 
çiio mais cuiàadosa, Todavia em alguns artigos ha senado não vralli~a de conectivo, . porque se o 
~,U.trereuça de phrases: e esta differença que en· senado abusal" dissolve ·Sd a camara dos deputados. 
contrll-eiitril o·art: -&1 da·conaüt.uiçiio e que naquelle Não compréhende o orador este argumento: dado . 
projt~ct-o se acha sob o numero 00, o conyenct3 de o antagonismo-:-enLre ____ ª~--.. duas ~tn11rns, como é 
que a ibtenção do Sr. Antonio Carlos, um dos que a dissolução da dvs .depataclus pbtle· -ser-~or . ..... ___ _ 
signata'tios do projecto, niio era essa que lhe at- rectivà euntra os :~bu,;os do senado? lato seria o 
tribuem. ·Esse • . . ·· . . e dizer c~u.e o seuacdo . e ir11peccavel, ó · · 

· deputados não npprovar as étne;1da.s do tSel\\\do, inviolavel. Muitas hypntheses se. (?Odtlm figU:ra.t, 
e todavia julgar que o projecto é vanttljosu, poderá e que a maiorià da cainara esteJa de accordo · 

.· ruquerer por . uma _deputação de 3 m&mbrl>!l a com o minist.erio, _com . a maioria da nação : onde 
reunião da! duas salas a vet se eoncordão em poiS" o eorrectho cootl'à o senado 't D_issolve.-se a 
algum resultado oommum, -neste caso se farà a _ camara? - · ·_ · · · · · · -
dita reunião na sala do senado.- ·» Ora, qual J Estas . doutrinai_ qua jêm -appárecido ftUem que -· 
.•ste caso '1 E' evidentemente o ca&Q de se re~ o orador lJoba muito med•1 do senado, a este -
querer. . .. , . · · . . . medo sobe de ponto quanto observa .a organi-

Dema.ls, o ar,. 61 d~. o _dlralto de e1tgir., porque sàçiio do senado vitaliclo, tendo nas suas 'mãos, 
assim Sll entende o requerer. Ra. tela tnloladas pol'" melo da vetidcaçlio dos puderes, a ralllrlllfJ . 
nu c11mara doa deputndos a . respeito das quaes só do s.ou pessoal como bem lhe approuver, quando 

, - podam vir emendas do · senado, e então só se se d1z que .t\ v<:>ntade d1> senCJ.do é t1. que . deve 
. póde .dar o oaso de ser p$dida a fusão pela ca- pr.eva~ecer. e que, se & camara dos dnputaclcs· 
mat a e não pelo senadó. Ainda para a camara niio estivtir d~ ac·oordo com . o senado., .d11-ve ser 
•làr a estE:! recurso oonátitaclonal mais tmportancia dissolvida até que \'enba uma camára que obedeça 
do ue o senado ba a razão d>a dif!eren a . num e· ao senado ; e ainda mala uando, não tendo a 
rica: se a11 duas càmarã& eat verem em. 1~ergenc a; oons 1 urç o. a o a po ~r a guu1 no raz o v o 
áomo. a camara conatl'l .de um ntunero duplo oil absoluto, quando. uilu deu 110 poder ·módetadót 
_ ms.la qM duplo, se hQuver uma maiotia. Corte . seniio um veto lhnltado, tem~c)rario, ou v" dizer 
em antBRODl~tmo a dl.i . aenndo, . dar·aó-ba maior que o sauodo tem veto .llbàoluto, que jà déve 
numern de casos em . qu-e na a9sembléa aeral tolloca.t-o emftm fór~ da eonatl\uioão, acima · de ·· 
prépoadore a oplnli\o da oamarn; todavia nlnguem todos. ~IJ -poderes, acima da ·corOa • . · . .. 
di rã '1U4! na ma.lorla dos cusoa prepondere a -O ae'l medo aipda. · t:nai11 se augmenta quando 
opinião -da maioria da camara: casos ha em -que · v~ que aquelles que sustentJo estQs doutrinas 
a minoria dtl oamara Gom a maioria do senado astào n.1 melhor lntelligencia oom os ttiembroa de 
ptlaaa prepoodorar. Lembra ainda que no projtlcto um partido f•1rte no senado, que tende a tornar~ 
aa consut.ninte se dispunha que os . senl\dore~t se i!laloria. Não d~z que já o suJa. alh\s multo 

.. se\'tão Mtueados · pelo corpo eleitoral ~óaiente a . muior seria o seu recato. 
prhuelra vez, e que dahl por dlanto as vagas · . 'l'ra;,: isto .em resposta ao liObte ·deputado que 

· fO!'IBem prt\enehida& pelo poder moderador, esoo· dis81l que a ordem tmb~iCI\ não podla. ser ~ertur-
lhidus em Jlgta triP.lice formada pela cai:nara doa uada no Brazil por este motivo. . · · 
deput.lldos ; dava el\e, portanto, um grnnde re~ A -unica mau.eira por quo o orad11r eQneldera 

----1BM\lltf'&SGGc,,--tlblf!8tfffil--iQ~Ii~e~le!-lllll-t-~OG,,,· ~eOtHR'l-ltrfrl ~l-H· Hl-1-1' m· ~I-O-..J~I-Q-IliHHf-U9-P1:>t-1-tll-Wl. ~!t---llm-~»1. 41\--a.t.I'IUlqUillld>td e p•lbliC)Q 
que por ventura qnlztisse estonar os aotos que no Brazil ~ra se llOUVtHisu no Brazil .Ufnli corpo·· 
'da oamarà partlssent . · . Aiuda màls, não deu ao raQài:> qualquer qna tentasse pór-sa nclma da oonsti. 
senado o dlreito de pedlt a fusão, mas só á ca- tuiçiio, esti\beh.Jcer o séu domínio, invadhido todos · 
mara. Oi>mo, - portant(>; havendo a cous_tituiçiio os_ poderes e assumir o veto abso1uto quê a - con~ . 
que nós re_se tirado á oamara dos deputados toda stitu~Qi\o niio deu_ a ·antidailt~ s.lguruu. Se houvesse 
a logerenota na reforma. do passoat · do . se~ado, uma corporação as!:litn com,iot~ta1 pertenàéndo em · 
tornado reciproco o recurso tia rusão, pôtle ·se aua Rranua. maioria a um· partido, não tenderia a 
dizer que ellt\ qulz d!lr a cada. uma das cama.ras tortlaN:~e uma racoiio, nilo ameaçaria as liberdades 
o direito de recusar 11 mesma fugiio ? Seria isto publicas? Nâo tenderia_ a tornar o governo de re· 
dar um veto absoluto a uma das camaras; o presentat\vo que é em aristocratloo? Quando o 
qne nega que a conutituiçíio qulzesse,ou que seja orador vê a tenacidade do senatlo em negar-se l\ 
da índole do s stema re reaeotativo como re· . execução do art. 61 uando vê outroll fllotos qua 
en eu . <> no re . e pu a o pe o !'-. e anét to. a . m apparea o, quan o v qull . ~9 rs. _ e 

Nea&a eepeoie de governo à unica fonte do poder ttulos que ~stilo em perfeita. harmoilaa eoro esacs 
é a naoilo' ~ - as.duas <:~amaràs. onde .as hai a:·o senadores repetem . aqui q4e o seóado tem veto · 
iUt1baa represantantes da naoão, procul'adoree da absoluto ; nilo terâ ella razão parà dizet que tom 
mesma eu a. e: e ass m p re r oo . r1 aon m lo o s , q11 u r ao1eaoas 
que uma pudeasa · estorvar os aotos da outl'l\. A âs liberdades publicas? N!io quer dizer com i~to 
oste respeito memon as pala-vras de um escrlptor, que o partido n que se _ refere .teilha tentado 
cuJo nome cala porque tálvez nossa ser ol.bado como tornar-a~ tacioão, nem que elle esteja em maiol·ia 
rahula, por ser por elle orador . citado do que se permauerite no senado. Antes o mo•.lo por q\le fól 
deve peusat do individuo que nomear dous proou.· · approndo o parecer da commiseão sobro · a verl-
radores para trataram de um só e mesmo objeoto, fica.ollo .do" podetes de dulls . seM dores por 

-- -- .. -e-~-t0da.vin.__.lh.Q8 .•.. 5U.saer .... \ltl vos . autorlso a. Peruumbuoo, sern dlsoussão e sem que tossem 
nunoli dl!lcutlrdas e~n·-~<iõ.mimun; lfanão quando respondidas as razões apresentadas pelo Sr. Ver· 
qulzerdoo, as qu~11tõea que tenlam"rem prompt~ _ glleiro, lhe prova ~ue esf!a ml\iorli\ não. é senão 
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de ocicasi.iio~ por:q\le se . estivessem presentes todos 
·· <IS membros que faltavão; multo provavelmente . 

outro teria sido o resultaüo da votnção. Nestas 
circnm~tanclas não · admira . que appare~ão no 
senado delibPtações em diversos sentidos , ora 
predominando n maioria. em um sentido, ora em 
outro, co11fortne as faltas c11suaes do~ setladores. · 
Isto acontece em todos l)Q . C9fPOS ·dsllb\!ttttivos, 
qunndo a maioria rião é fo~te e pronunciada. . . . 
Disse~se que o correctlvo ao art. 61, ·quando 

· · ' · . ·· uesse chamat era inofficaz o r · ua o· 
senado em lugar. de em.end~k' os projectos os pó ia 
rejeitar, e àSsim exer.cet o seu.. v~to. Ell}quanto o 
voto do :-:enado se litmtar .a re1e1tar proJectos que 
podem ser i:'eproJuzidôs na fôrma da constituição, 
tal voto não é abs.oluto. Damais. ha easos de 
necessidades publicas· tão patentes que, nem o 
senado nem umn· corpornção qualquer sé atreveria 

il'eit!lr in-limine certas medidas. A üi a 
-- garanti~ ~- __ da oplmiio pu 1ca. as, quan o Cúm 
· o pretexto de emenda· se ·p6de .enc_ªX.~I!t:. o negocio 

no art. 61, e quando a~ sim ~ncartando Sob· pretexto 
de manter as prerogativas da çamarn do senado, 
se pói]e ~esprezar uma lei necessaria ~ fa.zer com 
que ellâ não passe, vem a {l~tabelecer·se um veto 
que a cooatitulçào não reconhece. So pela cónst1· 
tui ão o senado tem o · oder de re· eitar os projectos, 
exerça-o, estará no seu 1re o; mas se o nao em, 

· cuo~pra .o art. 61. . . · ... . . . · .. 
Ftca portanto tudo dependente . damtelllgencla 

rlest& artigo, ou antes da · oxcepçiio da palavra 
- requerer,- como synonlmo de sUpplicnr, pedir. 

· Emqtianto isto se não mostrar~ como não é possiv'el 
que se mostre : A vls~a do outros artigos da consti· 
tuição, em que se usa esta palavrll oà accepção. da 
_-exigir, fica .claro e. evidente que a ~amara dos . . 
dapütados tem o dlretto de exigir a.l11sno das duns 
oamar11s. . . · · ·· · . · · · · 

Antes de ·entrar na ·ma teria da ot·dem do dlil, 
ar reve respos n ao r. cpu a o pe o. 10 e 

. Janeiro, que. aocusou o partido a que pertence o .. 
orador de ingrato . para com aquelles que em 1842 
o protegêrão. · · . . . . . .. . 

E' ~erdade que em . 18!~ aquulles que querlãó 
perseguir, aquelles quo . fallavão de euergla vlo· 

. lenta ; nquelles qua dizião em uma folha offiolal 
que er.a preciso pun~r ós rovoltosos dentro e fõra 
dos tnbunaes (CJpouados) , não · nchárão toda a 
euqperaçiio _que espt\ravíio .nos. leg~lietas da pro· · 
vlncla de Mhti\B Gera.es. Em muitos pontos se 
resistio a estos desejos catinibaes: muitos homens 
que nilo quizerno . · ~r instrnmentos de crueJs · 
perseguições , . não. pertencem ao lado. polltioo . do 
orador. Hon~ a lhos seja falta. Mas dl2ar-se 4ue. 
os dlrectores da polltica de entiio quizeriio proteger · 
os venc1 os, uma ,per .e1 . .. • . . · .. ·. · 

Se o Qrador tivesse inhmção de azedar os anhnoo, 
elle poderia provar que pl'lmos, irm~os, parentes, 
e ate an•igos de e.lguem qtte se comprometteu 
nes8es movimentos, forào todos perseguidos syste
matlcamente, e que · ató um velho, que nunca se 
ocoupou de pollt.lca, que 'miMa se intrométteu e~ 
quosLões d!! part1do, estando doente am uma cama, 

· a s a , · , 
·e levado a õO leguas do distancl.a por sões t'rdeJltes 
do mez de Agosto . e postado à trente de uma 
companhia umbalada, cujns lnstrucQões t·riio1 que 
ss apparecesse o partido rebelde, que qu1zesse 
tomar os . p\'esos, fizesse-lhes fogo. (Ap.oicaàos~.) 
.Estes factos forão discutidos , e elucl,lados na 

.. camara em · 18!8 cuja malol'la. niio era suepoHa·, e 

tldiio lhe parece bem· mal fundada. · . . . . 
Entraudo agora na materia especial da ordem 

do fila, drt:lara que . a commlssilo llmitou·se à 
·llpreseotar ·a proposta ào governo convertida em 
res~~uoão, que totu uma só discussão, níto porquu 
deseJasse oontlnuarnõ systema a'imtttldo .ha dous 
ou trea. anuos, que não parece Mertado., de ser 
proroaada por . uma rosoluoão uma lei de ft~a~ilo 

. . 

de !oroas ·de 1845: antes enxerga neste. systeíila 
. mut . graves inconvenientes , sendo o principal 
delles. que desta maneira se não cumpre com toda· 
I\. perft!ÍQÜO O preceito COnstitúr.ional, que manda 
fixar as . forcas annualmente (posto quo não lhll vá 
absolutamente ·de encontro, pois qua ·e e ilx..ão RS 
forças como a constituição .manda) , e não se 
pr~encha . uma nec.as~i~ade do syetema represel).
,tatlvo. qufl é a . publtctdade, porque, referindo~se 
a lui a· disposições anteriores, só aquelle que . 
tiver a éUriosidnde de consúltar a la isla ã oder ·. 

car· beín inteirado d9 qué dispõe a lei !lctual ; 
· mas a commissão apresentou a proposta .convertida 
·em resolução, porque considf:'rou que no momet)to · 
actual isto podia trazer vantagens, .limitando o 
debate a uma só discussão, visto que ha questões 
a .tratar dt1 summa importancia. A commíssão 
P?lS se_gulo astâ estylo, . reservando~se para na 
d1scussao fazer &!!te ~eu rotei:ito;, ue não ficará 
em pn avras. coilllntssao em ormu a o uma 
emenJa ~ubstitutiva a esta. resolução. na qual 
se compUlào_to.das us disposições de leis 1\ntetiores . 

·. que devem vigorar . Oomo estll emenda .. contêm 
alçtumas. disposições que são ve.rdadeh·as emen.das 
aüdiUvas, que são doutr.ina no\a, o óra·dor passara 
a justifical-as. · · . 

. A res eito dó corpo de fuzileiros navaes, entenda 
a commtssao qua . neoe sarto con muar ao governo 
a antorlsação qüe lhe -foi dada de aHerar a .orga
nlsação__, afi1n de corrigir alguns def~ltos que uellà · 
se notao, como era natural que aconl.ecesse em 
uma institlllçào nova, por .maior que fo!isé o talento 
e patriotismo do ministro · quo dotou n nossa 
marinha. óom estl\ util creação. Parece-lhe mesmo 
conveniente que esta. organisaQiio ten.ha lugar 
antes. de se fazer o respt~ctlvo regulamento, porque 
as~hn se rE~movt:>râõ muitos embaraços quo hoje 
se · enco.ntrão. · . . . · . 
. Ontra alteraoiio na l~i ~xistente que n commlseão 

. 1\ . . . , . . . - -

nhias de 8P.rendizea annoxas . ao corpo dá hnpe: 
riMe marinheiros. AproveitarA esta oooashio par" · 
hzer algumas observações sobre a instituição 
dé$f·e corpo. . · . · . . · · · · . 

O orador não desounhec.e a sua t\tllldade. Era 
sem duvidA indispensavel na falta em que nos . 
achamos de marinhagem\ crenr urna institliição 
que nos .rornecesse marlnnelro~. ma~ concluir-se .. 
daqui que se deve levar . esta inetltutçil~ ao ponto . 

. de supprlr ella exclusiVamente a .ne<!ee11idade da 
marlnlla do guerra; nem é possivel, .nem eonve· 
nlente • . Não é poa~tlvel, porque nem com vinte 
compllnhlas se supprlrlào todas estas necesêidade!i, 
quando é sabido quo as dec.re~atjas em menor 

· número ·não poderl\õ · uiuda ser preenchiliag : 
. . -

• , . f 

grand~ numero da companhias, rarill uma despeta 
e-xtraordloaria. Não conveniente, porque o oon· 
tiogM.tte que fornece a ruatinha mercante, 01;1 p~r 
tneao d!> rocrutatnento, . ou por via de conscnpçao 
ixHnitima, ou por méio de engajamento, não é 
só utll t\ marinha de guerra, mas de nocessida4e 
para . a rnnr~nha mer~ante, orque po1· este meto 

manobras. Verdade é que se disse na casa que 
. uilo temos .verdtadelramente marinha mercante, e 
que h~t falta de marinheiros para fornecer estes 
coutiogentes. O orado\' não duvida que assim 
sejá, ntas então êumpre que se ~uide em fazer 

. com que os . ba]u. A este respetto lembr~ um 
projeeto offerecido por .um ex·mlnlstro que , se 

- • t 

. a vantagem de . chamar 1\ at~en~ão sobre este 
objecto, e tende · a acabar com utn abuso ·que . 
depende dR qüe&tâo . do tr11tado p~rpet~lo com a . 
Frauça. Tod!,S Mnheoem que a am1graoao que no!J 
-vem do àul da Europa se agg\omera exolustva· 
mont~ nos portoN ml\t·itlmos, o que uoa nuo pódo 

·convir. üm dos males que daqut se segue é que 
estos hómens atreitos Ma ba.bl~os do mat monoll<l· 
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.!38 St.sSkO EM' 16 DE J~UNHO 'DÊ · 1848 .. . . .. 
. llsiio a joduàtda maritima é excllletn OB D!le' . , , pte · 
· porque estão iserito.s. de todos os onus ~ ·que os nflta.,- que a perfeição ~as machioas de. vapor em 
. nacionass estiiQ SUJtntoR; O orador dPseJR quP se tllrra depende essenctalmente _da immobllidade, 

. franqur.em i~ei1ções aos estrangeiros; mas àqlielles que niio póde existir _a b_ord.o. Accresce que a 
· que vêm rotear as t.loss~:~s terros e empreg11r-se applicaçiio das machinas ~e vapor ao serviço do 

na agricultu~a, e l!ao ao_s : qu.J vêm exclutr os . mar esté. longe de toc!lr a · perfe,ctlbilidàde a que 
nacionaes da 1ndustna mantnna. . .· têm ch~gado as machwas apphcadas á lndustria 

Portanto .a comrni!lsão, comqtianto considere a em terra. ·Ha mesmo duvida se é pi'e.ferivél o uso 
in1 tituição dos imperiaes mbrinheiros multo util, dns machinas Je rodas, ou a hélice . Demais, as 
ã vista das razões apresentadas, limit.ou o numero . va•ltagens da matinh.a a vapor ém casos de gueua 
de companhias a 14. .. . · não são · ainda bem conhécidaá: 'depois quo 4!sta 

Ha mais .uma ·companhia · de ãpr~Mizes de· n!'vegação teve_ grande incremento, n.íio app.areceu 
eretada por I · · . .. . . . , 
f}QSO este em que parece ao orador que tem lugar tanta ; Em rnuitoB C11sos a navegação .. ã véla têm. 
uin bill da ir~d.~Jmuidade para legalisar este. fHato, vantagens iucoutestaveia sobre a navegação a 
à vista da vantagem que daqui resulta. Or,~no vapor, é é t.al a despeZI\ da navegação a .vapor, 
a nffi.ueocia de . mf.nores para estas companhiaS QU-3 o .Brazll não. poderia sustentar uma marinha 

· e muito variavel, e depende .de circumstancias, to•lu movida a vapor, por multo limitada que 
n com missão propõe qu~ o num aro de com-pat;1hias . fosse. · . . · · . · · . 
seja elevado · a . 15, fi~·m.do o governo autoriHado . Discord1;1.da opinião d<l . Sr; daputàdo que. disse 

para ll ·corfo de imperíaes marinbeiros, e fazer pores pequPnos em lugar d" um grande. Os 
proporciona · alteração nos aprt1odizes. vapores grunda!l t~stãô mais em ciraumstaocias de 
.. A emenda da comtuissiio aluda faz outrtlf! mu- presLar bons serviçôs ; elles têm mais capacidade . 
daoça~. Ha disposições em ·vigor qua por sua para conduzir o carvão necessario para longas 
natureza nao davião ser decrebdas em leis annuas, viagens, e para serem convenientemente arti· 
mas fazerem parto de· leis permanentes. Taes · \hados. Conclue estas suas reflexões observando 
disposições a commissào declarll que são perrna- que não esta ainda_ bem resu!vida a questãa se 
nentes. . . . . con'Vé_m preferir madeir!'" ou ferro pam a. cone· 

Lumbra·se t~l' ouvido a Utn Sr. deputado da Ba.· trucçao dos vapores. c. ta a opinião . tle alguns 
h ia algumas observaçdes .sobre o grande numero de. membros do almirantado, ·que. preferem os va· 
otlicines de marinha qtte nós temos, e necessidade pores construidos. de madeira. · · 

um numero de officlaes superiores A verd11deira « Substituà-88 t\ resolução que se discute ~ se· 
necessidade. da morlilba. . · · · . ·guinte: . . . · · ·· ·. · . · . 
·. Parece ' ao õrador f6ra do duvid-a que eomti : · u Art. 1. o As forças .navaes aotivasJ.p~ra o _ a11no 

.està a acallémi&, principalmente como tem f\ido : ft.nàuceirO qUe ha de ·COrre~ de 1849 . a 1800, 
dirigida nos I\ h nos anteriores, daria um numero · constarãõ ew tempo ordinario de 8,000 . . praoas 
de oftlclaes su~erior às necessidades do serviço : , de torlas as classt~s, e em tempo extraordinario 
e não sabe lile bam habilitados: entende pois que ; de 4,000, e dos navios dt! guerra que o goveroo 

. a reforma da aoademi11 é de necessidade. Aquella julgar . con~enieoto armar; llbsérvat!as as dispO· 
que· se fez em 1889 nãu foi a mais propria para sições contidas ttos seguintes ~~· . . · · . · 
satisfazer completament-e os flns que se tinbiio · . · « 1. o O corpo de · fuzil~ltos ntlyaes pod~rA ser 
em vistn, ao mesmo tétúpo que muito llUgmentou ; elevado ao .estado completo, segund~ a org~liisaoão 
a llnspeta. · Os ·· meios li e instrucção tbeorlcn e . que lhe fot dada pelt, decreto de li de ~etembi'o 
pratica que exhltlào antes de 1889 sil.o, · com de 1847: floandu porém o governo llutoriaado a 
pouea difl&rehoa, os mesmos que hoje ~x,stom. modUloar esta organiaaoão, dentro do anno desta 
E' oecessilrlo proceder·Btl a uma reforma, estabe· lei, se o julgllr neoessario. · · · 
lecendo·se a &O!Idemia em terra >lra o eâtudo « o i · · 

ma emat ca e ou ros conhecimen~os que se po\lem de 14 ot~mpanhias de 106 praças cada uma : e 
ndquirlr em terra, st~ndo ·os alunmos que deixarAõ addida uma companhia de aprt>ndlzea mar!· 

. de ser onerosos áO estndo, obrlgodos a alguns nbelros, que poderà ser ·_elevada até o numero 
exercícios · ttUe sirvão para se conhecer ·!1 sua de 200 praças, de id&.de .. de 10. até 17 . annos. 
propensllo para a vida do mar; . . Dt~nlro dec'lte numero ue 15 companhias · poderê 
· Nt\o p6cl~ convir em que um cómmandaoté seja · o gúverno, se .lu!ga~ · oooveni~nte, augmentar a dé 
~OIIBI.il.uidt> em juiz da neoell~idude publica pàtll" o aprendizes, dllnlnl,l\Ddo de agual força o corpo de 
emprego d~ um . vaso · dtl guorra, quando elle fór in1perialls marinheiros. · ... ··. . . 
requlaitlldo pelo presidente da provio<iia; trina pnr · « 8.0 Haverà mais em Matto-Grosso uma com· 
outra parte reconhece que uma autorisação ampla · pani.Jla de irnperiaes . marinbairos, igual ás da 
aos presiuentas · tlé pNvincia p11ru âisl>•)r~:~·m dos côrte, quanto t\s praoss de pret. . · . · · . 
navios de guerra pôde em .multos casas contrariar « 4.o O governo, para comph~tar ~3 forçl\8 ora 
as vistas dll governo. Ignora o meio de aahir decretadas, fica a.utorieado para· ajuRta~ mnruja 
deste embaraço, e qual o meio \l'rmo razoavel a ptemio, nacionaes e eatran~eiros, e para re· 
~)ara que ·se não tólhão aos pre~ide11tee os me1c1s. orutar na fórma das leis em vtrcor. 
de manter . a seguran~Ja publica sell\ que tenbão . « Art. 2. o São permanentés as dls"oslçõAÀ con· 
a faculdade do cont•·ariar aa vistas dll go\"oruó t 'dà t " s 9 10 d l · t' oJn. d d 
im, perlal. Basta lb_e _iet.o p· ara não_ consu.rar o ml· 1

. 8 nos artrgos o, 
0 e · " · 61 no .Q'tA;í e 6 e 

Março de 1845, e nos arts. 2o e So da resolução 
mst~o que referendou o . decreto · que rt>duzio 11 , S'f,6 ~- e 12 de Junho de 18!6. · . 
&fil estações navaes de tres que et'iio a duas~ com· 
quanto o tirado - · o e e . e• 
oreto. 

Não lhe parece posslvol, necessario, nem conve· 
niente, não jã substituir complétamanta a marinha 
de 'llelà pela de vapor; ma'tl neu1 mesmo augm~ntar 
coilsltleraVélmente a proporção entre oH riavlos de · 
vapor, . e OH ouvios ·de vela; enteude mesmo que 
serln ·lmprudante fazet' um grande sacrlfloio peou-
niurlo . para este fttn. . · · · . 

Os tnaravilhogos resuHados das mabhioas de 
vapor app.llcauos t~m terra . uatulaln1ente fizet·ão 

. . .. 
em ·contrai-lo. -c. B. · Ottoni. "-Silva f~rtttÍhos. » 

o sr. Tàquea vê-se Rravemente emblirll· 
çado para respondt!r áO. Sr. Ottoni, poí'que, se 
fiuar denotado, o que lha . partlot\ ftiOil- de aaou· 

. . tecor na disoust~ãõ . que aquellu sànhor :quer abrir 
cotn o ortulor, será par~ &llll UUl desar, t1 se o 

. contrario acontecer, nenhuma. gloria daqui lhe re· 
snlta.rà; não póde lanoar ~iio dot~ mell.)s de que u~:~ou 
o Sr. Ottonl para .o combater llJ>pllçan<:lo a m_$the· 
maUoa ao dlrelto publlco. Faz .mais · alguma~ 

. ' ····----...._ .. _:.....:--..:. ..... .___. __ . ' . 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:21- PÃjgina 1 de 6 

SESSÁO EM t7 . DE . JUNHO DE .1848 ~39 

retlexõe!i oeste. -~entido,_ Q ; reserva-se para fallar 
em outra occastao por estar hoje a liora m~i.to . . 

A diac11~são fica ·adiada, pela hora. . · 
A. ordem do dia de rünaubi é :. leitiU'a de pr.o

. jectos e indicações ! e ~iscussiiQ das tre~ ~asoluç~es 
· <leste anno! que vt~•hao _na orJe'!' do d_!a. d~ ltOJti: . 

Ao melo-dta: eontmuaçao. da dts~u.ssao da le1 
·de fixação de .forças db mar. · 

Levanta-se a sessão ·às duas hora_s e tres 
qua.rtos. 

Ses 

PRi.SlDENCI4. .DO SR. OHICHORBQ DA OAlU. 

Su»ldABlO.-ExpeiHente.-Resposta do Sr •• Pero~irt:J. 
. da .. Silva ao St·. Marinho. ·- Requenm~~tos; 

project<Js e i1•dicaçê1es; -:Disc~ssilo ·. da.pr.oJ~ç_t_(J_ 
sobre eleiçao de. senadores. Ducut·sos do~ Srs. 

ezes.-Fixa ·do 
das forças de mar. Discu_rs~ do.Sr. José de 
.Assis.-Incid6f&te caloroso. Ducu,.sos dos Srs. 
Souza FY"ancó, Pereira da Silva 6 FerrG~. 

A's 10 boras é tre11 qu~&ttos d11 maiahíl abre-sa 
a sessllo, lê-se e approva-sa a actá da: antece· 
deole. · · 

BXPEDiSN'rlll 

Um om11lo do Sr. 1 o . secret.arl~> do senado, 
nrticipado ue por oftlolo do mlmsLro e secretario 

ri constou t\O 

senado que, S. • o l•nverad.or consen~ ua 
resoluoilo ap_provando · o comp_ ~ndio de economia. 
politlca do Dr. PedN A.utran da Ma.tta ..... Floa -~ 
camara lntetraóacl. . · 

OllLro do Sr. deputado T·mtelro Ar.anha par· 
tlclpaodoq\1& nfio f6d_e oou_'P_ areeer por tor tail_ ecldo 
sua praz~&da mil .-Manda·ae deaanojar o Sr. 
dtlputudo. • · 

ltamaLte·se à conuniasi!J •. , ds Cl\z.ttoda o requeri· 
montt> do corol'ltll Jo:i' Br11m Antunes Gúlmari\ell, 
da cidade da· Bahia. 

Nd\1 · ha mais expediente. 
o sr. Perolrt-' .da Sll:va, respondendo 

is acausaçõas e.tUe. lpe faz o Sr •. Marl11ho na 

alguma na suppressi\~ dos apartes do nobre dl3· 
putadu, os_quues não se achavno ntts notus que 
o tachygrapbo lhe apresentou. Affirma com o 
test~tnuubo da seus amlgoa . que . se seutiio do 
seu lado qu.e .() uobre deputado dera o aparte 
q~e nuga . hav~r dado. Contesta .que os sa~s 
d1scur:~os pubhcados n~l Jornal do Oommercao 
divh·jão dos publicado~ nó Oorreio Mercantil, 
apenas fez neUes algumas cbrrecções grammaticaes. 
Sente ver a pusiçüo trlstissimu em q11e se ten;a 
collocado o nobre· d~putado. 

O Sa. MAJUNHO: -NuMa. estive mais a me_ll 
go~o. . 

. 0 Sa. PE\\EIRA D4. SILVA repara qu.e O nobre · 
deputado, por estar ne8ta pos\Qão, mostra-se bas· 
tantementa molestado todas Rs vezn~ qu.e se falla 
lltl ueoossidade da sua rehubllltaoão. · 

O ~a. M.4BINBo:-Appa,ll~ p'a·~a·ps, meus amigos. · 
. . 

o Ss. P&Rl!llR.\ llA SILVA deseja. que o nobre,.. 
. deputado• aMa dHsta postoão trtst~, de c.ont.in~as 
trlbulaoões ; deseja que fle.tua : lnteiratn'Jilte reba
bUitado, que não. tenha a tt\ste sor~e dl\qualla 
gr<llha·~ua tendo abandonado seus eompanhelros, 
~nattendo·sa entre às pavõàs, oobrinuo:·se oom at~ 
p_ennas. destes, . te~a ,de . os tirar. no melo , dQ; prRoa, 
El··voL~~odo para. suas oompaQhelrt'S. ro.t ~Qr:.elJa~t 

rep~_llid~. O orac;lor d~seja· que os .companheiros 
do . ttoore dep11tado o approvei tem. {Risarlas.) 

ARINHO :-" ra. eu esperava co usa 

. o ~r. Ferr~~ pedi.o a palaVJ:'" primeíratneute 
para. declarar. que os s,aus di!ictuos ultimamente 
pu,bl•cados no Oorreio },fercantil têm . sabido il~uilo 
tuJxactos :. om s_ egll~d'J l11gar, para tundamt~n~~r 
um requer1mento que manda. á mestt e em tercetró 
lugar, para repr~d~zir . a seguinte 'ioterpellaçiio, 
(}11~ durante o mtntst6rto do Sr. Marcellino de 
Brllo fez na casa (M) : . · · . · 

· « D~claro que laubo do interpellar ao governo 
no dit\ ue fôr desi nado subr ·os · · ! 

~ - e -~- go~arnó ~e julg!l autorisad<' para mau ter 
a .ll•.telh~t~ncta . 1.111 u~terpretação q11e por aviso d() 
mtntsten? .do tuapsr1o se LeU\ dado ao art . 15 do 
act? ad,lt,nol\~1, ._ua par~e q u\l marca qtte os 
proJ_ectos de let uao ~anccHmatlos pelos presidentes 
d~ uma província, <Jujuitos da aovó à discUsdiio 

·-na ·· as;;emblé~ · · ·pr~vincial resp.ectiva, não pos::~ào 
tur f1>rca obngatorta 11ando assarem elo voto 

as uas erças pa.r .es dos mem ros presenteG da 
metuna. ~~ossembléa. ,, . . 

O Sa. P~EsmENTE diz qua rl}arc~ràdi.a p·\ra à 
i~tlwpallaçao do Sr. Ft!l'raz dapcus da findá a 

d1suussào da tixaçào de forças de mar. 
o s~. 1° SÊoa&TARlO lê o segUintt) r.eql1erhnont.•) 

: d.o Sr. Ferraz, qu.e entra em discu~siio: · · 
; « Requeiro ·qlle s~ peÇào aó governo os aeguiutell 
; osclareciml\lltos. · 
; « Quaes as fabl'icas.e estabeleçimentos de indus. 
: tria qne têm obt\!1~ soccorros .pt!cuniari.os, o, 

L o tido lota~ias. Que tn.tmer~ de lotl!rias concedldàs 
! pan ta.OJi estabelecimentos tem Mrrit.lo. · ·· · . ; · ·« Du :estado destas .fabricas e est•belecimentos; 
: e o sau pro luoto ~nllual; . · · · 

a AcerHI:'tlente·se . .:..QI1asa Q4 fabricas do impe rto 
que gozilo is&noii() de direitos de hnpl)rtao~o. dae 
mater~&s pri.mas . . a a na~ure~~ , d~llas~ . . 

« Q11al u. unv·atancla dos dtre•tos que por eat~J 
motivo de_ixarlio dé pagar nos do11s ultlmos 
QDU()Q,. . 

te O. numero ue. braços que· empregu cada u1n~ 
das fabdcias, coln_ dbtincolio de livres e. escravos .• .. » 

o Sr. Tltà.ro. . manda â. mesa o sogulnto 
requol'imento, que em llraves termos fundamenta._, 
o qual á appl'i.)Vado se1Q debate : · 

utadlo da •·epartiçiio elos uegocios da fa;endo., .· 
cópiu. du offiuio tla prasidencia das. AlagOas sob 
n. 8, d_lltado 61ll 26 ue Ago!ltJ do llDUO proxi~o 
pas~>l\do e mais papeis que o O.companh~rão Acerca 
da ureução dE), Unh\ · casa pa\'a àifauJega, oom . a 
respeotiva p.)rl te, uo . pnrto o! e M~ceió, ~indo 
to.mbetn o orçau1ento o plano da obra, envaados 
então p()r aq ujjlla. pre'lidenoia au me~mu go· 
veru(J •. Paçu da. camara., 17 dH Junho dtl 1848. » 

o Sr. Go1n.ea de Men.e~e• faz llreves re• 
flex.õtHI eobre o. se~ülnte projeotu de" resolução qtia 
tntuh.la á meHR : é julgado objt~l)t() de delibera9ào 
e vai a imprimir : · . 

te A assambléa geral legislat1va resolve : . 
t< Art.. Lo · Fica i santo da todo o servl~o . da 

guarda nacional, a.pazar da que nella. tanha sido 
qualificado, o braziiAiro que compu~er a .. equi
pagem.!!~ qltalqutlr tHnbaroaodo que se empregue 
no c<>m!Xler~ta · de oubotagatn, ou ua. · peso~ de 

,, . t . ' . . 
dQs productos dulla . · · . 

à Art •. 2.o Toda. e qualquer emba.reaQilo de .que 
tra$a, o tlrt •. to. 'l\18 . tendo sido oonstn~ida. · em . ea 

' taleiro 'o!i.oloo.al, e que sà 1\_presenta_r trtpoll\<i~ . po • 
dO.U8 tel'Q08 pelQ mtW08 ue brazileiros livres, t 11ré. 
tlOl favor. a ieoocào da w,etade dos uh·alto~ de 
~Qootllgem, e,.de . .outro~ que aJaulo de .. ,despao~.o 
mar.itiQ\~. dev~ . pagl\l'. 
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. . . . . . .. 

« Art. s.o o governo em regulamento I!_roprio senador; . está lriteÚigoncia se coHige de m•.1itos 
dará as . pro·videuc~as pRra . q~e taes isen~oes se e differontàs artigos da. lei de 19 de Agosto. O 
não tornem illuson~As, ou abusrv:as ; · e . aos g.u11.rd~s orador diz que teUl lllll . art~atu . da cusa eni . favor 
nacionaes fará 4ar titul~s gratUitos ~e sua 1seoça0 da . opinião que sustentll, que · é a annullat;ão dos 
com . todas as declaraçoes uecessiU'U\s os uallá ell'i ,. · · · · . · o Ampara. 

() sr. serr1:1. faz .uma rectificação . que pre- dever ter um corp11 eleitora diverso do qúe elege · 
tendia ha dias fazer a um discurso seu, mas que a · cámüra dos deputados, qUP. · tl<vesse este corpo 
não fez porque começando a sessão quasi âs 11 eleitOral quatriennalQ'lente, que a eleiÇão que se 
horas; passando-se logo á o~dem d·• _dia. não. põde fizesse para a nomeaçiin de um senador por morte, 

· obter a palavra. Pede aó Sr. pr!!Sideute bala de ou augm~uto em quahju~r provincln, pri~8_!la 
· nttender ao art. 68 do regimento, que dispoe 3/4: ·na legt~;latura, ficasse vtgor~ndo · para ele1ço~s 

dé hora para leitura de paraceres e discussão tie iguaea dentro ôa mesm'' leg1slatura ; mas nao 
. requerimentos. .. . . .. ... .. · .. . . . . julgou dever apresentar Um di~po~içõ.o semülbante, 

o SB. PBESIDÉNTE -diz qué reconhecàtldo ·que par., ue .. ella irn()ortari~ uma reforma da lei.. 
ha 'O inconv&uieote que nota, deternlinou que i\ Acre1Hta que 11 projêeto · pôde ser adoptado o~m(). . 
ordem do dia pi'inelpiaase 8<) tueio·dia. ~lr:;rõve~rda~eiraJnterpi'?tação do art. 80 da lei de . 

' lida n se uin e in i a · · 
missão lle . constituição : . . . seilador Dt>meado 

,, Estando incompleta a deputaçãó pela pro- verificado o · seu diploma na. camara !l tomado 
vlnciü de M.inas:Gsra~s, pela.licença qu~ . acB.ba de assento ·. nella. Nesse caso não está preenchidà 
S(lr dada ao · Sr. deputado Antóitlo da Costa a missão do corpo eleitorul, e por consequencia 
!linto, indico · qut~ seja cl.lamadó 0 suppleilte deve elle p1·oceder a nova eleição. . · ·· · 
iromodiato em -votos para . preencher e~sa va~a. · A discussão ftca adiada pela hora. 

a Rio de Janeiro, 16 da JunhJ de 1~.-Perecra Continúa a discussão da fb.ação das f,)rças de 
· d; Vasconcellos. » · · · · · .. · · mar, com a emdnda subStitutiva da com.mlssão. 

E' julgado ob~ecto. de .. delibera~ão o sà.~uinto o sr. Jo•é de A!!II•Úa estando disposto a dar 
projéato, que Vai 8 lmpflmir : · QO governo tudo QUimto pteê\81\t pll-ra Ratisfazer a~ 

· u A at~sentblàa geral legislativa resolve : .· · · necessidades publicll~, não pôde roousur o seu voto 
li .Art. t.o . Ficã.o coneudldas dUSII loterias a be· 110 projecto em dh;cussão. . '· . . 

ne6.clo da obr11 da igreja tnatriz de NOS!il8 Senpors · .. Reconhece que. o pt!ssoal da armada tem ido em 
das ML'rC:êtJ da freguezla da Imperatrizdt\ pro"mcla · um progresso admiravel, · mas silnte que não esteja 
do OaarA. . · · ·. hoje na. posição om que desejava qne eativ~sse . .. 

. 11 Art. 2.o Estas toterilla serão extrahidas ·na . d · · ~a ou. menos · 
eérte pelo mesmo plauo das que se concede - bem aqulnhoal.ios, a artilada t.eln ficado estacio· 

· benofMo da matrlz da capital da me!ftna . pro~ nada. · . . · . . . 
vlncla. . · · . · Entenda que a instiL~içilo das capitanias de 

,. PaÇo d~ oo.tnare. doa deputados, 17 de Junho porto pc1dem próstar mUlto bon!l . serviço~; mas 
de l!H8.-0crlo$ Augusto P6ictoto de Alencar.~ reco11heoe que a\guns abuso~:~ ae têm dado, QUe são 
Frederico .Augusto Pamplorta.-T.- Pompt!o de ftlh11s do regulam~nto. Tem conhecime1\to de que 
S. Br·a.zil. - !)omingo.ç ·Oa,·los .de Saboili. :- . aqui 1111 COrto forto~ siio os clamorns que se têm 

· M. J. Ayr111 do Nascimento:-D1·. J usd de Ass•s levafltado aontr•• a oapitQnia do port ' ; não . quer 
.Alue• Bt•anco M:uni.z Harreto.-J. Fert&atade$ iodagnr se sdo bem ou mal fuudad• !I · esso!t ela• 
Barro.\'. » · · · · mol'flB ; mal1 o que diz ó que muit•l respolta o . 

E' lida e approvtm~ a redacção de varias ro· car.1otu~ probo do . caplt\I•) dC> ·porto· nesta côrte, 
soluções. · . . .· · e está oonvoncldo que, se alguns desvios têm 

Eutra em discussão o tJeguinte : . bnvidn, não são a eUe dllvldos . Sabe por \ntor-
u A assemblêa geral legisllltiva . i'esolvA. 111açõ13s que n Mpitilnia d , porto n ii R !n de Jane\ro 
te Al'tigi1 uuico. A uisposiolio do art. 80 da lel ten1 urestado bane serviços A policia, . tem. sldo 

de 19 de Agtlsl.o .do ll:l.J.6 não é. applioavt~l as um forte aúxiUar d~lla; mas ~omt.U.do pede· ao 
b otheses ·se uinles : · · · ·. e exam nat se s o ve • 



CÃ~ma ra dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:21- PÃjgina 3 de 6 

SESSÃO EM. 17. DE JUNHO .OE .1848 
exta;ema esquerda. Anima· se porém .e. tazêi-o, por· 
· ue "ul a · ue .entr.e elle e .o orad r exista uUu1 . 
espec e e sympa JQ.! · que · ·· aque .a que inspira 
a JUventude.· O nobre~ ,deputa~o- . foi d~nolldnado · 
por alguus amigos. pohbcos-o JOV~n saquarema
e o orador tem s1do chamado'-o Jov.en .do Oenrà • 
. Passando a ler o tre.obo · de .um . discurso do 

Sr. Euzebio, proferido em. U!'IIB das sessões de .. 
1844~ faz algumas reflexões parâ mostrar qua as 

C\nno a expressão geuuina d!\ v(?ntade naciqna.l .1 f 
Ah l admirav.el docili~~de, espantolla bondade do 

. Sr. dep~tado I ·Mas diZIQ elle estas palav~as em 
1842 eu 1842; quando acabàvão de ser feitas · 
estas eleições ? · Não : eutãu . nenhJ!ma exprimiR 
melhor· a vontade do paiz t. . . . . . 

. · cousas hoje estão no ·mesmo pé em que estavãQ 
nessa época; que os pattldõs sus.teotao . hoje .os · 
mP.smoâ prloclpios que eutiio. . · 

Nota que o Sr. Euzebio . disse!'lse que então não 
er~ pt)ssive1 a fusão das fracções ~odetadl\91 o,qua 

Disse o Sr . deputai~> . que em 1842 a vlolenci!l 
não se tinha tornaílu necess!ltia .l I I Oh .\_ eu queri". · 
tur uma eloquencia a toda a prova, eu queda ter 

. um talento proouncia~o u.a tribu~a, para pintar 
com as cõres as macs fiau; ·o .estado de horror. 
de violencia, de · erse · üi ao em ue · á e · 

. o)s JU g p . 1 :. . BJ sa er . . OI\ _e . rou o 
nobre deputado essl\ ectldade dfl fracçoes mo•le· 
radas, e onde ellas existem na casa. 

. . Acha que o nobre deputado ~Jstt\ illudido i1uando 
entende quo então st: quoria a rElv9gaçã9 .tia lei 

·· -âif-:rde "Dezembl:o: n() relatorio .do miuistro d11 
justiÇA déSSS epoca encontra•Se, . O,ão a iâéa da · 
revogação,. mas da reforma · des~a let. · .. 

de Fove':'alro desde o pri~lcipio soffreu a gnetra 
mais · pronunciada do lado contrario, que dizia 
que elle fl.ra tnftnenéiado por duas gran~es po~en• 
elas,· a Gtil -Bret1111hâ ~ a Joanna, on facçao auhca; · 
e nota . que aqu·eues que tanto ·se revolti\rão com 
a anmistla são huje oà apostolos da moderaoiio 

. e d.a toler&ncia, que procurãó tornar-se amigos 
de todos os mtnisLerios pare. v~r se e.saim abrem 
uo1a porta para o J>Od~:.r. . · · 

· · O Sr. EtlZeblo, fallaudo de . e~lções, ent.endeu 
que devia apresentar-se aos olhos da camara ·e . 

aqu não p9de dtilxar de len1brar~8~ de uma 
tl\axima de Themistoolt~a: « Amo maia a .taouldftde 
do . t1aqueotmento do que da memorla. » Este . 

· lllustre athecHenaa a18lm pe'nina levado pór um 
. aeu~hneu\o nobre. e goneroao. Teudo . fflito 11l0• 

rloso11 t~orvlooM • eu" paLria, foi .viotlma: maa 
çem por lato entt~ndeu que de\lla ·aegulr aa plaadrus 
de Alulbladea; no. reth9 a quo t\nba Kldo \evado 
professava " m.axlma t.le QUI! era tnelhor eaqoe· 
oar·ao do que lembrar·aA. Nlô~uuan dlrê. 111\8 
Tlumtl•toolea · ulo dava provR de um uaruuter 
nobre e e\ovado quando a111lm proat~tila; maa oa 
nos.aoll Tbemhttoololl de . uovt\. ettpooio, os que. }iQje 
têm Ol\~e~dldo que é melbnr eaqueotor do 4ue 
lembrl\r·ao, IJilo. unlúamentt! lev•,do~t pttla propria 

E' ~teua duvida lombrado dB malC.Iuu• de. The· 
mtstoolfl-l qut! o Sa·. deputado pelo Rlo de J .. cuslro 
ndo lltl Importou de Càllnr naa vlolenoiaa com• 
r11eUfdi18 ttltlftltlutOUte; t llJ 86U m 1;do .da enteuder, 
por oiloaslão das . . elelçõee, ê ·de apresentar os 
faoios de 1!:34.0 ou 184:2; mas o orador que ttn~~t.l& 
que, se o esquuch:nentu au1 uma.s ocoasloes é 
prova du generosidade, em outras ê t~1,1den~e ao 
suicidio, con1o seria do partido domihant'e, se 
BA osqueceS86 dOS precedentes hl)rrOrOSOS dO . 

· partido sou adveraario; julga pm· isso dever 
lembral-os. · . · · · 
·. · Disse o Sr. Qudlroz ·o a sess!io de 14 do cor· 
1'ente: _.;.. (( Elll ja .tive .oooasii\o da . fallQr nesta 
u .t:asn sobre as eleiooes de 1842: jl'l disse, · con· 
« cordo que· t1euhuu1 . homem . con <clencloso (~:ar- · 
« vindo·me .da llX.pressiio tlo Sr. prP.sidentu do 
« con~~lbü) páderia aflirmur que allat> ea·do . n 
c1 expressão genulua do voto do pa1~; 1I'Iãa o que 
ct di u a •• · · - - · · 
« nocessurio l'ecorrer à violencla : seri~ inepto o 
" g~vor11o qua . l:ecor.rf>sse a ella som ter neoes • 
« Bldado. • E' isto o 4ua t:ousta do uxlraatll do 
discurso do Sr. Queiroz que . He lê uo J ornnl do 
Cotnmercio. qtte dá. us oplnlõeH dos Jlval'sos 
oru.dot·es ()om · 'udn a hnp1n·ol~lidade, e por Isso 
uilo pôde se1' auspt!lto, . · ·. 

. .Ora, quem não louvará a den1a11iada doollldade. 
1\ deblül!ladi.L · bondude oom · qu~ o Sr. de,putado 

.... :.... .•. "...'i.lllt(1-~1---

VlV a O pat l O Q que . portenço ; t> para mostr.ar 
que assas \'iolencb's já de ante· mão tinhào sido 
empregadas, e que as eleições se flzerão no · · 
sihmcio dos turnulos... . · · . · · 

O SR~ M~IREI.!.ES :-Tudo era ordem. 
O Sn. FE.mf.\NDES Oruvs9 :-E' a ordem que ae .. 

observou 1:\Q,ui nas galerias quando se dissolveu · 

O Sa, M&IRELLES :--Eu t~flro-tne a . Paris. 
O Sa. F.s:aN.üross 0HA.V&s :.-.E' a ordetn da 

sociedàde haitiana. 
ALGDNB S&NHoass :-Ordem I 
O SI\. M&tRB:LLES :~Eu respoodérel. 
AL.GUN~ SBNliQBES :~l~Ü\Q respot\da. 
O Sa. Jos~· .o.s: · A.àeis pede ao Sr. presidente 

que pot ~mor !}a .ordem atteuda ao que eati pr~\· 
Uc anllo o Sr. F e 
se não · diga quo o orador ê escandeeldo. · .· ·. 

Oontlnniu1do. o orador traz . o taatemUnho que 
nl\o rt~o~llll qutJ seja recusado do Sr. · vi,conde de 
Maé~Allá; quando em l8lS dlsse na Ol\&a que ui\o . 
se .po.dia julgar . couaofanoiosamsnte represe!liàda 
a provtneta ~a S. Pauto, porque um partido que 
alll sobroa•~hla pela sua rlqus1s, • .lmportaocla e 
out.raa qualidades, estava supplantado. · · ·· 

Seria ·a rtlpr&~ei\taoão da ptovlncla de Minas . 
Gerae.s gen\dna, e verd•'delra, quando se vê que 
os procaaaoa se mu\t\{1\\cavão de unta ti\Rti-lra 
hurroroaa, ·quando â perseRuiçã,) era deeenvol~lda 

· nos seus . mala pequenos oorollario.tl, qu•mdo o 
ac.tulll mluietro do .lmpcnlo • . então secre'tario . do 

averno de Minas, fol duas vezas absolvido pelo 
ut· , e duas . vezes ae · ap illlou da doolsão dó 
ury ; quan o o r. u n1s~ro <.1 mper o, e"! o 

· ~idu a pritnolra nz absolvldo, e passadoR (has 
P••llto . em llbardado, dilpols por m~tivos, que por 
deuanoia o ot•ador não narrat·~, o chl\fe de policia 
de ent.âo o Sr. · Dlogo de V.a.sooncellos obrigoli o 
promoLo•· publico c.taquella época .a appel\ar se· 
gundu vez da sen~ença ? ·· . . 

ó Sa. V uoo~o~LLOS :-E• falso. · .Eú até estava 
aqui ria caaa •. Invoco o tostetnunb.o do $r. rnfnistro 
do impario. ·· · 

O Sa. ;DIA.':! nm O:A..avA.LHO faz sig!lal .àffirinath·o . 
6 SR Jos8' DE Asaxs· ouve al~uns senhores 

dizerem' que f11i o Sr • .Ribeiro da R <>zende. N :\ó . 
intiist\râ porta11to sob1·e esta ponto. · 

. · O~nt1nu~ndo, mostra que naquella. época . a per- · 
s uguiçiio pas::uwn doa .tnu~s ~~outfpats .(tfPO.'a~or), 
a que um valht> ocLngonar1o, pai d11 Sr •. mt01stro 
da nwr.inll!l~ fui atrutmente perst~guldll . pelas 

~ '-" - i . ... . . 

respeltavel pai ·a ~ous dlsti~otos orn11mentos da 
trl bUntl ta1t1bem fo1 persegu1do palas op1 niõt~s 

. que. pNfu~taa.vi\o àaus tl~llos . : ·a flnalmeule que 
a 8ngrn d 1l Sr. Llmp~ fu1 psrseguida atrozmente, 
arrl\stada. 

o Sn. F.mnNANDE!I Otu'V.o:s: --lst•l nqul ·não é 
cl\pãtQzlas, · 

o Sa. Joelb í>s: Aea1s ~Qnttn:~and.o ~ia que deve 
. '· 81 
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portanto applaudir a doeilidade, a bonda:le do 
Sr. Queiroz, quanúo as~evet()U que no atino de 
1842 não havia sido necessario empregar a força 
para vencer as eleições I I •rem pezar de que isto 
()S8 ' , . - • . . 

Fa\landó do voto livra; recorda que não. ba. 
muito temp1 que o Sr. !h'nador Vasconcellos disse 
que erão t>le1to~ t\eua.l.loNs por pruviucias que eUq,s 
~ ·- . - . ' - . 

efl'r.ito, quando se attendo ás eleições tle senadores 
foitas em cerl11s pro•1Íl1Cial3, não M pórle uesco• 
nhacér a exactidão deste dito. Verda.d-1 é qne se 
pôde dizer quo o uradur foi elelt•l pelo Oesrâ, 
ondé não íoi. \\&1\ciuo, \H:l\tl é donliciliario, mas 
toda e qualquur suspeita a respeiiv da sua ele1ção · 
desappar~;~ee á vista da cnnsideração de que o 
orador tem naqulllla. província. muito~ amtgo~ .qtt6 
eutendêrâo que elle podia v1r para a h'ibuna pres-
tar alg~lm s:irvlço. . · 

9 SR: PE:lXoTo DÉ ALENCAR:---Apoiado: ü eleição 

q SR. Jo~E; DE Assts:-Demals,dlfferente é ser 
ele1to deputado, quo é temporarlo, e stJnudú\' que 
é vitaliclo. · · 

. Ainda poderia descer a detalhes dii eleição de 
sen!'dor Ieita pelo Oenr~. Bo.11iaria tinta OOt)sldtl· 
rao;ao. patA todos ficarem sabendo como foi falta 
a eleiQào o. que o oraJor elil rt~fore, e 6 que antes 
da eleição pnra senador tinha havido outra para 
deputadós gerae11, en1 que fol trjumpbanttl o P•U'· 
tido que rocsonbece como chefe o Sr. Mouador 
Alencar (•le quem os. Sn~ do o\lti'O lado dizem 

· · boúor(>s, (/U&ndo no eutendor do orador o Sr. lie· 
nador Aleucar é um brazUarrô raspeltavel pt1loa 
Bl'US servl~~os •I llluatraçil\l, (Numerosos apo((WC)s,) 

O Sa. TI>I!T.t.:-Qual de.nóa tul quo tallou ountra 
\. 

O Sa. F'KBRAZI- Fol o Sr. M:1\rlln• ~.,rautllaoo. 
O l::la. Joat~' D& A.tilli ~-'i't~tldtt o ultlmu V11tii.,t<•20U 

ou 800 ·Votod lilllla do que o Jo vot.11du da. ohll}la 
opp011ta: e qua11do 1111 Lratou du ululçtlo d& llurindor, 
tlB~e iJàrtldo~ Íllllurt~ ~enuim\ d1t · Sr. 8~lU\d<Jr · 
Aleliour, .comó dlzu111 oiJ Sra. aetladores ninlgllR 
pulltlcos daquollu a qu11m o or·at.lor r'e~tpondo, vtilo 

. por fim a llliOptar lllll advureudo O!lúiUtiiQildU dil81!6 
Ulttsu1o vartltlo. · 

O nool"ll d!!putado u que'u róllponllo, continua 
o l)rudor, fullou.ahll(Q. Am um ptH\to ,,,,\ qu11 Jt~M~jo 
toc!lr, porque nno :-lgll a maxlma do Tbetl\ishlcles, . 
que . parece quo tUUtn·a ·mala o · esquacJrnento do 
que a memor~a. Ell julg? qua a lembrança do 

uss.ado é lllUtto necessana: e o nobre r\e utado 
~rn a joven, e a quem por isso dão o ilulo de 
)óven saquarerne .. , . . · 

O Sa. Fs:RNANDES ClHA. 'Víi:s: -H<Jmem serio, que 
não é capadocio. · 

O Sa. JosE' OE Assrs:-, .. 11sslm como se diz 
-joven ltnlia... . 

O Sa. FlllRNA.NDli'.il di.U.vllls (mais u!to\t-Homem 
serio qut:l .não é oapadocio. . 

O Sa. Pm~slnENTE : - Ordei:n l Eu nilo posso 
adix'littir que o Sr. dHputado dirija Insultos (Apoia-

O SR. FBBNANDE!s duA.vEH:-Elt não insultei. 
( Apoiadós.) · 

O Sa. PattiJID&NTE com for~a):--Ordem, Sr. do u-
a o, n o pQssl) oonsen lt • • • 

_o Sn. Ji'.RR'NANoJDs daAvJJ:g (c.;m fo?·ça):·--.V. Ex. 
nao pódo dizer que anmdtoi. 
, O Sa. PM!lrt>tm'l'lll (com vehemenCia)l-Orlletn, 
Sr. deputado I Não posso <1onsentlr om taes 
expres!:!oes: vat-ml•·he\ por isso obrigado a li:\1\Ql\1' 
tm'io. das disposiQões do ro~hriento. 

O Sa. F~•Nnli:S ÜHA.Yill~ : -.- Nuo insultei : 

V. Ex. deve. ter mais sanglle frio e ímparciall- . 
dad.~ • . {Ordem I ordem!) O Sr. pres!dente pensa 
que está em Perl:uuubUC•). 

MUlTA.B VozEs:...:. Ordem, ot·Jenl. 
. O ~R. PRR~tnll:NTE (com energia): ..._;Eu chamo 
novam"nte á ordem o Sr .. deputl\do. O Sr. depU:~ 
tado não t>Stá em estado de d13lib\!rar. (E(IJplosllo 

• · rito . s contràd 
que nao é po3sivel rept·oàu~ir.) 
. 0 Sa. FERNANDES 0RA.VIl:S. (apbntdndO paro o 
Sr. llr"éSiàente):~ Olham-lhe para u cara; vejiio 
o est~do, de colora em que està ô Sr. presidente. 
(Oonhnu~ o tumulto.) ·· 

O Sa. JosE'· m;: Assis 1atiOntando para o 8r. 
Fernandes Chavss): -Olhem u calma C\lnt que 
está o Sr. deputado I . 

ll'Vo meio. cltFconfu$l!O e vo~eria gue reino:ó na . .. 
sa~a, pedem a palavra varias senhores.) 

- St·, presidente, V. Ex. não póde, no estado 
aetual da lh&cussão , tomar uma deliberação 
destas, nem o. regimebto. t) aut•.>rlsa para isso. 
V. Ex. é que nllo estA em estado de ~eUberar • . 
O Sr. _1\eputado pelu Rlo Grund~ do Sul disse 
QU'l o Sr. dup11tado pelo Rio de JanelNt a quem 
11u reCerlo u Sr. deputado pelo Oanrã, niio é 
cll.pRiloolo. Oonlórn lato uma injuria f Contem 
antes nhla dttl118a. Mae, quando mesmo ee queira . 
Ollllllldurur quu cootdm uu1a injuria, aerã oaso . 
de uear•&lt de um rumadlo sempre extraordinarlo, 
que &&Inda aa \!lo deu Oi\ Otl:ta, de mandar retirar 
utn dup•atado dB sala t Is~o é coU11a que se nio 
p6.111 lulerur ; · é opprhnlr a lrlbuna, é lmpór o 
•lleuulo. Pol uooas!tario que V. Ex. foaae par• 
eua oadt~li'14 ara emprttgsr·llfl eaae remedto 
uxt.rRur nar o '' re men o, ova eCJ'p 01. o ' 
gl'áto1 dtJ ord1rn.) · · 

O Su. 0Aav.u.un Moalul\~:- E' um deapotlemo. 
O Hn. l<'ittts.u·s- Shn. ô um ctesplitll\mo atroz ; 

(be~ttndo com for~·~~ na halau.wtr<tda) 11uatan~o o 
\IUII titu~. o d.-~túl nlngueni me tlra; 

O tia. UArtVA.LUO MonttiRA.i-Apoiaclo. Ua·ee o 
ruglnumtu, quo ó aupt~rior a nós todos • 

O SR. FtutiUDGNTl!l ob11ervanllo que o Sr. Fer· 
nandtlB Oht\Villf ust\ra do expras~tõtle pouco decoi•osas 
pu.rt\ a OhSB, pois que )1\ ü pouco tiuha dito
qu~ a ctuniu~& udo ara oapatazfll, -alátu da outras 
om rdfatenola no Sr. deputado a quem se dlrfgla, 
o chttnt<•u pu~ tro.a vezeij à o~Jem,-e ventlu que 
a llZI\r disto contmuava com as s as ex ré s-êe 
te~o de declarllt' o. qu" ~etarmlna o rogimento, 
e e que o Sr. deputado nno estava em . estado de 
deliberar. A' vista disto cumpria ao. Sr. deputado 
retirar-se immediatamenta do. sala.... (Vivcc1 
reclamaç?Ses.) . · . . · 

O SI\. Fil:nN.u-tnss Oa!.'Vtte:- Tenho bastlll1te 
coragem . pat·a l"esistir a ordene · arbit••arias. 
(Apoialtos.) · · 

O .SR. PRESIDENTE: -0 que tt Sr; <ieputado podia 
fazer t)ra appellal' para a eamara; ••• {Denegaç<1es.) . 

ÁLGO~s SENHORlr.s:-Lêa-~a o re hnellto. 
O Sa .. PRESIDEI'iTE:-0 Sr. to secretario q11elra 

ler o artigo do regh.ner1t''' (Rsstabelece·se o silencio.) 
O SR. 1° SnoM'rAruo (lendo): lf Art. 199. So 

' . o . . p 1\ o ep 11 o se exoe e , 
presidente ndvarLlrl\ l• e 2• vez com a IIX.pt'aSiiílo 
""7' 'rdum--, e. oon~lnu1md•l ell•'• ·f) pretihlenta lhe 
um\ :-o S'l'. F. IIUO està em elltado de delibartn, o 
o uupltllldl' &ublr{i. hn•nedl•,til\nt~nte da aula . por 
accordo da carriara. » · · 

O Sl,t. PaE&lOEN'rE diz q11a à vísta do artiRo 
do l'Bgtmento Bllbtllettert'fà aeoisão ila o&mtlrll S\1 l:!l' 
devo ou oii.o óu1n pl'ir o art. 199. . · 
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que a Sr •. deputado Ie~brou, séria d~ natureza 
a fázAr lanoar sobre n . tttlperlo a su!ipelta de que 

iio ti . a . or fim rota e r os lntoreslles dó 
Bre.zll allt compromettidos ~ mas que Unha -vistãs 
intoressadas de a1,1gmento de tetritorio. 

o governo esf~>rça-su muito .em zelar. os ii:íte-
rellsas ua aa "ulgão offendidos, e dado o caso 
da neéess a e , e ou ras me as, o governo . as · 
tomará; e _então .P.spera que. será apoiado por 
todll a naçno braztleira. (Apo1ados .) 

A' vista dr.st11 explicaçãq, espera que o Sr. 
dP.putado continuarA a pres~r ao governo o seu 
apolo. . . . · . · 

Julga-~~e obrigado a dizer alguma cousa sobre 
a suspeitá de üesharmonia de idéas que possa 
hav.er no m\ni~terio, levantada pelo Sr. deputado 
d~ ~:tbia, qu~ fez a injustiça d,e taxar. ao orador 
.de mconsequente, procurando JUStificar este seu 
pénsamei:tto . cóm razões _qtlt\,_ s~ pensar nellas, . 

O orador não t<!caría nesta questão se ·não 
· tl-vet'lse necessidade de declarttr 111ulto .expressa
mente qúe estã na melhor harmonia com seus 
c()lle~a!l do !hinisterio; que . tem perfeita ~,tnidade 
de vtshs ; e que qualquer suspefta em contrario 
é infúlidada. . . 

P!lssando uma vista d'C:.lhoé Mbre o seu pro· 
cedl~~tHo . como . membro da cãmara doa Sra. de
bub4ós; o orador tnóstrll ·. qué nijo esta no caso . ae mitteccr l! accusaçilo àe fnconsequente. 
. o sr~ .Peretra .da su:.VQ. julga cqovenieut.e 
nesta oeoasião, quando se trtlta de flxação . de 
forças de mar, . labçar uma. · vistB d'olbos sobL'a . o 
estado do uosso paiz. Não o encaran\ debaixo do 
ponto de vill;&a. d~ . po~itica .inte~na., que .de alguma 

ai~uma sorte invertld~, tem dado lugat' a alguma 
pro"oeaoão. algum az~dume na discussão : tratar~ 
unicamente da parte política do paiz que diz 
respeito ~ nações estrangeiras, para melhor 
oomprebender a . necessidade. da futagão das foroas 
de war. E' para este ponto que cham!l ~ at.tençiio 
dn oi\sa. · · . · · · · · · ·· 

O Brazll t.em alHumus oolupilcações on.m nilÇõe~ 
estrangélras. Ern primeiro lugar Lum uma com· 
plicaoii.o no Rio da Prata. Nln~Utllll duvida que 
graves e IUUito imll_ortll,ntes qUest~SS; que afi'ectüo 
muato da partu .o Brazll, &e agitao oa9 nuu·geus 
do Rio da P1·ata. O Brazll ten1 necessidade uilo 
sõ de manter alll a suà influencia legitima de 
lmptjrio circnmvi"lnho o pr•1tector . pelos tr(ltados, 
com o de. tornar nal a sua influencia. · 

Ora, as clrcumstancias .da republioa do Uruguay 
são bastante cl'iticas ;· as forças de Oribe ·podem 
entrar em Montavidéo e a occu a ão ue ·à or 
terra eU as t m fe to nas. r bas. do rio p e affectar 
mnito os ioteressP.s do Brazil . · · · 

Pêrgunta pois ao. Sr; . tninis~ro da marinha so 
"ulga qua·uma. pequena estação de dous v~sos se' a 

as au e para garan r os 10 eressaa o raz • . 
. s.abe 9ue a ~anutHnoão de vasoo de guerra ~ 
multfl d1spend10sa, porque é preciso que tudo vã 
do Rio de Jo.uelro ; i~to será motivo para que i1ao 
WtlbamOS. Blli . '!_bnndancia de VllSOS de guerra, 
ma~ para que nao tenhamos alli uma. força su-
perior !\quella que lá . existe • . . . 

VAtdude é que. o Sr. ministro da marinha po
derá . dtp:r que os vasos que conservamos no !lU) 
estão propqrcionados ao estado de decadaocia da 
no~sa · marinha naval. O~>m eft't!ito, dos de 1848 
esta a. nossa marinha em perfêita decadencla, . . ·- . ; 

1843 ti.nhamóã 78 embarcacõe:l, hoje esta.m~s re· 
d~zidos a 38. Niio se. tem . procurado supprlr o .· 
d~~f~lque . CObl o fabnc~;> ou compra de outraii. 
eo::baroa~õee. Mas estl\ razão tiã? lbe p !ir cJCB suf
flcHmte para que tenhamos no R to d11 Prata uma 
estaçilo naval tão llnaltada, porque temo!! mais 
duat~ osta:-o\>t}S, e seria talvez conveniente destacar 
del\as 1\iguus VlHOS pari\ a estação do Rio · da 
Prata. .. Vê menos inconveniente na dhninuiçno 
destas estações do que na nihUidadé da t~~taoão 
do Rio da Prata. · . . 

No rolntorio aa diz que temos em Matto-Grosso 
q_uutro canh.oneiras incumbidas .. da vigia . desse 
l"IO e coneervação dos limites do lmperio. Nilo 
ha multo tempo que o nosso tcrrltltrlo de Mlltto
Grosso foi invadido por uma. !oa·ça da· Bollvia 
com quem m amos; ver a e qüe as a · oroa 
vl<>.·~e obrig ~da a recuar, porqu~_ encóntrou outra 
braztlelra ql\e se lhe opp6z ~ mns isto se podara 
repetir, porque no rt!latorio da repartlolo ~os · 
negooins estrangeiros mesmo se 'llz que aquella 
republiua não se · cnnslder:a deatltuidB do direito 
de occupat aquelle tarrltorio. . · 

01· •; ll orador tern hiformilções de que &!Juallils 
quatro chamadas canhoneiras silo aponas mlse• · 
l'ayl3iS lauehas, qutl não serveni nem para nellaa 
dormir 11. tripolaçito,, e sobre as quaes · se nãG 
pôde seseutar a arttlbarla. Ora, poderlilo estes 
vas··a ptll&tar algum urviçoJ.. quando L~nbamoa 
de soft'rer. algum ataque da J:Sollvia? 

Ohama a attanoi\o do Sr. ministro da ml\rlnba 
s" bre a necessld~de que temos de ter gronlle zelo 

e o re o r o r ar o ao m r u Q . o G · · · 
oractor que natl aguas do Rlo da Prata tem uma rosso, ~ chama a sUa attenoilo 8obre .eate pttnto 
pequena estaoào naval apenas ·oomposta do Ulbll Ol)D"I tanto mais rado, quando v.ê que o uumea·o 
corv~to. e dou& vasos de gut~rra pt!qUenos, que de 106 praou não éstB alli Mmpleto, e .poucas 
ftc~rão ainda reduzidos pela retirada !,lo brigue vezes . te,rn chegado A metade. O estado pois das 
BBt"eflic~ ~ 'remos pqi~ naqueUes màres apenas uma canhonetras e do se~ pessoal n!lo fnspll'a muita 
co'~;veta e una pequeno patnoho. confiança. · · . 

O Or.ador . .. ;;o ··é dos .qu"'. &"". \••em . . um"' p. oll·ttc"' R.econhece que uma das maiores n~:~cessidades 
""' "' ... e .. 1 .. do paiz é a economia dos dinheiros pub1\cos1 beUtgerante, antes propenda a que a respeito das tnus é trtmbem d FJ oplnli'ío que . n verdadêlra eco-

qtii!Stões que se agitão no Rio da Prata convêm noruia, quando, se tnta ~o f•>rças riavae~, · uão 
quo o g11verno cOOf;erve uma perfeita neutralidade; consl!!t~ om. detxarmoH. da ter torça suffiClente e 
ma11 clesoja que êsta neutralidade Reja de alguma · necossaria pará em ual uer casó ex.tr'aórdlnario 
so · , . . ·· em qua quer evfln ua a e ll ura, po ermos sua· 
ventllilo, e que atrectõ.o tilo de perto o impeTto. t l.'ntar a · dignidade di\ nnção . · 

Sl,be que Ro'aaa hoje n~o tem na~; · margens do. Entendo que . se o Sr. miniBtro qulzllr dar toda 
Prllta es ua.dra eua, porqllil tol a rlalonada pelas s stli\ attençito a ~ate ramo do serviQo publico, 

uae nao ea n lirv&n oras, ne e zer o ~~que o, . . . os v ç a pa z. a aa ua . 
maa e'u\b'l'ra nilo · tllnha marinha, oomtu~o bn dnde ponao que precisamos s•>b,retudo de ilD:l 
ttltllre~tsê& multo gravo& poloa quaoR dt~ve o Brazll mlbl_11t~do adrnlnlatratlvo1 probo, que toma aentlrto 
tllr a\U Uóla for9\\ marrt\mn tna\s reapeita-vel. N1ltl na. arr.ecadao1\o . . d. as ronatla . ._ na. ooa flsellll&aQão 

. sito b~m gt'âvos oé lntnressea doa brazltelroa r,l. dnllaa. maB que antefl do tuao eatabeleça os prl(l-
sldel)tva naquelhll lugares' Por vonttira R entrada alpioM ele jua.tlça, toler11noll\ a probldad(l1 probt.~ dada 
iia pra\)a do Montevlddtl i>elas forÇas de Or\be_nfto Ot& peMMoa cio& mtntatroa, e .nos a eu a 'Qgantes como 
póde. trazer aórlna complfoações par"· o paiz 'I Nilo P~"''1 eh•a Rnrantla da bon nrreoadnçilo o fisdnisanollo 
temos not\llla d$ q\le li paolfil.llióllo nlin pódé tar aaa rondas. . . 
lugrit-,<:.<H1\'o se dllMJa, e <l'lie détnllls ·eUa nlto se pôde . Pede a attenoi\G d" S. E1. 8()bre um fanto que 
'VI:!rlfltlal' po~que n volltQáe 'da Rósag a otlo àdrnltte? a opinião pu'blloa tem do alguma sorte aoolbhlo, 

--'-·-~· .... -.- ............ __ , __ ........ ~ ....... ;.. ... ,_. ...... ,~ ................. _.; . . 
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qur se passa na repartição. da marinha. O ante
cessol' ·de S. Ex . . mandou proceder a exame nas · 
secções e .illmnxarifadt1 da marinha, em que houve 
deuuncia _que ba\'i~ b~rr~rOSQ.~ prllvaricações. O 
orad<•r nno svrá tao tndJscrl!to quA peça ao Sr. . . ' . 

mn!l pedirá a S. Éx. com muita força que ulb~ 
aWmtnmente. pnra isto, porque crê que o maior 
mRl donde !e~ulta insu~ci~ncia de diHbdrós nos 

E' appr~v~do o parecer da c()mmlas~n· de justiça 
civil sobre a pretençiio dq Fi'~ncisco }:lereirl\ dos 
Sautos . Orasto, f1adar. da ex thesoureito Manoa.l 
M1.1reira Lirio . da Silva Oarneh·o, par:\ que se 
raltt~rôl .ao goverl\0 o pedid.o ànterior'!len te feito, 

.Jlllgo.~se objecto de deliberãção e ,.ai a imprimir 
o projecto da. com missão de constituiçãQ, auto
.tüando? g•JV&t'no a conceder .carta de oaturalissção 

prevaricações, e o. arsenal do mariuha é uma d~s Ficiio adiadoH, po.r ~ll pedir .n _p\\lavra; ~. quatro 
repnrtlções por _onde, ao menos na opinião pu- p,ttt'ilceres da commJssao ds pensoes e r.rdenados, 
bhca; ha suspeitas de que· se escoiio grossas ràprovando as ponsões do D. Rita Bernardi na de 
eommas. Alm~ida, D. Joannl\ Francisca de Oliveira, D. Ro.sa 

o sr. Ferra.z obsana que nem do orça:- Maria da Silv~;;ira Bom tempo e D; Maria Generosa 
itlento, · nem das t.abel\as quo acnmpanhárão o Lou..-eiro · . . ·· . · · · · · 
relalurio, r,onsta quol 0 numero nrovavel do ~>m· · Vni a implimír o pt\ft)Cer da terc~ira commissão 
bar~ações que o. Sr. mini::;tro pôde nrmar durante de urçam•mto sobrA o minist~rio da guerra . 

. ()anuo pBfa que é destlnRd!\ esta lei. o Sr. PereiJ:oa da Sil'Vd pede que se Te-
Deseja tnmburn ~qt!~. f) •. Ex. declare se à vililla tJwtta · à commis!li\o tlll estatistica, com· utgflncia, 

dll leitura ~~~ tod~s a.s lãls-·a?·--fiX•Icão-dll':·foryM -- --um roquerímeJJt!!.,_ ~~ .. ~.~.rtJsents, dos prirwipaes 
. . 

cou~idera que atripolaÇão dos uavios desarmAdos, 
e do\1 transportes qúe l!llio os que conàtltul!m .. A 
força passiva, podem entrar no calcu.ln das !orças 
qtl~ menciona o atk lo do projeoto, qu~ !lt\o.filrças 
act1vas. · . . 

Em virtude da escassez do . tempo teserva-se 
para Illl se~unda feira fallBr sobre a proposta da 
fixação de /orças. Lirnha·se agora l.l consideraÇ6es 
soba·e v~riu:~ objeetos, no correr dR!i quaes deohua 
quu ap01a o govel'nu, e que vota pela réfr>rma do 
st:oado. · · . · · 

A dlsousslio fica . adl ~da pt~la hora. 
Levanta.àe a sessão l\s S hntas. 

. --~ ... 

Seil•lo em te 4e .JanhG 

:PllB8lJ>BNÔIA DO SR. OliiOUORRI) DA. G.\11~ 

.SU_MM'A.ato. -Expndlen to. -lisctiflcaç~es. --Disct's · 
sllo da ~esóluçrto sobr6 slt~içlfo de setJador •. Dis· 
cur&.,s do& St's. Sall11s, Vcuconcsllot. EU#IIbio e 
Urbano.-Forçaa de~ mat•, D(scur!fos dos s,.a, 
Jobim e Fe,.ra~. EncerramBnto. Votnçilo. · 

A's 10 ·horas e mala da manhl\ ttbre-IJe a 
se!1Ai1o~ lê ·se e app.rova·se a ac~ da · antoce· 
dente. 

BXPBDlll:NTB 

F&ll· 8& tnenoito do um offioló do Sr. de utado. 
. az . ames os an os, par o patt o que por 
lnet~mmMado niio pôde compa,·ecor .-Fica a ca-
mara inteirada. · 

RPmettE)m-se: 
A' 2a cornmissi\o do orç1nnent•l, o requerimento 

de Janu,ario Garcln Lf)~l e José da Oosta I..ti.ma, 
p11di:tdo . que por. um resoluoi\(1 . aspe"Clal . se}a o 
governo imperial áutorisado a lhes pngar 18:486S220, 
qu~ntia. jt\ .· votndu ua lei do orçamento, que ficou 
aduuia no senllrill, para pagatttent() da eett·adn qutJ 
Os SUJ>plicantes fizerão da Villa da Constituição 
ate o Pnranl\. . . 

' ~ .. '· ··~ . · .•.. ' ' .... 
provincii\ de S. Paulo, no qunl pRiiem à camara 
qu~ desaltlléxe aquelle . territorio da provinda a · 
qut~ actualmente estê. ligado, para. o annexar à 
provincia jo Rio de laneir(). .· 

O Sa. Pa~BlDENTE diz que o requerimento vaiá 
comnlissão respectiva. e que estando presentes seus 
Dil3mbroa, tomari\õ em cóostderaçi'io o podido de. 
urgencia. · 

. o .sr. For~'e.~ diz '1ue quando pedio a palavra 
na questãl" da ordeiil da sabhado, tol depOi8 qut~ . 
o Sr. presidente (iiss-3 que o Sr. FernllndesOhavcs 
devia se ter rl\t\rado dtll5ala qu.ando declarou qlle 
nlio ostava em &atado de dellberar. Não se lembra, 
e mttsmo dqvlda, qu~ dlasessa ao .sr. presldentQ
V. Ex. não ostà em estado de dehberar ;-. .mas se . 

o Sr. Fesonu.lnl~• Oha"f'<Dit obser'ia que 011 
aconteolmentos .de &1\bbado publtc~dol\ no Cort-eio 
Met-aardil e~tão mulLo doall~urado~: ah\ li& attri· 
buem fio ore.dor aparte.; que n!\o deu; e se omUtem 
incidentes qua erno iteoAssarlos pará e:x.pllear a 
mnt'(\ha das acertos que . tiveriio lngar . .Ounfron
\ando.se o Jornal do <Jomm.iJ;cio com o M6rcanm 
ver.~ctl-bll grandu dHferença, e a paralsUdad6 aom 
que o or!'dor é tratado .. , · ·. 

ALGU!'(9 SENHOR!!:s:- Por qual dalles Y 
O 8R. FBRNANDB& OH.\Vli:S 1 - Pelo Correio 

llrlt~rcanut, quo é o jornal da caaa. Contenta-se 
~Sum esta declaração, não querendo dar extensão 

desagrada vel. 
o Sr. oa.rv"lJJ..o Morelrr& reolama contra 

R oollccaono de um aparte . seu publl.oado no 
Jorn.(Jl do Commercio, e contra a omlseã<J de outro, 
que dera. · · 

o Sr. José dEJ A.ssh ía~ uma reotifioaçiio 
a · um dos toplcos do seu discurso qúa vem ex· 
trt,ctauo no :fornal do Oommercio de l.lontem. 
Não disse que o Jornal (io Comme~t·cio dava oo•u · 
Imparcialidade oa extraotvs dos discursos de todos 
os .orndores, disse ue citava um treoho do dls-
curso o r. tlze n ex rac n o 
Cummet"cio, porque oiio podia aer suepeitü, visto 
que o Jornal apanhava semprt~ muito bem as 
opiniões do Sr . E11zebio. (Risadas.) 
· o Sr. 'Wahdertey &SeJa quo o r. pre· 

sldente lhà diga se . é regular que se faqão recti· 
ftoa~ão . de diHCill'ROB publicados e'll\ uma. fo\ha que 
nl1o é da easR. Pareca-lh&. que a,.,umo f1U9 nilo é 
tolnsdo da nollformldnda óom o que se .pas!loU, 
e reot\tloado plllo jornal da oau. . 
· o sa: PaitsioENTíf nilo nc.he. regular essa!!' 
roctlflcaoões, ·ma~ a~ ,tem e.dmi\t.ldo por \&r noMeia 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1521 - PÃjgina 2 de 6 

.' . . 

246 SESSÃO EM 19 DE JUNHO DE 1848. 
de que está ~sto nos estylos d~ C!\sà,_e as admlttirâ 
ernqo.anto llao. houver uma mdicaçao a este re~· 
péito, que a camara approve. 

Oont\núa a <iíscuesào da resolução n. 5, sobre 
eleioão de senador quando tiver fallecido o senador 
el·'lto antes ue o senado · 
diploma, e julgado da validade Je eleição. 

O Sr. Su.'l.les Torr~s Hol!neoi convém 
em que a. re,.oluçào é incompleta : que nli.o 
remedên senão part':! do d~feito tio artigo 80 da 
lei de 19 de Agosto de 1816, Acha · que o tneio 
que lembrou o nobre deputado por Minas parece 
mais com pleh1, p(•rque satisfaz ni\o sõ na'l. hypo · 

. tbes~~JIJ:!t.~sentadas pela resolução, como LambHm 
em outro!! casos que ·olla qi\1) lJôÕP.ria- .compr?· . 
bender. Se na resoluçâll que aptesentou tlrtJfeno 
o nh3io ·da interpretação do artigo 80 da. lei da 
eleições foi · or ue recfliou ue a reform desse 
arttgo susci asse s rias difficuldades na . outra 
camarR, e . auppondo qlle a simples fixação do 
verJadeiro sentidu do art . 80 menores embaraços 
encootrass; . ffi.l~ uma vez que o Sr. Va:!C•1neellos 
sastenta a etnenda de qué fallou o orador não 
duvida aceitai-a. 

. o Sr. Vasooo.ó~llos quando disse que 
não duvidava vatar por uma emerid11 •1ue Cl'ncl• 
Uando a doutrina dR re!õolu~Jiio, fizesse com qu~ · 
não se repetissem com tanta fre9uencia aa elafçõeR, 
foi levado a Isso pelo de>~•'JO de remover os 
gravesJnconveníéntes qu~- dalli re~ultãil; . e nao 
porque aouht~siiu é opimao oo senado a este. 
respeit11 como parace lneulctlr o ~r. Saltes Torres 
Humem. O oradnr quando (·•llou sobre este 
ohj_lloto · Husteotou o lnlõas suns inllividuaes • 
ea mar a m.ul o se .essa emen a ~ r approva•la, 
porque entenda que Re . faz um verdadeiro sarvloo 
ao pai~ 'leclara.ndo que os eleitores . dentro tle 
uma mesma lüg\alatura são oompetentea para 
conhecerem de todas att eleiQÕAII de Renadoras " 
Qllé 8é .tiver di! ptoáett11r ; floàndo ilubslatlodt'l o._ 
anUgus para . a formaçllo da me11a. Na M88iltl 
passada !llsse 1\U& de lflft'erentea artigo>~ l.le · l11l 
de 1~ de Agllsto de 18!6 Re podia lnfertr qUtl não 

· é uma Interpretação, mss umQ reforma, e alta o 
art. 121 para provar lato. · · 

Não se anima a offerecer a emenda, mas lembra 
que Ml"la melhor ren:ettar o pro]eoto à có1nmhsdo 
encatti!f:tada d " um trab!\lho e{ãltore.t. para que 
ella tendo om vista as eonsideroções que se tõm 
apresentad'l, oft'ereeessn uma emenda a este res"': 

E' lido o SAgulnte requal'imento do ad\amllnt.o 
do Sr. Vasconcellos, qu.e e rageitado depois de 
fallar contra e\le o Sr. Euzebio: · · 

« Requeiro que a resiJluçiio sejà envinda é. eom
mlssão ospeclal encarregada da · revisão das leis 
eleitoraes, pllrA. a tomar na devida conshleraoi\o e 
prop~r a medida que entender conveniente. 

11 R\o, 1\J da Junho d" 1848.- 'F. D. Pereira de 
Vasconcellos. » 

Oontit1úa a discuASão da reenluçlio. · 
· o s..-. Eu•~êblo de Queiroz ent~nde que o .· ., . • . ... . • . 

de uwa hnportancia secundaria, oomtu o consi· 
dernndo·ó · com · relnçiio aos prlnolplos, tem UID 
alr.nnoe élttraordtnario. 0 direito ali itltOl' llfOtar 
lllna lei é muito distincto do dl éito da as Cazer . 

em admlttir interpretações !lo que a estRbelecer 
leis com offt~ito retroacti'V'o. principio · que im• 
pugna a boa razilo, e que é opposto ã consti-
tuição. ·· 

de interpretação, .porque a lei. é .. muit~ clara, 
porque quer que s13mpre que haJa necesstdade de 
s11 eleger um senadot' · por morte ou augmento se 
· • 11. e' -o ri ar·a. · orno li a · 
bypotnese senão da morte ou il?g!lle~to, eát~e 
palavras, bem long11 de serem ltmttahvas, sao 
explicativas. Qul\l e a razão por que· agora é 
necessario proceder-se á eleição de um senad<?r? 
E' pür•Jil9 verificou-se a morte .do Sr. Saturnmo. 
do Souz11 e Oliveira. e tanto é a morte do Sr. 

· Sl\turuinl) de Souza e OH v eira qM é causa desta 
n••v, eleição, qu•l se elle uii•l . tivHsse morrido 
esta eleição se nã>r fazia. Nem o artigo usou da 
éXpressi'i~pGr-· rno:de _ d~ .. um senador.-::- diz :-

. ten .lo sd de nomear algum senador por morte ou 
auutnanto. 

<> ar cou a . r so QR p s m . ao, 
e é quê ella niio· tem nquellé caraéteristíco que · 
a n••nstituiçã~· exige para uiXla lei, _isto é, que a 
utllidad~ pubhca.o eXIJa. O {)rador.nao desco11;h~ce · 
que ha tnco~vem•Jotes em se repetul)m as ele1~oes 

·. n., DI)SSO patz : concorda em que se dev~ ev1tar 
a suo . repetioão quando · ni\o fór neceasario ; 
mas ·acha quo antão teria lugar uma. medida 
loglslatlva · mai~t. ampla. que · . . determinasse que 
f,lfta uma vez a elaioão de el~ltoras para senadores 
de uma provincla, este oorl)o eleitoral tlvesso a 
duração deuana legislatura~ Entende que os nobl'BB 
deputados ngora se occup~o .com . uma hypothese 
j.A verificada, e que. nilo eerê. muitu frequ~nte~ ·· · 
·Quanto é segunda parte da reaolu~:ito, a cons1deu 
da-~neoes~arla; 

diz que o art. 80 estt\. verd11delramente no. caso 
de ser lnterpretario, porqua exl>~tem duvldu . a 
re~pelto da lntalllgeoola delta. Se o corpo legla• 
latlvo ni'lo o lnterp1·etar, o ~overno terã dtt tomar 
sobre si a rAsp.lnnbllidade de detlirrulilar a ma· 
nelra por que ao deve fa~er u elsioilo. Entende 
qUP.; em vez de se esperar que o senado. ma~ 
nlfeate o aou pens~mento depols de Mta a elelçl\o, 
deve·sa provocar uma éxplloaoilo do ccrpo leHlB· 
}atiVO anti!K dellBB élàlQitO, para que eJla 68 f&Q& 
sem rl8co de tr encontrar. o Juh:.o. ou o lltmaamento 
do senado • . Se aoaso o corpo leglalaUvo ou o 
governo nilo deolarau a maneia·~ do proceder~ae 
â eleição, e muito pruvaYel qu. e. &lia sa tenha da 
fazer ds um modo aontt'arlo. nos diversos DlUnl- . 
olplos, em ulgun" proeeder·Be·ha a novas eléioões 

s, . . . . 
eleitores existentes sã.o leglUmos · pl\tt\ proceder a 
nova eleição de senador. . . 

Coneortla ênt que o corpo legislatl'\'o deve ser 
muito cauteloso em i nterpretar ; o direito de in• 
terpretar suppõe dllvidas, e á por isto meso10 
que onte nd~;~ que ge está. no c.:aso de interP.retar 

. o artigo 80, · sobra o qual ha dlvergencta de 
üpinlões. . . • 

Enteude o Sr. Euzebio que a nova eleição devo 
ser fAita ootn novos elaltoros. e o o rndot' sustenta 
que dove _ser fel tu com os mesmos, · ã vista do 

Qunn o se ra a. dá Jazer uma lo! o potlllr l11gla· 
lati v() · não tem outro clrcu\o que .thnlt!! suas 
proposiçõt•s se não as condit:ões .eRtabelecld"s no 
eodlgo fundamental do estado ; mas quando se 
t•·ato do lntorprotnr, .é necossarlo que se l\pro· Hlll'tltlll o seu effalto, lli\1) aaba qual o . 
senta um a lel com ·· seutldo obsllurn, que pf\ssa inhablll~a~i'l() para proooderom a. nova . elalollo . 
pôr e m etnbnraoos . o e:oteoutor. Esta distlncQilo é . Assim como &llDUilnndo o senado a eleiçilo se- ·· 

- - rrtu-ito .. .im.por.tall~ .. ~l!L~U!!.~ .... \?.!~I.!.Eioquencla~, porq~e cu.nd"r(a nl'io sa devo proceder & eleloilo prlmarlltt, 
a nQda mono& se expil~:~ aqu,,cra·a·'1{Un3o-"·r,uwta- --du ... maatruL .m.Q.~o .. ml)rre~~~.--?~. senador eaoolb do . 

. . ---·------... _ ....... - ..... -·~ 
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é verificada, e ta11to é asalw, que os nubr.es de
putados · a.dmitt6m. qUé, annullada .a eleiçil? .se· · 
C!JUdatia, . se conluder~ o ~O!Pu eleltorallt~gtttmo , . 

Outra bypóthese: póde acontacer que depois de 
eleito o· senador por uma outra proviucilí, morra 
algum dos inchtlaoe na lista tríplice. O orador 
inclina-se a pensar que ne:~te caso não se deve 
proceder a nova eleiçãrJ, . · · · · 

Censurou-se a . resolução porque se entendeu 
que era uma lei de oceasi.ãt). Cu o Cessa fJU& é lu i 
de occasião, que é lei que. tem dé Ir tegultlr 
uma eleiçiio que se vai fazt~r: mas .não ao punse 
que quando diz lei de, óccasião, seja isto em 
sentido de tal .ou tal tnterosstJ, é lei que tem 

r arli o da lei eleitoral uu 
vai ser ex.ecutadi\ jâ. 

Adopta o . pensamento do que os eleitores uma 
vez noroeados para · eleger um s.enador, sirvào 
por toda a legislaturR, e até quizera ir mais 
lon~e, porque ilntende que é. uma verdadeiu ca· 
IAmtdado procéder·se a uma eleição d,e eleitores 
todas as vazas que · se tem de nomear um se· . 
naáor. Acredita que haveria grande con-qllniencla 
jiliblica ilm revogar este artig1.1 da lei 6leitortll · 
que foi . erixllttado no projecto remet.tido. pela casa 
ao senado. Acha que seria conveniente que se 
adaptasse algum meio para que o meomo corpo 
eltoltoral elegesse os tnombros de .ambaij as ca· 
lll&rae, t~ uma vez que o s.mado quer . pos~uir a 

· · -sufl. priirogatl v a ·de livre verlflcal}iio. de poderea 
ate a eleição primaria, se eidgliiM pl:lra a nulll· 
.datle d · · ·· · · 

in· 

. .. 
· · se ligue com po\eneias · eu1·op~illl .contra os nos;;os 

vizinhos, ou contra . os SAUY luterEJsses, que são · 
os uoeosos. . 

O orador, chamando a · dlstJussào para estes 
uegocios, niio teve toução · da . crear difficuldades 
ao governo. nem fazer uma opposl<:ào ach,tosa. 
S~ em todos os temp11S "s oepoeições actntoaas 
sao o cancro de uma corpllraçao como esta, muito 
mais o deve ser uas circuulstancias llm que nos 
achamos. Não pret~tide, euttando nestes nagoclos, 
pe~ir a revel'!-çfio da po.litlco que o governo ·se
gum\ nas d\ffer~ntes emergoucias que possãa 

as camaras, O\lmtauto qu~ o corpo eleitoral fosse lín(IR. 
c. mesmo para eleger uns e outros. · · Perguuta ao nobre mlnlatro !los nesooios és-
.. EsLA disposló a adóptar a opinião do. Sr. Ett· tranRolros se a neutrallJ~de de ·que . Callou a 
zeblo ; todavh~ votaudo por ·ella se a apre~elltar, corôo& po•ltJrâ susttJntllr·~e seinpre, e em toda11 ali . 
eutendo oonaudl-l que não póda preJudtcar a hyp1,theses. O or.adQr llcrêdlt•• gue niio: mas uo 
rt1eolução. . . caso du t,lr :i. Ex. 11 ubrlgàQi\o de acudir a · 

A discussão floa adiada ~ela hora. qualquAt eolérgencia, daàtlja saber se se acha 
Oontinúa e. disuu,~i\11 da ftxaoiio das. foroas de l'i't~parado para Mo; . que foro1•s de terr~ tum. o 

mar, com a emenda da liOiflmissão. . ~overno na9 fronteiras do Rio Granda :que forçlls 
O SR. MtiNlZ . B.uuiETO . parRUfita . ee eaté. em Buvlaaa11 a~reeanta o govt~ruo nelftes VllStos mares 

dleoussão a emenda t111ita da oomrnlssi\o. de tagu& dóoe da· Amerlea do Sul ; que rnadnba 
o Ss. · PaEBIDENTE roarondt' affirm. ativamente. ttjneaenta no ostado Oriental para austentür . o 

4Utt diz a talla do throt11> 'l . Püra quo o oradQr o Sr. Jobhn pedio a palavra para rospoudnr soot~gaslle, para que tlaaslie trnnqulllo, seria rnllltttr · 
. ·ao que dise~ ·na sessiló da . IUlbballo o nobre uii• 4ue o govarno ~tprosonlaase nas· BR'"'" tlu Prata, 
nls~r · · e lo e tran elroe . ot· ue acredita ou . na froniein tlo Rio Gr:mdt! do Sul umn nou-
.Qua S. Ex. não . o ooútoreh~uueu eau . quanllo rlj (a e que oase resj?e a n p o c , 
disse que u governo . do Draztl d~:~vla tuinat urna uu11t ueutr,,Jid!lde llrmaíia, prompta para pór termo 

. parta 1\Ctivà nos n~Jgocioa do Rio da Prata. O li to · a tmia e qualquer vlst.a .amblclueà que pos~ta 
do . orador (oi exigir o ouliaprimento lia convenodo apparecer, quer sobr~ '' R10 Grande, quor sobre 

· preUmwar de 27 de Agosto de 1828, dtl cuja letra Mont~:~vhlóo, quer sobra o Paraguay. O orador 
e 11splrito so · doduz beru oltu·amente que a indo· refHi:'tHIA às Ulensageas do Rosua 1\ sala dos 
pendencia do tJstado Orieutlll é um negocio que J-epresentantPs, â h:itprenlla argentina, nos rela· 

· deve ser . tanto susteotado poln Brazil con1o poi' t.ói'ios do . mlnisterlo dos negocios eatraogoiros na 
Buonos·Ayraii; Quando disse que o Brazll tinha partEl relativa 1\ correspondt~ncia diplomaLíca com 
direito de introduzir no el!tado Oriontal dous ou o representantl3 dll dictt~dor Roslls, e ?lta .alg~ns 
trAs mil bomous pará defender os interesses dos _1avtos pa1~a mos,lt'IÚ' qua .ieve haver ~erJO~ . r~cetos 
brazileirus, u'iio . quiz . c.om ·isto dizE! r . que se de· .tla.!:l vi11tas tu}lbtol<lsas . o d1tB inten<:oes suustrtia 
elttraaao . a guerrâ "u Bttanus·AyrM, ner · 
deprehender quo por este pl'liCtldiUI>JiltO o go•lorno . Dflt-;lljava saber llUÚ a .razão porqtte tendo o 
do .Brazil teotastle· contra a integridade de t l!rl'i· Brazll f•.ito umaconv a11çiio prullmlrla.r uom Buenos-
torw · du estado Oriental, e se so putlessa auppôa• A l't1S, r1 tl'l huj•J não .st) deu cumpmnento ~o ~ue · 
llsta te n t11tlv a, por que razi\e a ão se pó~*. 6--tlilf'fW:F-' -T--m-Jfll. -««' liW-tt~.r-:I:J.l-~~~""'-~'-'(UL~o7t~rTtl~tn~ti~o~d~e~h~u~H~t~es~----
da parte de Bue,IO!'l-Ayl'ea, que tem uma torr;n e de nuvegação flu vi11l que ooutribuin\. tnUltó para 
cooslderavel no estado Oriuntal' . o eugrandtwhnauto do Brázil . . · · . . 

Não deseja rtlte a paz éutre o Bra~il e Buenos: Outra quesliio sobr:a qua queria fl\llar é relatlv)l. 
Ayrea s~ altere ; . confa~:~sa que o dictador Rosna · ó. indepeudaneia d\• Puragilay. O governo do Bruzil 
lha. Dllll'tloe ~nulta eympatblâ pelo!:! s~us senti· qunn•lo reconhltceu a lndependeucla desLa t'l;lpll-
mentos a~~aertcanos. Repare o nobre mml~tro quo lll!ca., nilo fez inailll do quú su~emuisar um ooto já 
qu~aul'l o orador disse que era nocessario uma ba muito cónsuUtmud<J pelo primeiro imperador 
itltorvenodo aotlva nesses negoolos. nunca se re· do Bruzil. O diutadot RuEiai:i pt·nti>stou contra usee 
terlo a uma liga . que se llzeeee oom potenoias acto de jllstioa e de beuevolimoia l11> lmpet'lldot 
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do Brazll, e quer dominar no Paraguay, porque 
dahi pôde Hrar 30 ou ~0;000 homens decididos, 
vigorosos, capazes do atravessar qualquer . rio 
com a vélôcid!rdO da ca ivára. · 

. conveniente responder instantane1unente as per
gunt~s ·que. o orador .lhe dirige, M entende qne 
é nece~imt·to ~unsuHar seu11 collegatJ a este res· 
peito, o orador hiio exige uma resposta prompta. 

delxàr de coaceber grandes .sustos, não só .pela 
proviucia do Rio Grand.:l do Sul; como mesmo 
pela de S. Paulo: o admira-se muito de que os ha· 
bilantes da de S. Paulo naturalmente desconfiados, 
t~ão desconfiem tamhem com. o orador do.g con• 
sequencias quo póde 'er a intervençâo de Rosaâ 
do Paraguay. Nas c\rcumstancias em que nns · 
achamos, como poderemos dizer que estamo~ em 
oata•Jo dn sustentar os nC\saos dirEiitos e fazer 
com que a solução dãs questõeP, que se agitão 
nas- cuugens o.lo Rio da Pr1<ta, sejll conforme aos 
1 r ases do Brazil e· dos nossos viiinhos nossos 
amigos T Como se poLierà dizer . com vísos e 
vel'dade que a medldR da interveHçiio de algi.una 

. · foTga no estado Oriental dará occasiào .a suppôr 
que tenha por fim apocierarmo-nos do territorlo 
desse estado? .E se se pôde suppôr essa intenção 
no · Braz H, 11ilo se poderâ dizer outro tãnto de 
RosllS, que jà àlli lntro!luzlo uma força conside· 
raval T . 

Pede · que se attenda bem a que, quando . o 
orador faltou, não exlgio o romphneoto de bos
Ulldad~B; o que queria, e .atnda deseja, é que 
ndo vajauu~s com indlfforc,nça succumblr a naclo• ·. 
~alidáde .rJrleuLal ou do Paraguay às forças do 
.dictador Rosas. So Roeas teru direito a conservar 
força no ellt~&do Oriental,· parB reprhniar a anar· 
ehill, para qu~ oão seji\IJ lesados '-!8 s~us interesses, 

os lnturesies da pQrto do dlctador RoiiBS do que 
os da Bràzll, quo esta em immeu1ato contacto 
con1 esse estado 7 O fito do orador é que o go· 
vorno se pr~vlna a touJpt'l, e tenha promptos 
reaursos pari\ obstl\r a lnjustns atnuh:õos que 
po~~:do ap\lllrâCt'r cuntra 11 Bradl. Nil•l pód•1 R!lhar, 
mas tem le01brança d~ haver lld~ uma not.a do 
dlgn~~ barãtl de Ül\yrú, dirigida .no anuo piiMSiltlo 
ao mlule\ro pltm\poteucíarto dé Bu.enos·Ayras 
tHJata côrte, na l!U&l o Sr. barão de ~.lyrú diZH\ 
que a politllla l'lt~gativa do govarno ~lo Brnzll 
11iiu HA compl\l.f.eu~n com Oti vet·i:ia.tlelros Il\toresses 
do lmpt:!rio, tl r••ftJritl o fllOLil da ll30 brüzíleh·os 
terem sido ast~us"lnniJos n saoguo fri11 110 estado 
Orlontal. Ora, su o digno barão dó 011yrú uo 
rlnd \o do anoo assaJo M acbilvt~ nutorhmdo 

para izer tJU& 180 nu e ro~ orão assass nll os 
a &IUI~ue frio no et~tado Oriental, &lira lufutlll.ada 
·a !i\lSpelta de qlle et~t~ nt.ür~!lro . 1la bra?.illlir os 
~lU a~BIU~•1lnad•JB Ulullta hóje a mnls dt~ 600? 

· A' vistn disto como ó. que o acLual St. rn i ni~t.ro 
dos t1egocio~ tJStrangeir<~s espera que o Ol'lldor 
comprehenda, sem que S. Ex. seja mais explicito, 
quo ainda·niin cbflgou o caso de alterar a politic~ 
dtl neutralidade. qu!l o. governo do Btazil tllm 
!leguido até aqui? Que política da ntlutrulidada à 
est1\? SetA. por· vanturn a neutralidade dflsma• 
zelada, iod iff~rHnte dos antecessnn>s 1le S . Ex. ? 

CóU10 ó pois que t:; , Ex.. queriu quo o en teu• 
d aslíO 1 · · 
· Nilo PXIgo que o t:;r , ministro lbe tlê ji\ uwu 
fEii!pOBta di!CISl\'a iubre U.s itttOUÇÕtlS, S.1Ue qUa O · 
minillterlo Ull\r!lba · sohdat'íllmoute, Btlbe mearho 
que nestes uagoolou S . Ex.. não se dllvo preci
pitar; mas o orador vvuttHtta·lia cou1 uaía palav1'a: 
-Kim on n~o ;-nU.o quer dl!'tieuvolvlment.o, · niio 
qutlr expUua~ào de ~. · i.>tl'VOIJ· Su S. E~. ilitu julga 

,_, .,. I••• ' 

. . . 
flcante qualquer soffriwen't'o qua aquella proviuela 
eht>gar n ter : não sabe mesmo quaes posslio ser · 
as C(l(l864USUCi!lS SObre O resro do imperii.l, quando 
alli se 1\presenta uma mocidade capaz de resistir 
como uma mutalba . as tentativas de qualquer 
ambicio~o que se apresente contra elle. • 

Psra defender estes interéssos, o orador assegura 
ao St-. ministro dos negl)clos estrangeiros que · 
elle póde contar com .a unauimldade não só de 

. pRrtl'l dá nac;:l'io, como S. Ex. disse, ruas tarnbar:n 
com ~nanimidade re~peitavel e (õrte na provfncia 

. ' t . 

bra:zilelros; cbeios de :elo a entbusiasmo, valor e 
nobreZ:1; Nobre:&a, ithll, porque entra os mesmos 
que outr'ora .desgarrados <lo gràmlo brazllalro, por 
motivos qne não cumpre analysar aqui ••. mas 
dlrl\ sempre de passagem, erros que não nascerão 
t. anto delles,, como de outr~s q\le parecião resp13ltar 
as nos.st&:tlins, e.·. a consLit. u1. 9ào • .. Qnando se at.tende 
a tudo quauto o espll'itó de paa·Ud:> é capaz de 
l&var o homem. nito· ·se. pódn deixar de reconhecer 
qne nito ha acto, não ha.crhue, por extr&ordinario 
que suja, a que o eaph·lto de partido não seJa capaz 
do levar. O orailoa· tem motivos para .aoruditar 'que 
a rebolllão do Rio Grande do Sul .teve uma causa 
n1nis . poderou. na cOrte qüe entté era homens quo 
àndavdo O•l tn as arm1111 !la mão talvez llludidos. · . · - · az e o 
partido, quaado se rMorda. o que tem acontecido 
entre n&9ões oivllisadãiJ, jt\ oaloadas pela expe· 
rillncla. Entre outros . ex~lllplos apresenta a ~az 
de Utrecbt, fnit1\ preclpltadam~nt6, quando a. In· 
glate>rl'a tinha vantagens 4\eo\sha-J Bt•br~ a França. 
Iuflueuoias a e partido .flzerilo . com que a lngla· . 
terra . ni\o colha~~e. Oi! fruot<•li desllas vuutagons, e 
otllebrasse Rquello trátalio do paz. Portantn nilo 
é de . admirar qus o esplrlLo de· I' 1rtldv tivesse 
es~a inftnenoiR no BrazU. 

Mas, seja ooui\> fór, o 'lus pôde llRl\egurar é que 
buit1 o go.vern~ da Br"zu· ha de achar dafenllure• 
nlunlet\ t'l dedtcl\dos para disputar 1•almo a palmo 

. o tttrrHorio do hnperio 1\a provluuit, de S. Pedro : 
e que r~ses · qua no. oieiu meswo das pa1XÕt!8 

r. na ua u erotddude soubt~r!ló . dur e 
quo depoltl d 11i'i\o o maiA suletnn4:! desmentido 
senteni)Q de Oiue.ro-ciuila od\um intermin.aõ\!6 ..... 
!idrào lJrlltJlpt<l!l a ft&Z81' OllUHQ OO!llWUDl óüm todoS 
os llrazilali'ôs pl\1'8 •lefender . K lutllgridadd do 
itt•perlo, cuPo ella se ~che ameaçada. O go
verno achara defeiH:IOI'tlB denodados nãqUI:Illes que 
apeuas o li vlrlio iusultos da boott da um estran· 
g11i.ro { quandu RoSQS 8'3 e.n~~seutou com forqae 
extraurdtnari as no elitauo Orítlntal ) largàrão .as 
armas, e l'e unlràn-so gradualmente ao lmpeno. 
H •,jll que ellas se achào reunidos assim de coração 
ao lmperio, qu~rem uru~ ret.aibuiQ~ó (permttta:se 

o Ol't\t.illr luvoca 'em íuvnt• dalleli o§ 14 do aJ·L.l7 . 
· da cou13tltulol\u . . Embora olles errari\iem dttranLe 

o t.empo da reuulHt\1.1, nlngl\1\ul. lhes p6do uugar 
tll~eilto~J o virtudes polas qUI\ea &lljtlo d\gnos . da 
consideraoão do governo. 

. O Bn. F.lll.RRAZ 1-A polltioa tio governo nllo pódo 
sllr outro. . · · 

o .sn. J•JI'l~ eetl!Jl~rA mul~o · qu~ ~q~l~ 1$eJa. 
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SEsSÃO EM .19 DElUNHO D~ i84.8 
· · . Ternifnarli o s&u disçurso dirigindo · ao govArn~ de não . se .. augmentnr a ·armada, nem mesmo 

uma pequena pergunta. · · cooasrval-a no. pé em que existia. · Quando o mi· 
« Consta . q~e o ·. ~eneral Andréa, que se acha . nisterio de 2 dti Fevereiro. queria adquirir algum 

prtlsídiudo a prOVlllCÍ!". de S. Pedro, .reclama navio, . não l!inçllVB mão do . meio do flibric.o DO 
cert1.1s .recursos, e pedna meios para estabelecer . palz ; maY, ou faz lá encommenda do na'llio de qne 
praças f~rtes nliquell~ província, .e fizera . outras óai;ecia, ou . o comprava. Este syst&ma apresenta 
rechunaçoes a respetto · d& . necessidades mili- muitos inconvenit~nLes. · . · 
tares. . . . . . Entre nos a construcçào é inteiramente iodfpens-

rt Deseja· sabe~ se as re~lamaÇões do general · . eavel, ainda· quaudo nào seja senão para haver no 
Andréa llào dlga11s da attençao do governo, porque paiz uma escola de oon~trucçiio · e ·operarias. 
esta eircumstancia influir!\ tambem no voto que o · O.llnl;'is ~ o systema de comprar . emoaroaçõas _ 
orador tem a dar.» ·. · .· quas1 sam 1·re traz· um resul~ado mão. O minis~ · 

Antes que re<~uba estas informações, que aliâs · tel'io póde ser enganado, como tem acontecido por 
não ~xige que sejão .instantaneas, não póde deixar vezes • · · . · · 
de dazer • ao Sr • . m1nistro dos negocios . estrau- ~eguiudo o exemplo de outros paizes, deve~oiJ 
~eiros que até ·agora ~te · acha impossibllttádo de ter sempre no~ nossos arsenttes construcções, 
corn.vrehender a politica de n t~,utr!'lidade do ac.tual ainda quA niio haja ·immodia~a . ne~essidade deltas; 
gu\nnete, que lhe parece tao mcomprehensavel . P!lra serem postos em aoti v1dade logo que o ser· 
co•ilo a pól1tica dt~ neutl'alidade dos tniuistros seus VIÇO do patz o reclatne- Nesses paizes até se 
antecessores. · · · · cousarvão t>or lóngo tempo 011 .navios nos estaleiros. 

o Sr. Ferraz está quasí arrependido dé com as · cautelas necessarias, e diz-se que .por 
. b. a ver ur. otnett.ld.o. qu. 8 fallariâ. .hoJ' e, na-o . 8. 6 porque este.,!acto.._as_e_mbarcações se . tornào melhores, mais 

t' leves e . mais. lTiãifii"if.--~- -·" · · · . . · 
a dlscussà() está bastautemente adiantada, e os O outro systema ssguldo fol o de prescindir-se 

· Srs. deputados quo · 0 · têm · precedilio tiadCL têm de toda a. marinha dé vela, e pretender-se esta-. 
deixado 8 desejRr; comõ · porque as -discu!lsões. bel1icer somente nüvios movidos a vàpor, quando 
hntorlores que . têm havido da vem acanhnr muito àliás além de ser esta naveg.loão multo dispeu· 
t\quelles que t.êm ·conhecimentos esp81llaes da · diõsa, M já demonatrado que nAo esté: aindà 
materià. · · · · · · · · a · I ld · bl d I · ' d 
~esslls discussões forãil declarados incompati· r so v o o pro ema e serem os nav os m.ovt oa 

vota uellas aquelleu que Lr.atavão do uo. a:~o dirttito. 1\ . vapor O!' melhores ·para . lU guerr•ls marítimas. 
bl fi N1io duvldo que possão prestar bons serviços· nas 

pu . . I co, não sendu pro sslonaes, podando isto miquRJras, ooiDo em . oooasiões de bloqueios, . e. 
parec11r directamente: dirigido à. um unico membro para rebocarem 09 vasos granJas de vela até os 
da ca~Q, q11a pertence á elasse dQ mnrintia; agora pootds ei:n q118. devem oo~se,nr-se aro llnbR ~ 
poderia be1n este nobre membro em compeftsaçilo 1 b .. · d t 
dizer qua . são tocompativels para enLrareql nest~ mas para ~sso as ta pequeno numero e8 ns 
discussão 08 que o Ao sno da . profissão. O orador embarcaçõ~s. e niiO é necessarlo que o teroo da 

. porém .entendEI que nilo haverá exactidão nem em esquadra iiaja mo'vido a vapor cO.Jllo se dts!le . na 

uma nem flm outra hypotbe8e. · • 
08

bi;qul resuitou que parArão todas ·as ocinstruc• . 
O direito publlcG constitucional e o direito das çõus, à exoapoão de uaa& .. caneta no arãeilal do 

. Rente~ · fazom bo.je parte da eduéaoão de todos os Rio .de · Janeiro, . maudando·eé despedir na Babia 
lndiV!duos ~ue vlvem debaixo do reghuen conati· todoa os operarias qne lâ trabaltll\vilo; ao passo 
tuol01111l. Nlo ~ especie .propria uuicamente do que o mtdstro .mandava contraatar operados em 
judscotusulto 6 duqut!U& que teln . um. pergaminho . PurLuglll . para o arsenal da · cór,e . . · · · 
dado por .· uma acadllmia da direito. Nota-&e PedH ao Sr. mlniJtrô da marlnba que não siga 
mesmo que os melhores publiolsta:t. os melhores um tal. systema, ~~rque o resultado que temoa 
horutlns dtl elltado não têm tido a pNftst~lio de oolbldo é t~st~&rmot~ com o material da nueaa ma· 
advog11dos, não têm e~ldQ juriaoonsu.ltos. E' mesmo rlnha todo eai mAo estado, e termos perdido •.1ma 
tlploillo de . escrlptorea de gra111lé nota que os grande quaotldad~ de . barcos que nilo for Ao sll~ 
hotneus especlues n11o. aí\6 011 que f:1zoua grandes &Lituldos , nen1 o poderAõ ttt~r tão cedo. So 
cou s • . Eutre nós ul a~ ae lnhabll!tado de · ser · eonttoltabnoll assim, em breve udo terflmoe ma· 
IIIÍUÍtltf() Ja tnl\rlnha . llqUO 9 que n O ma e- . r R a. . a . . ·. 
Ulatlco, ou da proUs~tào : maia esorlptoretl ntuito proporoilo que maiores quanthlll têm !\ido deoretadai 
nutavels dlzum qua uma cabeoa administrativa pulo corpo leglalat.lvo para o 1e11 . augmento e . 
valo mais do que o ohefu de uma armada, e que manutt~nçilo. · 
.no mhti~terlo da marinha um almirante num O me~hodo até agora . (leEJuldu quanto M arma~ 
sempre é' o melhor miuttttro. Em . upoio deljta manto dos navios não lhe parece tambem que 
propoelçilo o orador técbrra ao catalogo dos ml· seja o melhor. Nilo se · <.leve armar todas tU! . 
nletro~ da .mariuba ~uiJ teve a França1 e mo11tra embatcaçõas . q~e temos, mas aó1nente ~quellas 

oaoão teve 18 minis~ros da marinhl\ oflluitilltl da L&r uma me.riitba oa, · ainda que . dlmiuuta, do 
lllaa·iubu, 8 officíaes de tllrra e do corpo- de ell· que uma inarinha numerosa e mé.. Na es<Julba 
genheiros, 3 commitlsarios de m)lrinha e um padre; pois das embarcações que . t.êm de. ser armadas, 
podandu mostrar que otJ mais habeis . ministros deve-se aitendur não so ao eehdo d~:~Uas, mas 
du marinha , aquelles que · maiores beneficios ainda .& sua idade. E' ella que serve da gula a 

· fiz11rào á repllrtiçi.i.o da marinha em Franca, não · todos na estadistas quRudo tratiio da marinha. 
en'io kllal'itimos. · . dumpre tambem conservar o equilibtlo entre o 

o 1 e o waterinl. De. na\ta . serve termos um . 
de rundulla o entrar em questõus dê direito graotld pes~on ; quao o n o · e& p . o 
blioo constituo1onal, e das gentes, . não pôde aer ao material. O resultado sorâ ftoat•em pela maior 
tawbem objectu de. reparo que um legisLa too1a. parte Oit offioíaea desempregados, e a sua per-
parte na disuuseão . da fixação de forçat.1 de mar, múllenoie. em terra é contratia. â disciplina, e 
quaudo se limih unicamente é. ~arte administra· me:!m\J os fat perder os ha~itos do mar, porq,ú&, 
l.iva, como o orador pretendo fazer. tendo · muito diminutos vauounentos, · elles Stl vêm ·. 

Nilo . obstaute pede á camara toda 8 indulgeil" M ueoessldade .de emprugar·se em outros misteres 
ela, e ao Sr. mluls~ro QU~ . pàra 11lirnentaré•~• a vida. Dizia o _granda Fre-

"~tl•ilollo. · . . · ~ forl)a i~ual & doi! vislrilws1 t~~hamos .mel ores em 
Dtapol• ,.do; 1848 tem-se 11eguldo dous llystemas .disutplwa do que as dos 'fltll~hos . . »EMa . rog~a 

a a·eapolto da uiarlnha. Um destes aystema~J foi . applioa o orador t\ nossa mar1uha. Q11ando nao 
~1 . ~ 
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!50 
ha teiiliamol-a 

p11quena, mas boa. . . · 
. Quer tambem que ns embarcações l:!ejiio bem 
. trtpoladns, e chama sobre isto a. attençfio do 
St. ministro. 

Trea siio os meios por que S. Ex. pôde obtér 
marínharem . para os nossos v11sos de gnerra -
angajamen\o .Ôe ll•ICiOnaes· OU e~;trallgeitOS; inl· 
perlaes marinheiros ;-recrutamento.- Examinar!\ 
as vantagens ou desvantagens de qu>~lquer desttls 
meios. · · 

O. corpo. dA. imperiaes inarinhelros ~.uma· in:sc 
titulçiio digna de toda n recom~nendação, mas o 
orarior está longo dê crer que ella deva ser a 
base de . t<ldo o poaSóa\ · da aossa arma\la. Já 
se demonst.rou que isto sotia um eno, .além de 
envo\9'er grande dispondio. Em todos os p€\izes 
em que exhtóm oquipa~ons de linha ellas entrão 
em certa propcrção uo arou~mento dos n11vios. 
Dizem os peritos que. se tiles equipagens de 
linlHt entrao nas guarniÇões da:~ embarcaçõos no. 
razão de um terço, ~lias se torniio excEllente!i, e 
se na razão de metadt1, sa toraão soffriv.eis . Já se 
'Vê poh; que a. opinião de que o corpo <ill hnperia11s 
madobeiros saja a base de todo o pessoa_! da 
armada é contrariada pelos · peritoil. · 

Na Inglatei't'a e no~ Estados· tJu id1,s tambem se 
admitte o engajamento de nacionaes e ostran. 
geiros; entretanto o orador descobre nalle muitos 
lnconvooiontes. ~;ando um dolles., quando os 
engajados não alio nac!on 1as, as deserções con · 
tinuas apenas receb~m \) premio do oontracto. · 

O terceiro meio, · istq é, n recrutamento, lhe 
parece summamento dlffic!L O oumei'o de marl-

. obeiros livres que se erript·llga ua nossa navegação 
. de longo curso, na de cabotagam e n.11 pescaria. 
monta apenas a 10,529, que ninguam dirê. qua 
pos~ão dar o numero necet:!sario P,ara. armar· O!J 
navlos de gtterrá que temos. Deve amda attender
se a que os pêscadores não ~i\o os melhores' 
marinheiros e.pplieados ··á . marinha do guerri1_. 
Aecre!!l}&. que não é possivel absorv~r todo este 
alcmento da ma.t·lnha mercautll em proveito da 

. marinha de guP.rra ; RO contrari(l1 os grandes 
pratlons entendndores . da mjterla. assentao que · 
cumpre animar a Ularinha mercante o OlRis pas• 
slvel, e que a marinha de guerra dava amlar na 
proporção da mercante. 

Está portanto per~uadid•l de que o Sr. mini~tro 
ha de achar-se em (HfilcltldBdes para preencher a 
força qu~ se pede na proposta~ · · · 

. Outrll diffiouldude r•)ceia o orad.Clr que encontre 
o Sr. mlnist!o no !lrmawento e .. oquipamen~o 
dGs em barcaçoe.: ue ussa em r o ar. O:~ nüsSOll 
arsrnaes cs <lo . o os csp\ os, as nossas em ar
caçõe~ . mesmo estiill inal arma.\\a, a suà artill.arla 
é pesshna: tudo no~ falta: tud·• està por crear. 
Não temos porém motivos de c11rar ~or isso. 
Um depuhdo em França accusou o utmlslro da 
marinha daquella uação por bav~r tlrildo uma 
lanchá de uma não para a dar 1\. outra que 
clella carecia, por. n~o existir alguma uuh'a uo 

. .. ~ . . ' 
.· sendo nacessnrlo pOr utn mastro de mezenil em 
umü embarcação, foi sete mu.sll'o tirado de out~a 
embaroaçlill, Fi~slmonte, quere11do um almiratile 
tl·tmsportar-se ·em um vapor de Bt·est para o 
B:avre, niio encontrou a bordo eombustivel nem 
para 24 h t)ras. A' vista pois do que se passa flll\ 
ontros paizes. n1ais adiantados do que nós,. uão t . . . 

Julga cortveoi•)nte que o St·. mini~:~tl'll da tnu• 
rinl.ia fixasse o numero ue navios que devemos ter, 
servindo isto de base a . todas suas providt~noias, 
e ào moamo tan•po ao calculo de Cl)mmiasõBs d.o 
corpo legislativo. · · 

Achá m1\o o systema que .se e~tabal•leeu no 
de?ret~ dl\s lotações, porque mttitos ofticla11s 
de1drao de .pertenoer ao eetndo-rgalor· dos navios;. 

"•--·~· . - - --

e fit.:árã:á Msitn rive.dos dó meio de obtere 
neaassarm pratica. 

Entende que (oi um erro extinguir-se o .corpo 
de artUharia de marinha,. e que se n1ió ·.pôde 
prescindir del\o, cumo . pr•lva. a experieneia de 
outros povos .. · Todos os qutJ se occup.iio desta 
mataria dizem que a· artiUtaria de marinha é um 
poderoso auxilio da marinha de guerra. Crê 
que esta necessidade entr:J nó~ não .Póde se1· 
sutJprida pelo corpo de imperiaes marinheiros, 
.PriHctpalmonte quando se attsnde a qu&J ~ reRu
lamanto dt1quelle corpo manda sómonte mstruír 
vinte homens por companhia no axercicio de 
artilharia. Eute~de, pois, que o corpo . de fli· .· 
zileiros nava13s , . que . se tiver . . boa disciplina 
póde prestar bous StlrVJços, dev1a ter uma outra 
organi!'lação, e ao monos uma companhia da 
artilheiros. · ·· 

Olwma tambem a attençiio do Sr. mluistro sobre 
a c<Hllprs das · madeiras. O methodo hoje seguido 
de serem ollas traus~ortadas á custa do estado, 
quo paga o seu valor. sem que tenha eertéztl de · 
que ellu.s tossem realment~ entregues aos agentes 
d ·l goveruo, lho parece muito ruinoso, e não 
menos o pouco cuidado que ha na coO.Sérvaçiio 
das mndetras, r.omo pód11 . verificar quem quizer 
tomar o trnbalbo de Ir à Ilha das Oobras, onde 
exHtem rusdllÍt'aR na importanofa de muitos contos 
d•1 réis apodrecendo, expos.tas ào tempo. . 

Igualmente ped9 quR S. Ex. attanda para . o · 
. rneth,,do da. construcoão. Sendo ss eonstrucções 
apenas cobertas de um toldo de. lona, facilmente 
se arrutnão. . . · 

Não menos cnidad•l uspeta que mereça a s. Ex. 
o arranjo interno das ombaroações~ de modo quo 
tenhão ~ccommodações para o serviço otn que 

· tenl1ii0 de ser empregadas. 
. Apezar de considerar que o SJ.:. ministro niio 
poderà 11m estado extraordlnario armar navios 
correspondentes à força que pede, o oi'ador.com· 

·tudo vota por e lia como medido. de confiança. 
. -o Sa. Mii:LLO FBA~OO requer o encerramento da 

discussão no O!ISO de se terem profetido ·otJ dis• 
cursos que o ttlgiruento marc11. ·. · 

O SR. 1° 8Réal$TA'Iü:o informa quo sé proferirão 
seis pró, e lléis contra. · · · · . 

Consultada a <:amara,. approva-so o encerram ali lO 
por 45 vottls contra 14. 

Procede·se á votação. 
E ' approva<io o art. lo da proposta, salvas as 

emendas da commlssào. 
A enle11dn da e\ltnll'lissào & approvada. 
. u ga·se . n a . a . tscuss!lo, . e a reso uçao 

adoptada o remettid:. â comrnissão de.· redacçiio. 
Uoullnua s discussa<l da resolução n. 5 . 
Por h1io haver casa pat'l.l votar, fica encerrada 

ti dit~eusst\o. · 
A. ordem do dia. de amanhã e : 

de t.erta: e antêS e liep•Jis, vota!iàu do projtloto 
n . 5, o a dis.:ussõ.o das resoluções ns. 22, 1 e 
15 de 1~. · 

Levnnta·se 11 sessão és 2 horas e maia, 
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Ses•â.o em to de· Junho . 

PRESIDENOIA. DO BR. OBIQHORBO D~ G.U.lA 

Su!i!4ARtO. - Ex.pedlonte. - Ordem dó dia. 
.Approvaçlto àa. resolus:lto sobre eleiçllo de sena
dores. -Di~cU$sc!o àe» 1•esoluçlfo sobre caia:!Jiros 
b1·a~ileiros. · Adie»memtn.-Resoluça_o st1bre. pre· 
paro das cau.ras da fcu•finda. - Fia:açllo das 

.. (o't'ças do terra.· Discw·•o .do Sr. Ca7'Válho 
Moreira. 

A's 10 horas ê 8/4 ctQ' maubã abre ·Ye a sessão, 
l~·eo e approva·ee a acta dl.l anlecedente. 

EXPEDlBN'l'l!: 

Um officio do,Sr. ministro do lmp&rio, trana
lnitlindo o requerimeilto de D. An1111 Francisoa 
do Coral)ão de Jesus, llUperloru do recolhimento 
de Nossa Senhora da . AfifiUIICIIlçào .a Remodlos 
dá pro.vlncia do Maranhão, ern quA pede a con
cesdão de duas loterias de 120:000$ cadá 11ma 
pai R. S()r n S{'U pr(!ducto 1111pllcndo ao·· melh.->ra · 
mento tunto do respectivo edltlcio , como das 
rendas do me~mo recolhimento.- A' comml~sào 
do fazenda. 

Outro do Sr. deputado Trlstilo Antonio dn Alva
renga , participando que por doente não tem 
eomparéeido' nem. p6de COIDpRraoer. - Fica a 
camara inteirada. · 

Remette·ae à commleoão d11 Justlça civil o 
requerimento de José. Antonio Frelre de .Andrade, 
em que poda igual graça â que foi oonoedida aos 
advogados Antonio · Per14lt'tl Rebouoaa e lgilaoio 
Accioll de Cequeira e Silva. · 

Vai a imprimir o parecer d~ terceira comrulsaão 
do orçamento sobre o Ullnlaterio da marinha •. 

Não ha mala expediente. · 

· ORDEM DO DIA 

O Sa. PasaibENTB diz que ao vai p1;oceder é. 
votação . da resoluoilo u , t; , sobre eleição de 
aenador, cuja .discussiio flcAra eucoruda na sessilo 
anterior. . . . 

E' aeprovada a roaoluo!lo : lulga·ae finda a 
di~.;cusaao ; a resoluçiló é adaptada e · remett.lda. 

. ã commis.;iio tie rllduoçi\o, ·· .. 
Entra em dit~cussào 11 11egulnto resolução: 
<t A assembléll gerallt!glBlotlva r~11olve: · 
a Art. 1.0 As casas dtt uegoolo de qualquer 

Rllhero que i!eja, nacionaea ou •l&Lrangllirus. ti:dll· t . 
liceuça , tendo pell) mau os um oa xtilro brdzi· 
loiro. . . · · · · ·. 

<< Art. 2. o Ficiio iseutos do aer'ViiJll autlvo da 
gua1·da llkciouaL oiJ oalxilh·os braz!leiros. 

« Revogãó ·se as dlspo~:dçõua ein contrurlo. 
« Paço tiQ oamara dos t.leputadoR, 10 de Junho 

d•l 1848.- O deputado Ntnt.81 Moche~clo.ll · 
• 8l' T8 O 01'0 ru. 001111 I! R\ O 

qne este proj ecto é de grandfl hnporbnuia, purqlle 
lom por fim ravlvflr uma u1edlda leglaistlva, que 
jt.\ . se julgc•u inex~quivel em parte, e contra a 
q Ulll , hpuve k'eclamaçõlie dlplomatloas, oft'urece o 
segntnle requerimento, que é lido e apoiado, e 
~utra em discnssiio: . . 

<i :Prop<?_nbo o .adiamento da resolução até que 

!esses do paiz, e por isto julga que seria molhor 
adiar ~ se a resolução, mandando-a a uma com· 

· missão, até que. h ·1ja uRJa decit1ão sobre a quo~t4o 
capital. · 

O Sr. Nunes Machado não juh~R qun. a 
.·discussão deste projeeto possa trazer ditnculdnde8 

ao governo; pelo contr.nrio ella terâ de apressar o 
governo a entrar na solução da qu!\stiio dOR artigos 
perpetues. Nàt' desconhece a vantagem que ha de 
assistir o governo ás discuss:ões da camarn, mas. 
nfio pôde adherir ao r0querimento do Sr. Cana lho 
Moreira, porque os me'llbros do mtuisterio têm 
assento nà c amara, e devem . estar em dia com 
os trabalhos della. 

o Sr. Fr.onça Leite vota contra o adia· 
mento , · porque desoja que á rllsolução · entre 
qnnnto antes em discussão. Entende que esta 
discussão .. tende a dllr Corça aó governo, . porquo 

· ella manifllstara a vontudo da t'epresentaçiio 
nacional, vontnde que · ó govarno .esté. obrigado 
a fazer cumprir no paiz e fóra deUe. 

o Sr. 'Urbuno quoria que o govol'OO ass1Rtl881t 
à discussão desta resolução porque desnja saber o 
q11e o governo penaa sobre os art!Ro~. perpctuos do 
tratado com a França . . Se. o governo es.tt\ na ftrm.e 
lnten~ão' de declarar extinctos Asses. art•goe. So a 
isto se comprometter. talvez. a camara doa dopu· 
tadós contando . com ·a promessa do mlnisLerlo, 
lhA confiq .a renlisllção da ldéo da resoluoilo. 

úedend(l da palavra para se votar os Sra. Ferr.a1 
e C. Ottoni, é approva.do o adiamento por 46 
votos. · 

Entra em dlscus9i\o a soguinte reRoluçilo: 
« k a.ssenibléa gl\ralleglslatlva resolVfll . 
a .Artigo untco. O prepnro das oausns da fazenda . 

publica, tanto no supremo tribunal da . justloa 
como .nas relações. ser!\ feito ex-otnclo, . o nAo 
poder~ ser retardado sob o pretexto de oustaa, ou 

de<< ~:::q~~r ~:rif:::'\ios df1putados, 6 de Maio 
de 1848. -Moura Magalhtl.es~-Dr. França LeUe. 
-Dr. M. Sarmento.~ 

O Sn. 0A.RV.tLHo Moasti\A vota contra a reao · 
luciio por inutil e incomplelà. . · 

o Sr. Ferraz pede ã oamara que adie esLe 
proj e c to para que seja remettldo i\ prirn11ira com
missão do orçamento~ utlm da q~tl o tome sna 
coii\Ilderaçiio na oonfecçilo do projecto que te01 
de iniciar eob;:e o · juizo dos feitos da fazenda, e 
o proceHso respectiVt\ , · .. 

~· l~~o ·e apoiado o requerimento do Sr. Farraz, · 
. ' fallar contra ell13 o Sr. França Leite. 

Então n~t sala o tomào assantono lugar çompe· 
tente os · Srs. minlslro da guerra e da justloa. 

Entra em dlscusliâo a seguinte resolução sobre 
a fixação das forças de terra : 

« ·A assambléa ~ern\ legislativa resolve: 
<< Art. Lo As d 1s oslções do decreto n. 458 do · · · · a de 

terra pRra o nnuo flmmoolrn .quo hn de corrA r · de' 
1848-1849, coutintlaráõ em vigor para o do 184g-
1850, corn deohnaçi.io do que . as duas mil praoae. 
d11 gut\rda na.cioual permaneoerl\õ em dt>stacamento 
além da f<lrça decretada. 

c Art 2.o }!'leão derogadas quaesquer dleposl
çõt~s em col'l trar.io. 

h o c . ' 
que serão convidados para assist r a discussiio .tl 

. . ~o Sr. o . . ottonl vutarill pelQ adiamento sa , 
üao fosse definido como o deftuio o Sr. Carvalho 
Móreira • . Adaptando inteiramente . o pensa~ento 
du re!!olução, niio lho parece ilomtudo cr. u vementa 
entrar ua sua discussão antes dó decidida a 
l!Uilktàó sobro · os nrtigos pet·patuoll do tratado 
0\JD · 

de 18·18. -0. Ottoni.-J. M; da Silva Paranhos , , 
O Sa. OAaVALHO MORIURA suseita uma questão 

preliminar, pwpondo Uilla emendã. para que em 
vez ds resolve se digll decr flta. . 

'l'omão parto neste .debate os Srs. ParanhoH, 
Wand t:l'ley, Marinhoi Barcellos, Tosta e Gomos de 
Maúezas'. 
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SESSÀ Q EM · 20 DE J UNllQ--Dbi--1M8~___:.__;_;_-. ___ -:-

o Sr. OarYallio 1\'Xorelru depois da vota 
ção que acabou .de ter lugar, pela qual fica 
acreditando que a camara tem multo mteresse 

· .em ~atar quanto antes. a. força que o governo 
pede, não s.e estenderá muito. Crê que o tempo 
urge, e que é preciso. quanto antes de.cret•u:-·se 
a foroa do terra. Assim limítar·se-ha a propôr 
sur.éinti)S quesitos ao .Sr. ministro da gnerra. 

Tendó de falll\r. sobre o computo de. força 
pàdida, e de considerar · a sua necessidade no 
presente e no futuro, vê·se obrigado a perguntar 
ao Sr. ministro se adopta o plano da organlsaçào 
dada . ao exercito brazileiro pelo decreto n. 529 de 
23 de Agosto da 184'1 ~ · 

Faz esta pergunta porque no relatorio se faz 
menção do Pstado eis nossa força de tetra depois 
de organisada. pelo citado decreto, e porque n.o 
mesmo relatono parece approvar-se esta orgam· 
saçiio sobre o . dito plano, e até se commemorão 
as suas vantagens. · . · · 

Por mais ·que . o oradol" respPite as intençõ~s 
e profundos conhecimentos tlá mate ria, do ·ministro 
que referendou aquelle decreto. estl\ · persuadido 
de que este plano não trouxe vantagens ao paiz, 
e qUe elle Sé baseoU ~obrf1 utn facto que não 
deve continuar a ser baae da nossa legislação 
em mataria de decretação de forças. 

O filll que a lei n. m de 21) de Agosto de 1847 
.. teve em vista foi mllrcar a relaçiió entre as 
diversas armas da foroR. do nosso exercito. Sentia-se 
nesse tempo um grande fnoonvenlente uo todo da 
nossa foros . em relação . . 1\>t diversas armas ; 
dbia-se mesmo que tlnhatnos muita forQa de 
infantaria, pouca de cavaURria, e que ·· ~ nossa 
força de artilharia ni\o êeuna em relaçiil) ao 
grosso do nosso exercito. Qulz~se . mesmo consi· 
derar a natureza da omoialidade das differentes 
classes que se dizia, e ainda hoje ha quem diga 
uue é extrnordioaria; ·. A lei teve aindà outro 
tlm, é foi fixar .· a roroa . de alguns corpo!! de 
creaçào arbitraria, porque at6 então por qual'J.Uel' 
motivo; para se dar um commandt) a um official 
que se queria proteger, itnprovisna-se um 
corpo. · . · · . . 

Qua.esquor porém que fosaám os fins da nove. 
.organisaçno; quaesquer que fossem as boas inten· 
ções do . ministro organisador, . àlle. a berrou. da 
marcbll iudicada. pela -lei, tomando por baae Um 
facto que ô orador reputa não dever· servir para 
o futuro de base à legislação; porque tomou a 
noSSil força de terra emum estado completo para 
tewpos extraotdinarios,· declarando porém que 
em tempos ordinarios fioarião os ourpos reduzi• 
dos n tres qullt'tas . artes. Desta base falae. 

. segutrao-se var os· mconven en es, eons\l:l m o um 
delles em eonsiderl\r·se a força do exercito em 
estad() eomplsto para . tempos e:draordinarios; e 
pedir·ae a decretação de fundos pora a mantença 
desta força. · 

O Sa. MINzsTao DA Gu&aRA faz signal ne
. gativo. 

. O Sa. ca 
e nelle se 
sição. 

Longe do considerat Isto uma vantagein, entead& 
oer de grande desvantagem t~ara os catres pu· 
blloos, e que o correctlvo que se poz, dit&l\do·~e 
que em tempos ordinari<>a ficaria a fotça reduzida 
a tres quartas partes 11íio ê suffioienta . para 
salvar o rande onue ue do ui resulta M 

esouro. 
:Oirâ agora a sua opinião o respeito do modo 

· por que ba alguns annos a . esta parte se tem 
decretado · fondail para a fixação da foroa de 
terl'n e mar, . calculando sempre com esta forQa 
no estado completo . para teuipos extraordlnarios. 
e pondo A disposição do respectivo ministro . os 
fun?os . correspondentes o. este estado extraordi· 

! Não é exacto. · · · . 
\ O ·Ss. pAny>\Lao Mo:sEIRA:-Não pedepara forÇa 

extraordmana 'l · · 
O Sa. MtNISTRO nA GusaaA.i-Não, senhor. 
o Sn. CARVALHO MoRil:IRA. vê . no orçamento da 

fazenda ns . seguintes . verbas:-força ·de liubl\ 
guarda naoiOJHll destaa;1da. e eomp~a de cavallos: 
e o que considera o aetivo do mater1a.l do exercito 
~4,170: ooosooo. . 

O Sa. MINHTRO DA GUEaRA:-Eu satisfarei. ao 
Sr. deputado; ·. · · 

O S~. OJ.nvA.r.uo MoattlR.l pôde estàr em erro: 
Mas ~~~á. semp~e que não está dlspos.to. à dar ao 
Sr. mHnetro ma1s do que a força ordmaria para 
tempos ordinarios. . · . . .· · . 

No relatorio do antecessor do Sr. minhttro da 
guerra, QU!l o o1·ador . crê que S. Ex. adopta em 
todos os seus pontos e virgulaR, àe confessa q11e 
o nosso exercito hoje se compõe de 16,900 pra~as. 
Nesta. força se incluem offil}iaes e guardas na io
naes <!estacados. e todavia e força effer.t\va é 
ménor do que a decretada para 1847 e 18~8 . So 
pois se não tem podido completar a. força ordinaria, 
que necessidade tem a camara de dar dinheiro jt\ 
para forçil e.xtraordinaria ' . 

UM Sa. DltPtJTA.D'l:-Niio se pede. 
O Sa. 0ARV4LHO MoRlURA: -Mas então'quandó 

chegar o caso de ·o governo uece~sitar de força 
extraordinaria, o qua fará ? · · 

OSa. PAa.umos:-ll.eger-se·ha pela lei da neces-
sidade. · · 

0 .88. 0.A.RVALHO MOREl:B.A.!-Pois bem, .quando 
chegar asse tempo use da lei dl\ aecessidade, e 
-venba depoi":t ao corpo legislativo pediros fttndos 
precisos : mas não ba necessidade de se darem 
Jà estes fundos . ·. . . _ . .. 

O .orador se fl.rm~t tanto maisnâ verdade destt\ 
sua opinião, quando.· vê pelo mesmo rélatorioque 
tem sempre havido pela . repartição da guerra 
crescente excesso de despaza desde o exe.rciCio 
de 18(6 é 18!'1, quando to~o o mundo dizill. q~e, 
tundo·se acabRdo a. desastroaa guerra dn . Rto · 
Grande do Sul, não careciamos· ·de tant!' força, 
e que portanto se farião grandes redacçõ(ls no 
pessoal o ttillterii\l do exerci to. Attribue isto tatn bem 
em grande parte á falta de ftsoallsação, a a não 
s~ terein tomado contas. 
Tt~m ahida outrR reflexão a fazer. e é. que se não 

se completou no éxercióio a força decrlltadn, devem 

O .sa. MINISTRo DA Gus:sa4:-Exoedeu·se. 
O Sa. OAkvA.LHO Mon&ml.: -Então · o relatorio 

não eatt\ exact(). · . . 

O Sa. MINISTRo DÀ Gul!:Ra!.: - Talvotiz se não 
soubesili! · n11 occasião de se escrever o rélatorio • 

uSa .. OAtW.u.no MoREIRA. não · crê que o Sr . 
muns ro possa es ru r. o ao o apresen a · 
seu antooessor. Parece~lbe qua houve exces~o na 
guarda nacional destac•1da, porquA vê urna diffo· 
rEmOa de 184. praças além das 21000 que tinhiio 
sido decretadas por lei ; mas. a despeza de~te 
excoeso não . . pôde ser tal que absorvesse tudo · 
q•anto do rnen~s às gastou na (orça de Huha. 
l?orto.nto ainda insiste em que devem haver sobral:l, 

• a ' • . . -

·Questiona agnra o Sr. ministro sobre o modo 
por que pret+Jnde eotupletar a força do nosso . 
exermto, mesmo em tempo ordino.rio, e se S. Ex. 
entende comc1 seu antecessor, Qlle o. recrutamento 
tem sido lnsufl\ciente, e que a lei das êloiQÕ98 o 
a lei tia guarda. nacional tem sido. motivo para · 
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lei de eleições se diz que durante as eleiçoAs, e 
um mez antm~, se não poderá fazer o rllcruta.mento, 
0 o antecessor do· actunl. Sr. ministro da gu,Jrra 
estRva na disposiçii.o de mio cnnseutir, {l vista · 
da lei, os recrutltment.os que SEI têm feitr: em m11•"~a 
na guarda nacional. Desejá_ pois sab~r se ~L Ex. 

·entende que a lfll de .eletçOA~ e a let da gual'da 
nacioual é um obice 110 complemento das fot'ÇI\S 
dn exP.rcito, e se entende pelo contrario qufl.deve 
r~rutar; e recrutar muito, porque na :verdlldf.!, 
segundo as informáçõeé que o ora,Jor pó de colher, 

· muitas praçns de pret da nossa fot'ÇR têin acabado 
o seu tempo, e o elt.etcito está definhando; óü ile 
S .. Ex. quer acabar com as caçadai:1 hurnanas, 
como qualificou o .recrutamento em outra occasião, 
e neste caso preteiide conc:orrer para q ite pass·1 
uma l!li de i'ecrütamento, de eonscripção, por meio 
da qual ss adoce a sorte daquelles que estão nas 
circumstanoias de serr.m re~rutados~ · . 

Pergunta tambem se o Sr. miniAtnl Astá di"posto 
a combiiiAr no êomplemeoto da tl)i'ça .de terra os 
dOUS meios-réctutamenlo~ e -destacamonto dH 
guardas nacionàes~. · ObsEitva sobre este ponto 
qu9 os abu~os nos dt!Stllcametitos da guar4~c~_ !!.a~ .. 
eiooal l'iio lnnumerave1s; o •1ue é· .neceRsano pôr 
comportas aos vexatilllS que oostumiio praticar 
al~uns presidentQs de província; 
. Fará ainda uma ultima pergunta ao Sr. ministro, 
e e se entenda ser de absoluta necessidade a 
reforma do grande corpo judiciario, milit>lr, legis· 
latlvo ou politi~o. e não 8•\be se. executivo que 
ba na côrte· do Rio de Janeiro, a que cbamlio 
conselho supremo militar, e se o Sr. ministro, 
que não pôde deixar . de ter pleno conhecimento 
do modo p(•r quij funcciona aquelle grande corpo, 
que o orador cbam!lrã t~xcrescencia na orgnnisaça() 
do paiz(apoiados), está disposto elevar suus tnten
ções bellflfica!l, suas vistas reformadoras sobre està 
corporação. Existem naquelle corpo respeitaveis e. 
muito illustrados o distincLos ófticiaes generaas; 
IDilS eH~ tem dado lul{ar a muitos nbU$08. Ootno .. 
corpo de consulta, tunda podia prestar. algum 
serviço ; mas do modo por que está organisadtl. 
ê uma monstruosidade. . . . · 

Outras observaçÕ!JB poderia o oradcn fazer sobre 
aa differentes PStações fiscaes a cargo da repar
tição da guerra ; mas nem se . julga habilitado 
para conhecer de todos os e<~canmhos a defeitos 
.aa orgauisação destas estações,. nem lhe parece 
dever abusar por xnais tempo da pHciancia da 
~~. . . 

O SR. MINISTRO DA Gu&RRA pt~de a pR.lavro. 
o Sa. OA VALHO MoRB.IRA assar~· Q ora a fazer 

a gumas obf.iorvaçÕei garaefl ile po Uica. 
. Qunndo o orador teve a honra de, pela primeira 

ve~~:, dirigir-se á casa, enunciou algumas prop1\Si· . 
QÕes que hoje se vê quasi obrigado a alcunhnr. de 
temerarias, porqtte em vet'dade se manifestou um 
grande pronunciamento contra Rs suRs proposições:. 
e como sé costuma reconhecer ·a verdade pelo nu
mero reclama 'ões como em tJral mudará de 
P rase) se està aco~ utnado a Rr ao numero o 
cunho da vea·dade, vê·se ot:origsdo a RUppôr que · 
foi temerario, e que por outro lado se oollocou 
da alg.uma aorta aro uma po~iQão de!lagrs.davel 
para st, a mesmo para a oamara, e para cOm · o . 
pai?J que · póde ter noticia de suas proposições. 
· Disse o orQdor logo que se organisou o aotual 

gabi':lete de 81 de Maio, que não vis nelle homo-

gabinete e a camara. Em t•espo~ta a este dito do 
ora. dor pretendeu-se provar por nmoaloulo (lovou·se 
a den10nstração a cifrns) que o gabinete era não só 
l!otnogeneo entre si , l'nas apoiado pela quasi tota· 
ltdade da oamara, pois . que, tendo se declarado 
co11tra o g11binete passado ó4 votos, o a favor delle 
40, o aotual abinete reunia em torno tie si sã 

QU.t\Udo o orQdor asseverou que 1he pa.reoiQ que 

o gabinete não era hÓmogenoo entre ai, referio-sa 
ao que se t.lnha passado na. catnara anteil de ter 
A honra dll entrar para . ella: i'oferio ·se aos meios 
de coinbattl que se etnprç.gárãil na casa Mntra o 
rninistllrio. passado, e aos meio., . rle defesa em 
fav(lr do mesúJil mini>lt"'l'io; fl·rt1ff1rio-se tamben'l 
ao mo<io por que li mluisterin pa.;sado, por 11lgi.ms· 
d1.1 seus órgr'in~. qutJ f:1:i:em ho.ija parte dn gabinete 
acttial, exprimirão a stta politica, o seu modo de 
ver as cou!;os. · 
. Foi assim que, lendo os debates da casa, vió · 
quo .o ~ctual sr.~. ministro da justiça, que .. ~ratão 
dafendta o gabmeta de 8 de Março, declarando a 
sua situação ná c11sa, questionando com o ·sr. Ro· 
drigues do!! Santos; dls,;e • (Lendo.) · . 

E !I ta opinião do Sr • . ministro da justiça sob r.:; 
.o modo por que elle considerou .o combate quo se 
deu tU\ easl\ ao· gabinete de 8 de Março, é p11ra 
o orador uma explicaç1io sati!lfactorla dtl po!!ição 
de S. Ex. então, tJ do. sua posição como mP.mbro 
d•l novo g~b;note ; é ainda para o orador uma 
explicação satisf•lctoria do conceito que o Sr. minis·. 
tro da justiça forma'la~.quando deputado defensor 

.c.lo ~ninisterio de a de oo.a.rço, da maioria da oaaa, 
coll.sider'ài1dc.n\cnsa dividida em grupos; áe.IJl rumo, 
até a organisação do ministerio, guerreando~se, 
Pl\ra depois cada um seguir o seu norte~ E' o que 
deprehendo das expressões .do . Sr. ministro d~ 
ju~tiçn. . · . . . . . 

Respondeu ainda . . (l.ilndo.) 
S. Ex .. pois declarou que estava com os adver

sarlos da maioria, · assim como a maiQria estava 
com grupos diver&os, cujos princlpios não podia 
apreciar. . . 

lt'. isto o que o orador quer fazer sentir. 
Lembra que . o que está fazendo é motivar a 

sua proposição . pllra escapar á pecha de levíano, 
indiscreto e temerario. 
. Pas!lart\ agora a outro senhor qUe fez parte do 
ministerio pnssado é actualmente é ministro do 
importo.. · . . ·. . · .. · 

. Disse então S . Ex.., quando um deputado por 
Minas quit fazer dietinuç!lo das épocas de 8 de 
Março e 14: de Maio. (Lendo.) · 

Portanto o Sr. ministro do impario se fez soú
dario cot'n a poliiica anterior que os Sra. deputndos 
est.igmlltisáriio por causa de alguns ministros; 
porque, se estilo hoje tão unidos em defesa do 
ministerio aotual, !'lo O· governo é o mestno A 
respeito dnquelles senhoa·es que nelle entrârão, é 
claro que a ~uerra era dirigida a algum ministro 
qus não entrou na nova combinaoilo. Esta con· 
clu~ào lhe paroce logica. . . 

consolidaria com o mlnistoritl passado, com todas 
as opiniões e doutrinas praticas e theoricas do 
gabinete de 8 da Março : S .• Ex. de~larou tambom 
á oamá.ra solemneménté, e por ma1s de uma vez, 
que elle quP.da ttm vóLo franco, decisivo e prol_!l{lto, 
subre a approva!Ji'io, oensura ou reprovaono da 
P.olit~ca do gábinete com quem se JUlg~va. so-

nrw ·e ne à vista desta decl&ao . tuarta . o 
oorollario. rR, on r.anco S. x. para .a nov 
à<unbinllçiiO, quaes foriio O~ corollarios fl~e tirO~l_? 

· Qltaes podião ser esses corollarlos f Nao pod1ao 
ser senão, ou a dissolução da oamara9 se o ga
binete julgasse caso disso, ou nfio vir expOr·~e 
~& um voto de censura com que seguramente ~ev1a 
contar, porque não devia suppôr que a mawria 
seria . tão ·laviana que, tendo . dndo um 'Voto de 
epro -
Atout-~s SlliNHOREs:-Nào onntou. 
O Sa. d. MoREIRA:-... quand•> pela nova oo~~i~ 

nação tirou os ootollarios, mas ficando no mm1s· 
torio. 

o sa;' MÀ.RINHO:--Nfío ficou, deu a sua demissão. 
; O. M~aEIRA : -.F'elizinente não cou tinuou 

a ser ctinau1·ado. 
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p,1ssando a outro Sr. ministro que não pertenceu 

a ·primeira formação do gabinete de 8 de Março, 
isto é, ao Sr. ministro da guerra, o orauor julgou 
que a entrada de S. Ex. para este gabinete seria 
uma difficuldade para que a maioria acompauhusse 
o gabinete ; mas felizmente aconteceu o contt·ario. 
Dizill o orador:- O ministerio da guerra tom 
contra si, naq uella camara actualmente reno· 
vada, um grupo muito imporiRnto, a nobre depu· 
tação por P<lrnambuco, que hoje tem a honra 
de sentar-se na casa quasi todll, . e que já em 
um dos ultimOiil dias do ministerio de 5 dH Maio 
fez, da. maneira a mais explicíta, um pn>nun·· 
ciamen.to <flODtrá aguellA ministro, declarando qt1e 
elle devia retirar -se com o stigma de ier sido 
mán ministro. Talvez- a palavra stigma não eeja 
sufficionte p.ara exprimir aquelle extraordinario 
pro.uunciamento, porque o Sr. ministro ria gu3rN 
não ficou divergente com esse grupo por uma 
questão de pessoas, mas por uma declaração que 
fez de sua politica ua camara. O orador está 
bem lembrado,· que foi quando o SI·. ministro 
da guerra perguntou â u~putaçiio de- Pet'na.mbuco 
se queria· q.ue continuasse naquella província, e 
no. p~<iz o i nf~rno rle Dante. Houve' então o mais 
extraordlnario pronunciamento. 

O Sn. UnBANo:-Não foi contrn o Sr. ministro. 
O Sa. JosE' n.e: Assis:-Nem podia ser. 
O Sn. URBANo: - Apoiado. Factos havia de 

adhesão. 
0 · SR. CARVALHO MOREIRA lembra-se de que a 

expressão inferno de Dante foi que · causou todo 
aque!le extraordinario e inopinado acontecimento 
da quéda Jó ministerio. 

MuiTOS SE:NHOREs:-Não apoiado; està muito 
enganado. 

O Sn. CARVALHO MoREIRA:-Não duvido que 
esteja ·equivocado. 

Ora, vendo o orador entrar para o ministerio 
o Sr. ministro da guerra, perguntou a si mesmo. 
como é que s·. Ex. se h avi" da . havt>r com esse 
importantíssimo grupo, e chegou m El SDlO a per· 
guntar a si que papel queria S. Ex. reservar 
para si, e para seus adversarios e antago nistas 
de então; SA o papel 1já que se havia referido 
ao inferno de Dante) do arcebispo Rogerio, se do 
conde Ugülino. (Risadas.) 

Quando fez esta allegoria na pergunta que 
dirigio a si mesmo, estava muito longe de imputar 
ao Sr. ministro da guerra, e á nobre deputação. 
de· Pernambuco, nenhum dos car~cteres com que 
se quizesse revestir o nom e do arcebispo Rogerio, 
e do conde Ugoli no: fallavR-Ba só dos soffri
mentos que estes desgraçados ti verão no inferno 
de Dante, roendo a cabeç~ um do outro. 
(Risadas. ) 

Eis a razão porque o orador suppoz que o 
actual gabinete da' maneira porque foi composto 
não podia achar apoio na camara, nem mesmo 
ter homogeneidade de vistas. O facto demonstrn 
o contrario, e o orador felicitfl o governo por 
ter o apoio dos 94. 

Nesta parte nada mais dirá. E' mesmo e~ta 
uma questão que sempre que se discute traz 
novos resentimentos, queixas e apartes , e não 
se ganba nado! em azedar os animos. Limita -se 
pois á. declaração que tinha necessidade de. fazer. 
Passará agora a dar mais algum desenvolvi
mento às observações que fez quando o Sr. pre · 
aidente do conselho apresentou O· seu programma 
polltico , · 

HavenJo o Sr. presidente do conselho dito na 
casa que devíamos temer necessariamente a re
.percursão dos ruovímontos õa Europa, o orador 
contentou· se em provar que nàó devíamos temor 
tal rep8rcnssão. Não qui·z attri-buir wo Sr . presi· 
dente do conselho a sinistra intenção de querer 

arrebatar medidas de uma cam.ara onde S. Ex. 
tem pleni~sima m~ioria com argumentos ad ter-
7"0rem . all~gando uma revolução ímminente no· 
paiz. Limitou-se portanto !1. diz6r que lhe parecia 
que o Sr. presidente do eonselbo se eqganava 
sübre o modo por que considerava a situação do 
no~so paiz. O orarlvr não pmferio nessü occa.· 
süíu uma palavra qu~ lhe foi emprestada até 
pelo Sr Fêrraz, dizendo·se que o orador t inha 
visto o paiz em um leito de rosas ; mas disse_ 
que o paíz Qí)o se achava em circumstancias 
extraordinaria:;, e •nais difficeis do que aquellas 
em que já. se tinha achado no tempo da miuo
ddade, e mesmo quando se tratava de organisar 
o paiz debaixo d!l systema que nos rege (refere-se 
a 1824). Disse sim que o presidente do conselho 
devia acompanhai' as necessidades do pah:, para 
QS Íl' Sfltisfazendo gradualmente a proporçãO 
q u•J ellaH se fossem fazendo sentir de um modo 
mais claro, e mnia pronunciado. Não julgou 
cert11mente que duas ou tres medidas virião salvar 
o paiz do movimanto . r evolucionaria que trio 
imminentemente o a :neacav!l, como dizia o Sr. pre
sid.ente , do conselh''· Então refo rio alguns factos 
do tempo da r~gencia; Aproveitará ag .. ra o en8eJ-o 
para Bxpllcar mais largamente o seu pensamento . 

Disse então, e repe.te agora, que nem vê o 
paiz nestas circumatancias eXotraordinarias, na 
proximidade de um movimento revolucionario no 
sentido (note-se bem) dos movimentos da Europa, 
nem julga. que o Sr. presidente d.o conselho 
devesse énoetar a suq brilhante carreira na admi
nistração apresentando t11.es receios. O orador 
disse então, e ainda diz hoje, que, bem longe 
de as circumstancias da Europa serem desfavo
ruveis ao paiz, se o governo do BrRzil desen
'I'Olver a necessaria habilidade, prudencia e energia, 
taes círcumstanclas podem vir a ser muito pro· 
veitosas ao Brazil, e que só poderlão ser desfa
voraveis se o ministt~rlo alçasse, como alçou, a 
bandeira do terror e do medo, que necessaria • 
mente deve ter grande alcance sobre todo o 
p~z. . 

Se o ministerio diz que o Brazil se acha nas 
circumstaocías de temer a repercussão d.)s movi· 
mentos da E uropa, como se poderá esporar. que 
os transatlantico~ possão emigrar para o Brazll 
com seus capitaes T Víràõ elles. para_ um ·· paiz 
onde se teme quasi a mt~sma sltuaçao de quo 
elles fogem ? 

Mas disse·se que o temor é pelo lado finan
ceiro l Aceitando o commento, que é maior do 
que o texto, dirá que o nosso estado financeiro 
não é tal que devamos julgar que estamos per· 
didos, para gritarmos sauve qui peut. Já pa~sa · 
mos por algumas crises financei ras da Europa 
e da. America, e entretanto fomos viv.endo ; 
o paíz não foi absorvido por um volcão que 
ninguem enxergou debaixo do seus pés.-

Repet.e pois que a proposlçãó do Sr: presidente 
do conselho fará mais mal do que bem ao paiz. 
S. Ex. não nos esclareceu sobre a situação do 
paiz, e intimidou uma população immensa que 
não póde jul!(ar da situação do mesmo paíz. 

Lembra-se que em 1834 ou 1835 tambem jà o 
Sr. presidente du con~elbo tevo um grflnde terro.r 
a respeito das nossas. oircumstancias financeiras, 
e defendeu com toda a habilidade 9qe lhe é 
propria uma mP.dlda que o então mmlstro d_a 
fazenda havííl offerecldo á camara para se sus
pender o pagamento dos juros da nossa divída 
externa. Entretanto perto de 13 annos têm. de· 
corrido depois da proposição daquella medidn, 
que felizmente não foi adoptada, e posto que 
com grandes sacrificlos, temos satisfeito aus 
nossos empenhos para c<lm o estrangeiro. Ora., 
se o ter ror então predominasse, e tJresídisse á. 
decretação dessa medida ; o que seria do Brn2:il 
hoje em 1848 ' Seriiio tristissim&~ ai! nosHas 
&ireumstancias, 
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Foi esta o ééntldo em que o orador disse que 

não deviamos temer a repercussão dos movi-
mentos da Europa..... . . . · . . _ 

Na mesma ocnastao disse tamb~m que . nao 
act . ·. . .• · · 
0 . palz, se .alie necessitasse do se~_ salvo; e 
ainda, mais se 1irmo.u nesta 13U.a opimao â .v111ta 
das ex Hcaçijos . do Sr. , presidente do .aon~ell.Jo, 

· manto' querendo prvvar que todo • .o datei tu nas~Ja 
da legislação. O que S .. Ex. dias.e neasa occa.1n.ao 
eonvence11 o orador pelo contr•nto que o defetto 
'astfl no modo capricho'so · e partidario por que se 
têm executad,o as leis do paiz. · 
· O 'orador qQ.Izera. que o Sr. pre~i~ente do . c~m
selho lhe demonstrasse que a p~trJa corria per1go 
se não passassep1 as tres . le1s, reformand? .a 
gua. rda . na~ional~ estabelecendo as incomp. att. hl
lillades, e a. reforma judiciaria •. Parece-lhe que o 
remedio é outro, .sent.to urn delles fazer com q~e 
não ba'a ariâs no aiz, e com que os pres1• 
den e.~ a provmc1a n.ao age em as po res 
provincias. · . 

Se o Sr. presid~nte ª() eonse!ho JUlga~a .. o 
alz "nas ctrcumt;tanclas que disse, 

' . - . 
ttlioisterio, quatito ào modo de sxecutar a sua 1 

polltica, não tíe .Põe ~eim.a das regiõo!l empes· 
· tadas pelos partidos onde sa cruzã. o os mte.ressas 

partidados. Não lhA pare~e que melhor ao possa 
lêr o penl\amento do miniator\o do que na circular 
que o .Sr • . presidenta do .conselho. mAnJou parà. 
as pro:vlncias. ~.essa peça oftlciat vai o orador 
de11cobrir que o mlniaterio uiio só não :Pôde, 
como ni\o quer fazer o que ~it:. . . . 

Disse o Sr. presidente do conselho que querla 
fundir os partidos, .afim de que todas as intent. 
· · · · · · n· e arn alvar · 
a patria : maq quando fallou na clre.u~ar, . como 
de-senvolvei\ o suu pensamento poht1co :? • Re
nunciou a esla . · aua pretenQlio, e· . Ctlnstttuw·_se 
um overno u.~ arti.:tnrio como todas os outros 
e a vez maiu~ . o· que o ora or se propos . 
provar, laudo um trecho da circular. · 

O Sr. preshlnnte dó conselho diz aos presidentes 
de provincia que cumprãu fiel e pontualmente as 
leis, mas por outro lado lhes doixa a liberdade 
da com energia e prudencla neutralisat· os 
atreitos deploraveis que poasão ter as mesma!\ 
lals. Q11emha .te conhacer os defeitos das leis': 
Hão de ser O!l presldflntes _de província na exe· 
euçlio dellas T Quer o Sr. presidente do conselho 
qu~ t•ldl•s. us que tiverem de executar .. as leis qo 
pnlz tratem )ogo da as desacreditar? Oud!l v to 
este principio tllD adwinistraçãu alguma ? 
· UM Sa. · Dli:PUTADo:.....;Nomeando . pessoas ~aia 
prudentes, e ülHnoiJ capazes da abusar. 

O Sn. ÚARVALHo MOREIRA crê quo o que re· 
sulbr~ da circular é qull cada um executar!\ a lei 
como enttJnder, porque à circulnr Jà a liberdade · 
dê Interpretar a lel na sua exeuuvão. 

Que deplorareis etfulto& ni\o l'ê&ultaràõ da ul ? 
c am1.1 o o,.a O)' , umtl ver R. tHrA sp nge 

.da fabula ; assim venna o mestre da Ksphmge, o 
Sr. presidente do conselho, a acb.ar oos seus 
presiiientes de . proviuola, nos exeoutot•as de suas 
leis, muitos. &djpod~s. gue déclfre .. m o .,enigma, 
o mysteri(l1 a·E:sphlnga. Qrelo ,qué. appareaerâõ, 
cre~o que o Ulysterio s~rá deoifr,l,\do : ptas temo 
profundamente que .sob.re o p,ulz , c li~ vão_ as . das· 
sraQus em consequencia da .de~nCra.çao .deste 
enig~a, _quae8 · aquellas que abovêrão sobre 
'!'bebas Etm virtude do caracter de. )Edlpo R do 
modo por que ~ecl(rou o enigtila/ · 

o sn. Pal!:sLt>mtTE '00 .OONiilllLUO totn muito Q 

dizer, e como a hora estA a,dlantadà, rel>urva~se 
para outra occaslão. · · 

Os SR.s. FaANQA LEITE E CoELHo BAsTos fazem 
·breves reflexões ara n hor o tem ii · tte 
falta· para se :Conctuit· a seRsãó. ' 

A discussão fica ndiada pel~· hora. 
_Ordem dodla.-Ao meio-dia, (liscnss.ão ~a 

. ' . 
do. adiamento dâ resolução n. 7; e niio passando o 
adiamento •. discussão da mesma resolução, e em 
se~u~da, .discussão das resoluções ni. 15, 9, 14 
e 1'1, todas d6ste anno. · · · 

l.evanta·se a sessão ás 2 horas e. tres quartos. 

Sessão em 2t de · .Junho 

PRESIDENCII .. DO SR. CHICHORRO DA GAM..l 

Sub.rMARio.-Exptldiente. -Requerimento sobre 01 
negocios .de Minas. -Fiwaç(Lo d":: (orças de 

· terra. DiscursO$c--dos Srs. Satzt.os Barreto • 
Pa anhos · · 

A's 10 horas e 3/4 da manhã. nbre·se a iJéssão. 
lê-se a apptOVIL"so R acta da antecedente . . 

Um officlo do .Sr. deputAdo Eduardo Ferreira 
Fr.anoa, participando que não pôde comparecer 
por .hàver falleoido sua cunhada.- Manda~se 
desanojar .o Sr. deputadrl, . . . .. 

. Outro do Sr. deputado . Frti«!erlco . Oarnelro de 
Oainpaé, ooxnmunicando que nao comparece por 
se aobar ~e nojo pelo fnlleoimento de sua filha, 
mu\Mr du Dr. Antonio Ferreira França. -~and~· 
se dosshujar p Sr. depu~do. , . . .. ·. · . 

Rernette·ae ~ commtsea_o de cnnsutulçilo 

Não ba anais ~xpàdlente. 
o S1· . . Jon~•; de A•sl~ pronuncia . um dia

curs•> contra o Jofflal dO Oomm<~rcio. 
o Sr. Vnaooncello• fun•iamelita o 8e· 

guinte . requerlinetato, · que mandado i mesa ê 
upuiado e entra ~~m discussão.:"' 

« Requeiro que pela rttpartlQ!lO oomp~tente l!e 
soti.mtem do govel·nu as &t!gll\nlt~s lnCot·ma~ões : . 

« t.• Quu.l o estr~Jo da vllll\ do Patroolnlu, em 
Minae·Geraes, depL\l~ do relatorlo do. preeidllnte 
da proviuola datado do 1~ de Abril do oorr~nte 
auno, ao eutt•egar ao v1ce ,Presidente a atluti· 
nlstt·açii.o da mesma provlno1a. 
. « 2.• O resuHado do processn crin1o que . na 
mettma . v\Ua Sé . instaurou. por ocaa~li\0 . dos 
aoouteoimentus a qu11 esse rttlaturlo sa refere, com 
declaraQào tio; au. torldade. que o formou, uu. mero 
dóü in di vlduol! ntllle compl'ehendlr.los : . e ü na· 
tnrtJza dos crimes por que forilo pronunciados. 

a o tlUOif ftltt\\J ramovhlos das 
cadê \S da villa do Patrooluto p11rll as o rax • a 
qual o mot\ vo. . . . . · . . . . . 

« 4.• Se paios aoontBclrnontos de S. ·Sebastião de 
Ourrentt>s no muuiciplo da OouoeiQ~O do S~:nro, 
dn. mesmÜ prtl\' ioaia, se fez logo processo ~e 
alguem, e se os despachos da prouunula. t~ntao 
proferi.dos· têm tido effeito. . . . 

(C Rio de .fanelro, .21 de Junho de 18~.-:-b,.1'an· 
ci.sc:o D,í9go P11rsira dt VosccmçsUos. 11 

o .Sr. Qulntluu.no raz algumas reflexões 
sobr-e o reque•·imento, e conolue votando :POl' 
elle. 
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o Sr. Marinho desejava uma discussão 

àmpla a respeito dos negocios da sua provincia, . 
por isto pede nó Sr. Vasconcellos que .r:eduz11 o 
seu requerimento a inttlrpellação. Tem v1sto nas 
discUsHôes · ue têm havido no senado accusa ões 
dirigidas constantemente à a mimstração da 

. provincla de ~i~a:~, · e muito princip~lme_nte As 
autoridades po\lCJaes ; mns. declara que nao tem 
notich~ da um · unico facto lrregtilnr que tenha 
~o ugnr nessa pcovmma. que cóm ccu~a· 

çoes indeterminadas se .procua·a t.odós os d1as 
transviar a opinião publica, . e por isto deseja 
uma discussão larga sôbre todas as oceurrencias 
que possào ter tido lugar naqueHa província em · 
qualquer época que se queira tomar. · 

Consta lhe . que na provincia da Minas tqve 
lugar um desaguisado .entre duas autoridades, 
til as nottl que nesta villa ha poucus. representantes 
da 11Ua opiuiào, e q110 · aquelles que obrigárão são 
dQ partido cont.rar\o. Asseg\iN qu~ na pro'VÍ\H}\a 
de Minas, ~epois da notic!a dos acontecimentos . 

traria á opinião que o orador sustenta, exaltou·se 
en) demasia, deu jantares, promoveu · reuniões, 

_,etc .. Em.-~. ,J~iio-d!El-R~'~i; oe em outros - poli tos .a 

O Sa. FsRNANDKS CHA.vss: -Está no poder. 
O · Sa. MARINHo •..• querendo reganhal·o ~por 

tod<JS o~ méló~, . exaltou·so ·de ois da noticia dos 

discussão ampla não só a re~p~it1.1 da provincia 
r\e Minas, itlíls ainda a respeito de qualquer outra 
parte do impsrlo; desta di.scussR.o resultarA uma 
verdade, e é quê a plebe de Paris esté deses-
perada por sutiir ao poder; . . · 

o sr. Vaeoo:noenos diz que tanto a reEi~ 
peito da primei.ra parte do seu requet"imento, 
como a re:~ptlito da segundR não teve tanQ1Io de 

. censurar a autoridada algutiatl da provineia de 
Miuas .. Oonstau~o.:lhtl que si! formou um procttsso 
por occasião d~ eleição de Novembro, q,ue pro~ 

Minas, e se estl v esse sufficienternente in(orma•lo, 
reduziria a i nterpellaçi'i.o o objttcto de seu teq ue- . 
rimetlto para estabeleçer uma discussão vas~•h · 
Admirà.·Sé de que o Sr. cMI\rinho disse:~fle que 
ollo .te111 conhecimento da um s6 f11ctu contrario 
ch ll3is praticado ru1 prov!ncia de Minas, e pt~r
gunLa se o al!tado d~ vdla de Ar~xâ é liHHto 
Rtltisfilcr.nrio. · . 

E'. a primeir'a VtlZ que ouve que os ultimas 
noticias da França produzirão . ua pttlVincia •le 
Minas Geraes grande agitação. Posto viesse do. 
provlucia de Minas GeratlS, e soubes~e dessAs 
acllutncimtlntós em ·oanrinhtl p~ra. a cOrta, poiito 
entretenha oorrt~spótldflllcia oorn muitos pontos da 
pruvm.éia. nunca ouvio falh1r nisto ; ouv_i .. sim 
dlziir que em alguns higafds. de l::i • . João d'.Ei•Rt:li 
jl\ se estão fRzeudo t'ettniões pari\ t1·utar da 
eleição da camara mutiictpàl. . · · . 

Acha que il ::Ir. Marinlio irrogou uma injuria 
UlUtt~ ~rllVt.l, ~izen·~.n que a lebo de Paris ua 

totills ai:f agitacões. EsLI\ p ebe de at·is m1 J.ll'O· 
vinoia de MinaH Gera!ls fóra do poder jA reoorrou 
as arma11 para rebaver .o poder ? (.Apt~iados e não 
apoie~dos.) Diz 4ue é triatiMsima a po~siQiio llti.· 
quelles que tlaQueUa pruvlncia dt'fent.lêrlio a ordom 
:publica. Se se falia na•JUelles aeonteoitnlln to8 
aa proviucia de Minas, rE~sponde·Si:l : « Võ>~ idos 
at·ranoar o véo que tlldo podertls !1 lanQ(lU sobre 
esses aoonteoimentos u ; entretanto, üm todb as 
sessõtls da casa e do Séllt&do o .. partido a que 
pertfinoer o orador é aggredido violen~aaumte. 

A dlsoussilo fica adtaua pela hora. 

O Sa. PRESíDENTE declara que a. intarpellac;ão 
do Sr. Ferraz ~erâ lugM no dia 26 do corrente, 
e que·vai-~>e ofllai.1r ao Sr. ministr(l tio imperio. 

~ . ' ' 

ORDEM DO DIA 

Oontinúa a discussão do adiamento ·· offerecido 
pelo Sr. Ferraz à resolução n. 7. · -

o Sr · F b o:- ndu eÜ ed' o a v 
favur da resoluçâo que s.e discu~e. antes de ser 
aprestmtado o requerimento sobre .que agora 
ver:~a o debate, entendo que devo explicar 
os motivos porque lh~ dou o meu voto, e porque 
est•1u persuadido que ella não é inut~l. Porém 
t~fldo o nobre deputado pela Bahia apréeen
t,tdo esse ·requerimento para que esta resoluçiio 
fosst- ã primeira commiesào do orçamento, atim 
de que, · tendo em vista a sua dleposição, a in· 
cluisse naH reformas que têm de ser feitas á lel 
que restabelat:eu o juizo priva.tivll dos feitos da 
fotzeuda, re~olvo-me a votar pelo requerimento do 

postllriormeuta tod~t . a legislação que regul!l o 
procusso dos feitos da fazenda, sempre se tem 
estabelttc.ido que a fazenda não é s\ljeita ao pl:l· 
·gamento das cu:>tas e dclspazas judiciarias ; não 
h u um t só dil-lposição legislativa qua não ore· 
conheça, que uào o determine ; todavia é por 
euti:o lado incont.estavel que não é só a legislação 
qua nàó diz respeito especialmonte a estll materia, 
como mesmo a opinino ·do tribunal sup:reuro da 
fazenda toril estabelecido, essa dttv.ida que é 

. preciso remover de unia vez. 

prova no motivo· quê d1nllugar a t'stâ rettoluçào, 
no supremo tribunal dtt . justiQa... Ora1 s11 tsOl 
ltavido vari.açiio 1\11 modo ds ent..>nde!" ã legi.l\'" 
laçào1 embora . na tnloha huinild•l opioii\o tlàO 
devesse ter h!\vldo tal variação, oi constante a 
U'llidllde da ttli!OlUÇàiJ : isso e ÍOCOU testavel. · 

Creio. pois qlie m\o me sorll purmiUid11., nem 
talvez à oaonara, deixar de votar pulo roquerimt~nto 
do nobre •l t~puta,(o), llUI\ quur quu e&ta mataria 
seja 1ilais bem systematisatla, pot'11Uf3 tendo-se de · 
rufurullll' a lei u~ 29 de . Novembrl) de 18U, que 
estabeleúou o j ulzo priva ti v o dos ft~itos dafatanda, 
varoce que é \Jcoasià.o prof!ria e opportuna de se 
estabelecer, de se fixar a vard11deirs t.loútriria de 
toda 11 le~isla19ào q,n" existe a .tospeito ~ . 

São estlls us oonsnl~ra~\ões que eu tinha a fazer, 
e supponhu quo Mão suftlt:\enLes pu.ra justificar o 
mt:>u voto a favor dtl requerimento do nobre .. 
députado, astihD QOlllO" seriiio . bastl\nt.es para 
jnsti~cal·o, t!e niio tivesse appareoido es~A · re· 

• • I 

que não liiluppouho in.util como suppõo o nobre 
d!l tmtado pur Sergipe. . · 

Dllpõis de. Callar contra o Sr. Moura Magalhães. 
o ~r. · l<'tu-raz pode e obte ú\ licença. pat·a retirar 
o Bt1U ruqueritntlnto cta · adiamento. 

A discu!o!são fica àlli&.da pela hora. 
Uolltluú•l a discussão da fixação das foroa.s de 

terra, com a seguinte ema nda \da oommissã o ~ 
cc Substitua-se 1\ resol ução qua se discute o se-

guinte : . . . . 
. « Art. Lo As forças do terra para o anno fl· . 
nanoeiro de 1849-1850 oon11tad.õ '. 
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· « S) t.o Doa offioiaes de'linha de que se compõe 
0 quadro do oxer.cito, e os corp_os fix,os e com-
panblas fixas. · · . .· . . . .· 

11 S) 2.o. D~ 15,000. pr~ças de pret d.e l!nha em 
eircumstanc1as ordmanss, comprehend1dos os 
corpos . ou compan 1a~ . xas . as provmc as em · 
que extste esta espec1e de força, e de 20,000 em 
elrcumstancias extrnordinarlaa. ' ' 

(I S) a.o Da 2,000 guardas nacionaes que o go-
ver , . . , 
fixadas no paragrapho precedente. . .. · 

<I S) 4.o De 644 praças de pret em companhias 
de . pedestres. . · 

<t Art. 2;o Continuão em vigor as segúintes 
disposições·: · · .· 

" ~ 1. o o governo, para completar as forças 
ora tlx:adas, usará da autórisação concedida. pela 
carta de lei de 29 de. Agosto de 1887, menos 
na parte em que a mesma lei exime o recrutado 
do serviço mediante a quantia de 4008000. 

" ~ 2.:o ~s novos allst~~:dos, sendo voluntnrios, 

« ~ s. o O governo . poderá a~onar b praças 
dos corpos. dn:.- exerCito qu6. poaendo obter-balXB-
por terem . completado ó seu tempo de . serviço, 
qulzerem continuar a.servir, uma gratificação lgual 
ao soldo · de primeira pnça, emquanto fôrem 
praçaa de pret. . . · 

<t ~ 4.o . Não · havendo numero sufficlente do . 
cirurgiões militares, poderá o governo ajustar 
por contraéltoos que fôrem necessarlos, por tempo 
limitado,. e sem pt·eterição dos· cirurgiões eflecti vos 
do exercito. · . · 

« Oa · cirurgiõeR contractados não poderãõ ter 
aecesso senão depois de entrarem como. effectlvos 
nas· vagas que houver nos postos em qut~ ser
'Virem ~ 

« ArL~ S. o E' permnoeute a disposição do art. 
o . a e1 n. o e arço e , am 

cotno a ravogação do decreto n. 28 do 16 de A,:tos~o 
de 1888. .. -·· . .. · . · · · · .·. 

« Art. 4.o Ficão sem vigor todas as disposições 
em contratlo.-G<~rv~lho de Mendonça,;.... Silua 
Paranhos. » 

O Sr. S~nto• Sarre·to ( mlni.ftl'O da 
guerra}, respondendo às observações do Sr. 
Carvalho Mo.relr.,, diz que as o~ganiRaçõea dos 
quadros do exerc1to nunca devem, e nunlla podom 
ter por base a dP.oreta?õo da força como 8Uppôz 
o mesmo nobre dApulado ; para a orgnnlsaçilo do 
qundro do ex1woiLo si\o neoe~sPrlas multas oonsl
uorllções nilo sô miUtr.res como f!Rtatistloas o geo· 
graphlcils : · a~ consldarnoões que 11e devem. ter 

rlnol almonte em vista nesta or anlsa itll, silo: 
•, 11 pcipu açilo o pllfZ : •, aa rttn 1\8 do es a o: 

8•1 a natureza dos Inimigos que se têm de oom· 
bater. Oomo nilo é possl\'el eatabeleoer tiin qu"dro 
sem ter em vlata eshs considerRoões; mullo 
sabiamente estabeleceu esle quadro o mini~tro 
que em 18'2 tomou poa· . base 20,000 homeno;, por 
que tendo o l3ra~il perto de .quatro ml.lhões de 
liabltantos, não contando dous mtlhões de escravos, 
vem a tlrllr-se .en1 oircumstancias extraordinarias 
um cidadão por cadll du~::entos clrlndàos, o que é 
umn proporção muito fnoravel . 
. Observa que nunoa se t~m ~eoretado yinte mil 

mil, e 1\s vezes dezesete. miL Mo~tra ~s differentas 
altet·ações que · teni soffrido o quath'o do exercito 
'{lula necessidade 'de estabelecer melhor a. relação 
entre n · · 
· Iarla. O predecessor do. orador em 18!7 julgou 
conveniente fazer uma alteração no . quadro . que 
existia por motivos muito justlfloadQs . . N ill., é 
desconhe :ido que em todas as pro v inalas do Brazil 
ba ne.c easldnde absoluta do força de . ll.nha para 
fa}er o sHrvloo proprio de guarnição: tambem 
n ao é descoulít~cldo IJI.le em d iflerentes províncias 
havia batalhões provisorloa que não erào creMos 

ll'OMO 1 

por lei, que a necessidade ha~ia feito com que o 
governo consentisse na continuação desses bata
lhões depois da organisação do quadro . O pre• 
decessor do orador · reconhecendo a · t1ecessldade 
de le alisar a crea iiõ destes cor os crsoti dous 

a a oes, um no arA,. e outro em S. Paulo, 
assim · cot11o . companhias ftx.ae nas prov1ocias . de 
Sergipe, Rio Grande do Norte e Minas; porém 
não augmentou o numero de praças. Todas estas 
, - - · e as necess a es : 
felizmente achiio·se na camara todos os presidentes 
da provinclas, â ex,cepçiio . de dou~, que podem 
a ttestar isto. 

U.id: Sa. DRPUTADO : • Felizmente.. ~poiado. 
(Risadas.) . 
... O $a. MINISTRO DA GuERRA acredita que o 
Sr. Carvalho Moreira. {3st.arâ convencido que a 
organlsação que deu seu aotee<essor não foi fun., 
dada na baso que julgou que elle tinha estabelecido 
para a organlsnçào ; . as bat~es da organisação do 
quadro são independentes do numero de tropas 

e s . a quer para orça or nar1a, .quer · 
.. P-~-~l.1 .. !0.r.çg_e.x,ttagr~i~.ll.r!a . .. _ ·- ·.-··· ... _ ..... . __ .. 

O Sa. O.u~v.u.no Moa&JRA:- Eu disse que Unha 
tomado pót base o estado completo, e .que isto era 
desvantajoso. 

0 Sa. MINISTRO DA GUERRA:- Pois julgava O 
nobre deputado. que, tendo-sa tomado po:r base 
20 tifil homens para a organlsação do quadro, 
O ministro da guerra pedisse ~ Camata fundos 
para prover as necessidades de 20 mU homens t 
Nunca se pedlo, nem nunca se concedeu na 
uamara . f11odos pll.ra as forQo.s extraordh\arias ; 
sempre se concedem fllndoa para forças ordinarias; 
e quando ha excesso em consequoncia de emprego 
de ftlrças além das ordlnarias~ · o . ministerio 
a resenLa-se na camara .. e diz : - Houve estas 
razões o .necessl ade, o augmento da força f~l 
tal~ a despeza õ tal,· peço-vos um bill da lndem
;nldada. -Qtu1nto ao8 · olllolaes para 1l força, só se 
póde pedir para o estado completo. Querer~\ o 
nobrA d•lputado que, quando ae redutiio as forças, 
se Ure o soldo aos officiaes que 89 demittão ' . 

Q SR. 0ARVALHO MOREIRA. : -Eu niio disse· 
semelhante cousa. 
. O Sn. MINISTRO · nA GMRRA. diz que seria 
contrario ' co.nstitulçiio que se demittissem otn• 
claes sem sentença coudemnatoria pasaad11 em 
julgado. · · · . 

Mo11tra que não é exacto que o mlnlsterlo da 
guerra tenha sempre pedido um augmentQ de 
credito : pelo contrario, tem bavldo decrotaoão de 

vem juatamente aqulllo quo se deve ter ge.sto ; 
Sendo & decrstaoiio de fundos para 15 mil praças 
do pret, e havendo as necessidndos reclallJildO o 
emprego de mais fúrça do que esta, tom sido a 
guarda nacio~ai chamada para destacamento, . tl 
não erl\ possntel sl\tlsfazer a esta emerganc1a 
com um destacamento pro fixado . . Chama nos Srs . 
deputados ~ presidentes de'- provinci11 que apol~o 
o miolaterJO na sustentaçao deste facto : r1unca 
R camara pOdo obter melhores esclarecimentos 
relativamente . a ad.missilo do que na presente 
s essão. (Apoiados . ) · 

UM& Voz : ...;.. E' uma grande vantagem I (Ri .. 
sadas.) 

o Sa. MiNts-rao DA GoERR.\: - Eu creio que . . •· o 
da parte de quem ftllla.. ( Apoiados : muito 
bam.) . · . . l 

Diz que se o sou antecessor niio cons snou 
estes f~ctos em sou relatorlo, ó porque quando 
elle o fez não tinha chegado ao seu conhecimento: 
talvez no correr deste exerololo haja tree mil 
guardas nacionaes dastaca!\os. . . 

R'lsponde ao Sr. C. Morelr$, que perguntou se 
as 
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· ainda estava na. oph1iãtl de que o recrutattlento 

era uma caçada burnnna, qüé lim homem pu· 
bllco quandn: pronuncia opiniões desta natureza 
.nma vllz, não poda separar-se dellas. .A sua 
convicção desd? que e1~trou para o sorv1ço das 

· elonal emquanto fór ·. o~ganisado pelo. meto por 
que tem sido .. Emquanlo c exercito não fôr 
moralisado, omquanto não_ concorrerem todos para 

·exercito naci"nal, que comprehonda. a grande 
mis,ão que tem de sntisfazer. Sendo esta a sua 
convie(ii'io, pede ao Sr. pre~idente q?tJ quand<? 
tiver occnsião dê para discussao úm prOJMto de le1 
sobre recrut&.ménto que o orador apresentou em 
1845. Poato este projecto não seja petfeito, põdo 
ser-vir de basé para uma. discllssào luminosà. 
Faz este pedido tambelll pnrquo ua falia do 
throno ést9 objectCl é uma. das l)speciaes recom· 
mandações. . . . . 

Para qtle se tenha um exercito, a~o ~ssen<no.l· 
mente necessarías du.as consa.s: a l'tmetra é uma 

oa le\ de -rocrnt.a,l\ento, e a segun 1\ uma. e 
jltsta de promoçõtJs; setn uma lt~l de recrut~mento, 
e sem uma .lei ~de promoções, o éxor.cito nao l)ôde 
conaiderar·so um exetcilQ no ~ozo d()s direito~ 
quo pe a. cotHI t ur ao per ence aos o Cl es, 
dir.eitos que pertencem a todos os c.idadãos uo 
tributo de sungue e nâ defesa do pa•z. 

Existindo nn casa uma pr<Jpoata do . . . ~ - . 
cutlda, e que se mandou a uma commissão, pede 
igualmente que s~ coubér . 110 ~ampo . se ~onolua 
esta obra para íehc\tar o e~erclto do Btf1Zll: 

Pede 110 Sr. Carvalho Moreira que ntl1l S~Jtl tão 
acr'l a respaíto do supremo .trlbupn.l militar, que 
não 1nerece o nome de excresr.nmclll~ Um tr\t>nnal 
onde so tonh1io gCHeraes encanucldos . no serviço 
da pntl'ia, que têm por multas vezes derramado 
aeu sn"gue, que auxlll~o oonacienctosRmcnta o 
gtlvat·no, q1\e t·azem e.qull\o que por le\ se acha 
consignadt•, ptl_roce que não serâ :uma exe• esconola·• 

tuCiiin:\.1: toferiB·InO à organi;Qil\l ãeelu c.or'po. 
O Su. MINISTRO DA GfJ~RRA. osl.t\ c!.Jnvaucldo que 

em prosunca dn constltuiçi\o niio õtle rA·àxl:>tlr 
um t' \1111\ urgnu SI\ o ét;tnn e~Jto. t : mna o o
leito estA ein au uãl) tel' fdto luis (llllllogas: qu:~t~l 
todos o?! mlnisttuR tôn1 inais nu lllRII«Ill ropreaentRdn 
a este res~~tJlto, e o o\'a<lor quando ostove uHium
n•eHte . tJO minlsterlo rea,;nhecou .nilo 146 o. neàe!4-
slllat.lo rta . dar umn lei apl'oprlnda e om hnrmonla 
coU\ tl conlltltnlçl\o. 1\o constJiho supremo 1n\\\lar, 
como J•JmlliY '' mala do reformar os pruaesMtiB 
milltarus, porque n"') é po11alve\ QUiJ . liiJ R•lolllo 
acttuü, n!l prcsonoa d1\ leRislaçilo 1)\vll·crlmlnal, 
possa sublllstlr em toda ll leglslaç•lo mUltar a 
ptma ullhn.a •. Julga neoeasi\rlo um oodlgo de 
proce~so arlmlnal, e um ~odlgo penal mUltar ; 
é pur lato esh\ resolvido a <hlr an1leiuumto a um 
trnbalho a e,tll respoito, que oat' encetado. 

lllstn ootrvenohh-1 qne t'B !balas que . o BrazH 
aoft"re nilo provém sentlo do que RR leis regula
mentnrest que ~s \e\s oxl11tentes '!ilo estão em 
perfettn . narnHlnu' com a .ooustitul~ao do estado; 
emquunto harmontsarem tlS leis regula-

' a 11n 1 i - -
bnel'tranquillldada, não póda hRV'er ordem. 

Tontlo salisfeito á~ interpellações do St. 0Rrvalho 
Müreh·a, oproveita·11e da ócoa!lião para dllr·lh'1 
nma resposta muH.o suaointa relativamente num 
ponto político. Desdé quando se crêa um minlsterio 
solida.rlo. desde quando utn presidente do conselho 
de lnlnistros declara qual é o progr!ltntnã da 
at.lmlnlstraçlio, os homens que fazem parte desse 
gabinete não tt\m QUtra. polltiua do que a n\ani~ 
testada pelo ohefa do gabiu1.1te. (ApoiaJos.) 
. UM Sa; D.II:PUTADO :-MIIà sempre á bom que 
t()dps faHem. 

U11u Vo:z:-Para que pesquizar o passado t 
o SR. MlNISTM DA. GuERRA :-Se niio tem lugar 

pe~quizar o psssl\do, porque constantemente pes
quizão o passado? O paiz . não ganha nada dom 
isto erde collaidéràvehnente. ltstou 
~e o ga mete der fiel oaxecução !\() rrogránnna 
quo seu chefe tem apreseatRdo, o pafz, nii.O ditei 
que seja muito feliz,· mas deve. ganhar alguma · 
cousa~ · 

re o no t·e e pu ,'l o que · nao ·me encan-ego 
de . responder â terceira · parte do $eu dlscur&o 
i'r.latlvatnente. ao nobre pre "ident.e do conselho, 
porque e mmto provavel que elle venha logo ; 
se nR.o vier, responderá em outra occasião. 

O Sa. lo SzoasTA.axo declara que está sobre a 
niesa, e v.s.i a imprimir, o. parecer da 2a com. · 
missão da orçamento RObre os · ministerios do hn· 
pei'ío, ju.stiça e estrnngeh·os. · 

O Sr. :Pai•u.nh.o.s pede ao Sr. )'residente que 
lh{l. permitta que, prevalecendo-se dos estylos. da 
cas~. e se uindo o e:x:ern lo do Sr. de ut do or 

ergtpe qu·e .hor.tem a.llou, an tea de entrar na 
óttieln do dia faça a.lgun1as observaçõe~ em res':" 
posta a discUI'S•)~ proferidos na casa, já . para. 
repellir accusaçõea ue têin sido díri ídàa contra 
~s que se oppuz(u:ao .ao ga ne e e e ~ ato, 
Jâ par!l deftnir a conducta que pret~mde segulr 
em r~lação ao novp mlniaLarSo. 

Foi o orndot· um dos que entenderão ue a eausa 
· · . . · a a camara, . 

e as circumstanell\s urgentea do pQiz, impunhiio 
o dtiV'ei' rigoroso de_ .nogar um voto d~ adhesão 
ao Rablfiato de 8 de Março, aindA mesmo depois 
ds modlfleaçilo que aotrreu om 14 de Maio; tol 
mesmo ·além de alguns de seus collegas. ·O orador 
entendeu que . os actos pratiàadoa por essa mlnia· 
~erlo antes e depois da abertura dss camaras, · 
que a sua org~nisaÇào, em que enxergava e\emant~ 
contra rins 'ztw · mais oedo ou mais tarde dovlão 
en~rar em luta, l!rão. motiv.os mala que aufftoientes 
para fundamentar o ile11 voto de opposf~ão dquello 

·~ 

gahlnote:--A _toleranula e a justi9!l n_ito a~tiio au· 
Jeita!l 1\s varinções da politica. e não podem 
con~~i1.11h'o progtl\ullno. polltlc,, de um Rablnete-. 
DiA~Jurllo .•nahH-0 R'tbin•Jte ptometta me11oa do 
dtl \'o, porquo niio póda diztlr que tolera todas as 
gat'autl11R e direitos qtti! a coustltulçfio astllbeltlce, 
O "l'U UtlYtlr ret~Jlàltal-ofl e protllg~Jl·08 pelos melo!! 
qutl t\tt loiidlloultito. Jt\ sa vê pois que a opposioão 
au CtJZ 1\o mloletorhl u nlio t\ justl~a a i\ toleranolt\ 1 
como ao dlll~e; Nenhum honlem eul\salo pôde 
ropeHir. ntn mlnistetlô quo !!ltl pl'Oponbll a ser · 
motlerad(l, e prometta fazer j uslll)l\ a todos sem 
disllnoqtio, sem :1ttander a côras . polltloas. u 
gabinete actu~l tlllllbetn pr~'metto ser moderado, 
tatnl>Eml pretsude por tttllà polltlca sâbla · e pru· 
dente, noahnar a irritnçiio doii anlmos, para que 

· e\lt~s se ttnão, se dõm à8 mi\os para satnr o 
pniz dos males que de longa data o inflrmão, e 
qiul o podem perdor. Entr&ti.mto o . orador e 
aqu~lle~ que .se op uzerào ao gabinete paSáado . 

a convloção e desinteresse, porque . vêm no mi· 
'!listado nc~ua.l . os . representantes ~enuinos ~as 
1dàas e prworpiOs do 1udv a que pertence (apor.a· 
dos), porque enoontra no gaoineta actual homo
geneidade de prtncipios, unidade de vistas, e por 
consoquenciu toda a illustraçilo e eapa.oldade ne~ 
01\S'll\1'\a para satisfí1Zer as necessidades publicas, 
e ()U.e constituem o paato dQquelles a cujo Iad9 
portonoe o otador. Nem proóedem contra o orador 
a sens nlliados, os roparos quà h ontem fez o Sr • 
deput.ado por 8et•gipe. Não . ha oontradla<Ji'to entre 
aq11olles Clllé ae . oppu~&râo AO gablne~e . de· 4 d& · 
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Maio a aq:uelles que hoje sustentão o · actual 
e.bi~ete, porque oelle se achã.o dous ministros 

~ue pertencerão uo ministério de 14 de Mnio, e uni 
respel.tavel. membro que entõ.ó pP.rton~la. â camarn; e 

· nate de 14 de Maio .porque, não comprehendenJi> 
a tolerancia desses Sra . . deputados, sa · oppuzerão · 

·é dissolução da camara .dos deputados. A tola· 
.rancla traduzia -se pela dissolução ·da cama'ra. 

· · . s o que quer a · tzer a olei'an.:~.la 

parte o Sr. ministro da justioa. Quando membro. 
da c~amara, S. Ex. bem como um distlncto deput~do 

·· ·por Mina~·. dlvergta dfJ orador e seúl! alllndos 
quanto ao gabinete de 2 de Março. Então S. Ex. 
enoaravu diversamente as necessidades do paiz ; 
elle formava llo mlnisterio de 14 de Maio um 
juizo di vers(l doquelle que o orador e .seus alltados 
formavão ; S. Ex. espérava qtie aqualle mlulsterlo 
cnrrecpondease ·és viGlilli, e seguisse os prlncl· 
pios de seus antigos alllados, e por leso o:i não 
pOde acompnnhar na ôppoeloi'IO que se fnzla. áquolltl 
mlniE~terlo, · illudio·ao .mesmo · a ponto de suppOr 
quo a çama.ra ni\o ·estava compacta~ e . que oa dl· 
versoiJ urupos nil> se podeddo concll1ar, €1 aa 
dlvergenclaa sobre li altuaoilo dc1 palz aubslstlrlilo. · 
Jâ se vê pois que a couaa da dlver eucla ontre 

• a Ql\, quau o mem ru 1\ 
cam~ra, e seus antigos allladoa, era paaaagulra 
~apo•odos) : não aeasntavo sobro pr\nQiploil ; era 
toi:la rolatl v a ao j ulzo que seu a ollla•ió& formavilo 
do ualniBterlo de ent4o. (Apoiados.) · 

Hole parece bem · conhecida a tolerancfa qual 
_a t.lnftilo na mente, no coraQilo de algun:\1 oenhtn'es. 
Ve'a se o .Prooédlmeuto que tem tido para com 
o Sr. Maranbo porque esse Sr. deputado divergio 
pelos motivos jã exp,,atos, de um grande numero 
de seus amigos poUUcos em frente do gabinete 
de 14 de Maio. Entendem alguns senhores que 
um · · 

c P os e d!lsejos de · seus amigos politioos, a 
satisfazer as necessidades publicas i elle entendia 
que se ioterpretavão tnal os actos praticados por 
a9uelle gablneté, . e que devi!io ter uma expllcaQão 
~·vdersa. Mas 86 pqr l11so entendem os Sra. depu· 
~a os . da ext.rama esquérda qlle o Sr. Marlnbo 
l~1mals se deviá unil' oom o orador e·seu1:1 a\llndos. 
E.s como. praticamente entendem n. tolorancla. 
A anda ouus i. acousa•l:le alguns lilembros do_ g1\bl· . 

desses Sra •. depubdos, e por isso é que têm 
de~ agradado, · qlier a Utn llldO . . desta · camara, 
·qUer a certo~ membros da camara vitalicia as· 

. · , · . • r a, e preVISJ\O · 
do . s~ . . presidente do c_oriselho.. Pór•{UO .é que 
o chamão vi~ionario? Porque é que se diz que 
elle é terronsta 't Porque do suas · palavras se 
conclue que nã•> julga convlnhavel a tão desejada 
dissolução da camara : porque encara · diveraa.:. 
ménte _as circumstancilis actuaes do pa\z. Quem 
é . que accusa o Sr. · pt·osidente do · conselho da 
terrorista, de ox!lgoradu em !leus recaio!! 1 A.quelles 
mssmos que ha bnm pouco ttJmpo dizião, pelo 

. orgíio de · sua imprensa, I)Uo . o imperio estava 
rt:lituzido a Ulll nadavor I Estns é que eriio c>S ter· 
roristas mus e·- • -
os meios consn~uir o poder. · 

. O Sr •. deputado por Sergipe analysnndo a cir· 
eular do gabinete nctualiirigida nos seus délEi~üiílos 
nn~ provincias1 rfillniféBtando·lhos as suas _inten
ções, e a norma que de~iao seguir na gestão 
dos negocios publicas , apresentnu UUl tr,>cho . · 
des!la circular para demonstrar que o. mlnisterlo 
aotual niio pratiel\va aqulllo que ptomettia, e 
qu6 ós factos ião &ando contradictortoa com us 
palavras do gabinete. O trecho citado foi aquellé 
em que o mlnisterlo reoommenda aos seue del-é· 
gados que com energia a prudencia procurem 
nttenuar os effeitos que provêm e j)Ode_m provir 
dos defeitos da legislação actual. Ora, o que ha 

. àqul de consuraveU O ministerlo actual tem 
dl~o mal"' de uma vez, e um Sr. deputadu pelo 

tl'luitos d11feltoa, dà · ab&rta · l\OR .RbUsOil, e por 
laao convém· reformal·B.. So o mluisturlo . e!ltt\ 

.. convencido -de que a leRlalaono aotuel, espeuial· 
mente . a lel de 8 de Dezembro de 1841, pelo . 
urbltrio que contate aos ttgentea do potier, dt\ 

· lugar a ubili!oa; que muito é quo elle recomm13nde 
· ~ t1eua dolegndoa qu•1 com prutleuolli, mas pru · 

· deliula elftc,,z, procurem attanuar os effeltos da 
lel, e evitar 08 8bU8081 9800lben.dó bOffi0118 DIOde• 
rados, clrllunuspootoa, o. do worultdod(t · par11 na · 
ourg'l:J: porttuu &\Indo 11 lol bem ~~xcuutrult' póda 
traazar, llt>ntlo boM, &&o monos ul\o nu\iJ& .:tlaul· 

. tadoa t Nilo vá que eatll troohu di& lllrllular lmpol'te 
o . n1ysttlrlo · J,, Eaphlnge, e ao importll, o orador 
orê quo o tem doolfrauio. . . · . 

. ~~~--- -----
0 81\. PAIU.Hnos nllo receia qu~ aconteoa o que 

auunteoou á l~ttpll\nge dll tabula, e qtto de raiva se 
prt~uipite tlo monLo, e quebre a oalleoa • . 

O orador . ujlo póda deixar de adullrar o pro· 
cecJimento daquelles que acr.usão a elle e a seu~ 
nlllados de ·· energumenos e exaltados, . qnando · 
todos 011 dias provoci\o a' · walorlu d" onmartl_, 
lanoan.do· lhes as mais grav11s imputações. Orê 
q\le é. battttmtameute notavel n dllfereuça entrl} C? . 
procedimento daquelles qua se dizem . moderados 
e daqualle!l qull erão aco.:tsados t.le exaltados. 
~r a· h · . · s - o · 

da oamara dos dl:lputados que estão dando exéan· 
·pios de modut'llQi.iO aos velhoH do senado. . 

Accttsavn-sa a ·maioria da cnmara doa depu· 
dos porque queria lmpór a corOa · um novo 

ga.binate , e . entretanto alguns senadores . Lên~ 
tambem como . queddo impOr . a dissolução .da 
camara. dos dep\itados ; crê .mesmo que s_a chegou 
a Ri.hlUsar os membros do gabinete de H de M:t\io de 
traltlores i\ ooa·óti por · nilo terem no<mselhado estu 
IDQdldn que fazia parte ~O prog~amma da tolorancla: 

· O orudor oiio pód~ deixar de recordar um 
facto. . , · .. . 

Qnauuo em 1846 se déu ~ dive~gencia entre os 
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160 ·· SESSÃO EM 2'1 DE JUNHO DE.18.i8 

" buirão para os successos de 188L Ot·a, se o 
orador qui~esse confrontar o . procedimento desse 
aonador .actualmente com suas pa!avrils, com os 
conselhos que elle dava aos seus amigos; . se o 
orador quizesse confrontar a época actual com 
a de 1830, quer em relação ao estado interno, 
quer em . relação aos aconteclmeutos dá Európá, 
se orndor mettesse tambem em conta · a celebre 
theorill da monarchia real . e monarchia péssoal, 
que illacões não poderia. tirar contra oste nobre 
senador! Entretanto nii~ o fará: cita o facto, 

Ainda insistirê. sobro o desejo da dissolução As palavras do ·Sr. · presidente do conselho, 
dfl camara, porque era · o de~ejo cordial dos que têm sido tão •invocaaas em apoio da opinião 
Srs. deputados do outro lado da camara. dos Sra. deputados do outro lado, .têm uma 

uaes aa razões or ue a amara de ia ititel i é · i · a. · · · 
ainda deve ser dissúhida ?. Porque proscreveu oonsel o ràõonhéce que a camara actusl foi eleita 
.a . polltica da tolerancia e da julitiça, porqu~ sern duvida óom muito . mais liberdade · pelas ga-
estava dividida em grupos .cujos interesses não rantlas que offetecé a lei de 19 .de Agosto, mas 
se odiiio cc.ncillar, e ortantQ não havia · ara aci . mesmo tem o diz · ue ainda existem defeitos 
e a ·um m n s er1.o posa ve , . e porque na men e na egts aç o se111 cUJa ré arma não se póde 
nao se póde · cons.lderar como expressão genuina affirmar . que esta camara tenha. a presumpção 
da. maioria real do paiz. . · .· ·· moral .de ser a expressão sincera do voto do palz, 

Quanto à primeira razão, de a camara ter Mas ·qual ó a Cllnliequencia que . se deve tirar . 
pro~crlpto a politica da tolerancia e da justiça, daqui 't Que .se dissoha a camara 't Setia andar 
crê ter dito bastante para poder afllrmar que em um circulo vicioso. A oonssquencla que se · 
quem diz que a maioria da camara proscreveu deve tirar ó que se reforme a legislaçiio, e que 
pelo seu ·procedimento para com o ministerio . se tire aos ageutos do poder a fttculdnde de abu
passado a justiça e a . tolerancla . é que proscreve sarem em détrhnanto da liberdade de voto; que 
o bom senso. . · · · se refo(mem as leia que, não otrerecendo garantia 

Quanto à exiatencla de grupos, o.s . Sre~ depu- . suffiolente a todos os partidos, torna a sua luta . 
· 'tados dnel\l já est&r ~onvene\dos de que suas violenta, e . lmmora\, · a faz ue elles não esp&rem 

----~·-A1speraneas se . desvaneee"'ão, porq . . .. . . , 
tião est~vlio dividid_os em principias, elles tln ão recorrào a todos os meios. Isto é que. é coiavê-
uma extstenciâ mutto .legitima e multo honrosa. . nle~te, e não a dissolução que pretendena alguns . 

· Quando sã apresenta-va &ntr.e a càm!lrn o o palz senhores para ostentaretrr a sua popularldl\de. 
· um mlni iiterio som prhlllip,Wlil-llt.&OBJ·, ·-Q.Ur8-Pa11'tJG.Hl. H--v--\M~Il&INH~H~)--1~--QiJ-.J-&W!Hfj~~~fiHJ&-----1 
qüerár sêg~ir uma polltlca especial em ca a urua Queiroz, respondendo · a outro do OearA, que re- . 
provinois, o que é de admirar que a cantara se oordêra 4 camara lls palavras com que o Sr. 
eptêsentasse dividida em grupos ? Pois por ven- Euzet.ici fulmlnêra em 184' a polltlca da couol• 
tura porque o partldo a que pertencem o or~dor · llnçdo1 dlsse . que as . suas . p•,lavrl\8 devilo ser 
e seus alllados era respeitado, attendldo, por entenaldas em relac;a:o 6 ápMa . em que elle as · 
e:r.emplo, 1111 pl'ovinoia de S. Paulo, na .de Minas, proferio, e qua aqulllo que em1844 era lnlpO&slvel, 
e em qualquer outra, .os mambros. deat11 partido, . bo{é nllo é ou pelo manos deve ser tentado ; que 
deputados por outras provlnolns, onde o tnlnls· · en tto havia dlv.,rgenolas profundas, e muito pro-
terlo amoaoava inverter a ordem de oouaaa nunoladaa entre oa .dou!l partidos t1m quo e11tt\ 
eatabtJleclda . no lntereseo do . seus adversarloa, dlvldlda . a nossa aooledaoia, s que porttlnto o 
ni\o tlnhilo direito de deaoonUar deaee mlnl~tterlo, accOrdo nao era. ontil:o posalvel. Mas qual ê a 
do aeparar .. se de. .seus am.lgos, para pedir um · dltrerenoa entre a época uctual e a da 1844 T Oomo 
mlnlaterlo quo ofl'er~coise gatilt\tlati a todos, e ê que oase accórdo entre os dona làdo\ da camara .. 
que tlveese um pensamento commutn com .todo . que representilo as opiniões diVergentes do palz, 
o partido .no lmperlo, em todas ali provliióhil 'I era lmposshel em 1844, o o nilo ê hoje T O Sr. 
Quando é que esses grupos deidrão de appa- . doputaao o explicou com bda .a franqueza : elle . 
reoor na · camara em uma ou outra evantllalidade 7 . disse que então seus · adversarlos sua teu tavão qua 
O orador !linda se recorda do que aoontéceu · a lei de 3 de Dezembro de 1841 oo!lt.lnha pontos 
em 1848 • . A elelçiio havia sido tetta no silanoio antl·oonstltuclooaae, era iooad~t de defeitos, a em 
doe tumultos e sob a liberdade turca · do deore~o ve~ de defender às liberdadss publicaa havia de 

I . . 

não appareceu tambem d!Yidida em · grupos? Não 
fez guerra ao gabinete de 25 de Marçó, que 
tinha concorrido para a sua eleição .T Não teve 
esse gabinete de renlinolar ao . poder' Porqua 

· nilo se pedio então a dissolução da camara ? · 
Orê portanto haver eatlsfaotoriamante explicado 

o . procedimento que teve a maioria da .oamara, 
de que fez e ainda faz pal·te, pnra com o minis~ 
terio de 14 de Maio ; e ter satlstuctoriamente 
respondido aos tnotivos que se têm npresentado 
para tirar f(lroa mor~l i\ catnata, e justitloar a 
suspirada medld!' da dls11oluoiio. 

. • ' . . I 
seus co·relig onarios sustentavil:o que aquella lei 
não s6 não continha disposiQões anti·oonstituclo
niles, como era muito apropriada à$ circui:nstanoias 
do paiz, e lndispensavel para manter a ordem . 
publica a a segurança individual. Hoje, porám, 
diz aquelle . Sr. deputado, uma dolorosa expe
rienclu tem mostrado que esta lei tem defeitos, 
nós hoje o recohhéoemóat, e portanto é posai Yel 
quo . cheguemos todos a um áooõrdo para reformar 
a lei. O orador não pôde deixar . de lWplaudir a 
con-versão do nobre . deputado, (IOrque . aprecia 
multo o aul(.illó qua o nobre deputado pôde prestar . 
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SESSÁ. O EM 21 DE JUNHO DE . 1~48 
para a refori:na da lei, porque eue· conhece todo vincia para atteudei:' aos melhoramentos moraes 
0 seu mecanismo .interno e. externo : applaude e materiaes que ella · reclama. Por outra parte o 
tambem, porque importando a conversão do nobre exercício curece de um chefe . activo, que todo se 
deputado uma justificaoão dos estadistas . qua per: . de~ique á sua inslruccão 6 ~isciplina. O bríga· 

ado em ue o orador se aéha oucos d tro Cal e vt a r stou extrao • · 
pàrtldos terão obLido um . riumpho tão Mmpteto dinarios aervlçlls, é Utt\ militar .muito intelliRente, 
e tão · prompto de suas idtias, cumo a contitlsào t! disciplinador, que ia, se não r(•stabelecendo, âo 
dos adYersarios de que .esta vão e1n erro, .e de que meuos fortalecendo a disciplina do · exercito. . . 

t·inci ioa · ue suateutava o · attído erãó ver- Para se vtlr .os abusos ue se têm coulmettido 
dadeiro:;. . · • no . to .can . e o u quan o ao exerct o, as a 

Para tnostrar a modificação que a~ suas con- referir o ex.traotdinal'io facto que os com mandantes 
vicções têm soffrido, declarou o Sr. Euzebio que · dos corpos obrigão seus ófficiaes contra e lei . a 
era iunigo Jas .assemblóas provinciaes; que a lei · terem certos fardilmt~ntos tlspàCiaês . . 
de 19 do Agosto .de 1846, um dos feitos de gloria Outro facto, soba•e que o orador chama a attenção 
da maíoria da camara, melhorou corisideraver· do Sr~ ministro, é a eidstent:ia das cabúa.s parti-
mente o nosso sy:gtoma eleitoral; Mncordou tam· culare!! dos corpos . . Os conselhos de administração · 
b&m que a lei de 3 de Dezembro. de 1841 em vez procurão restringir a. alimentação da.,; pra~;aa de 
de da!' garantia a ordem publica, e .aos cidadãos, · pret parà haver sobras, que constituem o fundo 

. se prestava pelo arbitrio que Mufere a conculc,,r das chamadas caixas. particulares. Nollas existem 
a opinião publica, e a perseguir os cidadiios. Já tres. quatro, cinco; ~té sei~ contos de réis, que 
se vê pois que os dous lados da ca01ara muito se . não se applicão em beneficio dos . corpos, mas 
têili appr · . · · . · · articulares dos com· 

Fez o Sr. Euzebio a historia . do estado de mandantes, e de alguns membros dease!i conselhos 
desorgauisação em qtul se achava o paiz .quando-- ~. administrativos. ~. -- - . . 
seus amigos subirão no poder em 19 de Setembro Do mappa appenso ao relatolio consta que temos 
de 1831. O orador não contasta os fa~tos que no sul 1, 0!6 guardas nacionaes, e ó possível que · 
citou, reconhece que a legislação devia então ser tenhamtJs alli foi'Qa superior : entretanto o {Jrador 
reformada no sentido de ullla hem entendida t~m in~onnaliões de que a força que. l~ temos 6 
centralisação. Mas muito~ desses maie~;~ er~o de- atada Inferior, pelo abuso que prat1cao os com~ 
vidos ao partido a que pe1·tence a maioria da mandantes de . empregarem os guàrdas nacionaes 
camara 1 Certamente que não: •Js dous lados po- no costeio de sua!! t~stancias; e de os rnandarem 
lltlcos om que . esté. dividido. o paiz se discrhni;. ao .estado Oriental buscar tropas, de modo que 
nârão ddpois do primeiro regimento do neto addi· as praças não estilo no serviço do paiz, e todavJa 
clonal, qne por um ucto que a posteridade ha de recebem seus vencimentos •. Se estes factos são 
.olhar com admtraçã(), não querendo forme.r as verdU:deiros, é sem duvida · que o exercito do. Rio 
màiorias artiflolaes, etn que falla um senador, Grande llo Sul reclama a mais .séria .attenção 
renunciou o poder. E. cnmo é que,_ subindô no do. goveruo. pelo estado em que se acha, e pela 

oder · os · obtlcos do. lado contra1·to ãquelle a missão que tem a preencher em qualquer emer· 

para mnnter· a ordem interna, e e en er o nosso uao l:i o exero\ • . , 
tarrltorio., os inte.resses e a dignidade da naQilo, recrutamento, mas não lhe pnrectl pos~ivel que . 
quundo sejào oftendidos por qualquer eventua· ·de um golp11 se dote o paiz cor:n todali as leis 
lldade. Judiflca tambem a. emenda da com· de que ello carece; é necessano começar pelas 

sao. . . · ~as~iol)._ _ _ _ 
Passando a fallar sobro o estado do nosso lavar a eft'eit~ todat~ . estas medidas qlile sãp al-: 

exercito1 pede ao Sr. ll_llnlstro que deolate se juiga tamente reclamadas pelas necei.isid~tdes pubhcas. 
couvenient•) que estoJàO reunldos eut uma só O que pois é convenionté, e ·se deve esperar do 
pessoa tto . Rio Grande do Sul os do\ls cargos, Sr. ·ministro da guerra, ê que elle attenue o 
civil e mtl!.tar. Paraola oooveniante que o j.>i.'esi· reot·utamento quan~o fór posslvel, e que, revenda 
dente da provlncla do S. lledro dão o e distrahisse as liu1truuçõeti quã regulão o recrutamento, con • 
oom o oommando do exerolto, . e - 100 dedicasse sultando a ax.per1enola, amvle o pe\\Q de um. (l\rda 
todo 1\0 conheohnonto dl\s nacessidRdes da pro· '}ue opprhne a populnoiio., 
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~62 SESSÃO EM 23. DE JUNHO DE 1848 
A · discussão fica adiada pela hora. 
A ordem do dia de 28 é a mesma, começando 

ás 11 horas a discussão da ·fixação dat1 forças de 
terra. 

PRESIDENCIA. DO SR· .VIOI:!i·PRESIDENTE MUNI~ :BARRETO 

· SuMMAaio.- Ex.pediente,.:._ Ordem do dia;--Gon• 
tinuaÇão da d~scuss(l_o da fi,xaç/J.o das (orças 
de terra. Polihca gera.l . Discuf'sos dos Srs. 
Coelho .Bastos, 1\feiJ·elles, Góes, . Paula Souza 
e Pe;·eim da Silva. 

A's 10 horas e 3/4. da manbii. abre·.se a sessão, 
lê-se e approva-se a acta da antecedente. · 

. En>EDIENTE 

Um officil) do Sr. miulstro da ·· fazenda, rémet· 
tendo o úllicio . do inspector da thesouraria· da 
proviucia .do Maranhão de 24 de Mato ultimo, 
acompanhado de uma representação da ~:~upariora 
do recolhimento de Nossa Senhora da Annunciaoil.o 
e Remedios, que pede a. isenção da decima de 
mão-morta para os pequenos predios que o mc'3mo . 
l'e!!olhimento possue.-A' commissão de fazenda. 

Outro do Sr. ministro dó !mperio, transmittindo 
a relação dos pdvileglóil qUe se têm até hoje 
concedido.-A quem fez a requisição • . 

Outro do Sr. ministro da guet·ra, que, em res· 
posta ao offioio desta .camara de. 8 do corrente. 
par.ticipa que na circular de 9 se p~ditã.o es.cla-

o objecto !.lo mesmo officlo, e qué logo que chegúem 
ã secretaria de estado a seu cargo se remeLterá .o 
mappa de que trata o referido · officio; ~Fica· â 
camara inteirada.• · . · · ·· · · . 

Outro do .Sr. deputado Ohichorro da Gama, 
· coütmunicando que por incommod.o de saude não 
póde comparecer.--Fica a c&mara inteirada. · 
. Remette·se á comlllissão de fazenda o requeri
mento de Zuferino Vieira Rodrigues, pedindo a 
eucampaçiio do rincão do Salcao. · 

Não hn mais expediente. 
Approvs-ae a redacçiio da resolnçào fixando e.s 

forças de rnar para o futuro annofinnnceiro, afim 
de ser enviada à camara dos Srs. senadores. 

O Sa: Jos~ DE As~Is faz algumas observações 
a respe1to do Jornal de Oommercio. . 

ORDEM DO ))IA 

Oontlnua a discussão da fixação de forças de 
terra. 

O Sr. o oelho :Bautoil , tendo a honra <le 
ser representante de uma das provlncias que ficão 

. ao norte do . rio do S. Franc1sco, que concorrem 
quaili ex~lusivilmenta para a orgsnisação do exer, 
ot to , nao póde deixar de tu mar parte nesta 
discussão para offéreoer a este respeito algumas 
cousideraçõe.a. · 

habitantes tlê um tão crescido uumero do recr~tas 
como tem dado, tendo havido ânnos de dar SOO, 
200 e nunca menos de 120. A regulal'·se pelo 
numero de recrutas que tem dado a provincia da 
?orahyba , và·se que o go"erno não está bem 
mformado, porque, qualr}uer que seja a opinião 
do gove1·no que sa aoha 1\ testa do paiz, é impos
sivel que pratlqua utu acto de iuiquidada despo· 

voando .u.ma provincia; Desejava que o governo 
mandasse alguem á Panhyba; alli já não ha 
quem ande pelas ruas da cidade,· a não serem os 
empreg11dos publicas, e .. aqu. elles a quem absoluta· 
monte se ni'in pôde. recrutar. Quem habitou a . ro• 
vmcta a a~a y a e cer a poca para r s, e 
a .conhece hoJe, pasma de vér que propriedades 
qne ?Utr'ora tt~lhiio valor tnuito crescido naquel\a 
pl'Ovtncia , hoJe estão arrendadas péla quarta 

o SR. APRIGIO:-Por causa da secca. 
. O Sa. CoELHo BAsTos::--E' porque a agricultura 
tem des11pparecido. · ·. · . 

Uma provincia como a da Parahyba, que dá um 
tiio crescido numero de recrutas. parece ao orador 
qu~ _estàvà uo_caso de !là !he fazer alguma con· 
cessao para actooar os seus males. Queixa·.se de 
qu·e, ttmdo-se. -votado lO:OOOS para umàobra de 
interusse .par~ a fazenda nacional, qual o cáes da . 
capital da Pat11hyba, não se deu dinheiro. Uma . . . . . -
nosso credit~ no e_xter_ior, que em todtlS as épocas 
tem dado nao equiVocas provas de sua ndhesão á 
monarr: :a, não deve ser tratada desta manaira; · 
tlre-se a ge~te p~ec~sa para o recrutamento, mas 
conceda-s o .fi. prov1_ncul. ·da. Pàrahya alguma c ousa, 
para que possa ,Jtzer--isto nos proveio da união, 
isto nos proveio do centro. (Apoiado$.) . Uma 
província que dà recrutnst que d•\ páo~brazilt 
que é 1:16 lembrada para ser .desfructada.... .· 

O Sa; PEIXoTo DE ALENOAR: ....... Quas( todas as 
~ no~e. · 

O Sa. OoELno BuTost- •••. em que posição 
pó de .. ser ella collocada Y · 

O or. sdor podia faz'!r mais algumas proposiçõ~s, 
mas tem receio de n~o ser bem entendido, e que 
se e 1g - s . s . o ao o a p e e e nr s 
para revolucic;~nar o _pai:.! .. Mas não perrriitta De os 
que do . alto · desta tnbuna o orador proftra outras 
pàlavras 9.ue !liio sejão em su~tentaçiio, da monnr· 
chia cons~ttu01onal represen~attva ~da 1~tegridade 
rlo · imperto. Ainda ha outra l}onstderaçao que lhe 
faz recéiar de avançar outras proposições, e é o 
estado da imprensa da província de Pernambuco . 
Pergunta ao Sr. ministro da guerra se á vista 
da cOilstitüição é permittido sustentar a dQutrina · 
da extin~ção da montii·chia . ~ntende qae a"iiber· 
da de da imprehéa .teà'Ciiul'limite, que não é licito 
ultr.apass~r. (Ap~&ados.) . Qua.nd() appnrece quem 
uo 1mper10 urgamse uma 1mpransa para proclawlll' 
um systema que não é aqualle que serve de basa 

·. ~ nossa or~aniilação social, é preciso que o 

que o s~n~do se compenetrasse ~a altura em que 
á constttutção o collocou. (A.po,ado.Y.) · 

o Sa. APRIGIO: .-. E' obrlgaoiio tambem da 
oall)ara. 

O Sa. CoELHo :SA.sTO~ queria · qua o senado 
gúardasse o .seu posto de honra, que se collooaese 
entre as facções e entre . as exigencias do poder, 
p11ra mostrar ao palz que é um verdadeiro corpo 
oonservador. . 

Desde que c:hegou o vapor passado, ~em prooil· 
rado nas dlscu~sõas daquella cam.ara se se tem . 
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-SESSÃO EM 23 DE -__ JUNHO DE 184R 
odem repercutir · na _ ~merica1 é precl~o que o 

Eoverno com anteoedencta esteJa preventdo p_ara 
neutralisar qunlque_r repercussao que possa appa. 
-recer. 

_Bastos. 
O .SR. CoELHO 

fazem . votos, e 
pelos lramt -- ._ _ _ r 
seja o senado -reformado. 

O Sa. GONÇALVEs MABTi~s : .-- Faz voto<J pela 
morte dos senadores. 

O Sa. CoELHo BASTos tno~tra que o senado pela 
maneira _por que eatã organisMo não pôde sat\R~ 
fazer nem aos verdadeiros manarchistas, ·porque 
elles não podem. querer uma ~ntldilde acima da 
corôa, nem aquelles que possao ter idéas demo
craticas, porque alli éxi8te uma especie de .aristo
cracia. 

meio te~mo; mem é bom p~ra os absolutistas, 
nem par!\ 9!:1' _exalt!ldos. 

O Sa; COELHO BAsTos esta. certo de 
sena ores ao · _e concor ar com a sua opmwo, 
se chegarem _a cónvEmcer-se d~ utilidade delta. 
o sa. VAscoNCELLos: -Se o negocio é de morrer, 

""' l . • . . . 

O SB.. OoELHO BAs·ros déclara que não é 
daquellés que querem que se acàbe éóin a v.ita~ 
llciedade do senado; quer que âquellês que tiverem 
assento no senado se garanta a sua vltttllciedade; 
mos deseja que de uma época em ·diante a 
nomonçiio e a duraÇão de ·um senador seja de 
ntua maneira que estejn a par das instituições 
monaroblco-constltuclonaes do nosso paiz • . Faz 
ardentes votos para que pelos meios legaas mar· 
cados na constituição se reforme .o senado, e até 
n~o se escusa de ~on:virlar todos os. seus concidQ·. 

ual prote!ltei, 

o sr. Mot:roues pedlo _ a palavra sobre a 
materln. que se discute, n!l.o para discorrer sobre 
ella, por isto que lhe faltão ·os conbeolmentos 
necf:lsearlos, mas. para declarar que presLa o seu 
voto a eeta proposta do governo, bem como a 
to_ d_ os aquellas que_ por ventura por elle fórern 
ilubmettidas ao Juizo tJ exame da camara, por · 
isto que tem no gabinete aoLual toda a oonflanoa; 
não_ só pelas pessoas de que se compõe, tomando 

cada um individualmente, como porque collecti va
mente representa o_s ptinciplos e as idéas que o 
oralior aprecia. -

_K1ses h•,men~, assim 

pe rsegaição, _.de rnàlevolencia, de · cahmtnia o do 
intrigas de todo o genero ; ora são denominados 
perturbadores da ot'<lem, ora são denominados 
re ublicanos · ora itiimi · 
narehia, guardando param e lho r occasião destrtiil·a, 
ora como inimigos de toda a ordem, anarchistas 
emfim. · . 

· O orador não quer trazer paro aqui os arestos, 
os motivos, as causas que derào lugar aos stf~cessos 
de 1831 ; mas como desde longos annos o partido 
a que pertence, os homens ma\s illustres•que o 
têtn sustentado, têm sido sempre apregoados como 
initnigos da realeza, u orador tocará neste facto 
par~& provar que ellm1 forão e são os priocipaes, os 
verdadeiros monarchistas que salvarão a realeza _ 
no momento do porlgo. Não quer nem justificar 

· · · - a o e 
1841, ma!:! o que é facto é que a monarchia quasi 
que desappf\receu então, e .. que não vio esses 
mooarchistae que hoje e ·desde muito tempo ín· · 

de republicanos ; -niio apparecerão dous campos 
üos qunés se distinguissem de um lodo os mo
narchistas sustentando a monarllbia · dec~hida, 

publicanos, e de outro os _chamados republicanos 
quesendo destruir a i.nónaréhla. Não vio senão 
um campo. e nellé 'lletavão todos os homens 
amigos . do seu paiz, da ordem e da& · monarchia 
constitucional. · 

Um atino depois . apparecerão dous grupos de 
homens e:x.ageratlos, quer de Ulilt~ opinião politica, 
quer de· outra; uns · proclama vão a repüblioa e os 
outro~ a restauração Os homens que sustentiio 
a opinião que o o.ràdor segue, e que e$tão no 
podar, uns com a força de suas opiniões e do . 
seu prestigio, outros coro as arame na tníio, como · 

- o c es e o a os, zer o_ en rar no aver a uns 
e .a uutros Elltlló moços desvairados, moços que 
ru'irJ tinhdo hasbnte c()nbecimento do. estado do 
palz, suppunbão que & !elicl'!ade da Estria estavu 

ao 
com o estado do paiz. Os monarchistas, que tinhê:o 
d•·sapparecldo no momf:lnLo do ·perigo, apparecerào 
então ~ara guerrear ll governo : todoll dons foriio 
destrtudos. Entt\o ésaes republicano~ o ~ue flzerão 't 
Guardàriio os lnfantes impt~riaes. Não ttnllão ellea 
toda a força do podor, não tinhào toda a força 
da opinião a seu favor, para, se fossen1 republl· 
cnnoK, entrtlgar esses meninos a seu pai? Foi o 
susLo da sua volta que os conteve, assim o pro• 
ohlmavllo aquelles que depois queriào a restau
raQ4o : mas a morte veio alli vi ar de~so susto 
tlnglndo, deases torrôroa da volta; e eutao porque 
esses republicanos quo tinhiio o poder e _ a · força 
não · arrtJdavão esses infantes, que não tinhão por 
si senão a opinião do seu p:liz, desse lad~ que. o 
omdor sustenta e jlue está no poder? E · as_s11n 
que antes de . moner esse illust!e mClnaroha es~ 
oreveu l\ esse h•>mem que havu& sustentado a 
ordem do paiz, o que foi denominado seillpre de 
anarcblsta e ·de republicano, dizendo ue lhe 
agra ee~a o er conserva o a cor a·so re a ca eça _e 
seu filho ~ Se esse chefe augusto;. se esse homem 
lmmortal, reconheceu que esse homem e que os . 
que o rodeavão Unh.ào conservado a corôa sob!" 
n ouboça do seu filho, como é que s.e _ autorlsao 
oa· o\ltrOI ll vlrt•m todo& OS diaS d1zer QUA - O 
p_Rrtldo do orador ó anl•tuiUador ila m_ ooaroh_ la? 
Nilo i quer a mooarobl.-. quar a oonatltulçilo quo 
ella nR~toeu no pai•• quer ordem com liberdade, 
porque 011 que 111 dnnomlulo oor~at .. ntanlenttl aml• 
go11 da orJttu!t pruulnt.llnd•, da Hb!lrdilllll quu boje 
roolamilo 1 ntlo refttloiutn qu11 na - TIHIIUlt& e. na 
R1111aia tambem · ha ordum. Nao 6 111Li\ a ordoau 
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264 ·sRSSÃO EM !~ DE JUNHO DE 1_848 
mandl\ra abonar·lhos a passagem . . Rêetabiou o 

. orador li o}llOLa que lhe devia -pertencet, mas li 
resposta do respt!ctivo DlÍIIisti'O foi:-Que Iiào se 

.julgavaautorisado a a~on~r esta desp~za_ a qtiem 

Representou ao ministro brazilelro em Lorú.lre~= 
que, sendo eUe ol:ador empregado publíct~, .Podia· 
se·lhe abonar uma anno de ordenado, parttc1 anuo 
o ·tit' . - -. • . - -
deixaria de =:~pprovar esta conductíl.-Respondeu· 
se·lbe-que não havia nas instrucções potque se 

. regia a lllgação . artigo . algum quo a autorh;assse 
· a fazer sénuilhante despeza;;_Snccou o orador s.obre 
Joaquim ·candido So11res de Melrelles, e voltou 
para o Bràzil. · · · 

maneira nenhuma ao partido contrario, a menos 
ainda a al~um individuo que dlllle fizesse parte. 
Aproveitando-se dá ironia com quo fullavl\ o 
llflbre de utadu a · - - · -
da neohumn opposiçiio que essas aleições suffràrão, 
que ora por estar uns forugidos nvs mattos, outros 
encerrad,ls nas cadêas, disse: <( Nt!ssa occusiilo _ 
estava eu bf:IOI- tranquillo em Pariz. » Queria 
diz~Jr que, estando longo, não podi11 perturl>ar as 
elt~ições. _ · . - _ _ · _ 

Duvida que al_suns dos sau_s co-religionarlos 
politicos, que então f(1rão perseguidos, · soffràssen1 
de uma muueira uiais atroz e violenta. Sem. du· 

- _vida que muitos estiverão foragidos· plllas mattas, 
outro11 pernumecertio por longo tempo nas ca..tê.is ; 
mns ao menos Uohão- a - eonsülaçào de · dizer-; · 

· · · · a ·as e•s o pa1z, 
kl\ais .as leia da natureza nus davão :-.entretanto · 
elle orador, que nada f~:~z. qua para nada. con
correu, ignorando até o que se passava, como 

· -. e I ao 
chefe . de policia, .foi preso conio um bandido qüe 
do~me àS portas , dos ttJmplos, leVt\dO a UU:a 
fortal~z ''• _ll depms de ulgumss hora;; passado 

· para um navio prestas a fazer ·se . de vula, e qU!isi' 
éOU1 a roupa do corpo waudaJo para puiz ostran. 
geiro. N ·Jm .ao menos lho tlzenio a graça de 
insllrevot o seu n•1me.· na li11hA dos deportados : 
foi coU10 umll esteira velha lançada sobre o coovéz, 
p•lrque só depois, tllll um post-scri!ltttm · dtJ um · 
officio diril(ltln ao nos,tlO nlini~t1o tlln ,Li>boa, ê 
qu~ o então 8r. n1hu~:~tro dos nel(ooioll estriln· 

· geiros dizià: -Em ndditame11to ao meu offició rte 
tanto parttoipo a V. Ex. que nu Dúlt~ma ullcaslão 
foi Lambem o Dt. Jouquhn Candido Soares de 
Meirolles. · . 

Chtlglilldo a ·Lisboa, dirigio·Sê ao ministro bra
zileil·.o a . pedir·lhe sllccorros; uào senti o rico, niio 
levaudo .as algibtJira~ recbt!tldas de dinheiro, nem 
pilt'a it>sO teve ttlulpo, pois que apenas lhe tlerii.o 
SO hor.1s par li se pt'epai nr; mas o minl~tro bra· 

• · · . que nen uma ustrucvão havia 
recebido a respeito dallo. orador: . E . cüm ~?fiei to, 
o ruinii'lterio .da ordetn julgou que ~6 dtlviiio ro · 
cebor alli 11lgtim auxilio aquelles que por seus 
emp1•egos tivessem .oa•denado~; aos que não us 
tiuhào arbitrou tluas patacas por dia. 

O agente br11zilelro em LiRboa vendo a att'o· 
cidadu do ~overnú rela~ivament.e ao orndor, disse· 
lhe: ---DOu· lha tanto~ debaixo tia condição de que, 
se o ROVcrno não approva1' o que lhe entrego; o 
senhot· pugarâ.--Aoaitou; retirou·se para Pnriz : 
alli um de seus amigos et~oreveu·lbe, dizendo que 
tln.pão ordeo1 de regressar M Brazll, e o governo 

· Escapou·lbe· notar, que antes de partir disse-. 
lhe o .comrnandante do vaso q ué o transportãra . 

· para 'Lisboa-qu!;l . tinha ordtlm do goveruo .para · 
receber as familias doEI que ns quizessem levar.; 
-e então pedio,lhe elle ort;dor autorisação para 
levar dous de seus filhos, o que lhe foi concedido 

r. marquez e aranagu ; mas 01to dias• 
depois da sabida da fragata, o procurador delle 
orador nesta córte foi intimado pan pagar 6008 

· du -passagem -d11ssos - do tis filhos 1· ' ·AittiJg--mais·-- . -
1 • , . _ e 'l ue o . no,so in n s ro 

em T.Jisboa havia 1'e~1·eaentado ao governo que, 
haveudo alli chegado o orador s_em soccorro algum, 
désse o governo providencia a tal respeito. O ' . . . ~ . . -· . . 

- t • 
respondeu a esta representaç,io-CLue sendo o 
or1it1or professor . da academia das Bellàs-Artes, 
d•l .que tinha 8008 de ordei1ado, huuve~se elle 
ministro · de abouar este ordenado, .· descontando 
seis me.zes de licença sem ordenado co.m que se 
achavà desde o dia -2ó de Junho 11 .• ;;_O orador 
l~u1bra que Coi pl'eso no dili 80 dease mez ; que 
tlulta de costume, qu:1nllo la pa1·a a sua fazenda, 
pedir liceuçn sem ordenado ; e que .fóra dous 
dias anles de sua prisão que o ·mesmo ministro 
lho havia COIIcedhlo lilldnÇa por Stli8 mézes, sem 
ordenado ara· o o r • 
sua - azeuda, ni'io. susp~itando · que teria de ser 
deportado para !.isb.~a. . . .. · ··. 

Depols de . algumas censidernções !\cerca do . 
modo por ue se houve ·o overn · ~ 
o ora or cou mua: Eu suppunha qu -1 um homem 
na minha .posição, que softreu · calado tautlls 
violeuclas, tinha direito ao rüspeit<1 dos outros, 
não deviu ser aggredido por maneira itenbuma, 
prlncipnhnente q u:irido elle ·volta e t:alt\·se; Não 
ha úllla reclamaçiio -minha a nenhum mlui~o~terio, 
ptldindo rep u·nçito dns injustiQIIB atrozes dtJ que. 
fui victima; e um homom que · sotT•·e como eu 
uma perseguiçiio systtJtnatica, e do modo por qua 
acabo de rtlferlr,. quu Vtltn para esta camara, 
ondu tinha o direito commum a todos que têm a 
h~tltll de aqui . sentar·se e de . fuzer todas estas 
qllelxas que hoje faço, · e entretnnto por qu~tro 
ariiiOII esti vu calallo, nuucl\· rilU\'murel; nunca dJs!le 
nuda contra os meus adversarios, couha aquelles · 
q ne me P!' i'Bêgi.llrão I Um hometn tal dal'ia a alguem . 
o dirBito de iusultl\l·o púla maneira lllnis utroz 
coriiO fui nn se sã à() de sab bado ? •. ; Para soffrel ·O 
é .. preclso ser mais que christão ; eu . o .. soú 1 

gtaças a DouH, u'lãS llãü o sou a ponto de voltar ·· 
. . . • t~O--.---~n'Wmlll-----1 
sll6ncio.) ·. . · . . · . 

Nllssn sessão, Sr. presldonte; quan~o orava to 
· nobre duputado pelo 0Mrà, e que de1 . o apnr e· 
(Juu já reftid• dissl\. o iwbre deputado pelo Rio) 
Grande do Sul.., (O oradot· procura no Jornal • . 

0 Sa. F!!õllNANDES OHJ.VKS: -Ser~ a orde.m 
hnitl1u1a .? l)igu·o para poupar·lhe o tempo . de 
ltn· ••• ' 

6 Sn • . MEIRELI.n:s :- Como. o nobre deputado · 
repete, esot\Eio lt~r.;. . . · 

O Sa. JÓsl!l' nlli Assu~ :~E' bom ler o perlodo 
d1> discurso. 
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o sn. MEIRELLES :-Dlzla o Sr. José dEi Assis: 
a Era mngnl'fica a ordem que collocava todos. os 
adversarios fóra da luta eleitoral. ..• )) <c O Sa. 
FERNANDES CHAVES;- Era a mesma ordem que 

càmara dos_ deputados na o.ccllsião da dissolução. 
-0 SR. MEmELLES :--Nesse tempo el!ltava ·eu 
em Paris benl tranquHlo t- O SR. FERNANDES 

s :-Era a ordem da. sociedade hnttlana. » 
Sr. presidente, diz a constituição que são .cl· 

. dadiios brazUeiros todos os que no Brazll. tiverem 
nascido, . quer &ejão ingenuos ou libertos f que 
a lei será igual para todos, quer cast\gue, quer 
proteja ; que recompensar!\ em proporção dos 
merecimentos dE! cada um ; que todos os cidadãos 
podem ser admittidos aos cargos publicos civis, 
militares, etc., sem outra drtferença que n~o 
seja a dos. séus talentos e virtudes; que ficao 
abolidos . todos os privilegios que não forem 
essencialmente ligados ao~ ·cargos por utilidade 

ubllca. 
ro. se o O!! os que nascent no raz sao 

cidadãos, quer sejão ingenuos ou libertos ; se 
- --todo o cidRdão pótle ser admittido aos diverdzs, 

cargos da · nação sem o~tra differença que nao 
seja de seus talent:>s e . vutudes, se a lei é igu!ll 
para todos, quer proteJa, quer castigue.; se sao 
abolidos todos os privilegios, os '""privlleglos de 
casta, só susteutndos os que estao ligados aos 
cargos por utilidade publfca ; como, senhores, 
se proclama em boa fé h:litianismo no Brazil! 
Não se conhece pelo contrario mui palp&Tel· 
mente que o. que não quer o nobre deputado 
pelo Rio Grande, e os que com elle pensão. é a 
execução da constituição do paiz, feita no palz e 
p!ira o palz ? 

O S8. FEkNANDBB 0HAVES procura n•um aparte 
:icp . car o se pensame o, 1 ren -

pretaçiio que lhe dé. o orador. 
' O Ss. PRESIDENTE pede licença ao orador para 

illterrompel·o, e, dirigindo-se ao Sr. Fe!nandes 
Ohaveo1, diz em .voz pausada :-Tendo a d1scus~ão . 
marchado até agora coni cnlma e clroumspecoao, 
esta deixar~\ de existir se houvérem apartes: por. 
consequencia e.ll peço ao honrado deputado que 
Oli não dê .... (Apaiados.) 

O Sn. FB:nNANoEs CIU.VE!il :-Estou explicando 
o mt~u . pensamento. 
. Uh% Sn. DEPUTADO : - Peçl\ a palavra ·e res

ponda. · 
O SR. PnESlDENTE : ~Eu devo pugnar pela 

observanéla do re imento. A ratica da caia tem 
o era o os apartes ; mas ne~ a oncastào ou peço 

não só ao ho11rado deputado, mas a qual,tuer ~os 
Gutl•os sonhares, que deixem de os dar. (Mutto.Y 
apoiados , ) Declaro que, . usando da atttibuicão 
do regiment•J, hei de ·chamar ~ ordem aquelles 
que .contrariarem a disposição do . mesmo regi
mento que prohibe interromper o omdor •••.• 
(Apoiados.) · 

O Sa .• FERNANDES OtrA.'VES :-Só quiz Elxplicar o 
meu pensamento. . 

O Sa. PntS):DENTE: -Este~pensamento estã . . 
o honrado dep11tado pôde pedir a palavra e. ex· 
llllcar•ee. (Muitos apoiaclos. l O orador p6de 
continuar o seu dlt~curso. 

tiO&l'ílel~to os oida<iilos homens de oÓr que têm ~ · 
aeu tuvor o art. iOO, § i4, é que so obama sobre 
ellos deaoontlanoaa avJltantea, .1lngldos t~rtores do 
hlassaores aéreos, Inventados, urdidos e propalado• 
peil\ soberba, pela intriga, pol11 · perversidade, 
llola lguorancla presumpçosa. 

<Nada ha, Sr . . prosidente, po.ra um mulato de 
brio o de honra, de mais aviltante, de mais 

. ~65 
· ln~olente, de mais l~nobll, do quo .recelar-se, 
seJa sinceraménte, SOJa co.m · hypocris1a, que os 
cidfldaos homens de cõr (com ene'"gifl) se liguem 
a escravos . (apoiados, muito bem) para obterem 
a ui · · · - · 

·muito bem) sem revoluçõe!-1 de raças, sem mas
sacres (apoiados.; muito bem), como que os 
direitos qlle, como a todos os brazileiros, a con- .. 
stitill iio déu aos homens de cOr não st'l"ão mais 

o que · eu Qtentes para fazer a uns conter~se nos 
limite.s da obediência.... · 

o SR .. FERNANDES 0HAVES :-Tem onv&nenado 
minhas pillavras. ... · · · · · 

O St\ • . MB:IRELLEB :-.... e obrigar aquelles 
que os quizerem excluir do gremlo da sociedade 
de que fazem parte a serem justos e tolerantes, 
a executarem a constituição, que não foi feita · 
para .elles J3ÓS I (Apoiados.) Ved~ a força publ_ica 
em todos os tempo~ em que maos tem . estauo I 
E, ,CIJ!fltudo! eu não me .recordo senão de uma 

seus chefes e officlMs, que teve lugar nesse!! fa· · 
mosos b.atfl.lhões estrangeiros q~~- viu_r_ão protege~ 

·--a ···maepêndll•icía e liberdade do Brazil 11... · . 
Senhores, nem os actos da minha vida anterior 

a essa fsçanhosa ealumnla autorlsárão esta in
famia, nern a minhn condticta posterior justificou 
os calli.mniadotes. (Apoiados.) O conce.ito publico 
de que tenho a fortuna de gozar como medico 
ha perto dé 30 anilOs, a minha constante e nu
mei'osa cllnià!l1 exercida no interior das familias 
mais elévadas da sociedade, tanto oacionaas .como 
estrangeiras, entre as flimilias rnais honestas e 
tespeitaveis, protestiio _permanentemente . contra 
esta infalllia, que me qUJ~. irrogar o Sr. deputado. 
Membros da sila proprla familia, no q11~ ella tt3m de 
mais deliontlo e honesto repeliam essa InJUria que me 

. • . • ni . . . • 
epois dl! ter tratado da saude do imperador . e 

.. de su.as augn!\tas irmãs ; depois de official qa 
hnper1al Ordem do Oruzsiro, morcê que me conferto 
o mouarohll em remuneração de n~eus serviços : 
depois de eleito deputado .á assemblêa provincial 
do Rio de Janeiro pelos mesmos eleitore:~, cujos 
ouvidos a intriga que me ferlo procurou oons· 
purcar ; depois de eleito e reeleito pela provincia 
em que tive a fortuna de nascer para ter a subida 
honra de~ como sou representante, aentar·me . 
neste augusto recinto; eu não pensava, Sr. llrési· 
deDtt\ . que, de~ois de todos esses tactos, passados 
17 aunos, liogua hottvesse quo lambesse o vomito 
da calumnia •••• 

O Sa. l<"BRNANDBs CH'AVES :-Isto é quê ê par-

O Sn. MEIRELLES: - •••• e m'o eusphtse no 
rosto. Quanto ett me achava tão nlto, sentado no 
selo da l'epresentãoiio nacional, entre. os pndros 
conscriptos do paiz, é Uniíl cadeira curul ... Ntio, 
eu niio ·pensava. 

O Sa. Fs:RN.lNDES OnAvKs:-Eu lhe respon· 
deref, · 

O SR~ ME:lRELLEs: -Mas esse nobre deputado 
qui~ mostrar-me tnmbelll para quanto elle pres• 
tava; · eíle quiz · que eu não igQorasse que no . - - . 
no Rio Granda do Sul como juiz, na provincla 
da Parahyba do Norte como presidente, e na 
B"nda Orienta.i como encarregado de negoclos. ·. 
era olle sem re o mesmo homem. 
. Eu, Sr. presidente, vlo ima 1l aa umn a1 reo~so 
sompro aceitar o qua se diz do11 outros: duvado 
quasl aeatJpre de factos, por mala nutorleado" 
que oUea ae me apresentem, quando envolvem 
dt~zar aos outros ; aatou sempre desGonfiando que 
uito sola taso obra da malevolenoia o da oa
lumnia 'para denegrir,· e por isso replllo sempre .• 
E' neate proposlto que não qui~ da, oredlto aQ 
que ouvi ha mnlto tempo em prejulzo da honra 
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do nobre deputado ; nunca quiz prestar attenção 
a esses boatos, a esses ditos ; recusei sempre 
crêr ..•. 

0 Ss. FERNANDES ÜHAVES:-V. Ex. cÓnsente · 
que se !alie na minha honra? 

O SR. PRESIDENTE: -0 orador nada asseverou 
contra a honra do nobre deputado. 

O SR. MEIRELLEs:- .... ainda tendo em minha 
mão um documento que, se lhe désse o credito 
que outros lhe darião, poderia autorisar !llações 
contrarias á honra do nobre deputado. Mas eu 
não quero fazer uso desse documento. 

0 SR. FERNANDES ÜHAVES:-Peço-lhe que faça 
uso delle. 

O SR. MEIRELLEs:-Eu o remetterei ao nobre 
qeputado, A elle poderá vêr até onde elle lhe 
póde ser nocivo ou não, e mesmo se é verda
deiro. 

0 SR. FERNANDES ÜHAVES:-Faça O favor de 
apresentar esse documento. 

O SR. MEIRELLE~:-0 nobre deputa i o não me 
encarregue de semelhante missão, porque eu, no 
meu proposito de recusar credito a co usas que 
tendão a deprimir os outros, não sou facil em 
acreditar .... 

0 SR. FERNANDES ÜHAVES:-Faça USO delle, 
lê a-o na casa. 

VozEs:-Lêa, lêa. Peior é a insinuação. 
O SR. FERRAz:-Depois do que t11m dito, não 

não póde recusar-se a ler .... 
O SR. Jos:a: DE Assrs:-Está na rigorosa obri

gação de ler. 
0 SR. MEIRELLES: -Eu não iei se estou na 

rigorosa obrigaÇão ,de ler, porque esse facto não 
tem todo o cunho d~ veracidade q11e elle parece 
inculcar, e não quero ser eu que me encarregue 
de denegrir o nobre deputado. 

O SR. JosÉ DE Assrs:-Mas é documento of-
ficial T · 

0 SR. MEIRELLES:-Se eu vis~e O original, 
não teria tanta duvida de o fazer ; mas é uma 
cópia .... 

VozEs:-Lêa, lêa. 
O Sa. MEIRELLES' -.... e não sei atá onde 

uma cópia póde ser official. 
O SR. FERN.'-NDES ÜHAVEs:-Lêa essa mesma 

cópia. 
0 SR. MEIRELLES:-Eu já disse que a remet

teria ao nobre deputado para fazer della o uso 
que a sua discrição lhe dictasse. 

0 SR. FERNANDES ÜH.I.VES: -Estou lhe pedindo 
que lêa, e entendo que o nobre deputado está 
rigorosamente obrigado a ler. 

VozEs:-Lêa, lêa. 
O SR. MEtRELLEs:-Sr. presidente, se eu repito 

tantas vezes que sou mulato ...• 
O Ss. MouRA MAGALHÃES:-Acabe crJm este 

debate, Sr. Dr. Meirelles. 
O SR. MEIRELLE~ ·- .. ,. é não só porque não 

aceito a injuria que muitos suppoem inherente a 
esse fa~to natural, em que não tive parte, para o 
qual nao podia concorrer, como para fazer soar 
l?nge ~ mvralidad~, a philosophia, o verdadeiro 
liberalismo do patz, em que tivll a fortuna de 
nascer; é para que se saiba em todo o mundo 
q_ue se na _cla~se a mais elevada do paiz, a mais 
rwa, a ma1s 1llustrada, a que tem em suas mãos 
o poder e dirige a força publica, ha um ou 
outro Pedro Chaves, o resto é composto todo de 
homens que só reconhecem o& talentos e as 
virtudes. (Apoiados.) 

0 SR. FERNANDES ÜH.lVES:-Não lhe respondo 
porque níl:o ouvi bem, mas o Jo!'nal ha de 
publicar .... 

UMA Vuz:-0 Sr. presidente devia ter chamado 
o orador á ordem. 

O Sa. PRIISIDENTE:-Não ouvi palavras que 
autorisem essa reclamação. 

0 SR. FERNANDES ÜHAVES:-0 Sr. presidente 
do conselho gosta destas discussões ? 

0 SR. PRESIDENTE DO CoNSELHO faz s!gnal 
negativo. 

0 SR . PRESIDENTE:-Tem a palavra O Sr. 
Góes. 

o Sr. G-6e,:-Sr. presidente, em má occasião 
venho occupar esta tribuna. A camara como que 
está impressionada depois que acaba de ou vir o 
discurso do nobre deputado por Minas, como que 
está profundamente affectada quando no recinto 
dos escolhidos do povo apparece a discussão 
trazida a um ponto tal como a que acabamos de 
observar. (Apoiados.) 

Sr. presidente, deputado novo, homem que 
apenas agora começa a sua vida politica, eu 
lamento de vêr o espectaculo que agora vamos 
apresentando ante o paiz (apoiado~), ante o 
mundo ci vilisado. 

UMA Voz:-0 partindo isso da maioria. 
O SR. GóEs:-Eu peço encarecidamente ao Sr. 

presidente do conselho e a seus nobres collegas 
q11e se ponhão á testa da camara, da sua maio
ria, que fação para que se arripie deeta cs.rreira. 
(Apoiados.) 

O SR. URBANO:-Mas o que fez a maioria? 
o SR. GóES: -Eu sinto-me embnraçado' eu 

sinto mesmo difficuldade em exprimir-me, temo 
que qaalquer palavra que haja de enunciar seja 
tomada tal vez como o foi o simples aparte do 
nobre deputado pela província do Rio Grande do 
Sul. Senhores, eu pertenço a um lado político do 
meu paiz, nesse laào existem muitos dos homens 
sobre que o nobre deputado pareceu lançar um 
certo estigma .... mas nesse hdo ha muita to
lerancia; esse lado polit!co a que tenho a honra 
de pertencer conhece perfeitamente a constituição, 
senhores ; esse lado político não nutre aquellaa 
idéas perigosas, permitta-se-me a expressão, que 
parecêrã(J ser lançadas na casa. (Apoiados,) Peço 
pois novamente ao Sr. presidente do conselho, 
veterano na ·carreira parlamentar do no~so paiz, 
em quem reconheço um fundo de probidade a toda 
a prova, que se ponh~ á testa da camara, que a 
dirija, afim de que apartemos daqui as discuseões 
azedas, afim de que tratemos dos melhoramentos 
reaes e p·>sitivos que o pRjz reelama, que o paiz 
instantemente pede. 

Tem-se argumentado aqui com o exemplo do 
senado. Com effeito, senhores, eu lamento que ·o 
senado, composto dos anciãos da patria, de homens 
que têm prestado immensos serviços ao paiz, se 
tenha deslisado uma ott outra vez com certas 
expressões. Mas, perguntarei eu, por este motivo 
devemos seguir o exemplo do senado 1 Niio, se
nhores ; convém que nos coA servem )S na orbita 
dos nossos deveres, e direi como o nobre deputado 
pela Parahyba:-se no senado ha discu·ssões azedas, 
nós devemos responder-lhe com medidas adequadas 
ás necessidades publicas.-Responderemos assim 
cabalmente, e assim evitaremos de sobre nós 
estes apodos, estas injurias que frequentemente 
apparecem. 

Feit:ls estas observações, o orador entra na 
mataria em discuesão, começando por chamar a 
attenção do Sr. ministro da guerra sobre o estado 
do exercito, que entende precisar de uma reforma 
radical para poder ser convenientemente empregado 
quando seja necessario, pois que o seu estado é 
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'·· . guerra civil no Rio Grande~ que era a desculpa 
para empregar constantemente a guarda nacion>1i ; 
couvêm que esta seja alliviada desse onus. · O 
orador· aponta. o que a este respeito acontece niL 
sua província, u Bahia, onde a guarda nacio· 
nal está constuntemente · servindo e gratuita-
mente. . · 

Depois de chamar a attenção do Sr . . ministro 
para o estado de completo 'abandono em que se 
achão as importautes fortificações daquella pro· 
vinEia, o orador passu. a Ít).zer alguma_!; conside-

ou de visita ; ainda pesa sobre a nossa navega.
ç~o o bíll de 8 de Agosto de 184õ: os governos 
da França e de Portugal bem ao menos retlrl\rão 
as instrucçõe$ que deriio aos seus cruzadores. A 
este respeito cita o facto, que considera esconda· 
loso, do aprisionamento do brigue Miquelina, e 
pede ao Sr. ministro que . tome esse facto em 
co-nsideração, bem como .outros ·de igual naturez11 

.. que frequentemente succedem. 
. Se com os gabinetes europêos 'as relações do 

Br!lz.il estão nesse. pá, não se aohão ellas oR 

extensão extraordinarla. Pensa portanto que o 
governo quê se colloouse à frente do palz, e 

f
tlrataase de acalmar os esplritus, oonolllial· oa, 
aria em verde&de um sorvlço extraot·dinorló, e 

que em vez de recelar a repércusailo dos movi· . 
mantos e'-ropéoa, ao contrario devia esparar que 
es,ea movimentos da Europa nilo tlvaaaem repara 
~use4o perniciosa, fatlll ao nosso paiz. Mas, so o go· 

. verno deixar de comprehender a su.a:mlssilo de paz, 
a uua missão de justloa e toleranoia, terà o aea
gosto de . aloar a guerra oi'Yil uo interior do pah:, 
e de ver multas. das estrellas que orniio a 

coroa do Brazil talvez separarem-se, talvez per-
derem-se. . 

o orador vê' muitos .elementos accumulados, 
que a meação uma explosão . terrível. Aindà ha 
pouco um Sr. dep"Utado pela Parahyba expóz o . 

das . provincias do n~rte i, vê em alguns outros 
pontos que não ha .JUstsça, não ha tolerancia, 

.que se.c_?nserva .o paiz dividido, é~que as_nossas 

ditando profundamente (apoiados), porque se tem 
perdido a fé, a confiança. . . 

O Sr. pràiiidente do conselho tem proclamado 
uma .Politicil que, Sf!~ fól' segU.idR com tin~, pru
deucta e . modettlçao, podarA trazer ao pa1z bane
fitos resultados ; mas sé n biuideita hasteada por 

·S. Ex., bandeira a que o orador dará o nome de__, 
bandeira da reforma,-fOr levada. com precipitação 
e leviandade, o governo arrisca muito. Assim 
como chamara impolitico, imprudente, pernicioso, 
~ governo quo se. opponha ai'J movimento d11S 
sdéas do rr' resso social; tambem chatnarâ 
evtnno e prectpita o o g~verno, que não com· 

prehendendo bem as necesstd&des publicas, queira 
tudo re~orm.ar, sem olhar para o ~empo e para 
a expenenc1a, que são os verdadetros reforma· 

ores. 
A primeira necessidade qué vê no paiz é que 

se mandem para as províncias administrar justiça 
hom_ens que vão seguir fielmente a coristituiç~o, 

e dos partidos, opprlniir os seus oontrarios, e 
fa~er-se eleger deputados e senadores, . o li levar 
oommi11sào. para outros serem eleitos; que .se 
mandem para chefes de policia homens . que 
poasão seguir a politii:a proclamada pelo ministerio, 
nfim de que os factos venbão confirmar esta 
politica, e · niio fique olla. ew · &~ala.vras. Se ·o 
min{sterio confirmar as . suas palavras pelos 
fac toM, pôde contar com o apoio do, orador .; mas 
se elle s.e deslisar de seus deveres, e apenas ao 
limitar a beltoe. pr~gp,mmas nesta tribuna, o 

. ·. Parece-lhe iucontest.avel que em todo o hnperio 
lavra um descontentamento geral: o · lavrador, 
o commerciante, o industrioso . que habitão as 

· ruvinclas do norte ·todos se mostrão descon• 
tentes, todos 1zem qU.é s men e à c rte .. que 
goza dos beneficios do systemG representativo, e 
que as provinoias estão eaquecidas ; que o 
go\'erno nã'l . cura de suas necessidades, e aJ>enas 
se lembra dellas quando nomêa presidentes .ad hoc, 
quando manda .ohetes de policia, 6 não tratR de 
provar suas necessidades. . · 
.· Se o orador estuda a sorte <f ··s partidos poli· 

tloos no paiz, e · os observa em todos os seus 
a c los e caracteres, convence· se de uma triste 
verdade, e ~ quo todos elles . quando estão no . 

. poder têm uma linguagem, e têm outra quando . 
estão fóra delle. Não será exagerado se disser com 

· um11 notabilidade da tribuna lranceza que nossos . 
· males crescem de anno em anno, da ministerio em 
· mioisterio. .. · . · 

Parece•lbe que o melhorprogl·amapa para Q!Jal· 
quer admlni~:~Lração . publico é segmr fielmente a 
constituição à o acto addicional, e qtte as idéas 

:de reforma do senado, · e outras que se vão ulti• 
' · n-o odert\õ roduzir 

I grailde!i vantagens, principalmente na época aotual. 
. Não considera que . o paiz esteja no oaso de 
! receber tantQB mudanças: está convencido de que 
; o senado tem preatado immensos serviços ; . ó alli 
' o lugar onde estilo reunidns todas as lllustrações, 
1 todos os homens qUA não estilo suspeitos .diante 
:do palz e da uloll&rllhio: estt\ certo de que nas 
:épocas mola perigosas o senado multo tem servido: . 
! e que comó se tem. querido levantar agora esta 
Jbandeirn é fazer oom que aqu.elle corpo p•rca o 
}pa•estigio e oônsideraoilo que tean, se tem dito 
que o senado estl\ ach.aa da ooróa, e que sa · 
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precisa de reforma •. . · 0 Otbdôr eorém ·~stá cérto. à SUil disposição, é .é Déste sentido (}Ue ae deve 
âo patriotismo e das luzes do. sr. prestdente do regularmente entender a expressão -direitos pro- . 
conselhO, e porissp ?.~_mfia que S. E~. na ttib~na prios da administraoão. (Apoiados.) 

. emlttirá a sua opmtao a este r~spe1to, e por tsso Quando na circular se tr,lta de eleições, · é em 
· Brticularmente o c.onvida para tsto. . um periodo . muito abaixo. ·e nelle se · .enuneiiio 

&SeJa am em · • · · . ·, 
que . se acha presente, emitta a. sua opinião acerca concordão plenamente com as que hoje se apre- · 
destas reformas que sé vão como propagando de goão. (L~ o topico da ci,·cular.) A circular pois 

. pro_posito, e ·. que _!Ssppn~a a algumas inter él·. não foi alterad~ .nem sóft'reu as addições que se . 
. laooes que lhe forao c11rig1das 11elo · Sl'.--G!W1Fatoo-+-&H:1!G8-i---mcHl---~mk-!1.p.r,e5e:IWIW.I~IIl-ClWll.li,Ww.u'--"-liu..J;lUJlll----

Moreira. · . . . . foi publicada, e cuida que póde .aiÚda hoje os-
Concluindo, declara que prestará o seu apoio tentar a :paternidade dest;\e facto sem ter motivos 

ao a_ctual ministerio naquellas questões qua enten· para envergonhar ,se. ~Apoiados.} Crê· pois. haver · 
. der que são de interesse publico, mas que não satisfeito a esta interpellaçiio, desvanecendo todas 

faz compromisso, e reserva a sua posíção na as · inducções que se pretendeu tirar de uma ·ralsa 
tribt1na para com franqueza emittir a sua opi~ião conjecturo. · . · 

. sobre os actos e propostas do governo; . que . Agora passará a. repetir as explicações que por 
adoptarã !lquellas reformas que lhe parecerem mais de uma vez tem dado sobre · o modo por que 
filhas da ne~es!!idade; do tempo e da expetiencia, considera o eetado dq paiz~ . 
mas que so opporá a outras que como que são Não é de hoje, não é mesmo de poucoa annos, 
aventadas na casa. Em occasião compet~nte ma- que julga o estado do paiz .Iameut11vel: sempre 
· u v to. ensou deste modo~ · poróm, depois dos . movi-

o Sr. Paula Souza (presidentedoconselho) . mento!il desordens os a uropa, ac a am a mas 
eotenfiia ·que, ·bilveridojá ·alq)osto a . sua: . opinião . . doloroso este estado. Dizem os . que oonibatt~üi .. 
sobre a · marcha que o governo pretende seguir, esta opin~ão que não ha motivos para receiar; 
era indispensavel que continuasse a repetir o que mas s. Ex. nota que aquelles mesmos que isto 
jã tinha .dito. Tudo quanto se tem dito posterior- dizem pintiio frequentemente o piliz emum estado 
mr ·te parecia-lhe que estava explicado pelo que horroroso, e vivendo eob um regimiln violento a 
baVlajá dito; não se lembra de que apparecessem . anormal • . Logo, em que disorepiio do ot·ador 1 
cousas novas. Eis porque o orador e seus ~ol·· Será porqne .entendem .que o orador, . por e~tar 
legas não têm tomado a palavra. Como porém vê no go-verno; não devia dtzer o q.ue . pensa ao pau: ! 
que se insi.ste em novas explicações, em respeito · Mas entende que um dos primetros deveres . do 
á camara, e ainda mais em respeito â olinoria, governo .é ~er frànco para .com o paiz (apoiados), . 
para oom a qual cumpre " ~odo o governo regular muito . mats · em épooas. tnstes. Nada se gau~a 

· ter toda a deftlrenc.ia, porque o orador, quando com o systema de decepções, sempro se ganha 
estiver em niinoria, querer!\ merecer essa n1esma com a manlfestaoiio da verdade; .se o governo 

· doferenola . da maioria, conünnRrá em dar novas qtier o . apoio do · paiz, se deseja ser auxiliado . 
· expllcaoões~ ou · rer>etirt\; ainda ·que por diverso nas medidas . ue pro jacta, necessita que o · pais 
modo, as e · . • , . ção, para dar· 
dará . muit.:> porque julga dever aproveitar-se .lhe um apolo conscienctoso, emoaz . e duradouro • 

. o . tempo para. applicar•.se a négoclos de urgente · {A~oiQdos l · · · · · · · 
necessídade, e ~ambem porqüe não tem multa . E se cdusiderava doloroso ha . mala tempo o 
facilidade de exprimlr·se no . estado em que se estado do polz, como não .constderal·o assim na · 
aoha. · . acttialidn.de, ·. depois · dos . factoa . estrondosos Ei 

. Principiar' po1· nma tnterpell&oão . que lhe foi · lamentsvels occorrldos na Europa ? Nilo poderi 
dirigida ; . qual o motivo da .sua· aabida do ml~ · temer que tenhão · algub'la reperouado no nosso · 
nlsterto 'i · · · . · · palz t E ·não lbtl incumbe, na qualidade . de 
. O motlvo por que sahlo .foi o.nmuielado publi· n1embro do govatno, dar passos que previuilo 
· camente. Estava . realmente doente, . e .Juesmo esta ~repercussão t Se d.iseesse · que o palz estava · 
actuahnente lião tinha ainda !orous ·para desem· no abyamo, . por iosonsato deveril\ ser tido . por 
penhar '.!tn enoàrgo tio pesado: e ·se tem . se hrwer entrado no sovorno, porque então nada 
conservado no mlnlsterlo1 é por foroa · da neoes" pyderia . fazer ; màt~ nllo : ainda que julgue las-
aldade, pela obedlencia ae um dev.er que julga ttmoso o estado do paiz, ao meatno tempo não .· 
hnpe!'loao , e a cujo cumprimento nilo . podia o julga . desesperádo 1 antes estA persuadido, e 

· 1 muitas vezes tem dito que, se todos fizerem 
eumplot.. o Sr. Melrelles, que sabem que o ora or sinceros es oroos para o aa var, o o e oon· 
eatev.e . tao gralemente doente, que ni\o pensou seg_uir, (Apoiado• •! . . · . . .· . 

·voltar ao estado em .que ee acha. Além disso, · Temos uma constituioão que satisfaz . plena~ 
tem utna repugnanota natural de fazer parte do melitfl as nossas neoessidades reaes (apoiados),. 
governo, pot·que se julga para isto pouco apto. temos um monarcha felizmente dotado de selítl· 
(N~o apoiadot. ) . · · meritos tão generosos (num,,.osos apoiados)t que 

Alludlo·se a ·uma oirclillar publicada em Julho é o primeiro defeosor das . llber.dades ·puollcas 
do anno passado, dizendo-se ·que ella havia sido . (muitos apoiados) ; tnas basta isto 'l . As leis que 
emendada e modificada. . Declara que a circular nascem da constituloão, e que· servem de garantia 
fQ.i tQd~ obr~ sua, que ella não foi alterada, que . aos direitos que confere a todos~ são ellas por 
não . se .lhe fizeriio addições, e que não admitte ventura u.propriadas~ Aqui principia a diverge no ia. 
a interpretação quo ae quiz dar a alguns de seus A constitliição, por exemplQ, deu ao cidadão . o 

. top cos. e . ; · · · ito do votar em quem lhe pareeer ; mas 
indicar aos seus agentes o seu pensamento, e · existem leis que desenvolviio esta garantia sa· 
de . lhes marcar os seus deveres, nota-se a im- grada do povo 'i' Todos · '?s partidos con.oordão em · 
perfeição das leis, e portauto a necessidade de dizer que não • . Se pots o po-vo não goza desta 

---ea-.ss~e·~ntes sere . · . , . · , omo jlilgar qll~t~CetHi~to.~--'lf-'-· -'---
e cautelosos para que a juatloa sej~ admio~strada O orador x•ito vê . desejos de . mud~noas na. 
a. tQdos os 11artldos (li o trschu ''espsct•vo de~ conatituloão, ilunoa as esperou, e declarou mesmo · 
c'rcular) • .Até aqul não trata a oiroular _de eiei· que era um impossivel, porque · é para elle in· 
oões, mas unicamente se dizia que Of:l agentes contestava! que sdo tlUffioientes. ás lnstltuioões 
~o governo devem partilhar ~ sua opinião, e .. n~o fundamentas& que temos. (Apoiados.) . O maio 
deve~ sor agentes do . governo .os que partlUtão que poderi!l . acontecur, como jA disse · em outra 
oplntões oppostas: porque o governo tem direito · ocoaslão, e que houvesse àlgum rapldo eclypse, 
de reallsar o seu penaameklto pelos meio!J legaes isto é, que em algua.~ prov~ncla bouvet~se wua 
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le.ls crimtnaes da Inglaterra. Aq11eila naoâo teve 
!eis oriminaes, que aliàs têm jl\ melhorado multf?, 
e que eriio pelos JUizes modlftcadas etn sua apph· 
CllQilo · mas nilo acontece o meslllo a respeito das 
leis administrativas : essas são perfeitas e estão 
de · acoordo c um a lodo lá da. instltuioão lngleza ; ·e 
o contrario exactamente se veriftaa entre nós, pols 
ternos boa legislação . criminal, e milito imperratta 
legislaoilo · admibistratlva. 

Se pois vê o paiz tantos queixumes. ·se não ha 
partido ou ·individuo que não conheoa o estado 
aeploravel do paiz, se alndl\ agora mesmo o Sr. 
Góes aa!tbou de repetir que ha um desgosto geral 
nas prl)vinoias que é compartilhado pelos 110gó· 
ciantes, artista~ e todos os homens uteis . d11 
sociedade, como com razão se inflige ao orador 
oe~sura porque não julga llsongeiro o estado do 
patz, e receia· os effeltos naturaes desses desgostos 
que nascem certamente das causas que diversRs . 
vezes tem a ontado 'l Parece·lhe in'ustl a I 

s convencido de que o. re orma as e a 
nào e . o unloo remedlo dos males que soffre o 
pab:; mas está convencido de que da falta de 
reforma das tres leis que por vezes tem npontaào 
nascem os queixumes dos pGvos . . Se tivessemos 
uma bo" lei. de eleições, se houvesse uma repre
sentaçiio nacional que se pudesse conscienciosa
mente affit·mar que era genuina, se Uvessemos 
uma organisaQão i'udioiaria melhor do que a que 
temoij, todo.s os d reitos serião mais garnntidos. 
e nii() . 86 veria, na oooasiao das ·eleições o go
verno ou alguma faooiio forvar o voto publico ; 
tudo ~uanto pata este tlm tlzeaaem se~la Uuúllcaz • 

. • · . . ' ' . 

(Apoiados.) Sà houvesse reforma nu leida guarda 
nacional, não serviria a guarda m1cional de instru~ 
mAnto de vinganças. · 

Restão muitas .outras menos urgentes. Por 
. - d . llÍ tlZ S ' 

de melhoramentos materiaes da instrucção secun· 
daria, e mesmo da primaria ; pois que com isto 
muito . se grista, e pouco ou quafii nada se · a pro~ . 
~~ta. · 

u o ts o .· ma erta. e tmportan e re arma, mas 
é obra que exige tempo, calma· e longo estudo: a 
reformB mais essencial é o qu(l dh respeito as tres 
leis . apontadas • . · ·. ·. · · · 

· O modo por que estamos orgao.isados, por mais 
· bem confeccionado · que esteja o governo, não 

póde preencher dignamente o seu fim. Ordene o 
governo, por exemplo, a um delegado seu que 
ponha em pratica o seu pensamento , póde elle 
·estar ·certo de que este delegado. ha ·de cumprir 
fielmente o s_eu mandato nas distancias em que 
estamos' . Demais, ha muitl\ facllidade em .obter 

tlvos, posto que estime que assim não seja para · 
honra do paiz ; orê mesmo que assim nilo é, mas 
affirma que o governo ainda. o mata bem inten• 
olotlado, não póde afllrmar que ha de fazer o. bem, 
porque _não tem para lssG ()8 meios necPssarloe. 
Para se convence&' disto basta considerar que 
nenhum pl\iZ clv1Usado tem uma organhiaoão como 
a nossa. · . · . 

A Inglaterra tem governadores de provinclaa 
que . se ocoupão tnnis da parte m_illtar i tem .. oa 

.ah~rifs, que se sabe como são propostos. A 
Inglaterra, paiz arlstouratico a· rico, pOde achar 
facilmente quem se subwetta a exercer estas 

. (llncções pefa hOnra e gloria que daqui _resulta. 
Estes empregados 11ão despendem menoJs de 6 a 
8,000 · libras · ostetllnas dltrante o anno de seu 

· exercloio. · 
. Depois são os ju\zes de pa21, e out~aa au~orl
Jades que se .oocupão da policia e da JUstloa; E, 
esta a ot·gauisaQão da Inglaterra. O~ juizes são 
em mu o pequeno numero, . em , 
trabalhão multo, .. porque percorrem todas as loca
lidades de suas jurisdicções para nellas a_ dmlnls· 
trarem a justiça aos cidadãos. Eis como entende 
que põdamnrchar um governo regulamenlarmente, 
porque niio tem que nomear delej~adoll e subde
legados. No.mêa o . juiz de . paz na. lista que 
se . apresenta, e ailsim o sherlf, que dura. um 
anno, e só nomêa dlrectamente o governador 
geral que é proprlameute milltar. Na Franoa ha 
prefeitos, sub· prefeitos. juizes de paz • . juizes de 
&ribunaes de primeira e segunda instanola, e 011 
ohamadQs ~ar(!uets; mas tud.o é organisAdo, nad-
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e àrbiÚ"ario como entra nós. Os prefeitos mesmo 
têm uma carreira; sabe·se que são e.posenta4os, e 
ê facil achar homens habilitados para aquelles 
lugares. · · 

espantoso de empregados. 
O Sa. PREsiDENTE Do CoNSELHO não está fal

larido do numero dos empregados, mas da qüalidade 

Niio:devia ~ oradot temer que houvesse entre 
nós alguma repercussão dos movimentos da Eu
ropa, quando até a houve na velha lnglàterrl\? 
Todos sabam como está aquelle palz: esse paiz · 
modelo,. onde reina o bom senso e a Jiberdade, 
tem soft'rido. e ninguem .sabe o que soft'rerá, ao 
menos pelo lado da Irlanda! · · 

Pede que se no.te que a posição actual da Eu
.ropa tem dous caracteres-politieo e social-~ e 
não p!lderemos nós temer a repercussão com um 
caracter social ~ Este!' boatos, que ha dias. appa-

o sa. CARVALHo MoREIRA:-E porque o governei 
n&o sê !lPrtlsentou à camara pedindo rem.edio t 

O Sn. PaESIDRNTE DO OáNSELHO crê que · a 
oamara está convencida de que medidas deilta 
natureza são muito sái'ias e devem ser muito 
pensa as. . po'la os. . que p e .ass~gurar 

. camara é que o governo não ae. dtscu1da, que 
no conselho de estado .se trata disto, e que em 
breve o resultado de seus trabalhos h a âe. ser 
presente à camara. . · 

Não poderé . mesmo . tem~r-se a repercussão de 
caracter político? Não tem ella lampejado . tlm 
algumas provincias 't Não se refi~cte sobre · as 
doutrinas âos jornaes novos .que têm appareoido 1 
íApo!ado.t.) Eha de o g~>vorno encruz.ar oa braços, 
]Ufgar tudo seguro., não dar .providencia alguma, · 
não · fal~ar .con! tranqutu:a ao pai2:' Um govErno . 
franco em dizer o que .enLende : julga que agora, 
mals que nunca, deve c governo ligar·se com 
o paiz (apoiadós), e pedir o seu apoio ; e, co· 
ohea 
põr-se a frente dellas, .inicial-as e 6Ustental·as com 
vigor. (Apoiado.r.) Quaes sejão as medidas qaeo ora: 
dor julga priDoipaes, jâ o disse A cárnara: as outras 
as devem · ir acompanhando. Q11em ignora os 
vexames que o palz soflre JJOrque tudo eatã ex
traordinariamente oentrallsaao no Rio de Janeiro 7 
O orador sempre elamou . contra esta tão exage
rada quanto . inconveniente centr~tlisaçio : tudo 
tem limites: uma idéa bo!l, sendo exageradai:nente 
applloada, . degenera • . Cumpre remeJlar este e 
outros males, e espera que para isto concorrão . 
ta~ot\bem os seus adversa rios políticos ; . puis que 
naquelles pontos am que ha unanimidade de 

. opinião, · ousa esperar que baverA communidade 
de concurso. (Apoiados.) . 

Ora, se o orador vê ó paiz neste estad-1, jul
gar-se•bia criminoso peránte a corôa .e perante o 
paiz se llào fallasse a verdade e nãó prevenisse 
o paiz, para que os homens bons se eolliguetn 
afim de evitar não só a re eroutsão olltlca como 
80018 • 

Disse.se que aotuahnetite a posição do · psiz é 
melhor do que em 1824 e 1~1. Parece ao orador 
que era escnsado fazer o . parallelo ; mas se pe• 
dlrem . a sua opinlão, dirit. que estã convanc1do 
de que a po~iÇão do paiz haÂe é peior. Em. 1824, 
estavamos amda na nossli\ JUVentude, che1os de 
fé e de euthusfasmo .: em 1881 llaviu um partido 
oonlpacto . forte e poderoso, que goveruava por 
toda · a parte pela opinião e pelo seu numero ; 
e· existe hoje um partido forte que dirige a opi· 
niào \' Os partidos que edstetn não estão todos 
mais ou uwnos subdivididos ? Demals, a oonu-

JI.Çiio que ha hoje é a mesma .de 1824 e 1831.? 
Este sy~temã ·.de egoismo infame . de que fallou 
um Sr. deputado . não tinha subida tanto : havia 
mais desinteresse,· mais patriotismo, muita mo-
ralidade. Muitos a oiaào$. à e o 
convencer-se, . posto que muito desejasse, que 
estejMws hoj& em . n}elhor posição do qUe em 
1824 e 1881. E sendo·· esté o modo porque encara a 
situação do aíz, a~ entende ue o ue eum re 

ver se ap acao-se pe o menos os o 1os v1o entoa 
·que o divi<Jern, que hajão advereari<ur,rnas . nao 
inimigos, claro está que S. Elt. não podia te.r 
outro pensamento entrando para o governo senão 
ter sómente por norte a Just.iça. Um governo 
no systema rapresentativo e representante de um 
pllrtido ; para realisaro seu penáe.mento serve~se 
de homPns que partilhão suas idéas; mas não · 
devu ·governar no intúresse ·do. partido, e s!rn no 
intere,;,;e do pa1z (apoiados) ; não .deve ser domi
nado por paixões, e sim esclarecido por uma razão 
calma. 

· 1 t - , . 

que cs seus adversarios apresentem um plano 
que entendão convir ao pafz na ailt\là.lidade .... 

ALGUNs . SENB:ORES : - O governo é que o deve 
apresentar. · .. · · 

O SR. PustnsNTE DO OoNsKLHo entende que 
todos .os lados que divldern o p~iz têm pt~triotlsmo: . 
podem variar nos meios de d1rlgir a 11aoão para · 
o fim social. O orador e seuB alliados não silo 
tão intolerantes que julguem que seus adversarlos 
t~m menos patriotismo que elle~:~. Logo, se está 
em erro, devem seus .adversados hi.dlcar o eom· 
plOXO dA medidas que desejã~ ' realisar, pOIS SÓ 
assim poderáõ 'obter o apoio nacional e tornarem·&& 

· maioria. O orador não estt\ assentado nos bancos 
de minist\'o por seu gosto~ à o momento em que 
.fór alliviado do dever que o prende · sérá o mais 
feliz da sua vida. Darâ muitos parabéns a.o pab: 
se vir nu goverop outro systema que o .felicite. · 
E•, porém, prec~ao . que a:llpareção os planos ~e 

possão julgur. Mas, emquanto .isto não aoooteoer, 
ha de pNOUl'Br realisar aquelles meios que julga 
mais convenientes pura salvar o paiz. (Apoiados.) 
Ha de errar muitas vezes; porque nunca teve o 
habito do governo i tn88 . protesta · Q.UO Seguirá 
àm. tudo o que lhe parecer de razão ; ao .menos ê 
o que deseja, . JlOrque està persu!'d\d,o ·de que o meio 
de salvar o pau: é governar oom JUBtlça e reCormar a 
legilllaoàó . . · 

O Sa. MouRA M.t.G.t.LaiEs : - E flscallsar a 
ren~a. · · 

O Sa. P1u~:siD&~T& Do OoNBIÚ!HO : - Mtttta 
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cousa é préOlso ; mas póde-se fazer tudo de uma ·. ser do seu de<ver · nito ceder da palavra para 
vez 7 . proporcionar a eRte Sr. deputado occasiiio op-

0· SR. Mouai MAGA.LIIÃii:S :, - o peior cancro ' portuna para responder às accueações que lhe ' 
. que temos é 0 estado dll. flscalisação da renda · ·. forão directamente dirigidas, e por . outro lado 

porque não jul a snfficfentemente · discutida a 

tlA.LIU.a:s : - para perguntar a S. Ex~ se considera ditferentes 
·as circuinstanclas do anno àctuál das · do · anno aura. 

O SR· PltltliiDENTlli ·oo OoNilgLao:- Ha 20 dias 
que entrei no minlsterio ;. não conheço o. p. essoal 
das repartições ; e · devia eu fazer tmmedtata
mente reformas sem conhecer o. pessoal, e mesmo 
oa . pontos mais radicaes 7. Outros ministros mnl!'! 
babeis, que têm · tantos ano os de governo, pouco 
fizerão ; eu pois devia ser. muito cauteloso. . Mas 
posso nffirmar ã camara que pretendo occupar-me 
mui seriamente. deste objecto, tar\to tnaie quanto 
a repercussão já ahl se deu ; a nossa receita 
em 1mmul o pe o menos am o as. as pro-

. vineia·s; ·e nós .nos .. b\lvemos de ver. em breve atn 
apuros, e é preciso tratarmos de antemão .ex- · 

· cogitar algum meio pelo qual· evitemos as dlffl.· 
culdade.s em que por este la n 8 p 

·achar. · · 

Parecia .·ao orador . estar dispensado de dizer 
mais · mas como se lnsletio muito sobre a circular 
que expedio corno presidente do conl!,elho, accres· 
cantará que ~ .·· sua · phrase é clarissitna, e niio 
contém o myeterio que se suppOz: ella explica o 
pensamento do gov~:~rno, o pensnmento a que o 
governo pretende ligar-se, e esse peoKàmento 
estã tiio claro que jâmals se -podarA qualificar de 
enigma. · 

Aftlrma, em referencia ao discurso de um Sr. 
deputado, que houve · en~ano em se suppOr que 

· havia antigamente sustentRdo .· na cawara o não 
pag,•mento• dós juros dó nosso empref'timo es-

. trangeiro. · · · 

passado. · · · · 

o Sn. MINI!ITRO DA. GUERRA. faz signal affirmativo. 
O Sn. P.matmu. DA SILVA, fl vista da aftlrmativl\ de 

S. Ex~, julga poder concluir que o palz, na 
intelligencia do Sr .. ministro, necessita ti e mais 
força, e pOF consequencia nãn estl\ em tão bom 
e:;tado .como no anno passado. 

O Sa. MINISTRO l>A GuEaBA.:--Não se seg11e. 

sorte 1\ opinião que . necessariamente se tira como 
consequencia .logica da proposição ·de ·· S; · ·Ex. : · · 
diz que apoio. de alguma sorte, porque reãhnénte - ' . ; ' . . 

Não partilha " · oplnlão de que o Brazn . não 
tem de entrar nas questões da republica Oriental': 
basta·lhe o trat•ldo de 1827 para se persuadir do . 
contrario. Desenvolve largamente , elita idéa~ 

Pondera 'a necessidade de termoã em Matto· 

O Sn. 0ABVALHo Morumu.: -Eu disse que um · 
tninietro tinha. J>roposto a auspenslio dest. e paga· .. 
manto e que V. Ex. havia adberido a e ata oplnhlo. 

. . 
qui! ser autorhnl.do para o não pagamento do juro 
.do emprestlm(l estrangeiro por cinco annos,. e eu 
o que fiz foi propOr uma lei para que o governo 
fos~e antorlsado para contractar OlHn os contra-

. ctadores . des~e emprliBtimo uma .conveuoão que 
pudesse dillpenear temporariamente este paga· 
manto. · · 

Oonvencldo de que o tempo urge, e que a 
catnara tem o dever de tirar o pai~ da .posição 
dolorosa em que se acha. S. :Ex. conclue pedindo 
QU!l ella forceje por diminuir discussões que 
podem .ser dispensadas. Ruga a toda a camQra 
que tenha a ~ua. attenção empenhada no estudo 
de medidas que Bs clrcumstancias Imperiosamente 
reclamiio. · · · 

O Sa. FERNANDEs dHAvEs:-E sobre a reformá 
do senado ~ão diz nada ' 

VAlUOS SENHORES cedem a palavra para se votar, .. e c · · -
Cl1d~r, cabe "palavra ao Sr. Ferraz, que se limita 
a drzer que vota pela resoluoão • . 

·O 81.". Pereira da l!!illYO. riiio Ctldeu da 
palavra porque entende que . o paiz, bein como 
a camura, tem direito de exigir que .um ~r. 
teputado; que buje foi de alguma so':'te bastan
~mente atacado. como o foi o Sr. deputado pelo 
.nlo Grande do Sul, de · quem o orado1· multo 
preza ser amigo, se defenda e Apresente algum.as 
coneidernoões em abono da · su~ dignidade, da 
sua honr~ inesino~ contra a qual se aventlirão 
algumas ansinuagões. Entendêu pois por utn lado 

ciente, a retirada d11 OrCJII de Goyaz tornou alll 
multo oneroso o . st:lrvloo da gullrdl\ nacional que 
tuve de ". aubsUtulr. 

Quando o e ~rata da dignidade e . Sndllpendencla 
do palz, o orador est~ p. ersuudldo de que nilo ba 
partidos, nem se dava olhar a economias. mas 
que nilo ba eacriliclo que se não deva fazer. 

Tendo nOs complicações muito gravaR, e que 
ainda se podetn tornar mais gr.avos, se não se 

· tomllrem pro'9idencias muito enorgioas e ·decididas 
em relaoão aos nossos limites, o orador chama a 
attençl\o do governo 'IObre i~to, e lho pede que 
não pense só no . presente, mas qite repare no que 
se . passa etn torno de nós. 

A discussão f\ea adiada pela hora: 
A ordem do dia do segui1da.feira é a mesma. 
Levanta-se a sessão t\s 8 horas. 

.. .. 
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· Se!!ls&o em lZÓ .de Junho 

PPSIDENCIA DO. SR. MUNIZ llABBETO, VICE· PRESinitNTE . 

. . . . ' . . . . ' . 

debate, porque M suàs palavras farão ta.xàdas de 
.inexactas quando referio que uma ordem havia sido . 
expedida relativamente ao nobre deputa4o lo se· . 
cretario, e a !Brios de seus parentes e amigos que . m . . ·- - - . . 
o Ouro Preto ·om 1842. sta ordem que · foi 
entendida de maneira que importava o fuzila- . 
mento -dos presos na bypotbese de se encontrar 
al uma. for a dos in · r · i ~ · - · --- • --

o cial da . guarda nacional que commandava a 
forÇa, e não pelo official de ·Unha â que iié refilrió . 
o Sr. Vaeconcellos. Em . 1843, quando se. tratou 

EXPEDIENTE desta questão. houve o mesmo equivoco, a questão · 
. - · . · · não ficou liquida. não soffl ndo contestação as 

A's 10 botas e 40 minutos da manhii H.bre~se a asseverações do Sr. Rios. O orador não se <tüer 
sessãp, . · lê·àe e . approva ~sé a · àcta da antece· . apoiar em pessoas que lhe me·recem multt> res-
dente. '-. · . peito e confiança para provar a existencia dé89à 

E' receb.ida com especial agrQdo uma felicitação ordem, aceita como arbitro o official dà Unha 
dt\ carnara municipal da cidRde do Sabará, pela a que alludió .o Sr. Vasconcellos. que pertence · 
presento reuniiio da asscmbléa geral legislativa. ao lado poJitlco <!o nobre deputado, se elle fizer 
. _ Remette-se á coll_lmissão de_justiç_a civil, o reque- uma declnração de que não existia uma . ordem 

.. · . : • . .g r or o 
.D. Maria PRula de Azeredo Coutinho da Motta, . QS. pr:ea~·s p_ostos diante de .- uma--C'lmpanhia que 

-- actuaes administradores do morgado · ·denominado- tinlia as armas carregadas como um · preparo · 
~do~-Azeredos-, pedi~do uma . resolução que au- para · a êx_ecução dessa ordem, o orador apezar 

em que taz . observações sohr€) 
mesma ~\fandega. 
. « Igualmente. convém é commlasilo . saber o nu· 
m~ro existente de afrloano11 llvro11, cujos aervlooa 
forão arrematados. . · · 

« Sàla das oommlssõea, 28. de Junho de 1848.
. .Amarc&l,..;.Silvca F6rf'a3.-J. A. ·ocu·rifo. » ... 

Continua a discussão do requcrlmetito do Sr. Vas· 
concellos sobro negoc\os <te Minas. · . . 
o sr. Obrlllttuno ottoni é da opinliill do 

Sr .. 14arinllo •. de que melhor seria que o Sr. Vns· 
colicollos · convertesse o seu requerimento em 
1nterpellllçào, porque S•ltisfaria mais brevemente 
ao fim que teve em vista quando o apresentou. 

O orador e muitos de seus amigos . espera vão 
que apparecesse um requerimento ueste sentido; 
e que fosse elle apresentaao pelo Sr . . Vasconcellos, 
não só pelos clamores de alguns jornali~ta~ contrll 

erse ui ões ue dizem se romovem u · · 
e Mmas contra um parttdo int.nro, e plllas vozes 

que se têm erguido no Ma.ado no mesmo sentido, 
como pelas queixas ·que articulou conla-a esse 
nobre deputado um jornal, dlzentlo-lhe que tomasse 
sentido que seus adver11arios na pi'OVi11cia argq
mentavão com o seu silencio, que era pt·eciso fallnr 
nas perseguições dessa provincial. sendo talvoz 
pos1uvel que a estas adrnonstaçoes acCl'ettcesse 
alguma fl'aterna. Entretanto o silencio que o 
nobre deputado guardou durante dous mezes. 

·. prová que não tinha convicção dessas perfiegui· 
QÕé8. 

O orado~ vé-se obrigado a tomar parte neste 

' em f!rro e pedir{l. perdão · a seus adversa rios poli· 
ticos. · · ·· · . · 

.Não acha . muit'> pr.udeute qu~ ó Sr. Va11con· · 

nbârão o processo do senhor actualmente ministro 
· do impec-lo, nilo só porque fi1ou verificado que · 

o nobre deputado ~ão estava então · DI\ provinciR 
de Minas, como porque . ia provocar da parte de 

. seus adversarlos respostas que porlito patent88 
actos de. pessoas de•seu lado, que são por demais 

· escandalosos ; mas como se · negou · tim facto ·· o . 
orador vê·ae obrigado a referir em . poucas pala
vras o que aconteoen com· o. Sr. ministro do 

. importo. · · . · · · · 
-Tendo sldo processado e absolvido pelo jury 
rimeira o ee unda e 1 

. ratou de empregar .os meios para que o pro· · 
motor nllo appellaaee, e o conaegulo franqueando· . 
lhe a su•l luJa e enroupando·o ; mas, ·. tres ou 

uatro dias de ola de estar solto o Sr . . José 
e a·o . as e arva o, appareoou .. appellao!lo, 

e fol oo,amente ('ecolbtdo à prisão, réferindo·ae . 
que o promotor, que era.. aecu11aJo de se ter 
ve.ndldo para · nilo appellar, fOra .violentamente 
8Rgradido pelo seu proprlo partldu, cujos ohefc& 
lhe \ntimavào que ao ora, como jul~tarllo por este . 
motivo que ollo não Unha áppellttdo; ·havia de 

ap~=~~arprnvar 08 . esoandalos comm~ttldos em . 
pronuncias e despronunoias. traz o exemplQ de 
um pronunciado que na sul\ despronuncla gastou 
4 ~ ú contos de reis; facto que foi ao depois 

. conslgna~o ém um processo entre dous adversarios 
do tlespronuuciado. . · · ·· 

Não fallarâ a respeito do Araxâ, porque alguem 
do seu lado está mais habilitado ·para responder 

· ao Sr. Vatiêouéellos a · este ·réspeito, mas nota 
que não bouverão processos findos que se fizessem 
reviver. . · . · · · · · · ·· 

Não julga prudente aventnr·se a questão dos 
· · . la lep;alidado. Se se onmpa 
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Achão-s~ presentes nos lugart~s competentes os 
Srs. mimst.ros do imperlo, dos Eistr11ngeiros, 
justiça e. gur!n'a . . . 

o Sr.· Ferraz diz desde 

· tendeu-se !-lemprl\ que os doug terços·estabelJcirlos 
pelo art. 16. do acto addlciUn~l refrrJa.:se ao 
numero pressnte dos deputados. · •n presidente de 

uv . . 
e ar~, o Sr. J~ão ton.lo de Miranda, qttA não 

0 eleve por esta mtelligencta, estabeleceu outra em 
contrario ; e participando-o ao governo, houve este 
de decidir que a intelllgencia dMa por aquelle 
presidente. era erronea. · Em 1843 iniciou·se na 

· camara uma resnlaçiio, para destruir a ·decisão 
dada pelo governo. Esta resolução, a requerimento 
do Sr. João Antonio de Miranda, membro então 
da camara, ficou adiada por tres dias em 1844, e . 

. sendo dissolvida 1\ camara, em 1845, a reqnortmento 
. de um deputado por Minas foi a re~olu~ão a•liada 
e remettida é. comtnl 11siio rle constituição e oderes, 
e •. . _ . . . .. o . · . ga me e . e . .. · e . 
Fevereiro éotendeu que não dt~via respuitar essa 
interprotaç!lo da doutrina consagrada pAio uso, 
e qué se tinha tornndo uma illtérpretaçiio de . 
jurisprudencia, e declal'OU que Ofl dous terços que 
exige o art. lõ . do acto sddicional . eriio os. dous 
teÍ"ÇO.S da .totalidade duS membrOR da Blisembléa, 
6niio \.los membros presentes. · ·. 

ó or>\dor cita os fundamentos em que se baseiio 
os que segu,lm opinião diversa da sua, e apresenta 
div~rsos argumentos parn provar que; segundo as 

· regras dv interpretação grammntical. segundo as 
regras de int~rprotaçiio logica, e segundo .o uso 
da jurisprudencia, não ao póde dar ao art. 16 do 
act() adúlcional a lntelligancia que deu o minlstorio 
de 2 dcl. ~~.:~verelro, e sendo B!l!Üm, intcrpalla o 

gnbinete actlial quer manter ó. lntellig_encia que 
d11u a &dte artigo o minlsterlo de 2 de Fev.er.olro. 

· O orador espera que age~ a se dê . o tl:r.emplo que 
se de.u em uma das . sessoes de ·1838 ou 89, em que 
ti.m dtiB membros do ministerio tendo combatido 
uma mudiaa por !nconslituclnual, subindo ao poder 
6 entt'IUidu na casa, .sen~o inter(?ellado por um 
daputado, se o mlmei•Jrlo mantmh~ aquella lei 
que anteriormente tinha sldo considerada lnconsti· 
tUrliunal, i.leolarou-:- o decreto . já esta Nvogado. 
E"(lera quo a re11pot1ta do nobre mln!t~tro do tm
pllrlo sPja 11 t~tJguintH .... este aviso nao cabia na 
alçada dl> s~iverno. elle foi revogado. 

o St:-, . ulu• do Otu.•valbo · (mini.,tro do 
impetrio) diz tzuu rol ern pnr~e provuni.Jo pel~ nobre 
d~ u ~ \ 
boca Qtle o gnverut\ não SUI'IlelltBVIl a dóutrlun 
dt~ste aviso. Asse\•era ao.uobre dapuladu qtit~ multo 
an~ell_de ser obrlg:idô 8 dec.lnrar na tribuna usta 
opmia,, jl\ havta I) minlt-~terlo conshlerlldo a 
co.nst1tucionalidade do aviso do que sa trnto, a 
f· 11 1Jpl11iiio d~' minlstario que não estava nutorl· 

f~atlo pat·a sustentar a doutrina do avlso (apoiados), 
u~dauc.li)·Se em uma razão principal que ê. a sec 

glltnte :- Pt~lo ·BUtô addicional (art .. · 25) sóri1ente 
compete ao poder. geral interpretar os artigos do 
a~lo uddiclollal que rorem . dllvidoaos. -Se ha du
VI\l~ a respeito da inlelllgl:'lnoia ·do art. 15 do acto 
' . . a c mpa e c r Kmen no overno ar 
a l;Dlelllgenoia authent.lca (muito bom, muitos 
a~o1'laàos)t pot·qu.e o. intelligenoia neste caso deve 
o r gar tiRO. só aos delega~os ~o goVE'rl'!o, mas 

, Orn, t>ergunta, podo um aviso d<• gove•·no, intor: 
pretand~ qualquer dos artigo~:~ do aoto alldicioual, · ir obrtgütorio. p~ra oH a!!seoiblâas provluclaesY 

e certo •1ua nd<l (apl.liatfas) ; a se não é po8slvel 
que o govt~rno ciê lllliR iutetpl·etaçi\o auLhentloa. 
a qualquer llrtigo do HClo uddlolonal, o aviso niio · 
JIÓde Ber auatetltadtl oet4ta pli.l'te. (apoiados) ; se 
porén1 o. aviao continha uma. opiuião do· govarno 

l~UMO J. 

c~mmu!_lloada a seus. delegados1 se por esse aviso 
nao tlrao as a.ssembléas. geraes obrigadas a. não · 
approvarom os priljectos dA lai u que o presidente 
tivesse negado a . &Utl sancção, então nesta caso 
o avif'o não tinha. n nh m · -
deve. ser sustentado, ·porque não tem fim · algum. 
(Apo,ados. ) Ptmsnndo desta maneir.l, diz que o 
governo · está delibt~rado a declarar sem vigur o 
aviso · (muito bem, muitos a oífldos • e or. lato 
pe e.... camara que orne este negocio em consi
~eraçao para l~e ~ar aquella intel!igenclR que 
Julgar. que é_ ma1a cu~avenientc. (Apo•ados.) · 

A d1scussao fica ad1ada pela hora~ 
Oontinúa a discussão da fi:r.ilção de forças de 

~~. .. · 
· o Sr. · Furtad!> justifica em breves termos 

a posição qutl occupou no cau1ata durRnte o mi
nisterio p!lssado, apoiando o voto de graças apre~ 
sentado pela com Lll issão • 

St1nte. ·quanto é· posslvel ter de repe1Ur uma 
im · Ulll ão in!umat · · 

.a · 11lp;nns mernbro,;. · ua cam1ua, ssm-- que fossem 
do~ignados , porque , . qui\lquer que seja a. sua 
opinião e. respeito dos defeitos da organiRação 
dli outra camara, tem o mai~S profundo respeito 
pelo sanado, emquanto a sua existencla fór filha 
de um artigo da constituição • . Não pôde dei:ur 
de · .lamentaa· qua alli sé dissesse que membl'os 
da camara . fizeriio propostas ao governo, e que 
por serem rupullidli-i negé.dio·lhe o seu voto. O 
ttmdN· pda sua parte, e pela de seus collegaa 
do Mar~nhãó repelle semelhante insinuação, e 
tl~clara que nada · pedlo a !!SStl gabinete, o que 
nao . teve iutelligenclk com nenhum de seus 
mombros. · · ·. 

Vota pois proposta do guverno, porqúe onteude 
que n força pet!lda não é excessiva. Se não re· 

rilaior, sus.teutaria mesmo a oplulilo de dar uaals 
força. . . .. . · · · .. . . 

O oratlur apres~:~n~a as diversas intelUgtmalaa 
que Bt! tem dado ao codigo dEi prolles&o nc& parte 
élit que lotroduzio do~oatr[no nova& a rat~pelto do 

. conselho de invesUglloito . · · · · 
Faz considerações sobre o abuso do retlrarl\lll• 

llé de uma p~oVlllula offiolasa SUjeitos I& OUUIIIlho 
de guerra, como aconteceu no M~&runhllu. 

P6de o St•, ministro ilUe eutttuanto ndo teliloa 
o re~ulauae11to que u . uun&tllUIII.ilo promette MO 
ext~ro1to, nem lei de recrutawan~o, Jirocura dilui· 
uuir 011. rigor~s .fllhus dQ abuso, oo1u quo us 141111 
IJUtt tl!luos sii,o executit ias. 

EtipetK IRmbem que ú. Sr. ministro en1prPgue 
Ol'l stlus esfor os mra ue, stl ni\o ptHiorno& ter 
u1u exaro to gran e •'.m cóneoquonc a ta nos11a 
pupulllçilo, 1:1 pl'lo nosRo ostadu financulru, saja 
IIUpprlda esta rlllL!\ Utl ilulllero, ptlltl BUQ. Dlelhor . 
dlt~cipliuo, lllúll~l'açdt) e armamt!uto~ . OrA . que a 
o~te respoittí · o nosso t!X.At'cito nllo eatà em hva 
po~:~içiio, porque não aó. a instru~ção primarln do11 
aulda.tos não tem o tle:wnvolvmvmLo quo deve 
ter, como q1,1anto ao armamento es~amos mn .. i to 

· atnzados. Espern que s. Ex. pedtrà 1)0 corpo 
legislativil uu1a çunsignaçiio para quA}enhll~JlOS 
artilharia apArfalQOilda CtlntO em outras naçoes 
c i vili~alhts. Qttanto llll armn8 de fogo, notn que do 

•· '. . ' 

fultttioautes, das QMAB s n1onto 190 em estado .de 
servir, ' iUaudo é sabida a prefarencla que ellas 
têm sobre as. armas i.le pederneiras •. 

officiaes da axtlouta 2' li Ilha, como lhe cunst'' · 
que ae teni !eitó . . · . · 

Pede ao Sr. mltd!ltro quo attenda po.rn (J e~t.ado 
d•J Maranht\tJ e A twcossidadu de hav~!r RIU uma 
foron . de li nba •. Admir!H!e de rwe tltple~la pro
vinchl fosse t riVI\dtl do Cürpo lle fuzihnros DO 
woUJento . em. que os partidos ameaçavilo a trnn· 
quillidade · publl~a •. 
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0 -?nclue tompo resta pan servir? Entro:Jhnto .extsté urna 

escola militar. para en~inar a alguns m·oços a lêr 
a6rn de que · possiio ser officiaes . lr:t. 

que se fiz.eriio não cúrresponderão. · · · 

perto de · ;()® éspingardas de p_ederneira par!l ful
tninantes, mas o .resultado oao correspondeu, e 
mesmo esta invençiio não tem sido admlttida 

, nem na Inglaterra. Expérienclas 

Os corpos d13 anilicia aeabãrão, não se póde 
portanto f,tzer uelles promoção. PodarA talvez 
ter-se f~ito alguma r~forma, e é a Isto que o orador 
pensa que alludio o Sr. Furtado. Ddmais, hoave. 
promoção, que foi approvada, . antes da extincçào 
dos eorpos de milicias, mas os officiaes não tirArão 
suas patentes, o que mttitos delles agora man-
dlltão fazer, porque d·~ contrat·io aeriiio chamados 
para a guarda nacio.Jna \.. · 

Concorda em 'JUS nã·l é posslvdl qtio o MRranhão · 
. . • ~~RO~r---

qual Ílão. ii1t~iratnti'i1ta- prúhíbidaà: ··· ······ -- · .... ·'· ---· ·· ·· Sr; · ?urtlido ·que a sua reclamaç-ão serâ- aUendida ·' 
O ftlrdnmento dos corpos é objaoto de legislação, O batalhà•> d11 fuzileiros foi .dalli retirado por-

o nt:nbUUl coulUI!;t~dtmte o póue _allerar. O oràuor que o antecessor de S. Ex. não teve óülro remedlo. 
d itrâ as necessarJàS pruvldenclas . pnra qu~ eés~e Pod~> porém a todos og SrA. deptitadõs qUé. têm 
qualquer e.buso que possa havm• a esle respeito. influencia etn .suas provinéiaà, qüe concorriio pàra 

Já t'lxprimlo por veze:~ o . seu pensamento a . res- que venlliio recrutas. · · · · 
peito da escola militar ; não duvidara . porém Persu~de-se ter. dado as explicações que lhe · 
reJ.>ctir o que já disse. · · . · . fonle exigidas. · 

Parece-lhe que é necessario proceder-se a uma . o .Sr~ Fc•·n<tnd~lr -Ohn.vos mostra; ã vista 
reforma · radical. Não ha nE~cessidade do_ que os do inappa, que temos no Rio Graridedo Sul apenas 
conllecimeutus · 111ili_ta.res esltljào reunidos · aos 5,1!)7 hoinenR, força muito insignificante para guar- · 
putamento) mothematloos: biJm cotnfl aCllntece nas necer aquella ,Pr.ovincla, .e conter em respeito os 

· naçõ••s civilir-;adas, deviãu ostar separados, e per~ estad11S que hm1tilo com ella. Em outra oocaslão 
toncer o estudo díiR sclencial> mRtht~rriaticas ao 0 orador jâ fez sentir. à cas~:~ o estado de vlo-
tuiuistcrio UO imperiu, . pllrB que pUt..ICS:iAffi inS· Joncia d·l~.:tiX.O do tpla\ ViVem SOU~ j>atr!cios 0_ 0 

· - · · s e não R•' destinão · 

t I . 

é regular, porque.- ninrla quando o governo man - · !là\) prooi~os ·12,000 oavallLIS para 4,000 homens 
da11se ré tirar um militar qua eslava em proce~so, do cnallaria, que é bl vez o termo médio dil 
o pt•esidente o •Jevia dizer .ao g.ovArnn, que uiio . forçn que devemús ter em tempo do guerra. Ora, 

- - -,-----ftd1lieit-Y-xaria de ordenar que termin&Yse primeiramef R\•albttdll C:JlHl temos aponail chegun\ para 6 
o proctJsso. · remonta dos corpos que lã estào, e em caso de 

A falta de instrucçii1l nas praças da pret pR.reetJ npuro ver·se-ha o. governo sem ·meios para 
ao orador irnnuediavel •. Se a instrucçilo primariu montar a guarda nsclunal que houver de chamar 
estlvesseo tão llerramBdll no Br.tzil como e UI outr.te em dostacamento. Nl\o estamos ni\ Europa, 
naoõeti, escuttallo er11 el!labelecer oscolas de pt•i onda . hnnH•rcadul:! onde i;e pó:Je haver filoihnente 
meh·as letras; uiio aco11Leo~ndo porém nAsitll, os CllVallos .do que ae DAcessitR.: no Rio .Grande 
antes ni'io tendo o ri1cru~a lnstruoQdo nlguma, tmr• só . os .podêmos haver dos estados onde nos póde 
vindo elle jâ por (3 aunos, se pl\rte deste . teiupo vir a guerra, o por C()llsequencla não tendo nós 
fót' gast~ E>rn ndquh;ir n hlstrucoiio primaria, qllfl os~te r•'?Ureo, · vor-no'l : hemos na IIRÇe~sidnde. dQ 
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recorrer aos depositas de. cavallladss. dos parti
eulares : mas o systema de lançar mão de pro
priedade . particular é sempre nocivo, porque é 
acompanhado de vex11mes e fraudes, e alémdisso 
cau~a. fanda atraso ús estancias a falta de 
cava lha a. Nao . eve por an o o governo con at· 
com . · os recurso;; dos particulares , mas com 
aquelles que. subrão a touo o governo que sabe 
prepa,r:_ar• se de . antemão. Não o ha de fnzar 11a . 

A nossa ca val1ada esta invernada no rincão 
do S. · Vicente, e ~e o deposito deve ser augmen
tado, como acaboll !le provar, esse rincão não 
cheg;l. O govArno não podia ter outro recurso 
110 rincão do Roi, mas lioje já elle nlio pertence 
é. nação. Durante as tribulações da guerra in~ 
t6t,tou•se um processo de reivindicação por plirte 
de uma fnmilia, que o póde haver a si, deixando 

·o procutadlJT·Jiscal lr este .rjncão quaiii sen1 de· 
rasa; não alltigaudo ao menos a prescripçào que 
havia a fnvor da nação de_ mais de oltrmtli anllo_s .. 

. 
cnudlçõila Ull pllclllcHIQllo. Não ~óde aOlrmar que 
auh11 arj11, rorqua nilo v.lo as cundlçõe~J, mas 
81'1\.lu quu quando ee tratou do recrutamento, as 
autoriâadea ee 'irt\o em Rtavas embataços; O 
pru!deute recorreu ao govérno gllral, . e este 
<iooldlo contra os nmulsUados net1sa questílo, e 
olltrotauto o prf'sh.lcnte da provlncia niio deu · 
cumprmumto A ordeUJ do governo, o determinou 
que todos os arunistlrtdus ftcassetü isentos, e . que 
aé désee baixa . ao8 que jt\ e~tavão com praça. 
Ora á muito odioso no Rio. Granda do Sul que 
e~telão l11entos du recrutamento os amuisti11dos, e 
que não · tistejão aquelle~ que puj:(nàrt\o pela c11usa 
di\ liberdade. Daqui podetn resul~ar graves des· 
gostos a damnos até ~ordem publica. A provlncla 

· não está ainda em posição tal flUa o governo possa. 
deixar de olhar para ellil com · alguma attonciio, 
principahnente quando Jâ a. a~sembléa provincial, 
etn 1846, fez esta ra~uistção, à qual até agora . se 
nffo deu solução; E esta uma das necest~idades 

• RIS rec Qffill as pe OS pa r 0108 O Ol'll _or_. 
. utra medfda a tomar seria que o Sr. mHil!:itro 

fi~esse dat pontunl · execuçi\o à lei da guarda na· 
c10naL A lei rnaroa o prazo ti e um . anno para · f)S 
do~tucamentos dl~ iuarda nacional, a . no Rio 
Grande do Sul existem guardl'S naolonaes des• 
taoad<>s desde o comeQO da revolução, sendo bem 
felizes 08 que contiio 3 ou .4 annos de setvlço. Jú. 
que o orador não pÓlio oonseguir que a l(narda 
nacional da sua provlnoia seja ison.la do desti\Cl\· 
n.1ento, ao menos quer que o governo cumpra a · 
lal fa:z;endo. distribuir o onus culíl lHllaldi\Jn por 
tollos. · 

Deseja .ouvir a (}plnião do govtlrno sobre a 
indemnisaçiio dos escravus ·que estavüo nas !orças 

·. da i:'epubllca. Já se prncP.(:Ieu á sua avnliaçilo, 
mas não constu que seus donos fossem inderuni· 
sados. Parecn·lhe i~t a · · 
o gl)vorno foi facil em conceder 600 contos de réis 
para pagamento da 'divida du republica. A este 
respeito exporá á casu algumas considerações que 
lhe suggereu1. · . · 

. uao . o se eonc uto .a pacificação, foi llma das 
ideu~ mais . correntFJs que a di vida da republica 
SOria Paga. C,on~orreu para ali!.ilentar esta Opinião . 
o facto de ex1st1r em S. Gàbr1el uma cómmissíio 
craa•la p~ra iiquidut' e~ta diyida, eu cit'ctimst~llc~a 
de se haver marcado um prazo para esta hqUI
d~~Jii?, pi'âso que foi gerallnente ignorado pi:lla 
~rov~ilcia, . s.alumrio dt~lle apenas as t~esson~ que 
tmbao · amtzada .coo1 us membros da commissão, 
ou com os chefas quo tlnbãó pertencido IFJ padido 
de.c:labicto. Apoza1· disto, liquidou-se talvez mil a 
ta11to:i contos de réis, A para pagatuento desta . . ' 

uaditlo e tape em cortas' ~irelilnstanclas. Pa.recfl·lbe 
qull sttria facil ao governu tor UH\IIdado c:OnCEitler 
ll~sas átape~, considerando esle!:i corpos om t~cam
pnmento de instrucçilo, oct como desti1clidos naK 
suas provlnclllS: e quando S. :gx. não quiz~:~s.;e 
dnr uma iutt!llll{em:ia tlasta ordám para melhorar 
a ~Qrtt1 dos uUlci11as, poderh& solicUar do corpo 
legislativo uma medida lenclanle a este fim, medida 
~ue não del:<arla de merecttr o assenao do corpo 
ltogislntlva. · ··· ·.. . 

O SB. MlNtsTno bA GmmnA:- Vem na lei do 
Ot'Qlltriento. · · 

o Stt. FE:aNANoEs OuAvEs entiio uuo insistira 
mais ; m11s pa'rece no orador riluito triste n co11· 
diçi\o de~ses ofticiae~ que, deixando· os seus soldos 
á s suas fa~nilins nas provinciae a que pertencem, es· 
p4!rBnçndos de toram etapa, sé vêm ropenti11an1ente 
privados della. · · · 

Pede ao Sr. ministro ue rocure remover os . . - . 
se segue para pngl\r o n(lsso ex.orcito . 

Não findart\ esta parte .do aeu discurso sFJm 
responder à opini~•l ilo Sr~. ministro da g~Arru, 
sobra a convenieuo1a da ser separaua a autoridade 
civil uâ · militar 110 Rio Granlle do Sul. Admira· 
se pat'tlcularrueute por ser esta opinião émittldii 
pelo Sr. ministro da guerra, e pergunta a S. Ex. 
S~l so deu úlu!to bem com o Sr. Alvat·es Màchado. 
Parellt'· \hu Qlle s. Ex. n1lo aahlo de h\ nt\ melhor 
fnteUlgf•ttola aom esse presltleute, nein mesmo 
esteve net~ta boa iutel\lgenola emttuauto alU se 
conservou, sempre que as duas aut(lrldades .tên1 
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alli Miado separadas, esta d<JsintF!lligenela tem 
appar~cido. Cita para exeUiplo n Sr. Saturnino 
Mm n Sr. conde do Rio Pardo e colll o Sr. Mano&l 
Jor e, e ultimamantl'l o Sr. Galvão com o Sr. 

A razão de iJUe a provincia necessita dl;l melho
ramentos materiae~ .. e que este objecto imvortante 

. devia occupar a attsnçào só dll um ho111ern, que 
DitO ·St} dove d.istrabir chni oo'ectllS militares, 
lbo . p~trer.e pouco a endiVe . r. a vao es ave 
unicamente. encarn•gado d11 presidencia, e entre· 
tarito não c(lnstq que dut·ante torlo o tempo que 
la esteve eUe promovesse melhoramentos tnaLeriaes 
na . provincia. Já He vê pnis que estes.· melho
ramentos não dependem de estarem . as duas 
autorida,les separadas: podem éstar separadas, 

·e taes melhorameuto'l n:'io apparecerem. I~to 
depende das qualidades, de. actividade , da ilitel
.ligoncia do homP.tn qué está. á testa ·da adminis
tração dil. provinda. E,;tafl qualidadeij ninguem 
negará que <::xistem no Sr . Andréa. (Muitos . . . 

• t- ... ~ • 

da guerra, o 8r. Audrea devia e;;hu tlo Rio 
Grande, J?')rque como engenhHiro de profissão, 
ID(\lhor po1\e entender dos me\horamentos mate· 
rine!:, e melhor os pó de fiscalisal". Além disto, 
pergunta ao Sr . . ministro da guerra se tern 
p1üticipnções do Rio Grande, de que o Sr. Andréa 
não tenha cumprido os seus deveres, tanto n'l 
re pnrtiçiio militar oomll. civil. Deseja uma res- · 
po!lta affirmativa ou riegativil, aindn que symbollca. 
E se não tP.lll semHlhante partic1 pacão , . como 
entt~nde poder julgar, à Vi!lta do silencio de S. Ex., 
qual o motivo para desde jé. annunciar é. casa 
gue o Sr. Andréa 11erá removido? . 
. O SR • . MINISTRo DA GuEkR.&. : - Eu não disse 
lal. . · · 

O SG. F.cmuNDli:à CH.A.V.à~ entênde que esta é 
a cnosequeuoia necessaraa da opinião dll S . Ex ~ 

Já adlliitt\Và 110 h ri'dlli:' que se não bolisse com 
o Sr. Andréa I O que nota e que isto seja 
J•romovldo p&to Sl'. miulstro dl\ guerra, que 
cunb,eoe perfeltlimeut~ .ll . capacidade do Sr •. Andréa 
(apllaado.~), a flUa imparcfillldade. (Apo&ados e 
reclamàçl1trJ.) O Sr. Andréa é tamham notavel 
JWr t~tji!o lado; éllc .tlão é só born militar (apoia· 
i:lo.1) • n1\n . sb dou prova•r de alta cApacidade na 
J•rov!ncla, anati chegou i'llaamu ta. conat~guir a fu!iiio 
dns ~nartldos. (Apo&ados e denegaçCSc~s.) Para o 
orador ó lndlfT~rente que 11eja preah.lente o Sr. 
Andréa ou outro qualquer, uma vez que cumprão 
na 118UII deverei, o . q lie entonde quo não fez o 
Sr. Galv.ilo. (Reclàmaçt1es.) Quando se disuutir 

' o ·se 
esta asserção. 

O orador <p~izera faz~r, algumas considerações 
sobro a ~oh,hca do ~mtstetl_? e su~q .relloções 
com a llll\IOrtll , m,ali Jl\ teua . sHlo mt11lo e:d.•nso, 
e po~ con'lequoncaa gttardal·ns· h a. pat·a outra 
occastiio, aflut. da trataa· de um. obj ellto que mais 
o . prooccupa nestt~ momHuto, . e . il nlativo no 
apal'to sobro o qual versou a se11siio ·le 23 do 
?Ut·route, na qual cousidot·a que foi atrozme nte 
Hl-> ulla.do pJr um deputado por . Minaa quo se 
senta 1\ sua frente. (Movimento de curiosicla~e, 

A ctlmara se recordará que estu nobre deputado 
uo correr do seu discurso se comparou à uma 
esteim velb!i.. (Reclamavõ11s.) Ora. seHhoros 

uando um iudividuo concebe a sua di nid1\ll~ 
p~r s~:~ta msne1ra ; quando faz· tlio pouco caso de 
s1 que se compara . a . uma . e~talra velha (nlfo 
apoiados 6 l'eclamaç<'SI~): rapito 1 quando eUe faz 
\ão pouco o~eo de al que ~e compara a lílna 
e11te1ra volha... (Ni!o apoiados i novas recla. 
máçl1~r.9.) Ello oolnparou·ae a uma esteira v olha: 
suad exprt~auões ou· aluda as teuho bo1n tl:r.adas. 
(Rilclrunaç'tJis.) 

UMA Voz: -Deixem-o fallar. .Tildo o mundo 
sab,J qllem é o Sr. Pedro Chaves. 

O Sa. ~U'NES )M:Ac~Ano:. -O~judê.os oha.mát'li:o a 
Jeims Chnsto fe1ttcemL . 

:SR. 
judêo? 

Parece· rne que neste caso eu devêfll. tâmbem 
fazor pouco caso dt~ll~:~, e .u1esmo que o que hilvla 

, . B pur m O · p11 e era Sl:ltar t 
a ~stetra veii.Ja. !Í tona. d'agua até onde o mar a 
quaze~~:~e levar. Mas lembro' me que a calumuia é 
co!no carvão: onde passa, tisua sempre, e como 

. fm calumniado, devo· me deftmJer: é t~sta a obri~ 
guçiio que teuhci ;, é ~e minb:l obrigação para 

· Cvm . os_ meus conctdadalll:> moetrar que a minha· 
reputaçao está . illesa, e que niio ltie 'póde cáber 
a maucha que lha qtiiz lançar uma boca impura 
Reclamaçõ11s,) · · · • 

_o ~a.PRESioF .. 'f'!E advert.e ao orador qi1e o termo 
na o e parlatnonto.r. ·· . 

O Sa. FI!:RN.\.~llEs CHAVES: -Pois hem, escreva·sa 
pura em letràs gdpha.s. 
. A camara ha de ••ecordar·se de que esse Sr 
dEputado disse que ern. christào, e fez t\ declarQ: 
ca!l ~e . qutl regulava os silus ~:~entimeutos pelos 
Pfl,Dclptos da caridadt~ chdstà. Elle aem duvida 
q u1z dar ut~la PNva desta. o.urldâ•le occupaudo· se 
ti uranto 8 dH\s en1 estudar ltlJUrias faroztJs, mesmo 
al!lquolllsas, pura ter o ~trazer . ~e as . vir aqui · 

b
la.nyar·me etn ros_!.o. ~essa océasaào eu. me lem

rel do quo Catao dt.ziu ã taspt~ito cle Leutulo, 
sendo por elle acclisado. -Ha homens quu tê1n 

· boca. para tudo. -Mas não sal se o que deva tnais 
aduurar ~ o sangue frio com que foi recitatlo · 
aquellu dt~curso, ou aquélld cotn que lia o que 
trazla e~urapto, porque a camara so ha de lembrar 

. . u rocl u o s suu iO o (\• 
e só na part~ em que mn diz rtispêlto nilo se 
·d~spegou do SU!ls- notas, nilO deiX•Hi dê lor COUiJãs 
que. a memoria não queria eu carregar-se da toillar 
aqu1l~o q~e r·~pugnava ll cousuiencia. Parece que ~ 
eo1,1scteucaa perturbada p•llo t;n~l que. ia fáz,u não 
deauva !'t mumor1a •J uso d.ev1do de sU11á fünegões, 
S6a ainda. aos tn~us . ouvtdos. essa vol'. lugtibre, 
tnonotontl. e pausada C•)úl que tllle se ttigotijava 
d~ ferlr·,me, com que lia os convicios, a atrronta 
q':e tr,1z1a c•>ntrà mim escrlpt'l. Tanto aaogUê frio 
tUN pó·le !ler comparado s•lniio a essas ulnHe 
calejat.las dns dous acelerados du revolUI}ào frun· 
ceu Oolot ~.rHel'bOis, e Carrier... ('VitJ(JI recla · 
m11çi1es.) 

. Eu não· comparo ; r~cordem-sa, bem que eu 

. ·comparado ao sangue frao dos. dou" 
scelora,dos da revolução francúzn, Colot d'Herbols 
e C:\rru~.r. (Novas t-eélamaç?1as. ) . . 

Eu nao comparo o Sr. deoutado como acelerado 
.~omparo·t~ unic_Rtntlnte élll uma qualidade, a é ~ 
~angue frao • Nao pó•le haver um malvf\dO e outro 
bo!n, qut~ ten~iio qll.lllidalles em que haja. oontaoto f 
Nuo plldla pOIS _o satl~Ue rl'io do St·. deputadn ser . 
comp~!ado seoao ao sangue friu desses bomenH 
q~~ nao chamarei s,celerados, vis.to que a n1Rioria 
ll llú quer que o seJfio .. .. (Reclamaç?Ses.) · 

O Sa. FsatUNDES OuAVBs: - ••• mns .deaaes dou& 
bou~ene, os quses a hlatol'ia nos refere que rnan
davRo centenarll!l de vlctirnas a1l cadaf2lso no mei,o 

' completa I 
Aluda notarei uma oircumstancla, sé que o Sr. 

deputadt) a qut~m rt'Sponllo, dlsss daqueUe lndo 
quo o meu llparto o n1\o otl'·mdia. Pois ao o nito 
otl'ondla, ootno Ule veto. IHJUl olfender ? Pareoe 
que houve Uin proposlto flrmo e aaloulBdll de vir 
aqui ataoar·tne, liasult~r-me. Ilottve promedltaoito, 
o QUú totna aeu. proo1•dhnento tanto null& lmper· 
doavel. Mas daria o meu aparte. rnotivo para 
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t>san enjouda dlsci~ssão, de ~~e teve n~ · honrB!I .o 
Sr. deputado no dta.23 ~ ereto que nan. EltRffil· 
nem-se os factos, e VflJ•' ·s~ de que hl'lo está a 
·razão. 

F 11Uava DA. occasmo o r. 11pu a. o pe o 11ar 
elle trat.:1va de estygm·tti"~ar ll mP.u partidll, at.tri· 
huindo·lhe attenta,dos !lontra a <?rd~m pubh.~:a. 
Emvorio"' apartAs .tgu,,l,netlte nttr1but ao pnrt1do 

0 no re ep . , ' o con rn a or 1' 

p•tblica commflttidos por· poRsoas pertencP.nt~:~>~ ao 
s~u htdo. Todos os mRlls apa\'tlls fori'i.Q dirigilios 
nes~e sAntido, e um delles (oi: -Ser!\ a Ol'dem da 
sociedarle h ai tia na. -Eu qu.iz ilizer com i11to que 

· eu e men lado ni\o pdinm (16 Sflr · accuilados de . 
perturbadot·a·s da ordtlm do_ pu~li(}~, quundo l~S 
qu4 nos ~azilill e1-1sits accusaço,:,s tmbu.n em seu BIJlO 

umà soctedade. • • • · 
O SR. T, O·rTntü: -Tinlt:1t> em seu seio I l I •.. 
o sn. F~taNA.Nn&s Cut.:vE.s: - .••• cujos fiM erào 
. · ' I '' . . , • \ • 

. cujos fine~ . l!l'l~ perigosos-á ordem publica. (Nova11 
rec~amaç7íes • , . 

O Sa. T. 0TTONI: - Qu~1n tinha em seu seio 
ums sociedade perigosa á ordem publlr.a ? Bom é 
explicar. · 

O Sa. FERNANDI.:S Cu.lv.Es:- J.<,allo. em hypo~ 
tbeaas. 
osn. NUNES MAdHADo:-I:Iypotheses destas para 

·a malorl.a é um insulto. 
o Sn. FERNANDEs 0IU'VE!:1: ~Não fallei em 

maioria ou tninoria. Eu disse que os que nos 
acóusnvão tinbão do Reu lado n Bt>cledude •••• 
(GontintUZu as reclama~~es.) Poi~ o ~r. dOIJUtndo 
Meirt~lles jl\ .não pt~rlence ~ mahm!;l ? . • • • Que 

perigollos t1 ordem publica. (.RtJclamaç~es .) 
-o sa~ M~rRBLLEs :-.PiàiJa a palavra ·para res• 

poodsr. · · 
. o Sn. FsRNAI'mEs OJIA.VES : -Eu tllese · qus 
pelos St!UB fins era pt!l'lgosa. a ordum publioll ; uilo 
faltei nas pessoas de qu11 se oumpunh••; mlo dittse 
qut1 ot·a peri:.cosa 1ta qut~lhJR.Je dl\s possuas. 
\Notuu , • .,clamu.çtJas. DdiXdllt•ml\ fall"r: a ditiOUtl• 
111\o Jt!ve ser livre. anJan:tlu OClnstant diz quu 
UUIICà doV& .·1101' póriitllli~a Ullill aoóUSRIJitU BOUl 
qu•l IIJUaltitenln rtilu ll&ja perntltude. unu& deft~aa. 

Da11ild quo fallo um MOilhlch\ttJ niio dasiltHtheci•la, 
duvu fllllar com t•i!\a a tumquuza. (OUVIJ·$11 um 
apa;ote.) Oouw · ntlu o posao fazer, !lfl ost.lu Axpll· 
cando o meu arhiiUna•,to, 110 ui o lltt mo retlro a 
uma 1100 tl a ti, 110 r11 ou a ex 11 ano 1' a ex .. nm 
documentos '1 (OUVII $0 outr-o av·~f'ttl.) Nilo fallel 
na oasa : os Sr<l. que esLdo aqul ni\o constituem 
por sl só ease partido. . · 

Üll! Sn. DEl'UT!Do:-Estê recuando. 
O Sa. FERNANDES OuAvns:-Nno J'ect\o. l \ 1roo 

a rapolir O meU pansament<J, . t]lHl nao DOS podiiio · 
nccusar de tlosurdelros os que tlnbi\o etn seu 
selo uma sooiedade, cujos flns . erl'ío perlgosól:l !\. 
ordtHn publica: dêra · lhe a il'ttelligencia qna qul· 
ZHOm. . 

.Ma'l alildn . quando, senhores, .no meu aparte 
. h ouves~o alguma offt-.nsa · ao Sr. deputado por 
M i 11 as, ttll voz porqUe . esto apartá indicasse p~r· 
tonct'r elle e t ao · · 
uohr~:J deputado m•JStrar que éRsa sociedade não 
tinha existido, OU que, S~ ella ex;i>:~tia, nao tinha 
os fins pMigosos que !:!é lht~ suppunhão. Era o ludo 
por ondA fitlvia ser encarada a uest.i · . 
. r· epu a o nao o 91., e com razão, porque 
(llnda se recorda do folheto do Sr. Silva, do qu.al 
elltl fnge comtl dH . um esptlctro ; recorda-se ainda 
do sustf) que causou ã população do Rio de Janeiro, 
íJUe lhA dtJu signal evidente c.le reprovação. pri
vandiH) de sua clit!ica, e reco•·da-se ainda que 
r:or e!;Le. Mgocio exist•l loucn um collegà seu, . o 
Sr . Mtntanno. (Reclamações.) · . 

Ml\s corlher.encio que n!io tinha vanta~em por 
eijte b.du, o .Sr. deputado passou a questM para 
o fJUe tinha lle mais odioso, o suppôz que eu tiuha . 
r'IT••ndlilo a uma cll\s~r>, ljUfl eu a tinh>l atacado . . . •' ... 

I .'• . - , , , , • , , , •· • • · • · . ~- "• ""' • ' , .,. ' , ,, ,., . ' ' ··~· ' .. ttrando dal}ul thema para msultár-me. Ain la que 
o m•~u aparte tivesse um vislumbre de off·Hi'ia ao 
melindre dessa . classe, u . que t1tlgo. desde .que 
prot~stei c•)ntra . o SfHttido que o Sr. deputado 
•JUeria dar ao meu. aparte, não tinha elle direito 
tia inverter at~ minhas palavras; . ao menos a leal· 
dada exigia i.sto. Mas, apezar de tod•ts estas 
considerações, o Sr. deputado foi para diante, 
explicãndo o meu aparta de modo a tol'nar-me 
odi(lso a umR classH. Ma'l eilsa clus~Je é illustrada, 
nii11 é céga, como o Sr. deputado tRivez R st:tppõe, 
niio se deLtarl\ arrastnr (apoiados) por aquillo que 
el\tl diz comu auto1•ida.Je. Eu estou certo que .ésta 

, cla.~s''• na qual tdnho nmlgos, e na . qual o meu 
pRrli•io tem o a1-1oio de altas oapaohlades, depois 
que ler esta discussiiu. me ha de sabor fazer 
JU'tl •oa, o que o r. epu " o não hl\ da conseguir 
o fim gue teve en1 vt~ta, toi'nan•io-maodioso para 
eom iltla; ·· . - . · 

Mas o Sr. dAputa.do nii•l contente de In vertttr 
l) mou ' ponsnmeíltll, rol mais longs, e lovou 1\ sua 
caridade ohrlstil ao ponto de quertlr lanollr um a 
lnsinllayão oontra a uththl\ prõblolade! fll{~rou 
ter um dooutnent•) q1io podil\ ser prejud1Uial 
·1\ minha holtra; u. apezar · do eu tttn~o in~tar 
p11ra . Q\lo o tes~A, nilu . o qulz ftlZer I. O sr. depu· 
tu•ica qulz oin·la ul·HIO mostrar a bonu~de do seu 
uoraciio, Ot>n&•H'Vutlllo pur alguns tUas susp~nsa 
ti · uplniilo publlotJ sobre n ntlnha probidade, 
Otll«JllllllLCi AU não ththa ilOOIISblo do rallar. Mal! 
t~U lc~rel u douumauloi o ,j exp\ioart~l. E' om 
offillio tlo Inlnhltl'o UI\ guerra, tio mlnl&tt!rlo till 

, . 

de IIA~oclo~ dll M:ontovhléo. 
" Nüú se t~ndo tlesvanec\tlo o race1o quo com 

razão 1; g•l~erno imperial tem âoerca djj pouco 
s~gura a tortuosa poliliua do aotual obllfe do 
~-enveruo, perante o 11ual Vm. se acha acreditado, 
H&gulldo os factos e informações por Vm. refll·. 
ridos, e atê pelqs seus . ultimo~. de>iplloho~ A 
r epartição llu~ negocio~ estrangetros • e tanto 
llSslm l(Ut! no meu otlicio dt! 12 . da D.ezembro 
findo 1nui ttxpr·es::~à e. forntlilnumto ortiopet a Vm. 
dl\ parte do r egtmte, em nnme do )mperador, 

ue Hem· nova ordetn não dls · uzesse de somma 

so preza quo rece o o seU o 01 . _ 
pt·oldmo passndo; onde; etn oontravenl)flO daquelh~ 
positiva ordt~m, ertoontro o dispt!ndio por Vm • 
fallo dattuelles dil\b.ell'\ls naniona.e~, l'e~onheoendó~ 
se pel11S suus partloipaçõlla ao mlruoter10, e mesmo 
pell\ carta qne envlou por cõpla, a .P.ouoa oon· 
nanç1.1. que Vm. tuasmo tem no fim para que os 
llP!-lllllàt•a e porque sem 1-1r~via au.torlsa9i\o do 
lfOVarno Vrn. ex:oodê~a. t\a ordons oommunl~aJas, 
tanlw da daoltuàr ü Vm. da parte do aeaBnttJ 
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que fica Vm. responsavel pda má gestão deste 
nego_cio. Deos guarde a Vm, Palacio do Rio 
de Janeiro, 16 de Fevereiro de 183\J.-Sebastiãa 
do Rego Ramos.- Sr . Pedro Rodrigues F€.rnandes 
Obaves.l> 

Vê-se que se trata oeste oílicio de uma despeza 
que fiz, não estando autorisado para isto, e que 
o ministro chamá sobre mim a responsabilidade 
pnr causa desta despeza. . 

Este facto não ê nnvo; já foi trazido à casa 
em 13!3. Eu então 1 espondi, e agora o tornarei 
a fazer, dando alguma:; explic;lções mais àeta
lhRdas, 

ELl tinha, Sr. pre~idente , conseguido de D. Fructo 
autorisação para fazer no estado Oriental reuniões 
de brazileiros e orientaes que fossem em auxilio 
ela legalidade no Rio Grande do Sul. D. Fructo 
demorou·se em dar cumprimento a essa promessa, 
a qual é preciso que a camara note que existe 
cOnsignad~ por escrlpto e firmada com a assig
natura do mesmo D. Fructo. Mas, co,no eu 
dizia, demorando-se elle em dar cumprimento a 
essa promessa, como que. concebi algunll:t Stlspeita 
a respeito da sua lealdaJe, e participei ao governo 
a verdade •lo que se passava. O governo officiou
me p0r intermf<dio do minislro da guerra, em 
Dezembro de 1838, ordenando que não dispuzesse 
mais dos fundos para esdas reuniões, visto a 
impússibilidade que en dizia haver de se veri
ficarem. 

Aconteceu depois que D. Fructo se vidse em 
apuros e recorresse a mim pam haver dinheiro. 
Eu recusei, e então pelo intermedio do briga· 
deiro Calderon, que se acuava uo estado Oriental 
afim de dirigir essas reuniões, depoiH de muitas 
consid.erações, não duvidei annuir ao pedilo de 
D. Fructo. Consenti pois em lhe diir l1,COO 
per~os, obrigando-se elle a embolsar esta quantia 
ao governo com cavalhada e armamento. Dessa 
qu111itia passou D. Fructo recíb·o, o qual eu 
enviei ao governo com meu officio reservado de 
!39 de Jáneiro de 1839. Procure-se na secretaria, 
que Já se ha de achar. Dei parte no governo, 
que não approvou esta despeza, e me dlrigio o 
offieio que acabei de ler. Eu não deixei de 
sentir as suas expressõe,, mas esperava justi
ficar-me com o bom resultado da empreza para 
que tinha. applicado es>es fundos. 

A razão por qne daí e~se dinheiro foi porqu~ 
D. Fructo não queria dar licençR para as r euniões 
sem. essa condição; em segundo lugar, porq!le 
rece1ava que, não dando eu esse dinheiro, lhe 
désse pretexto a resentiment? de sua parte que 
o fizesse dispersar os legalistas que estavi'io no 
estado Ori•wtal; e em terceiro lugar , porque 
receiava inutilisar a minha mlssiio, inbibindo·me 
de fazer as rrluniões, que erâo um dos fins que 
? governo me havia recommen,lndo, e pelos quaes 
mstava o presid e,nte do Rio Grande, que ~ntão 
se achava em grandes apuros, porque poucos 
mezes anto·s se tinha perdido a batalha do Rio 
Pardo. 

Por outro lado, eu entendia que o officio do 
governo era condicional, porque dizia elle: (<Visto 
a impossibilidadtl que vossa mercê diz haver de 
se poderem verificar as reuniões ... " Ora, eu 
calculei que, logo que existisse essa possibilidade, 
me salvava de alguma sorte para com o governo, 
ap.~phcando esses fundos para aqLlellas reuniões. 

O orador passa a demonstrar que essa impos
sibilidade desRp · areceu, tanto que Calderon segLllo 
para o Rio Grande com uma porção de cavallos, 
e 400 e tantos homens, e não fez mais serviços 
ne~sa occasião porque se vio aa necessid:ode de 
retlr~r·se precipitadamente com a gente que tinha 
reumdo, em consequencia dos disturbios que 
occorrêrão em Corrientes pela perda da batalha 
de Pago Largo. Ha maio! uma circumstancia, 
e é que D: Fructo detl n Calder0n, por conta 
dos onze m1l pesos, 600 cavailos, 100 clavin!\S1 

100 pistolas e 100 espadas, do que existem os 
documentos na secretaria. 

Ora, senhot·es, continúa o orador, querem saber 
qual fo1 o resultado dessa reunião e o serviço 
que prestou ao imperio? Foi o seguinte: Oocu 
esses. 400 hou:eus, e com mais 200 que eu mandára 
por wtermed10 do coronel Medeiros, a nossa 
furça de cavallaria · que se achava nos Canudos 
se reforçou, a pôde atravessar a c~mpanha, des
mantelar o governo npublicano em Caçapava , 
e reumr-se com Manoel Jorge, em consequencia 
dv quo pôde ·se abrir a campanha, e resultou o 
levantamento do sitio de Porto Alegre, a batalha 
de Ta l~ary_. etc_. Já se vê pois que do em11rego 
deste dmhe1ro tinha vwdo uma utilidade imme
diata e evidente, e por conN<J(IUencia me parece 
qu" eu estava como que justificado ... 

O :3a. FoRRAZ : - Nii•J ha nada contra sua 
honra. · 

O Sa. FERNANDEs CnAvEs : - Portanto não sei 
quo h.•ja em todo aste procedimento naJa que 
possa offender o meu credito. Fiz uma despeza 
para a qunl não estava autorisado; mas note·Bil · 

'que continuei a gastar desse credito para sus
tentar a~ forçaa de Calderon, participei-o ao 
governo, e o gover no não me fez mais reflexões; 
logo havia como que approvado ·o meu procedi· 
menta. Dsmais, não me mandou responsabillsar, 
nem me demittío. Eu flti removido no ministerio 
subsequente, por entender que eu não seria 
adaptado· para desenvolver uma nova política 
no Rio da Prata, mas fui nomeado para uma 
Jegaç!io de maior importancia, qual a dos Estados
Unidos. 

Mas, se.1hores, eu já declarei em outra occasião, 
e torno a declarar, que não repillo a respon 
sabi\ída,le desta despeza. Ainda <.ligo que se o 
governo entender que sou obrigado a indemnisar os 
cofres publicas por causa desta despeza, não 
dQvidarei fazêl-o. 

Talvez eu não tenha dudo as explicações ne• 
cessarias . para s!Hísfazer as consciencias dus Srs. 
deputados que são muito difficeis de contentar 
em certas occasiões, mas eu estou prompto a 
·dál-as sempre que se queira. Desafio ao Sr. 
deputado que prove a sua insinuação ; chame 
mesmo em seu auxílio os meus inimigos, e 
mostrem utn só acto da minha vida em que eu 
me d<•slisasso um momen to dos !.levares da haura, 
e Ja probidade. Todos os que conhecem a minha 
fcunilia sabem que eu não nasci na miseria, 

·mercê de Deus. Meu pai me encaminhou na 
vereda da virtude, onsinaudo·me a probtd!lde com 
o seu exemplü, e póz-me a coberto de todas as 
necessidades e tentações, fornecendo-me em todas 
as situações cs meios necessarios pa ra passal' 
urna existencia se não brilhante, ao menos com
moda. Diga-se de mim o que se quizer, diga-se 
que tenho máo genio (risadas ), mas a respeito da 
minha honra, da minha probidade, não duvido 
sujeitar neste ponto a minha vida lk analyse dos 
meus mai(l crueis inlmiflOB. (Apoiados. ) 

Mas, senhores, quem e esse homem que hnto me 
Insultou, e que veio aqui lançar insinuações contra 
a minha honra ?, ..• 

ALGUNS SENHOREs: - Basta; basta, 
0 SR, FERNANDES ÜHAVES:-Sr. presidente, páro 

aqui. (Apoiad(]s.) 

ALGUNS SENiiORES:.-Muito bem I 

O Sa. PRESIDENTE:- Está a discussão adiada 
pela horR . A ordem do dia é 11 mesma, menos as 
i nterpallações. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde . 
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se11slo em: ~'W de .Junho 

PRESIDENCtA DO SR. Jd:UNIZ :BÁRIUl:To), :VIOE·PBESIDENTE 

SuMMlRiõ~- ·E..xpedienta:""""Pareceres de c_ommis;. 

Fia;~çllo . das (orças . de ter,·a. Discurso · do 
sr. · M eirelles. Proposta para sessllo sec,·e.ta. 
Discurso do .sr. Fernandes .Chaves. Encerra-

A's 10 horllB e tres quartos da. m_anbã abre se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da antece·. 
dente. 

li:.tPEDlENTE 

E' recebida com especial agrado urna felicitação 
da camara municipal da viUa Nova do Oabo 
Verde, comarca de Sapucahy, provi nela de Minas· 
Geraes. · · . · 

JulJ;(ão•se objecto de deliberação e vi\o a. itn• 
rirnir dous rojectos de resoluçtio da commissào 
e (úzeti' a:·· -• ·"-.... --- ·----· ---- -· ·-·- "'"' 
1. o Resolvendo que a irmandade do Salltissimo 

Sacran\ento da frt'lguezia de Mat.Ms_, do ter~o dti' · 
s. João do Príncipe, · na provn1c1a do Rto do 

anetro, . po .. 1 . . _ • • . 
catacumbas que prilcisar para aetos .reltgtOsos, no 
valor de 2:0008000, · . · 

2.o Dllliberaildo.) ~Ub os ~nteressados nos bens 

tOm direito a ·haverem pelos fúndos da liquidação 
do ex~incto banco do · :Brilzil a ímporlariciR da 
tM94$ em bHhetes do mesmo banco que dt~vem ser 
pague aos portadores. 

Entra em discussão o parerer da commlssão do 
constiLuiçAo sobre o requeri~eno de _ João Nep_?, 
mullel\o de Souz!A Machado pedmdo uma declaraçao 
legislativa do que o suppUca~te se .acha no. go~o 
dot~ dlrt~itos de cidadão bri'Zileiro. A commissuo 
examinando ·· Rttentamenta oa docuntentos~· julga 
provado o ue se acha exposto, e ue o plltiolonarlo 

o\ve a como pt~Uticos, volando e sendo .volad.-i sem 
cuutestaoAo, em diver"Ps eleições populares, c 
sorvlndo diversos em •regos de nomeação de ca· 

. I 

em vista du que 'a com missão ente r\ de que nenhuma 
duvida assiste Acerca do petlclouat'lo continuar 
no pacifico exerolcl•) do seus di _rt~itos du cidadão . 
brazileiro, e que não é preciso medida legislativa · 
quo ~omo tal o declare •. 

Depois de um pequeno debate que se suscita 
sobre o enctJrrnmonto da disunssAo do pnrecar, é o 
mesnio .approvado por 44 votos contra 12. 

Fica lH.lindo por 60 pedir a ra\avra o parecer da . 
cómmlssno do pensoes e ordanadtJs, que ni\11 
Rllprovn a aposont.adoria concedida por decreto de 
12 dt1 Abril do corrente unrto, ao co11ego Agostinho 
Marques do G>uvêa, professor · de gtammatica 
latina nesta côrle. 

Vul a imprimir com urgencia o jHuect~r da pri
meira commissão no orQamentó sobre a fixação di\ 
receita o despezn do imperlo. . . . 

O Sa. FrmttEIRA PENNA pede urgencia para 
lêr um .requerimento. · . 

A UI' encia é a oiada e a rovadR sem debato. 
o Sr. Ferreira Pe:nna fundamenta o se• 

guinte reqtterimenti:J, que é lido . e . approv1tdo, 
depois de ftllliirAm sobre elle o Sr. Ooelho Bastos, 
e o mesmo Sr. l'enna : · 

u Requeiro a 11omeaoão de uma commisflão a~
pecial de tree membros, que Ol11lftlrenolando. com 
o Sr. ministro da justloa reveja o projetJto n . . 92 
de 1847 que roforhta a lei da MUnrth 11aolonal, e 
ptopOilbtl us fltnalhias que julgar oonvt.nlento pau·a 
a tetoolra dlacuutlo. · · . 

cc PAoo dQ camon doa daput~doe, 2'1 de Junho 
de 1~'3,-Ffrrf,ra Pfnna,ll 

ORDEM DO DIA 

O.mtir1úa a discus!Úio da proposta dó governo 
u:>m a emendâ. · 

o Sr. 1\lo_~~a. 1\~agal,h~os (pela ordem) 
lS 

JillllBI,i!iO Sobre 8 intelligencia do Utt. 15 d..> acto. 
arlü i cioual. · · . · 

O Sa. PassiDENTE diz ue a ordem do dia 
annuu c a a 1011 em sa ts 11z ao no r e opu a. o. 

. o Sa. MoURA MAGALHÃES neste . caso pede a 
pala-vra sobre tdi.xação das forças de terra . 

O Sl'. Vasconoell.os (péla ordem) dese
jando. discutir .a questiio da lnterpelhtçiio sobte a 
intelligencia do art. 15 do acto addicional, pede ao 
Sr. presl.donta . qufl lhe il'lCorme·se se póie inter· 
romper a discussão aue hontero se principiou a 
travar à réspeito do mesmo projecto. 

O Sa. Pa&siDENTE:-Eu satisfllço â pergunta do 
nohrfl. deputado . (L~ ~ artigo do t-egimo.nto que 

ordem dos t;·al)t~lh()s.) D 1tei para ordem d1l · dia a 
int.erpl'lllaçào · feit·• quand•> o julgar conveniente 
r.-zer. 

0 SR. ASOONOELLOS :- O 8 em : OU peço a 
palavra na discussão das forças de terrtl. 

O Sa. R •)DRliltJEs bJs SANTOS à vista de alguns . 
· · t tu oceorrld•J nas sessões ante• 

i'loreli, e nil octasiiio de renovar se o debate em · 
q ué ellas. tive tão lugar, pede ao Sr. ·presidente 
que íiitérponha c.o~o a sua autorids~e. que use 
com toda a 8tlV8l'iaade dao altribuiçoeS que lhe 
dá o r('glmEinto para conter os ~radores na li!'lta 
de suas devérE'S • para os . obr1gar a respottar 
a· dignidade da casa e a sua proprla ~ (Apoía · 
:los;) · . . . 

O ~a. MouRA MA.a.uuia:s declara que quando 
. pergunloU se niio et\lrava. em dlsc. nsdo a ln· . 

torpellaollo, nem fie leve qu\z ceneurat a a Sr. 
r~sidenta. . . . -. · 
O Sn . . Pa&BltlKN'ru:: .-.. E•t~ E'm dh'ccuuilo a ma· 

te•·l.a t~ue annunclel. Val·ae proceder à leitura de 
uma l:'menda. ·· . · 

qu~ é apoiada a cn\ra em dlscuulil) : 
. « Artigo a•ldllivu. O recrutam~Jnto preciso pará 

prtJenchar as . furça!l de terra em clrcu.mstauclaa 
or~!iuarias e~r& dl~trlbuldo pelas pri>vmclas sa· 
guudo a pllpnlação . livre de catla uma : em 
ch·cumstllncias oxtraor.dinnrlal! se fam\ lndistln · 
clamontlf: e onliJUiutdo o governo não oblivar o 
CAnso da popUIIlÇãll , tomar!\ . por . bR!Ie pata a 
dlt;trlbuloão dtttorm.lnada o numero de deputados 
yne década flrovlnuia • ..-Pcia,,to de Drllo:-Ntmss 
Mach•cdo. - Vilt~lla TQvares.- Farta . - o. 
Dastos.~ LOJICS Netto .~ Av1·es do Nascimento.-
.Affonso Ferr•eil·a .~Domingos .Carlos de Saboi.a.
Gomes Ribei,.o.- Mmde.t da Cimha.-Dr.11'rança 
Leite.- Silva Acattaa.- Toscano de Bdto.- Dr. 
M. Sarmento. - A; B. L. Oastcllu Bram·o .-· 
Pamplona.- Peix oto de Alettcm· .- A r ruda da 
Camara; 

O Sa. PaEsHiENTE: - 'l'em a palavra o Sr. 

o sr•. l\letr.ollo• desejavil antes de éntrat 
na discus~ãoi que o Sr. Pedro Obaves, oll algum 
amigo seu; pas~asse os olhos. sobre uns. aponla
mel\tos que o orador tem, porque tendo n eces- . 
sldade de recorrer aos seus oculos para ler, 

·não quer que se diga que te~ o seu dtsourso 
escrlpto como . bonte:n dis~e o Sr. Ptldro Ohaves. 

o Sn. FERNANDlllR 0UAVIll9 :-- S•Jrla melhor que 
siJ uonuiaase uana commissão pntl este 811\. 

O Bn. M 1nnKt.liE8 nota que nilo foi eUe .quo 
· chamou 1 dleoua1Ao para o terreno em que se a9ha. 
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280 St:~SÃO EM 27 DE JUNHO DE . 1848 

Repete o qu.e . já diil1111 em outra siHÍSã()~ p~rque 
nisto insistio o Sr . . Pedro Chaves, que nao se 
recorda que tiv1•sso entrado 1u1 camara uma sõ v~z 
coni o animo de offender 8 quam quer que fosse, 

. e rof~rlndo \\ •)ccasião. em qul'l deu? seu aparte:-:
. e tem o estava eu beru tran u•llo em Pariz-

pergunta ~ús h<~tntlllH mlus 1tri aveia, aos homens 
n•ais susceptivus1 en\ que podia esta parte offen· 
dor o. queua qul'r QUH fosse, u menos. a um partido 

· todo inteiro? Observn . que no lJartado uo lhe é 
a verso,· em .an1 gos mu . o w •moi!, Amigos que 

. . . 

espP-cie de .cidadães notes dl\ sua indev.endencia, e 
multo menos depois della ; · n uilicii. d•tiei:ença era · 
l:ntrtJ quem era nt>bre ou plebêo; ha'Viu nobres de · 
todas as. côrfls, havia nobres pretoll, · hómen!J de 
cOr e lloo1ens brailco!-1. Não teuho .. fdéa de ue-
nl!uw le' . . . -
lei da pragmatica do reinado de D. Juiio V, que es
tabelecia differenca no vestuario para os homeus de 
cOr a os pre~vs. Mas quatro mezes de ois de pro
mui ada esta lei na metro olo f e · ·· · 

· elle aprecia e que o apreciã~, e por isto não podia 
. dlrJgir um aparto com o a111mo da offender a todo 
um . partido' quando nelle ba indi-qiduos que sã() 
sou~ amigos. Mas quando Oli:!!:OlO tivesse o animo 
deliberado de O.trender ao partido adversD, Mm 
por isto se entenderia que se dirigia a uma pessoa . 
particularmente, e menos ainda qu.e essa pessoa 
fosse o Sr. Pedro Chaves. A que proposito, pois, 
inimediatamP-nte que o · orador deu este aparte, 
diria r) Sr. Pedro Chaves-Era a ordem que roinavn 

por um alvará, porqutf se reconheceu IÍ. h'ljustlça.. e 
a impolitica dé tal hgislação, que não chegou a 

. ter execução nr> paiz. · . . . 
O orndor peRsa a narrar algumas · dlspll!!ições do . 

regulamento oxcPpcional por que erão regidas as 
colonlas írnnc.,zas das Antilhas, e cita o motivo 
qUê deu lugar ús desgraças que úccorrêrão na 
Ilha de S. Do~ingos, e pergunta que . relaçfio t.em . 
aqulllo que alhse pàssou com o que tem pa11sado 
no Brazil, onde nuncll houve lei dA excAl)cãu no 

na sóciedt\d~ ha~til_lna? · · 
. ternflcl mel!mo do absolutismo, e Ollde existe uma 

constituição em quo niio se diz uma só pala-vra a . 
· - . a . . . t · a .c r, .. . .. 

-·~·-,Aocusadt} -e .cBh•niniadodtúlúui·tJira a muis atroz, 
soffreu tQoto quanto sn pOde soffrer; recorreu aos 
tribunaea do pai~, e ahi .Provou q~a. havia sido 

. . 
acliainos de . 1831 pnra cú, quando se falia em 
baitialllsnw,. em sociedtuie haitiana, se não refira 
tudo tl'U> a Meirel\es: Se pois eu acredito ·que . ... . ,. .. ' . . 
deputado, nem a individuo algum db qull elle se 
compõe, e rn~mos ainda ao nobre deputado, como 

· di~so ello que deSforoando,me eu de semelhante 
injuria, vini para êãta cása com o animo deliberado 
de o atacar .e cshimniar ? . ~ 

Até a prudencla ·do orador, ou tJara me Ih~,~ r 
dizer, . a sua pacfencia foi olh!lda como umB ·má · 
qualidade do. coraçiio. Não quer ju~titlcar-se de 
tlll qualificaçiio, porque niio l'omus. aquillo que os 
oalros julgiio de. nós: somos o ~ue somos; Todcs . 
do..! vem Her conhecidos palas auBR o~ras ; OIJ factos 

· de sua· vida f;lllt!m ·. or 1'1111. · . · · · . . · 
. en 1orc:s. 1z o ora ot. ~>U en en o que preciso 
de -uma vez acllbar-se com este c.lJarlaLauismo quo 
tflin assustado a socia<ladtJ e dhidido os éldadilos, 
trnzendo suspeitas liéll'rorosàs. &' um <verdftdelro 
c r n' mo 1 pn a v a mag1ca e qu~ a 
Intriga se serve pnra trazer os espíritos pertur
bados, o de qUI\ eu. constant\1Ulf.'nte tenbo sido vlc
tinu\. Os chRrlatàea quo íiivfnlt\rilo ~~~:~sa p·ntavra, 
tlzariio Rortlditar no paiz que .existia unia Sóuiedadl3 
de ne!tro~ de qu n PU ora chP.fe, qtlll tinha p ·.1r fim 
cfolstruir· tt,dll uti'lR rllÇR · ptü•R substituil · i~ por 
Clntra.E~~e cb·JtlaLanisuw tilill ll'llzftlo B por~ersl· · 
dudo , ttllll coustituidu boruAnH · bous em íórn~~ 
tem feito ON n1alorta mul~ll p·•sslveht: unttottltito 
convem explit~&r I fSQ pala\'rR. CttnVÓOI ltue il 
piliz 4ue l~!l.o é t.lht Hlust11\du; C•tnh•tc;n ô tJUIJ ltlla 
vale, l' . que f•lla ntlo póde tor 11 signiflcac;àcl que n 
IHJrv~rsidade te m dado. . · . ·. . . . 

A vulllvrs-. h Ai tiauo ou haitiauistJIO- si:.tmücn · 
uma urdem que t xis te, <lU quti ex i !!till e tu uw paiz 

· que nur1ca teve uem tem rel~t;ciio com." :1ue se 
passou ou 116 possa no 11 osso putz. (Apo•Qdos.) 

As colonias portugtHlzus e as colonias lH•s· 
· ptmlwlas, . principulwouttl us pi"Ín1elras, fl1rào 

' i ' 

portugu~,zes eriit~ governados. Ests nuçiio foi . a 
111ais burnan!l, f.,l aquella que govt!rnou com ma,s 
doçurH suas colouias. As outrus naçõtül f\Ue têm 
calunias na AUlel·ica os govewáriio, ou amda as 
gove1 não cow regulamentos colt'oniat !'1 · com lais 
bnrbaras o do exct:~pção. Os portnguozeH dtwlh> t\s 
suas eolonias os nHlRIJl•IS tribuuaes; e ó9 propilo<~ 
el!c.ravo . .; r.rão julgados pt!l<l& mes.nws codigos, e 
applicl\Villl· se·lbl's as mesl\IBs . pellllS com tortas 
ditfer~ Ul)as. Os IH:nhore~ ni\o tlnhiio dlrello do 
vida .e morta sobre seus e~cravos ; nlo havla · 
dlft'ererJça na lt)glsluÇilo do Brazll entre tal ou tal 

cripto ém que o orador. ora atacado, ordenou a 
suppreasiio dos exemplllres, tnllS por Utua siu
gtilKridade que não sabe qulllificar, esse homeni 

' ; 
creveu P. publicou foi absolvido, e então o qúe 
fazer? Cill•li·m.e, s.euborol!, diz o oradtir, I:JOffti o 
tenho sofftido .até. hojr, e como a:; e Cl)nverte ·o tneu 
soffrin•etato, a mint1a pllr.iencia em ferocidade T Eu 
que sou tão feroz, eu que türil\ a crueldade de fazer 
sacrificar irmocentes só pelo crime da sua cOr, uiio 
lt!ria . ao menos por. vlngrmça feito . dcsuppareeer 
esse calumniador ? Eu ndo o fiz, e .comtudo sou 
um tigre I . . . 
· . MAs, Sí'nhores, não poderia eu dettdé que houve 
esta . d~cisiio do. tribunal dar puhHcidade .a tudo o 
1 ue aln se i\sR · 

· pliouções . que dttl com toda a. sinceridade, · com 
toda a rranquoza e lealdade.? Eu enttmdi que não. 
Uhla das. r.'lzões que tive para o nuo fazer até hoje 
foi or ue. tlnh ·\ VArdud'li · n n ti 
ocre tnva nos ás cou~as. 

O orndor. passa n ler o sel{uiut11 .trecho do · fo· 
lhuto do Sr. 8il\·a: « O dit-o de · Qllt\ cou1 as pri· 
mo.ira~ n<,ticias, qutl viessem . da . Bahia, viria o 
Ba1~iatto, jt,rnal, mudado dt~ litzgur.gem, e fallatido 
no s~nttit1o da sociedad~, horroriz,,u-me t'l {e;.me 
pernccnii,r qut~ a: matcmça esrave:t immineHte, e que 
ttdo hav1a tempo tJ perder. ~ . · 

Eu tive UIUita pitJ,Iacla dt! quem lia isto, e 
acrec\itavü llA cxh;tfliiCia dtl UlJlQ SOClotlat.le sticrEJt8 

. •Jilo · th1bli un) jo• nnl, 11ue iinb.a um perlodioo · 
. QUu faUna do\le, du .~ SÜilS 8ti8~Õus, e cios l:lt1U8 
iltu1. tiulia dõ da4ue1les que ncreditnv.!o ílB axts· 
t.'.1ncia de uma auu\.-rindo :;ecr.•ta · quu tluha. por 
fl111 mAtar. toda Uliii\ rn.;a; e que . rBQI), a raça 
muls pudol'osa, a 1nais iHustl·adn, a mtlis rica, a 
tuais iptluatriosa. Soffri .calado e com pacitmoia; e 
~sportll pelo tempi>. e tanto fiz bem om esperar 
pelu te na po, e de n~ella.i· parti o bom senso do 
lllHU puiz, que aqui estoll. (Apoiados; muito · 

. Em lSlO o o r odor, ~em entmr illl chupa, ta v e 
·100 a 500 votos, qiHl espontaneamente lhes derao 
os · olllltotes da ~U!l provluciu, o que ó uma prova 
~;vl1iente que ellcs entl\o jà. pensaviio 11 seu ree
v•dto ClltnO lioje pCllSUti. ( Apoiados. l . EstariiiO 
ellea autl .<u engu1audús sob1'e quem ara o ot·ador 'I 
Votnrido nelle pltr sorpreza 'I Não, porquo é 
filho do Miuas, e a !Hià f.nnllin. é multo ootJbe· . 
chia aUi. Em t~~Jas tl!l ~l•liçõus que fie fazem em . 
Minas apparecAln rdntpressoR esses folhetos '!' Mt~s 
c1\n\o o folheto ndo · p6du oil'oular uo · DmzUI 
vur isRo que foi j11lgado orhnlooso pelo trlb~na . 

' . . \ .... . 
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. O SR. MEIRELLES : - 4,000. O senhor deste 
·desgraçado, hom.em bastante llU!l)ano, por piedade, 
por ;ver quP. era impossível qu~ o escravo esca· . 
passe com tal pena, deu-lhe n hber.:bde; porém 
o j~i2! não qui~ aceita~· .a. disse que o homem q'?-e 

semelhante manda dar 6,000 e ta11tüs açout11s a 
desgraçados que morrem, escapando umn mulhe1·, 
a · qual levn. dous annos e tanto a cumprir a 

e · i . do VQILando do hos i tal 'i 
Que nome se daria a um juiz que chamando 

á sua presença um homem pàra ser interrogado 
como suspeito de levar _ correspondencia aos 
rebeldes, dizendo·se·lhe que a população estava 
enfurecldB, que poderia ser que saci'illc_asso este 
homem que ora escravo, disS'lsse :- não impo1·ta, 
façi\·Se o intorrogatorio, e que sendo este homem. 
arrancado da· escolta que o conduzia, e reduzido 
a pedaços poucos _ passos da porta do juiz, niio _ 

.. . procurasse elle indagar quem tmha .feito isto, nem 
désse providencia olguma 'l · · 

O sn. MA.RJNIIO : --Que santo I 
. O SR. MEIRELL&s:- Eu sou merlico. Quando 
moço fui oper&dllr, derramei com effeito bastllnte 
sangu , nns com o m e !!8 var u .VI a aque es 
em que pratiquei operações. · · · . · · 

O orador não disse cousa alguma QUê envolvesse 
uma calumilia ao Sr. Podro OI.Javes, disse que 
tinha em suas mãos . uni documento, que se lho 
dl\sse crençl'; poderia pôr en'l duvida a honra e a 
probidade do nobre deputado, mas isto. Ufio e Utna 
1uvonl)ào; o nobre deputado leu esse documento, 
portanto não é uma imputa~ãt', uma calumnia, ~ 
um facto existente. · 

Convêm em que o f11cto de t••r o nobre deputado 
i;Íllo nomeado para uma legaçiio de maior lmpor
toncla . é prova de que o ~overno . não . tinha 
ncreditttdo no que primeir(l act'editou: mas não 
subtl porqne apn1veita uo nob1·e deputado o não 
tm· sido rilspunsabilisndo pelo governo, o ter . t1do 
um liEl!!pacho mais elevado, e não aproveita ao 
orador o ter sido nomeado depois dessa famosa 
ca~u~mia lente de a.natomia . e pllyslologla .das 
:pn1xoos, sem o podar , med1co dn camara do 
mesmo modo e o t sido oltJito de utado ela 
provincin de Minas 'I 

,Tétminou o nobm deputado o sou .discUI'!!O 
d1zendo: - Mus, senhores, quem à esse hotnem 
9u~ tanto me insultou, q\18 veio aqui hmçar 
1nsmuações contra a ruinhtl botara ? . 

Eu vou dizer ao nobre deputndo queni sou. Eu 
sou filho l egitimo de um homem quo era oirurgll1o, 
que em 17UO praticou em Santa Luzia do Saban\ 
a oparaçi\o dn talha no vigario da mesma 
frtlJtUtlzln 1 quo tlnlJn liobro atm nlosa a pedra quo 
Uron. Esse era ftlbo lcglthno de um clrurgltlo 
noademtco rormado na ea11ola de Oohnbra, • oste 

'i'QMO 1 

Luiz de Mei-

I , , a 

versar com algum medico des8es quo o in ormârão 
do eRtado de desgraça em que fiquei por .niio ter 
'lotJntes pnra tratar, que lh'o dirão. 

. . O Sa. Go!>IE~ nos ·s.u~;ros:- Não.disBG que era 
um dos prun('li'OS med1cos do pa1z e o podia 
dizer. {Apoiatlos.) · . . ' · 

O Sa .. MKlRELLES :_- Outros que o dlgào, se 
as~im . o ~ntendem. N1\0 mo compete fazer o pro
.pno .elogw. 

. o Sr. 1\-I~rln~o (pela ordem\ : - Sr.. pra-
. , .. . 

Eu vou usar ue .uma atLribuioão qu~ o re~imento 
da a qualquer deputado, enviando a V. Ex. uma 
propost~. (O orador remetttJ. um pap11t d tn~sà.) 

O SR. FERRAz:- Sessào secreta. 
O Sa. PRESIDENTE (depois de um longo inter- · 

vallo, dt.wante o qual consulta cOm os membros 
da mesa) : - Atteução I A rnesfl , a quem foi 
presente .a proposta ·do Sr. dP.pUtndo Marillho, 
não a toma. em . consideração. T..:m a palavra o 
Sr. Pedro OhBVes . · 

O Sa. · MARINHO : - Apoiado. · Estlmaroi que 
resultum grandes benufiolos. . · 

o Sr. Forri.nndos Obnve!l serâ ·breve, 
não só porque eslà persuadido de quo esta quastào 
tmn bastnute dtl desagradavfll , como porquà o 
01 R dor se persuade que ella ji\ dt~Vill ter cessado. 

O Sr. deputtHlo por Miuas havia hinÇadó coi1tra 
o orador insinuações, á vista das (Júll.es não lhe 
r-r a possi vel guardãr . o 'silencio , porque ellt\S 
r~· ~·t~m tudo quanto tem de mais Pl'aoioso qualquer 
bont'lm-a hom·a ;- e or cousequericia o orador lhe 
reRpondell'. ersua ll·se e e por 111 a qllfl apo1s 
disto n ilo havia tn"iR que trntar deste negocio, que 
n ão havia mais lugor n. chamarem-se á discussi\o 
objectos inteiramónte · pes~aaes. Não ncotüéco.U 
porém assim: o Sr. deputado por Minas voltou 
hoje à carga contra a reputação do or11dor, com 
mais furia do que o fizera em uma das !'e~sões 
antect~dtmtes, o talvAz com . tat1to sangue Crio , 
quantoaquolle que n historia modet·na reforo quo 
tivera o11rto medloo quo outr\1rn se offurecbra pnra 
Ir envotúmnr ns fontes donde bebla a divisão dei 
Jorge do A vlle;, 

SG 
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. C ·. 6r. . dePcutado começou (diz o orad~r) por 

dizer-se offenâido, e que eu havia sido o aggress?r; 
que nesta casa elle entrava sempre com as ln
tenções as melhores ; emfim figurou-se um santo, 
e levou a sua ingenuidade ao ponto de comparar-se 
ã O os dando de sl a defini ã.o ue s~ c tuma 
d:n- nas aulas de metapbystca da Divindade
Ego sum, qui sum:~Ora, é muito diffieil, senhores, 

. entrar E'Dl discussao com um ho.mem que tem de . 
sl uma tal. présumpçlio. · · · . 

6 Sn. ·APRIGIO:-tsso · não horroriaa r I .• . 
0 SR. FERNANDES 0HA.VEB pede que Se note QUe 

esses escravos farão ilo jury 9 de que ·elle era presi· 
dente, . e ·rorào condemnados. no maxlmo da pe~a; 
mas acorlté~eu que um dos Jarados fosse cler1go, 

sse o no :re epu a o que a manelr.a lllguma a este crlroe r 
me . havia offendido ~ . mas; senhores .• eu appallo O S .. . WANDERLEY:-Meià duzi.a de b.olos. para a · conscienciá da camara, o lhe perg1,1nto ., 
donde partirão as insinuações contra a minha ó Sn. FERNA.NDES OHAVEs:-Setla · mão o co . 
honra e probidade 'l Dunde velo esta dEISlealdade ração do juiz que fizesse puuir · uin crime desta 
com ·que foi encarado aqui o meu aparto, toman- ordem,; appllcando-lbe uma_ pena ~orrespond.ente 
do·se a questão pelo que tinha de mais . odioso, · á grav:dade .do dellcto 'I Nao vê · com~ · dab1 se 
não obstante as minhas protestllçõt3s 'I Donde posRão tirar illações contra o seu coraçao. 
viérão estas phra.ses que existem no discurso do A outro fact'l que se .citou, tambetn respon-
nobre deputado, e que uma boca. um pouco decente derd que a sua coosciencia ainda não o accusa 
118 r ecusa a prt•nuncíar? . . · de hBver entrado em plano de aS~assinato. 

O oradJr não Motnpanhará o · nobre doputado o orador t 'lnt .lido ._um.. ouco a. . historia -·- e·· r e-
hoje _ ness~ào relativRmente li · socte•~-.+tt--+....:c'f:o~r~· ;a~-s~·e~·-·;o~s~a~m=a~rg~o~r~e~s_f:· ~p~o~r~q;;.u~e:;=p;;:n;;;s;;;s;r.rnif-o~~o~s~--
haitiana ~ isto tem em ai · alguma. cousa . de tyrannos de Roma, e . os sustos continuados em . 

. delicado: não o acompanhara tambeUl na longa que elles viviã~,l~mbrando~se dos . à~sils~inatos 
hlstoria. que fez da fio~reza do Haity, \imitar- em que elles tmhao parte. Diz a htstona ue 

resposta a factos que o Sr. deput~do citoll. 
Sendo pouco . robusta ã memor1a do urador, à · 

havendo-sé passado tantos annos, nà~ podia . ne~te · 

relativas a · esses factos; IJI\t1·etanlo p6de ilffirmar 
que elles não são taes como o Sr .• Melrelles quiz 
incalcar. . . . 

Consistem esses factos em haver o orador, como 
juiz de direito · na comarca de Porto Alegre, 
mandado applicar a, tres escra!os a pena · de 
açoutes em ama quanttdade excos~1va . Mas, acaso 
appllcaudo o orador essa pe~a, det~ou. elle da cum· 
prlr a lei 'l Onde esta no cod1go cr1mmala escàla 
pela qual o juiz se deve regulál' _na . llPPliCtlçào 
·dà. pena de açoutes ~ Se n.hi se marcasse a quan
tidade dos a outes. e o orador se excedesse na 
app tCRção essa pena, ter a. lup;ãr a accusaçiio ; 

· mas essa regra não existe, e a lei confia intei r~
. mau te no arbitt'io do juiz • Porq ü~ o Sr. d~pulado 

não 80 informou . com mais · tudividun iio desse 
conse e ro ae es a o que é . orneceu (\ases 
esolareolmentos, e que jà foi presidt~nte 1111 pro· 
'\'lncia de. S; · Pedro, . de todas as .circumstancins 
que · acómpan~àrào esses factvs 'I · Por(iue n~o 
dlss~ elle o cr1me por qua e~Kes homens forao 
condemnados ? A respeito de um delles se di11se 
que elle commettéra crime que 1\penns merecan.·a 
4 &tlDOs de prisão I Se o orador bem se recordn. 
pôde atflrtnar á c< Ja que o. critne nlio era dt! tão 
pequena entidade como o ~r. daputad\) q,uiz f11zer 
acreditar : era uma tentativa de homlcld1o contra 
um }'a).' ente da casa à qunl P,erteucla esse et~c,rnvt). 
E está um crlme do tentat.tva de boulichho no 
ctiso de merecer apenas 4 aunos ele prisiio 't 

Disse o Sr. Meirellet~ que o senllór desse es
cravo lho tinha dado a liberdade, e quo, ttJndo a 
rol:\çiio confirmado essa disposlçá~l do se11hor go 
escravo, todavia a execução da penn ·te-ve lugar. 
Se o orador hem se lembra, póde aCfirmar qüe a 
pena não f?i applicada_: mas, ainda mesmo Qt?-A 

o orador disto culpado, porque o : executor das 
t~entenças é o juiz mnulclpal. (Apotados . ) 

Dous outros esoravos, a quem o orador app~loou 
est~ I>ena tinhào commetti~o um do~:~ ma1or~s 
dehctos que a. nossa legislaçao reconhece : tlnhao 
matado traçoelramente a seu propdo senhor. 
Uma das escravas que dót'lilia na casa, valendo·se 
da occat!l.ii.o em qae elle estava dormindo, ubrio .. 
uma janella, · e fez Introduzir um escravo com 
quem tinha relações lllicitas, e atnbos forão · se ao 
senhor que estava no melhor no HOmDO t e com 
\ltn . maqllado U1e quebrárilo o QJ'~neo e o matál'ilo . . . ~, 

. . 

. o sang e es acu 1a a . oca. a · o o o mo~en o 
como . um veneno que lhes . mmorava . os da~~ da 
v!da e lhes atormentava a eonsciencJa. Nao só . 
COm I OS flXemplOS da hiBtOr~l IDR8 ~(ÍCOrf"OrldO 

8 - . 
jeitar.se ·. a 80ft~er . rsmorsos por crimes . dessa 
ordém. · · .. · · . · · 

Ex.pllcarà o caso dó homem, cujo asi:UlsSioato 
se verificou. . · . . 
E~se homem 'tinha sido. preso em consequencui 

de uma denuncia que houvera contra elle. · ~e 
eutreter relações com os rebeldes que eotao 
.sitlavão Porto Alegre. A situa9~o dos hábltanles 
de Porto Altlgre nessa occastao era bastanto
mt~nte .affiü:tiva: as paixões ·no ~nterior da cidade 
se a~havào agitadas pt~lo .rece1o uo havia das. 

e o demorou para esse llm; l:>t~pois de concluttlo 
isto, mandou o ot·ador que o homem fosse para 
a c:tdêa, e em . cnminhu, · uiio t~es . ou · qnal~o 
pa!lsos janto à sua cl\sa, C'JmO dtsse o Sr. Mea
reillos mas a uma muito grande distancia, da 
<JUal ;e não · podia divisar a casa do orador, os 
liomans que tlnhlio a guarda desse preso · o . 
tnatárilo. · . 

Ora; pergunta o orador, em QU:<> ,Póde ser eHe 
culpado pur h1t1o '! Pollilt ello adtvmhar . as ln
tellções da esuultu? Deu elle alguma oa·dem para 
este flm '1 E' o que o ::lr. Meirelles . não poiierâ . 
provar. Niio serâ agora mala extenso a . este 

. respeito, pot,lue (oi apanhado de . sorpreza i ·mas 
à vista das elí.plica-:õtJS que deu, pergunta se 
póde ser jámais ncousado · de ter tido parte, 
ainda a mais leve, nesse. crime a que alludio o 

. sr; dllputado n qunm responde. Parece-lhe por
tanto ~vidente que este facto foi trazido unlea.· . 
ruente com o fim premeditado de o ferir . . . - - , 
huu;at u~r.'a pt\cba sobre a sua reputaoão . 

Entretanto (exclama o orador) queria-se que 
eu nada . dissess t3 a este raspeitfl I Pedlo·se que 
houve:~s~ uma ses!liio secreta l Para que 'l Para 
que a opinião publica ficasse duvidosa . a res- · 
peito da tninha reputação I (Az>oiados.) J:llao pôde . 
sur outro o motivo. Ora, allegando-se faotos 
.desta ordém, era possivu1 que eu gnurdasse o . 
sileuoio 'l · 

O SR. PnE!iiD~NTlll pede lloenoà ao Sr. · depu· 
tado para o lnt.erromper por um momen\o. 
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a nada disto, .e continuou. em seus peneamMtos 
vagos, e em deixar ainda duvidoso. a opinião á 
respeito da pr()bidade do orador. Parece-lhe isto 
um pouco doloroso, a. méstno desleal. .Entretanto 
não quererá. tomar mais a attençiio da .casa com 
este objecto, · só fará. ainda uma refloxão ·a respéito 
de um aparte; a que bontem com a . pert11rbação 
da discussão não pôde talvez satisfazer como 
dasaj~tva. 

Quan·lo disse hontêm que ·no. ·s.eio do lado 
que lh~ é adyer11o havia uma. soc,tedade!. cuj~s 

R 

dizer que esse partido contivesse no sou seio 
um~ sociedade da cirdt"m da sociedade haitiana, 
não qulz dizer que o partido fosse complica da 
existenoia de uma tal sociedade· uiz dizer sim 
que não podiiio acousar de desordéiros ao orador 
e seus co•religionarios, aquelles a cujo lado per
tencido pessoas que já havião sido accusadas 
de terem tido parte em uma sociedade desta 
nahueza. Não snbe se depois de!lta explicação 
lJOdem . ainda · serem env_enenadaR as suns in
tenções. Nào des\larregl\ as culpas sobrg o 
partido, maR sobre indlvlduos desse partido. 

O Sr. deputado não deu a verdadeira tntelli, 
gencla ao . final ·do meu discurso. Qunndo eu 
conclui dizendo-quem é essa Sr. deputado que . 
vem aqui fallar na mh1ha honra,-não quiz. re• 
ferlr-mé 1\ EIUR nobreza, e a nada do que respeita 
à st\a domestioldade, ou a interesses de familia: 
erll. em outro sentido. O que eu qulz, e ora vou 
fazer, era mostt•ar a qualidade. do caracter do 
Sr. deputado, o qu~tl jé. outr'ora havia sido 
aqui desmentido. 

O Sn. Pa~tsil>ENTE observ~ que é pouco pl\rla
tnel_ltar duvidar ~o caracter de um Sr. deputado, 

O SR.. FERNANDES CnA.V.Es: .,..se .são factos pas
sados na casa, como não se podem réferir? O Sl'. 
deputado que qüiz lançar tantas pecbas sobre o 
meu caracter, ~ digno de ser 'Verdadeiramente 

. apreciado pela oasa e pelo palz, · 
Em outra ses~iio, em 1845, o Sr. dêputado nartou 

a sua peregrinação por Lisboa. Não é a primeira 
'Vêz, como elle disse no seu ultimo discurso1 
que falla nesta mataria: sempre que ha oocasliio, 
é hlstorla que encaixa, e com mu[~a razão, 
porque Já. com esta cantiga obteve ser deputado 
duas v.ezeâ . · 

o. SR. PaES!DENTE declara que não acha con· 
ventente contwunr·se· nesta dlscuilsiio. · · 

O SR. I<'E~NANDES CnAv.Es julga ter direito a 
defender-se das allusões que rorão lançadas sobre 

Disse o Sr. deptitado em 184ü, quelxando~ne 
amargamen~e do . procedimento que o governo 
potLuguez t~verl\. para com elle, o At>gulnte (MJ: 

(( Os mintstros pQrtuguozes negnrilo•me lgfial·· 
m~Jnte passaportes : entretanto eu nito ttnba 
offAu,dldo ~o gove,rno portuguez, nito tluha corn• 
metltdo crnnes . .Dlsse, em uma eonversaçilo que 
tive co~ um mtn1stro rtn rainha, que eu havia 
de snhu _do Portugal ainda 'lua faBRil tlentro de 
uma barttca, e onde. quer que ou choR&SRA pro
clamaria que os ministros de S. M. Fldeltselma 

'erão carcereiros-·· do····· l'i'Ve'l't\o do r · · 
or ug!\ se •.n a convertido n' ''lU\ oolonla para 

o~de o Brazll . . mandava os seus degradados. · 
Ttve . pas!-!aporte; fui-me embora •. )) 

Agora chamarei a attençiio da . casa sobre o 
· dado estM BFU!erções, ó v6r•so-ha 

pelo que JU lêr que tudo ·islu não passava de 
tuna Invenção da tmagina.;iio romantióa do Sr. 
deputado. O go~.erno. portul{uez o desmentio 

ermo eu 
me possa servir) e disse que tudo lt~to nilo era 
exaeto ; e _nn Ga.teta de LiSboa . mandot\ publloar 
o pe.:tueno artigo que passo a Mr (li): · 

<< Em tudo .isto o que ha da mala slngttlar á 
que tci~l) este apparato . de . indigni\Qilo oahe por 
terra dtante dê uma simples pbnse: - No IJUe 
toea .a Portugal, nem uma só cousR existio como 
descreve o o-rador brazileir· · • - O Sr; Melrellea 
ni'io pedto. passaportes ~lo governo . da .. ralnha, 
nem -eRte \h os negou, ou podia negar. O Sr. 
Moirelles não teve conversBQão com nenhum dos 

a honra de o conhecer. Sent:D\os ver·hOR obrl
r.tados 1\ escrever com esta !ranquet.\l, o a ellmloi\i' 
assim o bello papel, todo romano, que ó Sr. 
Meireltes creou ara si. A • · · 

d~ expôr, a bistorla da barrica e ns amenQM 
de um manifesto europeu, . ficno_ senda episodloil 
da um romance sem a menor sombra do reali
dade. Ignoramos O!! __ motivos .·que o lovt\rdo a 
inventn,r todas estas fabulas, . nem sabemoa oomo 
se expltque a aggressão toda voluntarla dB parte 
de um estrtlllgeh·o-que, para ostentnr n sua lm
portancia, escusava de clamar tt'nm parlamento 
coritn suppostas injustiças, para depois se van
gloriar de actos que tnl'Vez sl)jiio t~xoellentes, adml• 
ravei~ ; 11\M que é uece!:lsarto, primeiro que tudo, 
que existão, ·para merecerem applaullo I 

<< Concluirelllos, portanto, declarando que esta· 
mos autorisados ptlra llegnr todos os pontos om 
que o Sr. Meirelles ataca o RO'v'erno portuguez. 
Nada do que ello '}Ollta acontoceu : nenhum dos 
pader.imentos com q~e pretend!" .exaltar a sua 
grandezad'nl.ma, o_ veto ferir,_ ass1m como nenhuma . 
das virtudes com que se enfeita, e multo desej~· 
ramos que possua, ~chou occ~sião de appareosr, . 

Ora, senhores, é um homem que peoca COiltl'a 
a verdade deste rnodo que vem fallar aqui no 
meu caracter, no caracter do outros I Sr. presl· 
dente, en com Isto me aaUefaoo. · 

Q Sr. Ba:l-oollos não tinha intenoão de 
fallar, mas depois que se apresentarão na casa 
algumas conRideraçõas, depois que se trouxe um 
fuoto 1 que lhé diz dlrectatuente respeito~ depois 
que M . provocado para es~a. discussão, não pôde 
deixar dê romper o sllenc10. 

Sr. pt• t~sidente; a pàclftcação da minha provlnola 
sA apresontou como um facto inteiramente !JlOrloso 
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pal;'a Q Raneral presidente que éOnseguiõ fazêl-a ; 
spresentou·se este facto . como uma completa 

. victorfa, inteirarnentA despida da tnfrihnil concessão 
feita ao partido republicano que então se . achava 
com as arma!> na mão. E~ uão séi porqu~, já 

I 

achava na minha província, e já depois da parta 
do mesmo g•werno imperia\; se tem tratado sempre 
de occultar a maneira po~qu~ foi. feita a pacificação, 

J • ' , . I 

ma'ior importancia possível ao caracter, ja d11 
~eueral presidente da província, que a pacificou, 
J:'• do!ô governos que . se têm snccectido dahi para 
cá, não queria tomar nu discussão como disse, a 
minima parte; mas algumas rellexõEiH se . flzerão 
na casa; cumpre portanto que o paiz inteiro, que 
1\ eamara conheça perfeitamente o ciompromisllo 
em que o govemo do Hrazil, por intermedio de 

· sau agente, se collocou para com o partido repu
blicano na tnltlha proviucia, a que a pacificação 
foi feita com Cllneessões, e concessões muitQ onero
sas ara .o Brazil. 

Em 28 de Fevereiro de 1845 se fez na mtnba 
província a pacificação. Então se limitarão os re
beldes ~ variilS condições, oo,mo por exemplo que 

linl1a . . Daqui nasceu a necessidade de o Exm. 
conde do C11xias munir cada uli1 desses homens 
de uma bulla, de uma portaria, ou do que quet 
quo seja, com a qual so apresentavii.o,uão oomo 
subditos do . imperlo brazlleiro, mas como uma 
classe privilegiada, como mombros de uma nal)ão 
estranha que se achasse encra\'adn na minha pi:o
vincia: Então na qualificaçã() dâ gul\rda nacional, 
para a qual se chamavão tQdos indisttnctamente, 
se apresentavi'io indivlduos de um e outro lado, 
e os republicanos qtte pela sun pouof\ idade não 
tlnhiio tomacl() parte na luta; os que não tinhào 
partancido à republ\ca, ~o& legalistas eriill quRlifi· 
ondos; mas., quando vmlla Utn homem da r~pu
blica, apresent~va a portaria que se ~lhe tmha 
dado, e ern d1spensado da quallficaçao. ·Deste 
facto vomos que ha dous lados e:!ttratnos na 
minha provlnoia, um de republicanos, b outro 
da homen~ que não pertencerão á tepubl~ca. Ora, 
jÁ se vê que a este respeito é necessar1o que se 

' ~ ' I 

o I 

não ha de qualificar gente alguma pa1·a a . guarda 
nacional por ora, nem fnzer recrutamento; e Isto 
será talvez o mais pnl.dente, ou então é preciso 
acabar com assa llnhn· dhisol'ia que está Mtrlbe
lecida o.ntre os rio-grandenses. 

Eu sou de voto que pm· ora, ã vista do estado 
mtllindl·oao dll minha província, e do ~Jstndo dosas· 
troso · t'm qus ficou em consequenola da guflrra 
que durou por 10 nrmos, ne!n se r t:Jcrute, ner!' a 
gutlrd~ naeional faça . serv1çn. Nest~ . sent1do 
roquer• t\ RASOmbléa provincial qtto du'lglsse t\ 
el'ta oás!l e !\ll aeul\do uma tepl·osêntaçf\o, ~lla. 

v~io, e veio . até como o!_>jecto ~e segr~do~ porqua 
nao ora posstvel que enta.o se .consegu1sso isto de 
outm maneira, porqt\e . esta medida era entiio 

. muito impugnada ; rnas hoje tenbo a s~tisfação 
de. vflr que o Sr. deputado do. outro la.do foi 0 

. . . , e po sr on em 
a suspensão do recrutamento, que era justamente 
o qua eu .tencionava. . 

Venl!_o o SI'. Gulvão qu.e r.a provincia.se. re· 

nito servil·, e que em conssquencla deste facto 
tal vez impruclente, deserçõe~ no . exercito erão 
continuadas, não teve remedio senilo detorminar 
que se niio recrutassi:mt taes homens, e que 

· aquelles que baviiio aillo recrutatlos e rec hunàvão 
contra o recrutamentq, fossa111 rebaixados. Foi o 
que fez .. LogiJ, não fez mais do que l'espeitar a 
ordem, 11 garl\ntia, bulla, ou ill'lultoque o cunde 
de Co.xias conferit> a esses meus patriclos. Qlllz 
o Sr. Galvào assim com SllB prudl)nola ta:er com 
quti sé não teprodllzissem n~ cont.inuadl\9 desl!r· 
õe e ho · · - · · · · · · · 

. - . '- - . ' . ' 
coniprometteu a pagar a divida da rel'ubUci\; 
uão foi uma ou oUtra quantla, foi pngar a diviJa 
toda. Neste sentido se creou uma commissiio 
de tres membros em S. G ,bt•iel, e então se proce
deu pOr tn ID!3i ru qUO multa. gentu ficou lesada, 
P1tra que não apparecesse assim uma grande 
somma dessa divicta, a Ctlnunissilo trabalhou em 
se~reuo, um outro commissario sabia para diversos 
pontos da provincia, e avisava seus nmlgos mais 
pnrticulares de que esta Qótnml.ll~i'i.o estava fune- . 
cionando, pau que ellAs se aprésentnssem a ella com 
documentos; e a outros quo nEto erilo tão amlglls, ou 
el'ito inimigos, se nega vil t.IOmpletamente a exlstenoia 
da commisst'io, e o cotnproinissô do Brazll para oom 
os republic:auos sobre o pag•\lilento. Eu niio sei 
como qunlifiot\r este procedimento : quallfique·o 

. queu1 quizer: <• caso é este: O genera.~ presl
dento, quando era interrogado Marca da verdade 
d~sse pagamento e das condlçõo9, respol\dia aos 
rel!ublioanos que et·a verdade,1que o Brazil estava 

1 10 . o a paga· a lVI a os repu tcanos, 
que hrlVia uma comnii~siio, e qué tratasse .cada .· 
um de habilitai'·Se perallte a mesma commissiio; 
tuas q~aado trR.tava com um. ltlgallst•l, com utn 
daquelles que tinhão denainado o seu stlngue a 
.ftlvor do húperio, e c.oncorrêrão para a gloria 
desse ux-genoral presidente, o qut~ fazia ellé euttio? 
Diz i!\ com · li r de riso, e asoat·neo:;.....Po\s acredita 
que eu fizesse isto, e que arrojasse assin1 aos pés 
da rep11blica o throno lmpet'il4l ? Este f'ol o pro~ 
oadimento do gonera.l présidonte, e Mo tenho o 
lnt:ltlOr reooio de o ollat•, porque . estou óerto . da 
probidade e franqueza da pessoa quo vou oitlir; 
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é um ·homem que . não te~ rebuços, que falla 
com a maior ftanqueza; d1z tudo quanto sente, 
e não teme des~gradar a esta ou áquelle : á o 
nobre burão üe Jacuby, ou por outt·a Chico Pedro, 
nome polo qual é mais conbecilló. . . . . . ' 

diÇÕiJ:i de pacificação, porque ontão, depois ue.~s 
causas terem chegado ao ponto a. que . havmo 
chegado, o Brazil estava . em circums.tancias tle 
não precisar receber condições impostas pelo par
tido contrario, direi mais, o tnesmo partido con
trllrio, não as exigia. Forão estabelecidas ess~s 
condições porque se quiz apresgar o negocio, nao 
sêi com qut~ iuteress!l ; talvez para termais algUtn 
vuto para i\s eleições do . senador.. Dirigio·se 
pois o bardo de Jncuhy 0.0 · Raneral presidente, e 

.... -lhe pargunton .se era .exacto b1:m~re~ _c_o_n.«:li~?as. 
s o r re~· e n eu:-

SI! outro me fizessli esta pergtwta, era descul
pavel ,: mas \'Õs, me!! amigo rart_icular, qu~ co
nheceis os meus sentimentos de ·nobreza, Vlrties 
mil fazer esta er unta I Não vos · clsso erdoar. 
Asseguro-vos que não ba condição. neu uma ; 
venceinos com as urmã.ti UI\ mão, fizemos succumblr 
o inilnigo, tril1mphámos completamente ; não ha 
.uma só condição ; mas como amigo lhe poço .•• 

o e a cnmara o reqUio e os e proce 1mep o. 
Disse então o conde de Guxias, o Napolaiio dos 
nossos dias {risadas), 8 este seu nrnigo particular: 

. --Não ba condição algtima, mas vós vêdes o~~~ 
lindre deste negocio, e portanto t;,nhn p~ectsao 
de ser algum tanto fingido; . Fontoura A.ex-mml.stro 
da ropublica, que aqut veio tntl\r. Fon~ourl\ quo 
sempre pôde mentir por sua conta. e r1sco, sem 
pedir para isto licença (risadas), disse·me· eu1 
um dia · que vinha pedir ·líeença pura pregar uma 
1ueutira. (Risadas.) Eu entiio estranhai~lhe este 
l)tocedimétlto (está !aliando o conde ele _Oax~as); 

frlanti•to sem ms pedir licença. Fontoura me res
pondeu:--shn, mas vejo que esta mentira envolve 
o seu ~om.e, e pnrtan~o nã~ _posso prP.gal-a sem . . . . ' 
dizia l<'ontoura; estâ ütn taotG amotinado ; tenho-o 
embaQado com promessas de pagamento e outras. 
couaas setnalbantas. e por cúusequl:lnoia ó precíso 
que V. Ex:. consinta que eu vá di(.endo a tndos 
gue OS posttl8 BEl OOnservão, qlle OS soldadoS não 
lião de. ser recrutados, e omflu1 que se paga n 
divida da ropul>lica, porque nssim com a mira. 
no pagnmentó trat••rá cada um de Ir seguindo 
para sua casa, e daqui a poucos dias se esquece 
isto, a ninguem reclama o pagamento, e quando 
veuba titn ou outro ,já então as co usas estarão sere- · 
nadu.s, e o Ihazil não ta rã despeza alguma a fazer. 
Portanto peço-lhe corno rne u à migo, quo vá tambem 
t>ropnlando h;to, e que quando fallar C•>malgurn 
republicano, lhe diga. que a e paga 11 di vida, e 
q~ando fall~u a algum legalista, lhe diga <{Ue 
llflo. · · 

O . barão ·foi ter · com seus amigos que possuiiio 
alguns documentos de dospeza da republica, . e 
quando al~~om lhe per untava se esses · doeu· 

go , 1 a o arao, 1s o ma 
friol oira, são embnoadellas, queime, iuutillse, bota 
fóra esses documentos ; e esses pobrss homens 
ou não se · habilitavão, ou não inutHiaavão os 
documentos, e tloavão prejudicados. Entretanto, 
se o barão fallava com um do partido contrário, 
dizi~:-Sim. senhor, existe R cotnmissiio, trRte de 
habtlitar so.-O.rn, eis como a divida du r&publica 
aindà não subio a muito maia do que devia 
subir. 

O S.a.. WAN.b~RLEV: :_Niio era ;uulto fl'Rtlco . 

O Sa. B~no&LLos :-Franqulssimo: é homem 

muito verd,ldoiro, e a.inrl~ hoje não se póde es
quecar do pap!ll ridicúlo que Cez. porque ello 
aHs~utava qui} fazia um serviço ao paiz e aos séua. 
1umgos, a faltava a. verdadt!. .· . · 

· Portanto jâ se vê .que existe este compromisso 
. . · · o e es 

P~~nr a divilla liquitlada por es~l\ c•>mmissão, 
tl1vtda que certamente se não fossem os tnanejos 
como acabei da dizer, deV•)ria · ter subido a . . . - . . - . 

' t I 

dizer, olla subio a mit e tantos contos de réis, 
· mas o govemo entendeu que davia dar 400 coa tos 
da réis, porque, .tambern segundo ouvi dizet\ mas 
não afih'mo, ora o que pt:~dia o co•tde de Caxias, 
quo a 8!JU aruitri•> dl:lsllrevera essa quantia. Pas
sados tempos, porétit, ve11tlo .que os 400 contos de 
r~i~~ nã•J erão tRlvez a torça o11 quarta. parte da 
d1vidll, disse ao govcruo imperial, niio são 400 
contos da réis, porque eu eutendia moeda forte ; 
ergll dobrtl: são 800 contos de rijis •••. 
Pnrece~me que tlstou fallando a verdade, Sr. 

U\irtistro da uuerta: creio ue v. E sabe .. 
tsa as prólo?tgadàs.) . · 
Este'! 800 contós fótão entregue!j a esse mesmo 

Fnnt•mra, da que ainda agora acabei· de fallar. 
O tne:; 11 , · ~· - · 

do Brazil. havia de dnr, não os 800 contos sómeota, 
mas tudl) quanto fosse liquidado pela tal commls• 
são invisivel. para alguns, foi fllzendo a dlstrl• 
btüção dessR dinheiro a seu bel· tilzer · e ntii 
a casa de Fontoura em Porto· lesre era mais 
ft·equantada do que o 11eria uma .. easa onde esti· 
vessem . toJos 08 ministros itllltos em dia da 
g•·a~as, em dit\ em que elles fossem maia procu
rados ; pot·que o . dinheiro estava no podl3i' de 
Fontoura, que o destribuia como queria. A uns 
p1.1gou por inteiro, a. outros metade, a outros a 
quarta parte, a outros a quinta, e á outros não · 
deu \•intem. · · . 

O orador tnostra que · o que se seguio foi um· 
gran~e dosgolltl> nos credores da republica, que 
não recabe~iio nada, ou receberão menos qo que 

recebido cousa algumll, elies se calariiio. mas que 
flecessariamento tàm da Jazer reclamações, e que 
o Brazll está compromllttido a pagar tudo isto. 

con e a. s 1as, c n mua o ora or, JU gan o 
que esse dinheiro éstavà á · stta tli!iposição, para 
alto o dar ou debtl\r de dar; talvez com o mesmo · 
poderio do Sr. Fontoura. mandou . que. sa dessom 
cento e tantos contos distritmidos por diversas 
pes~oâs, dando·se a uns quatro, a . <JU.tro~ 1:1~is, 
etc., süm sarsm dos taes et·edol'i~ da repubhca 
aq,uelles que tinhão dividas liquidadas pettl com· 
nussào; e o Sr. Galvão, quando teve de fazer 
o Ultimo J:lagamonto no tempo delles no Sr. 
Fontout·a, mandou fazer o desconto desses 110 
óU ll2 contos que são reclamados, jà pelo Sr • . 
Fontoura, jâ por esses credores todos que aa 
Bl:lntem prejudlêados. Não sei qnum comeu est~s 
conto o tantos cont.,s, mns sai que elles forao 
dados a. pessoas qt1e não erão ,qualitlcadas . cr&· 
dora.s por essa. cottllllissào. Podunto houve ainda 
esta f!llta. . . · . . _ 
. Depois de ter feito estas conslderaçoas áoerea 

do ~s~ado .dLt provinoia, por esto lado melindroso, 
s r o oradot• a tocar em outros ontos. 

Sente quo não esteja no casn o Sr. ministro da 
fazenda: o orador tinha de lhe fallar âoerca ~a 
suspensão da alrandega de S. Jose do Norte, nao 
se no todo ou em pa1·te. porque teve uma carta 
em quo so lhe dizia que estava essa ali:mdega sus
pensa, mas err1 pouco oiroumat~nciada: mas leu 
depol>i uo Jornal do Gómmsrc&o uma repreaen
t t\çao dos habitl\ntes de P elotas, quel:xando·se de 
htwer o Sr. Andréa expedido ordem para quo na 
alfandega . de S. José do Norte se não deapaohe.m 
couros, .e fossem elle& touos para l\ cidade dG Rto 
Gran~~. quando alh\s a villa do S. Jol!é do Norte 
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tem o· melhor por lo, ~ ancouradoro quo existe na 
provincia. . . 
. Passará .a dJzer alguma causa áceréB do ex~ 
presidente da provincia o Sr. Galvão. · . 
. O methodo que o .sr. Galvão e:~tabe\eceu para 

1 . o carnpan a um. rn 
dos primeiros cuidados do Sr.· Gtllvão foi obter 
faculdade para sdccar e pagar ao dividas atrazadas .• 
Lutou porém comdifflcuidade, porque, leRdO sido 
' ' . ' . . . . • o' 
muito ouro na província, o presidenLe não quiz 
tomar sobra si a responsabilidade do prejuizo que 
havia de haver nessa · moeda, porque . alia tinha. 
si~o rec.ebida. por .valor maior do que lhe dava a 
le1 ; ass1m fo1 obngado a esperar por ordens do 
governo, .e eis porque não pôde logo dar provi- . 

·· dencias · immediatas para · pagamento do exarei to; 
mas depois estabeleceu um systema quo adiantou 
multo os pagamentos, o fez com que não houvt)sse 
continuado a despeza, e · distracção de forças do 
ezercito para a condu~ção dos dinheiros. Esle sy~-

muitu ganté interesstúlâ etn fazer - COÚI qUe ·este 
llystema não progrl:}disse, porque antas delle .ser ad· 
mittido se negociavão muitos dívidas do exercito. 

e . -
e m~lversações, uão podia agradàt à gente que 
com zato lucrava. .. 

Havia-se dito que não convinha separar a Qd. ... . - . . ' .. . - -
deixar de causar .s«:?bresalto ·ao orador a_ resposta 
dada pelo Sr. mmtstro da guerra, porque tendo 
S. Ex. apteriormente dito _ser de opinião que era 
inco~vemente 9ue os dous cargos se . achassem 
reullldos •. P.arecta coosaquencia uecesáarla, é vista 
desta opmtão, que olles fossem sepàrados ; mas 

·S. Ex., quando . disto se tratou, não admitte a 
conclusão da .. separação. 

0 ,Sn. MINIST~o ~A_ GUEIUU.:-:-Eu disse qu~. niio .· 
··admtttia a. discusss.o sobre pessoas. 

· O Sa. BARCELLos não quer 'discutir sobre assoas· 
s ppoe que o r. n r a e:n oda a capacidade 
para . uma e outra co usa, mas que no estado 
aclu~l da sua provincia não é poasiv'el que um 
restden~e e gélneral. das armas cumpra bem os 

m os os ca.rgos. 
. Mostrl} <J.ile o Sr. Galvão ~irlgi_o a. !'dtninistu~ão · 

da provanc1a com prudenc1a e JUstiça, . e que se 
el!e não deu nudatnento _ás obra~ provinciaes, 
fo1 por falta de conslgnaçoes !;:Uffictentes para que 
essas obras achassem empre~arios. Mostra tambem 
que o Sr. Galvão desenvolveu muita natividade 
e diligencia. . · 

A accusaçiio que se lhe fez de ter intervindo 
nas aleiçõe11. parece .ào orador que é petfeilãmente 
injusta. O Sr~ Galviio logo que .recebeu a circular 
do gove .. no dizendo q~e queria voto livre; tratou 
de lhe dar fiel execuçao, e le~ou o sflu escrupulo 

.ao ponto de cvnseutlt que continuasse na. admi~ 
nistraçiio da lJOlicia o chefe daqU:ella repartição 
que o tinha apedrejado no acto de sua \lbeglldl\, 
que COJ,ltiouasse na Sl!a . hostilidade sómen.te con1 
fins elettoraes. Se pots o Sr. Galvào pôde ser 
inorepado . ue ter intervindo. nas eleições, é 116 
indireotameute contra si, . e em favm· do ~hQfe 

sua assarQiio, atlirmaudo que havia · documentos 
R este reseito, rnas que, teodo olles sidC' podidos 

. em coufianoa, quem os pedio ficou cotri elles. 
Oonolue o seu discurso com a quest~o tio rincão 

de El·Rei . AlJreseuta a historia clrcunistanci.ada. 
deste processo. Admira-se que ainda. haja quem 

. se .persuada qua . essa rincão pertença l\. ftlzenda 
nac!ollal, qURndo, alàm de uma ·posse muito 
atlttga . que remou ta ao anno de 1762, ha uma 
sentença passada em julg1tdo . quo reconhece a 
propriedade na famiUa que est~ de posse daqneUe 
rincão. · 

O ~R. 'l'ITÁ.RA. propõe o encerramento da ·dia
oussao. 

Depois de breves reflexões dós Sr<~. Fernandes 
Chaves, Ferraz e Bello, à approvado o encerra-. 
mP.nto pot· 39 votns co~tr~ 25. · 

• . · . , . ... m, pe e que se d~ 
para ordem do d1a as tnterpellaçõed sobre o art 15 
do acto addicillnal. · · 

O Sa •. PaESI_?~NTE d_iz que tomarâ este negocio . 
em constderaçao. · . · · . . · 

A ordem do dia é a resolução sobre caixeiros 
e o mais que vinha para hoje. ·· , ' 

L 1tVanta-se a sessão ás 3 horas. 

Sessão eD:I ~S de Junho 

PRESIDENCIA PO SR. MUNIZ BARRETO, VldE~PRE-ài~~;~·- 

So!l.n.fAIUO.- ExpedieRte . ....:. Negocias àé Minas. . . ' • .: ... 
-:-Ordem do dia . .,.: Oaia;eí~os brazileiros. Res~ 
tricçtlo ao C<'mmercio · · estra·ngeit·o. .Discursos 
dos Srs. Coelho Bn10tos, Sou.a-a FranÇà, Nune1 . . . 

Poucos mhtutos antes das 1 t horas da manhã 
. abre-se a sessão, e lê-se a acta da antecedente~ 

Suscita-se uma longa discussão sobl'é a redacção 
da acta, por · menoio11ar-se nella os nomes dos 
deputados que são respondêrão á chamada feita 
âs 10 horas da manhã, quando alit\s tinhiio oom· 
parecido arites das 11 . horas, e · c~ntribuido para 
formar numero e abrtr•sa a sessao. · 

Não se considerando oSr. presidente autorisado · 
ara mandar reformar B aota ue f i .·· · · . 

na .a e con ormidade com o que determina o 
.regx~ento, o Sr. Wanderley manda â mesa a 
segumte emenda: . · 
. « Sejão elimiriad<IS da aata os nomes dos de u· 
a os que co 1parec rao epots a e a o. pr1meira 

chamada, mencionando.se oti daquelles .que com
parecem depois de aber.la a sessiio.-· Wanderley. li 

O SR.. Pall:SIOKNTB <Jonsldt~ra a emenda como 
indicação, visto que ella .vai de encontro a uma 
disposição dó regimento: e por ii!SOj . raservandO•Q 
para . ser tomada em consideração em o ocasião 
opportuo.a, da por approvada a acta. (Sign«es d6 
sorpreza e de.desapprovuçao.) · 

EXPEilíENT.E 

Um officio do · Sr. mintsh·o ·do imperlo, em 
additamarlto ao que enviãta a esta c1unara em data 
de 14 do corrente, t~·anl'lmittindo o ofllclo que o 
presiden.te da proviuoia do . Ma.ranhilo . diri~io á 
secretbna de estado dos ilegooios do importo etn 
data da 18 de Maio ultlmo, enviando cópia das · 
participações posteriores ãs que. remetteu a respeito 
do q~~ .houve e,m_ al uns pontos da provinoia na 

a r equisitJào. 
Remette-se ã . eommissão de fazenda um roque· 

rimeut.o do odtninistraQiio do nospicio de :Pedto II, 
pedindo a concessão ele uma: loteria · annual. 

Não ha mais expetllente. - . . · 
Oontiuúa a discussão do requerimento do Sr.Vas• 

concellos sobre uegocios de Minas ~ . 
o Sr. O.br!sttan.o Qttonl, continuando o 

seu discurso, interrompido na sessão de ante
hontem; diz que é .o primeiro a admittir que em 
um oüo.utt·o ponto da. rroviuoia de Minas possa ter 
appareotdo um ol.\ outro abuso, que não é possiTel 
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· mesmo que deixasse de apparecer, quando as· . 

leis .que o lado contrar_io fez tór~ãrão a policia 
omnlpotente! que P?rém o numero dessas lrregu
lai'ldRdes seJa constderavd, o.u que .ellas deix.em 
de ser promptumente cohibidas pela. p1imeira auto· 
ri a e ~ P • • - • , • · · 

287 
20 ou 

tratou especialmentà das. c;e abres contas .de di- · escreveu :- · · 
nhelros gastos com a legalidade em i8t2. Este explique se. comerão .tambem .. os couros o roerãti 
é outro ponto em . que a comparação dos factos os... No despacho · não havia .raticencia. (Ri• 
de 1833 e 1842 faz-&e muito notavel. Em ·1838 sada.r.) ·. . . · · 
houve no Ouro Preto um~A sedição, que não foi Muitos são os senadoreR que s.e têm occupado · 

. uma simples sedição militar. A provincla levantou- com esta questão, e têm accumulado arguições 
se em massa para abafar esses movimentos; ao partido, .~ue a maioria do .camara especial· · 
não . forão soccorros externos (apoiados), foi a mente representa; mas; c.omo o orador. entende 

. guarda nacional que pacificou a provincia; Exa- que tudo quanto dlsserão e.stã compendiado no 
. mine-se em quanto importou ·. a pacificação de dl11curso de 8r. ·ex.-mlnlstru da guerra de 2l) de 

· .. 1833, o em quanto · lmpórtou a pacificação -dR . · Março, . e com!) . este senh9r ·é um!\ das mAis 
18~2: a diflerença (lausa a11sombro9 mas a razão Ranainas e'll.pr?ssõe~.t do partido a que pertence, 

s1mp as. . m • . . - · · 
vozes de Influencias legitmas, e como os homens dissA. 
que se dirigiiio contra a set1içào .erào . homeus Esse nobrd senador fazendo a historla de 184:2, 
que sustenta vão seus. princlpios, que ião pleitear disse que um .illustre ·senador que hoje à falle· 
sua propria causa,. p · - m anno antes dos 
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assassinatos, diiêl-o sem apresentar prova, qüe • 
quallflcaç~o · merece esta proposiç~!i 'l · . 

Sr. presidente, tlu nem pertencu~ R taes chtbs, 
se t!xlst.irão, nem jámais flO me lançou a imputação 
da a ~Ues ttJr pertf.lncido: mas por parte dos meus · . . 

pos.suia · um anuo anto.s d.a rebellião. (Apoiados.) 
Se as não npresimtar, nós poderemos em justo 
desab9.(0 dizer que a sua asserção não merece 
credito. maxímé partindo do homem .que inventQu 
para tempos de eleições a suspensão das garantias 
da bont·a. · · .· 

O orador observa qui) ·o Sr. José Clemente 
antecípou·se a dizãi." quae's erão. essas provas, dando 
e entender que erão cartas que estavão em poder 
do governo. O orador não duvida que o govarno 
tivesse em . seu poder muitas cartas particulares 

artencentes a ·seUs adversllrios · or ue .todos 

sena or respon e a es a pergun a · •zen o: << s RS 
cartas erão sscriptas por tal forma, que lidas 
simplesmente nada dizião, mas que pondo-se s~bre 
ellas c13rta grade, davão um sentido diverso. )> 

· - . · 1 m em que () ex-m ma r o 
pudesse inventar ~s taes grades que,. postas sobre 
as outras, e_ucobrin"do as palavras· que tlztlt;~e conta 

· suppJ'imir, invertessem ó sentido e as futenções 
de quem escrevia. E assim pergunta...;.se não forão 
juntas aos proce~:~sos, porque seria . ncceesario 
provar tambem quem era o inventor dessas grAdes, 
e se· é por isso que o nobre ex·mlnlstro tevo todo 
o cuidado em não aprasentnl·as em publioo. . 

O Sa. PaEsloENt'E observa ao nobra deputado 
. que ba muito que .passou a hura para -esta · dls~ 
cussã(), e o convida a interrom er o seu diso"'rso. 

O Sa. C. OTTONX tArmlna dizendo que demons· 
t.rou dous pontos: lo, que o nlfulsterlo de 23 de 
Março uãCJ tinha neqiJ&Bidaile de i'eõorrer a medidas 

r..ritea tinha J)OtiQia da consplraoão, ~ em segundo 
lugar, que a untca allegsoi\o do St·. minisli'O do. 
guerra de entiio, a respeito deAsas filllados aAsas· 
s!natos, é uma mlserla. · · 

O SR. 'VuconceÜos, a.cb&ndo-:'\e na rigorosa obrl· 
gaçilo de responder ao Sr; O. Ottonl, 1\ . vista do 
ponto a que foi levadR a dhtcus~tlo, pt~da urgancla 
pnra que alia corrtlnútJ. · · . · 
. A urgencia é apoiada e rejeitada sem debato. 
· os S11.8. TosTA; VAscoNc&r.Los tt FitRNANoi!:s 
C.HAV'Jl:s:-Apolado, npolado. 

ORDEM :00 DIA 

· c'os é$ rangetrO$ pre en ta, ao es . de entrar em 
disc!lssãó , . · OlJ. vir alguns dos nobres deput.ados 
sobre as vantagens que se espeyão da medida de 
que se · tra.ta: mas sendo obngado . n tomar a · 
~al!lvrn fl~tes de se ter de!llonsL~fld~ que o projecto 
e va.rdadenameote vantBJOso e md•spansavel p~ra . 
o lla1z, declau quo o govel'oo não està por ora 
per~uadid~ das grandes vantagens que se. suppõe 
que o proJecto apresenta. . . · 

A opinião do ~<Jverno seria que contlnua;;se a. 
ser, no. menos por algum tempo, . confiado .ao 
governo él procu~ar . os . msíos d~ acabar. com os. 

em tratados. Seria portant«> mais cóuvt'iniente 
adiar por illgum tampo o projecto. vhHo qu11 ellé 
otrerece alguns embaraços a_?s meios de 

talvez mats sêg\lramente, os mesmos tina 
se propoem os nobres deputados. 
· E' lida 6 1\poiad!\, 6 entrn t&.mbem em d\scussâo · ' . . : . 

c1 epois das palavras-~ retalhO,:...accresCénte· se: 
...;. excepto os pro duetos .fabricados no pa.iz por .· 
estrangeiros, )) . · . · . · · . · 
os .... Nlin.e• Maoh$do diz que q\lando 

se vê uma grande nação que parecia viver feliz, .· 
no meio da mais perfeita paz, gozando de todail 

· as vantagens do uma civlltsação sempre em pro· 
gresso, das mais bellas descobertas do esplrlto 

· humano, levantai<se como um gigante, arrojar.se 
. -.a todos os risco.s de uma revoluoào, ·destruir 'uma 

. ~úuarch.ia que lhe · rocurou tlidos esses· bens, . 

igualdade mais poeticR do que possivel (apoiados: . 
muito /,~em), . nii.ô se pode estranhar que nõs, qus 
. ainda estamos na infancia da civHisaçllo, lutando 

dali as desvantagens , e · 
Prros de uma· organisação feita por um . povo 

. colonial, demos um pt\sso · adiaut.••, procuremos 
por meio do exerc(cio pacifico da tlossn autoridade 
l~gal melhorar a sorto do paiz:,me\b·\rsr a eond(çiio 
desproporcionalmen te inferior dos cid adãol) · bra-
.zlletros. .· · · · . · . · . 

· De todas as partos se ouvem clamores ; um grito 
geral se levanta podindo medidas a tal respeito, 

Eulra em dlo;cussi\o o 1\rt. lo da resoluçiio qut~ · 
obriga 1\8 caslls de nc>gocio de qual;1uer gAner()\)Ufl 
seja a ter pelo menos um caix~iro . braozllé\ro . . 

O . SR• Tobias oft'erece a seg\unte emenda subatl
tutiva, _9ue é apoiada e entra em discussão com a 

O .g•lverno que .n1elbor pôue conhecer us causas e 
8v~lial ·as, entende qua o r emadio. ao mal. e~là 
em · se melhorar os défe\tos da nossa organisaçiio 
politica por meio da 1'0ff>rma .e da adopçã o de . 
algumas leis. O oro.uor não nega que ess·as leh, 
que essas reformas sajiio um be\\\ real pare. o palz, . 
e tanto que esU dí~posto a concorrer com.o seu 
Toto para que nosto sentido algllma cous_a se faça, 
mas nehn que e!lsas tuedidas por si só são insuffi· 
cientes (apaiados), e mesmo as cónsidflfa fóra -da 
actu~lidnda .. · Entende que siio · precisas .outras 

« A ass.embléa geralleglslativt~ resolve : 
«.Artigo unioo. E' privativo do cidadão brazileiro 

o commeroio a retal~o~ O gover~o marcn!_à um 
. prazo s·tu:oav:el, depms ~o qual nao poderéo con

l.inuar as casas estrnngeuas que ven!lem a retalho, 
. nctuahnento exist.imtetl. . 

« F irão t•evogadàs ns disposições ém contrario. 
« Paço da . camarn, em 3 de Junho dt! ·1848 . ..:.. . 

O deputado Nunes Machado. - Lopes ·Netto . -
· Ar,."da da Camara.-Fai'ia ..... Vilella Tavares . ..:.. 
M. Sarmento .1• · · 

o sr. Ooetb.o :sn•to& pede ao Sr. mlniotro 

.medidas u e satisfaçã o inter esses de outra ordam, 
n eresses que , comprome os como se no o 

gl'a.vemente no paiz , tendem a erguer-se de 
uma· màuuira ex.truordinaria, a grit11r de unta 
mnnelrR atroadora . .São nileessarias medidas qne 
attoudiio · á situnçiio do . paiz, que . acabem com 
es~a nnotnalia terrivel dll serem os brozileiros 
Vlll'dlldelros 'estrangeiros, hotipades em seti propriO 
palz, (A poiados.) . · . · · . · 

O que vale n Inglaterra a suB l&gislaçiio modelo, · 
se a lli e!ltà a lrlanda como um espectro, ameaçando 
'' sua \ntegrido.do T O que ve.l~u à Fra.noa. a su~ · 
optima legislaQão, se uma grande poroiio de frtt.l}; 
cezes morria de fome por faltá de occupação T v 
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s. EX:. · os considerava menos politicos que sociaes, 
que temia a sua reperéussão '?. Pergunto eu (diz 
o orador) .pois em que .corda · do . nosso .. coração 
esses factos acharàõ écho, . poderàõ repercutkY 
Não será nesta circumstancia lamentavel em q\le 
!i6 acha o . paiz, quando faltão ao cidadão brazl· 
leiro todos os matos de occupação 'I Então como 
não procura ó governo atalhar as consequencias 
dgste . mal 'I Porque niio apresentà medidas que 
marchem passo a passo com as da. org&nisaçiio 
politica 'l . . . · · 

Senhores, ou por desavisados, ou por nimia boa 

. adt~ d~ nossa fndependencia, recorremos ao :poi~ 
estráilgairo: esse apoio nos foi vendi dó por. um 
preço fortemente, uaurario ; !O~~a. induzidos à 
ab'rli' nossas pedes , · · . ·· .. · · · · 

289 
têm resentido da 

em nosso paiz asylo seguro aos filhos de ·todos 
os palze8 ; . applicamos o principio da hospitalidade 
em toda · a sua . extensão som nenhuma cautela, 
sem nenhuma re~tlsae-:-· a-JWI~· H--Dletlte,, ~ElQ.-Inea-t:ne--:iDMa-t,--ari>Palc:ladle-ut;tr11Dlr----
futura dos brazilelros I I.· · · · · ·· · · proteger cada um conforme as suas circumstanclaa. 

O r~sultudo da falta de equllibrio entre 08 . . Muitas vezes á . lgllaldade proteger a . um . com 
brazileiros e estrangeiros é que estes têm invàdido dea e a ot1tro .com cem. Entret.anto o prluclplo 
tudo , e que os cidadãos brazilelros esLão sem em these 6 que dt~ve haver liberdade de commer-
mel08 de explorar em proveito seu à rlqllezl\ de elo: inas isto assim em thE.'se nàe tem slgnificao,o. 
seu paiz, porque . n~o podem supportar a concur~ · Os paizes que, como a Ingl~terraí·. não têm nada 
rencla dos estrangetrcs , que estão em · outras que esperar das forças de ssu ao o, ·têm neceasl· 
clrcum8tancias, e habilitados com o11tros meios. · dada de abrir relações. aom todo o mundo ; mas 
Daqui nasce não se poder . forinar um esplrlto um · paiz novo como o nosso, que .tein tudo a 
na~ional, um c.ommerelo nacional ; . pelo "COntrario, · esperar da sua terra. admlttlr em .tal . ~aoala o 

.forão os estrangeiros que, ligados pelo Interesse prlnolpfo .da liberdade de commer<~io e da. boapl· 
oommum , formãrão um- orasse es eclal ara · · talidade é rocurar ter em resultado . o \õe se 

em o s os me os e occupaçao, e ea . van o, o que o os ament o, é a n a 
iraba ho , em quanto . para .os brazUeiros 116 mente de .lamentllr. ·· . · . · 
iieàrão as dimculdades da situação, e aluda mala, MUlto embora. venha estl'IUlRelroa P.IUa o nos.ao 
todos os . encargos, todas as aloavalas . da asaoM . patl: . tDulto embora prooure1n0s -attrah ir oapltaee . . . . 

· A applicaoiio que fazemos do prhiolplo de hos· 
pltalldade não tem . exemplo em parte alguma. 
Sempre a este respeito prevQl~oau em todos oa 
povos o principio do serva ie 'Pn&m. A hoaplta· 
llàade nunca . foi nem póde ser admittlda etn tal 
escala que oompromettft oa Interesses naolonaes. 
Cumpra que n -este · respeito imitemos · as mala 
nações oivlUsadaa que têm estabelecido salutares 
restricQões. . 

Conhece quo o OC!mmerolo é um direito natural 
do homem, ·é elle que liga os povoa · em um 
amplexo fral ernal ; mas este direito nlo se· deve· 
exagerar a ponto de aaotiftoarem·se os interesses 
naclonaes aos esLrangelros. A oadêa da confra
ternisaQão dns naoõea s6 se póde · forml\r pelos 
êlc,:~s de uma verdadeira e justa reolprooldtu\8. 
. Não são. sómente· os oapitalletaa, oa grandes 
lntroductores, os grandes mestres que vêm ·para 
oé. ilos&o paiz, que recebem proteoçãó: 11 invasão 

absoluta, de todo o genero e es ecie ara 
ra o os ; e mo o que, em utn Pa z 

prlnolpalmente como o nosso, · estão ensaiados 
todos os .u'leios da occupaÇiio .de trabalho. Sendo 
assim, póde·se reputar poasivel que .os brazileiros 
supportem a conourrenoia dos estrangeiros jà 
completamente feitos Y Ser!\ fato igualdaae. sarA 
isto rMlpl·oaidade que fôrma o laoo oonfraternal · 
das nnções ? . · · . . 
~ito se pôde dizer que o orador estl\ declamando, 

quando e.stà citando factos que o mestno governo 
tetn sent1do. N.ão tem o governo achado .emba· 
raoos nessa pai'ede estrangeira 'I Quantas vezes as. 

'1'0110 1 

· .• g r · , o . .e e p g o · 
o moiil propi'io • . ou ao menotJ o ·ma a prudente. 
Damos garantia , offereoamos vanta s:r~n11 • mas 
vantagens &aes que · ullo f!Oaalo fnhabllltar o 
bra:sUelro de se exercer om uma profieallo qual· 
quer~ O Brazll , pela oeoeasld1ae de obamar. 
populaoito eatraugelra. nlo devdrl\ tomar oautelaa 
para que entre nós os pobres nlo aejlo.a6mente 
os brazlleiroa t Podar&\ · convir uma po.,ulaolo 
deata ordem' Um .POVO ltiDl melo& de .aub81atencla 
póde ser moral ? Nilo sarA ldo uma olroumstanc.la 
.que faoa prever ao ROVarno que 111 suas reformas 
polltloaa têm de so.lfrer eates embaraoos, se por 
ventura nilo c11rar estes males 7 .· . 

Qual t\ a gente que aporta todos os dlaà Aa 
.nossas pralll& 'l l!i' gente que salta em um dia, e 
dahi a poucos · triatantes aat' to.dQ arrumada, 
porque encontra aqui uma olas!e sus, . for~~ .·· e 
poderosa, senhora de todas poslçoes, que a pro
tege. O brazlleiro póde concorrer com essa gente! 
E' nas oa ltaes ue nós reoisainos de populaoão? 

ave a n a oon nuar a a m r-se o pr nc p o · 
da. hospitaUdade em.toda. a. sun extensão. e Ubér·. 

. dade; podendo cada um desses estrange1ros vir 
para aqui sem cautela algnmaw nem mesmo pQlo 
lado da policia : pois que taea ol\Utelas se ll
mitlio a eltlgli' que os estrangeiros se apresentam 
a poliola na sua obegada ? ·Q11aes sã o as garantias 
que daqui resuliiio pa1·a o pniz "l E ,que gente é 
essa y E' gente que aqul chega, e no outro. dla 
et~tt\ nos pagando a hosp!talidad~ iutromettentlo· 
Ele nas nossas questões I E ' gente Q.ut\ na provlnofa 
de Pernambuco 9e apres~nta deofaradamenté lo~ 

87 
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. . . 

fluindo na política·! E' gente que sustenta aa 
folhas da opposição am Pernambuco, A que manda 
escrever uma folha insultando a rainha legitima 
de Portugal, filha deste paiz. Ela a. gente quo 
sem cauteh\ admutimos no nos!:IO aiz. A po~ 
pu aoao que nos e v . r , 
virtuosa ;· offereçamos a uma ta população vau· 

. tagt~ns para que venbão para o nosso paiz cultivar 
as nossas terras, e não pari\ dentro aas cidades, 
onde não pn · · • • . 

' . . . . . 

Se o projecto do orador não · fór ·bom, se uão 
merecer a approvação ·do governo, áubstitua·se 
por outro : . o . orador não t~m o desvanechnento 
üe .pensar qu11 O seu projeóto é eiUffi.Ciente; 
qua~do o . apre!:lentou, elle. disse que · era apettas 
um mcent.1vo para levar .. o governo . a entrar uas 
medidas de melhoramento do paiz tambem por 
eHte lado. · · 

o _mais c~uvenlente possivel. 
Pareoe·lhe que o S'r; N.unea Miicbndo. confundlo 

um pouco as t(arantias .que todos os paizes dilo · 

· dentro delle, com os obstllclllos que . nos · tru ·o 
. trabalho estrangeiro feito em outros paizes. Quer 
acredihr que as visttAs do Sr • . Nun1.1s .ltbchado 
são não pôr · difilouldade alguma· uo . trabalho . 
estrangeiro dentro do. palz. (Apoiado.) · 

Diz-se que no estado do gosso . palz se precisa 
essenci.almente de medidas . administra tlvàs; maa 
o orador . pede que lhe seja permitthlo ·observar · 
que verdadeira liberdade . e segurança do pal%-ê 
q_us nasce o seu desenvolvimento; a sua pro~tpe· 
rtdade. Apoiados.) Cumpre pols trat~tr primelro 

f---011--'-----i 
brazll8lros. do grão de .lherdade . que devem ter. ; 
sem leso nilo ·se pôde . esperar que o plllz proa· 
pua. · · · . 

. . 
do Sr. ministru a este resptlito. de equilibrar melhOr o estado doa .bra1ilelros, "Om 

o Sr. Souza Fru.noo (ministro àos negocios · de •IUe melhor poaailo supportar certos onus que · 
e~trangBiro$), conhece que 0 Sr. Nunea Machado exl~t.em ~o pall, de aorta qué o eatildO dos bra· 
não e~:;tl\ ~atentando senão as suas . convlooões, zlleuoa nilo aeJ.a luferlor ao dos estrangeiros. Mal 
dando ma18 uwa prova de · seu patrlótlsmo ; não se \)6d3 persuadir Je que projeotaa que dlo 
observa porá. m ~ue Mizmente plua 0 Brazil ·esta como nfto exlatentea trat11doa, ilejilo mt~lo de entrar 

Ud d d t · tlm oàrrelra nova. · · · . . 
que R e e os en ag§o da convlcoões e de pa· Euae melo ab p6de ser conseguido tendo o 
triotlsmo é multo ge~al. O que pois cumpre procurar corRO legislativo conflaaoa no gabinete ; 8 esta 
nestes casos á a ju stiloa e aonvenienola doa meios. conll!lnOa p6de parecer diltllnulda quando 0 corpo 
. Nio disputa os bons desejos do Sr. deputado, legislativo, em lugar de dolsar ao governo a 

mas disse que . quarla ouvia· suas razões para escolha dos meloa, o clrotttnsoreve a · certos e 
apreciar . a oondade do projecto; oilo vlo porém determinados meios. . · · . 
gue tosse disoutldo este ponto, .Isto ô, qúe a Acha-se multo. conveniente que se entre na 
ooildade da medida e sua vantaf{em é tal que disQus~ão da materla, pRrli que se venha no 
convinha adoptal·a, apezar das ditllouldades que . conhecimento de qae o mestno 'projocto do Sr. 
pQssa encontrar. · · · . · · Nunes Machado traz multas lnconveolentes, que 

. . . Infelizmente o nosso . palz na sua organlSBQãO . . elle talVéZ ni'io previsse : C{\18 favorece dt!masla· 
.eoonomica e commerci~l uão tem todas 88 garantias damente uma classe em pre)uizo de outras classes; 
neeessadaa · ara dar aos habitantes do im erlo El que o fim que o Sr. deputado teve em vista 

------!t~od:."o~s~o':'s~m~eifo:o~·s~d~e~. Ttr::à:.:b~I\T.lh~o~q~n~e~e~v~e':::m~~e~s~co~m~--+--AJt-iA-11M~Hm·ft8eguir par um eonjuneto de me 
· ti d t · · h · t · d ã multo mais satlsfactorlas. 
pe r :· mas e!! e reo~n ectmen °· para 8 a Otlç 0 O foverno. não .estA persuadido nlim nu e seja tempo da medida que o Sr. deputàdo propõo vai alguma .,_ co.usa. · . · . · .· .· de enta'r conseguir o fim por este melo que 
· .. O .orador não . tem duvida em declarar. que 6 lembrou o Sr • . d-ep~tado. nem que o proiecto 
opln1iio do governo, assim como ê do paiz, qtle que elle offereceu seja o mais proprlo para Isso. 
um tratado existe que pesa sobre. nós de. uma Não quer entrar agora na discussão do projeoto;, 
maneira qu~ realmente '!_esejamos que niio: pesas11e; do contrario demonstraria que de facto o estado 
~as nilo está nas maos do . governo, nem . de · da populaçito fiaarla multo inals prejudicado 
~mguem destruir de ret3ente um facto exlstente. com medidas deste genero~ 

Ha no tratado cotll a Franoa quesitos que noa o sr; Ferrac nilo espera"ta que o projecLo e 
•mpedom.de tomar medidas que no& conviria tomar, a e1nenda se discutisse . hoje ; tillo pôde pois estar 
e que trazem embaraços .A nossa sob.erabla i mau preparado para entrar em sua dlsóussão : julga 
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. . . 

porém do seu dev~r, depois que o Sr. ministro 
mostrou a · con.!en. 1encia de espaçar por . algum 
tempo · a dlscussao, expendtr a sua opiniãO• · 
. A ·obrigação do estadista não é. unicamente. 

der ao rito eral ue se levanta a favor ou 
contra uma me a, e .s m, e principalmente, 
aUender li convenlencla .de se adoptar ou revogar 
essn medida. . 

tJill grito geral tem-se levantado de uma ma~ 
nena. exager : qu cumpre ao es a s a 
Escl11recer a opinião publica, mostrar quaes são 
as necessidadesreaes, e conforme.estas necessidades 
preparar um trabaliJ.o com dllvido · tempo e madu-
reza . para ser adaptado pelas cam11ras. · 

Uma das . causas prlnclpaes desse grito, que o · 
orador considera exagerado é, na sua opinião, a 
escravidão. (Apoiados.) NÍnguem póde contestar 
que em consequencia deste ·mal a maior parte dos 
clditdãos não se querem prestar. a certos misteres ; 
todos procurão as posições mais E!levadas. Outra 
razão printipal é que parte da população e dlstrahlda 

re!!t~lta do serviço da guarda nac onal, 
llcias, ou oxercito, ou me!lmo dos jurados que om 
noilso paiz se considera onetósó, mãs que em 

o 
talvez ten a tambom origem hoje em outra .causa 
que o orador se não encarrega de examinar 
agora. . · . 

ue este rlto é exa arado arelle·lhé riiio 
adm• tr uv1 .a. es e momen o acaba o orador 
de ler uma Colha de Pernarn.buco em que VP.m um 
projecto baseado nos prlnofplos mais subversivos 
aa fellcidado do palz. Reeommendn aos Sra. · 
deputados .a J(lftura. desse prodfecto apJ1.arecldo em 
uma calebre Voz do Bradl e 19 dfl Junho dflRte 
anno. As ldêas ·que o Sr. Nunes Machado tam 
nqul apre11entado estão ahi consignadas de um 
modo tn\\lto exa~teradó. Pareae que o fim principal 
do Autor daquelle projecto é reduzir ~·nossa po' 
pulaolo .aoa tormo1 em. que se acha, e niio 
augmentar a emigraoão tão necessarla para o 

Eílte g'tlto, estas exageradas ldéa~ são partilhadas 
peln parte. menos pensante dn popu.loçilo, que não 

· te111 Juizo. proJ>rlo, mas de em presUmo, . a quem 

manto, O e&tadiílta pois deve oppOr . barreira; 
rectlftcal' aa opiniões, pr11parar o terreno para que 
posaa vingar alguma medida utll. 

Apadrlnbilo·IIA oa autores d~ssaa ldéas com uma 
multo mesquinha, e dizem que att theoth\-a econo
mlcss nlo · vnl11m nada, silo méras theo~las; mns 
o orador entende que · nenhum homem 'pôde set 
bom admlnlatrador aem ter oonheolmento das 
theorlaa economlcas. Portanto aquellea que peludlo 
desta manAira, pensão erradamente. As tlieorla~ 
da economia polltlca servem sempl'e de pbnrol ao 
estarllsta, ao lf'gl~lador. Uma de11ta~ thflorhis é a 
llbordnde da iudustria cot~lmerc\al. Aquelles que 
•e propoem . a pór em pratica esta . theorla; o 
fazem, não da maneira por que. hoje se pretende 
. estabelecer, inteiramente apartada de todas as 
idtlas do seculo1 nem tambem da uma .manslra 
absoluta, as t-heorias que . apresentào são mais ou 
menos rostrictivas, conformo o estado oommerolal 
do palz, e para Isso lan9ão mão das pautas pro· 

nunca coarctão a ·liberdade . commeJoial. 
Parece·ll~e que o Sr. Nunes Machado conlundio 

as duas questões que dizem respeito ao commerolo 
e A lndustrla . dentro do palz. O orador qnlzera 
que elle não sahlsse do segundo aampo e não 
trouxesse exenlploa do primeiro em apofo da sua 
opinião. Entende que o prbjeoto deve. ser attendido 
nesta aegunda parte, mas com olrcumspecoão, 
nttendendo·ae a\s clreumstanolas ~In qü!) nos acha· 
md os ; pcrque multoa dos n.ossos concidadãos 

esojão, e procurão emprego e não o aohilo, 
quer no commercio, quer em outro ramo qualquer, 

mas devé·se attender tambem a que o Bra:til tfltn 
necessidade de capltaes, e que, ainda que esta
beleçamos uma rn~dida q~alquer sem que se dê 
abundancia de cap1taes, nso produzlrâ em cer.tos 
lu ares 8 nã r . . 
~·grande massa dos con~umidores. 

Probibe·sê, por exemplo, aos estrangeiros o 
vénder a retalho em certos lugares ; qual serA 
o resultado 7 Haverão c.a itaes euftlci'lntees ara· · 
razer ao merca o. por meto o re alho tudo o q11e 

houver de melhor ? O brazileiro ha de se ver em 
grande embaraço p'lra obter estes capitaes, e 
qua~do consiga obtêl-os, talvez seja a preço multo 
sub1do. Em taos circumstancias, que concurrencia 
póde haver? . Pot (ltlti'o · lado, quando não se der 
1sto, uâ·se amda outra cousa que actuolmente se 
dâ: os brazileiros empregados · no commerclo de 
retalho· são pela maiur parte caixeiros dos 11ego~ 
clantfls estrengelros. Se este fàcto se dá, porque 
niio · ooncluem os nobres deputad(ls delle alguma 
cousa 'f E' fa}t~ de capitaea, n!eus senhorAs 'l (Nll~, . 

edabelecer medidRR restrictivas qu11 .possão levantlu 
uma b9rreirl\ t\ emigração util da Europa, taóto 
mais quanto nos póde vir dahl nas clrcumstanoias 
actuaea uma rande em i · rRçiio de· ca italistaa e 
10 us r O!'IOS. os s 8 · os- o os, qnt~ nos ' evPm 
servir de typo. quando se trata de emlgr.'\ção, . 
apezar do ter ella sldó espaotosa, e de se terem bal
deado pnra o seu· ltlrritoriCl cAlltenarP.s .de · homRns, 
alsuna lnutels, o outros perlgoRos A ordem publicai, 
não se tem ainda estabelecido medida alguma 
restrletiva, e ninguem contestará que os E~tados
Unldos têm florescido, e florescert\õ por multo 

· tempo. .. 
Parece·lhe necessario destruir qtaalquer im

pressão que o disnurso do Sr. Nunes Machado 
possa produzir contra os estrangeiros. D~sse 

assentavão' o pé no nosso terri!no, se envolvlão 
om nossa pólltlca. O orador orê que as lcléas do 
Sr. deputae1o não pertenoem à é roca actual, mas 

. ~o 

eJttavão deaeovolvldosi e em que mesmo a pn~~
laoilo nilo estava ti\o. esclarecida como hoje. Jla 
um raot.o que ninguelll póde contestar, e é que as 
cidades para onde lem sido m~tlor a emlgraoilo se 
achão em um pó de otmleneia que faz lrlVPja . 1\a 
mala cidades do Brazll (apl'li()do.v) ; e outro facto 
que Lambern ee mto pôde t'Ontea~ar é quo pelo 
lado da segurança estas oldAdas nada têm per- . 
dido. · · 

OontMta támbem ilo Sr. deputado ll lnftuéncla 
que elle diz tetém os estrangeiros. Nilo vê. como 
elles '11 possA(I exercer no noesop~lz~ Póde dàr~lie 
nos Estados.TJnldos onde um partido que con· 
segue occupar o I)oder trata logo de alterar a lei 
da naturahsao!io para por este melo obter grande 
numero de votoa iios eml~rados. Entre nós porém 
nilo se dA isto •. Qne lnftuencla pois podem t~r os 
estrangeiros pelo lado polltlco 7 Talvez seta a 
lnftuenola resultante dA amizade que têm esses 
homens polltlcos de um hdo iloill certos e~tran-

. · • m é er' osa 
nem tem sido noolva. · · 

Nilo entrarAna questão da liberdade commerolal~ 
porque é estranha á materla. ERta parte é sus· 
ceptlvel de grande discussilo .• Hoje em todos os 
palzes se reunem os economistas pRra conferen
ciarem a respelt.o do grande . principio da llberdade 
do oommeroio, e a maioria segue a oplnlão que. o 
lndustria de um pahr ganha oom a oonourrenola do• 
outros paizes. . . . .. .. 

Mas · ha um terre110 especial em que convém 
que se discorra, e vem a ser aqilelle em que se 

. acha colloc&df\ :& adtninlstraoão publica em virtude 
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· dos artigos perpetuas com . a França. Dlsse·se na 
camare q~e esse 'tratado não exi.ste. Póde-.se . 
discorrer vagamente sobre esta materta, mas o que 
importa é. saber sei o gov~:~rno francez considera o 
· at não existente •. E' uma uestão cu'a · 

solução depende de mu uo accordo, excepto por 
meio do rompimento de guerra. Ora, convirá .· 
romper estes artigos perpetuos sem ser pelo meio 
· acifico, pelo mutuo accordo de ih:nbas as partes 

· con rac. an es ou v m . recorrer a ou r os me10s 
que não sejão os . pacUicos pará sustentar uma 
ldêa 't Promette esta idéa vantagens acima das 
desvantagens de uma luta, qualquer quê seja o 
seu caracter? E' esta a grande questão. Uma 
medida ·que . niio importa nem a mílles.intA parte 
desta, qual o imposto sobre caixeiros estrangeiros, 
tem sido votada p~lo. corpo legislAtivo, e por elle 
retiradA em consequencia de obstaculos diploma· 
ticos, . · . . . 

O orador crê que é p9nsamento muito universal 
no Brazil obter a revogação, a cessação das 

10 • · - • • • 

. dever . esperar .que o mlnisteuo . .actual .. obt.en a 
· ... -peloR meios diplomaticos a cessação desses artigos 

perpeL'uoe ; està mesmo. pers_uadido de que a. época . 

oppoem a que a mocidade brazllelra seja empregada. 
convenientemente no commercio e industri'Q; ' . --. 

·As discussões que tendem a. esclarecer qua.lquer 
mataria, e a tirar certos prec~oeltos da população 

· sem re convém · ma disc · · 
épocas produze~ peior eft'eito do que ·· em outras, 
e o orador não sabe se a época actual serâ a mais 
asada para isto~ e se, tendo a c.amara de tratar 
medidas ur entes, convém o'Oeu ar-se de uma • 

L a as as. ma or1a .. em comptomtssos multo 
fortes para o paiz, a o mlnisterio tambein : cump~e 
pois que todos convirjamos para realisar estes 
compromissos. . .. . · 

O orador . niio póda concordar em qüe df)ste 
remedio se .deva tratar antes da organlsaçiio judi· 
ciaria, e otltras medidas propostas. A Ub&i:'dàde . 
individual está. um pouco desprotegida, não sõ 
pelos vicios radicaes que existem em todos os trt· 
bunaes do imperiQ, ·mesmo ·inamovíveis, .mas 
ainda pelos vlcios radicaes que .existem na legisla-
ção respectiva. · · 

que 

souss o oa a a a pe a . ora. 
A ordem do dla de sãbbàdo é : lelt.ura de pro· 

jéotos é indloações, nomee.ção de. oommissão . e&· 
. t peclal sobre" reforma da lel da guarda nacional : 

ao meio-dla S• discussão da propoRta sobre . 
lncor:npatlbllldades, e o tnals que vinha para 
hoje. · 

Levanta-se a sessão âa · 8 horas . 

'' . 
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Caixeiros bra~ileiros,- pàgs. 214, 251 e 298. 

Orà1·~o, os Srs. Ooelho Bastos, Souza Fra11co 
I rmmstro dos negocias estratzgei,•os), .·Nunes 
1\lachauo e Ferraz. 

Clrur~lõe~ ap~rovados. pelas antigas a\}adsmias 
rnethco·cnurg10as,- pags. 161 e 163. . . 

Oaixeirol:l brazlleiroa:J 

Conunlssào especial para . apresentar projecto 
sobre elelcões,- paga. 46. e ·í7. · 

Conu~•lssào especlnl para ·te v ar o. lel da KUarde. 
U11caonal1- pag. · 279. . 

Custtls judiciarios uas causas da fllMnda publlca 
--paga. 251 o. 2õ6. · ' 

D 

ll~p~~~çiio do munioiplo neutro e da provincia 
o .n1o do .lanoiro- seu a.ugmento,- pag. 169. 

E 

~lelçt\o da iiHlsa-(Maio). Forão ele I tos, prest
deute o Sa'. Dias de Carvalho i vice•.presldente 

o Sr. padre Marinho; 1 o, 2o, 3a e 4o seoretarlos 
os Sra. Muniz Dárreto, Godoy, Oastello Branco 
e Wanderley,- pag. 43. 

denta () Sr. Ohichorto da Gama ; vica·pr~sidenl; 
· o Sr: Mur\iZ Barreto ; lo1 2o, 8o e 4o ~;t~cretariós 
os Srs. Godoy, Castello Branco, Barcellos e 
Graciimo,-pa~. 175. . . . 

Elel«~io de senador do imperiô ( projecto ), -
pugs. õl, 240. 24.6, 250 e 251. · . · · 

Estatutns para a cscoln de mediéinà da cOrte 
( projecto ) .- pags. 45, {}6, 108, 139, 144, 151', 
178 e 176. · 

ExtradlcQiio de crlmlnosos, suhditos do palzGs 
t~iltrtülgeJros, ""-pags. 55 e 79. ·· 

F 

Flxa~Ao de fel roas do mar parn o · exercicio · de 
lij-!.9-1850,-- pags. 4õ, 21i, 226, 234, !UO e24'1. 

OtAriio os Srs .. Euzebio de Queiroz, Lisboa Serra, 
Wu.ndet·ley, An~ii.o (ministro da.marinha), Cár· 
nelro de . Campos, Jobhn, O. Ottoni, •raquês, 
José de Assis, Souza Franco (ministro de esh·an
gtlirosh Pilreira da Silva. e ~·erraz. 

Flxa9Ao de forças de terra para o exercicio de 
11:14U-18b0,- paw~. 45, 188, 251. 256, 262, 278 
e 279. 

Orél'iio os Srs. Carvalho Móreira, Frat1ça {.elte, 
Coelht'J Bastos, Santos Dat•r~;~to (minish•o ·da 
u ... ,. · Par nhos MeireHes, GóeG Pauta Souza 

(presidente do conselhO c ministro da((U'ertda), 
Perelrll da Silva. Furtado, Pedro Chaves e B lr· 
callos. 

I 

.Jncompatlbllltlacles oleltornes (pro'posta do so· 
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. verno), -pags. 63, 95, 157, 181, 189, 200, 205 
·e 214. . · •. · 

Orârão os Srs .. Tosta,_· l:>~uza Franca,·· Oar~alho 
Moreira Marinho, José· de Assis, Pereira da Silva 
Pnula e Souza (presidenle do conselho e minist_l'o 
do fa.z~a); · O. Ottoni, Taques, Quiptiliano, 
Moura Magalhães, Ferraz El lt~rnnça Lelle • . 

'ioterpellaqões sobre neg~cios de Pernambuco, 
. -pagil. '71, 75, 80 e 88. . · 

OràtãtJ os Srs. visconde de Macnhe (preside?tte do. 
conselho e ministro · dO impe,•ia), NuntJs Ma
éhado. Pimenta Bneno (ministro da justiça), 
Taqu~s. Ftlrraz, Gonçalve:~ Martins e Tosta. 

Interpellaqões sobre a intelligeneia do art. 15 
do acto addicionsl,-p•'gs. 2S9 e 272. · · . 

Orárão os Srs. Ferraz e Dias de Carvalho (minim·o 
du im erio . · 

L 

Lleen~a soliei~ada peto g~~erno pa.r.a .o. Sr. dapu
t~do ·Costa P1nto Ir pres1du· a pro..vtncta de Per~ 
nambuoo,-pag. 282. . . · · . 

Orârão os Srso Carvaiho Moreira, Dias de Carvalho 
(minbcro do imperio), Urbauo e Jobim. 

I) 

Neaue•o• de Pernambucl),-pags .. 71, 7õ, 8Q e 88. 
' Negocloa do Maranhiio, -psg, 173. 

o 

or,amell&~ par11 .o ex.erc\c\o de 1849-1850-proo 
. po!ltll do govorno, -pog. 49. 

. . . \ 

o~~~~llt~ _da RUerra para ~ 849-18M~parecer da 
''cônunlàsão,-pag.. 246. 

o~amen~o do lmperlo p)~ra 1849-:-1850-porecer, 
" ~o commlssiio,":":"pag. 258. . . 

Or~amento da justiça para 1849-1800-i>arecer da · 
commis,Bilo.-:-P~B· 258 o 

o~amento de estrangeiros para 1849-lt:JôO..-. 
'parecer 'da ·e~mmissão,~pag. _258o 

. ' ' . . _, ··-· . . , ' 

p 

7• leglslattira,-pags o 16, 24 25 28 3o 83 36 · . 
38, 39, 49, 50, 5 , 55, 62, sa: 64: 69: 11' 72' 75· 
80, 87, 89, 131, 149, 158, 159, 160, 173 ~ 235. ' 

Presidentes da eamara · ria 7• legislaLura· 
pag; 11. . . . · ·. . •- , 

Prog~mma do gabinete da31 de Maio,~pago 170
0 

!'ubllca9à.o d~s debates da camara,-pag~ 75 . 

R 

Recrrdameoto no Pará,-pag. 181. 

Recrutas coto .que tem contribuido cada uma das . 
provinc1iaa ~o imperio A contar de 1841-

Reforma do regimento da . camara,-pags. 47, 
94e 156. 

Reforma jüdiciaria - prOposta do governo,.:.. 
pago 64. · · 

. Resposta á, talla do tbrofió,;...pags. 78, 96, 108
1 

. 120, 181, 189, 144, 149, 170 e 175. 

. Orârão os Sra. visconde de MacaM (presiddnCc 

. do conselho e min~~h·o · do impeJ~io), Rodrigues 
· dos Santos. Marinho, José de Assis, Phn~nta · 

Bueno (ministro dajú.rtiça), ·O. Ottoni, DI~ 
. rle Oarvnlho ( ministro da fa.zenrl.a ), · S&Uea 
. Torres Homem, Cstnpos Mello, Urbano, Limpo . · 
de Abrliu .(ministro d~t istrangeiro.,.l, Eduardo . 
. França, QulnLillano, Souza Franco, Wanderley; 
Parao h os, Gonçlll vos Mar Uns e Padro Ohaves; 
tendo sido approvado o projeoto da commissiio 
em .'\'Otaçilo nominal· por 60 votos contra 44. 

' o ' - - • ' • 

Seateuoa• clvelo de julloa estrangeiro~~ aua 
execuolo no lmperlo,-p11g11. ,7, 65 e 181. 

Slza pela venda de bàDiJ. de r~lz,-page. 70 e 79. 

T 

Taxa de juros em qualquer convenção ou oou· 
ttacto,..-.pag.-169. 

TraOeo de africaMs ..... requerimento sobre apre· 
eamentos dos navios empregados no traO.oo, ... 

. pag •. 1BL . 

Voao ·. de graoas. - (Vld • . respoat' ~ falia do 
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